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K A R A R N A M E L E R 

Karar Sayısı: 7/12421 

Görev süresi sona eren, Türkiye Demir ve Çelik İşlemeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi 
Dr. Ekrem Gürpınar'ın bu göreve yeniden atanması; adı geçen Bakan
lığın 7/6/1076 tarihli ve 7/5368 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 
440 sayılı Kanunun 8 ve Geçici 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kuru
lunca 9/6/1976 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZIOĞLU 

Devlet Balkanı 
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK H. AKSAY 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. K. ERKOVAN G. KARACA İ. MÜFTÜOĞLU 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
F. MELEN 0. ASİLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGİL 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Doç. Dr. Y. ERGEN EKON A. N. ERDEM F. ADAK 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakamı Güm. ve Tekel Bakanı 
H. BAŞOL Dr. K. DEMİR 0. ÖZTRAK 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. 
Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Prof. K. ÖZAL 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı V. Köyişleri Bakanı Orman Bakanı 
G. KARACA V. POYRAZ T. KAPANLI 

Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. Ş. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM 

Karar Sayısı: 7/12480 

17/2/1972 tarihli ve 7/3968 sayılı Kararname ile ek ve değişiklikle-
rine bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerden Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. 
Genel Müdürlüğüne ait bölümlerin çıkarılarak yerine, yayımı tarihinden 
geçerli olmak üzere, ilişik (EK-A) ve (EK-B) işaretli cetvellerin ko-
nulması; Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanan Maliye Bakanlığı-

nın 1/7/1976 tarihli ve 15581 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun deği
şik 43 ve Ek Geçici 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
21/7/1076 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. 

S. DEMlREL Prof. Dr. N. ERBAKAN F. MELEN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK H. AKSAY 

Devlet Bakamı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. K. ERKOVAN G. KARACA İ. MÜFTÜOĞLU 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
F. MELEN 0. ASİLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGİL 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
H.BAŞOL Dr. K. DEMÎR 0. ÖZTRAK 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Balkanı 
Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE A. T. PAKSU 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU 

imar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı 
N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ 

Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. S. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM 

Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. Umum Müdürlüğü 
(Tespit Edilen Unvanlar) 

(EK-A) 
I. DERECE: 

MERKEZ: 
Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı (YKÜ) 
Yönetim Kurulu Üyesi 
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I. DERECE 
Sınıfı 

TAŞRA: 
Bölge Müdürü G. İ. H. 
Urfa Yapağı Yıkama ve Yün İpliği Müessesesi 
Müdürü » 
II. DERECE: 
MERKEZ: 
1. Hukuk Müşaviri 
Teftiş Kurulu Başkam 
Genel Müdürlük Müşaviri 
Topa Teknolojisi Müdürü 
Mali İşler ve Kontrol Müdürü 
Personel, Sosyal İşler ve Eğitim Müdürü 
Pazarlama ve Satış Müdürü 
TAŞRA: 
Bölge Müdürü 
Müessese Müdür Yardımcısı 
III. DERECE: 
MERKEZ : 
Başmüfettiş 
2. Hukuk Müşaviri 
Tops Teknolojisi Müdür Yardımcısı 
TAŞRA: 
Bölge Müdür Yardımcısı 
Müessese İşletme Müdürü 
Müessese Muhasebe Müdürü 

Av. HİZ. 
G. İ. H . 

» 
» 

» 
Av Hiz. 
G. İ. H. 

IV. DERECE: 
MERKEZ: 
Müfetiş 
Avukat 
Malî İşler ve Kontrol Müdür Yardımcısı 
Personel Sosyal İşler ve Eğitim Müdür Yard. 
Pazarlama ve Satış Müdür Yardımcısı 
TAŞRA : 
Bölge Muhasebecisi 
Müessese Pazarlama Müdürü 
Müessese Personel Müdürü 
Müessese İşletime Müdür Yardımcısı 

Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. Genel Müdürlüğü 
(Tespit Edilen Ek Göstergeler) 

(EK-B) 
I. DERECE : 

G. İ. H . 
Av. Hiz. 
G. İ. H. 

» 
» 

» 
» 
» 

Adet 
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1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
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5 
1 
1 
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Ek Gösterge 

Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı (Y.K.Ü.) 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Bölge Müdürü 
Müessese Müdürü 
II. DERECE: 
Bölge Müdürü 
Tops Teknolojisi Müdürü 
Malî İşler ve Kontrol Müdürü 
Personel, Sosyal İşler ve Eğitim Müdürü 
Pazarlama ve Satış Müdürü 
Müessese Müdür Yardımcısı 
Teftiş Kurulu Başkam 
III. DERECE: 
Bölge Müdür Yardımcısı 
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+ 
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+ 
+ 
+ 
+ 
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200 
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Karar Sayısı: 7/12520 

Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle 
Orman Bakanlığınca hazırlanan İlişik «Orman Yangınlarının Önlenmesi 
ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetme-
lik» in yürürlüğe konulması; Orman Bakanlığının 2/7/1976 tarihli ve 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. İ. FEYZlOĞLU 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK H. AKSAY 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
G. KARACA İ. MÜFTÜOĞLU 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
O. ASİLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGİL 

Millî Eğitimi Bakanı Bayındırlık Bakanı 
A. N. ERDEM F . ADAK 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
Dr. K. DEMİR 0. ÖZTRAK 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Balkanı 
N. MENTEŞE A. T. PAKSU 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
S. KILIÇ L. TOKOĞLU 

Köyişleri Bakanı Orman Bakanı 
V. POYRAZ T. KAPANLI 

Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
R. DANIŞMAN A. M . ABLUM 

1738-507 sayılı yazısı üzerine, 6831 sayılı Kanunun 69 uncu maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 10/9/1976 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
Başbakan 

S. DEMİREL 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
A. TÜRKEŞ 

Devlet Bakanı 
M. K. ERKOVAN 

Millî Savunma Bakanı 
F. MELEN 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. ERGENEKON 

Ticaret Bakanı 
H. BAŞOL 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. ÖZAL 

Sanayi ve Tek Bakanı 
A. DOĞRU 

İmar ve İskân Bakanı 
N. OK 

Genç. ve SPOR Bakanı 
A. Ş. EREK 

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde 
Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç - Kapsam : 
Madde 1 — Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde 

görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetler 6831 
sayılı Yasa'nın 69 uncu maddesi hükmüne göre düzenlenmiş bu Yönet-
melik hükümleri dairesinde yürütülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Haber Verme: 
Madde 2 — Ormanların içinde veya yakınında ateş veya yangın 

belirtisi gören şahıslar bunu derhal orman teşkilâtına veya en yalan muh
tar veya jandarma emniyet teşkilâtına veya memurlarına veya her dere
cedeki idare amirlerine haber vermeye mecburdur. 

Görevli memurlar, yangın civarında bulunup yangım gördüğü halde 
haber vermeyenleri takip etmekle mükelleftirler. 

Madde 3 — Yangın çıktığını haber alan Orman Bölge Şefliği ele-
manları; yangının yerini ve çıkış saatini derhal Devlet Orman İşletme 
Müdürlüğüne haber verirler. 

Devlet Orman İşletme Müdürlüğünce de yangın haberi: 
a) Orman Bölge Başmüdürlüğüne, 
b) Orman Genel Müdürlüğüne, 
c) Valiliğe, Kaymakamlığa, 
d) Cumhuriyet Savcılığına, 
e) Alâkalı askeri birlik komutanlıklarına telgraf, telefon, telsiz 

veya teleks ile derhal bildirilir. 
Ancak Orman Bölge Şefliği Orman İşletme Merkezi olmayan bir i l 

veya ilce merkezinde ise, yangın haberi Valiliğe veya Kaymakamlığa ve 
Cumhuriyet Savcılığına, Bucak veya köyde ise, alâkalı Bucak Müdürlü
ğüne ve Köy Muhtarlığına Orman Bölge Şefliği elemanları tarafından 
verilir. 

Yangın haberi telefon veya telsiz ile verilmiş ise ayrıca yazı ile de 
teyit edilir. 

Madde 4 — Alınan yangın haberi Vali ve Kaymakamlıklarca gereği 
yapılmak üzere Bucak Müdürlüklerine, Karakol Komutanlıklarına ve 
Köy Muhtarlıklarına kadar ulaştırılır. 

Madde 5 — Yangınların başlama, devam ve sönme haberleri ile 
yangının söndürülmesıne ait talimatların ilgili mercilere ulaştırılmasında, 
devlete ait her türlü askerî ve mülki haberleşme vasıtalarından parasız 
olarak istifade edilir. 

+ 

» 
1 

» 
» 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Karar Sayısı: 7 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. TÜRKEŞ 

Devlet Bakanı 
M. K. ERKOVAN 

Milli Savunma Bakanı 
F. MELEN 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. ERGENEKON 

Ticaret Bakanı 
H. BAŞOL 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. ÖZAL 

Sanayi ve Tek Bakanı 
A. DOĞRU 

İmar ve İskân Bakanı 
N. OK 

Genç. ve SPOR Bakanı 
A. Ş. EREK 

S. DEMİREL 
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Madde 6 — Ormanlarda yangın çıktığında i l g i l i jandarma veya 
PTT santralleri yangın haberleşmesini, diğer konuşmalara tercihan ve 
Hayat - Yıldırım olarak temin ederler. Orman yangınları için çekilen 
telgrafları PTT ve DDY İstasyon memurları Hayat - Yıldırım olarak 
çekmeğe ve telgrafı alan alâkalı memurlar da bunları derhal mahalline 
göndermeğe mecburdurlar. 

PTT İdaresinin 24 saat mesai yapmadığı yerlerde, yangın haberleş
mesinin sağlanması için Orman İdaresine a i t telefon veya santral jan
darma santrallarına da bağlanır. 

Madde 7 — Telefonu bulunan Orman içi ve kenarı köylerde, köy 
muhtarları, yangın mevsimi müddetince orman teşkilâtının lüzum gör-
düğü yerlerde telefon başında b i r şahıs bulundurulmasını sağlamak mec
buriyetindedirler. Bu şahsa verilecek ücret, Orman teşkilâtınca tesbit 
ve tediye olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mükellefiyet - Liste: 
Madde 8 — Orman yangınlarında civar köy ve kasabaların 18 yaşini 

b i t i r i p 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu yangın söndürmekle 
mükelleftirler. 

Orman yangınlarının zamanında söndürülmesini temin bakımından, 
orman içi, orman kenarı ve ormana 10 k m . mesafedeki köy ve kasaba-
ların, b ir inc i fıkrada yazılı mükelleflerini, ismen tespit eden tasdikli lis
teler, her sene en geç Mart ayı basında muhtar ve Belediye başkanları 
tarafından alâkalı Orman Bölge Şefliğine veya Devlet Orman İşletme 
Müdürlüğüne veri l ir . (Liste örneği eklidir . ) 

Yangının çıktığı mahalde orman içi, orman kenarı, ormana 10 K m . 
mesafede köy ve kasaba mevcut değilse, o zaman yangın hangi köy ve 
kasabanın mülkî hudutları dahilinde vuku bulmuşsa o köy ve kasaba 
i lg i l i l e r i yangım söndürmekle mükelleftir. 

Listeleri vermeyen görevliler orman teşkilâtınca mülkî âmire b i ld i 
r i l i r . Verilmeyen listelerin tanzimi ve noksanlıklarının tamamlanması ile 
Bucak Müdürleri ve Orman Bölge Şefliği görevlidir. 

Madde 9 — Mükelleflere ait listenin, ormana yakın ve civar olan 
hangi köy veya belediyelerce hazırlanacağı mahalli Orman İşletme Mü
dürlüğünün tekl i f i ve Valinin tasdiki ile tayin ve tespit edilir. 

Madde 10 — Orman İdaresince verilen mükellef listeleri, Orman 
Teşkilâtınca yangın mevsiminden evvel yeteri kadar çoğaltılarak i lg i l i 
dairelere, memurlara ve köy muhtarlarına veril ir . 

Köy muhtarları ile belediyeler bu lisetleri yangın mevsimi müdde-
tince münasip yerelere asmak suretiyle ilân ederler. Mükellefler b ir ay 
içerisinde mezkûr listeyi tetkik ederek b i r yanlışlık vukuunda mülki 
makamlara veya orman teşkilâtı nezdinde itirazda bulunabilirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Söndürme Plânı: 
Madde 11 — Yangın çıktığında, hangi köy ve kasaba mükellefleri

n i n hangi ormanlarda yangın söndürmeye iştirak edecekleri, yangının 
genişleme iht imaller i gözönünde tutularak b i r plan halinde orman teşki
lâtınca tespit edil ir . 

Bu plan Valinin tasdiki ile kesinleşir. Yangın seyri itibariyle fev 
kalâde bir hal aldığı ve planda tertiplenen mükelleflerin yetişmediği 
hallerde münasip köy ve kasaba mükelleflerinin de şevki yangın amir inin 
tek l i f i ile idare amirlerince sağlanır. 

Bu planların değişimine idarî gerek duyulmadığı yahut Orman Ame-
najman Plan Ünitesi ve iç taksimat düzeninde Orman İdaresi ile mülki 
idarenin o yer ile i l g i l i kuruluşlar şemasında yeni b i r imler in oluşumuna 
yol açan değişiklikler olmadığı sürece yürürlükte kalır Yalnız her yıl 
mükellef listesi ve değişiklik varsa söndürme alet ve malzeme listeleri 
yeniden yazılır. 

Madde 12 — Bucak Müdürleri ile Karakol Komutanlarının hangi 
ormanda çıkacak yangınlara iştirak edecekleri planda be l i r t i l i r . Yangın 
söndürülmesine ait ikmal işlerini Vali l ikten veya Kaymakamlıktan a la 
cakları emre göre tertip ve tanzimi bakımından Bucak Müdürünün veya 
karakol Komutanının hangisinin vazife başında kalacağı hangisinin yan
gın mahallinde, mükelleflerin yangın söndürme işine nezaret edeceği 
mülkî amirlerinin de mütalaası alınarak planda evvelden tespit edilir. 

Yangın yerinde İlçe merkezi ile haberleşmeyi sağlayacak bir muha
bere merkezi kurulması mümkün olduğu takdirde Bucak Müdürleri ve 
Karakol Komutanları b ir l ikte yangına iştirak ederler. 

Madde 13 — Hangi askeri b i r l ik ler in hangi ormanlarda çıkacak yan
gınların söndürülmesine ne suretle iştirak edecekleri, yangının genişleme 
İhtimalleri gözönünde tutularak askerî b i r l ik komutanları ile b ir l ikte 
tespit edilir ve plana ek bir protokol da gösterilir. 

Madde 14 — Resmî Daire, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Bele
diyelerin yangınların söndürülmesinde kullanılabilecek mevcut vasıta, 
alet ve malzemelerden ne şekilde istifade edebilecekleri planda be l i r t i -
l i r . 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mükelleflerin yangın mahalline s e v k i : 
Madde 15 — Ormanlara yangın söndürülmesi için gidecekler muay

yen tar i fe l i vasıta ile sevkedildiği takdirde bunların gidiş ve dönüş üc
retleri orman teşkilâtınca 16 ncı madde hükmü gözönünde tutulmak su
retiyle ödenir. 

Acele hallerde veya yangın çıktığı mahal it ibariyle muayyen tar i fe l i 
vasıtalardan istifade edilmesi mümkün bulunmayan yerlerde Orman Bölge 
Şefi veya daha üst kademedeki teknik memurların göreceği lüzum üze
rine mükelleflerin kamyon, araba gibi diğer tarifesi belli olmayan vası
talar ile de yangın yerine sevki ve yangının tamamen söndürülmesini 
müteakip yerlerine bırakılması sağlanır. B u vasıtaların ücreti Orman Teş-
kilâtınca ödenir. 

Madde 16 — Mahall i mülki amirlerin veya orman memurlarının 
sevk kâğıdı üzerine istasyon memurları, yangın söndürmeğe gidecek olan-
ları asker tarifesi ile, ödenmesi sonradan yapılmak ve yangına civar alan 
mahalde indirmek şartiyle yolcu veya marşandiz katan ile ve mümkün 
olan yerlerde hususi katarla götürüp getirmeğe mecburdurlar. 

