
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 

Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulur 

12 TEMMUZ 1975 

CUMARTESİ Sayı: 15293 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti 
Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Kanun No : 1920 Kabul tarihi: 1/7/1975 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuri
yeti arasında yapılan 12/10/1966 tarihli Anlaşmanın nazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Anlaşmaya bazı maddeler eklenmesine ilişkin 6/8/1974 
tarihli Ek Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/7/1975 

Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen Veya İhtiyaç Faz
lası Bulunan Malzemelerin Satılması, Devredilmesi Veya 
Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Yabancı Silâhlı Kuvvet
ler Personeli Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 

İlişkin Kanun 
Kanun No : 1921 Kabul tarihi: 1/7/1975 

MADDE 1. — 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı Kanunun 1 inci ve 
2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro dışı edilen veya ihti
yaç fazlası bulunan silâh, mühimmat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç 
ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasal tutum ve çıkarlarına aykırı 
olmamak şartiyle gereğince dost ve müttefik devletlere: 

1) Bağışlanmasına, 
2) Değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesine, 
3) Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 

b) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarma verilmesine, satıl
masına veya uyuşulacak bedel karşılığında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
harp gücünü artırmak amacı ile silâh, mühimmat, mühimmat aksamı, 
teçhizat, araç ve gereçlerle değiştirilmesine, 

c) Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmat satışından veya düşük 
bedelle yardım olarak verilmesinden sağlanacak tutarların bir taraftan 
Bütçeye gelir, diğer taraftan karşılıklarının Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
harp sanayiini geliştirmek veya yukarıda sayılan malzemeyi tedarik et
mek amacıyle kullanılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açı

lacak özel bir bölüme ödenek kaydı için Maliye Bakanlığına yetki tanın
masına, 

Bakanlar Kurulunca karar verilir. 
Madde 2. — Silâh, mühimmat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç 

ve gereçlerin kadro dışı olduğu veya ihtiyaç fazlası bulunduğu Genelkur
may Başkanlığınca belirlenir. 

1 inci madde kapsamına giren işlemler sonuçlandırılmadan önce 
Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır. 

MADDE 2. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

E K MADDE — Bu kanun uyarınca elde edilerek ödenek kaydolu
nan tutarlara dayanılarak gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
Millî Savunma Bakanı yetkilidir. 

Ancak, bu suretle gelecek yıllarda ödenmek üzere yüklenime bağ
lanacak işlerin tamamının karşılığı yüklenimin yapıldığı yıl bütçesinde
ki ödenekten saklı tutulur ve ertesi yıllarda yerine getirilecek yüklenimin 
karşılıkları, saklı tutulan ödenekten, yılı içinde harcanmayan miktarlar 
ertesi yıllara devir suretiyle ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/7/1975 

7 Şubat 1970 Tarihinde Bern'de İmzalanan Demiryoluyle 
Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslararası 
Antlaşma (CIV) ve Ekleri İle Demiryoluyle Eşya 

Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma 
(CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun 

Kanun No : 1924 Kabul Tarihi:3/7/1975 

MADDE 1. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryo
luyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CIV) 
ve Ekleri ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Ant
laşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/7/1975 

T.C. 
Resmî Gazete 

KANUNLAR LAR 



Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü 
ve Bunlara Bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile 

Dünya Posta Birliği Arasındaki Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

1131 Sayılı Kanuna Ek Kanun 

Kanun No : 1925 Kabul Tarihi: -8/7/1975 

MADDE 1. — 24 Mayıs 1964 tarihinde Viyana'da toplanan Dünya 
Posta Birliğinin, 1131 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Kuruluş 
Yasasına ek olarak, 1969 yılında Tokyo'da toplanan XVI . Kongrede 
kararlaştırılan Ek Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/7/1975 

• 

854 Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No : 1926 Kabul Tarihi : 4/7/1975 

MADDE 1. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıdem Tazminatı: 
Madde 20. — Bu kanuna tabi gemi adamlarının hizmet akidlerinin: 
1. İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci ben

dinde gösterilen sebepler dışında, 
2. Gemi adamı tarafından bu kanunun 14 üncü maddesinin II nci 

ve III üncü bentleri uyarınca, 
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle, 
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan 

yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan ödeme almak ama-
cıyle; 

Feshedilmesi veya gemi adamının ölümü veya 14 üncü maddenin 
4 üncü bendi sebebiyle son bulması hallerinde gemi adamının işe başla
dığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam 
yıl için işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında kıdem taz
minatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden öde
me yapılır. 

Gemi adamlarının kıdemleri hizmet akdinin devam etmiş veya 
fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir 
veya değişik gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süreler gözönüne alı
narak hesaplanır. Geminin devir veya intikali yahut herhangi bir su
retle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere 
nakli halinde gemi adamının kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akit
leri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Bu kanunun neşri tari
hinden itibaren geminin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi 
halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. An
cak işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları gemi adamını ça
lıştırdıkları sürelerle ve devir esnasmdaki gemi adamının aldığı ücret 
seviyesiyle sınırlıdır. 

Bu kanunun neşrinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir su
retle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlen
miş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur. 

Gemi adamının birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalana
bilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve 
kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık si
gortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat et
miş olduğunu belgelemesi şarttır. Gemi adamının ölümü halinde bu şart 
aranmaz. 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya 
yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da deği
şik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi sure
tiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına 
ya da toptan ödemeye hak kazanan gemi adamına, bu kamu kuruluşların
da geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu iş-
verenince kıdem tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında gemi adamının hizmet ak
dinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeye
cek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatı
nın hesabmda dikkate almmaz. 

Ancak, bu tazminatın T. C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen 
hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük 
aylığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürür
lükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan 
fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi ,genel, katma ve özel 
bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ku
rumları kapsar. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ik
ramiye ödenmez. 

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Se
fer, parça başına, akord, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit ol
madığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde 
çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret tazmi
natın hesabına esas tutulur. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, taz
minata esas ücret, gemi adamının işten ayrılma tarihi ile zammın yapıl
dığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bö
lünmesi suretiyle hesaplanır. 

16 nci maddenin (D) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede 
yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabmda 29 uncu mad
denin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilâveten gemi adamına sağlanmış 
olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan men
faatler de gözönünde tutulur. 

Kıdem tazminatına esas olacak 30 günlük ücret tutarının beher yıl 
için nazara alınacak miktarı 1475 sayılı İş Kanununa göre tespit edilmiş 
olan günlük asgari ücretin 30 günlük tutarının yedibuçuk katından fazla 
olamaz. 

Gemi adamının ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan 
tazminat tutarı, kanunî mirasçılarına ödenir. 

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre 
hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile gemi adamı lehine değiş
tirilebilir. 

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren, özel şahıslara 
veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez. 

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, 
ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyle Devlet veya 
kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait bir 
bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili 
bir fon tesis edilir. 

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. 
GEÇİDİ MADDE — 20 nci maddenin son fıkrası gereğince tesisi 

öngörülen Fona ilişkin kanun çıkarılıncaya kadar, kıdem tazminatının iş
veren tarafından doğrudan doğruya ödenmesine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun, 1/2/1974 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
9/7/1975 

1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve 26 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kal
dırılması, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci Mad
desinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No : 1927 Kabul Tarihi: 4/7/1975 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıdem tazminatı 
Madde 14. — Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 
1. — İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numa

ralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 
2. — İşçi tarafından bu Kanunun 16 nci maddesi uyarınca, 
3. — Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle, 
4. — Bağlı bulundukları, Kanunla kurulu kurum veya sandıklar

dan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak 
amaciyle; 

Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde 
işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince 
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her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem 
tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden 
ödeme yapılır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla 
yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya de
ğişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İş
yerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden 
başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kı
demi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üze
rinden hesaplanır. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren işyerinin devri 
veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminat
larından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işveren
lerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasın
daki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. Bu kanunun neşrinden 
evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir 
mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlenmiş kıdem tazminatların
dan yeni işveren sorumludur. 

İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi 
için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine 
aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası 
bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş ol
duğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü hamide bu şart aranmaz. 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya 
yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da deği
şik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi sure
tiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya
da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçir
diği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işvereninçe 
kıdem tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin 
evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmiyecek 
şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının 
hesabında dikkate alınmaz. 

Ancak, bu tazminatın T. C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen 
hizmeti süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük 
aylığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürür
lükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktar
dan fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, Genel, Katma ve Özel 
Bütçeli İdareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ku
rumları kapsar. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ik
ramiye ödenmez. 

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Par
ça başına, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hal
lerde son bir yılık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan gün
lere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesa
bına esas tutulur. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, taz
minata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih 
arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi su
retiyle hesaplanır. 

13 ncü maddenin (c) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede 
yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 nci madde
nin 1 nci fıkrasında yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış olan para ve 
para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz-
önünde tutulur. 

Kıdem tazminatına esas olacak 30 günlük ücret tutarının beher yıl 
için nazara alınacak miktarı 1475 sayılı İş Kanununa göre tespit edilmiş 
olan günlük asgarî ücretin 30 günlük tutarının yedibuçuk katından fazla 
olamaz. 

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat 
tutarı, kanunî mirasçılarına ödenir. 

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hiz
met akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir. 

Kıdem tazmnatından doğan sorumluluğu işveren özel şahıslara veya 
sigorta şirketlerine sigorta ettiremez. 

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük. 

ölüm "ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyle Devlet veya ka
nunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait bir ban
kada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir 
fon tesis edilir. 

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. 

MADDE 2. — 1475 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

İşten çıkarmanın sonucu 

Madde 24. — İşverenler bu kanunun 13 ncü maddesinde belirtilen 
şartlara uyarak işine son verdiği veya 16 nci maddenin III ncü bendi ge
reğince iş aktinı fesheden işçilerin yerine, çıkma veya çıkarma tarihinden 
itibaren 6 ay içinde başka işçi alamaz. 

Bu süre içinde işyerine aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak 
isteyen işveren durumu uygun araçlarla yayınlar ve işçinin kaydettirdiği 
adresine noter aracılığı ile duyurur. Tebliği tarihinden itibaren 15 gün 
içinde işyerine başvurmayanların bu hakkı düşer. 

17 nci maddenin 1 nci bendinin (b) fıkrası ve III ncü bentleri 
gereğince işten çıkarılan işçiler hakkında da 6 aylık süre içinde işten çı
karmayı gerektiren sebepler ortadan kalkmış ise, birinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

Bir işyerinin aynı şartlarla işletilmesi veya işletmeye başlanması 
yahut mevsim ya da kampanya nedeniyle yeniden çalışmaya geçmesi 
hallerinde de bu madde hükmü uygulanır. Mevsim ve kampanya işlerin
de çalışan işçiler için noter tebligatı hükmü uygulanmaz. 

Bağlı bulunduğu emeklilik mevzuatı gereğince yaşlılık ya da emekli
lik yaşını doldurmuş ve aynı zamanda yaşlılık veya emeklilik aylığına 
hak kazanmış olan işçiler hakkında bu maddenin tekrar işe alınma zo
runluluğuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

İşlerine son verilen işçilerin sayısı 10 ve daha fazla olduğu takdirde 
işveren, yeni bir işe yerleştirilebilmeleri için, bunların isimlerini ve ni
teliklerini çıkarma tarihinden en az bir ay önce ilgili İş ve İşçi Bulma 
Kurumu örgütüne bildirmek zorundadır. 

MADDE 3. — 1475 sayılı yasanın «İZİN ÜCRETİ» başlıklı 54 ncü 
maddesinin 3 ve 4 üncü fıkrası arasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Ancak son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin 
ücreti; işçinin izne çıktığı aynı başı ile zammın yapıldığı tarih arasında 
alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle he
saplanır. 

MADDE 4. — 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin VII 
inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII — 24 ncü madde hükümlerine aykırı olarak işyerine yeni işçi 
alan işverenler, işten çıkardığı her işçi için 1.000 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına ve tekrarında daha önce verilen para cezasının 
iki katı, 

MADDE 5. — 1475 sayılı İş Kanununun 26 nci maddesinin ikinci 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — İşten çıkarma tazminatı (İşten çıkan veya çıkarılan
lara verilen tazminatlardır.) şu kadar ki, bu suretle verilen tazminatın 
miktarı işten çıkan veya çıkarılanın (24) aylığını aştığı takdirde fazlası 
ücret olarak gelir vergisine tabi tutulur. Hizmet ifa edilmeksizin ödenen 
ücretler tazminat sayılmaz. 

MADDE 7. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesi
nin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İşten çıkma tazminatı (İşten çıkan veya - çıkarılanlara verilen taz
minatlardır), şu kadar ki, bu suretle verilen tazminatın miktarı işten çı
kan veya çıkarılanın (24) aylığını aştığı takdirde fazlası ücret olarak 
vergiye tabi tutulur. Hizmet ifa edilmeksizin ödenen ücretler tazminat 
sayılmaz. 

GEÇİCİ MADDE .— 14 ncü maddenin son fıkrası gereğince tesisi 
öngörülen fona ilişkin kanun çıkarılıncaya kadar, kıdem tazminatının iş
veren tarafından doğrudan doğruya ödenmesine devam olunur. 

MADDE 8. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1/2/1974 tarihinden geçer
l i olmak üzere, diğer maddeleri yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/7/1975 
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İ L Â N L A R 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdür

lüğünden : 
(Ek ve değişikleriyle DEVLET MEMURLARI KANUNU) 

adlı kitabın basım işlemi tamamlanmış olup, 10 lira bedelle 
satışa çıkarılmıştır. 

Posta ile istenildiği takdirde 2 lira gönderme ücreti da
hil 12 liranın T . C. Ziraat Bankası Dışkapı - Ankara şubesi nez-
dindeki 640/37 sayılı hesabımıza aktarılmak üzere mahalli 
T. C. Ziraat Bankası şubelerine yatırılarak bir yazı ile bildir
meleri gerekmektedir. 

İşletmemizce ödemeli işlem yapılmaktadır. 
ilân olunur. 

Tunceli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

D. No : 1972/190 
Davacı Ahmet Göngör vekili Avukat Hasan Kocademir tarafından 

davalı Saadet Mimaroğlu (Koçer) aleyhine ikame eylediği 10.374.90 lira 
alacak davasının yapılıp bitirilen açık duruşma salonunda davanın reddi
ne dair verilen karar daavlı Saadet Mimaroğlu (Koçer'in) adresi meçhul 
olduğundan karar suretinin ilânen tebliğine karar verildiğinden bu ilânın 
neşir tarihinden itibaren 15 gün içide temyiz edilmediği takdirde kesinleş
miş sayılacağı davalı Saadet Mimaroğlu (Koçer) yönünden ilânen tebliğ 
olunur. 9222 

Şiran Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/145 
Davacı Şiran Yukarı Duruçay köyünden Yaşar Kara, davalılar aynı 

yerden Emin Demirci, Feruze Kara, Zarif Yıldız ve Mustafa Yıldız ara
sından cereyan eden Verasetin iptali davasının yapılan açık duruşması 
sırasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalıların adresleri meçhul olduğundan ilânen tebliget yapılmasına 
karar verilmiş olmakla karar gereğince adı geçen davalıların 1/10/1975 
tarihinde duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde gıyaplarına karar 
verileceği ilân olunur. 11/6/19975 9223 

Emirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 1974/6 
Karar : 1975/155 
Davacı Köy İşleri Bakanlığı adına temsilcisi tarafından davalılar 

Eskişehir Zafer Mahallesi Koçak Sokak No. 6 da Safiye, Vasfiye, Hasan, 
Veli, Ayşe, Adil, Ahmet Pınarcı aleyhlerine açılan Tapu İptali davasının 
muhakemesi sonunda: Davalıların murisleri adma olan 2/6/1952 tarih 
10 No.u Ümraniye Köyü Alikan yolu mevkiinde kain 60.000 M2 Yüz-
ölçümündeki gayrımenküle ait tapu kaydının iptaliyle, Hazine adma 
yazılmasına, 5/5/1975 tarihinde 1975/155 sayı ile karar serilmiştir. 

Davalılar yukarıdaki adreslerinde bulunamadıkları gibi yeni ad-
resleride tesbit edilemediğinden, işbu hüküm özetinin neşir tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Temyiz yoluna başvurmadıkları takdirde 
hükmün kesinleşeceği mahkeme ilâmı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 9217 • 

Çankırı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/359 
Çankırı'nın Konak Köyünden İsmail Kuru, Kiraz Kuru, Vekili Av. 

Sami Kuzucu tarafından, Kalecik İlçesi Şenyurt Mahallesi, İstasyon 
Caddesi No: 76 da Hasan Tuncay, Kalecik Yenice Mahallesinden Hacı 
oğlu, Murat Martlı aleyhlerine açılan maddî ve manevî 35.000,— üralık 
tazminat davasının yapılmakta olan muhakemesinde: 

Davalılardan Hasan Tuncay'ın gösterilen adreste bulunamadığın
dan ilânen Resmî Gazete'nin 3 Nisan 1975 gün ve 15197 sayılı nüshası ile 
davetiye ve dava dilekçesi tebliğ edildiği halde gösterilen duruşma gü
nünde hazır bulunmamış ve kanunî vekillerde kendisini temsil ettir
mediğinden, ilânen gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı Hasan Tuncay, davacılar tarafından aleyhine 
açılan Çankırı Asliye Hukuk Mahkemesinin 1974/359 esas sayılı tazminat 

davasının duruşması bırakılan 9/9/1975 günü saat 9.00 da hazır bulun
ması veya kendisini kanunî vekille temsil ettirmesi, gösterilen duruş
ma günü gelmediğinde ve kanunî vekillede temsil ettirmediği takdirde 
bir daha tebligat yapılmaksızın mahkeme katî olarak gıyabında yapıla
cağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9241 

Kocaeli Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Millî Savunma Bakanlığı tarafından davalı Ahmet Meçuk 
aleyhine açılmış olan tazminat davasının yapılan duruşmasında davalıya 
Resmî Gazete ile davetiye tebliğ edilmiş bu tebliğe rağmen gelmediğin
den gıyap kararı verilmiştir. 

Davalı Ahmet Meçük duruşmanın bırakıldığı 14/7/1975 günü saat 
9 da duruşmada hazır bulunmadığı veya bir vekille kendisini temsil et
tirmediği takdirde davanın gıyabında bakılacağı gıyap yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 9235 

Manavgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Manavgat Şişeler köyünden Mustafa oğlu 1934 doğumlu, Abdülke-
rim Çetin aynı yerden eşi mahmut kızı Yaşar çetin aleyhine açmış olduğu 
şiddetli geçimsizlik nedeniyle Boşanma davasının Yapılmakta olan açık 
duruşması sırasında, davalının gösterilen adreste bulunmadığından evel 
duruşması sırasında, davalının gösterilen adreste bulunmadığından evvel 
ruşmasınm 30/9/1975 saat 9 da gelmediği takdirde gıyabında duruş
ma icra edileceği husus ilânen tebliğ olunur. 5/6/1975 

9236 

Ilgın Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/722 
Davacı Tahir oğlu Süleyman Tetik tarafından davalı Ayşe Tetik aley

hine açılan şiddetli geçimsizlik sebebi ile açılan Boşanma davasının ya
pılan duruşmasında: 

Davalı Ayşe Tetik'in adresi meçhul olduğundan ilânen tebligat 
yapılmasına karar verilmiş duruşma 2/7/1975 Çarşamba günü saat 9 a bı
rakılmıştır. 

Keyfiyet davetiye ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere 
Tebligat Kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 

9239 

Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1974/237 
Davacı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazine vekiü 

tarafından, davalı Lüleburgaz Akça Köyünden Cevdet Volkan aleyhine 
ikame ettiği tapu iptali-tescil ve ecrimisil davasının yapılan duruşma
sında : 

Davalı Cevdet Volkan'ın yapılan bütün aramalara rağmen bulunama
dığından davetiyenin ilânen tebliğine ve duruşmanında 25/9/1975 günü 
saat 11.25 gece bırakılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Cevdet Volkan'ın belli gün ve saatte duruşmada hazır bu
lunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi tebligat yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9242 

•—— 
Kocaeli Asliye 2 Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/474 
Davacı Türkiye Elektrik Kurumu tarafından davalı Hurşit ls.araca 

aleyhine açılmış olan 17 nci maddeye göre tescil davasının mahkeme
mizde yapılan tensip kararında: 

Davalının adresi bulunamadığı dava dilekçesinde belirtilmiş olmak
la ve adresi olmayan bir şahsında zabıta marifeti ile adresinin tahkiki 
mümkün olamıyacağından davalının duruşmada hazır bulunması bakı
mından bizarur Resmî Gazete üe davacı kurum tarafından masrafı yatı
rılmış olduğundan davanın tebliğine ve bu nedenle duruşmanın 17/7/1975 
günü saat 9 bırakıldığı tebliğ olunur. 9232 
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Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/247 
Davacı Kiraz Sarıçiğdem, Vekili Avukat Yılmaz ve Yalçın Leventoğlu 

tarafından davalı İbrahim Çarıçiğdem aleyhine açılan şiddetli geçim
sizlik sebebi ile boşanma davasının yapılan muhakemesinde verilen ka
rar gereğince: 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan tebligatın ilânen yapılma
sına karar verilmiş olup, davalmm 12/8/1975 günü saat 9.00 da Seydişe
hir Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmediği takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9238 

Kangal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Malatya 
Belediye Elektrik Su ve Otobüsleri İşletmesinde Ali Haydar Öğüt ile aynı 
adreste Sait kızı Saime Kurugöl, Sait kızı Fatma Kurugöl, ve Kangal 
İlçesi Çetinkaya Bucağında bakkal Selahattin Kurugöl nezdinde Nazife 
Kurugöl ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu Meni Müdahale ve bina
nın Kan' i davasının Mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasın
da, 

Davalılar Saime, Nazife ve Fadime (Fatma) Kurugöller île Hay v 

dar Öğüt'ün adresleri tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruş
ma günü yerine kaim olmak üzere İlânen tebligat icrasına karar ve
rilmiş olmakla davalıların 11/9/1975 Perşembe günü saat 9.30 da Kangal 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 964/143 sayılı dava dosyasının duruşmasın
da hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi 
takdirde haklarında gıyap kararı çıkartılacağı davetiye yerine kaim oi-
maküzere ilânen tebliğ olunur. 11/6/1975 9219 

Pasinler Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

D. N o : 1973/8 
İadei muhakeme telebinde bulunan davacılar Pasinlerin Esendere 

köyünden Muharrem Kırmızı ve arkadaşları vekilleri Avukat Cahit Solak-
oğlu tarafından davalıları Pasinlerin Esendere köyünden Nevriye Kılıç, 
Hamiye Kılıç, Feramuz Kılıç haklarında ikame edilen İadei muhakeme 
talebinin yapılan açık duruşması sırasında: 

Davacılar vekili 23/1/1975 tarihli dava dilekçeleriyle Pasinler Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 964/12 esas 970/225 karar sayılı ilâmı ile müvek
killerinden 25.117.16 TL. sı tazminatın tahsiline karar verilmiş isede, o 
davanın tahkikatı sırasında davacıların adına tapulu gayrimenkul bulun
madığı tapuca bildirilmiş, ölünün mahrum kaldığı gelir miktarı buna 
göre hesap edilmiş olduğu, kararı müteakip yapılan araştırma neticesi 
Esendere köyü sicillinin Şubat/340 tarih 167 den 177 e kadar 11 parça 
tarlanın davalılara murislerinden kaldığı anlaşıldığından İadei muhakeme 
taleplerinin kabulüne karar verilmesi talep edilmiş olup davalılardan Ha
miye Kılıç'a verilen adresine çıkarılan davetiyenin ve dava dilekçesinin 
tebliğ edilmediği cihetle ilânen dava dilekçesi ve duruşma gününün teb
liğine karar verildiğinden. 

Mezkûr davanm Mahkememizde duruşmasının 17/7/1975 Perşembe 
günü saat 9.00 a bırakıldığı, davacının bu günde duruşmaya gelmediği 
vekille kendisini temsil ettirmediği tekdirde adına gıyap çıkarılacağı da
vetiye yerine kaim olmak üzere davalı Hamiye Kılıç'a ilânen tebliğ olu
nur. 16/6/1975 9228 

Kocaeli Asliye 2 Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/176 
Davacı Mehmet Sim tarafından davalı Perihan Sim aleyhine açıl

mış olan boşanma davasının yapılan duruşması sırasında davalıya Resmî 
Gazete ile davetiye tebliğ edilmiş ve bu tebliğe rağmen gelmediğinden 
Resmî Gazete ile gıyap kararı tebliğine karar verilmiş, ve davalı Perihan 
Sim'in duruşmanın bırakıldığı 17/7/1975 günü saat 9 da kendisinin veya 
vekilinin duruşmayı gelmediği takdirde duruşmasının gıyabında bakıla
cağı gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 9229 

• 
Ş. Koçhisar 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/391 
İlçe Merkezinden Musa Yıldırım vekili Avukat Cahit Dumlu tara

fından ilçenin Yeni Mahallesinden Mashar Rifat Mutlu, Teoman Mutlu, 
Sadiye Gündem, Hediye Hanım Çelik, Münevver İlgen ve Ekici Mahalle

sinden Necla Kale ve arkadaşları aleyhine ikame ettiği Tapu iptali da
vasının yapılan duruşmasında: 

Davalılara çıkartılan davetiye adresleri meçhul olduğundan tebliğ 
edilememiş ve mahkemece Resmî Gazete ile ilânen tebligat yaptırılma
sına karar verilmiş olduğundan adı geçenlerin duruşmanın atılı bulun
duğu 17/10/1975 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunmaları ya
hut bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 9227 

Sungurlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Boğazkale Bucağı Çarşı Mahallesinden Ahmet kızı Muteber 
Bağcı vekili Avukat Doğan Dölarslan tarafından davalı Altındağ İlçesinin 
Karapürçek köyünden Ali oğlu Ziye Bağcı aleyhine açılmış olduğu geçim
sizlik sebebiyle Boşanma davasının yapılan açık duruşması sonunda: 

Mahkemece verilen 4/11/1974 tarih ve 1974/52 esas 1974/990 sayılı 
ilâmının davalı Ziya Bağcıya tebliğ edilmediği ve bütün aramalara rağ
men adresinin bulunamadığı, delil kifayetsizliğinden reddedilen bu dava
nm temyiz edilmiş olduğu ve red kararının ilânen tebliği gerektiğinden 
karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebüğ olunur. 