Madde 17 — Yangının çıktığı mahal itibariyle muayyen tarifel i va-
sıtalardan istifade edilmesi mümkün olmaması ve mahallinde hususi 
şahıslara ait kâfi vasıta bulunmaması veya yangına acele müdahale edil 
mesi gibi âcil hallerde iş icaplarına ve zaruretlerine göre yangının zuhur 
ettıği, Orman Bölge Şefi veya daha üst kademedeki teknik elemanların 
göstereceği lüzum üzerine mahallin en büyük mülki amir i askeri ma-
kamlardan yardım ve askeri nakil vasıtalarının kullanılmasını isteyebilir. 
Yapılacak askerî nakil vasıtası yardımını komutan takdir eder. 

Yine mahallin en büyük mülki amir i , diğer daire ve İktisadî Devlet 
Teşekkülleriyle Belediyelere ait nakil vasıtalarının yalnız akaryakıt bedel
leri Orman Genel Müdürlüğünce ödenmek kaydiyle ücretsiz olarak or-
man yangınlarının söndürülmesine ait işlerde kullanılmasına emir vere-
b i l i r . 

A L T I N C I BÖLÜM 
Söndürme İş ve İşlemleri : 
Madde 18 — Yangın çıktığında tasdiklî planda isimleri b i ld ir i len 

köy ve kasabaların mükellefleri b ir tebligat beklemeksizin yangın yerine 
gitmeğe ve yangının devamı müddetince yangının söndürülmesine işti
rak etmeğe mecburdurlar. 

Planda kayıtlı köy muhtarları ile belediye başkanları da ayrıca b i r 
tebligat beklemeden mükellefleri yangın yerine göndermekle ve gitmeyen
lerin is imlerini orman teşkilâtına veya mülki amirlere bildirmekle mü
kelleftirler. 

Madde 19 — Yangın söndürulmesine iştirak eden mükellefler kaz-
ma, kürek, balta, testere, tırmık gibi söndürme malzemelerini beraber 
lerinde götürmeğe mecburdurlar. Yangın yerine Orman İdaresince götü-
rülen her türlü yangın söndürme alet ve malzemesi muhtar veya vekil i 
tarafından mükelleflere teslim edilir ve yangın söndürülmesini müteakip 
yine muhtarlar veya vekillerinin vasıtası ile alet ve malzemeler mükel
leflerden alınarak yangın yerinde bulunan Orman İdaresi memurlarına 
teslim edil ir . 

Madde 20 — Yangının kısa b i r zamanda söndürülemeyeceği ve yan
gının nev'i mahiyeti, seyri ve genişleme tehlikesi it ibariyle fevkalâde b i r 
hal aldığı yangın mahallinde bulunan en büyük orman amir i veya en 
yüksek dereceli teknik memur tarafından tespit olunduğu takdirde, Kay 
makamlar veya icabında Valiler, Orman Bölge Başmüdürü ve onun lü
zum göstereceği orman memurları gerekli yardımı yapmağa ve 11 inci 
madde gereğince münasip görülecek sair köy ve kasaba mükelleflerini 
de yardımcı olarak yangın yerine göndermeğe ve icabında bizzat yangın 
mahalline gitmeğe mecburdurlar. 

Madde 21 — Askeri b ir l ik ler naki l , haberleşme ve söndürme vası-
taları ile bir l ikte orman yangınlarının söndürülmesine iştirak ederler. 
Yapılacak yardım miktarı komutanlıkça takdir olunur. Sarfedilecek akar
yakıt bedeli orman idaresince ödenir. 

Madde 22 — Yangının teknik bakımdan söndürülmesi işi, yangının 
söndürülmesine iştirak eden en büyük orman a m i r i tarafından sevk ve 
idare olunur. 

Madde 23 — Orman yangınlarının söndürülmesi işinin sona erdi-
ğine, yangın yerinde bulunan en büyük orman a m i r i karar verir, böyle 
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bir karar atamadan söndürme işinde çalışanlar yangın mahallinden ay
rılamazlar. 

Madde 24 — Bir İl sınırında çıkıpta komşu İl veya İllere de atlama 
İhtimali bulunan yangınlarda, zamanında tedbir alınmak ve icabında 
yardım istenilmek üzere keyfiyet Valilikçe komşu illerede bildirilir. 

İaşe Temini ve Dağıtımı: 
Madde 25 — Yangının söndürülmesine iştirak eden mükelleflere 

söndürme işinin devamı müddetince Devlet Ormanlarında Orman idaresi 
tarafından diğer ormanlarda alakalılar tarafından parasız ekmek, ka
tık (Zeytin, Peynir, Helva, Domates, Salatalık, Kavun, Karpuz, Üzüm ve 
benzeri) sigara (Bafra sigarası ve benzeri) verilir. Başkaca ücret öden
mez. 

Yangına iştirak eden bir mangadan fazla askeri birliklerin iaşesi 
birliklerince yapılır. 

Mükelleflere verilmek üzere yangın mahalline getirilen ekmek, ka
tık ve sigara orman İdaresince görevlendirelecek bir memur tarafından 
muhtar veya vekili veya mükellefinden birinin iştirakiyle dağıtılır. 

Daire Amirlerinin ve Zabıtanın Görevleri: 
Madde 26 — Mükelleflerin yangın yerine şevkini takiben, köy muh

tarları, Karakol Komutanları ve Bucak Müdürleri de yangın yerine gir-
meğe ve mükellefleri tertip edilen işyerinde çalıştırmağa ve yangın ve-
rinde çalışmayanlar ile kaçanları alakalı memurlara bildirmeğe mecbur
durlar. 

Madde 27 — Yangın söndürmeğe gelen şahıslara alt olup yangın-
dan yanan veya hasara uğrayan söndürme alet ve malzemeleri ile diğer 
zatı eşyalarını yangın yerinden ayrılmadan yangın yerindeki orman ami
rine gösterirler ve durum bir tutanakla tespit ve belgelendirilir. 

Yangın mahallinde bulunan şahıslar istedikleri takdirde para, saat, 
dolmakalem, yüzük ve benzeri kıymetli zati eşyalarını, yangın yerindeki 
görevli orman idaresi memuruna makbuz mukabili teslim edebilirler. Yan
gının söndürülmesinden sonra yangın yerinden ayrılırken aynı memur
dan geri alırlar, Görevli memura teslim edilmeyen bu gibi zati eşyanın 
kaybından Orman İdaresi mesul değildir. 

Şahıslara, Askeri Birliklere, Resmi Daire, İktisadî Devlet Teşekkül-
leri ve Belediyelere ait olup yangının söndürülmesi sırasında kullanıl
ması sebebi ile veya yangın yüzünden hasara uğradığı birinci fıkra gere-
ğince tespit ve belgelendirilen alet, malzeme be benzeri mal bedeli Dev
let Ormanlarında Orman İdaresince diğer ormanlarda alâkalılarca sahip
lerine tanzim edilir. 

Yangın yerinden ayrıldıktan sonra bu hususta yapılacak başvurma-
lar kabul edilmez. 

Madde 28 — Yangının söndürülmesine iştirak edenlerden, hastala-
nanlar, sakatlananlar ve ölenler olduğu takdirde durum bir tutanakla 
tespit ve belgelendirilir. Bunlar derhal orman teşkilatınca en yakın Dev
let Hastanelerine gönderilirler. 

Hastaneler bunları kabul ve parasız olarak tedaviye mecburdurlar. 
Bunlar zaruret dolayısiyle hususi hastanelere gönderildiği takdirde te-
davi masrafları orman idaresince ödenir. 

Tedavi neticesinde sakatlığı giderilemiyenlere hastanelerden alına
cak raporlarda belirtilecek sakatlık derecelerine göre, orman idaresince 
500 liradan 2000 liraya kadar para verileceği gibi yangının söndürülme-
sinde ölenlerin ailelerine 5000 lira verilir. 

Sakatlananlar veya ölenlerin varisleri ayrıca umumî hükümler da-
resinde tazminat talebi ile mahkemeye müracaatta serbesttir. Orman 
İdaresince ödeneceği yukarıda bildirilen miktarlar mahkemece hükmo-
lunacak tazminata mahsup edilemez. Devlet memuru veya sigortalı işçi 
olupta sakatlanan veya ölenler hakkında umumi hükümler uygulanır 
Bu kimseler 3 üncü fıkra hükmünden de istifade ederler. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Önleyici Tedbirler. 
Madde 29 — Orman mıntıkalarından geçen her türlü demiryolu 

vasıtalarının ve güzergahta, vazifeli personelin yangına sebebiyet verme-
meleri için Devlet Demiryolları İdaresi gerekli tedbirleri almakla mükel
leftir. 

Alınacak tedbirlerin şekil ve mahiyetleri Demiryolları İdaresiyle 
mahalli orman teşkilâtınca müştereken tespit edilir. 

Madde 30 — Orman içinde konak yerlerinde kimlerin ne gibi ah
valde ateş yakacakları ve bu gibilerin ne gibi tedbirlere riayet edecek
leri Orman İdaresince tespit edilerek idari kanaldan köylere tebliğ eder
ler. 

Konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek ve buralarda yapılan 
ocak yerlerinden başka yerlerde ateş yakmak kanunen yasak olduğuna 

göre görevli memurlar bu tedbir ve yasaklara riayet etmeyenler hak
kında takibatta bulunurlar. 

Madde 31 — Mevsimin kurak gitmesi halinde yangın tehlikesinin 
fazla olduğu zamanlarda veya yangın olupta henüz söndürülmüş fakat 
şirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olması gibi fevkalâde 
hallerde Orman İdaresince gösterilecek lüzum üzerine, mahallin en bü-
yük mülki amiri muayyen bir müddet için ormanlara girilmesini men 
ve bu sahalardaki orman içi her türlü faaliyetin tatilini emredebilir. 

Yasağın hangi sınırlarla çevrili ormanlara şamil olduğu mahalli ve 
mutat vasıtalarla ilân edilir. Bu mıntıka içerisine her ne suretle olursa 
olsun girilmemesi orman memurlarınca ve mahalli zabıtaca takip ve 
kontrol edilir. 

Madde 33 — 11 inci maddede yazılı plânın tatbikini temin ve icabın
da yangınla alâkalı diğer tedbirleri almak amacı ile İllerde Valinin veya 
Muavininin Başkanlığı altında Orman Bölge Başmüdürü ve Başmüdürü 
temsil edecek bir Orman Yüksek Mühendisi ve Devlet Orman İşletme Mü
dürü, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanından, İlçelerde ise Kayma
kam'ın Başkanlığı altında Devlet Orman İşletme Müdürü veya Orman 
Bölge Şefi, Emniyet Amiri, Jandarma Komitanından müteşekkil (Orman 
Yangınları ile Mücadele Komisyonu) kurulur. 

Vali veya Kaymakamlarca lüzum görüldüğü takdirde diğer daire 
ve resmi müessese temsilcileri de bu komisyona iştirak ettirilebilir. 

Komisyonlar Orman Bölge Başmüdürü veya Devlet Orman İşletme 
Müdürünün teklifi, İllerde Vali ve İlçelerde Kaymakam'ın tasvibi ile 
tespit edilecek zamanlarda toplanır. 

Komisyonca alınan kararlar Valinin veya Kaymakamın emri ile 
alâkalı daire, resmi müessese ve muhtarlıklara tebliğ olunur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Tahkikat: 
Madde 33 — Cumhuriyet Savcısı gelinceye kadar yangın yerindeki 

orman amiri orman yangınına ilişkin olayın tahkikine el koyar. Hasar 
derecesi bilâhare tespit edilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Genel Hükümler: 
Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyenler hak

kında umumî mevzuata ve orman kanuna göre takibat yapılır. 
Madde 35 — 7/12/1956 tarihli ve 4/8427 sayılı Bakanlar Kurulu 

Karan ile yürürlüğe konulan «Orman Yangılılarının Önlenmesinde ve 
Söndürülmesinde Vazifelilerin Görecekleri İşlere Dair Talimatname» 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri, 

Ulaştırma ve Orman Bakanlıkları yürütür. 

İmar ve İskân Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 17060 
1 — Açık bulunan 2. derece kadrolu Afet İşleri Genel Müdür Yar 

dımcılığına; Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, İnşaat ve 
Proje Müdür Yardımcısı Cenap Argon'un, 657 sayılı Kanunun değişik 
74. maddesi gereğince naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 
16/9/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan İmar ve İskân Bakanı 
S. DEMİREL N. OK 

Karar Sayısı : 17063 
1 — Açık bulunan 2. dereceli Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü 

Baş Mimarlığına halen mezkûr Genel Müdürlükte mimar olarak çalışan 
Sevim Aksoy'un 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi ve 
76. maddesi uyarınca naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 
16/9/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan İmar ve İskân Bakanı 
S. DEMİREL N. OK 
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I L Â N L A R 
Kayseri Toprak Su V I I I . Bölge Müdürlüğü Merkez E k i p Başmühen

disliğinden : 

226.938.— TL. keşif bedelli 12.597.— TL . geçici teminatı bulunan 
Kayseri - Merkez Ebiç Köyü enerji nakil hattı projesi 2490 sayılı Kanu
nun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır 

1 — Eksi ltme 22/10/1976 tarihinde saat 11.00 de Taprak Su Bölge 
MUdürlUÜU binasında ihale Komisyonunca yapılacaktır. B u iş için şart
nameler her gün mesai saatlerinde görülebilir. 

2 — tşin keşif bedeli 1976 yıh b i r i m fiatları üzerinden % 30 zamlı 
olarak hesaplanmıştır. 

3 — İsteklilerin en geç 18/10/1976 günü saat 17.30 kadar müracaatla 
verecekleri dilekçelerine; usulüne göre hazırlayacakları plan ve teçhizat, 
m a l ! durum, teknik personel ve taahhüt beyannamesi i le C grubu müte
ahhit karnelerinin aslını veya benzeri iş yaptıklarını gösteril belgelerini 
ekleyerek yeterlik belgesi almaları gerekir. 

4 — Eksiltmeye katılacak istekl i lerin alacakları yeterlik belgesi. 
1976 ticaret odası belgesi ve kanunen kabul edilen geçici teminatları ile 
hazırlayacakları kapalı zarflarını eksiltme saatinden b i r saat önce Ko
misyona vermeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler i le telgrafla müracaat kabul edilmez. 
15942 / 4-2 

Gökçekoy Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemize» 1900 metre uzunluğunda kanalizasyon İşi yaptırı
lacaktır. 

2 — İsin keşif bedeli (262.394.48) l i ra olup geçici teminatı (14.122.—) 
liradır. 

3 — İhalesi 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulüyle 20/10/1976 
tarihinde saat 10.00 da Belediye Encümeni huzurunda yapüacaktır. 

4 — Bu işe ait keşif ve şartnameler her gün mesai saatleri dahilin
de Belediye Başkanlığında görülebilir. 

5 — Tal ipl i ler in tekl i f mektuplarını ihale saatinden b i r saat evre» 
Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

18080/4-2 

Akçakale Cumhuriyet Savcılığından: 

Hükümet Konağındaki Adliye dairesinde yapılacak olan 17045 T l 
kesif bedeli onaran işi 2490 sayıh Kanunun 42. ve 44. maddelerine göre 
acık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin keşif bedeli 17045 TL . olup geçici teminat miktarı 1278 
TL. dır. 

2 — thale 15/10/1976 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10.00 da 
C. Savcılığı odasında yapılacaktır. 

3 — B u işe tal ip olacak olanların, 
a) Keşif bedeli kadar iş yaptıklarını gösteren Bayındırlık Müdürlü 

günden tasdikli belgesini, 
b ) 1976 t a r i h l i ticaret odası vesikasını, 
c) Geçid teminat makbuzlarını ibraz etmeleri. 
4 — Şartname mesai saatleri dahilinde C. Savcılığı kaleminde görü 

lebl l ir . 
ilan olunur. 15976/3-2 

— — • 

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. N o : 1975/158 
K. N o : 1976/29 
Sanık: Nadir Ayvalı, Fat ih K . Mustafa Paşa. Cambaziye Mahallesi 

Meşeli Mescit Sok. 83 hanede kayıtlı, Ahmet oğlu Nebiye'den olma, 1939 
D.lu, bekar, okuryazar, sabıkasız, berber. 

S u ç : Anahtar uydurmak suretiyle hırsızlığa nakıs 'teşebbüs. 
Hüküm Özeti: T. C. K . nun 493/2, 61, 525, 40. maddeleri gereğince 

i k i sene ağır hapis ve i k i sene genel güvenlik gözetimi altında bulundu
rulmasına. 

1/4/1976 günlü ve 1976/29 sayıh ilâm ile yokluğundan karar verilmiş, 
adresi bulunamadığından ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden 
i t ibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar öze
t i tebliğ yerine k a i m olmak üzere üân olunur. 

16763 

Ulaştırma Bakanlığından: 

Yabancı Bayrağı taşıyan gemilerin yurdumuza yapacakları tarifeU 
veya arızî seferlerle. Boğazlardan transit geçen gemilerden alınacak acen
te l ik , komisyonculuk ve deniz tellâllığı gibi hizmetlerle i l g i l i olarak, 4770 
sayılı Kanun uyarınca aşağıda gösterilen «Gemi Acenteliği Hizmetleri 
Asgarî Ücret Tarifesi» tesbit olunmuştur. 

İlgililere duyurulur. 15904 

D Ü Z E L T M E 

8/10/1976 tar ih ve 15728 sayılı Resmi Gazete'de 15904 sayı i le ya
yımlanan Ulaştırma Bakanlığına ait Gemi Acenteliği Hizmetleri Asgarî 
Ücret Tarifesi ilânının baştarafmda olması gereken kısmı sehven ya
yımlanmamıştır. Yukarıda olduğu gibidir. Aynı ilânın 18. sahif e 2. sütunun 
2. satırındaki «Olmak üzere 2 geçiş» kelimesinden sonra «için» kelimesi
n in olduğu, 18. sahife 2. sütun 43. satırda «navlun döviz» kelimesinden 
sonra «olarak» kelimesinin olduğu, 19. sahife 1. sütunun 3. satırındaki 
«hizmet» kelimesinin «hizmeti» olduğu tashihen ilân olunur. 

15904 • 
Eyüp 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1976/136 
K . N o : 146 
Davacı: Kamu haklan 
Sanıklar: Cemal Güler, Zeki oğlu Sacıde'den doğma, 1950 D. lu, 

Eyüp Nüfusunda kayıtlı. 
Adil Tahmaz, Muzaffer oğlu Hayriye'den doğma, 1951 D. lu, Hav

za Nüfusunda kayıtlı, 
Hıdır Koç, Hüseyin oğlu Hamın'dan doğma, 1950 D. lu, Ozacık 

nüfusunda kayıtlı. 
Suç: Kumar ovnamak 
Suç tar ih i : 7/3/1976 
K a r a r tar ih i : 11/3/1976 
Yukarıda açık kimlikler yazılı sanıkların, Mahkememizce ittihaz 

olunan ceza kararnamesi ile T. C. K . nun 568 inci maddesi uvannea 7 
şer gün hafif hapis, 75 er lira hafif para cezasına mahkûm edildikleri, 
ancak 7 gün hafif hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
uvarmca günlüğü on liradan 70 er lira hafif para cezasına çevrilmiş 
bulunduğu, sanıkların bunca aramalara rağmen bulunamadıklarından 
ve kararın kendilerine tebliğ edilemediğinden, işbu hüküm özetinin 
ilân tarihinden onbeş gün sonra kendilerine tebliğ edilmiş savılacağı 
ve 8 gün içinde itiraz vaki olmaması halinde infaz edileceği 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca ilân olunur. 

15781 

Ağrı Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1974/158 
K . N o : 1975/155 
Karar tar ih i : 12/11/1975 
Suç: Ticari Kaçakçılık 
Suç tar ihi : 30/7/1974 
Kanun maddesi : 1918 sayılı 6829, 25/3, 25/son, C K : 54/3, 59, 647 

sayıh 1712, 4/1. 
Mahkûmivet n e v i : Neticeden 1500 lira ağır para cezası, ayrıca 

173 lira 63 kuruş tazminat niteliğinde ağır para cezası, 
Sanığın kimliği: Orhan Sayan, Süleyman ve Aliye'den olma, 

1/2/1961 doğumlu, Bitlis i l i Adilcevaz ilçesi Aydınlar Köyü Nüfusuna 
kayıtlı, aynı yerde ikamet eder bekâr, rençber, sabıkasız, T . C. 

Sanık Orhan Sayan'm adresi meçhul olduğundan yukarıda tarih 
ve numarası yazılı karar kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddesine tevfikan Resmî Gazete ile 
ilânen tebligat icrasına, 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarih
ten itibaren onbeş gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, 

ilânın bir örneğinin aynca Mahkeme Divanhanesine asılmasına, 
Kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayıl
masına 15/9/1 " 7 * tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 15777 
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Lüleburgaz Sulh Ceza Mahkemesinden : 

E. No : 1976/303 
K. N o : 1976/257 
Ceza Hâkimi: Yusuf Kemal E r o l 11556 
Kâtip : Yüksel Yılmaz 
Davacı: K a m u H a k l a n 
M a z n u n l a r : 
1 — Aşur Kaplanoğlu, Derviş oğlu, Hatice'den olma 1942 D. l u 

Refaive Biçer Kövü nüfusuna kayıtlı olup İstanbul. Şişli Okmeydanı 
Gürsel Mah. Eskibeşiktaş Cad. Bayır Sok. Daire 2 de ikamet eder. 

2 — Gürbüz Yürük, Hakkı oğlu, Fatma'dan olma, 1946 D. lu Lü
leburgaz Kocasinan Mah. İstasyon Cad. No. 36 da ikamet eder sabıka
sız okur yazar 

S u ç : Tehlikel i vasıta sevk ve idare etmek. 
Suç tar ih i : 14/6/1976 
Tehl ikel i vasıta sevk ve idare etmek suçundan maznunlar Aşur 

Kaplanoğlu ve Gürbüz Yürük haklannda tanzim edilen zabıt varakası 
C. Savcılığının 22/6/1976 tar ih 1976/127 Esas sayüı iddianamesi ile Hâ
kimliğimize tevdi edilmiş o lmakla ; 

Suçun mahiyetine ve suçun taalluk ettiği ceza m i k t a n n a nazaran 
duruşma icrasına lüzum kalmaksızın davanın ceza kararnamesi ile in
tacı tensip kılınarak evrak tetk ik ed i ld i ; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
Maznunlan şahısların ve eşyalann emniyetine tehlike verecek tarz

da vasıta sevk ve idare e t t i k l e r i , dosya münderecatı, Traf ik Bilirkişi 
raporu gibi delillerden anlaşılmış, maznunlardan Aşur Kaplanoğiu'nun 
S/6 nisbetinde, Gürbüz Yürük'ün ise 8/2 nispetinde kusur lu o lduk lan 
analşılmıştır. 

B u i t i b a r l a : 
1 — Maznunlardan Aşur Kaplanoğlu'nu hareketine uyan T. C. K . 

nun 565/1. maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 15 gün müddetle 
hafi f hapis ve 15 l i ra haf i f para cezası ile mahkûmiyetine. 647 sayılı 
kanunun 4/1 bendi gereğince beher gün hafi f hapis 10 l i ra üzerinden he
sap edilmek suretiyle 15 günlük haf i f hapsin 150 l ira para cezasına 
çevrilmesine, bu suretle maznunun 165 l i ra haf i f para cezası ile mahkû
miyetine, 

2 — Maznun Gürbüz Yürük'ün hareketine uyan T. C. K. nun 565/1. 
maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 5 gün müddetle hafif hapis ve 
5 l i ra hafi f para cezası ile mahkûmiyetine, 647 sayılı kanunun 4/1 
bendi gereğince beşer gün haf i f hapis 10 l i ra üzerinden hesap edilmek 
suretiyle 5 günlük haf i f hapsin 50 l i ra para cezasına çevrilmesine, bu 
suretle maznunun 55 l ira hafi f para cezası ile mahkümivetine, cez-i 
kararnamesinin tebliğ tarihinden it ibaren 8 gün içinde itiraz olunabile
ceği, aksi halde kararnamenin infaz edileceğ, C M . U. K. nun 386. ve mü 
teakip maddeleri gereğince evrak üzerinde yapılan tetk ik sonunda karar 
ver i ld i . 15793 

E No - 1976/320 
K No - 1976/273 
Ceza Hakimi • Yusuf Kemal Erel 11556 
Kâtip Yüksel Yılmaz 
Davacı K d m u H a k l a n 
Mo/ııun Alı G u l n Faik oğlu Fatma'dan olma, 19̂ 4 D lu Pınarhı 

sar Iıl<ıınr><*> Kovu ııutusurıa kavıılı olup Kuıasinan Mah 4cıve>rm 
SuK Nu I i da ıkaiTicı eder ->otoı s a b ı k j M z p okur yazar bekar, 

Sü(, TVhııkc-lı v a M i a sevk ve lUa/e etmek, 
Suv mrıhı ¿0 /0 / N76 

Tehlikel i vasıta sevk ve idare etmek. suçundan maznun Mi f.üln 
hakkında tanzim edilen suç zabıt varakası C Savcılığının 29/9/1976 ta
rih ve 1970/138 Esas sayılı iddianamesi ile Hakimliğimize levdı edilmiş 
o lmakla ; 

Suçun mahivetine ve suçun taalluk ettiği ceza m i k t a n n a nazaran 
duruşma icrasına lüzum kalmaksızın davanın ceza kararnamesi ile in
tacı tensip kılınarak evrak tetk ik ed i ld i ; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Maznunun şahıslann ve eşyalann emniyetine tehlike verecek tarz

da vasıta sevk ve idare ettiği, iddia, C. Savcılığınca düzenlenen hazırlık 
evrakı. Tra f ik Bilirkişi raporu ve tekmi l dosya münderecatı gibi deli l 
lerle subuta ermiş bulunduğundan maznunun hareketine uvan T. C. K 
nun 565/1. maddesi gereğince takdirden ve teşdiden 20 gün müddetle 
haf i f hapis ve 20 lira hafi f para cezası ile mahkümivetine, 647 savılı 
kanunun 4/1 bendi gereğince beşer gün hafi f hapis 10 l i ra üzerinden he-
sep edilmek suretiyle 20 günlük hafi f hapsin 200 l i ra para cezasına 
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çevrilmesine, bu suretle maznunun 220 l i ra ha f i f para cezası ile mahkü
mivetine. maznun ehlivetli şoför olduğundan aynı kanunun son fıkrası 
gereğince 20 gün müddetle meslek ve sanatın ta t i l i cezası ile de mahkü
mivetine. Ceza Kararnamesinin tebliğ tar ihinden i t ibaren 8 gün içinde 
it iraz olunabileceği, aksi halde kararnamenn infaz edileceği. C. M . U. K. 
nun 386 ve müteakip maddeleri gereğince evrak üzerinde yapılan te tk ik 
sonunda karar ver i ld i . 15794 

E. N o : 1975/342 
K . N o : 1975/292 
Ceza H a k i m i : Yusuf Kemal E r o l 11556 
Kâtip: Yüksel Yılmaz 
Davacı: K a m u H a k l a n 
Maznunlar : 
1 — Adnan Alptekin , Hasan oğlu, Ayşe'den olma, 1956 D. l u , 

Edirne Büyük Cami Mah. nüfusuna kayıtlı olup halen, i s tanbul , Kadı
köy, Eskiüsküdar Yolu No. 16/8 de ikamet eder, Sabıkasız, şoför bekar 

2 — Şükrü Özlem, Mehmet oğlu, Ayşe'den olma, 1941 D. lu Kay
seri ile Develi İlçesi Abdülbaki Mah. No. 56 da nüfusa kayıtlı olup, ha
len Edirne Süloğlu Nahiyesi 1. Topçu Taburunda görevli Yüzbaşı ola
rak bulunur . 

Suç : Tehlikel i vasıta sevk ve idare etmek. 
Suç t a r i h i : 18/3/1975 
Tehlikel i vasıta sevk ve idare etmek suçundan maznunlar Adnan 

Alptekin ve Şükrü özlem hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ve 
C. Savcılığının 15/4/1975 tar ih ve 1975/97 esas sayılı iddianamesi i le 
Mahkememize tevdi edilmiş o lmakla ; 

Suçun mahiyetine ve suçun taal luk ettiği ceza m i k t a n n a naza
ran duruşma icrasına bakılmaksızın davanın ceza kararnamesi i le 
intaca tansip kılınarak evrak te tk ik ed i ld i ; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Maznunlann şahıslann ve eşyalann emniyetine tehlike verecek 

tarzda vasıta sevk ve idare e t t ik l e r i , iddia, C. Savcılığınca düzenlenen 
hazırlık tahkikat evrakı, Tra f ik Bilirkişisi Raporu ve Tekmi l dosya 
münderecatı gibi delillerle subuta ermiş bulunmakla maznunlann hare
ketlerine uyan T.C.K. nun 565/1 maddesi gereğince takdiren ve teşdi
den beşer gün müddetle haf i f hapis ve beşer l i ra haf i f para cezası ile 
mahkûmiyetlerine, 647 sayılı K. nun 4. maddesinin 1. bendi gereğince 
beher gün haf i f hapis on l i ra üzerinden hesap edilmek suretiyle beşer 
günlük ahfi f hapsin elli l ira hafi f para cezasına çevrilmesine, bu su
retle maznunlann ayrı ayn elli beşer l i ra hafi f para cezası ile mahku-
mivetlerine. maznunlar ehliyetli söför o lduklanndan aynı maddenin son 
fıkrası gereğince beşer gün müddetle meslek ve sanatın ta t i l i cezası ile 
mahkumiyetlerine, ceza Kararnamesinin tebliğ tarihinden it ibaren 8 
nin içinde it iraz olunabileceği, aksi halde kararnamenin infaz edileceği 
C. M . U K. nun 386. ve müteakip maddeleri gereğince yapılan tetk ik 
-.onunda karar ver i ld i . 15795 

e . •„„ -

Delice Sulh Hukuk Hâkimliğinden': 

1976/27 
Davacı Delice Kazasının Bahtlı Köyünden Süleyman Denek İle d a 

/anlar aynı köyden, Yusuf Denek, Fevzi. Denek.. Mustafa Denek, Anmet 
Denek ve Hatice Denek aralannda yapılmakta olun tonsun veya »atış 
davalıların duruşmalarına gelmeyen Davalı Yusul DeneK'e gıyap yenne 
naım olmak üzere Resmi Gazete İle duruşmasında ûuiunmaaı ıcın fiyap 
tebliğine tarar venlnuş olmakla : 

Karar gereğince davalı Yusuf Denek'in 27/10/1976 tar ih i ! duruşma
sında bulunmak üzere gıyap yerine kaim olmak üzere gazete İlanı yapıla 
rak bir adet gazetenin duruşmanın bırakıldığı 27/10/1976 tarihinden ev
vel Hâkimliğimize gönderilmesi rica olunur. 