9225 

Akhisar 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden ı 

Akhisar İlçesi Selçıklı Köyünden Mustafa Tutal tarafından Fatma 
E r ve 10 arkadaşı aleyhlerine açılan Nüfus kayıt tashihi davasının Ak
hisar Asliye 1. Hukuk Mahkemesinde 1975/128 Esas sayı üzerinden yapı
lan yargılamasında davalılardan Behçet Tutala velâyeten annesi Hik
met Dündara gösterilen adreste bulunmadığından dilekçe sureti ve 
davetiyesinin ilânen tebliğine karar verildiğinden karar gereğince işbu 
üânm gazetenizde neşri tarihinden itibaren davalının 16/7/1975 Pazar
tesi günü saat 9 da yapılacak duruşmaya gelmesi veya bir vekille ken
disini temsil ettirmesi aksi takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı 
ilân olunur. 9184 

• — -
Silivri Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/473 
Şevki Gümüşoğlu tarafından Sait Kahraman ve Şerikleri aleyhine 

açılan Tazminat davasında: 
Davalı Sait Kahraman Giresun, Bulancak ilçesi Hisarkaya Mayakar 

köyü adresinde bulunamadığından adma ilânen davetiye tebliğ edilmiş 
olup 6/6/1975 günlü duruşmaya gelmediğinden aynı yoldan gıyap kararı 
tebliğine karar verildiğinden, duruşmanın bu kerre bırakıldığı 23/10/1975 
günü saat 10.00 da mahkemede hazır bulunması veya bir vekille kendi
sini temsil ettirmesi aksi halde gıyabında duruşmaya devam olunacağı 
davalı Sait Kahraman'a gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 9221 

Kocaeli Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/472 
Davacı Türkiye Elektrik Kurumu tarafından davalı Mümün Tevfik 

aleyhine açılmış olan 17. maddeye göre tescil davasının mahkememizde 
yapılan tensip karar ında: 

Davalının adresi bulunmadığı dava dilekçesinde belirtilmiş olmak
la ve adresi olmayan bir şahsında zabıta marifeti ile adresinin tahkiki 
mümkün olmıyacağından davalmm duruşmada hazır bulunması bakı
mından bizarur resmi gazete ile davacı kurum tarafından masrafı yatı
rılmış olduğundan davanm tebliğine ve bu nedenle duruşmanın 17/7/1975 
günü saat 9 a bırakıldığı tebliğ olunur. 9234 

Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

1973/581 
Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi Zekeriyazihnibey Sokakta oturan Şev

ket Bilgi tarafından - aynı adreste Nevket Karaali'ye karşı açılan davada 
bu sokakta ve tapuda ada 3, Pafta 10 Parsel 229 un Kadastroca belediye 
adına tesbit edildiğini üzerindeki evi kendisinin yapmış bulunmasına rağ
men tapu kaydında evin Nevket Karaali'ye ait olduğunun yazıldığını, bu 
şahsın ev ile ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek kendi adının yazılma
sını isteyerek dava açmış ve davada aramalara rağmen bulunamamış ol
makla duruşmanın yapılacağı 10/9/1975 Çarşamba saat 9,QQ da duruş
maya gelmesi davalıya ilânen tebliğ olunur. 9224 
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Sakarya Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/715 
Muhatap : Cafer Münsif Mücerred (Adresi Meçhul) 
Kendi adına asaleten küçük çocukları Zafer, Taner ve Hakan ad

larına velâyeten Hikmet Irmak tarafından aleyhinize açılmış bulunan 
maddi 350.000,— TL. ve manevi 150.000,— TL. sı ki cem'an 500.000 — 
lira tazminatın tahsili hakkındaki davada adresiniz tesbit olunamadı-
ğından davetiyenin ilânen tebliğine ve duruşmanın 17/7/1975 günü saat 
10.00'a bırakılnmasına karar verilmiştir. 

O gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız dava dilekçesini 
havi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9203 

Kdz. Ereğli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas No : 1973/330 
Davacı Şükran Nuhay tarafından davalı Adil Nuhay aleyhine açı

lan boşanma davasınm yapılan duruşması sırasında verilen karar gere
ğince : 

Davalı Adil Nuhayin gösterilen adresi olan Davutlar Islamşanlı 
Mahallesi Kuşadası'na davetiye çıkarıldığı, davetiyenin bilâ ikmâl iade 
geldiği ve resmî gazete ile davetiye yerine kaim olmak üzere ilân ya
pıldığı yinede duruşmaya avdet etmediğinden duruşmanın 18/7/1975 gü
nü saat 10 na talik edildiği ve adına Resmi Gazete ile gıyap yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar verildiğinden, duruşma günü 
olan 18/7/1975 günü saat 10 da duruşmaya gelmesi gıyap yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9207 

Ankara 2. İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1974/2421 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili A. Kadir Bayındır 

tarafından davalı Esat Sevinç eşi Nuriye Sevinç aleyhine ikame edilmiş 
4073,43 TL. alacak davasının yapılan yargılamasında: 

Davalının dava dilekçesinde gösterilen Gençlik Cad. Ar Sok. 9/1 
Ankara adresine tebligatın yapılamadığından başkaca adresininde bi
linmediğinden ilânen tebligatın yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın 26/9/1975 Cuma günü saat 11 00 de 
yapılacağı Dava Dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
20/6/1975 9368 

Devrekani Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya No : 1975/32 
Davacı Devrekani Aşağı Arslanlı Köyünden Sadık Özbek vekili Ha

san Topkaraoğlu tarafından açılan gaiklik davasının yapılan yargılama 
sı sırasında : 

Davacı Devrekani Aşağı Arslanlı K. den Sadık Özbek'in babası Ha
san oğlu Numanın gaipliğine karar verilmesi istenilmekte olduğundan 
gazete ile ilân yapılmasına karar verilmiştir. 

Gaipliğine karar verilmesi istenen Numan. Özbek'in sağ ise duruş
manın bırakıldığı 10/9/1975 tarihinde duruşmada hazır bulunması ve
ya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde hakkının zayii ola
cağı ilân olunur. 9209 

Adana 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya No : 1975/79 D. İş. 
Davacı Muhlis Seçilmiş tarafından, Davalı Kadriye Seçilmiş Aley 

hine açılan İhtar davasında kararın adı geçene tebliğ edilmediği yapı
lan zabıta tahkikatında da adresi bulunamadığından ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. Verilen Karar gereğince; ortada hiç bir sebep yok iken 
evini terkeden davalı Kadriyenin evine ve kocasının yanma dönmesinin 
ihtarına, kanunî süre içinde gelmediği takdirde aleyhine Boşanma Da
vası açılacağından işbu ilân tebligat yerine kaim olmak üzere Davalı 
Kadriye Seçilmi'e ilânen tebliğ olunur. 9211 

Bursa Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1975/352 
Bursa Tayakadm Mahallesi Toplu Sokak No: 38 de ikamet eden 

Davacı Nebihe Güral vekili Avukat Yılmaz Egemenoğlu tarafından Mer
sin Mesudiye Mahallesi 185. Sokak No: 9 da ikamet eden davalı Orhan 
Güral aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında: 

Davalmnı adresi bütün aramalara rağmen bulunammış olduğundn 
davetiyenin ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Duruşma günü 9/9/1975 günü saat 9.15 dir. Davalının" duruşmada 
hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9210 

Seydişehir Kadastro Mahkemesinden: 

Esas : 1974/103 
Karar : 1975/444 
Seydişehir'den Ali Demir tarafından davalı Ahmet kızı Cemile aley

hine açılan tesbite itiraz davasının yapılan muhakemesinde verilen ka
rar sonunda: 

Seydişehir İlçesi Hacıseyitali Mahallesi Koru Sokak 63 Ada 23 Par
sel ve 5. Pafta No. lu parselin davalı adına yapılan Kadastro tesbitinin 
iptali ile davacı Ali Demir adına tesbit ve tapuya tesciline karar veril
miş ve davalının adresi tesbit olunamadığından işbu kararın ilân tebli
ğinden itibaren 15 gün zarfında temyiz edilmediği takdirde hükmün 
kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur 
5/6/1975 9212 

Manisa Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/160 
Davacı, Manisanm Halıtlı Köyünden Ahmet Avcil vekili Avukat 

Yıldırım Egeli tarafından davalı Halıtlı Köyü muhtarlığı aleyhine ikâme 
olunan ve bilâhere müdahil olarak katılan Emine Eyigöz ve dahili dava 
edilenler M . Ali Eren Vs. aralarındaki tapu ksvydının tashihi davasının 
görülen duruşmasında: 

Davacı, 828 parselin maliki olduğunu, bu parselin Batı ve Güney 
kısmında çıkmaz sokak ve yol olmadığı halde kadastro tesbitinde çıkmaz 
sokak olarak gösterildiğinden bunun tashihen kendi parseline ilâvesine 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Bu yerde bir hak iddia edenler varsa son ilân tarihinden itibaren 
üç ay içerisinde mahkemeye müracatları lüzumu ilân olunur. 16/6/1975 

9213 

Karacabey Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/210 
Davacı S. S. Kurumu tarafından davalı Kemal Sipahi Betaş Bayi

liği Cemil Arı ve Tarım Bakanlığı aleyhine ikame olunan 125.048,32 TL. 
tazminat davasında : 

Davalılardan Kemal Sipahi'nin adresi tespit edilemeyip, tebligatın 
ilânen yapıldığı ve gıyap kararırım da ilânen yapılmasına karar verilmiş 
olmakla, 

Davalı Kemal Sipahi'nin duruşmanın bırakıldığı 16/9/1975 günü 
saat 9'da Karacabey Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya 
kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma
nın devam edeceği gıyap kararı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 9201 

N/Aksaray 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/247 
N/Aksaray K. Bölcek Mahallesinden Mustafa kızı Ümüş Sulu ve

kili tarafından İlçenin Kılıçaslan Mahallesi Eski Bağlar Sokakta mu
kim olduğu bildirilen Hüseyin Sulu, ve Orhan Sulu aleyhine ikame edi
len Eşya bedelinden alacak davasınm yapılan yargılaması sırasında : 

Davalıların adresleri tesbit edilememiş olduğundan davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânına karar verilmiş olup davalıların 10/9/1975 gü
nünden evvel Mahkememize müracaatları davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 9215 

Silifke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1975/37 
Davacı Ayşe Bilgen ve Havva Bilgen tarafından davalılar Özcan 

Seyhan ve arkadaşları aleyhine açtıkları Tapu İptali davasının duruş
masında : Davalılardan Kayhan Seyhan'ın adresi tesbit edilemediğinden 
adına davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına ka
rar verildiğinden 11/9/1975 Perşembe günü saat 10 da duruşmaya gel
mesi davalı Kayhan Seyhan'a davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 9216 
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Ankara Tın Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakı il temizin Radyoloji kürsüsü kat inşaatı ve tesisat yenile 
me işi 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 73. maddesinin V ve VI. fık
ralarına göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve eklerini havi dosya Sıhhiyedeki mer
kez < Morfoloji binasmda Ayniyat Levazım Müdürlüğünde hergün 8.00 
17.00 arasında görülebiUr. 

3 — îhale 24/7/1975 Perşembe günü saat 11.00 de Ankara Tıp F a 
kültesi Cebeci Hastanesi BaşhekimUk binasmda toplanacak Satınalma 
Komisyonunca yapılacaktır 

4 — tşln keşif bedeli 2.360.000,— Ura olup; geçici teminatı 130.800.— 
liradır Nakit teminat yatıracakların; önceden Ayniyat Levazım Mü
dürlüğünden tahsilat müzekkeresi alarak Ankara Üniversitesi Muhasebe 
Müdürlüğüne (Tandoğan Meydanı) yatıracaklardır. 

5 — ihaleye iştirak için; 
a) 130.800,— TL lık geçici teminatım (Banka mektupları Ümit 

dahiU Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı adına olacaktır.) 
b) T C. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) gurubun 

dan enaz keşif bedelinin iki katı kadar eksiltmeye girebileceklerini gös 
terir müteahhitlik karnesini, 

c) 1975 Yılı tasdikli Ticaret Odası belgesini. 
d) Enaz ihale yekununun iki misU benzeri bir işi bitirip kesin 

kabulünü yaptırdığına dair belgeyi. 
e) Ankara Tıp Fakültesi İnşaat Müdürlüğünden; ihale tarihin 

den engeç üç gün evvel bir dilekçe Ue müracaat ederek alacakları ye 
terlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 73 maddesinin V ve VI. fıkralarının tarifine göre hazırla 
yacakları kapalı zarfa koymaları şarttır. 

6 — İsteklilerin kapaü zarflarını 24/7/1975 Perşembe günü saat 
10 a kadar Satmaima Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabiU tes
lim etmeleri lâzımdır. 

7 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta serbestlr. 

8 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılan müracaatlar na 
zarı ltibare alınmaz. 9972 / 2-2 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

"Yapı işleri ilâm. 
1 — Eksiltmeye konulan iş, Konya Poliklinik Binası inşaatı olup, 

ilk keşif bedeli 4.706.797,25 liradır. 
2 — Eksiltme 25/7/1975 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16.00 

da Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 No. lu satın
aima Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'
da Adakale Sokak No : 30 da Genel Müdürlük İnşaat İşleri Müdürlüğü 
Keşif Bürosundan mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için İstekUler; 
a) 1975 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 154.953,92 Uralık muvakkat teminatını, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, 
Kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli, 
İsteklilerin en geç 22/7/1975 Salı günü mesai saati sonuna kadar 

bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta umumî evrak kayıdı tarihi muteberdir. Telgrafla 
müracaat kabul olunmaz.) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış, keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi asıl veya 
noter suretiyle münhasıran Kurumdan alacakları plân, teçhizat, taahhüt 
ve teknik personel beyannameleri ile bu beyannamede zikredilen teknik 
personel ile noterden mün'akit taahhüt beyannamesini ve ihale evrakını 
tetkik ettiklerini gösterir Kurum Keşif Bürosundan bu iş için alınmış 
belgeyi eklemeleri lâzımdır. 

6 — İstekliler, gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Atatürk Bulvarı Yenen Apt. N o : 225 Kavaklıdere 
Ankara'da 1 No. lu Satınalma Komisyon Başkanlığına vermeleri veya bu 
saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü ola
rak postalamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Bele
diyelerce istenecek ilân resmi ve yardımlarla bilumum haçlar müteahhi
de aittir. (Finansman Kanunu gereğince ödenmesi gereken inşaat ve em
lâk alım vergileri bina inşaat vergisi İdareye aittir.) 

9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 10014 / 2-2 

Ankara 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya No : 1974/94 
Davalı : Hüseyin Hüsnü (Kâzım oğlu) Kazıkiçi Bostanları İskit

ler yolu No. 210 Ankara. 
Davacı İffet Çağlar vekili Av. Nedim Çağlar tarafından davalı 

Hüseyin Hüsnü aleyhine açılan izale-i şüyu davasının yapılan duruşması 
sonunda : 

Ankara Merkez Kazıkiçi Bostanları semtinde İmarın 6796 ada 22 
numaralı parselini teşkil eden 512 m2 miktarındaki taşınmazın taksimi 
mümkün bulunmadığından satılması suretiyle şuyuunun giderilmesine, 
satış bedelinin % 80,14 ünün davacı İffet Çağlar'a °'o 19,86 sının da da
valı Hüseyin Hüsnü'ye verlimesine, satışın Ankara İcra Dairesinde ya-
pıimasma, satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek binde 5 ilâm harcı 
ile davacı vekili için 750,— TL. ücreti vekâlet ve 606 TL. mahkeme mas
raflarının hisseleri nisbetinde taraflara taksimine 30/12/1974 tarihin
de karar verilmiştir. 

Mezkûr karan kanunî süresi içerisinde temyiz etmediğiniz takdirde 
hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 24/6/1975 9359 

Gelibolu Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

1974/74-42 
Davacı Sebahat Top tarafından davalı Ali (Ehliman Top) aley

hine açılan Boşanma Davasının yapılan duruşması sonunda: 
Tarafların geçimsizlik nedeni ile boşanmalarına 27/2/1975 tarih 

ve 1974/74-42 sayı ile karar verilmiş, davalı Ehliman Top Gelibolu eski 
postane karşısında Yayla Fırında ikâmet etmekte iken semti meçhule 
gittiğinden Boşanma Kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla 
adı geçen davalının yukarıda tarih ve numarası belirtili karan kanunî 
müddeti içinde temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9183 

Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

1974/169 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avu

kat Muhlis Uzman tarafından davalılar Necdet Semker, Necmi Şahin 
ve Mustafa Bütün aleyhlerine açmış olduğu alacak davasının yapılan 
açık yargılamasında : 

Davalılar aleyhine mahkememizce 23/3/1972 Gün ve 967/197 esas 
972/57 sayılı kararıyle karar verildiği ve davalılar tarafından temyiz 
edilmiş Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığının 22/4/1974 Gün ve 
973/23786-7742 sayılı ilamı ile bozlarak gelmiş olduğu ve davacı vekiU 
tarafından dava yenilenerek davalılardan Mustafa Bütün'ün yapılan ara
malara ve zabıta marifetiyle yapılan araştırmaya göre davetiyenin tebliğ 
edilmediği anlaşıldığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 
Karar gereğince davalı Mustafa Bütün'ün 17/7/1975 Perşembe günü 
saat 9 da kendisi veya kendisini temsil eden bir vekille davasının yürü
tülmesi bakımından davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 9186 

D Ü Z E L T M E L E R 

T. E . K. Ticaret D. Bşk.lığmm Motorin ihalesine ait ilânın başlık 
kısmı 3/7/1975 tarih ve 1524« sayılı Gazetede «160.000 ton Motorin Kara
yolu ile naklettirilecektir» cümlesinde 160J000 Ton 16.000 olarak yazıldı
ğından yukarıdaki şekilde düzeltilir. 9418 / 1-1 

15284 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tek Genel Müdürlüğüne 
ait ilânda bir yıl içinde 16000 ton motorin taşıttırılacaktır şekünde yan
lış yazılmıştır 160.000 ton olarak ; 

Düzeltilir. 9418 



Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden: 

Kont. ve Kaplamacılara aittir. 
Parti 
Adedi Deposu 

Miktarı 
Cins ve nev'i M 3 D M 3 

Muh. %77,5 
Bed. Tem. 

8 Çayırbış, Hızardere, 
Seymenler, Tokmabaşı 

16 Ç. Bıçkı, Hızardere, 
Seymenler, Deredibi, 
Tokmabaşı 

22 Ç. Bıçkı, Kızılcıklı, 
Soğuksu, İğdir, 
Deredibi, Hızardere, 

I. S. N . B . K . T. 800.000 940 56.400 

II. S . N . B . K . T . 1.600.000 750 90.000 

Seymenler, Tokmabaşı III. S. N . B. K . T. 2.200.000 550 90.750 

46 Parti Yekûn 
İMALATÇILARA AİTTİR 

4 Hızardere, Deredibi, 
Ömerler 

40 Ç. Bıçkı, Deredibi, 
Hızardere Seymenler, 
Ömerler, Tokmabaşı 

10 Ç. Bıçkı, Kızılcıklı, 
Deredibi, Hızardere, 
Seymenler, Ömerler, 
Tokmabaşı, İğdir 

4.600.000 237.150 

II. S . N . B . K . T . 400.000 650 19.500 

III. S. N . B . K . T . 4.000.000 500 150.000 

I I I . S . K S B . K . T . 1.000.000 400 30.000 

54 Parti Yekûn 5.400.000 — 199.500 

100 Parti Genel Yekûn 10.000.000 436.650 

1 — İşletmemiz Abant Bölgesi Çayırbıçkı, Kızılcıklı, Soğuksu, Sa
rıçam Bölgesi Deredibi, Çele Bölgesi Hızardere, Elmalık Bölgesi Sey
menler, Ömerler, B . Karaağaç Bölgesi Tokmabaşı, İğdir depolarına 
nakledilecek 100 parti halinde 10.000.000 M 3 Kaym orman emvalleri 
I - II nci sınıflar % 25 peşin, III üncü sınıflar peşinatsız bakiyesi 12 ay 
vadeli % 9 faizli müddetsiz kat'i banka teminat mektubu karşılığında 
Alivreli açık art ırma suretiyle Kont. ve Kaplamacılar ile İmalâtçılara 
ayrı ayrı olmak üzere satışa çıkarılmıştır. 

2 — Alivreli açık artırması 24/7/1975 Perşembe günü saat 14.30 
da Kont. ve Kaplamacılara, müteakiben de İmalâtçılara İşletmemiz 
İhale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışı Kont. ve Kaplamacılar ile İmalâtçılar kapasitele
rinin % 401 nisbetinde iştirak edebilirler. 

4 — Teminatını banka mektubu olarak vereceklerin banka mek
tuplarına işletme adı, ihale tarihi, teminat miktarı ile parti nolarmı 
yazdıracaklardır. 

5 — Saat 12.00 den sonra teminat kabul edilmiyeceği gibi hisse 
senetleride teminat olarak almmıyacaktır. 

6 — Taliplilerin muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o par
tiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş olmaları 
demektir. 

7 — Satış ve tesellüm işlemleri 4/A Model Nolu şartname ile ilâve 
ek maddelere göre yapılır. 

8 — Taliplilerin belirli gün ve satte teminat makbuzları, ihaleye 
katılabilme şart lanna havi belgelerle ve son sene vizeli kapasite bel
gesi ile birlikte komisyona müracaat lan ilân olunur. 

1024311-1 

Bucak Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Emvalin Parti MİKTARI 

Satış 
Muh. 

İli İlçesi Deposu cins ve nev'i adedi Adet M 3 Dm 3 Lira 

Burdur Bucak Bucak 3. S. U. B. Çz. Tomruk 2 130 70.620 750 
» » » 2. S. N . B. Çz. Tomruk 5 383 141.128 700 
» » » 3. S. N . B. Çz. Tomruk 36 8762 2044,320 525 
» » » 3. S. K. B. Çz. Tomruk 5 1110 194,264 425 
» » » Çam kereste 1 338 16,740 600 
» » » Çam kapak tahtası 3 St»r 78,000 150 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı (10723) adede denk (2467,072 m 3 muh
telif orman emvali (52) parti halinde 23/7/1975 tarihine rastlayan Çar

şamba günü saat 14.00 de İşletme binasmda toplanacak Komisyon ku 
zurunda % 25 emval bedeli ile vergi ve rüsumlan, nizamî faizi peşin, ba
kiyeleri 90 gün vadeli banka mektubu karşılığında olmak üzere açık art
tırma suretiyle satışı yapılacaktır. 

2 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatları ihale saatinden evvel işlet
me Veznesine yatırmaları, banka mektubu vereceklerin de mektupla
rında işletme adı ile almak istedikleri parti numaralarını belirtmeleri, 
mektupların kat'i ve müddetsiz olması şarttır. 

3 — Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman 
Bölge Başmüdürlüğü, Antalya, Burdur, İsparta, Afyon, Denizli, Gölhisar 
ve Korkuteli İşletmeleri ile Konya Orman Bölge Şefliği ve İşletmemizde 
görülebilir. 

4 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile bir
likte komisyona müracaatlan üân olunur. 

10238 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge 
Müdürlüğünden Konya: 

1 — Aşağıda isimleri yazılı Konya İli Merkez ve İlçelerinde ya
pılacak olan 40 adet köy tipi sağlık ocağı inşaatı işi beheri 1.250.000,— 
TL. keşif bedeli üzerinden .aşağıda belirtilen gün ve saatlerde 243 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca ve 1976 yılma sari olmak üzere pazar 
lığa konulmuştur. 

2 — Bu işlerin pazarlığı Konya'da Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü 
İhale Komisyonunda isimlerinin karşılarında belirtilen gün ve saat
lerde yapılacaktır. 

3 — Pazarlık şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görü
lebilir. 

4 — Pazarlığa girebilmek için isteklilerin; 
a) Her iş için 102.500,— TL. lık kati teminatını, 
b) 1975 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az keşif bedeli 

kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (C) grubundan müte
ahhitlik karnesini ibraz suretiyle müracaatları. 

İnşaatın adı 

Merkez - Başarakayak, Kızören, Derbent, Beyşe
hir - Karahisar, Üzümlü, Kayabaşı, Doğanbey, 
Gencek, Kurucaova, Doğanhisar - Başköy, Ereğ
l i Üçharman, Ilgın - Argıthan, Çobankaya, Aşağı-
çığıl, Beykonak, Kadınhanı - Atlantı - Sarayönü -Çeş-
melisebil, Yunak - Turgut, Sülüklü, Çeltik. 

Bozkır - Belviran (Sarıoğlan), Üçpınar, Kuşça, 
Hisarlık, Ahırlı, Akkise, Ermenek - Güneyyurt, Gök-
tepe, Kazancı, Hadim - Taşkent, Aladağ (Bademli), 
Dedemli, Afşar, Karaman - Yeşildere, Kızılkaya, 
Buçakkışla. Kulu - Yaraşlı, Seydişehir - Çavuş, 
Ketenli (Çalmada), Ortakaraviran. 