15720 

Sivas Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/419 
Davacı Ayşe Erkırklar tarafından davalı Remzi Erkırklar aleyhine 

açılan boşanma davasında • Davalı Remzi Erkırklar bulunamadığından 
llânen 22/6/1976 tar ihl i duruşmada hazır bulunması için tebligat yapılmış 
olup, buna rağmen yine gelmemiş olduğundan bu kerre 20/12/1976 tar ih l i 
oturumda hazır bulunması hususu gıyap k a r a n yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 15731 

(Resmi Gazete) 
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i s tanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. N o : 1975/198 
K. N o : 1976/61 
Müt. K a r a r : 1976/176 
Başkan : Sami Tanverdi 9998 
Üye : Kemalett in Kazuk 8454 
Üye : Saliy Acıpayamoğlu 12737 
Başkâtip : Kâmuran Uysal 
10/9/1975 tarihinde hırsızlığa eksik teşebbüs suçundan sanık olup 

Osmaniye Tacir l i Kırmıtlı Köyü Hane 85/120 de nüfusa kayıtlı istan
bul Kasımpaşa Kurtuluş Derece Caddesi 11/3 de o turur . Dul , 2 çocuklu 
ev kadını cahil Kazım kızı 1/1/1951 doğumlu Sabiha Cura hakkında ya
pılsın 26/3/1976 günlü yargılama sonunda : 

Sanığın eylemine uyan T. C. K. nun 493/1, 61, 525, 40, 36. maddeler 
uyarınca neticeden b i r sene ağır hapsine ve aynı süre emniyeti Umu
miye Nezareti altında bulundurulmasına, 10/4/1975 tar ihinde tevki f edi
l i p 12/8/1975 tarihinde tahliye edilmiş bulunduğundan t u t u k l u geçen 
sürenin mahkumiyetinden mahsubuna dair veri len gıyabi karar sanığa 
PTT ve Emniyet mari fet iy le tebliğ edilmek istenmiş isede adresinde ol
madığı ve bilinmediğinden, bahisle karar tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle 7201 sayılı tebligat kanununum 28 ve müteakip madde
le r i gereğince karar Resmî Gazete'de ilânı suretiyle sanığa ilânen teb
liğine, ilân için yapılacak masrafında sanıktan tahsiline, ve ilânın yapıl
dığı tar ihten i t ibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı tak
dirde hükmün kesinleşeceğine, 21/9/1976 tarihinde oybirliğiyle karar 
ver i ld i . 15798 / 1 

E. N o : 1972/130 
K. N o : 1976/126 
Müt. K a r a r : 1976/174 
Başkan : Sami Tanverdi 9998 
Üye : Kemalett in Kazuk 8454 
Üye : Salih Acıpayamoğlu 12737 
Başkâtip: Kâmuran Uysal 
25/11/1976 tarihinde müdahil H a l i l kızı 1954 doğumlu Safiye E k i c i 

(Efe )y i öldürmeye nakıs derecede teşebbüs etmek ve 6136 sayılı kanuna 
muhalefetten sanıklar Karani Kayran , Ömer Kayran ve Abdulgaffar 
Kayran haklarında yapılan 7/5/1976 günlü yargılama sonunda : 

Sanıklar Ömer Kayran hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten 
dolayı açılan kamu davasının 1803 sayılı Af Kanununun l / A T.C.K. 
nun 97. maddeleri gereğince bütün neticeleri ile b i r l i k t e ortadan kaldı
rılmasına, kovan ile m e r m i çekirdeğinin müsaderesine, sanık Karani 
Kayran 'm müdahil Sefiye Ekic i ' y i kasten öldürmeye tam derecede te
şebbüs etmekten hareketine uyan T .C. K. nun 448, 62, 55/3, 59, mad
deleri uyarınca sekiz sene on ay y i r m i gün ağır hapis, 31. maddenin tat
b ikine ve 1803 sayılı Af Kanununun 4 /B, 7/B, ve T. C. K. nun 97 madde
ler gereğince bu ağır hapis cezasının bütün neticeleri ile b i r l i k t e orta
dan kaldırılmasına, sanık Karani Kayran'ın öldürmeye teşebbüs su
çuna iştiraki hakkında delil mevcut olmayan sanıklar Abdulgaffar Kay
ran ve Ömer Kayran'ın beraatlerine, dair verilen gıyabı karar müda
hi l Safiye Ekinci (Efe) nin adresine PTT ve emniyet marifetiyle teb
liğe gönderilmiş olup adresinden taşındığı semti meçhule gittiğinden 
bahisle karar mudahıle tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve müteakip madde
ler i geregıncr istanbul Fatih Haydar Sınan Camii Sokak 15 sayılı yeıde 
ikamet eden ve l/mır Levent Mahallesi Samaiıirpe 3493 Sokak No 8 de 
oturan vc bu adreslerde bulunmayan mudahıl Safiye Ekinci (E t c ) iun 
kararın Resmi Gazete'de ilânı suretiyle tebliğine ilânın yapıldığı tarih
ten itibaren 15 gun içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde veri
len hükmün kesinleşeceğine, 21/9/1976 tarihinde oybırlıgıvle karar 
ver i ld i . 15798 / 2 

İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. N o : 1976/106 
K. N o : 1976/394 
Davacı : K . H . 
Sanık : Kâzım Postacı Ahmet oğlu Fatma'den olma 1953 doğumlu 

Konya Fakidede 8 hane nüfusuna kayıtlı olup ikamet adresi meçhul 
S u ç : Mütecaviz sarhoşluk 
Suç t a r i h i : 23/1/1976 
Maznun 23/1/1976 tarihinde işlediği sarhoşluk suçu sabit olan fül 

ve hareketinden dolayı T. C. K . n u n 572/1 647 S. K . 6. maddeleri uyarın

ca i k i ay süre ile haf i f hapis cezası ile tecziyesine 26/4/1976 tar ihinde 
karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat 
yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı tebligat kanunun hükümlerine tev
f ikan ilânen yapıldığı tar ihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 15799 / 1 

E. N o : 1976/87 
K. N o : 1976/638 
Davacı: K. H . 
Sanık : İbrahim Durmuş, Mehmet oğlu, Şahinaz'dan olma 1946 D. 

l u Ankara Ulus nüfusuna kayıtlı ikamet edresi meçhul 
Suç : Hırsızlık 
Suç t a r i h i : 26/2/1976 
Maznunun 13/1/1975 tarihinde işlediği hırsızlık suçu sabit olan 

f i i l ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 491/ i l k 62, 522 525, 71. mad
deleri uyarınca 4 ay 10 gün hapis ve 4 ay 10 gün E. U . N . cezası i le tec
ziyesine 9/7/1976 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin 
meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı teb
ligat kanunun hükümlerine tevf ikan ilânen yapıldığı tar ihten on beş 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına k a r a r verildiği ilân o lunur . 

15799 / 2 
E. N o : 1975/887 
K. N o : 1976/542 
Davacı: K. H . 
Müşteki: Cemile Zülkadın 
Sanık: İsmail Söğüt Hasan oğlu Fatma'den doğma 1960 doğum

l u Bursa M . Kemal Paşa Söğütalan Nahiyesi Kabulbaba Köyü 76 hane 
nüfusuna kayıtlı olup ikamet adresi meçhul 

S u ç : Hırsızlık 
Suç t a r i h i : 30/1/1975 
Maznunun 30/1/1975 tarihinde işlediği hırsızlık suçunun sabit 

olan f i i l ve hareketinden dolayı T. C. K . nun 491/4 62, 54/3 647 S. K 
4/1 . maddeleri uyarınca 800 l i ra ağır para cezası ile tecziyesine dair 
11/6/1976 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul 
kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı tebligat kanu
nun hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tar ihten on beş gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

15799 / 3 

Kırşehir Aslîye 2 nci H u k u k Hâkimliğinden : 

1975/498 
Davacı Kırşehir'in Karahıdır Köyünden Bektaş Baydemir ve Asal 

Baydemir tarafından davalılar adına Şakir Paşa Mahallesi 5 Evler No: 
49, Sokak No: 110 B de Mehmet Dönmez ve Eşi Nar Dönme2 aleyhlerine 
ikame olunan tazminat davasının yapılan yargılamasında, davalılardan ad
reslerine çıkartılan tebligatlar bilâ tebliğ iade olunduğundan adına ilâ
nen dava dilekçesi Resmî Gazete'nin 28 Haziran 1976 tar ih l i nüshasında 
ilânen davetiye yerine kaim olmak üzere tebligat yapılmış duruşmaya gel
mediklerinden gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat ya
pılmasına karar verilmekle, davalılar Mehmet Dönmez ve Nar Dönmez 
duruşma gUnÜ olan 26/10/1976 günü saaı 9 00 da duruşmaya gelmeleri ve
ya Kendilerine tur vekil Ue temsil ettirmeleri gerekmektedir Gelmedikleri 
takdirde veya vekille kendl lenni temsil ettirmediklerinde davanın Kıya
nında sorutup b'tırllertjgi işbu ilanın gıyap karan yerine kaim olmak 
Üzere Hanen tebliğ olunur. 16730 

O r d u B i r i n c i Asl iye H u k u k Hâkimliğinden: 

1975/555 
Davacılar M u h i t t i n Sunay ve arkadaşlan veki l i Avukat Orhan 

Eroğlu tarafından davalılar Dursun Göktepe ve arkadaşlan aleyhine 
açtığı nüfus kayıt tashihi davasının yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalılardan Mehmet oğlu Gündoğdu Gürsoy i le Mehmet oğlu Şa
ban Gürsoy adlarına Resmî Gazetenin 7/6/1976 gün ve 15609 sayılı 
gazetesi ile ilânen dilekçeli davetiye tebliğ edilmiş ve bu kerre du-
ruşmava anılan günde gelmediklerinden adlanna gazete ile gıyap ka
r a n tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 14/3/1977 günü 
saat 9.00 de Mahkemeye gelmeleri veya kendi ler ini temsilen b i r ve
k i l göndermeleri duruşmaya gelmedikleri takdirde duruşmanın gıyap
larında yapılacağı hususu Tebligat Kanunu gereğince ilânen duyuru
lur . 15737 
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Enerj i ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığından: 

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI V E TESİSLERİ İNŞAATI 
1 — D S l X I V . Bölge Müdürlüğü (istanbul) mıntıkasında Bü-

yükçekmece Gölü'nün güneyinde, Büyükçekmece Kasabasının batı
sında, istanbul - Edirne karayolu köprüsü ve tarihi Mimar Sinan köp
rüsünün ve Dalyan'm 150 m. kadar kuzeyinde, İstanbul'un 35 K m . 
kadar batısında, istanbul - Edirne Karayolu (Londra Asfaltı) güzergâ
hına yakın, Büyükçekmece Gölü'nün denize açılan kısmında inşa edi
lecek «Büyükçekmece Barajı ve Tesisleri İnşaatı» işi, bu işi yapmaya 
muktedir Türk Müteahhitleri arasında (Teklif isteme) usulü ile iha
leye çıkarılacaktır. 

2 — İş genel olarak, bir Baraj ana gövdesi ile ilgili tesislerin
den ibarettir. Baraj ana gövdesi; temelden itibaren takriben 12 m. yük
sekliğinde, 2480 m. kret uzunluğunda olup, kil çekirdekli, «Zonlu Top
rak Dolgu» tipindedir. Kret genişliği 7 m. dir. Sağ sahilde; 55 m. ge
nişlik, 75 m. boyunda ve 6 adet R = 6.20 m. yarı çaplı Radyal kapaklı, 
6m. genişlikte betonarme köprü ile 3m. genişlikte Kumanda Mekaniz
ması Servis Köprüsünü ihtiva eden Betonarme Dolu Savak Yapısını 
ihtiva etmektedir. 

işin bütün beton ve betonarme hacmi takriben 14.000,— m 3 . , 
Toplam kazı ve dolgu ile bunların nakliyesi miktarı takriben 
2.400.000,— m 3 , tür. Gayesi; İstanbul'a yılda 100 milyon m 3 , içme ve 
kullanma suyu sağlamaktır. 

3 — ihaleye iştirak etmek isteyenlerin aşağıdaki belgeler ve bir 
dilekçe ile 27/10/1976 günü saat 17.30 a kadar D S l Genel Müdürlüğü 
Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığına müracaat
ları gerekmektedir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi : 
a) I — B u karnenin (A) grubundan en az yüzaltmış milyon T L . lık 

olması şarttır. 
(istekli Firma Grubu olduğu takdirde Pilot Firma'nın (A) guru

bundan en az yüzaltmış milyon T L . lık karneye sahip olması gereklidir. 
a) I I — Yapılacak müracatlarda, yukarıdaki şartlara uygun mü

teahhitlik karnesinin sureti konulduğu takdirde karne aslının da mü
racaat bitim tarihinden evvel D S l Barajlar ve Hidroelektrik Santral
lar Dairesi Başkanlığına gösterilmesi ve bu hususun müracaat evrak
larına kaydettirilmesi gereklidir. 

b) Yapı araçları bildirisi : 
Aşağıdaki iş makinalarının ileride idareye verilecek iş progra

mına uygun olarak ve çalışır durumda iş başında bulundurulması 
lâzımdır. 

isteklinin yapı araçları bildirisini burada gösterilen iş makinala-
rını kapsayacak şekilde doldurulması gereklidir. 

istenilen iş makinalarının cinsleri, kapasiteleri ve minimum 
adetleri şunlardır: 

2 Adet Ekskavatör (Shovell) (1,5 YdMük), 
2 Adet Ekskavatör (Dragling) (1,5 Yd 3.lük), 
3 Adet Yükleyici (1,5 Yd^.Iük), 
3 Adet Dozer (D6 veya D8 veya muadilleri), 
...Adet Damperli kamyon (Toplam kapasite Min. 200 Ton), 
3 Adet Keçiayağı silindir (Çekicisiyle beraber, baraj tipi), 
3 Adet Vibrasyonlu silindir (Asgari 8 Ton Statik ağırlıkta düz 

silindir), 
2 Adet Arazöz (5 Tonluk), 
3 Adet Kompresör (3 er tabancalı), 
1 Adet Ağrega Eleme-Yıkama Tesisi (15 m 3 /Saat . l ik ) , 
3 Adet Betoniyer (250 Litrelik) , 
5 Adet Vibratör (3 Inç'lik). 
c) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bi ldiris i : 
B u bildiriye bankalardan alınmış banka kredi mektuplarının ek

lenmesi lâzımdır. (İstekli Firma Gurubu ise; her ortağın ayrı ayn malî 
durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi ge
reklidir.) 

d) Teknik personel bildirisi, 
e) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan 

taahhüt bildirisi, 
(Firma Gurubu ise; her ortağın yapmakta olduğu işler ayn ayrı 

gösterilecektir.) 
f) Son on yıl içerisinde istekli tarafından yapılmış işlerle bil

hassa; baraj, santral veya büyük su yapılarına a i t : 
I ) Her iş için ayn a y n gösterilmek üzere yıllık istihkak tu-

tarlan, 
I I ) Yaptıklan işleri muvaffakiyetle yürüttükleri ve eksiksiz bi

tirdiklerine dair ilgili idarelerden alınmış belgeler. 

4 — (3.) maddedeki yapı araçları bildirisi, malî durum bildirisi, 
teknik personel bildirisi ve taahhüt bildirisi örnekleri idareden temin 
edilecektir. 

5 — İsteklilerin Firma Gurubu teşkil ederek ihaleye iştirak et
meleri için peşinen firma gurubu teşkil ederek müracaat etmeleri lâ
zımdır. İhaleye iştirak etmeleri uygun görülen guruplara, gurup adına 
ihale dosyası gönderilecektir. 

Firma gurubu teşkil edecek firmaların; örneği idareden alınmış 
Firma Gurubu Beyannamesi ibraz ederek müracaat etmeleri şarttır. 

6 — Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında müracaatını 
yapmış taliplerden bu ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlere bir 
(Davet mektubu) gönderilerek 1.00,— T L . bedel karşılığında İhale 
Dosyası verilecek ve teklif istenecektir. 

7 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vakî gecikme
ler kabul olunmaz. 16137 / 1-1 • 

Kınkkale 2. İcra Memurluğundan: 

1976/295 
Kambiyo senetleri (çek, poliçe, emre muharrer senet) üzerinde 

haciz yolu ile yapılacak takip taleplerinde ödeme emri. 
Alacaklı Gülsüm Türkmen vekili Avukat Ülkü Celayiroğluna 

79.960,— T L . sı asıl alacak ve bunun icraca yapılacak masraflannı ve 
Av. ücretleri ile faizini ödemeye borçlular Kınkkale Sanayi Çarşısında 
ikamet eden Yılmaz Karademir ve Araph Karademir hakkında yapı
lan icra takibinde, Borçluların Kınkkale'de bildirilen adreslerine ya
pılan tebligatta bu adreste bulunmamalarından dolayı ve yeni adres-
leride bilinmediğinden bahisle bila tebliğ iade olunmuş, borçluların 
haklarında yapılan zabıta tahkikatında da gerekli adres temin oluna
mamıştır. 

B u kerre, borçlular hakkında tebligatın ilânen yapılmasına karar 
verilmiş olmakla; 

Yukarda yazılı borç ve masrafları iş bu ödeme emrinin tebli
ğinin yapıldığı Resmî Gazete'nin ilânından sonra (20) gün içinde öde
meniz, takibin dayanağı kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (10) 
gün içinde merciye şikâyet etmeniz takip dayanağı senet altındaki 
imza size ait değilse yine bu (on) gün içinde aynca ve açıkça bir 
dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki 
6/8/1972 tanzim ve 5/6/1974 vade tarihli kambiyo senedi altındaki 
imzanın size ait olacağı, borçlu olmadığınızı, borcun itfa veya imhal 
olunduğuna dair veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında bir 
itirazınız varsa bununda sebebleri ile birlikte on gün içinde icra Tet
kik Mercii Hâkimliğine bildirmeniz on gün içinde mal beyanında bu

lunmanız, bulunmassanız hapisle tazyik olunacağınız ilânen tebliğ 
olunur. 13097 /1-1 

Sümerbank Bozüyük Seramik Sanayi Müessesinden: 

KÖMÜR NAKLETTlRİLECEKTİR 
T . K . I . Kömür Satış ve Tevzi Müessesi Tunçbilek Ocak İşletme

sinden kamyonla Bozüyük Seramik Sanayii Müessesesine takriben 
12.000 ton Hnyit kömürü naklettirilecektir. 

Bu işle ilgili şartname Bozüyük Seramik Sanayi Müessesesi Ti
caret Servisinden temin edilebilir. 

Teklifler engeç 18/10/1976 Pazartesi günü saat 15.00 e kadar Mü
essese Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Postada vaki gecik
meler nazarı dikkate alınmaz. 

Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından nakliye İha. 
leşini yapıp, yapmamakta veya bu işi dilediğine vermekte serbesttir. 

16141 / 1-1 

Biga imam - Hatip Lisesi Müdürlüğünden : 

1 — i m a m - H a t i p Lisesi yatılı öğrencileri için satın alınacak 
Ekmek evvelce kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkanlmış isede fiyatta de
ğişiklik olması nedeniyle eski ilânların yok edilmesi suretiyle satın 
alınacak 25.000 adet ekmek beheri 250 kuruştan 62.500,— lira muham
men bedel üzerinden yeniden kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 — İhale 26/10/1976 Salı günü saat 15.00 de i m a m - H a t i p L i 
sesi Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 — Geçici teminat 4.375,— liradır. 
4 — Taliplilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat ev

veline kadar komisyona vermeleri postada v a k i gecikmelerin kabul 
edilmeyeceği ilân olunur. 16140 / 1-1 



9 EKÎM 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 9 

Sümerbank Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayi Müessesesinden: 

TUĞLA K A L I B I İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Müessesemizin 600-800 tonluk yeni ve eski preslerinde bazik 

refrakter tuğla imalinde kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda 394 adet 
çelik kalıp parçaları, bilumum malzeme, işçilik ve masraflar imalâtçı 
firmaya ait olmak üzere imal ettirilecektir. 

Mufassal bilgi ve 250,— T L . mukabili teknik resimleri havi şart
name mesai saatleri dahilinde, Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden 
temin edilebilecektir. 

Tekliflerin en geç 22 E k i m 1976 günü saat 14.00 e kadar Mües
sesemiz Muhaberat Servisine verilmiş olması gereklidir. 

Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, işi verip verme
mekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 16134 / 1-1 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından: 

Fakültemizin aşağıda belirtilen Bi l im Dallarına Kasım 1976 ayın
da yapılacak imtihanla asistan alınacaktır. 

1750 ve 1788 Kanunlar gereğince Öğretim üyesi yetiştirilmek üzere 
alınacak bu asistanlar ihtisaslarını Hacettepe Üniversitesinde yapa
caklarından; Hacettepe Üniversitesinde geçen sürenin iki katı Cum
huriyet Üniversitesinde hizmet etmekle yükümlü olacaklardır. 

İsteklilerin giriş belgelerini almak ve imtihanla ilgili hususları ve 
günleri öğrenmek üzere Sivas Tıp Fakültesi Dekanlığına (Adresi Ha
cettepe Üniversitesi Üroloji Bölüm Başkanlığı) 31/10/1976 tarihine 
kadar başvurmaları duyurulur. 

Bil im Dalları Bi l im Dal lan 

Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Anatomi 
Histoloji 
Dermatoloji 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Toplum Hekimliği 
Kadın ve Doğum Hastalıkları 
Kulak, Burun, Boğaz 
Nöroşirurji 
Anestezi ve Reanimasyon 

Patoloji 
Dahiliye 
Göz 
Ortopedi 
Nöroloji 
Üroloji 
Radyoloji 
Plastik Cerrahi 
Psikyatri 
Pediatri 
Nüfus Etütleri 

16135 / 1-1 

İskenderun 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Dahili dava edilen: İhsan Türkan, Şekerlituran Mahallesi No. 15 
Kahramanmaraş 

Dosya No : 1968/280 
Davacı Hatay Yağlan TAjŞ. tarafından davalılar Corç Samancı-

oğlu ve arkadaşları aleyhlerine açılan alacak davasının yapılan du
ruşması dolayısiyle adınıza Resmî Gazete'nin 20/5/1976 tarihli nüsha
sında ilânen davetiye tebliğ edildiği halde mezkûr gün ve saatte mah
kemeye gelmediğinizden bu kerre ilânen gıyap karan tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan duruşma 5/11/1976 Cuma günü saat 9.00 a 
talik edilmiştir. 

Mezkûr gün ve saatte İskenderun 1 inci Asliye Hukuk Mahke
mesinde yapılacak duruşmaya gelmediğinizde duruşmanın gıyabınız
da devam olunacağı gıyap k a r a n yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

16092/1-1 

Artvin Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/176 
Davacı Karayol lan Genel Müdürlüğü tarafından davalı Süleyman 

Aksoy ve beş arkadaşı hakkında açılan tenkisi bedel davasının yapılan 
duruşmasında davalı Süleyman Aksoy'un adına çıkanlan davetiyeler 
tebliğ edilememiş yapılan aramalara rağmende adresi tesbit edile
mediğinden adı geçene ilânen tebligat yapılmasına ve duruşmanında 
29/9/1976 Çarşamba günü saat 9.00 a talikine karar verilmiştir. Adı 
geçen mezkûr gün ve saatte H.U.M.K. nun 509-510. maddeleri gere
ğince vesika ve delillerini mahkememize ibraz etmesi ve duruşmaya 
gelmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği meşru-
atlı davetiye yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13491/1-1 

DSİ X I . Bölge, 114. Şube Başmühendisliğinden: (İPSALA) 

1 — Uzunköprü - Değirmenci Gölet inşaatı keşif bedeli üzerinden 
ihaleye çıkanlmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 11.050.000,— T L . olup muvakkat teminatı 
(345.250,— T L . ) sidir. 

3 — Bu iş için şantiyede çalışır vaziyette aşağıdaki ekipmanla
rın hazır vaziyette bulundurulması şarttır. 

1 Adet D-8 Dozer 
1 Adet D-6 Dozer 
2 Adet Motorlu scrayper 
1 Adet Ekskavatör (Draglayn 1 Y d 3) 
1 Adet Keçiayağı (Baraj tipi) 
1 Adet 5 tonluk su tankeri 
1 Adet Greyder 
1 Adet Kompresör 
1 Adet Vibratör 
Yeteri kadar kamyon ve yükleyici ile kâfi miktarda diğer ekipman. 
4 — Bu işe talip olanlann benzeri işleri yapmış olduklannı tev

sik eden belgeleri en geç 20/10/1976 Çarşamba günü saat 17.30 a ka
dar yeterlik belgelerini almak üzere, Başmühendisliğimize müracaatla 
aşağıdaki belgeleride eklemeleri gereklidir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az 11.050.000,— T L . B 
grubu karne, 

b) 3 üncü madde de istenilen makine ve teçhizatın kendisine 
ait olduğunu tevsik eden vesikalar, veya kiralayacak ise, kiralıyan 
şahıs veya firmadan alınmış noterden tesdikli taahhütname ile ma
kine ve teçhizatın kiralıyana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve 
iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair 
usulü veçhile tanzim edilmiş taahhütname, 

c) Teknik personel beyannamesi. 
5 — İhale 21/10/1976 Perşembe günü saat 15.00 de İpsala DSt 

114. Şube binasında Emanet Komisyonu tarafından kapalı zarf usu
lüyle yapılacağından usulüne uygun olarak hazırlanmış zarflann bu 
saate kadar komisyona verilmesi (postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmaz.) 

6 — istekliler bu işe ait ihale dosyasını bedelsiz olarak hergiin 
mesai saatleri dahilinde ipsala 114. Şube Başmühendisliğinden göre
bilirler. 

7 — İhale 6200 sayılı kanunun 34. maddesi esaslanna göre E m a 
net Komisyonunca yapılacaktır. 16136 / 1-1 

Ezine Gökçebayır Ortaokul Müdürlüğünden : 

Ezine - Gökçebayır Ortaokulunun onanm işi 2490 sayılı kanunun 
31 maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

1 — İşin keşif bedeli 150.000,— T L . olup geçici teminatı 8.750,— 
T L . dır. 

2 — İhale 27 E k i m 1976 günü saat 15.00 de Ezine Mal Müdürlü
ğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

3 — İşe ait şartname mesai saatleri dahilinde Ezine - Gökçebayır 
Ortaokul Müdürlüğü ile Ezine Mal Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Taliplilerin Ticaret Odası belgesi ve işin keşif bedeli kadar 
bir iş yaptıklanna dair resmî belge ile birlikte ihale günü Ezine Mal 
Müdürlüğünde toplanacak komisyona ühale saatinden 1 saat evvel 
teklif mektuplannı vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı ilân olunur. 
16139/1-1 

•< 
Kaman Asliye Hukuk Hâkimliğinen: 

Davacı Münire Özer, Sıddıka öztaş vekilleri Av. Duran Adıgüzel 
tarafından davalılar Meryem, Hasan, Hüseyin, Ahmet, ve Sultan Caffer 
oğlu (özer) hazine ve belediye aleyhine açılan tescil davasının ya
pılan duruşmasında. 

Davacı ve davalıların murisleri Ahmet Özerden kendilerine inti-
kalen gelen üç parça taşınmazın pay oranında tescili için mahkememi
ze dava ikame edilmiş olup davalılardan Sultan Cafferoğlu (özer'in) 
adresine çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edilmesi üzerine adı ge
çeninin adresi zabıtaca araştınlmış bulunamamış olduğundan dava 
dilekçesinin ilânen tebliğine karar verildiğinden davalı Sultan Caffer
oğlu (özer'in) duruşmanın atılı bulunduğu 21/12/1976 günü saat 10.00 
da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et
mesi için davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

16091 /1-1 



Sahife : 10 (Resmî Gazete) 8 EKtM 1976 

Tarsus 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/379 
Davacı K. H . Adına Tarsus C. Savcılığı tarafından davalı Nüfus 

Memurluğu Ahmet Mıhcı ve Sebahat Mıhcı aleyhine açılan evliliğin ip ta l i 
davasının yapılan duruşması sonunda: 

Tarsus'un Çamalan Köyü 15 hane nüfusunda kayıtlı Rıza ve Rabia'-
dan olma Sabahat Mıhçı (Çatal) i le Nizip İlçesi Fevkani Mahallesi 10 h a 
ne nüfusunda kayıith Müslüm oğlu Ahmet Mıhcı i le 7/3/1973 tarihinde 
akdettikleri evl i l ik akit ler inin Medeni Kanunun 112/1 ve 133 üncü mad
desi gereğince İptaline, 16/9/1976 tar ih ve 379/456 sayı i le karar veri l 
miştir. 

Davalılardan Sabahat Mıhçı'nın adresi meçhul olduğundan işbu ka
rarın Resmi Gazete'de ilânına ilân tarihinden it ibaren 15 gün içinde 
temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 

1576« 
e 

Manisa Belediyesinden : 

1 — Şehrimiz 1 No.lu Gecekondu önleme bölgesinde projesine 
göre yapılacak beton direk montajına esas olmak üzere (130.244,56) 
T L . keşif bedelli direk temellerinin hazırlanması işi 775 sayılı Gece
kondu Kanununun 97. maddesine istinaden ve 2490 sayılı artırma, ek
sütme ve İhale Kanununa göre kapalı zarf suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İhalesi 26 E k i m 1976 Salı günü saat : 16.30 da belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı (7762,25) T L . dır. 
4 — İsteklilerin Uialeye girebilmesi için 1976 yılına ait Ticaret 

ve Sanayi odası belgesini, bu işe mümasil bir iş yapmış olduğuna dair 
resmî bir belge veyahut C grubu müteahhitlik karnesi ibraz etmeleri, 
ihale gününden bir gün evvel Belediye Belge Komisyonuna müracaat 
ederek giriş belgesi almalan şarttır. 

5 — İhale dosyası her gün mesai saatlan dahilinde Gecekondu 
Büro Amirliğinde görülebilir. 

6 — Teklif mektuplan ihaleden bir saat evvel Encümen Başkan
lığına verilecektir. 

7 — thaleye girebilmek için telefon veya telgrafla müracaat ka
bul edilmez. 

8 — Son müracaat tarihi 25 E k i m 1976 Pazartesi günü, mesai 
saati bitimine kadardır. 

9 — İdare ihaleyi dilediğine verip, vermemekte serbesttir. 
10 — Keyfiyet ilân olunur. 16176/4-1 

• 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden: K A R N E B A S T I R I L A C A K T I R 
Derneğimizce 3.000.000 adet ilkokul, 750.000 adet ortakokul ve 

250.000 adet lise olmak üzere cem'an 4.000.000 adet öğrenci karnesi 
bastınlacaktır. 

Buna ait şartnameler Ankara'da Genel Merkezimizden, istanbul'
da Kızılay istanbul Müdürlüğümüzden 10,— T L . mukabilinde temin 
edilebilir. 

Bu iş için isteklilerin en geç 14/10/1976 Perşembe günü saat 16.0C 
ya kadar Genel Merkez Muhaberat Servisine tekliflerini kapalı olarak 
teslim eı meleri gerekir. 

Teklifler ayru gün aynı saatte Genel Merkezimizde açılacaktır. 
Pusuda vaki gecikmeler nazari itibare a iınmaz. 
Derneğimiz 24yü sayılı Kanuna tabı değildir. 

16188/ 3-1 
— — • 

Manisa tli Kula Belediye Başkanlığından: 

1 — Kula Belediyesi Sinem + Düğün Salonu + Dükkânlar ya
pılması 4. kısım inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 1.000.000,— liradır. 
3 — İhalesi Kula Belediye binasında 27 E k i m 1976 tarihinde Çar

şamba günü saat 15.00 de encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 43.750,— liralık geçici teminatını, 
b) 1976 yılı Ticaret Odası vesikasını, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri, yapı araçları, 

teknik personel, taahhüt ve mali durum beyannamesini. Bayındırlık 
Bakanlığından alınmış işin keşif bedeli kadar (C) grubundan müte
ahhitlik karnesinin aslını ibras etmek suretiyle Belediyeden alacak

lan yeterlik belgesini teklif mektupları Ue birlikte zarfa koymalan 
lazımdır. 

5 — Eksiltme şartnamesi ve sair evrak Belediyede görülebilir. 
6 — Yeterlik belgesi için son müracaat 25 E k i m 1976 Pazartesi 

günü mesai saati sonudur. 
7 — Talipler teklif mektuplarım 27 E k i m 1976 Çarşamba günü 

saat 14.00 e kadar Belediye Başkanlığına vereceklerdir. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler dikkate alınmaz. 

16144 / 4-1 
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Balâ Belediye Başkanlığından: 

150 TON/GÜN KAPASİTELİ UN DEĞİRMENİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 — Şartnameler Ankara-Balâ İlçesi Belediye Başkanlığından 

150,— T L . sı bedelle temin olunabilir. 
2 — Teklifler en geç 25 E k i m 1976 Pazartesi günü Türkiye saati 

ile 17-30 a kadar Balâ Belediye Başkanlığına yazı karşılığı verilecektir. 
3 — Teklifler 1 Kasım 1976 Pazartesi günü saat 15.00 de açıla

caktır. Keyfiyet ilân olunur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Mü-
dürlüğünden: (KAYSERİ) 

İşin adı: Niğde-Bor Temel Eğitim Okulu (1976 yılı birim fiyatlan 
%20 arttınlarak.), Keşif bedeli: 12.600.000— T L . , Geçici teminatı: 
391.750,— T L . , İhale tarihi : 28/10/1976, İhale saat i : 11.00, Son mü
racaat tar ihi : 27/10/1976. 