Pazarlığın gün ve saati 

21/7/1975 
Pazartesi Saat 10.00 

22/7/1975 
Salı Saat 10.00 

10245 /1-1 

Karabük - Yenice Ortaokulu Müdürlüğünden : 

1 — Okulumuz civarma WC ve depo yapım işi, 2490 sayılı Kanu
nun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 68.631,— lira olup, geçici teminatı 4.681,55 
liradır. 

3 — İhale 31/7/1975 Perşembe günü saat 14.00 de Karabük - Yenice 
Ortaokulunda teşekkül eden Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname ve geniş bilgi Okul Müdürlüğünde görü
lebilir. 

5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 10242 /1-1 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamıza ait Polatlı Bölgesi Yaralı Kantarında 100.000,— 
Kınkkale Bölgesi Köprüköy Kantannda 200.000,— TL. kaldırım yapılma
sı işi ile Beypazarı Bölgesi Balçiçek Kantarında 50.000,— TL. kaldırım 
onarım işi 1975 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiatları üzerinden eksilt
me yapmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 18/7/1975 Cuma günü saat 14.30 da Fabrikamızda kapalı-
zarfla teklif almak suretiyle yapılacaktır. 

3 — Şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 
4 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi ya

pıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
10278 / 1-1 
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CUMARTESİ 

Elazığ Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Elazığ Devrim Orta Okulu Kalorifer tesisatı işi 2490 sayılı 

Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli (423.814,—) Liradır. 
3 — Eksiltme Elazığ Bayındırlık Müdürlüğünde İhale Komisyo

nunca 25/7/1975 Cuma günü saal 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Elazığ Bayındırlık 

Müdürlüğünde mesai saati dahilinde görül ebüir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin: 
a) 20.705,— Liralık geçici teminatını, 
b) 1975 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân teçhizat be
yannamesi, Teknik Personel beyannamesi, Mali durum bildirisi, 2—a 
formuna uygun Banka Referans mektubu ve Bayındırlık Bakanlığın
dan almış oldukları (H) grubundan işin keşif bedeli kadar Müteah
hitlik karnesini veya tek kalemde işin keşif bedeli kadar kalorifer 
tesisatı işi yaptıklarına dair iş bitirme belgesinin aslını ibraz etmek 
suretiyle Elazığ Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge
sini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 25/7/1975 Cuma günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 23/7/1975 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. Durum ilân olunur. 10166 / 1-1 

• 
TCDD İşletmesi 4. İşletme Alım ve Satım Komisyon Reisliğinden: 

1 — İşletmemiz mıntıkası Sivas - Kayseri hattı K i m . 439-440 dan 
10.000 m 3 balast pazarlık usulü ile ihzar ettirilecektir. 

2 — İhale 18/7/1975 Cuma günü saat 10.00 da 4. İşletme Müdür
lüğü binasında yapılacak olup geçici teminatı 48.000,— TL. sidir. 

3 — İstekliler müracatlarmda, bu işi yapabilecek kabiliyet ve eh
liyette olduğunu tevsik eden, Demiryoluna en son balast yaptığına dair 
bonservis ile 1975 yılı tasdikli Ticaret Odası vesikası ve geçici temi
natını bulundurması şarttır. 

4 — İhaleye iştirak edenlerden, üzerlerine ihale edilmeyenlerin 
geçici teminatları karar tasdik edilene kadar kendilerine iade edilmez. 

5 — Bu işe ait şartname Komisyonumuz Bürosuna müracaatla 
bedelsiz olarak görülebilinir. 

6 — TCDD İşletmesi ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yap
makta veya dilediği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

10165 /1-1 • 
Kocaeli Daimi Encümen Başkanlığından : 

İlkokullar için satın alınacak 105 adet kömür sobası, 700 adet 
soba borusu ve 300 adet dirsek kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Muhammen bedeli 54.750,— l ira olup geçici teminatı 3.987,50 
Liradır. 

Şartname Mil l i Eğitim Müdürlüğünde görülebilir. 
İhale 31 Temmuz 1975 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
Talipliler 1975 yılı Ticaret Odası vesikası, geçici teminat mak

buzu ve kapalı teklif mektubunu havi zarflarını ihaleden bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına vermeleri duyurulur. 10163 / 1-1 

Kütahya Valiliğinden : 

Aşağıda yeri, keşif bedeli ve geçici teminatı yazılı 2 adet Okulun 
yapım işi şartnamesine ve 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usu
lüyle ihaleye çıkarılmıştır. Eksiltme 28/7/1975 Pazartesi günü saat 
15.00 de İl Makamında toplanacak İl Daimi Encümenince yapılacaktır. 

İsteklilerin Bayındırlık Bakanlığından alacakları (C) grubundan 
en az bir kalemde bu keşif bedelleri kadar iş yaptıklarını gösterir 
belgelerini dilekçelerine ekliyerek en geç üç gün evvel İl Makamına 
müracaatla bu işler için yeterlik belgeleri almaları, geçici teminat, 
yeterlik ve 1975 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini havi usulüne 
göre hazırlayacakları kapalı zarflarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Encümen Kalemine vermeleri şarttır. Yeterlik belgesi 

,v ın telgıafla müracaat kabul edilmez. Postada vaki gecikmeler nazara 
alınmaz. 

Okul yapılacak yer Derslik adedi Keşif bedeli Geçici Tem, 

Merkez Karapınar Mah. 5 derslikli 572.840,68 26.663,63 
Tavşanlı Moymul Mah, 10 derslikli 770.931,31 34.587 26 

10164 /1-1 

Bilecik İli Gölpazarı İlçesi Belediye Başkanlığından: 

1 — Gölpazarı İlçesi Belediye Sitesi İkinci kısım inşaatı işi 2490 
ve 527 sayılı Kanun hükümlerine göre 1976 yılma sari olarak kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.450.283,37) liradır. 
3 —• Eksiltme Gölpazarı Belediye binasında Belediye Encümenin

ce 30/7/1975 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Gölpazarı Belediye Baş

kanlığında görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A - 57.258,50 liralık geçici teminatı, 
B - 1975 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle, Belediye Baş
kanlığından alacakları ihaleye iştirak belgesini teklif mektupları ile 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarmı 30/7/1975 Çarşamba günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — İhaleye iştirak belgesi alınması için son müracaat tarihi 
25/7/1975 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10161 / 1-1 

Samsun Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
'1 — Samsun Bölge Trafik Kontrol İstasyonu inşaatı 2490 sayılı 

Kanun hükümlerine göre ve gelecek yıla sirayetli olarak kapalı zarf usu
lü ile ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeü (2.17O.00O,—) liradır. 
3 — Eksiltme Samsun 2 No. lu Konağmda, Bayındırlık Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca 25/7/1975 Salı günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Samsun Bayındırlık Mü

dürlüğünde görülebiür. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) (78.850,—) liralık geçici teminatını, 
b) 1975 yılı tescilli Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile verecekleri (Eksiltme şartnamesinde 

belirtilen, usulüne uygun) teçhizat, teknik personel ve taahhüt bildirge
lerini sermaye ve kredi imkânlarını gösteren malî durum bildirisini, Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az keşif be
deli kadar tutarlı müteahhitlik karnesi aslını, ibraz suretiyle Samsun 
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, teklif mektup
ları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarmı 25/7/1975 Cuma günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için dilekçelerin 22/7/1975 Salı günü 
mesai saati sonuna kadar Samsun VaUlik makamından Bayındırlık Mü
dürlüğü kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekir. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez, ilân 
olunur. 10154/1-1 

• 
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığından: 

5 K A L E M KLİŞE YAPTIRILACAKTIR 
Teklifler 28/7/1975 günü mesai saati sonuna kadar Karaköy Yeni 

Yolcu Salonu kat 1 deki Satınalma Komisyonuna verilecektir. Şart
namesi 27 Mayıs Han kat 3 deki İkmal Merkezi Müdürlüğünden temin 
edilebilir. Dosya No : 1975/1120. 10173 / 1-1 
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Elazığ 2. Asliye Hukuk Hâkimliğihden : 

973/7036 
Davacı Millî Savunma Bakanlığım temsilen Hazine vekili Avukat 

Nermin Özkaya tarafından davalılar Bayram Aygün, Hatice Aygün, Se-
bahat Tekin aleyhlerine açmış olduğu 57.954,42 lira alacak davasınm 
yapılan açık muhakemesi sonunda : 

Davalılardan Hatice Aygün, Sebahat Tekin adlarına çıkartılmış 
olan davetiyenin üânen tebliğine karar verilmiş olup, bunlar adına üâ-

nen tebligat yapılmış olup, ilân üzerine de davalılar duruşmaya gel
memiş olduklarından mahkemenin 9/6/1975 tarihli yapılan duruşmasın
da davalılar adlarma çıkartılacak olan gıyap kararının ilânen tebliğine 
karar verilmiş olup, duruşma 15/7/1975 gününe talik edilmiş olup, da
valıların duruşmaya gelmedikleri takdirde veyahutta kendilerini bir ve
kille temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın H . 17. M . K . nun 405. 
maddesi gereğince gıyaplarında icra kılınacağı hususu gıyap kararı yeri
ne kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16/6/1975. 

9191 

• 3 « 

Bayındırlık Bakanlığı, Diyarbakır Karayolları 9 uncu Bölge Mü dür tüşünden: 

İşin cinsi Muhammen Geçici Eksiltme tarihi Son müracaat 
bedeli Teminatı ve gün, saati Günü 

1. Siverek - Şermik yolu işin bir Ad. Station Vagon 
kiralanacaktır. 96.000,-

2. Hilvan - Gülcük yolu için 1. Ad. station vagon kira
lanacaktır. 96.000,-

3. Siverek - Çermik yolu için 1. Ad. Minübüs kirala
nacak 112.000,-

4. Hilvan - Gölcük yolu için 1. Ad. münibüs kirala
nacak 112.000,-

6.050,— 29/7/1975 Salı saat 10.00 25/7/1975 

6.050,— 30/7/1975 Çarşamba saat 10.00 28/7/1975 

6.850,— 29/7/1975 Salı saat 12.00 25/7/1975 

6.850,— 18/8/1975 Pazartesi saat 10.00 15/8/1975 

Bölgemiz muhtelif işyerlerinde çalıştırılmak üzere yukarda yazılı araçlar kontrollük hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 2490/31 inci mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ile kiralanacaktır. Kapalı zarflar ihaie saatinden bir saat önce İhale Komisyon Başkanlığına makbuz karşı
lığında verilmiş olması şarttır. Aynı Kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine göre hazırlanmamış olan zarflarla postada vuku bulacak gecik
meler nazarı itibare alınmıyacaktır. İhaleye iştirak edebilmek için 1975 yılı veçhile ticaret odası belgesi, şoförler cemiyetine kayıtlı ve faa
liyette olduğuna dair belge ile aracın kendisine ait olduğunu ibraz edecek belge ve geçici teminat ibraz etmesi şarttır. Bu işi ait ihale dosya
sı hergün mesai saatleri dahilinde müdürlüğümüz malzeme servisinde görülebilir. 10249 / 4-1 

T. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 

Aşağıda yazılı ihtiyaçların hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. Şartnameler her gün satınalma komisyo
numuzda görülebilir. 

Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya en uygun gördüğüne ihaleyi yapmakta serbesttir. 

Muh. bedeli G. teminatı 
Cinsi Miktarı Li ra Lira İhale gün ve saati 

1 -. —. 
Yaş sebze meyve 

37 Çeşit 291.500,— 16.000,— 23/7/1975 saat 10.00 
Kuru sebze 38 Çeşit 412.397,— 25.000,— 23/7/1975 Saat 11 
Odun 30 Ton 18.300,— 1.500,— 23/7/1975 saat 14 
Alımunyum damacana 
kapsülü 1 milyon Ad.60.000,— 4.400,— 23/7/1975 Saat 15 

10248 / 2-1 

Erzincan Valiliğinden: 

1 — Aşağıda isimleri yazılı inşaatlar 1976 yılına sari olarak 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Her işin keşif bedeli hizasına yazılmıştır. 
3 — Eksiltme gün ve saatleri hizasma yazılmıştır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) Her işi hizasında yazılı geçici teminatını, 
b) 1975 yılı vizeli Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte vereceklerdir. 
5 — Eksiltme şartnamesinde istenilen: 
a) Yapı araçları bildirgesi, 
b) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi ibrazı suretiyle, Bayın

dırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları. 
6 — Teklif mektuplarının ihale günü ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında, İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 
7 — Yeterlik Belgesi için son müracaat tarihi aşağıya çıkarılmıştır. Telgrafla müracaatlar ve Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keşif bedeli G. teminatı İştirak belgesi İhale 
İşinadı Li ra Lira için son müracaat tarihi 

1. Erzincan Jandarma Alay Komutanlığı İnş. 2.500.000,— 88.750,— 1/8/1975 4/8/1975 Pazartesi Erzincan Jandarma Alay Komutanlığı İnş. 
saat 15.00 de 

2. Kemaliye Veteriner Tesisleri İnşaatı 686.368,— 31.204,72 1/8/1975 4/8/1975 Pazartesi Kemaliye Veteriner Tesisleri İnşaatı 
Saat 15.00 de 

3. Erzincan merkez trafik kontrol binası 2.175.000,— 79.000 — 1/8/1975 5/8/1975 Sah 
Saat 15.00 de 

4. Tercan İlçesi 12 derslik lise ek Inş. 1.782.678,— 67.230,34 1/8/1975 5/8/1975 sah Tercan İlçesi 12 derslik lise ek Inş. 
Saat 15.30 da 
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Balıkesir Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün : 
1) Balıkesir - Dursunbey Jandarma Birlik ve Merkez Karakolu in

şaatı 527 sayılı Kanun uyarınca 1976 yılma sari olarak 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2) Işın keşif bedeli (975.000,—) liradır. 
3) Eksiltme Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğü odasında «İhale Ko

misyonunda» 25/7/1975 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4) Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğün

de görülebilir. 
5) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) 42.750,— liralık geçici teminatını, 
B) 1975 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildi
risi ile Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif be
deli kadar işm eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik 
belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6) İstekliler teklif mektuplarını 25/7/1975 Cuma günü saat 14.00 e 
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7) Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/7/1975 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10239 / 1-1 

Balıkesir Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Balıkesir-Bandırma Veteriner 41ü İşçi konutu inşaatı 2490 

sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli (700.000,—) Liradır. 
3 — Eksiltme Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğü odasında İl İhale 

Komisyonunda 25/7/1975 Cuma günü sat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlü

ğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) (31.750,—) Liralık geçici teminatını, 
b) 1975 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plân ve teç
hizat beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildrien malî durum 
bildirisi ile Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 25/7/1975 Cuma günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için son müracat tarihi 2/7/1975 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10240 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Gerede Ayrım - Çankırı Hudut yolunun km. 0+000 — 37+000 
arası için elekaltı malzemesinin temin ve nakli işi teklif almak suretiyle 
yaptırılacaktır. 

2 — İşin 1. keşif bedeli 397.787,25 TL. ve muvakkat teminat mik
tarı 19.661.49 TL. dır. 

3 — Bu işe ait dosya Bakım Şefliğinde görülebilir. 
4 — İsteklilerden: 
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) 

grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi 
veya keşif bedeli kadar benzeri bir tek iş yaptığma dair tasdikli iş bitir
me belgesi. 

b) Ticaret odası vesikası (1975 yılı tasdikU). 
c) Muvakkat teminat karşılığı Bölge Sorumlu Saymanlığından 

alınmış vezne alındı makbuzu ile örneği İdareden alınacak teklif ve 

taahhüt mektuplarım 18/7/1975 gün ve saat 15.00 e kadar makbuz karşı
lığında Emanet Komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. 

10214 / 1-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İ l i : İzmir, İlçesi: Ödemiş, Köyü veya Mevkii : Tosunlar, Madenin 
Cinsi: Cıva, Ruhsatnamenin Tarihi: 4/2/1967, Numarası: AR. 4424. 

Hudutları: 
Kuzeyi: Mescitli Köyü İlkokulundan «D» Kesişme noktasına doğ

ru hat, 
Doğusu: «D» Kesişme noktasından «E» Kesişme noktasına doğru 

hat, 
Güneyi: «E» Kesişme noktasından Emirli (Maden) Köyü İlkokulu

na doğru hat. 
Batısı: Emirli (Maden) Köyü İlkokulundan Mescitli Köyü İlkoku

luna doğru hat, 
«D» Kesişme Noktası: 
Mescitli Köyü İlkokulundan Tosunlar Köyü İlkokuluna çekilen 

hatla Yeşilköy (Hamidiye) Köyü camiinden Bıçakçı Köyü camiine çeki
len hattın kesiştiği noktadır. 

«E» Kesişme Noktası: 
Emirl i (Maden) Köyü İlkokulundan Yağcılar Köyü camiine çekilen 

hatla Yeşilköy (Hamidiye) Köyü camiinden Bıçakçı Köyü camiine çeki
len hattın kesiştiği noktadır. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Cıva madeni 
için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı 
verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâ 
zım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların ka
bul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğin
ce ilân olunur. 10225 / 2-1 

Tokat İl Daimi Encümen Başkanlığından: 

1 — Yapılacak İş: 1975 yılında yaptırılacak Tokat İl Merkezi İlçe 
Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilâtı Mensuplarının 205 takım elbiselerinin 
dikimi işi. 

2 — Keşif tu tar ı : 51.050,— liradır. 
3 — Geçici teminatı : 3812.50 
4 — Eksiltme tarihi ve mahallî: 30/7/1975 Çarşamba günü saat 

14.30 da Özel İdare Müdürlüğü Encümen Salonunda 2490 sayılı Kanunun 
31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihale olunacaktır. 

5 — Bu işe ait eksiltme dosyası her gün mesai saatleri içinde İl 
Daimi Encümen kaleminde görülebiür. 

6 — Eksiltmeye gireceklerin 1975 yılı vizesini taşıyan ticaret odası 
vesikasını muhtevi olarak 2490 sayılı Kanun uyarınca hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri mecburidir. 

7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
10247 /1-1 

Et ve Balık Kurumu Ankara Et Kombinası Müdürlüğünden: 

1 — İşyerimiz ihtiyacı 280.000,— TL. tahmini bedelli 140.000 adet 
ekmek kapalı teklif usulü ile satın almacaktır. 

2 — Bu işle i lgi l i ' şartname Malzeme Şefliğimizde görülebilir. 
3 — Tekliflerin 22/7/1975 Salı günü saat 10.00 a kadar Yazı ve Ar

şiv İşleri Şefliğimize teminatın Kombinamız Veznesine verilmesi gerek
mektedir. 

4 — Kurumumuz, 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kıs
men veya tamamen yapıp yapmamaya veya dilediğine vermeye serbesttir. 

10277 / 1-1 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

18/7/1975 günü saat 15.00 de yapılacak olan TL. 87.772.562,— kesif 
bedelU İzmir Aliağa Deposu kuruluş ve tesisatı inşaatı ihalesi görülen 
lüzum üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

İlânen duyurulur. 1021 / 1-1 
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Eskişehir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti 
Adedi 

8 
3 

Cins ve nevi 
M 3 , nün 

Adet M 3 . D 3 . M . BedeU TL. 
3. S. K. Boy Çk.Tom. 
3. » » 
3. » » 

875 
1441 
496 

171.855 
251.640 
102.351 

238,— 
227,— 
220,— 

2812 525.846 
1 — İşletmemiz Mihalıççık ve Beşpınar Bölgelerinin Mihalıççık ve 

Eğriova depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman em
valleri hizalarında gösterilen fiyatlar üzerinden, % 50 si peşin ve % 50 si 
müddetsiz banka mektubu karşılığında 3 ay vade ile açık artırma sure
tiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 22/7/1975 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 
de Mihalıççık İlçesi Belediye binasında yapılacaktır. 

3 — Satışa ait şartname ve ebat listeleri Eskişehir Orman Bölge 
Başmüdürlüğü ile Ankara, İstanbul, Bursa, İnegöl, Kütahya, Bolu İşlet
me Müdürlükleriyle, İşletmemiz Muhasebe Servisinde görülebıUr. 

4 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlariyle birlik
te İşletmemiz Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

10244 / 1-1 

Antalya Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/2688 
Davacılar Hilmi Bilgin, Alaaddin Bilgin, Ali Zeki BUgin, Aysel BU-

gin, Ömer Faruk Bilgin ve Yüksel Bilgin vekilleri Av. Sunar Dağtekin 
tarafından davalı Hasan Taşan aleyhine Kocaeli 2. NoterUğınden tanzim 
edilmiş 19/6/1972 tarih ve 007456 yevmiye numaralı inşaat sözleşmesi
nin iptali davasında : 

Taraflar arasında bu sözleşmenin tanzim ve imza edildiği, bu söz
leşmeye göre Antalya İhnin Bahçelievler Mahallesi, Konyaaltı Caddesi 2. 
Sokakta kain ve tapunun 60 pafta, 292 ada ve 12 numaralı parselde ka
yıtlı taşınmaz üzerine davalı tarafından bodrum kat dahil olmak üzere 
5 tam bir de çekme kat olmak üzere 23 dairelik betonerme apartman 
inşa edileceği halde, ancak sözleşmenin 7. maddesine göre ruhsat tarihin
den itibaren 16 ay sonunda daireleri teslim edeceği da vah taralından 
taahhüt edüdıği halde, suresinde inşaat bitirilmediği gibi meçhul bir 
yere gittiği ve inşaatta hiç bir faaliyet de olmadığından bu sözleşme
nin iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalıya çıkarılan tebligat bıla 
tebliğ iade edilmiş bulunduğundan ve adresi de meçhul bulunduğundan 
20/5/1975 tarihinde yapılan duruşmada daavlıya Resmi Gazete ile hanen 
tebliğine karar verilmiştir. 11/9/1975 tarihinde saat 8.50 yapılacak du
ruşmada hazır bulunmadığı ve kendisini bir vekille temsil ettirmediği 
takdirde tebligat yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9193 

Acıpayam Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

DenizU Orman İşletmesinin Kocapınar Köyünden VeU Güner ve 
arkadaşları aleyhine açılan Orman tahdidine itiraz davası sebebiyle : 

Davalılardan Hatice Hanım TJçar'ın adresinin tespit edilemediği 
adına çıkarılan tebligat ve zabıta tahkikatından anlaşıldığından adı ge
çen Hatıcehanun Uçar'ın, Mahkememizin 1974/546 esas 18/9/1975 günü
ne muallak duruşmasında bizzat gelmesi veya kendisine bir çeküle 
temsil ettirmesi dava dilekçesi ve davetiye tebliğine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 9196 

istanbul Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

974/426 
Davacı Maliye Hazinesi adma Av. Lamla Ulaş tarafından istanbul 

Şişli Talatpaşa Mahallesi Gürsoy Sokakda kain 2235 ada 6 parsel sa
yılı hazine adma kayıtlı gayrimenkulu davalının işgali sebebiyle ecrimi-
sil davasının yapılan duruşması sırasında, davalı Ahmet Durmaz'm ad
resinin meçhul olması sebebiyle 11/6/1975 günü saat 10.30 mahkemede 
hazır bulunması için ilânen dava arzuhali tebliğ edilmiş duruşmada biz
zat bulunmadığı gibi kendisini bir vekille temsil ettirmediğinden bu 
kerre gıyap karan tebliğine karar verilmiş olduğundan 24/9/1975 günü 
saat 10'da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 17/6/1975. 9197 

Eynesil Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1972/189 
K. No : 1974/106 
17/12/1974 tarihli kararla Haziran 1289 tarih ve 803 numarada 

Hacı Andon namına kayıtlı hissenin iptali ile hazineyi malike adma 
tesciline karar verilmiş, davalı Hacı Andon«un adresi meçhul olmakla 
ilânen kararın tebliğine kanunî müddet içerisinde adı geçen tarafından 
temyiz edilmediğinde hükümün kesinleşeceği ilân olunur. 

9>m 

Edremit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

974/297 
Zeki Uluğlu tarafından halen adresi meçhulde bulunan Risal 

Uluğlu aleyhine açılan boşanma davasında Mahkememizin 17/6/1975 gün 
ve 237 sayılı karan ile boşanmalarına ve müşterek çocuklarının velayet 
hakkının da davacı babalarma verilmesine karar verilmiş olduğundan 
işbu hükme ademi kanaat ettiğinde süresinde yargıtay yoluna başvur
makta muhtariyetine karar verildiğinden ilâm muhteviyatı ilânen davalı 
adma tebliğ olunur. 9199 

Karacabey Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/455 
Davacı Hasan Tuğran'a velâyeten Şükrü Tuğran tarafından davalı 

Bülent Bağçağ, Ahmet Kerpeden ve Doğan Sigorta aleyhine ikame olunan 
100.000 TL. sı maddi, 30.000 TL. sı manive tazminat davasında : 

Davalılardan Bülent Bağçağ'm adresi tespit edilememiz ilânen 
kendisine davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla. 

istanbul - Beşiktaş Kuruçeşme Tramvay Caddesinde davalı Bülent 
Bağçağ'm duruşmanın bırakıldığı 11/9/1975 günü saat 9'da Karacabey 
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini vekil ile 
temsil ettirmesi, aksi halde gıyap kararının da ilânen yapılacağı, davetiye 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunr. 9200 

Zara Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Dosya N o : 1967/417 
Zara'nm Atalan Köyünden Mehmet Akçay tarafından Davalı Kuru-

cabat Yaylası Köyünden Şahin oğlu Nazım Polat ve arkadaşlan aley
hine açılan Tapu İptali ve Tescil Davasının yapılan duruşması sırasında : 

Davalı Nazım Polata ilânen davetiye tebliğ edilmiş duruşmaya gel
mediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilerek duruşma 
18/7/1975 günü saat 9.10 a bırakılmıştır. Davalı belli gün ve saatde gel
mediği gibi kendisini temsil için vekilde göndermediği takdirde duruş
manın gıyabında ceryanına karar verileceği tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 9208 

Sakarya Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/1275 
Muhatap : Hatice Keleş, (Adresi Meçhul) 
Sami Keleş tarafından itaatsizlik sebebiyle aleyhinize açılan boşan

ma davasında adresiniz tesbit edilemedeğinden davetiyenin ilânen teb
liğine ve duruşmanın 16/7/1975 günü saat 10.00'a bırakılmasına karar 
verilmiştir. 

O gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız dava dilekçesini 
havi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9202 

Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Remzi Serin tarafından Aksaray Kırca Mahallesinden Hidayet Hü-
yük aleyhine ikame ettiği alacak davasının yapılan duruşması sırasın
da : 

Davalıya gösterilen adrese tebligat çıkarılmış olup davalının açık 
adresi meçhul olduğundan tebligat bilâ tebliğ iade edilmekle resmî ga
zete ile ilânına karar verilmiş olmakla adı geçen davalıya duruşma gü
nü olan 3/11/1975 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması 
yahut kendisine bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 9205 
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Ankara Valiliğinden: 

3 — Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Beypazarı Karaşar Buca
ğında yaptırılacak küçük tip Röle İstasyonu binası inşaatı işi 2490 sa
yılı kanunun 31. maddesi hükümlerine göre eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 293.438— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Emniyet Müdürlüğü binasında 17/7/1975 

Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait eksiltme dosyası hergün mesai saatleri içinde 

Ermryet 6, Şube Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak için isteklilerin : 
a) 1975 yılı Ticaret Odası vesikası 
b) 15.922,— liralık geçici teminatını 
c) Bu işin benzeri ve keşif bedeli kadar bir işin yaptıklarını gös

teren iş bitirme belgesini dilekçelerine ekliyerek. tatil günleri hariç 
ihale gününden (3) gün önce Ankara Valiliğine müracaatla Bayındır
lık Müdürlüğü kayıtlarına intikâl ettirerek alacaklan yeterlik belge
sini, teklif mektupları ile birlikte usulüne göre zarfa koyarak ihaleden 
bir saat önce komisyona vermeleri lâzımdır. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfivet ilân olunur. 9459 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğünden: 

Adana Hava Meydanı Enerji Sisteminin tadili ihalesine teklif vere
cek müteahhitlerin seçimi ile ilgili i lân: 

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığınca; Adana Hava Mey
danı Enerji Sisteminin tadili işi, 5367 sayılı Kanun hükümlerine göre 
1.287.246,82 TL. tahmini keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarf içinde tek
lif alma suretiyle pazarlıkla ihaleye çıkarılacaktır. 

1 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen 
firmalar ihaleye girebilme şartlarmı kapsayan başvurma bildirilerini 
1/7/1975 Salı günü saat 10.00 dan itibaren resmi tatil günleri hariç, me
sai saatleri dahilinde «Karayollan Sitesi B Blok, Yücetepe - Ankara ad
resindeki DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik Hizmetler 
Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat ederek alabilirler. 

2 — İhaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen fir
malar başvurma bildirisinde belirtilen bilgi ve belgeleri 15/7/1975 Salı 
günü saat 17.30 a kadar aynı adrese yazı ekinde vermelidirler. 

Postada vaki gecikmeler mazeret teşkil etmez. 
3 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun gö

rülen firmalara gerekli tebligat yapılacak ve eksiltme evrakı verilecek
tir. 

İlgililere ilân olunur. 9432/4-4 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

Geçici teminatı (82.860,94) liradır. 
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi 

Başkanlığında ve Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 23/7/1975 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Mü

dürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 18/7/1975 Cuma günü sat 17.30 a kadar eksiltme 

şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik kar
nesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları ge
rekmektedir. 

5 — Taliplilerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin ya
pılacağı günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdii 
edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri 
gerekmektedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
ihale etmekte serbesttir. 9416 / 2-2 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

İNŞAAT İLÂNI 
1) 2.303.698— TL. keşfi bedelli Gülşehir PTT Binası 

işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
İnşaatı 

Çubuk İlçesi Özel İdare hizmet binasının tadilât ve onarımı işi ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 57.233,07 lira olup, 
geçici teminatı 4.111,65 liradır. İhalesi 16/7/1975 Çarşamba günü saat 
11.00 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapıla
caktır. 

Şartname Daimî Encümende görülür. 
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya ban

ka mektubu, 1975 yılma ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakan
lığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri yapabilecek
lerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç 3 gün evvel (tatil 
günleri hariç) Vilâyet Makamı kanaliyle Bayındırlık Müdürlüğüne mü
racaatla bu iş için alacakları fennî yeterlik belgesini havi usulüne göre 
hazırılyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene verme
leri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9094 /4-4 

Türkiye Ziraî Donatım Kurulu İskenderun Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Gaziantep'de 1.003.524.21 TL. keşif bedelli 3. lü tip depo in
şaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Geçici teminat 44.900 TL. dır. 
3 — Eksiltme İskenderun Bölge Müdürlüğü İnşaat Komisyonunda 

16/7/1975 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve ihale dosyası İskenderun Bölge Mü

dürlüğüne mesai saatlerinde görülebilir. 
5 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 15/7/1975 Salı günü 

saat 12.00 ye kadardır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını 16/9/1975 Çarşamba günü saat 

14.00 de kadar İskenderun Bölge Müdürlüğüne vereceklerdir. Postadaki 
gecikmeler nazara alınmaz. 

7 — Müteahhitlik karnesi asgarî c grubu olacaktır. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kararnameye tabi değildir. 

9966 / 2-2 

Menemen Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Satın Alınacak Malzemelerin Cinsi 

1 — Fenni özel şartname eki listede gösterilen 
J. 2000 yedek parça alımı 

2 — Fenni özel şartname eki listede gösterilen 
bahçe malzemeleri alımı 

Miktarı 

40 kalem 

20 kalem 

1 — Yukarıda 2 maddede gösterilen yedek parça ve malzeme
lerin satın alma işi, 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale, hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Menemen 
Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü idare binasında 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu iki satın alma işine ait şartname ve ekleri her gün mesai 
saatleri dahilinde Enstitü Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak gö
rülebilir. 

Muhammen Bedeli 
Lira Kr . 

21573.00 

17907.50 

Geçici Teminatı 
Lira Kr . 

^617.98 

1343.07 

İhalenin 
Tarihi Saati 

14/7/1975 13.30 
Pazartesi 

14/7/1975 14.00 
Pazartesi 

4 — Taleplerin 2490 sayılı Kanunun i lgi l i maddelerine uygun 
olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını, Ticaret Odasından ala
cakları 1975 yılına ait ticaret belgelerini ve geçici teminat mektup 
veya makbuzlan ile birlikte, ihale gün ve saatinden bir saat önce 
komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

5 — Posta v.s. surette gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 

9370/4-4 
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Ankara Levazım Amirlisi 2 N o . l u Satan Alma Komisyonu 
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem (Lv. İkmâl Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün re saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görüleûlür. Istekhlerın kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşüığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi: Subay Beşik Çadır Direği ve Teferruatı, Miktarı: 250 Tk., 
M . Bedeli: 562.500 lira, G. Teminatı: 26.250 lira, ihale Günü Saati: 
23 Temmuz 1975 Çarşamba 11.00. 9409 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Kayseri Yahyalı Lisesi yeni bina (16 derslik) inşaatı işi 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli (6.300.000,—) Uradır. 
3 — Eksiltme Kayseri'de Yapı işleri 7. Bölge Müdürlüğü Eksilt

me Komisyonunda 25/7/1975 (Cuma) günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evraklar adı geçen Müdürlük

te görülebihr. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A — Yapı işleri 7. Bölge Müdürlüğü adına, (202.750,—) üralık ge

çici teminatını, 
B — 1975 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C — (Baş vurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şart

namesinde beUrtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bil
dirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarım açık
layan malî durum bildirisi ile banka referans mektuplarmı, Bayındırlık 
Bakanlığı'ndan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve dilekçe 
veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini ver
mek suretiyle, Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğünden alacakları) yeterUk 
belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 

6 — IstekUler, teklif mektuplarım 25/7/1975 (Cuma) günü saat 
10.00'a kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — YeterUk belgesi alınması için son baş vurma tarihi 23/7/1975 
(Çarşamba) günü çalışma saati sonuna kadardır. 

Telgrafla yapılacak baş vurmalar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

IlgUilere duyurulur. 9649/4-4 
• 

Sümerbank Genel Müdürlüğünden: 

Kahramanmaraş Tekstil Fabrikamıza ilave edilen yeni dokuma sa
lonu ihtiyacı Klima Tesisi memleketimiz dahilindeki yerli firmalardan 
teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Konuyla ilgili şartnameler An
kara'da Genel Müdürlük Genel Muhasebe Müdürlüğünden, istanbul'da 
Alım ve Satım Müessesesinden, TL. 50,— mukabili temin edilebilir. Tek
lif verecek firmaların en az TL. 2.000 000,— lık bir Klima tesisini başarı 
ile bitirdiklerini tevsik etmeleri ve iki ay opsiyonlu olarak hazırlanacak 
tekliflerin en geç 18/8/1975 günü akşamı saat 17.30 a kadar Genel Müdür
lüğümüz Haberleşme Müdürlüğü Ulus Ankara'da bulundurulması gerek
mektedir. 

Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

9939 / 3-3 

Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Kapıkule - EDİRNE 

1 — Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü Edirne Kapıkule Kapısın
daki Treyler Baskülü inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli: 92.804,71 liradır. 
3 — Eksiltme Edirne Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü İhale Ko

misyonunda 18/7/1975 (Cuma) günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Trakya Gümrükleri Baş
müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (5.890,24) liralık geçici teminatını, 
B) 1975 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) teknik personel be
yannamesini, taahhüt beyannamesini, ibraz suretiyle Bayındırlık Müdür
lüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 18/7/1975 (Cuma) günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlk belgesi alınması için son müracaat tarihi 17/7/1975 
(Perşembe) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9604 / 1-4 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İU: Denizli, İlçesi: Acıpayam, Köyü veya mevkii: Darıderesi, Ma
denin cinsi: Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 29/9/1965, Numarası AR-2274 

Hudutları : 
Kuzeyi: Kurduçtu tepesi beton sütunu. 
Doğusu: Kurduçtu tepesi beton sütunundan «B» kesişme noktasma 

doğru hat 
Güneyi: «B» kesişme noktasından 1621 rakımlı Tülü tepe beton 

sütununa doğru hat. 
Batısı: 1621 rakımlı Tülü tepe beton sütunundan başlayıp Deve ko

nağı tepesi beton sütunundan geçerek hudut başlangıcı olan Kurduçtu 
tepesi beton sütununa kırık hat. 

«B» kesişme noktası: 
1621 rakımlı Tülü tepesi beton sütunundan Sandalcık (Kargil) te

peye çekilen hattın Kurduçu tepesi beton sütunundan İbik tepeye çeki
len hatla kesişen yerdir. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom madeni 
için Madencilik Limited Şirketi uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir: 

İtiraz olanların bu İlânın gazetede ilk yayınladığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâ
zım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların ka
bul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 nci maddesi gereğince 
ilân olunur. 9613/2-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 4 
Bölge Müdürlüğünden : KÜTAHYA 

1 — Bilecik Spor Salonu İnşaatı işi 3530 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 3.5OO.0O0,— TL. dır. 
3 — Eksiltme Kütahya Belediye Meydanı Cizmecioğlu Apt. kat: 2 

de Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 18/7/1975 Cuma 
günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme ve şartnamesi ile diğer evraklar mezkûr Müdürlük
te görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü namına 

140.000,— TL. lık geçici teminatını, 
b) 1975 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildi
risi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık 
Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz sure
tiyle Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymalan lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 18/7/1975 Cuma günü saat 14.00 
e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almması için son müracaat tarihi 15/7/1975 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9452 / 2-3 
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Kayseri Valiliğinden: 

Bayındırlık Baaknlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
1 — Kayseri Merkez Lise spor salonu inşaatı 527 sayılı Kanuna göre 

1976 yılına sari olarak 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (2.60O.0O0 —) liradır. 
3 — Eksiltme Kayseri'de Bayındırlık Müdürlüğü Eksiltme Komis

yonunda 1/8/1975 (Cuma) günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A - (91.750,—) liralık geçici teminatım, 
B - 1975 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 

Bursa Karayolları 14 üncü Bölge Müdürlüğünden : 

C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme Şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
bildirisini, teknik personel bildirisini, taahhüt bildirisini, malî durum 
bildirisini, Bayındırlık Bakanlığından almış (C) grubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini 
ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 
teküf mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 1/8/1975 Cuma günü saat 10.00 a 
kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 29/7/1975 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada "aki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10012/1-1 

1 — Emanet suretiyle yapılacak, aşağıda keşif bedelleri, pazarlık günü ve saatleri yazılı işlerin pazarlığı 5539 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesine göre yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait keşif ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Bursa'da Duaçmarı'ndaki Karayolları 14 üncü Bölge Müdürlüğü binasında 
toplanan Emanet Komisyon Başkanlığında görülebilir. 

3 — Pazarlığa iştirak edebilmek için; 
İsteklilerin pazarlığın yapılacağı gün ve saatten evvel Komisyon Başkanlığına bu işlerin cins ve öneminde keşif bedelinin yarısı kadar 

bir iş yaptığını gösterir resmî veya özel tasdikli belge veya keşif bedeli kadar mutaber tarihli müteahhitlik karnesi ile makine teçhizat 
beyannamesi ile birlikte merkezden alacağınız yeterlik belgesiyle beraber 10/7/1975 tarihinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına 
müracaat etmenizi rica ederi.m 

İŞİN CİNSİ KEŞİF BEDELİ PAZARLIĞIN GÜN V E SAATİ 

16/7/1975 Çarşembe günü saat 9.30 

16/7/1975 Çarşamba günü saat 11.30 

16/7/1975 Çarşamba günü saat 14.30 

10105 /1-1 

• •• i 

1 — Bilecik, Söğüt, Eskişehir Ayr. Yolunun 24 + 000—52 + 000 K m . 245.145,60 TL. 
leri arası alttemel ve temel malzemesi nakli işi 

2 — Tavşanlı/İnegöl Ayr. yolunun 0+ 000—73 + 000 K m . leri ara 450.354,— TL. 
sı alttemel ve temel malzemesi nakli işi 

3 — Tavşanlı Ayr. Harmancık yolu üzerinde 1+320 K m . deki 704.900,— TL. 
üst geçit ve Kızıl Dere Köprüsü yaklaşık imlâları dolgu malzemesi 
nakli işi 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu istanbul Şubesi Müdürlüğünden : 

(Muhtelif hurda malzeme satılacaktır) 
Kurumumuza ait aşağıda müfredatı kayıtlı malzeme kapalı zarfla teklif alma suretiyle satışa arz edilmiştir. Şartnameleri, Ankara'da Genel 

Müdürlük Malzeme Satış ve Hurda İşletmesi Şubeleri Müdürlükleriyle Şubemizden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
Teklifler 17 Temmuz 1975 Perşembe günü en geç saat 11.00 e kadar verilecektir. 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Sıra Miktarı Takribi ağırlığı 
No. Gem-Sat-No. Malzemenin cinsi Adet Kg. Bulunduğu yer 

1. Top-Sat/942 Muh. oto malzemesi (Motor bloku, şanzumanı silindir ka
pağı, jant) —• 7250 Seymen 2 No. 

2. Gem-Sat/23 Muh. gemi babalan 30 3600 » 
3. Gem-Sat/24 Gemi lumbozlan (Muhtelif) 300 5000 » 
4. Top-Sat/944 Muh. daktilo ve hesap makinası (28 adet daktilo, 23 adet 

hesap Mak.) (Muh. tip ve model) 51 1000 » 
5. Top-Sat/943 Bakır kablo (lastik ve plastik izoleli) — 6000 Seymen Saha 
6. Top-Sat/945 Muh. lastik (Dış) — 5000 » 
7. Top-Sat/946 Muh. elektrik ve elektronik malzeme — 5000 » 
8. Top-Sat/958 Çok çeşitli hurda malzeme (sandalye, dolap, buzdolabı v. b. 

gibi) — 8000 » 
9. Top-Sat/959 Muhtelif sac varil 2000 44000 » 

10. Gem-Sat/17 Muhtelif gemi ırgatı 7 25400 » 
11. Gem-Sat/18 Muhtelif çelik mü (Gemi şaftı 20-23 0 mm) 6 5500 » 
12. Gem-Sat/19 Muhtelif gemi pervanesi (Bronz) 15 22000 » 
13. Gem-Sat/25 Lastik izoleli hurda kablo — . 50000 » 
14. Gem-Sat/26 Muh. iş tezgâhı (2 adet torna, 1 adet planya) 3 4360 » 
15. Gem-Sat/27 Bakır malzeme hurdası — 20000 » 
16. Gem-Sat/28 Bakır malzeme hurdası — 20000 » 
17. Gem-Sat/29 Pirinç malzeme hurdası 25000 » 
18. Gem-Sat/30 Pirinç malzeme hurdası — 25000 » 
19. İş-Mak/29 Paletli vinç 1 9700 » 
20. Al-Gr/62 Muh. alüminyum malzeme — 7500 » 
21. Top-Sat/880 Muhtelif bakır hurdası, (kazan, karavana, kepçe, serpan

tin vs.) — 5400 Safraköy 
22. Top-Sat/883 Muhtelif bakır hurdası — 11800 » 
23. Top-Sat/908 (Çeşitli oto madyatörleri) 
23. Top-Sat/925 Muhtelif Dozer ve katerpiller malzemesi hurdası — 6000 » 
24. Top-Sat/927 Muhtelif Dozer ve Katerpiller malzemesi hurdası — 6000 » 

NOT : Gem-Sat-17, Gem-Sat-26, İş-Mak-29 ve Top-Sat-959 rumuzlu malzemeler için adeden teklif alınacaktır . 10106 
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Feke Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Muh. % 7,5 
Miktarı bedeli teminatı 

Deposu Cins ve nev'i Adet M3. Dm 3. Lira Lira Kr . 

Düşmüş 3. S. U. B. Çk. tomruk 97 51.957 595 2.320,— 
» 3. S. N B. tomruk 10.972 3235.389 532 129.100,— 
» 3. S. N. B. Gök. tomruk 1.475 400.045 420 12.600 — 
» 3. S. K. B. Çk. tomruk 760 157.394 383 4.525 — 
» 3. S. N . B. Çz. tomruk 2405 514.061 447 17 235 — 
» 3. S. K. B. Çz, tomruk 1.012 153.539 340 3.920,— 
» 3. S. N. B. Kızılağaç Tom. 22 4.624 298 100,— 
» 3. S. K. B. Kızılağaç Tom. 10 1.164 255 20,— 
» Çam sanayi odunu 288 18.256 234 320,— 

Göksu 3. S. N. B. Çz. tomruk 9.192 1897.724 447 63.625,— 
» 3. S. K. B. Çz. tomruk 6.174 829 474 340 2.120,— 

Deliktaş 3. S. N. B. Çz. tomruk 2.156 428.028 380 12.198,— 
» Çam tel direk 26 4.303 479 154 — 
» Göknar sanayi odunu 1.240 79.688 207 1.237,— 

İnderesi Sedir maden direk 193 9.031 300 203,— 
Santral 

203,— 

önünde Yarma sanayi odunu 35.000 Ster 225 600 — 

UMUMÎ YEKÛN : 36.022 7819.677 250.277,— 
1 — İşletmemizin Feke Bölgesi Düşmüş - Göksu ve Santral önü 

deposu ile Mansurlu Bölgesinin Deliktaş ve İnderesi ormaniçi depola
rında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı muhtelif cins orman em
valleri 15/7/1975 tarihine rastlayan Salı günü saat 13.00 de İşletmemiz 
İdare binasında toplanacak İşletmemiz Satış Komisyonu huzurunda va
deli açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Mal bedeli üzerinden hesaplanacak % 12,5 istihsal vergisi % 3 
özel idare hissesi, % 3 Bakanlık fonu, % 3 ,75 dellâliye resmi ve % 3 ka
rar pulu alıcıya aittir. 

3 — Satışa ait şartname ve ekleri; Orman Genel Müdürlüğünde, 
Adana Orman Bölge Başmüdürlüğümüzde ve Adana, Kozan, Saimbeyli, 
K. Maraş, Diyarbakır, Yahyalı ve Göksün Orman İşletme Müdürlüklerin
de, ilân ise Kayseri, İskenderun, Gaziantep ve Develi Orman Bölge Şef
liklerinde satış müddetince görülebilir. 

4 — Taliplerin belirli gün ve saatte satışa ait 15/B model şartna
meyi imzalayarak teminat makbuzları Ue birlikte Satış Komisyonuna 
müracaatları nân olunur. 10063 / 1-1 

Manisa İl Daimi Encümeninden : 

Manisa ilkokulları için yaptırılacak olan 672.600,— Ura keşif bedelli 
1500 adet sıra-bank ve 150 adet öğretmen masası yapımı kapalı zarf 
usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Geçici teminat 30.654,— Uradır. 

Şartname, plân ve diğer keşif evrakı mesai saatleri dahilinde Ma
nisa İl Daimi Encümeni Kaleminde ya'da Millî Eğitim Müdürlüğünde 
görülebilir. 

İhale 25 Temmuz 1975 Cuma günü saat 15.00 de Özel İdare Binası 
Encümen odasmda yapılaacktır. 

İstekliler 2490 sayılı Kanunun 31. ve onu takip eden madelerine 
göre hazırlayacakları zarflarını ihale saatinden bir saat önce Komisyon 
Başkanlığına makbuz karşılığında teslim edeceklerdir. Postadaki gecik
meler dikkate alınmaz. Zarfın içine 1975 Ticaret ya da Sanayi Odası ve
sikası ile iştirak belgesi de konacaktır. İştirak belgesi almak için ilgili 
daireden alınmış bu işin benzeri işlerin iş bitirme belgesi dilekçeye ek
lenerek Manisa Valiliğin© başvurulacaktır. 

İlân olunur. 10008 / 1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. İkmal Merkezi Müdürlüğünden: 

Dosya N o : 1975/108 
Bankamız İstinye, Camialtı, Hasköy, Haliç Tersanelerinde halen bi

rikmiş ve bir yıl içinde birikmesi beklenilen demir, döküm, torna talaş
ları kapatılmış zarfla teklif alma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Teklif
lerin en geç 21/7/1975 mesai saati hitamına kadar Karaköy Yeni Yolcu 
Salonu Kat : 1 deki Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 
Şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Han K a t : 3 de Müdürlüğümüz Vezne
sinden temin edilebilir. 10061 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

(MUHTELİF MALZEME SATILACAKTIR) 
Kurumumuza ait olup, aşağıda müfredatı kayıtlı 11 kalem muhtelif malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arz edilmiştir. 
Şartnameleri Kurumun Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve istanbul Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Teklifler ihale günü en geç saat 14.00 de verilir. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Muv. teminatı 
C i n s i Miktarı Bulunduğu yer Lira Kr. İhale tarihi 

74-6 
Platina levha ve taslak malzeme 
74- 86 

I. Grup: Muh. profil malzeme 
II. Grup : Kullanılmış karyola 
75- 15 
Muh. oto yedek parçalan 
75-18 
Muh. kimyevi malzeme 
75-19 
Muh. pik boru (Kullanılmış) 
75-91 
Püsüs kâğıt arayişi 
75-92 

I. Grup: Muh. kullanılmış ve kırık takımlar ile burgu 
şeklinde çelik 

II. Grup: Muh. rayba ve makkap (kullanılmış) 
75-93 
Muh. elektrik motorları ile şalterleri (kullanılmış) 
75-94 
Batarya (hurda) (10 Adet kırık) 
Muh. hurda oto aküsü 
Hurda telefon santralı (aküleri ile birlikte) 
Telefon santralı (kullanılmış) 
70-7 

I. Grup: Asit vanası 40 mm. 
Asit vanası 50 mm. 

II. Grup: Muh. su tesisat malzemesi 
III Grup : Muh. Ventil ve vanalar 
75-95 

I. Grup: Dros (demir çinko) cürufu 
II. Grup : Çinko cürufu 

III. Grup : Kurşun cürufu 

43029,500 Kg. Merkez Ambarı ve Makina S. Mües. 

2793,600 Kg. 
1200 Kg. 

73 Kalem 

727,675 Kg. 

8200 Kg. 

40 Ton 

Merkez Ambarı 
» » 

» » 
» » 

» » 

K. K. Barut Fb. 

1528 Kg. Merkez Ambarı 
3049 Adet » » 

47 Adet » » 

108 Adet 
30 Adet 

1 Adet 
1 Adet 

53 Adet Merkez Aambarı 
59 Adet 

39 Kalem » » 
27 Kalem » » 

65 Ton Makina S. Mües. Galvaniz Atölyesi 
60 Ton » » 
55 Ton » » 

20.000 — 

5 000 — 
2.000,— 

7.500,— 

3.000,— 

10.000 — 

5.000,— 

3.000 — 
3.000,— 

5.000,— 

7.500 Tamamı 

7.500,— 

2.500,— 
5.000,— 

40 000,— 
35 000,— 
25.000 — 

22/7/1975 

NOT: 75-18 sayılı dosyadaki malzeme kaplan ile birlikte tartılıp dara düşülmeden teslim edilecektir. 9532 /1-1 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığından: 

1 — Kara Kuvvetleri ihtiyacı için, M 48 tank motoru satın alına
caktır. 