1 — Yukanda ismi ve keşif bedeli belirtilen iş 222 sayılı kanun 
hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue gelecek yıllara sari olarak 
eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 — Eksiltme Kayseri'de Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Eksilt 
me Komisyonunda yukanda bildirilen gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 7. Bölge Müdürlüğü 
Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) Yukanda bildirilen geçici teminatını, 
b) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan sermaye ve 
kredi olanaklannı bildiren malî durum bildirisi ve eki banka refe
ransını, teknik personel bildirisini, yapı araçları bildirisi, taahhüt 
bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) grubundan 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müte
ahhitlik karnelerini, dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 7. Bölge Mü
dürlüğü Belge Komisyonundan, yeterlik belgesini almalan. 

5 — İstekliler teklif mektuplannı yukarıda b'ldirilen ihale tarihi 
ve saatından bir saat evvel makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu 
Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat yukanda bildi
rilen tarihin mesai saati sonuna kadardır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 — Keyfiyet ilân olunur. 16143 / 4-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğün-
d e n : 

1 — Yozgaı-Musatoeyli yolu 3-300-22-000 Km.len arası 23130 000 
M 3 lük stablize malzemesi ihzar, yükleme, nakil, boşaltma ve figüresi 
işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre teklif almak sureti ile yap
tınlacak tır. 

2 — tşin birinci keşif bedeli 968.453,10 lira olup muvakkat temi
nat miktan 42.500,— liradır. 

3 — B u işe ait dosya Bölgemiz Bakım Şefliğinde görülebilir. 
4 — İsteklilerin Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dol

mamış (C) Grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müte
ahhitlik karnesini veya en az keşif bedelinin yansı kadar benzeri bir 
tek iş yaptığına dair tasdikli iş bitirme belgesi, 1976 yılı ticaret oda
sı vesikası ile muvakkat teminat karşılığı Bölge Sorumlu Sayman
lığından alınmış vezne alındısı makbuzu ile örneği idareden alınacak 
teklif ve taahhüt mektubunu 13/10/1976 Çarşamba günü saat 14.30 a 
kadar makbuz karşılığında Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri Uân olunur. 16172 / 1-1 
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Devlet Orman işletmesi Dursunbey Müdürlüğünden: 

Parti 
adedi Cins ve nevi Deposu 

Miktarı 
Adet M ' D* 

Muh. 
Bedeli 
L ira 

V. 7,5 
Tem. 
L i r a 

8 I . S.N.B.Ç.Tom. Tarlabaşı 625 362.945 1.350 36.750 
10 I I . S.N.B.Ç. Tom. 1072 491.073 1.100 40.500 
1 I . S.K.B.Ç. Tom. » 77 45.243 1.100 3.750 

52 I I I . S.N.B.Ç. Tom." » 14102 4195.760 850 267.500 
1 I I I . S.UZ.B.Ç. Tom. » 116 50.406 950 3.600 

17 I I I . S. K. B. Ç. Tom. » 3826 758.495 600 34.500 
7 I . S. K. B. Ç. Tom. » 764 240.506 750 13.500 
5 I . S. K. B. Ç. Tom. » 621 125.523 500 4.710 
1 I I I . S. N. B. Kayın Tom. » 30 6.450 545 275 
1 I I I . S K. B. Kayın Tom. » 19 2.345 475 100 
1 I I I . S K. B. Meşe Tom. 88 13.973 370 400 
1 I I I . S. N. B. Meşe Tom. » 68 15.923 440 525 
1 I I I . S. K. B. Meşe Tom. » 88 13.973 370 400 
1 I I . S. Kayın Mad. Direk » 193 8.449 420 275 
1 I I . S. Meşe Mad. Direk » 93 4.304 420 150 
1 I I . S. Kavak Mad. Direk 104 5.448 360 150 

108 21798 6326.843 406.685 

Yukarıda cins nevi ve miktarı yazılı 108 parti orman emvali hiza
larında yazılı muhammen bedelleri üzerinden 18/10/1976 Pazartesi gü
nü saat 14.00 de açık artırmalı satışı yapılacaktır. 

İhale 4/A ve 15/B No. Iu şartnameler gereğince satış salonunda 
toplanacak Komisyon huzurunda mal bedelinin % 50 si müddetsiz 
Banka mektubu karşılığı vergiler peşin alınmak suretiyle 3 ay vadeli 
satılacaktır. Mektup yerine Maliye Bakanlığınca çıkarılan tahviller 
kabul edilir. 

Taliplilerin belirli gün saat 12.00 ye kadar teminatlarını yatırıp 
komisyona müracaatları ilân olunur. 16187 / 1-1 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Muayene Gümrük Başmemurluğun-
dan : 

Sayı: 4983 
Konu : Teslim etmediğiniz iki adet jantlı lastik Hk. 
Talat Yıldırım 7032 Sindelt Benzmieze Deutschland/B. ALMANYA 
Bir trafik kazası sonucu hazineye terk suretiyle Ayvacık Teke] 

İdare Memurluğunuza teslim eylediğiniz Ford/1970 model binek oto
mobiline ait teslim tesellüm sırasında tanzim edilen 24/1/1975 tarihli 
zabıt varakasında iki adet (jantı ile birlikte) binek otomobili lastiği
ni teslim etmediğinizden ötürü Gümrük ve Tekel Bakanlığının (Kont

rol Genel Müdürlüğü 4. Şb. Md. K/11) 50751 sayılı 20/8/1976 tarihli 
yazıları ile vergi ve resimlerinin tahsili istenilmektedir. 

Bakanlığımızın yukarıda sayı ve tarihi işaretli yazısı gereğince iki 
adet lastiğe tahakkuk edilen Gümrük vergi ve resimleri tutan olan 
740,— (yediyüzkırk) liranın bu yazımızın tebliğ edildiği tarihten iti
baren bir hafta içerisinde gümrüğümüz veznesine veya gümrüğümüz 
adma herhangi bir Gümrük veya Gelir Müdürlüklerine (Mal Müdür
lüklerine) yatırılmasını rica ederim. 

16169 /1-1 

Balıkesir Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden: 

Konya-Hadim Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne: 100 adet 
Öğrenci sırası 6 adet Öğretmen kürsüsü, 6 adet yazı tahtası nakliyesi, 
Zonguldak-Çaycuma Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne: 100 adet 
Öğrenci sırası, 6 adet öğretmen kürsüsü, 6 adet yazı tahtası nakliyesi, 
Istanbul-Kartal Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne: 20 adet öğren
ci sırası, 8 adet öğretmen kürsüsü, 8 adet yazı tahtası nakliyesi. 

C i n s i : Aşağıdaki okullara eşya nakliyesi : 
Muhammen Bedeli : 20100,— T L . , Geçici Teminatı: 1507,50 T L . 

ihalenin günü : 26/10/1976 saat i : 10.00, Şekli: Kapalı zarfla, eksiltmeyle, 
1 — Endüstri Meslek Lisesinde/Balıkesir yapılan yukandaki 

okullara 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
eksiltme suretiyle nakliyesi yapılacaktır. 

2 — ihalenin 26/10/1976 günü saat 10.00 da okulumuzda toplana
cak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler her gün mesai saatlerinde okulumuz muhase
besinde görülür. v 

4 — Taliplilerin geçici teminat makbuzlan, ticaret odası vesika-
lan ve kayıtlı bulundukları derneklerden alacaklan vesikalarla bera
ber usulüne uygun olarak hazırlayacaklan teklif mektuplannı iha
le saatinden bir saat evveline kadar ihale komisyonuna teslim etme
leri gereklidir. 

5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, ilgililere ilân olunur. 
16171 /1-1 

Kırşehir Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden : 

C i n s i : Kömür nakliyesi, M i k t a n : 400 ton, Muhammen bedeli: 
100.000,— T L . , Muvakkat teminatı: 6.250,— T L . dır. 

1 — Kömür nakliye işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gere
ğince 21/10/1976 Perşembe günü saat 14.30 da Enstitü ihale Komis
yonu huzurunda kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Şartname mesai saatleri dahilinde okulda görülebilir. 
3 — Taliplerin evrakı müsbiteleri ile birlikte ihale satinden bir 

saat evvel teklif mektuplarını havi zarfları makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 16138 / 1-1 

Türk Standartlan Enstitüsünden: 

Aşağıdaki firmalar, Türk Standardlanna uygunluğu belirtilen T S E Marka Sözleşmelerini daha önceden imzalamış olup, bu defa imal et
tikleri diğer bazı mamullerinin de sözleşme kapsamına alınmasını istemişlerdir. 

Enstitümüzce yapılan muayene ve deneyler olumlu sonuç v e r d i ğ 1 1 ^ 0 karşılannda belirtilen tarihlerde T S E Markası kapsam genişlet
meleri yapılmıştır, ilgililere duyurulur, 

Hangi Türk 
Sözleşme Üzerine T S E Markası Konan Mamullerin standardına 

Firmanın adı ve adresi Mamulün markası taıinı Çc»ıı ve Tipleri uygun olduğu 

Altın Kablo San A Ş Bankalar Cad. 
%>air Eşrei Sok Beyaz Han No. 7 
Karakoy/İstanbul 
Ergür Kablo ve Bakır San. A. Ş. 
Sanayi Sitesi 665. Sok. No. 2-10 Denizli 
Doğu Galvaniz ve Plastik Sanayii A.Ş. 
Fermeneciler Doğu Han 102 
Karaköy/Istanbul 

Ahin Kablo 
Altın Kablo 
Altın Kablo 
Ergür Kablo 
Ergür Kablo 
Doğu 

inşaat Malzemesi Ltd. Şti. 
Necatibey Cad. Gür Han Kat 2 No. 16 
Karaköy/Istanbul 

NOT : Yukanda verile» ve bundan 
aynntılı bilgi veren «Satın Alma Rehbtri 

30/7'1976 YVŞV Tipi 0,M/1 kV luk kablo, T S 212 
20/5/1476 NAV Tıpı k^blo, T S 833 
20/5/1976 FVV-n Tipi 2> I mm! lik kablo, T S 936 
30/7/1976 YVŞÇV Tipi 0.6/1 kV luk kablo, T S 212 
30/7/1976 YVMHŞV Tipi 5,8/10 kV luk kablo, T S 212 
28/7/1976 Föy-1 e göre; Tip 4, 0 25 ve 0 32 mm lik. Tip, 5, T S 41» 

• 16, 0 20, 0 25 ve 0 32 mm lik Sert Polietilen 
( P E ) Borular, Föy-2 yc göre; Tip, 1 0 40 mm lik, 
Tip. 2, 0 20 ve 0 25 mm lik, Tip. 3, 0 16, 0 20, 
0 32 ve 0 50 mm lik Yumuşak Polietilen ( P E ) 
Borular. 

Oralit 15/9/1976 Büyük Oluklu (BO) , Sıkıştınlmamış (M), T S 1110 
Renk Maddesi Katkısız (S) Asbest Çimento Oluklu 
Levhalan ve Özel Parçalan (ÖP). 

önce mamullerinde T S E Markasını kullanma yetkisi alan firmalarla, bunlara» mamulleri hakkında 
1976» ve «Standard Katalogu 1976» istendiğinde ücretsiz olarak gönderilir. 16142 / 1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdür
lüğünden : 

1 — Hurda malzeme cinsi Miktarı 

Demir-çelik torna talaşı 50 Ton (Tahmini) 
Dış lastik (2000x20) 30 Adet 
Dış lastik (700x16) 50 Adet 

Yukarıda cins ve miktarı belirtilen hurda malzemeler kapalı zarf
la teklif almak suretiyle satılacaktır. 

2 — îhale 18 E k i m 1976 Pazartesi günü saat 14.00 te fabrikamız 
ofis binasında yapılacaktır. 

3 — Satışa ait teminat teklif tutarının % 5 i nispetinde olacaktır. 
4 — Şartname fabrikamız Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak te

min edilebilir. 
5 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya dUediğine satmakta serbesttir. 
16170/1-1 

Yenimahalle 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas N o : 1975/1101 
Karar N o : 1976/97 
53 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Kınkkale İlçesi nü

fusunda kayıtlı Kazım oğlu 1956 doğumlu A l i İhsan Tosun hakkında 
verilen ceza kararnamesi tebliğ edüemenüş olduğundan 7201 sayıh tebli
gat kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hiikümlüğe kararın Uanen 
tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden it ibaren 15 gün içinde muha
taba tebliğ edilmiş sayılacağı i lan ücretinin kendisinden alınacağı ilân 
olunur. 

15770 

Bayındır Sulh H u k u k Hâkimliğinden: 

1975/424 
Davacı Bayındır Belediyesi Hükmi şahsiyetini izafetle Reisi Mus

tafa Saraçoğlu vekili Avukat Ahmet Paytar tarafından Sabri Cangir 
aleyhine açılan Tazminat davasının yapılan muhakemesinde: 

Davalı Sabri Çangır adma çıkanlan davetiyenin bilâ tebliğ iade 
edildiği ve zabıta marifetiyle de yapılan araştırmalara rağmen bulu
namadığı anlaşıldığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş
tir. 

Karar gereğince davacı idare tarafından açılan tazminat davasına 
19/10/1976 Sah günü saat 9.45 de gelmeniz veya bir vekille takip et
meniz davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

10632 / 1-1 
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Kozan Asliye Hukuk HâMmliğinden: 

1975/351 
Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili İsmail Biçer tarafından 

davalı Mustafa Demir aleyhine açılmış bulunan tazminat davasının 
yapılan açık duruşmasında verilen karar gereğince : 

Davalı Mustafa Demir'in bildirilen Adana adresinde davetivenin 
tebliğ edilemediği ve yapılan tahkikatta nerede olduğunun bilineme
diği cihetle davalının duruşmanın bırakıldığı 21/9/1976 günü sa&t 8.00 
de duruşmada hazır bulunması mazereti varsa duruşma gününden ev
vel bildirmesi veya kendisini kanunî bir vekile temsil ettirmesi gerek
tiği dilekçeli davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen duyu
rulur. " 15310 /1-1 

— m 
Sayıştay Başkanlığından: 

1 — Sayıştay Başkanlığı binası onarım inşaatı işi, 2490 sayılı Kanu
nun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 45.504,75 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Sayıştay Başkanlığı Eksiltme ve İhale Ko

misyonunda 11/10/1976 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar Sayıştay Başkanlığı He

sap İşleri Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1976 yuma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
b ) 3.413,— liralak geçici teminatını. 

c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Müdürlüğünden almış olduk
tan (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gire
bileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, veya keşif bedelinin yansı 
kadar iş b i t i rme belgesini bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaat
la Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik bel
gesini teklif mektupları ile b i r l ik te zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — İsteklüerin tek l i f mektuplarım 11/10/1976 Pazartesi günü saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için istekl i ler in dilekçelerini t a t i l gün
leri hariç ihale gününden üç gün önce mesai saati sonuna kadar Ankara 
Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlanna int ika l ett irmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez. 

İştirak edenler dosyanın dairedeki nüshasını imza edecektir.) 
İstekliler en geç 15/10/1976 günü mesai saati sonuna kadar Bölge Mü

dürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; son 3 yıldaki herhangi 
b ir inşaat mevsiminde en az 75.000 m 3 , ağrega kırdığına dair belge (Bu 
işin en az i lk keşif bedeli kadar A, B ve C grubu karnesi olanlarda bu 
belge aranmaz.) 

1 — Yapı araçları b i ld i r i s i , a - Günde her b i r i 400 ton moloz taş kı-
rabilec*k 2 takım (Primer + Sekonder) konkasör veya muadi l i konka-
sör gruplan. b - 1 adet 1 1/2 Yd3 lastik tekerlekli yükleyici, c - Asgari İM 
tabanca çalıştırabilir b i r adet veya tek tabanca çalıştırabilir üc adet 
kompresör ve lüzumlu avadanlığı, «Firmanın bu işe tahsis edeceği ma
kina ve teçhizat listesi ve bunların en son yıla ait noterden tasdikli de
mirbaş ve amortisman kayıtlan ile 1976 yılı için ana inşaat makinalarına 
sahip olduklarım be l i r t i r faturaların noterden tasdikli asılları». (Profor-
ma fatura kabul edilmez). 

2 — Mal i durum b i ld i r i s i , 
3 — Taahhüt bUdirtsl, 
< Yukarıda 1 -2 -3 No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafın

dan İmzalanması şarttır, vekaleten imza edilenler kabul edilmez) banka 
mektubu, aslı veya noterden tasdikli İmza sirküleri, kanuni t k a m e t r t h 
belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek b u iş İçin yeterlik belgesi 
almaları lâzımdır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri İle b i r l ik te geçici teminat (te
minat banka mektubu ise selahiyetli kişilerin imzalan tasdikli olacak ve 
banka l i m i t i yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1976 yılı Ticaret ve Sa
nayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini. İs
tek l i b i r ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin İmza 
sirküleri veya vekâletnamesini fotokopisi kabul edilmez) ve şirketin bi
r inc i ilanımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne 
uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaklan tekl i f m e k t u p 
lartnı en eec ihale saatinden b i r saat önce Komisyon Başkanlığına verme
ler i lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 
Duyurulur . 16265 / 44 

Keyfiyet İlân olunur. 14994 / 4-4 

Kaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Kaman Başköyünden ismet Aslan Vekili Av. Necdet Tıraşoğlu ta
rafından davalı Ankara Keçiören Çiçekçi Mahallesi No. 425/Ada ikame 
eden Ayhan Aslan aralanndaki boşanma davasında : 

Davalının adresine çıkarılan dava dilekçesinin adresinde bu lun
madığından bilâ tebliğ iade edildiği zabıtaca yapılan araştırmada da 
davalının adresinin bulunmadığı meçhul kaldığı anlaşıldığından, dava 
dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan davalı Ayhan 
Aslan'ın alevhme açılan boşanma davasının duruşması 26/10/1976 d i n 
ve saat 10.00 a muallak bulunduğundan gün ve saatte duruşmada 
bizzat kendisinin hazır bulunması, olmadığında kendisini bir vekil ile 
lemsil ettirmesi için davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

16158 / M 

Bavındır! ık Bakanlığı Karayo l lan Genel Müdürlüğü B i r i n c i Bölge 
Müdürlüğünden: 

Haydarpaşa - İzmit Otoyolu Çimento Stabilizasyonu. Bitümlü Temel 
•e Asfalt Betonu Kanlama İnşaatına lüzumlu aerega ihzan İsi. 31.518 741.— 
l ira kesif bedelle 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü 11e eksiltmeye konmuştur. İhale 22 E k i m 1976 Cuma günü saat 11.00 
de Bölsre tdare binasında eksütme komisyonunca yapılacaktır. Geçici te
minat 960 000.— liradır. 

Bu ise ait ihale dosyası istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüftü 
Malzeme Amirliğinden 50,— l ira mukabilinde temin edilebilir. (İhaleye 
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İstanbul 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

1976/440 
1918 ve 1177 sayılı Kanunlara muhalefetten sanık Süleyman oğlu 

Hazniyeden doğma 1963 doğumlu Diyarbakır İlinin Dicle İlçesinin Üzüm
lü Köyünden hane 19 da nüfusa kayıtlı olup halen Üsküdar, Selâmi Çeş
me, Selamsız Cad. Aşkın Apt. 33 Da. 1 de oturur A l i Yener hakkında is
tanbul Asliye 7 nci Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sıonunda adı 
gecenin hareketine uyan 1918 say. Kan. 25/3 ve 1177 say. 88/2. maddeleri 
gereğince b in sekizyüz l i r a ağır para cezası gecen günlerinin mahkûmiye
tinden tenzUine dair verilen 9/7/1976 t a r i h ve 1076/440 esas 1976/537 sayılı 
kararın tebliği için sanık adına çıkarılan tebligat adresinde bulunmaması 
sebebiyle geri çevrilmiş ve usulen yapılan tahkikatla da sarih adresi tes
pi t edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 31 inc i maddeleri gereğince 
tebligatın ilânen yapılmasına ve işbu ilânın istanbul'da yayınlanan ga
zetelerden birinde neşredilmesine ve tebligatın ilân tarihlinden i t ibaren 
onbeş gün sonra yapılmış sayılmasına tebligat yerine k a i m olmak üzere 
ilân olunur. 15801 / 5 

1976/437 
1918 ve 1177 sayılı Kanunlara muhalefetten sanık İsmail oğlu Zöhre-

den doğma 1957 doğumlu Gaziantep İlinin Yavuzlar Mah. Cevizli Pecit 
Köyünden hane 53 de nüfusa kayıtlı olup haten Karaköy Huzur otelinde 
o turur Mehmet Yılmaz hakkında istanbul Asliye 7 nc i Ceza Mahkeme
sinde yapüan duruşması sonunda adı geçenin hareketine uyan 1918 say. 
Kan . 25/3 ve 1177 n in , 88/2 maddeleri gereğince üç b i n l i r a ağır para ce
zası geçen günlerinin mahkûmiyetinden tenziline dair verilen 1/7/1976 ta
r i h ve 1976/437 esas 1976/494 sayılı kararın tebliği için sanık adına çıka
rılan tebligat adresinde bulunmaması sebebiyle geri çevrilmiş ve usulen 
yapüan tahkikatla'da sarih adresi tespit edilemediğinden 7201 saydı Ka
nunun 28, 31 inc i maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına ve 
işbu üânın istanbul'da yayınlanan gazetelerden birinde neşredilmesine ve 
tebligatın Uân tarihinden it ibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılmasına 
tebligat yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 15801/6 • 

Avanos Asliye H u k u k Hâkimliğinden: 

Köy İşleri Bakanlığını temsüen Av. Zeki Sözbilen tarafından da
valı Dahil Yılmaz aleyhine açılan tapu i p t a l i ve tescil davasının yapı
lan açık muhakemesinde davalının adresi meçhul olup davetiye tebliğ 
edilememiş ve Resmî Gazete i le ilânına karar verilmiş o l m a k l a : 

Yukarıda adı yazılı Dahil Yılmaz'ın 15/11/1976 tarihinde duruş
maya gelmesi, gelmediği takdirde kendisini b i r vek i l ile temsi l e t t i r 
mesi davetiye yerine k a i m olmak üzere ilân o lunur. 

15741 
e • 

Uşak Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden: 

Esas : 1976/55 
Karar : 1976/447 
Davacı : K . H . 
Sanık : Mehmet Tevfik Çelişken, A l i oğlu, Rihan'dan doğma 1952 

doğumlu, S i i r t İli Beşiri İlçesi Memlikhan Köyü nüfusuna kayıtlı o lup 
Halen Batman İlçesi Kohkan Mahallesinde oturur. 

Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak 
Suç ve T. : 29/11/1975 
Tatbik edilen kanun maddeleri : T. C. K . nun 565/1, 2, 647 sayılı 

Kanunun 4/1 nc i maddelerinin tatb ikler i gereğince 220 l i ra hafi f para 
cezası ve on gün meslek ve sanatının icrasından men cesasuaa 7/t/1076 
tarihinde karar veri ldi . 

Yukarıda açık hüviyeti yazılı ve b u davada sanık bulunan Mehmet 
Tevfik Çelişken bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle hük
mün tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28 nc i ve 29 ncu 
maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 
31 nci maddesi gereğince ilân tarihinden it ibaren onbeş gün içinde teb
ligatın yapılmış sayüacağına, 31/8/1976 tarihinde karar ver i ld i . 

15803/1 

Esas No : 19T5/1615 
Karar No : 1975/135» 
Davacı : K . H . 
Sanık : Ramazan Yavuz, Mehmet oğlu, Selvi'den doğma 1942 do

ğumlu Uşak'ın Selvioğlu Köyünden. 
S u t ve T. : Tehlikeli vasıta kullanmak 17/8/1975 

Tatbik edilen kanun maddeleri : T. C. K . 565/1, 2 647 sayılı Kanunun 
4/1 maddeleri gereğince 320 l i ra hafi f para cezası ve 15 gün meslekten 
men cezasına, 19/9/1975 tarihinde karar yer i ld i . 

Yukarıda açık hüviyeti yazılı ve b u davada sanık bulunan Ramazan 
Yavuz bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle hükmün tebüği 
mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri ge
reğince Resmî Gazetede ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi 
gereğince ilân tarihinden it ibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış sayıla
cağına 19/3/1976 tarihinde karar ver i ld i . 15802 / 2 

ES3S No : 1975/1423 
Karar No : 1975/1755 
Davacı : K . H . 
Sanık: Hasan Çetin, Osman ve Meryem'den 1942 de doğma, Kara-

hanlı İlçesinin, Buğdayh Köyünden, 
Suç ve T. : Tehlikeli vasıta kullanmak 30/7/1975 
Tatbik edilen kanun maddeleri : T. C. K . nun 565/1, 2, 647 sayılı 

Kanunun 4/1 inc i maddeleri gereğince 420 l i r a haf i f para cezası ve 20 
gün meslekten menine, 24/11/1975 tarihinde karar ver i ld i . 

Yukarıda açık hüviyeti yazılı bulunan ve bu davada sanık bulunan • 
Hasan Çetin bueıca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle hükmün 
tebliği mümkün olmadığından 7201 sayüı Kanunun 28 ve 29 ncu madde
ler i gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebügine ve aynı Kanunun 31 n d 
maddesi gereğince ilân tarihinden it ibaren 15 gün içerisinde tebligatın 
yapılmış sayılacağına 19/3/1976 tarihinde karar ver i ld i . 

15802/3 

Esas No : 1975/1264 
Karar No : 1975/1093 
Davacı : K . H . 
Sanık: Mustafa Taş, Hüseyin ve Ayşe'den doğma, 1948 doğumlu 

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Çukur Köyünden. 
Suç ve T. : TehlikeU vasıta kullanmak 15/7/1975 
Tatbik edilen kanun maddeleri : T. C. K . nun 565/1, 2, 647 sayılı 

Kanunun 4/1 maddeleri gereğince 70 l i ra hafi f para cezası ve altı gün 
meslekten men cezasına 15/8/1975 tarihinde karar ver i ld i . 

Yukarıda açık hüviyeti yazılı ve bu davada sanık bulunan Mustafa 
Taş bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle hükmün tebliği 
mümkün olmdığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 ncu maddesi gere
ğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inc i mad
desi gereğince ilân tarihinden i t ibaren 15 (gün içerisinde tebligatın ya
pılmış sayüacağına 19/3/1976 tarihinde karar ver i ld i . 

15802/4 

Esas No : 1975/1220 
Karar No : 1975/1090 
Davacı : K . H . 
Sanık: Hasan Yasar Karnak, Abdullah ve Menekşeden 1942 de doğ

m a Manisa, Merkez Kerhane Mahallesinden olup halen İzmir 920/2 So
kak, Bayraklı, 58 numarada m u k i m . 

Suç ve T. : TehlikeU vasıta kullanmak 30/5/1975 
Tatbik edilen kanun maddeleri : T. C. K . n u n 565/1, 2, 647 sayılı 

Kanunun 4/1 maddeleri gereğince 90 TL . hafif para cezası, sekiz gün 
meslekten men cezasma 13/8/1976 tarihinde karar ver i ld i . 

Yukarıda açık hüviyeti yazılı ve bu davada sanık bulunan Hasan 
Yaşar Karnak, bunca aramalara rağmen bulunmadığından hükmün sa
nığa tebliğ olmamakta 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri ge-
gereğince Resmî Gazete'de üânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci mad
desi gereğince ilân tarihinden it ibaren 15 gün içersinde tebligatın ya
pılmış sayılacağına 19/3/1976 tarihinde karar ver i ld i . 

15802/5 
— — e — — 

Edremi t Asliye H u k u k Hâkimliğinden: 

1975/351 
SSK. Veki l ler inden Av. N e j a t Şarsel tarafından Köyişleri Bakan

lığı ve i s tanbul - Beykoz Çayır Caddesi No. 68 de Ahmet Sandıkçıoğlu 
aleyhine 61.211 L i r a 87 kuruşun davalılardan tahsiline karar verilmesi 
hakkında ikame edilen davanın duruşmasında davalılardan Ahmet San-
dıkçıoğlu'nu gösterilen adresinde bulunamadığı gibi sarih adreside tes
p i t edilemediğinden hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine k a r a r ve
rilmiş bulunması sebebiyle duruşmanın ta l ik edildiği 16/11/1976 günü 
saat 9.00 da bizzat veya bilvekale kendisini temsi l e t t i rmesi bakımın
dan hakkında davetiye yerine k a i m o lmak üzere ilânen tebliğ o lunur. 

15740 
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Çay K u r u m u Gene] Müdürlüğünden : 

1 — Çay K u r u m u Genel Müdürlük binası ve sosyal tesisleri yapımı 
İşi kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — îşin keşif bedeli 69.004.665,50 TL . dır. 
3 — thale Çay K u r u m u Genel Müdürlüğünde ihale Komisyonunca 

2/11/1976 Sah günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — thaleve ait dosya Çay K u r u m u Genel Müdürlüğü Satın Alma 

Müdürlüğü Rize, Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü Kuruçeşme -
i s tanbul . Çay Pakletme Fabrikası Müdürlüğü Çiftük - Ankara adres
lerinde mesai saatleri dahil inde görülebilir. 

5 — Ihalrve girebilmek iç in: 
a) 197b yılına ait ticaret ve sanayi odası vesikası, 
b ) 2.083 «89 96 TL . geçici ıcmıtıaıını. 
c) e t e k l i l e r müracaat dilekçelerine Bavındırlık Bakanlığından 

almış oldukları en az ( B ) grubundan bu işin keşif bedeli kadar eksilt
mesine girebileceğini gösterir müteahhit karnesini , şartnamedeki tek
n ik personel ve teçhizatının bsyanını, yeteri ik belgesini, tekl i f mek
t u b u ile zarfa kovmaları lâzımdır. 

6 — tstekl i ler tekl i f mektuplarını 2/11/1976 Salı günü saat 14.00e 
kadar makbuz mukabi l inde İhale Komisyonu Başkanhğına verecekler
d i r . 

7 — Yeter l ik belgesi alabilmek için 5 inci (c) fıkrası gereğince 
istenen belgelere ek olarak benzeri işleri bitirdiğine dair referans liste
ler i ile b i r l i k t e Çav K u r u m u Genel Müdürlüğü Proie ve tnşaat Dairesi 
Başkanlığına 20/10/1976 Çarşamba gününe kadnr müracaat edilecektir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeleri d ikkate alın
maz. 

9 — K u r u m u m u z 2490 savıh Artırma. Eksi l tme Kanununa tabi o l 
mayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

15662 /3-2 

Ankara Belediye Başkanlığından: 

Belediyemizce aşağıda cins ve miktarları yazılı 7 kalem muhtel i f 
malzemeler 2490 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

1 — Şartnameleri ve numuneleri Levazım Müdürlüğünde görüle
b i l i r . 

2 — İhaleye İştirak edecekler ticaret odası veya mensup olduğu 
dernekten alacakları vesikaları telüif mektubu ile b i r l ik te vermeleri 
şarttır. 

3 — tstekl i ler tekl i f mektuplarını en gec ihale saatinden b i r saat 
evveline kadar Encümen kalemine vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
İhale 

C i n s i Miktarı M . bedel G. Tem. İhale tar ih i saati 
1) Cam malzeme 42 
2) Lastik çizme Muh. 1191 
3) Demir ve saç 23 
4) Elektr ik Mal. 45 
5) Muh ilâç ve Mal . 164 
6) Alet edavat 23 
7) Cam ve cam macunu 2 

kalem 60 289,70 4.265,-
çift 99 840,— 6 242,-
kalem 614 425.— 28 327,-
kalem 178 731,50 10 187,-
kalem 657 636,21 30 055,-
kalem 1.475 660,— 58 020,-
kalem 26.775,— 2.008,-

25/10/1976 
25/10/1976 
25/10/1976 
25/10/1976 
25/10/1976 
25/10/1976 
25/10/1976 

15694 / 4-1 

15.00 
15.10 
15.20 
15.30 
15.40 
15.50 
16,00 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Mevve suyu imalinde kullanılmak üzere 25.000 Kg . şeftali pulpu 
18/10/1976 günü saat 15 00 de Müdürlük binasında kapalı zarf usulü ile 
İhale edilerek satın alınacaktır. 