2 — 6246 sayılı Kanuna göre yapılacak bu alıma ait döviz komu
tanlıkça sağlanacaktır. 

3 — İdari şartname ile malzeme listeleri yetkili şahıslarca Kara 
Kuvvetleri İkmal Daire Başkanlığından bedelsiz alınabilir. 

4 — Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe ile müracaat 
etmeleri hüviyet göstermeleri ve mümessillik belgelerini veya fotoko
pilerini vermeleri şarttır. 

5 — Şartnameler posta ile gönderilmez ve posta ile yapılan istek 
taleplerine cevap verilmez. 

6 — Türkiye'de mümessil bulunana firmalardan Kara Kuvvetle
r i ikmal Daire Başkanlığına dilekçe ve mümessillik belgesi ile müra
caat edip şartname ve yedek parça listeleri almayanların teklifleri 
nazarı itibare alınmaz ve teklif sahibi hak talep edemez. 

7 — Bu malzemeye ait son teklif verme süresi 1 Eylül 1975 saat 
17.00 ye kadardır. Teklif ve proforma faturaları İngilizce ve Türkçe 
4 er nüsha olarak düzenlenecektir. 

8 — Teklifler kapalı ve mühürlü zarf içinde Kara Kuvvetleri 
İkmal Daire Başkanlığı Ankara adresine gönderilecek veya teslim 
edilecektir. 

9 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
10 — Madde 7 de belirtilen sürenin dışında gelecek teklifler 

kabul edilmeyecektir. 
11 — Komutanlık malzeme değiştirmekte veya hiç almamakta 

serbestir. 
12 — İdari şartname ile teklif verme tarihleri hiçbir zaman değiş

tirilmez. 
13 — İhaleye giren firmaların Türkiye'ye yapacağı sevkiyatta 

ülkelerinin koyacağı ambargo, Force Majeure olarak kabul edilmiye-
cektir. 10210 /1-1 

—••—» 
Gürsu Belediye Başkanlığından: 

Belediye Encümeninin 13/6/175 gün ve 104 sayılı kararı ile 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü eksiltme ile 
mevcut kaldırım ve yol üzerine asvalt kaplama işi ihaleye çıkarılmış
tır. 

İşin keşif bedeli 843,881,25 lira olup geçici teminatı 37.505,25 Lira
dır. 

Eksiltme ihalesi 25/7/1975 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
14.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin hususi ve fenni şartnamede gösterilen belgeleri ge
çici teminatı ile birlikte ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye aş-
kanlığma vermiş olacaklardır. 

Bu işe ait şartname her gün mesai saatlerinde fen işlerinde gö
rülebilir. 

Telgrafla müracaatlar, postada vaki gecikmeler nazarı itibare 
alınmaz ve Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Key
fiyet ilân olunur. 10067/ 1-1 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Deniz yolu ile yıllık zp % 10 toleranslı 100.000 ton kömür naklet-
tirilecektir. 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
Amasra Bölgesi Tarlaağzmdan deniz yolu ile yıllık % zç 10 toleranslı 
100000 ton kömür Zonguldak rıhtımına naklettirilecektir. 

2 — Teklif zarfları en geç 21/7/1975 Pazartesi günü saat 12.00 ye 
kadar Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K . İ.) Genel Muhaberat Şef
liğine verilmiş olacaktır. 

3 — Zarflar aynı gün saat 15.00 de E. K . İ. Ticaret Müdürlü
ğünde açılacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta E . K. İ. Ticaret Müdürlüğünden, 
istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Deva Çıkmazı Sümer Han Kat 
4-5 de TKİ Satın Alma Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 10066 /1-1 • 
Edremit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/5 
Hüseyin Kılıç vekili tarafından Zeri Çolak ve arkadaşları aleyhle

rine açılan tapu iptali davasının yapılan duruşmasında davalıların gös

terilen adreslerinde bulunamadıkları gibi tesbitte edilemediğinden hak
larında davetiye ilânen tebliğ edilmiş ve belli günde de gelmediklerin
den haklarında ki gıyab kararının ilânen tebliğine karar verilerek du
ruşma 3/7/1975 günü saat 9 a talik edildiğinden Zeri Çolak. Süleyman 
Çolak, Ali Çolak ve Hüseyin Çolak haklarında gıyab kararı yerine 
kaim olmak üzere belli gün ve saatte duruşmada bizzat veya bilvekale 
kendilerini temsil ettirmeleri hususu ilânen tebliğ olunur. 

9181 

Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas : 974/401 
Davacı Neziha Kısakurek vesair ile davalı Seher Selt (Şart) Pakize 

dosyalı vesair arasında devam eden tapu iptali davasının yapılan du
ruşmasında : 

Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesinde Pakize Salt ile K. Maraş 
Kuyucak Mah. den Abdullah kızı Pakize Tosyalının adresine 12/5/1975 
tarihli duruşmada hazır bulundurulmak üzere ilânen davetiye çıkartıl
mış ve duruşmada hazır bulunmadığından 16/6/1975 tarihli kararları 
gereğince adlarına ilânen gıyap kararı çıkartılmasına karar verilmiş ka
rar gereğince adı geçenlerin 17/7/1975 Perşembe günü saat 9 da Mah
kemede hazır bulunmaları gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 9185 • 

Hendek Asliye Hukuk HâkimUğinden : 

11973/477 
Davacı, Devrek Zonguldak Caddesinde nakliyesi Mustafa Kemal Çantı 

tarafından davalılar Kars ilinin Ortakapı Mahallesi Gazi Mustafa Paşa 
Caddesi No. 68 ikamet eder 36 AE 632 plâka sayılı kamyon sahibi Cemal 
Aksu ve şoförü Yılmaz Oktay aleyhine açılan tazminat davasında : 

Davalı Yılmaz Oktay'a 6/5/1974 günü için duruşmada hazır bulun
ması ilânen tebligat yapılmış ve mahkemeye gelmediğinden ilânen gıyap 
tebliğ edilmesine karar verilmiş bulunduğundan 16/7/1975 saat 9'da mah
kemede hazır bulunması veya bir vekil göndermesi için gıyap yerine 
kaim olmak üzere Uân olunur. 19/6/1975. 9188 

• 
Ürgüp Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1972/375 
K . No : 1975/216 
Davacı Ürgüp Orta Mahalleden Galip Tuğcu'nun, davalılar, Ürgüp 

Mal Müdürlüğü, Ürgüp Belediye Başkanlığı ve Ürgüp Orta Mahalleden 
Mustafa Ali oğlu, Musa oğlu Naci ibrahim, Musa kızı Fatma, Osman kızı 
Afife, Hacı Mehmet oğlu Ahmet ve Süleyman kızı Fatma aleyhine açmış 
olduğu tapu iptali ve tescil davasına ait Mahkememizden verilen 8/5/1975 
tarih 375/216 sayılı gıyabı kararla taraflara ait Eylül 1336, Teşrinisani 
1926, Haziran 1928 tarih 15, 17, 37 No. lu tapuların Eahime Tuğcu'ya ait 
olup hibe neticesi evlâtları olan Ali Galip Tuğcu ile Mustafa Zeki Tuğcu
ya ait olmakta kadastro tespitinin iptali ile davacılar adına tashihen 
tesciline karar verilmiş, hüküm Belediye ile Mal Müdürünün yüzüne kar
şı diğerlerinin gıyabında verilmiştir. Adreslerinde bulunmadıklarından 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9189 

11974/714 
Öavacı : Musa Uluğ 
Vekili : Av. D. Al i Karagöz 
Davalı : Elvan Yıldız 
Dava : Alacak 
Davacı Musa Uluğ vekili Avukat Dursun Ali Karagöz tarafından 

davalı Elvan Yıldız aleyhine açılan alacak davasının yapılan, açık du
ruşmasında : 

Kırıkkale Yeni Mah. 309 Sokak 112 numarada ikamet eden davalı 
Elvan Yıldız adma çıkarılan davetiyeler adresinde bulunmadığından 
bahisle tebliğ edilememiş bu kerre zabıta kanalı ile adresinin tahkiki is
tenilmiş ancak yapılan tahkikat neticesinde davalı Elvan Yıldız'm göste
rilen adreste bulunmadığı gibi tanıyan ve bilen olmamıştır. Bu itibarla 
kendisine duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilemediğinden du
ruşmanın bırakılmış olduğu 18/7/1975 günü saat 10.20 de duruşmada ha
zır bulunmanız bulunmadığınız takdirde hakkınızda gıyap kararı çıka
rılacağı hususuna havi dava dilekçesi ilânen tebliğ olunur. 

9190 
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Ankara Levazım Amirliği 3 No. la Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kara Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı malze
meler 2490 sayılı İhale Kanununun 31 inci maddesi uyarınca kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Isteklilerce usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektupları
nın ihale saatinden bir saat önceye kadar Komisyona verilmiş olması 
şarttır. 

İhalesi 24 Temmuz 1975 Perşembe günü karşılarında gösterilen 
saatlerde Komisyonda yapılacaktır. 

Teknik ve özel şartnamesi Ankara - istanbul Levazım Amirlikle
rinde görülür. 

T. tutarı G. Tem. İhale 
C i n s i Miktarı Lira Lira saati 

Kenar bezi (gizleme ağı için) 
Sellüozik Tiner 

26.280 Mt. 
3.000 Kg. 

900.090 
60.000 

39 760 11.00 
4.250 11.30 

9163 / 4-4 

Kara Birlikleri ihtiyacı için 2490 sayılı İhale Kanununun 51 inci 
maddesi uyarınca müteahhit namı hesabına 600 adet M 113 personel 
taşıyıcı amortisörü açık ekslitme suretiyle satın alınacaktır. 

Eksiltmesi 23 Temmuz 1975 Çaışamba günü saat 15.00 de Komis
yonda yapılacaktır. Tahmini tutarı 1.290.000,— lira olup geçici teminatı 
52.450,— liradır. 

Teknik ve özel şartnamesi Ankara ve istanbul Levazım Amirlik
lerinde görülür. 9164 / 4-4 

Hava birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen 
malzemeler 2490 sayılı İhale Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ka
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. İsteklilerce usulüne uygun olarak 
hazırlanmış teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat önceye kadar 
Komisyona verilmiş olması şarttır. 

İhalesi 23 Temmuz 1975 Çarşamba günü karşılarında belirtilen 
saatlerde Komisyonda yapılacaktır. 

Teknik ve özel şartnameleri Ankara - istanbul Levazım Amirlik
lerinde görülür. 

Kartların beher kutusunda 10.000 adet olacaktır. 

C i n s i Miktarı 

L B M kartı form 155 50 kutu 
» » » 223 125 » 
» » » 443 50 » 
» » » 993 A 300 » 
» » » 993 C 50 » 
» » » 994 A 150 » 
» » » 994 D 100 » 
» » » 1348 M 50 » 

TAMAMI 875 » 
Telem primör kâğıdı 
Karbonsuz 8000 Rule 
Telem primör kâğıdı 
Tek karbonlu 6000 » 
Telem primör kâğıdı 
i k i karbonlu 2000 * 
Telem primör kâğıdı 
Üç karbonlu 1000 » 
Kripto şeridi 
(arkası zamklı) 5000 » 
Telem kâğıdı tek karbonlu 2500 Bobin 

T. tutan 
Lira 

G. Tem. 
Lira 

İhale 
saati 

500.000 23.750 11.00 

TAMAMI 525.000 24,750 11.30 

9165 /4-4 

Kara birlikleri İhtiyacı için 20 ton susuz soda 2490 sayılı ihale Kanu
nunun 31 nci mad. uyarınca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İstek-
lilerce usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektuplarının İhale saatin
den bir saat ftneeve kadar komisvona verilmiş olması şarttır 

Tahmini tutan 90.000 lira olup geçici teminatı 5750 liradır. İhalesi 
25 Temmuz 1975 Cuma günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. Tek
nik ve idarî şartnamesi Ankara - istanbul Lv. Amirliklerinde görülür. 

9410 / 4-4 

Dörtdivan Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemizce yaptırılacak olan köprü inşaatı işi 2490 sayılı 
Kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin keşif bedeli 159.967,77 TL. lira olup muvakkat teminatı 
9.250,— Uradır. 

3 — İhale 17 Temmuz 1975 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

4 ~ Bu işe ait keşif ve şartname mesai saatleri dahilinde belediye 
fen işlerinde görülebüir. 

5 — TahpUlerin 17/7/1975 Perşembe günü saat 14.00 de kadar 1975 
yılı ticaret odası belgesi ile teklif mektuplarmı belediye başkanlığına 
vermeleri ve postada vaki gecikmelerin nazara alınmayacağı ilân olunur. 

9617 / 4-4 

Bolu Belediye Başkanlığından : 

1 — 4768 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince Belediyemiz 
Elektrik İşletmesi ihtiyacı olarak santrifüj betonarme direk ve tra
versler kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin muhammen bedeli 2.052.779,— TL. olup muvakkat te
minatı 75.325,— TL. dır. 

3 — İhale 29 Temmuz 1975 Salı günü saat 15.00 de Belediye En
cümeninde yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde Elek
trik Fen İşlerinden temin edilebilir. 

5 — Taliplerin 29/7/1975 Salı günü saat 15.00 e kadar 1975 yılı 
Ticaret Odası belgesi ve muvakkat teminat mektupları ile birlikte 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Postada vaki gecikmelerin nazarı itibare alınmıyacağı ilân olu
nur. 9414 / 4-4 

Aydın - Burhaniye Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz kapalı hal ve sinema tesislerinin yarım kalan 
zemin katın noksanlıklarının ve 1. kat sinema inşaatı müteahhidi adına 
yaptırılmak üzere 2490 Sayılı Kanun ve şartnamesi gereğince açık ek
siltmeye cıkanlmıştır. 

2 — İhaleye iştirak edecek taUpUlerin gerekli belgeleri ile birlikte 
ihale saatinde hizzat bulunmalan, 

3 — İşin ihalesi 28 Temmuz 1975 tarihU Pazarertesi günü saat 
11 de Belediyede yapılacaktır. 

4 — Konu ile ilgiU şartnameyi okumak ve geniş bilgi almak iste
yenler her gün mesai saatlerinde Belediye Fen İşlerine müracaat edile
bilir. 

İlân olunur. 27/6/1975 9744 / 4-4 

Sanayi Müessesesi T. C.D. D. Eskişehir Lokomotif ve Motor 
Alım Satım Komisyon Reisliğinden • 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 65 kalem lâstikler tabiî veya sen
tetik kauçuğun veya bunların karışımının gerekli diğer maddeler ile 
birlikte şekillendirilip vulkanize edilmesi ile meydana getirilen mamul
ler resim, teknik şartname, eksiltme şartnamesi ve ihtiyaç listesine 
göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 4/8/1975 tarih Pazartesi günü saat 14.00 de mües
sesemiz alım satım komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 
4 — Talipler muvakkat teminatları ile kapalı teklif mektupla

rını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına 
göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen 
veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değil
dir. 

6 — Teknik Şartname, ihtiyaç listesi, eksiltme şartnamesi, tip 
mukavele resim ve gazete ilân suretinin bedelsiz olarak komisyonu
muzdan temin edilebileceği gibi istenildiğinde taliplere posta ilede 
gönderilecektir. 

7 — Elms eksiltme veya art t ırma mevzuunu teşkil eden işi ihale 
edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale 
etmekte tamamen serbesttir. 

10058 / 2-2 
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Tire Belediye Reisliğinden: 

Aşağıda yazılı kanalizasyon inşaatı işleri; 2400 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince, ihaleye konulmuştur. 

İşlerin ihaleleri; 17/7/1975 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 
10.30 da Belediyemiz Encümeni huzurunda isteklilerine ayrı ayrı ihale 
edilecektir. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müra
caatları ilân olunur. 

Teminat 
Kesif bedeli akçesi 

Lira Kr . Lira K r . İşin cinsi ve yeri 

1 — Heslihan Caddesi Kenarı Tabakhane 
Deresi beton tabiiye inşaatı işi. 
(Kanalı zarf) 
Mezbaha Caddesinin Kargılı İrim 
ve Selhane Caddesi arasında kalan 
300 metrelik kısmının 0 45 Cm. lik 
beton büz kanalisasyon inşaatı işi. 
(Açık eksiltme) 
Duatepe Mahallesi Hacıabdi Deresi 
0 30 Cm. lik beton büz kanalizasyon 
inşaat işi. (Açık eksiltme) 

35.938,33 

21.452,58 

20.418,48 

2.696,— 

1.610,— 

1.531,50 
9008 / 4 j 4 

Çayır - Mer'a ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 — Enstitümüzün inek ahırı inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. 
maddesi hükümlerine göre eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 573.723,20 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Çayır - Mer'a ve Zootekni Araştırma Ens

titüsü Müdürlüğü binasında 16/7/1975 Çarşamba günü saat 15.00 de ya
pılacaktır. 

4 — Bu işe ait eksiltme dosyası hergün mesai saatleri içinde Ens
titü binasında görülebilir. 

5 — Eksiltmeye iştirak için isteklilerin: 
a) 1975 yılı ticaret odası vesikasmı, 
b) 26.698.93 liralık geçici teminatını, 
c) Muvakkat teminat makbuz mukabili Ankara Okullar Sayman

lığına yatırılacaktır. 
d) Bu işin benzeri ve keşif bedeli kadar bir işi yaptıklarını gös

teren iş bitirme belgesini, 
Dilekçelerine ekliyerek, tatil günleri hariç ihale gününden üç gün 

önce Ankara Valiliğinin müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına 
intikal ettirerek alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile bir

likte usulüne göre zarfa koyarak ihaleden bir saat önce makbuz muka
bilinde eksiltme komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9518 / 4-4 

Uzunköprü Malmüdürlüğünden: 

1 — İlçemiz Çöpköy Bucağı Hükümet Konağı onarımı işi 2490 sa
yılı kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkartılmıştır. 

2 — İhalesi 21/7/1975 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 16.00 da 
Malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyon huzurunda kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Keşif bedeli 44.000,— lira olup geçici teminatı 3.300,— liradır. 
4 — Şartname ve keşif evrakı mesai saatleri dahilinde her gün 

Malmüdürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye katılmak isteyenlerin, ihale tarihinden üç gün ön

cesine kadar Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi ile 
1975 yılı Ticaret Odası vesikası, geçici teminat makbuzu veya mektubunu 
mehtevi olarak 2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde hazırla
yacakları kapalı teklif zarflannı ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz karşılığında komisyon başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Postada vaki gecikme ve telle müracaat nazarı itibare alın
maz. 

İlân olunur. 8727 / 4-4 

Antalya Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden 

»1974/2196 
Davacı Yusuf Çokuysal ve Nadire Çokuysal vekili tarafından davalı 

Hasan Taşan aleyhine, inşaat sözleşmesi aktinin feshi hakkında açılan 
davada : 

Davalınan adresi meçhul bulunduğundan, evvelce kendisine Resmî 
Gazete ile ilânen tebligat yapılmış bulunmaktadır. 

Davalı vekili olarak Av. Aytaç Küçükünal davayı takip etmekte ol
duğu, zira 10/6/1975 günlü oturumda, davalının vekilinin vekâletinden 
istifa ettiğini bildirerek davalıya istifanın ve duruşma gününün Resmî 
Gazete ile ilân edilmesine karar verilmiştir. 

Mahkememizdekl davalıya ait 1974/2196 esas sayılı davanın 
30/9/1975 günü saat 9.35 de yapılacak olan duruşmada hazır bulunma
nız (Vekiliniz vekaletinizden istifa ettiğinden) Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğ olunur. 9192 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satın alına
caktır. 

Şartname bedeli Muv. teminat 
Sıra No : İhale No. ve cinsi TL. TL. İhale tarihi ve saati 

1 75-73D-078 1 adet 125 KVA'lık güç transformatörü 10 — 3.000 — 21/7/1975 - 10.00 
2 75-73D-081 1 adet yük seksiyoneri 5 — 1.500 — 21/7/1975 - 15.00 
3 
4 

75-72D-082 Çelik kılıflı motor yatakları 
75-76D-038 Muhtelif elektrik Malz. (Sokak armatörü, cıva bu

25,— 60.000,— 21/7/1975 - 16.00 

harlı ampul ve NYY kablo) 10,— 3.000 — 24/7/1975 - 15.00 
5 75-57D-074 Yangın söndürme cihazı ve hortum 5 — 1.000,— 24/7/1975 - 16.00 
6 75-72D-069 Muhtelif tersimat malzemesi 10,— 5.000 — 29/7/1975 - 15.00 
7 
8 

75-71D-070 Muhtelif atelye işletme malzemesi 
75-72D-054 Muhtelif kaynak elektrodları otomatik kaynak teli 

10,— 4.000 — 30/7/1975 - 15.00 

ve tozu 25,— 25.000 — 31/7/1975 - 15.00 
9 75-72D-055 Testere lamaları 10 — 6.000,— 31/7/1975 - 16.00 
2 — İhaleler, yukanda yazılı gün ve saatlerde DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında toplanacak satın Alma Komisyonunda yapı

lacaktır. 

3 — Yukarıda bedelleri gösterilen şartnameler Ankara'da DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi Maltepe R/7 
Ankara) istanbul'da DSİ. 14. Bölge Müdürlüğünden (Firüzağa Süngü Sokak 3-5-7 Tophane - İSTANBUL) temin edilecektir. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını, idari şartnamenin 9 uncu maddesinde istenilen vesaik ile birlikte en geç ihalenin yapılacağı saatten 3. 
sırada yazılı malzeme teklifi 2 saat diğerleri ise 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9997 / 2-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Adıyaman Bayındırlık Müdürlüğünden: 

İ ş i n a d ı 

A) Adıyaman-Gölbaşı Merkez Lisesi 
Ek bina tesisi (12.0) 

B) Adıyaman-Merkez Halk Sağlığı 
Labratuvarı 

C) Adıyaman-Merkez Stat Tesisi 

Keşli bedeli 
Lira 

(2.724.000,—) 

Geç. Tem. 
Lira 

95.470,— 

İhale tarihi ve saati 

28/7/1975 Pazartesi 11.00 de 

Son müracaat tarihi 

25/7/1975 Cuma 

25/7/1975 Cuma 
25/7/1975 Cuma 

(2.066.000,—) 75.730,— 29/7/1975 Salı 11.00 de 
(2.750.000,—) 110.000,— 30/7/1975 Çarşamba 11.00 de 

1 — Yukarıda isimleri belirtilen işlerden Adıyaman-Gölbaşı Merkez Lisesi ek bina inşaatı ile, Adıyaman-Merkez Halk Sağlığı Labratu
varı inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, Adıyaman Merkez Stat Tesisi inşaatı 3530 sayılı Kanuna göre hazurlanan Beden Terbiyesi 
Merkez Alım-Satım Talimatnamesine göre kapalı zarf usulü ile ve 527 sayılı Kanunun gereğince sari olmak üzere ayrı ayrı eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 — Eksiltme Adıyaman, Bayındırlık Müdürlüğünde İhale Komisyonunca yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar, Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin her iş için ayrı ayrı olmak üzere; 
a) Yukarıda belirtilen miktarda, geçici teminatlarım, 
b) 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat diîekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, a, teknik personel 

bildirisi, b) Yapı araçları bildirisi, c) Taahhüt bildirisi, d) Malî durum bildirisi ve eki banka referansı, e) Bayındırlık Bakanlığından almış ol
dukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerini, dilekçelerine ekliyerek, Bayın
dırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan yeterlik belgesini almaları, 

5 — İstekliler teklif mektuplarını yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde, Eksiltme Komisyonu 
Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi yukarıda belirtilen tarihlerin mesai saati sonuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 10172 /1-1 

Gaziantep Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
Keşif bedeli Geç. Tem. 

İ ş i n a d ı Lira Kr . Lira Kr . Tarihi 
İ h a l e 

Günü 

29/7/1975 Salı 

Son müracaat 
Saati tarihi 

11.00 25/7/1975 (Cuma) A — Gaziantep Halk Sağlığı Labor. 2.066.000,— 75.730,— 
B — Gaziantep Hayvan Hastanesi 

Soğuk Hava Tesisi İnşaatı. 87.190,41 5.609,52 30/7/1975 Çarşamba 11.00 25/7/1975 (Cuma) 
1 — Yukarıda isimleri belirtilen işler 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ayrı, ayrı eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 
2 — Eksiltme, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde, Gaziantep Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Gaziantep Bayındırlık Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, her iş için ayrı, ayrı olmak üzere; 
a) Yukarıda belirtilen geçici teminatlarım, 
b) 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat diîekçeleriyle birlikte verecekleri, (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanarak) teknik personel bildirisi, 

plan ve teçhizat bildirisi, taahhüt bildirisi, malî durum bildirisi ve eki banka referans mektubu, (Yukarıda (A) bendinde yazılı, 527 sayılı Ka
nuna göre sari iş için Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini göste
rir müteahhitlik karnesi). (- B - bendinde yazılı diğer iş için (c fıkrasında belirtilen belgeler haricinde) en az işin keşif bedeli kadar bu işin 
teknik önemindeki bir işi bitirdiklerine dair iş bitirme belgesi) ibraz suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesini teklif 
mektupları ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını, yukanda belirtilen ihale günleri saat 10.00'a kadar makbuz karşılığı, İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi yukarıda belirtilen tarihlerin mesai saati sonuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 10170 /1-1 

Marmaris Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemizin Hisarönü Bölgesi Arkutça Orman dışı istifinden aşağıda yazılı emval hizasında gösterilen fiatlardan 22 Temmuz 1975 ta
rihine rastlayan Salı günü 14.00 de açık arttırmalı ve vadeli olarak satışa çıkarılmıştır. Açık arttırmalı vadeli satış Müdürlüğümüz binasmda 
toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 — Alıcıların almak istedikleri partilerin geçici teminatı satış günü İşletmemiz veznesine yatırmış olmalan, banka teminat mektubu vere
cek olanların mektuplarında İşletme adı ile almak istedikleri partilerin cinsi, nevini belirtmeleri lazımdır. 

3 — Satışa ait ilân, şartname ve ebat listeleri Ankara, Burdur, Muğla, Aydın, Yatağan, Antalya, istanbul, İsparta Orman İşletme Müdür
lükleriyle İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saate kadar Müdüriyetimize müracaatları ilân olunur. 

Bölgesi 

Hisarönü 
Hisarönü 
Hisarönü 
Hisarönü 

Deposu 

Arkutça 
Arkutça 
Ormaniçi 
Ormaniçi 

Parti E m v a l i n M 
Adedi cins, nev'i ve evsafı Adet 

l3~~ 3. S. K. B. Çz. tomruk 4056 
20 3. S. N. B. Çz. tomruk 7089 
9 İbreli yakacak odun Ster 
3 Yapraklı yakacak odun Ster 

UMUMÎ YEKÛN: 

k t a r ı 
W. Dm 3. 

593.869 
1273.466 
2601.000 
203.000 

M . bedeli 
Lira Kr . 

425,— 
525,— 

50,— 
75,— 

Muv. Tem. 
Lira Kr . 

18.929,— 
50.142,— 
9.753,— 
1.281.88 

79.965,88 TL. 

İ H A L E 
Tarihi Günü Saati 

22/7/1975 Sah 
22/7/1975 Sah 
22/7/1975 Salı 
22/7/1975 Salı 

14.00 
14.00 
14.00 
14.00 

10153 / 1-1 
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Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi, Bursa 

Linyit Kömürü Alınacaktır: 
Kazanlarımızda yakılmak üzere 1/8/1975 den 31/7/1976 tarihine 

kadar «Partiler halinde» tahminen 15.000 ton Linyit kömürü alınacak
tır. 

1 — Muvvakkat teminat 50.000,— liradır. 
2 — Bu işe ait şartname ve sözleşme projesi her gün iş saatlerin

de Müessesemizden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — Teklif mektupları en geç 17/7/1975 günü saat 15.00 kadar 

Müessesemizde bulundurulacaktır. 
4 — Müessesemiz mubayaayı yapıp yapmamakta veya dilediğin

den almakta serbesttir. 10151 / 1-1 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığından: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme alınacaktır. 
Teklifler en geç 12/8/1975 günü mesai saati sonuna kadar Kara-

köy Yeni Yolcu Salonu Kat 1 adresine verilecektir. Şartnamesi Bah-
çekapı 27 Mayıs Han 3. katta İkmal Merkezi Müdürlüğünden temin 
edilir. Dosya N o : 1975/1142. 

Hendek Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Bölgesi 

Aksu 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Karadere 
Kurtköy 
Aksu 
Karadere 

Kurtköy 
Karadere 
Kurtköy 

» 
Aksu 

Deposu Cins ve nevi 

K . Yanıksırtı 
» 
» 
» 
» 
» 

Or. içi 

Çakallık 
Kurtköy 
Orman içi 
Çakallık 

Kurtköy 
K . Deresirtı 
Kurtköy 

» 
K . Deresirtı 

II. S.N.B. Göknar Tomruk 
II. SU.B. » » 

III. S.N.B. Göknar Tomruk 
III. S.UB. » » 
III. S.K.B. » » 
III. S.K.B. » » 

Göknar Tomruk Yekûnu 

I. S .NB. Kaym Tomruk 
II. S.N.B. » » 
II. S O.B. » » 

III. S.N.B. Kayın Tomruk 
» » » 
» » » 

III. S.K.B. Kaym Tomruk 
» » » 

Kaym Tomruk Yekûnu 

III. S.N.B. Gürgen Tomruk 
» » » 

III. S.N.B. Çınar Tomruk 
III. S.N B. Dişbudak Tomruk 
Kaym Yarma Sanayi 

Malzemenin Cinsi 

(60 m/m) hava motoru 
(40 m/m) hava motoru 

Miktarı 

1 adet 
1 adet 

10174 /1-1 

Parti 
adedi 

M i k t a r ı 
Adet M 3 . Dm 3. 

Muh. Bedeli 
Lira 

5 
1 

13 
1 
1 
3 
1 

74 
34 

2386 
62 

232 
147 

2935 

53 
278 

13 
1216 

64 
159 
451 
32 

2266 

5 
8 

14 
148 

Ster 

57.386 
25.995 

1535.723 
40.090 
58.845 
49.471 

1767.510 

67.983 
263.418 

10 123 
839.244 
35.652 
61.474 

104.928 
12.188 

1395.010 

3.910 
6.939 
6.833 

41.669 
161.000 

775,-
925,-
550,-
675,-
375,-
325,-

775,-
625,-
825,-
425-
300,-
300-
375,-
255,-

250,-
161.-
500,-
160,-
225,-

%7,5 Tem. 
Lira 

3300,— 
1800,— 

64.700,— 
2.000,— 
1.700,— 
1.250,— 

74 750,— 

3.900,— 
12.400,— 

600,— 
26.700,— 

800,— 
1.400,— 
3.000,— 

200,— 

49 000,— 

100,— 
100,— 
300,— 
500,— 

2.700,— 

58 
1 — Yukarıda beyanı yazılı orman emvalleri 17/7/1975 tarihine rastslayan Perşembe günü saat 14.00 de İşletme Binasında toplanacak Ko

misyonca (II. S Kaym tomruklarda mal bedelinin % 25 i ile bakiye borç için % 9 üzerinden hesaplanacak faiz ve müddetsiz banka mektubu 
peşin alınmak, IHI. S. Kayın tomruklarda ise peşinatsız olarak sadece % 9 faiz ile vergileri ve banka mektubu peşin alınmak kaydıyla 6 ay va
deli olarak yapılacaktır.) satılacaktır. 

2 — Diğer cins emvaller % 25 peşin % 75 müddetsiz banka mektubu karşılığı 3 ay vadeli olup nizami faiz % 9 dur. 
3 — Satışa ait ilân şartname ve ebat listeleri Orman Genel Müdürlüğü ile civar işletme ve Bölge Başmüdürlüklerinde görülebilir. 
4 — Alıcıların belirli gün ve saatten önce lüzumlu belgelerle geçici teminatlarını İşletme veznesine yatırarak model şartnameyi (5/B-4/A) 

kabul ve imza ederek satış Komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. 10162 /1-1 

Ünye Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi 

Gollüce 
» 
» 

Deposu 

Gollüce Or. içi 
» » 
» » 
» » 

Cins ve nevi 

II. S . N . B . Kayın Tomruk 
II. S. N . B. » » 

III S. N B. » » 
III. S. N . B . » » 

Yekûn 

Parti 
No. 

1 
2 
3 
4 

İstif 
No. 

1 
4 
3 
2 

M i k t a r ı Muh. Bedeli % 7.5 Tem. 
Adet M 3 . Lira Lira 

178 49.876 620,— 2.320,— 
153 49.979 620,— 2.325,— 
192 49.686 500,— 1.865,— 
180 51.021 500,— 1.915,— 

703 200.562 8.425,— 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 16/7/1975 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Ordu İlinin Akkuş İlçesi Mer

kezindeki Gollüce Bölge Şefliğimiz binasmda toplanacak Komisyon huzurunda 12 ay vadeli açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 
2 — Satışa ait ilân, ebat listeleri ve şartname Giresun Bölge Başmüdürlüğümüz ile İşletmemizde, müfredatlı ilân Samsun, Ordu, Trabzon, 

Erzurum ve Diyarbakır İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 — Alıcıların belirli gün ve saatte almak istedikleri partinin geçici teminatım yatırmaları ilân olunur. 

10218 / 1-1 
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Çorum Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Çorum - İskilip Lisesi Pansiyon İkmal İnşaatı işi 2490 sayılı 

Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 1.883.043,02 liradır. 
3 — Eksiltme Çorum'da Bayındırlık Müdürlüğü odasında İl İhale 

Komisyonunca 23/7/1975 Çarşamba günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Çorum Bayındırlık Mü

dürlüğünden görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) (70.270,00) Liralık geçici teminatını, 
b) 1975 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme Şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Yapı araçlar 
bildirisi, Sermaye ve Kredi olanaklarını açıklayan Mali durmum bildi
risini, Banka Referans mektubunu, Teknik Personel bildirisini, Taah
hüt bildirisini, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan C grubun
dan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Mü
teahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle Çorum Bayındırlık Müdür
lüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 23/7/1975 Çarşamba günü saat 
14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 18/7/1975 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaaJa r ve Postada vaki gecikmek r kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10171 / 1-1 

Yeniçubuk Belediye Başkanlığından : 

Gemerek Kazası Yeniçubuk Kasabasında yapılacak Sanayii Çar
şısı inşaatı 2490 sayılı Kanuna göre kpalı zarf usuliyle ihaleye konul
muştur. 

İhalesi 27 Haziran 1975 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Encü
menince yapılacaktır. İşin keşif bedeli 760.000,— TL. geçici teminatı 
34.650,— TL. dir. 

İsteklilerin usulüne uygun hazırlıyacakları teklif mektuplannı 
ihale saatinden bir saat evvel Belediye Başkanlığına tevdi etmeleri, 
postada vaki gecikme kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

10176 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden: Sivas 

1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları, yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihleri, ihale gün 
ve saatleri belirtilen işler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ve ileriki yıllara safi olmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri Sıvas'da Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda isimleri karşılarında gösterilen gün ve saat
lerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Karşılarında yazılı geçici teminatım, 
b) 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte her iş için ayrı ayrı eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; 
Plan ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarım bildirir malî durum bil

dirisi ile banka referans mektubu ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları isimleri karşılannda gösterilen gruptan en az keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları, yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Geçici 

İŞİN ADI 
K . bedeli teminatı Karne Son müracaat i H A L E 

İŞİN ADI Lira Kr . Lira Kr . Grubu Tarihi Günü Tarihi Günü Saati 

1. Tokat Erbaa P.S.O. (200 Öğ.) Yeni bina 6.000.000,— 193.750,— C 28/7/1975 Pazartesi 30/7/1975 Çarşamba " Í L O Ó -

2. Tokat Sağlık Koleji İkmal 6.685.545,— 214.316,35 B 28/7/1975 Pazartesi 30/7/1975 Çarşamba 15.00 
3. Sivas Çocuk Bakım Yurdu 5 400 ono,— ]7Ç 7^0. C 29/7/1975 Salı 29/7/1975 Perşembe 11.00 
4. Erzincan Kemah T.E.O. (21 Drs. l i II K.) 6.994.000,— 223.570İ— B 29/7/1975 Salı 31/7/1975 Perşembe 15.00 

10179 / 4-1 

Kahramanmaraş Valiliğinden: 

(Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün): 
Keşif bedeli G. teminatı İ H A L E N İ N Son müracaat 

İŞİN ADI Lira Kr . Lira Kr . Tarihi Günü Saati Tarihi Günü 

A) Kahramanmaraş - Merkez Zirai Mücadele ve Karan
tina Başkanlığı inşaatı 2.900.000,— 70.750,— 30/7/1975 Çarşamba 11.00 24/7/1975 Perşembe 

B) Göksün Jandarma Birliği ve Merkez Karakolu inşaatı 975.000,— 42.750,—- 30/7/1975 Çarşamba 15.00 24/7/1975 Perşembe 
1 — Yukarıda isimleri belirtilen işler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ve sari olarak ayrı ayrı eksiltmeye çıkartı

lacaktır. 
2 — Eksiltmeler Kahramanmaraş Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunca yukarda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmelere girebilmek için isteklilerin her iş için ayrı ayrı olmak üzere; 

I) Yukarda belirtilen miktarda geçici teminatlarını, 
II) 1975 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 

III) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) a) Teknik personel 
beyannamesi, b) Yapı araçları beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Malî durum bildirisi ve eki banka referansı, e) Bayındırlık Bakanlı
ğından almış olduklan (C) grubundan, keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerini dilekçelerine ekli-
yerek, Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonunda yeterUk belgesini almalan, 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını yukarda behrtilen İhale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz mukabili eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi yukarda belirtilen tarihin mesai saati sonuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 10198 / 4-1 
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beyannamesini, Teknik Personel beyannamesini, taahhüt beyanname
sini, Kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirisini, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesini ibraz 
suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları Yeterlik belgesini 
leklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarını 31/7/1975 Perşembe günü 
saat 14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik Belgesi alınması için son müracaat tarihi 28/7/1975 
Pazartesi günü mesaai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vukubulan gecikmeler 
kabul edilmez Keyfiyet ilân olunur. 10167 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 46.858,— TL., kati teminatı 7.028,70 TL. olan 
75-2115-1 dosya numaralı 32 kalem Maksam Bakım Greyderi motoru 
ve BMC kamyonları yedek parçalarının satınalınması 2490 sayıü Ka
nunun 40 ıncı maddesi gereğince pazarlığa bırakılmıştır. 

Pazarlığa 28/7/1975 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şar tname 
almak isteyen firmalar işin sipariş numarası ve konusunu belirten 
başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdür
lüğü Sitesi A Blok 7. kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. 

Şartname bedeli 25,— TL. olup makbuz mukabili alınır. 
İstekliler 1975 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Es

naf belgesini, kati teminat mektubu veya makbuzunu, şartnamede iste
nen belgeleri aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vereceklerdir du
yurulur. 10175 /1-1 • 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Dekan
lığından : 

2490 sayılı Yasa uyarınca kapalı zarf usulü ile yaklaşık 228 m 2 

jaluzi perde yaptırılacaktır. Ayrıntılı bilgi çalışma saatleri içerisinde 
Dekanlığımızdan alınabilir. 

İşin tahmini bedeli 45.000,— TL. olup, geçici teminatı 3.375,— 
TL. sidir. İhale 4/10/1975 Pazartesi günü saat 11.00 de Fakülte Dekan
lığında toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
Komisyon Başkanlığına verilmesi duyurulur. 10169 / 1-1 

••• ' 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Şubesi Müdürlüğünden: 

İşyeri No. İşverenin Adı ve Soyadı İşyerinin unvanı 
Prim 

Lira Kr . 

% 20 
G zammı 
Lira Kr . 

% 5 Faiz 
Lira Kr . 

Toplam borç 
Lira Kr . 

2.8442.12419.04 Şevket Kahveci Çamaşır yıkama 5.018,40 973,68 2.148.40 8.140,48 
4.4003.15123.04 Hilmi Yavuz İnşaat 5.006,94 1.001.37 2.328,97 8.337.28 
4.1401.15129.04 Satılmış Dilmen Taşocağı 36.276,— 7.255,20 8.186,52 51.717.72 
4.1401.15142.04 Kâzım Bektaş Taşocağı 36.103,24 7.220,64 9.216,59 52.540,47 
4.3310.15188.04 Ahmet Gökmen Tuğla imali 9.333,15 1.866.62 3.933,33 15.133.10 
2.3392.15192.04 Hüseyin Arslan Karo, mozaik 49.131,30 9.826,20 11.967.56 70.925,06 
2.8520.15451.04 Mehmet Yeşildere Kahvehane 328,40 65,68 142.39 536.47 
2.1401.15573.04 Hakkı Ayyıldız Taş ocağı 4.071,07 814,21 1.293,73 6.179,01 
4.4003.15722.04 Ahmet Başöz Tamir, tadilât 1.309,95 261,99 573,10 2.145,04 
2.2513.15959.04 Fahri Babayiğit Doğramacılık 14.112,— 2.822,40 3.266,12 20.200,52 

Necmettin Sarıgöz 
2.2513.15966.04 Hüseyin Öztürk Marangozluk 4.454,98 890,98 1.743,61 3.089.57 

Macit Sezertuna 14,68 54.04 
2.3841.22018.04 Ahmet Cemâlettin Suer Uğur Oto Tamirhanesi 3.501,54 700,38 1.394,51 5.596,43 
2.2317.22108.04 Şahin Karakoç Uğur Oto Tamirhanesi 32,80 6,56 14,68 54,04 
2.2434.22172.04 İsa Güvercin Ar Terzi Evi 196,80 39,36 88,96 325,12 
2.3503.22176.04 Fahrettin Benlikulak Kaporta Kaynak Atelyesi 54,— 10,80 24,07 88,87 
2.7141.22177.04 İsmail Şenergil Öz Ankara Nakliyat 308,— 61,60 139,24 508.84 
2.2433.22506.04 Halil Manca Kasket imaU 2.841,30 568,26 962,17 4.371,73 
2.3191.22535.04 Nezihe Özcan İlâç ve irtiyat imalâtı 445,88 89,19 194,17 729,23 
4.4003.22736.04 Hasan Tellioğlu İnşaat 5.601,61 1.120,38 2.587,10 9.309.09 

Şubemizde işlem gören, yukarıda ad ve soyadları yazılı işverenlere ait mahiyetleri belirtilen işyerlerinden dolayı 506 sayılı Kanunun 79. ve 
80. madelerine istinaden tahakkuk eden prim borçları PTT yolu ile işverenlerin dosyalarındaki mevcut adreslerine gönderilmiş ise de, adres
lerinde bulunamamalan sebebiyle tebliğ edilememiş sair kanallarla da aramalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden bu defa 7201 sayılı 
Tebligat Kanununa göre ilânen tebligat yapılması zaruretinde kalınmıştır. 

Bu itibarla, mezkûr Kurum alacaklarının ilgililerce 15 gün içinde Şubemiz Veznesine ödenmesi gerektiği aksi halde mezkûr borçlular hak
kında gerekli kanun! işlemin yapılması cihetine gidileceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 10221 /1-1 

Erzincan Belediye Başkanlığmdan: 

1 — Belediyemiz tarafından aşağıda mevki, Ada ve Parsel numara
ları ile, muhammen bedelleri, teminat miktarları ve yüzölçümleri yazılı 
gayrimenkuller 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince 31 Temmuz 1975 
Perşembe günü saat 15.00 de kapalı zarf artırma usulü ile satılacaklar
dır. 

2 — Bu satışlara ait şartnameler Belediyemiz Muhasebesinde ta
ti l günleri hariç her gün görülebilir. 

3 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat mektuplarını, saat 
14.00 de kadar İhale Komisyonu Başkanlığa vermeleri gerekir. Posta 
gecikmeleri kabul edilmez. 

4 — Gazete ilân ücreti, Dellaliye, As. Ay. Yardımı, Pul vesair mas
raflar alıcılara ait olduğu ilân olunur. 

Sıra Muh. Bed. Teminatı Yüzölç. 
No. Ada Parsel Lira Lira M2 Muhiti 

1 1273 5 200.000,— 11.250,— 34.34 Karağaç Mah. Ga 
2 1273 6 200.000,— 11.250,— 32.32 » » » 
3 1273 7 200.000,— 11.250,— 34.34 » » » 
4 1273 12 200.000,— 11.250,— 36.36 » » » 
5 1273 14 200.000,— 11.250,— 52.52 » » » 
6 1273 15 200.000 — 11.250,— 32.32 » » » 
7 1273 16 400.000,— 19.750,— 52.52 » » » 

10168 / 1-1 

• 
Tokat Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Tokat Almus Jandarma Birl ik ve Merkez Karakolu binası 

inşaatı 2490 ve 527 sayılı Yasalar gereğince gelecek yıla yüklenimli ola
rak kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 1.300.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme Tokat Bayındırlık Müdürlüğü binasında toplana

cak Bayındırlık Eksiltme Komisyonunca 31/7/1975 Perşembe günü 
saat 15.30 da yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Tokat Bayındırlık Mü
dürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 52.750,— TL. geçici teminatını, 
b) 1975 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plân ve teçhizat 
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Ereğli Kömürleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemizin Amasra Bölgesinde keşif tutarı 1.853.276,53 
TL. ve muvakkat teminat ı : 70.000— TL. olan; 

1 — Amasra Bölgesi içme ve kullanma suyu isale hattı güzer
gâhı ve müessese tarafından verilen boruların montaj işçiliği, 

II — Kaptaj tessileri, 
III — Ara istasyon, 
IV •— Yüksek su deposu 50 m 3 lik, 

inşaatları birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulüyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 — Eksiltme 24/7/1975 Perşembe günü saat 15.00 de Zonguldak'
ta İnşaat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyasındaki işler 1975 yılında başlayacak, 1976 
yılının, dördüncü ayı sonunda sona erecektir. 

4 — Tatbikat projeleri Müessesemiz tarafından verilecektir. 
5 — Eksiltme dosyası: 
— Zonguldak'ta Müessesemiz inşaat Müdürlüğünde, 
— Ankara'da Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu, inşaat Daire

si Başkanlığında, 
— İstanbul'da Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Satınalma 

Müdürlüğünde görülebilir. 
6 — isteklilerin; 
(B) grubundan 3.000.000— TL. lık Bayındırlık Bakanlığından 

alınmış müteahhitlik karnesi aslı, şimdiye kadar yapmış oldukları ve 
hâlen taahhütlerinde bulunan işlerin tasdikli belgesi, teknik personel 
ve teçhizat beyannamesi ve banka referansı ile birlikte eksiltme 
tarihinden üç gün evveline kadar Zonguldak'ta müessesemize müra
caatla (Eksiltme iştirak belgesi) almaları gerekmektedir. 

7 — Eksiltme iştirak belgesi verilip verilmediği, Müessesemiz 
İnşaat Müdürlüğünden telefonla öğrenilebilir. (Tel: Müessese Santralı 
1601 den 5166 telefondan öğrenilebilir.) 

8 — Teklif zarfları eksiltme ve şartnamesine göre tanzim edil
miş olarak ihale günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Genel Muha
berat Servis Şefliğine teslim edilmiş olacaktır. 

9 — Müessesemiz belge verip vermemekte ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediği müteahhide ihaleyi yapmakta serbesttir. 

10073/ / l - l • 
Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayi Müessesi Müdürlüğünden-: 

Pamuk telefi, üstüpü, parça bez, hatalı bez, hurda malzemelerle, 
müessesemiz ve Bünyan Fabrikasında mevcut ihtiyaç fazlası makina 
ve malzemeler satılacaktır. 

1 — Yukarıda yazılı mallar 21/7/1975 Pazartesi günü saat 10.00 
da açık pazarlık suretiyle şartnamesi esasları dahilinde satışa arzedi-
lecektir. 

2 — Pazarlığa iştirak edebilmek için teminatın pazarlığa başla
madan evvel müessesemiz veznesine veya komisyon başkanlığına yatı
rılmış olması şarttır. 

3 — Satışa çıkarılan mallar mesai saatleri dahilinde müessese
mizde ve Bünyan Fabrikasında görülebilir. 

4 — Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 

10072 / 1-1 • 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Diessel - Alternator Grubu Satın Almacaktır 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Die

sel - Alternator Grubu satın almacaktır. 
2 — Teklif zarflan en geç 28/7/1975 Pazartesi günü Genel Muhabe

rat Şefliğine verilmiş olacaktır. 
3 — Zarflar aynı gun saat 15.00 de Müessesemiz Ticaret Müdürlü

ğünde açılacaktır. 
4 — Şartnameler Zongunldak'ta E. K . İ Ticaret Müdürlüğünden, 

Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satın-
alma Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi De
va Çıkmazı Sümer Han kat: 4-5 de T. K . İ Satmalma Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
10220 /1-1 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından: 

Mükellefin: 
Adı soyadı : Al i Afşar 
Adresi: Etlik Cad. No. 96/3, Aşağı eğlence, Ankara. 
Tahakkuk No : 9030 
Tahakkuk tarihi: 25/7/1974 
Tebliğin mevzuu : 4621 TL. Güm. Vergi ve resmî. 
Alacaklı daire: Ankara Gümrük Müdürlüğü 
Yukarıda miktar ve mahiyeti belirtilen, borçlu Ali Afşar'ın daire

mizde mevcut adresinde bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamadı
ğından 7201 sayılı Kanununun 28 ve müteakip maddeleri ile tebliğ 
Nizamnamesinin 46 nci maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 
15 günlük süre sonunda işbu tebligatın muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilân olunur. 10039 / 1-1 

Urfa Valiliği Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Urfa, Viranşehir Jandarma Birl ik ve Merkez Karakolu işi 
2490 ve 527 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme Urfa - Bayındırlık Müdürlüğü odasında ihale komis
yonca 5/8/1975 Salı günü saat (10) da yapılacaktır. 

3 — İşin keşif bedeli (1975.000,—) TL. dır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A. 42.750,— TL. geçici teminatını, 
B . 1975 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C. Müracaat diîekçeleriyle verecekleri (Eksiltme şartnamesin

de belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış) plân ve teçhizat, teknik 
personel, taahhüt bildirileriyle sermaye ve kredi imkânlarını gösterir 
malî durum bildirimi ve eki banka referans mektubunu, en az işin 
keşif bedeli kadar iş yaptığına dair resmî dairelerden aldığı veya tas
dikli iş bitirme belgesini veya Bayındırlık Bakanlığı (C) grubu karne
sini ibraz suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel
gesini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 1/8/1975 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

7 — istekliler teklif mektuplarını 5/8/1975 Salı günü saat (9) a 
kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığını verecekler
dir. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10074 / 1-1 

• 
Gördes Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Deposu Cinsi ve nevi 
Parti 
adedi Adet 

Miktan 
M 3 . Dıri>. 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr . 

Kavakalan 3. S. N. B. Çz. Tom. 4 ~ 9Öa" 246.598 500,— 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 12 4210 815.402 425,— 

Turğutalp 3. S. K. B. Çz. Tom. 3 1231 141.542 230,— 
Kavakalan Çz. Sanayi Odun 5 3399 333.046 275,— 
Turğutalp Çz. Sanayi Odun 6 3969 268.107 200,— 
Hamı diye Çz. Sanayi Odun 4 3372 198.448 200,— 
Gördes Çz. Sanayi Odun 3 2253 129 876 200 — 
Güneşli Çk. Sanayi Odun 4 2508 244.553 200 - 160 
Kavakalan Çz. Maden Direk 1 1760 91.719 310,— 

42 23604 2469 291 
Kocadere Kubüklu Sanal! 1 Ster 73.000 100,— 
Kavakalan » » 1 » 50 000 100,— 
Ada tepe » » 1 » 50.000 100,— 
Hozna » » 4 » 317 000 100,— 
Dutlupınar » » 11 » 863.000 100,— 
Taşakan » » 1 » 140 000 100,— 
Gürçeşme » » 3 » 220 000 100,— 

22 1713.000 

Başlamış Ham Reçine 1 Kg. 30 000 7,50 
Kavakalan » » 1 » 20.000 7,50 

2 50.000 
Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali ham reçine 18/7/1975 günü 

saat 14.00 de Akhisar Bölge Şefliği binasında açık artırma suretiyle, 
şartname gereğince satılacaktır. 

15/B Model şartnamede istenilen belgelerle taliplerin müracaatlan 
ilân olunur. 10219/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünden : 

Sivas Valiliğine: 
1 —• Sivas Merkez Selçuk Ortaokulu onarımı 2490 sayılı Kanun hü

kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 120.848 — liradır. 
3 — Eksiltmeye Sivas' Selçuk Ortaokulu Müdürlüğü odasında Ek

siltme Komisyonunda 29/7/1975 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Selçuk Ortaokulu Mü

dürlüğünde görülebilir. 
'5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A - (7.292,40) liralık geçici teminatını, 
B - 1975 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen usul© göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesi
ni ve işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi ibraz suretiyle Bayındır
lık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarım 29/7/1975 Salı günü saat .14.00 e 
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 25/7/1975 günü mesai 
saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10156 / 1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Divriği Madenleri Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

ıl — Müessesemizin bir yıllık takriben 300.000,— liralık ilâç ihti
yacı, peyderpey sipariş edilerek temin ediiscektir. 

2 — İhale 30/7/1975 Çarşamba günü saat 14.30 da Müessesemizde 
yapılacaktır. Tekliflerin aynı gün saat 14.00 e kadar Müessesemizde bu
lundurulması şarttır. 

3 — Geçici teminat 5.000,— Uradır. 
4 — Bu işe dair şartname; Ankara, Kayseri, Samsun Ticaret Oda

ları ile istanbul'da (Cumhuriyet Cad. Doğu Palas No : 7 kat 4 Takim) 
Demir ve Çelik İşletmeleri Mümessilliğinde, Ankara'da (Karanfil Sok. 
N o : 30/7) Demir ve Çelik İşletmeleri İrtibat Bürosunda ve Müessese 
mizde görülebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İlân olunur. 10155/1-1 

Türkiye Çimento Sanayi T. A. Ş. Trabzon Çimento Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamıza takriben 13 K m . uzakta bulunan Kavak Ham
madde ocağı yolunda kanal açma işi yaptırılacaktır. 

2 — Bu ihaleye ait şartname fabrikamız Ticaret Servisinden 
ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç 17/7/1975 Perşem
be gı'ınü saat 14.00 e kadar geçici teminatlarını yatırılarak kapalı zarf 
içersindeki tekliflerini fabrikamız muhaberat servisine vermeleri 
gerekmektedir. 

Postada vaki gecikmeler nazari itibare alınmayacaktır. 
4 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabiî olmadığından ihaleyi 

ve akdi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 10071 / 1-1 

Sivas Eğitim Enstitüsü ve Öğretim Lisesi Müdürlüğünden: 

C İ N S İ Miktarı 
M . bedeli M . tutarı G. teminatı 
Lira K r . Lira Kr . Lira Kr . 

1 — 33 Kalem kuru yiyecek ve 
temizlik maddesi 

2 — 36 Kalem yaş meyve ve 
sebze 

3 — 2 Kalem et (Koyun ve sığır) 
4 — Ekmek 50.000 K g . 
5 — Kırılmış gürgen odunu 50 Ton 

3,30 
600,— 

249.415,— 13.720,75 

129.575,— 
156.000 — 
165.000,— 
30.000,— 

7.728,75 
9.050,— 
9.500,— 
2.250,— 

1 — Okulumuzun ihtiyacı bulunan beş kalem yiyecek, yakacak ve 
temizlik maddesi ayrı ayrı olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmış olup, eksiltmesi 29 Temmuz 1975 Salı günü saat 11.00 de Okulu
muz Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — Eksiltmeye girecekler, 1975 yılı vizeli ticaret odası vesikası ile 
2490 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddelerine göre hazırlıyacakları teflik mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

3 — Eksiltme şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Okul 
Kaleminde görülebilir. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez, ilân olunur. 10159 / 1-1 

Burdur Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Burdur Ziraî Mücadele ve Karantina Kuruluşları Tesisleri 

(Ziraî Mücadele ve Karantina Başkanlığı) binası inşaatı 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine ve 527 sayılı Kanuna göre 1976 yılma sari olarak eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 3.061.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Burdur Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunca 

29 Temmuz 1975 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Burdur Bayındırlık Mü

dürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) 105.580,— liralık geçici teminatını, 
B) 1975 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgelerini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri, yapı araçları bil

dirisini, teJoıik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, serma
ye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini. Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (C) grubundan en az keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, ibraz su
retiyle Burdur Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 29 Temmuz 1975 Salı günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25 Temmuz 
1975 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 10160 / 1-1 

Kulp Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından: 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı iha
le gün ve saati yazılı 50 kalem yiyecek maddesi 2490 sayılı Kanunun 31. 
maddesi uyarınca kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde 
ücretsiz olarak Okul Muhasebesinde görülebilir. 

3 — İhaleye girenlerin 2490 sayılı Kanunun 2. maddesinde yazılı 
ikametgâh belgeleriyle, keza aynı Kanunun 3. maddesinde yazılı ticaret 
ve sanayi odaları belgelerine sahip bulunmak. 

4 — Kanunî numunesine uygun teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar İhale Komisyonuna makbuz karşılığı teslim 
etmek. 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilemez. 

C İ N S İ 

1. Keçi - Sığır - Tavuk eti 
2. Kuru bakkaliye 
3. Yaş sebze ve meyve 
4. Fırancala ekmek 

Muh. Geçici 
İ H A L E bedeli teminatı İ H A L E 

Miktarı Lira Lira Tarihi Saati 

6.800 Kg. 143.000 8.350 4/8/1975 10.00 
18 Kalem 151.950 8.850 4/8/1975 11.00 
28 Kalem 240.000 13.250 5/8/1975 10.00 
75 Ton 262.500 14.375 5/8/1975 11.00 

10157 / 1-1 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından: 

Fakültemiz Matematik Analiz Kürsüsüne, «Lineer Uzaylar ve Irak
sak Teoriter» dersini okutmak üzere bir öğretim görevlisi, Genel Zoo
loji Kürsüsüne de bir asistan sınavla alınacaktır. 

1 — İsteklilerin bir fotoğraf, dilekçe ve hal tercümelerini bildirir 
bir belge ile 18/7/1975 Cuma günü akşamına kadar Dekanlığa müracaat 
etmeleri önemle duyurulur. 

10215 /1-1 
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Devlet Orman İşletmesi Gölhisar Müdürlüğünden: 

Muh. % 7,5 
Partî bedeli Tem. % si 

Bölgesi emvalin cins ve nev'i Adedi Adet M 3 . Dm'. Lira Lira Lira 

Merkez 3. S. N . B. Çk. Tom. 32 3633 1323,206 575 57.180 25 
» 3. S. N . B. Çz. Tom. 2 201 52.101 500 1.960 25 
» 3. S. K. B. Çk. Tom. 4 703 106.849 400 3.220 25 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 3 357 51.199 350 1.660 25 
» 3. S. K. B. Çk. Tom. 4 486 149.594 208 2.340 25 
» Çam sanayi odunu 3 2480 174.584 240 3.150 25 

Bölge yekûnu: 48 7860 1857,533 69.510 
Dirmil 2. S. N . B. Çk. Tom. 2 109 41.141 725 2.240 50 

» 3. S. N. B. Çk. Tom. 13 1596 543.228 575 23.470 25 
» 3. S. K. B. Çk. Tom. 1 149 26.430 400 800 25 
» 3. S. K. B. Çk. Tom. 3 277 86.335 320 2.O80 25 
» 3. S. N . B. Çk. Tom. 1 27 20.067 450 680 25 
» Çam sanayi odunu 12 2229 208.938 240 4.290 25 
» Sedir sanayi odunu 1 34 7.110 270 150 25 

Bölge yekûnu: 33 4421 933.249 33.710 

UMUMÎ YEKÛN: 81 12281 2790.782 103.220 

1 — İşletmemizin Merkez ve Dirmil Bölgeleri ara istif yerlerinde 
mevcut yukarıda beyanı yapılan Orman emvalleri hizalarmda yazılı mu
hammen bedel üzerinden 22/7/1975 Salı günü saat 11.00 de Gölhisar Or
man İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda va
deli açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. 

2 — Satışla ilgiU şartname Orman Genel Müdürlüğünde, şartname 
ve ebad listesi İsparta Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Antalya, Afyon, 
Bucak, Denizli, Eğirdir, Kütahya, Burdur, Bucak, İsparta Orman İşletme 
müdürlüklerinde, Konya, Tefenni, Merkez ve Dirmil Orman Bölge Şef
likleri ile Adana, Antalya, Gaziantep, Erzurum, İzmir, istanbul, Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odalarında görülebilir. 

3 — Sanayi odunu satışlarına 1975 yılı tasdikli kapasite belgesine 
istinaden bütün sanayi müesseseleri iştirak edebilir. Kapasite belgesi 
iştirakçi bulunmadığı takdirde diğer sanayi kolları iştirak edebilirler. 

4 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin satış günü satış saatinden 
önce geçici teminatlarmı İşletme veznesine yatırıp satış şartnamesini 
imzalayarak belirü gün ve saatte Satış Komisyonuna müracaatları ilân 
olunur. 10216 / 1-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İU: İzmir, İlçesi: Ödemiş, Köyü veya Mevkii : Bıçakçı, Madenin 
Cinsi: Cıva, Ruhsatnamenin Tarihi: 2/5/1967, Numarası: AR. 4808. 

Hudutları : 
Kuzeyi: Emirl i (Maden) Köyü İlkokulundan «E» Kesişme noktası

na doğru hat, 
Doğusu: «E» Kesişme noktasından «F» Kesişme noktasma buradan 

Musluk Gediği Tepesine, buradan Dede Çukuru (Deve Çukuru) çeşme
sine, buradan «H» Kesişme noktasına, buradan «İ» Kesişme noktasına, 
buradan da Bıçakçı Köyü İlkokuluna kırık hat, 

Güneyi: Bıçakçı Köyü İlkokulundan «K» Kesişme noktasma, bura
dan Yanık Tepeye, buradan «C» Kesişme noktasına kırık hat, 

Batısı: «C» Kesişme noktasından Emirli (Maden) Köyü İlkokulu
na doğru hat, 

«E» Kesişme Noktası: 
Emirl i (Maden) Köyü İlkokulundan Yağcılar Köyü Camiine çekilen 

hatla, Yeşilköy (Hamidiye) Köyü camimden Bıçakçı Köyü camiine çeki
len hattın kesiştiği nokta. 

«F» Kesişme Noktası: 
Yeşilköy (Hamidiye) Köyü camiinden Bıçakçı Köyü camiine çeki

len düz hatla Musluk Gediği Tepesinden Yağcılar tepesine çekilen hat
tın kesiştiği nokta. 

«H» Kesişme Noktası: 
Yeşilköy (Hamidiye) Köyü camiinden Bıçakçı Köyü camiine çeki

len hatla Dede Çukuru (Deve Çukuru) Çeşmesinden Bıçakçı Dağı tepe
sine çekilen hatların kesiştiği noktadır. 

«İ» Kesişme Noktası: 

Yeşilköy (Hamidiye) Köyü camiinden Bıçakçı Köyü camiine çeki
len hatla Yağcılar Köyü camiinden Bıçakçı Köyü İlkokuluna çekilen hat
tın kesiştiği noktadır. 

«K» Kesişme Noktası: 
Bademiye Bucağı İlkokulundan Bıçakçı Köyü İlkokuluna çekilen 

hatla Yanık Tepeden Küçük Kayabaşı Tepesine çekilen hattm kesiştiği 
noktadır. 

«C» Kesişme Noktası: 
Emirl i (Maden) Köyü İlkokulundan Bademiye Bucağı İlkokuluna 

çekilen hatla 359 rakımlı Kavga Tepesinden Yanık Tepeye çekilen hattm 
kesiştiği noktadır. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Cıva madeni 
için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı 
verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itiba
ren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların 
kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gere
ğince ilân olunur. 10224 / 2-1 

Tercan İlçesi (Kargın) Altunkent Belediye Başkanlığından: 

550.000,— lira keşif bedelli Belediye Otel ve Motel inşaatı 2490 sa
yılı Kanun hükümlerince kapalı zarf usulüyle 29/7/1975 Salı günü saat 
14.00 de Encümen huzurunda ihalesi yapılacaktır. 

Geçici teminatı 25.750,— TL. sı olup, şartname mesai gün ve saat
lerinde Belediye Muhasebesinde görülebilir. 

Taliplilerin ihaleden 3 gün evvel tatil günleri hariç Bayındırlık Ba
kanlığı (C) grubu keşif bedeli kadar müteahhitlik vesikası ibraziyle ye
terlilik belgesi almaları gerekmektedir. Teklif mektuplarım ihaleden bir 
saat evvel Encümen Başkanlığına vermeleri şarttır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. 
10217 /1-1 

Sivas PTT Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — 681.241,16 lira birinci keşif bedeli Meraküm (Sivas), Er
zincan Cento R / L binalarının tevsii, onarımı işi kapalı teklif alma 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bahis konusu işlerin geçici teminatı 30.999,65 TL. dır. 
2 — Eksiltme dosyası Sivas PTT Bölge Başmüdürlüğünde gö

rülebilir. 
3 — Eksiltme 29/7/1975 Salı günü saat 15.00 de Sivas PTT Bölge 

Başmüdürlük ekşitme Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 29/7/1975 Salı günü saat 14.00 e kadar Eksilt

me şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgeler ile 5 yıllık müd
deti dolmamış Nato Emniyet belgesini Komisyona ibraz etmek kay-
dıyle Başmüdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. 

5 — Talipler bu işe ait teklif mektuplarını eksiltmenin yapıla
cağı günü saat 14.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri 
gerekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
ihale etmekte serbesttir. 10177 / 2-1 

Karacabey Belediye Başkanlığından: 

1 — Kazamızın Runguşpaşa Caddesi ile 89, 26 sayılı Sokaklara 6030 
M 2 yeni adî kaldırım işi 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf eksilt
me suretiyle yapılacaktır. 

2 — Bu işin keşif bedeli 233.542,12 lira; geçici teminatı 12.927,10 
Uradır. 

3 — Bu işe ait şartname ve keşif raporu hergün mesai saatleri da
hilinde Fen İşlerinde görülebilir, isteyenlere gönderilir. 

4 — İhalesi: 30/7/1975 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye En
cümeninde yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin : Geçici teminatlarını. 1975 yılı Tica
ret Odası vesikasını, en az 100 bin liralık yeni adi kaldırım işini yapmış 
olduklarını ve taahhütlerini kusursuz olarak başardıklarını gösterir bel
gelerini veya müteahhitlik karnelerini teklif mektupları ile birlikte iha
le saatinden bir saat evvel zarfa koyarak Belediye Başkanlığına verme
leri zorunludur. 

6 — Postada veya herhangi bir sebeple vaki olan gecikmeler kabul 
edilmez. 10180 / 4-1 



— 27 — 

Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

1 — Kozaklı Şehir içme suyu inşaatı ikmali 1. kısmı 2490 sayılı 
Yasa uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 24/7/1975 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00 
de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 — Yaptırılacak işin birinci keşif tutarı : 847.982,03 TL. dır, Bu 
işe ait geçici teminat tutarı ise: 37.669,78 TL. dır. 

4 — Taliplilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için (C) grubu müte
ahhitlik karneleri, 1975 yılı Ticaret Odası belgeleri ile İhaleye İştirak Ko
misyonundan alacakları ihaleye giriş belgelerini ve geçici teminatı yatır
dıklarını gösterir belge ile tekliflerini ihale saatinden bir saat önce Ko
misyona vermeleri gereklidir. Belge için son müracaat 23/7/1975 dir. 

5 — Bu işe ait keşif, proje vesair evraklar hergün mesai saatlerin
de Belediyemizde görülebilir. 

6 — Posta ile müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân oluunr. 10152 / 1-1 

Ankara Gaziçiftliği Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Ankara Gaziçiftliği Lisesi binasının onarım işi 2490 sayılı Ka
nunun 31. maddesi hükümlerine göre eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 99.226,24 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Gaziçiftliği Lisesi Binasında 30/7/1975 

Çarşamba günü saat 14.30 da yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait eksiltme dosyası hergün mesai saatleri içinde Gazi

çiftliği Lisesinde görülebilir. 
'5 — Eksiltmeye iştirak için isteklilerin: 
a) 1975 yılı Ticaret Odası vesikasını, 
b) (6.211,31) liralık geçici teminatım, 
c) Bu işin benzeri ve keşif bedeli kadar bir işi yaptıklarını gös

teren iş bitirme belgesini, 
Dilekçelerine ekleyerek, tatil günleri hariç ihale gününden üç gün 

önce Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına 
intikal ettirerek alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile bir
likte usulüne göre zarfa koyarak ihaleden bir saat önce makbuz muka
bilinde Eksiltme Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. ,10227/4-1 

Söke/Bağarası Belediye Başkanlığından: 

1 — 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince 672.135.25 TL. 
TL. keşif bedelli ve 30635,— TL. geçici teminatlı 19 dükkanlı pasaj in
şaatı kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkarılacaktır. 

2 — İhale 29/7/1975 Sah saat 10.00 da Encümen huzurunda yapıla
caktır. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin teknik personel, makina 
teçhizat, mali yeterlik belgesi, 1975 yılı ticaret odası vesikası, en az 
700,— bin liralık iş yaptığına dair (C) Grubu müteahhitlik karnesini di
lekçeye ekleyerek yeterlik belgesinin alınması. 

4 — 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırlanacak 
olan teklif mektuplarını ihale günü ihaleden bir saat önce makbuz karşı
lığı Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi. 

5 — İhaleden doğacak bilumum masraflar işi alana aittir. Dosya 
her gün mesai saatlerinde Fen Dairesinde görülebilir, keyfiyet ilân olunur. 

10178 / 4-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İ l i : İzmir, İlçesi: Ödemiş, Köyü veya Mevkii: Çomaklı, Madenin 
Cinsi: Cıva, Ruhsatnamenin Tarihi: 4/10/1965, Numarası: AR. 2285. 

Hudutları : 
Kuzeyi: Beydağ (Pazaryeri) Nahiyesi camü. 
Doğusu: Beydağ (Pazaryeri) Nahiyesi camiinden Çomaklar Köyü 

camiine çekilen doğru hat, 
Güneyi: Çomaklar Köyü camiinden 1622 rakımlı Kavgalı Dağı (Kar-

kuyuları) Tepesine doğru hat, 
Batısı: 1622 rakımlı Kavgalı Dağı (Karkuyuları) Tepesinden Bey

dağ (Pazaryeri) Nahiyesi camiine doğru hat, 
Yukarıda mevkii, emsi ve hudutları yazılı bulunmuş Cıva madeni 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruh-
satmanesi verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânm gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği, bu müddetin hitammdan sonra vuku bulacak itirazların ka
bul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gere
ğince ilân olunur. 10222 / 2-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İ l i : İzmir, İlçesi: Ödemiş, Köyü veya Mevkii: Yağcılar, Madenin 
Cinsi: Cıva, Ruhsatnamenin Tarihi: 2/5/1967, Numarası: AR. 4818. 

Hudutları : 
Kuzeyi: «N» Kesişme noktasından «L» Kesişme noktasına doğru 

hat, 
Doğusu: «L» Kesişme noktasından 1622 rakımlı Kavgalı Dağı (Kar

kuyuları) Tepesine doğru hat, 
Güneyi: 1622 rakımlı Kavgalı Dağı (Karkuyuları) Tepesinden «N» 

Kesişme noktasına doğru hat, 
Batısı: «N» Kesişme noktası. 
«N» Kesişme Noktası: 
Bıçakçı Köyü ilkokulundan 1622 rakımlı Kavgalı Dağı (Karkuyu

ları) Tepesine çekilen hatla Bıçakçı Köyü camiinden Çomaklar Köyü 
çeşmesine çekilen hattın kesiştiği noktadır. 

«L» Kesişme Noktası: 
Bıçakçı Köyü camnnden Çomaklar Köyü çeşmesine çekilen hatla 

Yağcılar Köyü camiinden 1622 rakımlı Kavgalı (Karkuyuları) tepesine 
çekilen hattın kesiştiği noktadır. 

Yukarıda mevkü, cinsi, ve hudutları yazılı bulunmuş Cıva madeni 
için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruh
satı verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânm gazetede ilk yayınlandığı tarihten itiba
ren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği, bu müddetin hitammdan sonra vuku bulacak itirazların 
kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gere
ğince ilân olunur. 10223 / 2-1 

Mecidiye Belediye Başkanlığından: 

lî — Akhisar - Mecidiye Kasabası Belediyesi tarafından keşif bedeli 
(64.280,92) TL. sı olan ve muvakkat teminatı da (4.464,04) TL. sı bulu
nan açık pazar yeri inşaatı 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü 
ile ihale edilecektir. 

2 —' Bu işe ait plân, keşif ve şartnameler mesai saatleri içerisin
de Belediye Başkanlığında görülebilir. 

3 — İhale 25/7/1975 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

4 — Taliplerin teklif mektuplarım en geç aynı gün saat 14.00 e 
kadar Belediye Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Postada vuku bu
lan gecikmelerden dolayı mes'uliyet kabul edilmeyeceği duyurulur. 

10226 / 4-1 

Artova Kaymakamlığından: 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün: 
1 — Artova Merkez Ortaokulu binası onarım işi 2490 sayılı Yasa 

gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 255.911,14 TL. olup geçici teminatı 13.786,45 

TL. dir. 
3 — Eksiltme Artova Ortaokul binasında toplanacak, Eksiltme Ko

misyonunca 1/8/1975 tarih, Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesiyle diğer evraklar Ortaokul Müdürlüğün

de görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a - 1975 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
b - Müracaat dilekçeleriyle verecekleri eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan belgeleri, keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileecklerini gösterir iş bitirme belgelerini ibraz su
retiyle Tokat Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi tek
lif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — Yeterlik belgesi son müracaat tarihi 28/7/1975 günü mesai saati 
sonuna kadardır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. Keyfiyet ilân olunur. 10158 / 1-1 
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Etibank Genel Müdürlüğünden: 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Bankamızca Ergani Bakır İşletmesi su ihtiyacını karşılamak üzere 

Dicle çayı üzerinde yaptırılacak Regülâtör inşaatı Devlet Su İşleri 1975 
yılı birim fiatları ile ve sabit birim fiat esasına göre ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İhale 8/8/1975 Cuma günü saat 15.00 de Etibank Genel Müdür
lüğünde yapılacaktır. 

2 — İşin ilk keşif bedeli tutarı 4.800.000,— TL. olup, geçici temi
natı 157.750,— TL. dır. 

3 — İsteklilerin: 
a) B grubundan en az 5.000.000.,— TL. lık müteahhitlik karnesi, 
b) Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle yaptığına dair belge, 
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar, ile 

birlikte eksiltmeye iştirak belgesi almak üzere 18/7/1975 Cuma günü saat 

12.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri lâzımdır. Bu 
tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

4 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi almması şart olup, bu 
belgeler 4/8/1975 Pazartesi gününden itibaren Etibank İnşaat Dairesi 
Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin, ihale günü saat 14.00 e kadar Bankamız umumî 
Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzımdır. 

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Eksiltme dosyası, Bankamız İnşaat Dairesinde ve Ergani Ba

kır İşletmesinde görülebilir. 
7 — Eksiltmeye iştirak belgesi alanların teklif verebilmeleri için 

eksiltme dosyası alınması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar Ban
kamız İnşaat Dairesinden 300,— TL. mukabilinde satın alınır. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

9757 /3-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünden : 
ADANA 

Keşif Bedeli Geçici Teminatı ihale Tarihi ve Saati Son Müracaat Tarihi 
İşin adı Lira Kuruş 

A) Adana Eağlık Okulu ikmal inşaatı 6.125.000— 197.500— 24/7/1975 Perşembe 11.00 21/7/1975 
B) İçel Alata Zirai Araştırma Enstitüsü 

Eğitim Merkezi İnşaata. 5.000.000— 163.750,— 25/7/1975 Cuma 11.00 22/7/1975 
1 — Yukarıda isimleri belirtilen işlerin yapılması 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 
2 — Eksiltmeler Adana Yapı İşleri 14. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 14. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin her iş için ayrı ayrı olmak üzere : 
A) Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatlarını, 
B) 1975 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) a — Teknik perso

nel beyannamesi, b — Yapı araçları beyannamesi, c — Taahhüt beyannamesi, d — Malî durum bildirisi ve eki banka referansı, e — Her ik i iş 
için Bayındırlık Bakanlığmdan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nelerinin (Aslını) dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 14. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan yeterlik belgelerini almaları, 

5 — İstekliler teklif mektuplarını yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatmdan bir saat evvel makbuz mukabili Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi almması için müracaat tarihi yukarıda bildirilen tarihlerin mesai saati sonuna kadardır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 10056 / 4-3 

e** • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 12 nci Bölge Müdürlüğünden : 
ERZURUM 

1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri ve durumları yazılı inşaatlar 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Eksiltme Erzurum'da Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda aşağıda yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için istekelilerin; 
A) Aşağıda gösterilen her bir iş için geçici teminatını, 
B) 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Her iş için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre ha

zırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren 
malî durum bildirisini bunu belirten banka ve referans mektubunu Bayındırlık Bakanlığmdan almış oldukları aşağıda belirtilen gruptan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığma 
vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

ş 

1 — K a r s İğdır Yaycı Temel Eğitim Okulu inşaatı 

2 — Kars Sarıkamış Temel Eğitim Okulu inşaatı 

3 — Ağrı Tutak Hükümet Konağı inşaatı 

4 — Ağrı Eleşkirt Yatılı Bölge Okulu Teshin Binası İnş. 
5 — Kars Göle 16 Derslikli Lise ek bina inşaatı 

Keşif Bedeli 
Lira Kr . 

10.000.000,— 

10.000.000,— 

4.000.000 — 

6.994.033,— 
5.400.000 — 

İ H A L E 
Tarihi Saati 

28/7/1975 

28/7/1975 

29/7/1975 

29/7/1975 
30/7/1975 

11.00 

15.30 

11.00 

G. teminatı 
Lira K r . 

313.750 — 

313.750,— 

133.750,— 

223.571,— 
175.750 — 

Son 
Mür. Tarihi 

24/7/1975 
Pazartesi 
24/7/1975 
Pazartesi 
25/7/1975 
Sah 
25/7/1975 
25/7/1975 

Karne grubu 

B 

B 
C 

10113/ 4-2 
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bildirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarım 
açıklayan malî durum bildirisi ile banka referans mektuplarım, Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve 
dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildi
risini vermek suretiyle, Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğünden alacakları), 
yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerek
mektedir. 

6 — İstekliler; teklif mektuplarını 18/7/1975 (Cuma) günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son başvurma tarihi 16/7/1975 
(Çarşamba) günü çalışma saati sonuna kadardır. 

Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

İlgililere duyurulur. 9556 / 4-4 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Elektronik malzeme satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili şartnameler T E K Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış 

Ticaret Müdürlüğü, Bayındır Sokak N o : 3 Ankara adresinden temin 
edilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 24/7/1975 günü saat 14.00 e kadar Ticaret 
Dairesi Başkanlığı, Dış Ticaret Müdürlüğü Muhaberat Servisinde bulun
durulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9351 / 2-2 

Sosyal Sigortalar Kurumu Ulus Hastanesi Satmalma Komisyo
nundan : 

Urfa VaUliglnden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Urfa Siverek Erkek Sanat Enstitüsü sıhhî ve kalorifer tesi

satı işi 2490 sayılı ve 527 sayılı Kanun hükümlerine göre 500.000,— lirası 
1975 ve artanı 1976 yıllarına sari olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme Urfa • Bayındırlık Müdürlüğü Odasında İhale Ko
misyonunca 17/7/1975 Perşembe günü saat 10.00 da yapılacaktır. 

3 — İşin keşif bedeli (2.500.000,—) TL. dir. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) 88.750,— TL. geçici teminatını, 
B) 1975 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle verecekleri (Eksütme şartnamesinde 

belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış) plan ve teçhizat, teknik personel, 
taahhüt bildirileriyle en az işin keşif bedeli kadar iş yaptığına dair iş 
bitirme belgesini veya Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları işin 
keşif bedeli kadar (C) veya (G) grubu karneyi ibraz suretiyle Bayındır
lık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplariyle bir
likte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 14/7/1975 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

7 — İsteküler teklif mektuplarını 17/7/1975 Perşembe günü saat 
9.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9005 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Niğde - Ulukışla Trafik Polisi lojmanı inşaatı işi 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (5.751.627,12) Uradır. 
3 — Eksiltme Kayseri'de Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü EksiU> 

me Komisyonunda 18/7/1975 (Cuma) günü saat 11,00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar adı geçen Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A — Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü adma, (186.298,90) liralık ge

çici teminatını, 
B — 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C — (Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları 

1 — Kapalı zarf usulü ile 4000 Kg . tavuk eti ve 50.000 adet yu
murta alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Hastanemiz 
Salın Alma Memurluğunda görülebilir. 

3 — İhale 21/7/1975 Pazartesi günü saat 15.00 de Hastanemiz Sa
tmalma Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin ticaret odası sicil belgeleri ile geçici teminatlarını 
ihale saatinden 1 saat evveline kadar teklif mektupları ile birlikte Has
tanemiz Satmalma Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

5 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta ve dilediğine yapmakta şerbettir. 

6 — Posta gecikmeleri kabul edilmez. 9581 / 2-2 

•• • 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden : 

GAZİANTEP 

Keşif bedeli Geçici tem. 
İşin adı Lira Kr. Lira Kr. İhale tarihi ve saati Son müracaat tarihi 

A) Adıyaman - Zirai Mücadele ve Karantina 
Kuruluşları Tesisleri (Merkez Bölge Zirai 

Mücadele ve Karantina Başkanlığı İnşaatı) 4.300.000— 142.750,— 16/7/1975 Çarşamba 11.00 11/7/1975 Cuma 
B) Urfa Zirai Mücadele ve Karantina 

Kuruluşları Tesisleri (Merkez Bölge Zirai 
Mücadele ve Karantina Başkanlığı İnşaatı) 4.300.000,— 142.750,— 18/7/1975 Cuma 11.00 15/7/1975 Salı 

1 — Yukanda isimleri belirtilen işler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile sari olarak ayrı ayrı eksiltmeye çıka-
nlmıştır. 

2 — Eksiltmeler Gaziantep Yapı İşleri 9 uncu Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda yukarda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 9 uncu Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin her iş için ayrı ayrı olmak üzere : 
a) Yukanda belirtilen miktarda geçici teminatlann, 
b) 1975 yılına ait, Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şarnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) a) Teknik perso

nel beyannamesi, b) Yapı araçlan beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Malî durum bildirisi ve eki banka referansı, e) Bayındırlık 
Bakanlığından almış olduklan (C) Grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerini dilek
çelerine ekliyerek, Yapı İşleri 9 uncu Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan yeterlik belgesini almalan. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını yukanda belirtilen ihale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz mukabili Eksiltme Komisyonu 
Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik Belgesi alınması için son müracaat tarihi yukarda bildirilen tarihlerin mesai saati sonuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 9349 / 4-4 



— 30 — 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Konya Spor Salonu inşaatı işi 527 sayılı Yasa gereğince ileriki 
yıllara sari olmak üzere 3530/Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez 
Hesap Alım Satım Talimatnamesinin 42. maddesi uyarınca kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 7.500.000,— TL. sidir. 
3 — Eksiltme Konya'da Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü İhale Ko

misyonunda 16/7/1975 Çarşamba günü saat 15,00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) 300.000,— TL. lık geçici teminatını, 
B) 1975 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildi
risi ile banka referans mektubu, taahhüt beyannamesi, teknik personel 
beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubun
dan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müte
ahhitlik karnesini ibraz sureti ile Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarmı 16/7/1975 Çarşamba günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere 
çeklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 14/7/1975 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9555/4j4 

1 — Konya Ermenek Lisesi yeni bina (16 D.) inşaatı işi 527 sayılı 
Yasa gereğince ileriki yıllara sarî olmak üzere 2490 sayılı Yasanın 31. 
maddesi uyarmca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 6.300.000,— TL. sidir. 
3 — Eksiltme Konya'da Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü İhale Ko

misyonunda 17/7/1975 Perşembe günü saat 15,00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) 202.750,— TL. lık geçici teminatını, 
B) 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildi
risi ile banka referans mektubu, taahhüt beyannamesi, teknik personel 
beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesini ibraz sureti ile Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Belge Ko
misyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 17/7/1975 Perşembe günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere 
çeklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almması için son müracaat tarihi 15/7/1975 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müraacatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9554 4-4 

Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden: 

Konusu Keşif bedeli Geçici teminatı 

Beypazarı İlçesi Özel İdare hizmet 
binası ile bahçe ihata duvarının 
onarımı 163.502,46 9.425,12 
Beypazarı İlçesi Hükümet Tabipli
ğinin icarında bulunan mülkiyeti 
Vilâyet özel İdaresine ait binanın 
onarımı 39.610,53 2.970,79 

Yukanda konusu keşif bedeli ve geçici teminat miktan yazılı 
işler kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleleri ayrı ayrı 

olarak 23/7/1975 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Dai
mi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Şartname Daimi Encümende görülür. 
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veva 

banka mektubu, 1975 vılına ait Ticaret Odası vesikası ve Bavındırlık 
Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönet 
meliği ve esksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu isleri 
yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç 3 
gün evvel (Tatil günleri hariç) Vilâvet Makamı kanaliyle Bayındırlık 
Müdürlüğüne müracaatla bu işler için alacakları fenni yeterlik belge
sini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz muka
bilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 9137 / 4-4 

Elazığ Karayollan 8. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz İhtiyacı olarak iki adet 250 Lt kapasiteli betoniyer 
2490/31. maddesine göre kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle satın alı
nacaktır. 

İhalesi 23/7/1975 Çarşamba günü saat 11,00 de Müdürlüğümüz thale 
Komisyonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 2490/32, 
33, 34. maddelerine göre tanzim edecekleri kapalı zarflarında 1975 yüı 
vizeli ticaret odası belgesi veya esnaflık belgesi, geçici teminat ibraz 
etmeleri şarttır Kapalı zarflar ihale günü saat 10.00 a kadar İhale Ko
misyonu Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri şarttır Usulüne 
göre tanzim edilmemiş zarflarla postada vukua gelecek gecikmeden do
layı geç gelen kapalı zarflar Komisyonca dikkate alınmıyacaktır. 

İşın muhammen bedeü 90.000.— lira olup geçici teminatı 5.750,— 
TL. dır. 

İhale dosyası hergün mesai saatlerinde Müdürlüğümüz Malzeme 
Servisinde görülebilir. Duyurulur. 9553 / 4-4 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Yapı işleri ilânı. 
1 — Eksiltmeye konulan iş, istanbul Bakırköy Kadm ve Çocuk 

Hastanesi inşaatı olup, ilk keşif bedeü 46.172.882,76 liradır. 
2 — Eksiltme 23/7/1975 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 

16.00 da Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 No. lu 
Satmalına Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'
da Adakale Sokak N o : 30 da Genel Müdürlük İnşaat İşleri Müdürlüğü 
Keşif Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler; 
a) 1975 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 1.398.936,48 liralık muvakkat teminatını, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, 
Kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli, 
İsteklilerin en geç 18/7/1975 Cuma günü mesai saati sonuna kadar 

bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta umumî evrak kayıdı tarihi muteberdir. Telgrafla 
müracaat kabul olunmaz.) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış, keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi asıl veya 
noter suretiyle münhasıran Kurumdan alacakları plân, teçhizat, taahhüt 

ve teknik personel beyannameleri ile bu beyannamede zikredilen teknik 
personel ile noterden mün'akit taahhüt beyannamesini ve ihale evrakı
nı tetkik ettiklerini gösterir Kurum Keşif Bürosundan bu iş için alın
mış belgeyi eklemeleri lâzımdır. 

6 — İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — İsbekülerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlayacakları teküf mektuplarmı eksiltme günü saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Atatürk Bulvarı Yenen Apt. No : 225 Kavaklıdere 
Ankara'da 1 No. lu Satınalma Komisyon Başkanlığına vermeleri veya bu 
saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak 
postalamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Beledi
yelerce istenilecek ilân resmi ve yardımlarla bilumum harçlar müteah
hide aittir. (Finansman Kanunu gereğince ödenmesi gereken inşaat ve 
emlâk alım vergileri, bina inşaat vergisi İdareye aittir.) 

9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 10015 / 2-2 
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Ankara Doğumevi Sağlık Koleji Müdürlüğünden: 

ANKARA 
1 — Müessesemizin Kanalizasyon, Kalorifer ve müşterek tesi

satı işi kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur 
2 — İşin keşif bedeli 294.787,30 liradır. 
3 — Eksiltme Doğumevi Sağlık Koleji Müdürlüğünde toplanacak 

Eksiltme Komisyonunca 23/7/1975 Çarşamba saat 11.00 de yapılacak
tır. 

4 — Eksiltme şartnamesi Okul İdaresinde görülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
a) 15.550,— liralık geçici teminat mektuplarını, 
b) 1975 vıhna ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ilişikte verecekleri; (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne gore hazırlanmış olan) Plan ve teçhizat 
beyannamesini; 

d) Teknik personel beyannamesini; 
5 — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları keşif bedeli ka

dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (C) Grubundan mü
teahhitlik karnesi ibraz suretiyle Ankara Yapı İşleri 5. Bölge Müdür
lüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 23/7/1975 Çarşamba günü 
saat 10.00 a kadar Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mu
kabilinde vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için son müracaat tarihi, 
21/7/1975 Pazartesi günü mesai sonuna kadardır. 

8 — Telefonla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 9977 / 4-3 

• — — 

Bayındırılk Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Mü-
dürülğünden: 

ERZURUM 

1 — Erzurum Yapı işlen 12. Bölge Tesisi inşaatı ışı 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — İşin keşif bedeli (8.580.200,—) Liradır. 
3 — Eksiltme Erzurum'da Yapı işleri 12. Bölge Müdürlüğü ihale 

Komisyonunda 25/7/1975 (Cuma) günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte 

görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (271.156,—) Liralık geçici teminatını, 
B) 1975 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plan ve 
teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt be
yannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bil
dirisini, bunu belirten banka refarans mektubunu, Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (B) Grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz su
retiyle Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge
sini teklit mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 25/7/1975 (Cuma) günü saat 
(14.30) a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21/7/1975 
(Pazartesi) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9984 / 4-3 

• 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Muhammen bedeli 215.000,— l ira ve geçici teminatı 12.000,— lira 
olan 1 adet 5/50/6 otomatik sistem santralın 11/8/1975 Pazartesi günü 
saat 11.00 de kapalı zarf usulüyle ihaleye konulmuştur. 

İhale Bakanlık Binası içindeki Malzeme Müdürlüğünde yapıla
caktır. Bu işe ait şartnameler aynı yerden temin edilebilir. 

İsteklilerin Ticaret veya Sanayi Odası ya da esnaf belgelerini 
dış zarfa koymak suretiyle ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde 
hazırlayacaklrı teklif mektuplarını, ihale saatinden 1 saat öncesine 
kadar ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz 

mukabili teslim etmeleri ve postadaki gecikmelerin kabul edilemiye-
ceği ilân olunur. 9986 /4-3 

T . B M . M . Müzesi Müdürlüğünden: 

1 — Müzemizde 1975 yılında yapılacak olan işler 2490 sayılı Kanun 
hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile 4/7/1975 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2 — tşin birinci keşif tutan (90.000) Ura olup geçici teminatın 
(5750) Uradır. 

3 — İhale 24/7/1975 Perşembe günü saat 10.30 da Müzemiz Müdür
lüğü binasında toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler sözleşme projesi ve ekleri Müzemiz 
Müdürlüğü İle Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — tstekUlerin Resmi Gazetenin 24/3/1972 gün ve 14138 sayılı nüs
hasında intişar etmiş olan eksiltmelere iştirak yönetmeliğinin 3. madde
sinde beUrtUen: 

A) inşaat belgesini (Aslı) 
1 — Belge bir kalemde (100.000) Uralık benzeri bir işi muvaffaki

yetle başanp kabulünü yaptırdıklarım veya idare ve denetlediklerini 
İfade edecektir 

2 — Veyahut istekU Y. Mühendis, Y. Mimar, Mühendis-Mimar veya 
Mimar olacaktır. 

B) Yapı araçlan bUdlrisini (örnek: 1) 
C^ Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan maU durum bildiri

sini (örnek: 2 ve 2 a) 

D) Teknik personel bUdirisini (örnek :3) 
E) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri büdirir taah

hüt bUdirisini (örnek: 4) düekçesıne ekleyerek, resmi tatil günleri ile 
İhale tarihi ve son müracaat günü hariç en geç altı gün evvel Kültür 
Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne mürecaat ede
rek yeterlik belgesi almalan şarttır. 

Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti sebe
biyle telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 

6 — İstekliler teklif mektuplarına Yeterlik Belgesi, Ticaret Odası 
Vesikası ve Teminat mektuplarını ekleyerek eksiltme saatinden bir saat 
evvel ihale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos
tada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 — 1710 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince İdare Yeterlik Bel
gesi verip vermemekte serbesttir. 9940 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Gölbaşı 3. Bölge hududu yolu Km. 23+00 - 53+000 arasına 
çekilecek temel malzemesi nakli işi teklif almak suretiyle yaptırıla
caktır. 

2 — İşin birinci keşif bedeli 1.880.200,— TL. olup muvakkat temi
nat miktarı 70.156,— TL. dır. 

3 — Bu işe ait dosya Bölge Yapım Şefliğinde görülebilir. 
4 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) 

grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karne
si veya en az keşif bedelinin yarısı kadar benzeri bir tek iş yaptığma 
dair tasdikli iş bitirme belgesi, Ticaret Odası vesikası, muvakkat temi
nat karşılığı Bölge Sorumlu Saymanlığından alınmış vezne almdı mak
buzu ile örneğini İdareden alınacak teklif ve taahhüt mektuplarını 15 
Temmuz 1975 Salı günü saat 11.00'e kadar makbuz karşılğında Emanet 
Komisyonu Başkanlığına vermeleri gereklidir. 10111/2-2 

Karaman Belediye Başkanlığından: 

1) 27/6/1975 tarihinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılan 
5.800.000 TL. keşif bedelli turistik otel inşaatı kanunî mücbir sebeplerle 
ihalesi yapılmıştır. 

2) İkinci ihale 18 Temmuz 1976 tarihinde saat 15.00 de yapı
lacaktır. 

3) İhaleye girmek isteyenlerin iş yerini görmeleri ve ihale dosya
sını tetkik ettikten sonra yeterlik belgesi ve teminatlarını kanunî süre 
içinde ikmal ederek ihaleye iştirakleri ilân olunur. 10064 / 2-2 
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Türkiye Camhnriyet Merkez Bankası Â. § . : 

A E T İ F 

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) : 
Serbest Safi Kg 107.821,314 
Merhun » » 

Döviz borçluları (Konvcrtibl) : 
Ufaklık para: 
Dahildeki muhabirler: 
Resmi bankalar 
Diğer bankalar 

Reeskont ve senet üzerine avans : 
A - Hazine kefaletini haiz bo 

nolar: 
a) Katma bütçeli idareler ... 3.420.000.000 — 
b) İktisadî devlet teşekkülleri: 
1 — Toprak Mahsulleri Ofisi 

Hububat alımları finans. 8.000.000.000,— 
2 — Diğer 187.300.000,— 

B - Ticarî senetler : 
a) İktisadî devlet teşekkülleri: 2.597.000.000,— 
b) özel sektör senetleri 
1 — T C. Ziraat Bankasınca 

İbraz edilen Tarım Satış 
Kooperatifleri Birlikleri 
senetleri 11.167.575.340,56 

2 — Bankalarca ibraz edilen 
diğer senetler 7.185.674.872,22 

C - Ziraî senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 
1 — Tanm Kredi Kooperatif

leri senetleri 1.672.828.459,17 
2 —Diğer ziraî senetler 908.529.673,65 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 134.538.026,88 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli avans 
B - Tahvil üzerine avans 
a) Resmî bankalara 96.203.054,80 
b) Hususî bankalara 25.979.700,— 

C-Altın ve döviz üzerine 
avans: 

a) Resmî sektör —,— 
b) Hususî sektör 140.438,60 

D - Bankalar Tasfiye Fonu 
İkrazları (153 sayılı K ) 

E - Mevduat karşılıklanndan . 
a) Ziraî finansman (1211 S. 

K . Mad. 40) 2.361.326.804,91 
b) özel finansman (1789 S. 

K. M . 11 ve 1823 S. K . M . 
70) 7.184.503.027,13 

Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri ... 
Hususî bankalar tahvilleri ... 

ttfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 

(154 S. K . madde 2, 3, 4 ve 5) 
Değerlendirme farkı karşılımı 
Hazine bonosu (65 S. K. 
madde 5) 
Tasfiyeye tabi tutulan alacak
larımız (1211 S . K . G . Mad. 5) 
1211 S. K . nun 61 Mad. Ger. 
değerlendirme farkı 

Gayrimenkuller ve demirbaş : 
Muhtelif : 
a) Altın: (Meşkûk ve düşük 

v/srlı) Safi Kg. 3.203,825 
b) Döviz: 

Hariçteki muhabirler 355.158.747,72 
Diğer döviz hesapları 1.572.519.520,97 

c) Dahildeki hususî banka 
larla yapılan röpor mua
meleleri 

d) Sair hesaplar 

Telefin 

4 Temmuz 1975 Vaziyeti 
P A S I F 

T. Lirası 

2.048.997.433,30 

T. Lirası 

—,— 2.048.997.433,30 

13.210.296.157,38 
64.500.373,24 

(2.010.899,44 
21.894,31 2.032.793,75 

11.607.300.000 — 

20.950.250.212,78 

2.805.896.159,70 35.363.446.372,48 

15.108.800.000,— 

122.182.754,80 

140.438,60 

168.251.816,88 

9 545.829.832,04 24.945.204.842,32 

60.186.373,97 
1.061.890,41 
2.500.000,— 

5.275.700.000,— 

98.137.831,50 

362.058.095,50 

443.105.000,— 

60.884.333,28 

1.927.678.268,69 

63.748.261,38 

6.179.000.927 — 

196.441.790,79 

9.341.108.015,59 11.329.670.617,56 

T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar: 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) 
Mevduat: 
A - Resmî mevduat: 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 394.244.078,89 
b) Kat. Büt. Ida 506.314.361,93 
c) İktisadî devlet teşekkülleri 69.280.141,78 
d) Diğer amme müesseseleri 277.945.535,50 
e) Sair 143.226.017,59 

T. Lirası 
36.149.295.475,— 

942.974.242,98 

1.391.010.135,69 

B - Bankalar: 
a) Resmî bankalar 267.867.126,34 
b) Diğer bankalar 3.506.212.581,93 
c) Yurt dışındaki Ban 1.204.701,95 
d) Bankalar tasfiye fonu (153 

S. Kanun) —.— 
e) Mevduat karşılıklan (1211 

S. Kanun Mad. 40) 22.427.674;194,48 26.202.958.604,70 

3.777.172,92 

C -Muhtelif: 
a) Bloke 240.003.264,22 
b) Diğer 
D • Milletlerarası müesseseler 

ve dış yardım karşılıklan 
Milletlerarası müesseseler 
Dış yardım karşılıklan: 

a) Amerikan yardım karşı
lıklan 

b) Diğer yardım karşılıklan 

Altın alacaklıları: 
Hazine Safi Kg. 96,477 

Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 
Âdi ve fevkalâde 
Hususî (Bankamız Kanunu 
madde 59) 
İleride vukuu muhtemel za 
rar karşılığı (Bankalar Ka
nunu madde 35) 

188.842.167,70 428.845.431,92 

22.804.813,08 

—.— 26.581.986,— 28.049.396.158,31 

Provizyonlar: 
Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve hava

leler 
b) Muhtelif karşılıklar (Ak

reditif ve iç istikraz Kar.) 
c) Muhtelif mahiyette depo

zitolar 
d) Döviz: 

Hariçteki muhabirler 558.907.038,99 
Diğer döviz hesapları 20.421.499.525,57 

e) Sair hesaplar 

Yekûn 

1.833.410,37 
25.000.000,— 

1.589.531.161,66 

5 508.682,29 

25.000.000,— 1.620.039.843,95 

498.070.490,33 

21.411.747,68 

525.805.837,10 

1.161 348.978,64 

20.980.406.564,56 

3.427.756.823,28 26 116.729.951,26 

93.403.339.572,20 

93.403.339.572,20 

1 Ekim 1974 tarihinden itibaren: 
Reeskont haddiyle avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları: 

1 — Genel olarak 
2 — İhracat, küçük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekkülleri, 

belgeli ihracat hazırlık ve imalât, tarım kredilerinde 

i — Orta vadeli kredilerde : 
a) Genel olarak 
b) Tanm kredilerinde 

4 — Tahvil üzerine avans işlemlerinde 

5 — Altın üzerine avans işlemlerinde 

% 9,00 

% 8,00 

% 10,50 
% 8,00 
% 11,00 
'/» 7,00 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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İÇİNDEKİLER 

Kanunlar Sayfa 

1920 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Anlaşmasına Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 1 

1921 Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen veya İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin 
Satılması, Devredilmesi veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Yabancı Silâhlı 
Kuvvetler Personeli Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 1 

1924 7 Şubat 1970 Tarihinde Bern'de İmzalanan Demiryoluyla Yolcu ve Bagaj Taşınmasına 
İlişkin Uluslararası Antlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryoluyla Eşya Taşınmasına İlişkin 
Uluslararası Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 1 

1925 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve Bunlara Bağlı Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Anlaşmaların Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair 1131 Sayılı Kanuna Ek Kanun 2 

1926 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun 2 

1927 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 26 nci Maddesinin İkinci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci 
Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun 2 

İlanlar 