Beher K g nm muhammen bedeli 8.80 l i r a olup 5 K g . lık ambalajlı 
kutunun fiyatı 44.00 liradır. 

Muvakkat teminatı: 16.500,— l i ra o lup k a t i teminatı 22.000,— l i 
radır. 

Şartname Müdürlüğümüz Ticaret İhtimar Sanatları Şubesinde gö
rülebilir. 

Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 15843 2-2 
Ekonomik ömrünü doldurmuş olan 1952 model 8 tonluk Vabis 

kamvon 18/10/1976 günü saat 15.30 da Müdürlük biruısında pazarlık usu
lü i le satılacaktır. 

Muhammen bedeli 50.000.— l i ra olup muvakkat teminatı 3.750,— 
Ura kat i teminatı 5 000,— liradır. 

Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 15842 3-3 

Menemen Asliye Ceza Hâkimliğinden :. 

E. No : 1974/184 
K. N o : 1976/16 
Hâkim: B. Bilgiç Döğerti 14055 
C. Savcısı: T. Fikret Palasar 14699 
Kâtip: Osman Anbal 
Davacı: A. H . 
Müşteki: Davut Karabıyık, Menemen Esatpaşa Mahallesinden, 
Sanık: İskan Noyan Mehmet oğlu 1946 doğumlu Gevaş Kazası Gö

ründü Köyü nüfusuna kayıtlı. 
Suç : Yankesicilik sureti U» hıınzkk. 
Suç t a r i h i : 25/10/1974 
Yankesicilik sureti ile hırsızlıktan yukarda açık hüviyeti yazılı maz

nun hakkında C. Savcılığınca açılan kamu davasının Mahkememizde ya
pılan duruşması sonunda maznunun suçu sabit olmakla hareketine uyan 
T.C.K. nun 491/ilk 522, 523, 525, 98 ve 647 sayılı Kanunun 6. maddeleri ge
reğince 20 gün hapis ve 20 gün emniyeti umumiye nezareti altında bulun
durulmasına dair maznunun gıyabında verilen hüküm maznunun açık ad
resi olmadığından ve tebliğin imkân bulunmadığından 7201 sayılı Tebli
gat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile Uânen tebli
ğine kararın b ir nüshasının mahkeme divanhanesine asılmasına, aynı Kar 
nunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış savılacaeına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebUğ olunur. 15782 

Muradiye Asliye (İş) Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Van Şubesi Veki l i Avu
katı Oluş Gülerin davalılar Hakkı özrek, Zeki Kutay ve Şükrü ögef. 
aleyhine açmış olduğu 9.322,18 T L . tazminat davasının yapılan açık du
ruşması sırasında; 

Davalılardan Hakkı özrekin adresi meçhul olduğundan kendisine 
Resmî Gazete Ue davetiyenin Uânen tebliğ edüdiğd ve bu kez duruşma
ya gelmediğinden gıyap kararının Resmi Gazete ile İlânen tebliğine ka
rar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı Hakkı özrekin 23/8/1976 tar ih l i duruşma
ya Resmî Gazete ile davetiye tebliğine rağmen gelmediğinden duruşma
nın 25/10/1976 günü saat 9.00'za bırakılmıştır. Hazır bulunması veya 
kendisini b i r vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında 
cevam edileceği hususu gıyap k a r a n yerine k a i m olmak üzere ilânen 
tebUğ olunur. 15757 

Kırıkkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/31 
Davacı M . Kemal Akpınar veMU Av. Aslan Altıntaş tarafından Da

valılar Hüseyin Hüsnü Eryazgan ve Ekrem Ökmen aleyhine mahkeme
mize açılan tazminat davasının yapılan açık duruşmasında; 

Kınkkal*» İlçesi Danroerli Kamvoncular B ' r l i ^ i Mımars-inan Cad. 
No: 29 Kırıkkale adresinde Davalı Hüseyin Hüsnü Eryazgan adına 
çıkanlan Davetiye tebliğ edilemediğinden ve Zabıta tahkikatına rağmen 
adresi bilinmediği ve tanmmadıgından davalıya Uânen tebligat yapüma-
cına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 25/10/1976 günü saat 9.25 de mahkememia-
de duruşmada hazır bulaması veya kendisini b i r vekille temsil ettirmesi, 
duruşmaya gelmediği takdirde hakkında gıyap k a r a n çıkarılacağı husus 
Davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

15758 

İmranlı AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/81 
Davacı Bahri Kaya avukatı Fuat Uğraş tarafından, davalı E l i f Kaya 

aleyhine açmış olduğu boşanma davasının açık duruşmasında; 
Davah El i f Kaya'nın İmranlı Eskidere Köyünde ve Varto İçmeler 

köyünde Kemal Taş yanında, adresinde yapılan aramalara rağmen bulu
namaması nedeniyle, ayn b i r adreside saptanamamış olduğundan, gıyap 
davetiyesinin Uânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı 16/9/1976 günlü duruşmaya gelmediğinden, duruşma 23/12/1976 
saat 9.00'a bırakılmıştır. Taym edilen gün ve saatde davalının duruş
maya gelmediği takdirde, H .UKJC. m m 405. maddesi gereğince duruş
maya gıyabmda devam olunacağı, gıyap davetiyesi yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 15759 
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Uşak Valiliğinden: 

Yapı işleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları ve ihale tarihi ile ihale saatleri belirtilen inşaatlar 243 sayılı Kanuna göre ka

palı zarf usulü ile ayn ayrı ve 1976 birim fiatlanna göre % 20 artırımlı olarak eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme Uşak Bayındırlık Müdürlüğünde 22/10/1976 Cuma günü saat 15.00 de ihale komisyonunca yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai günlerinde, mesai saatleri içerisinde Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Aşağıda gösterilen her bir iş için geçici teminatım 
ıb) 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini veya meslek kuruluşlarına üye olduklarına dair belgeyi 
c) Her iş için a y n a y n olmak üzere müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre 

hazırlanmış) plan ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlannı bildiren 
malî durum bildirgesiyle banka referans mektubunu ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair belgeleri ibraz etmek suretiyle Uşak Bayın
dırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

5 — istekliler telkif mektuplannı ihale günü ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/10/1976 Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

Iş yer i 
% 20 artınmh 
Keşif Bed. Geç. Tem. 

t i î l ç e K ö y ü İşin adı L i r a L i r a 

1 - Uşak Merkez Güre Bucağı Köy tipi Sağlık Ocağı 
4 lü Lojman, 5 li Kömürlük 

1.560.000 60.550 

2 » Ortaköy » » » 1.56OO00 60 550 
3 Yenişehir » » » » 1.560 000 60SS0 
4 » Banaz Ahat » » 1.560 000 60SS0 
5 » » Çam su » > > > 1.560.000 60 550 
6 » » B. Oturak Kasabası » » » 1.560 000 60.550 
7 Eşme Yeşilkavak » » 9 1.560 000 60S50 
8 » Yeleğen Kasabası > > » 1.560 000 60 5S0 
9 » Kıran » > » » 1.560 000 60 550 

10 Karahalh Külköy » » 1.560 000 60 550 
Tl » Sivaslı Azizler » » » » 1.560 000 60.550 
12 Ulubey înay » » » » 1.560 000 60SS0 
13 9 » Omurca > » > 1.560.000 60.550 

15925 '4-2 

BayındiTİık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan isler : 

1) Kangal- 8. Bl H d yolunun takriben k m 88+692 — 130 + 788 kesi
minde yaptınlacak «Tesviye, sanat yapılan, üstyapı vs.» isleri . 

2) Ismetpasa - Çerkeş - Kurşunlu - 15 Bölge H d ( I I . Kısım) yolu
nun takriben k m 97 + 200— 142+178 kesiminde yaptınlacak «Tes-
vive. sanat yapılan, könrii, üstyapı vs.» işleri. 

3) Dicle - Hani yolunun takriben k m 0+000 — 3H+612 kesirnlnde 
yaptınlacak ««Tesviye, sanat yapılan, üstyapı vs.» İşleri. 

Yukandakl üç işe ait bazı b i r i m f iyatlar % 30 zamlıdır. 

K. Bedeli 
TL . 

86.700.000 

128.000.000 

33.800.000 

G. Teminat 
TL . 

Eksi ltme 
Tarih , gün ve saati 

Müracaat 
son günü 

2.614.750 1/11/1976 P. tetfl 15.00 20/10/1976 Çar. 

3.853.750 8/11/197« P. tesl 15.00 37/10/1976 Car. 

1.027.750 15/11/1976 P. tesi 15.00 5/11/1976 Cuma 

2 — Yukanda yazılı işlerin eksiltmeleri, Ankara'da Genel Müdürij ğümüz sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasında hizalarında yazılı 
tar ih , gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyalan; Vezneye yatınlacak 50,— şer lira bedele ait makbuz mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname Fen Heyeti 
Müdürlüğünden alınacaktır. (İştirak belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır.) 

4 — a) İştirak belgesi alabilmek iç in: 
İsteklilerin en geç yukarıda yazılı işler için ayn a y n tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe i le Ge

nel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta Genel Evrak kaydı tar ih i muteberdir.) dilekçelerine; 2. numaralı iş için (A) , 1. ve 3. numa~au 
işler için (B) grubundan en az bu işlerin keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesinin asimi veya Genel Müdürlüğümüz İştirak Belgesi Komisyonu 
Başkanınca tasdik edilmiş örneğini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (1 — Yapı araçları b i ld i r i s in i , (Ana inşaat makinalarının müteahhide 
ait olması ve makmalann kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerin bi ldir iye eklenmesi şarttır. Bu makinalann halen bulunduklan yerlerin 
adresleri açık ve kesin olarak büdiride gösterilecektir.), 2 — Mail durum bi ld ir is in i , 3 — Banka mektubunu, 4 — Teknik personel b i ld ir is in i , 5 
Taahhüt bi ld ir is ini (Müteahhidin son beş yıl içnde yaptığı işleri gösterir b ir Üste bi ldiriye eklenecektir.), 6 — İsteklilerin noter tasdikli ; gerçek 
tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 7 — İş yerini görüp tetkik ettiklerine d a İ T işin ait olduğu Kara
yolları Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, 8 — Vekâletnameyi-gerekiyorsa-) eksiksiz olarak ekleyip bu işler için iştirak belgesi 
a lmalan, (Her iş için dilekçelerine ayn ayn belgeler bağlanacaktır. 1,2, 4 ve 5 de yazdı belgelerin bizzat müteahhit tarafmdan imzalanması şarttır. 
Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

b) Eksiltmeye girebilmek için: 
Isteklüerin 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi üe şirketlerin; sözleşmeye esas Uk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet bel

gesi. noteT tasdikli imza sirküleri veya şirket sirküleri, Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü dairesinde, yukanda yazıh her 
İş için hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri, (Teminat mektup olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son 
müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığı nın 12/1/1956 gün ve 5297- 15/1723 sayüı tamimine uygun olmalan.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltme günleri saat onddrde kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet i lan olunur. 15822/4-2 



Sahife : 16 (Resmî Gazete) 9EÖM1976 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Ofisimiz İzmit Bölge Müdürlüğünde kurulacalc teneke fabr i 
kası iç ve dış piyasadan ihale edilmek suretiyle kurulacaktır. 

2 — Satınahnacak malzemenin dövizi Ofisimiz tarafından temin 
edilecek olup, malzeme OECD serbest döviz sahası ve anlaşmalı memle
ketlerden i thal edilecektir. 

3 — Fiatlar FOB X C + F ve CİP istanbul olarak ayrı ayrı verile
cektir. 

4 — a) İhaleye iştirak edecek f irmalar tek l i f edecekleri f la t 
$. 50.000 geçtiği takdirde % 5 nisbettnde hesap edilecek geçici teminat 
mektubu vereceklerdir. 

b) B u işin dahil i tekli f ler için geçici teminatı 145.000, — T L . dır. 
5 — İhale 9/11/1976 günü saat 15.00 de Satmalına Komisyonu Baş

kanlığında yapüacaktır. 
Tekli f mektuptan en geç 9/11/1976 günü saat 14.00 e kadar Genel 

Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden verilecek veya posta İle 
gönderilecektir. 

6 — Bu işin İdari ve teknik şartnamesi Genel Müdürlük Malzeme 
Şube Müdürlüğünden veya is tanbul Bölge Müdürlüğünden temizi edi
lebilir. 

7 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapma
makta veya f lat ve evsıf yönünden en uygun tekl i f veren firmaya verip 
vermemekte serbesttir. 15533/2-2 

-eee-
Elazığ Y S E . X I . Bölge Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli Geçici teminatı İ H A L E N İ N 
Sıra No. 1 9 1 n a d ı L i r a K r . L i ra K r . Tar ih i Saati 

1 — Adıyaman - Kâhta - Çavuscuk - Hasanlı B. A. Köprüsü 1.060.000.— 49.750,— 13/10/1976 10.30 
2 — Adıyaman - Çelikhan - Zebran Köprüsü 543.000,— 25.460,— 13/10/1976 11.30 
3 — Adıyaman - Gölbaşı - K u m l u İstasyonu Meydan Köp. t k . Ins . 960.000.— 42.150,— 13/10/1976 14.30 
4 — Elazığ - Palu - Beyhani Köprüsü 660.000,— 30.150,— 13/10/1976 15.30 
5 — Elazığ-Dilek (Seli) Köprüsü 560.000.— 26.150.— 13/10/1976 16.30 
6 — Malatya - Darende - Ilıcak Köprüsü 850.000.— 37.750,— 14/10/1976 10.30 
7 — Malatya - Hekimhan - Beykent Köp. İkmal inşaatı 550.000,— 27.750,— 14 10/1976 11.30 
8 — Malatya - Darende - Irmaklı Köprüsü ikmal inşaatı 400.000,— 19.750,— 14/10/1978 15.30 
9 — Malatya - Akçadağ • Sanhac Köprüsü 670.000,— 30.550,— 14/10/1976 16.30 

10 — Tunceli - Nazmiye - Sanyayla - Yayıkgül Köprüsü 600.000,— 27.750,— 15/10/1976 10.30 
11 — Tunceli - Merkez - Ambar Köprüsü 700.000,— 31.750,— 15/10/1976 11.30 
12 — TunceU - Pertek - As. Gülbahçe Köprüsü 660.000,— 30.150,— 15/10/1976 16.30 
13 — 7 adet 4x2 Fargo pikabın çift şoför mahall i olarak tadilatı 98.000,— 7.750,— 15/10/1976 10.30 

1 — Yukanda is im, keşif bedelleri, muvakkat teminat m l k t a r l a n , üıale günü ve saati büdirilen köprü ve pikap şoför mahall i tadilâtı i s i 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksi l tme YSE. X I . Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 — Tahplilerce işe a i t eksütme dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Elazığ YSE. X I . Bölge Müdürlüğü, YSE. Genel Müdürlüğü ve Adıya

man - Elazığ - Malatya - Tunceli YSE. Müdürlüklerinde görülebilir. 
1 — Eksütmeye girebilmek için; 
a) Kanuni geçici teminat, 
b ) 1976 yılına ait ticaret odası vesikası, 
c) Her işin ihale tarihinden 2 gün öncesi mesai saati sonuna kadar YSE. X I . Bölge Müdürlüğünden alacaktan yeterlik belgesi (Yeterl ik bel

gesi almak için Bayındırlık Bakanlığı inşaat, tesisat ve onarım İşleri İhalesi iştirak yönetmeliğinde yazılı belgeler i le Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış en az işin keşif m i k t a n kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi veya benzeri iş yaptığına dair işin keşif bedelinin % 60 i kadar iş b i t i rme bel
gesi ekllyerek müracaat gereklidir.) 

5 — İstekliler eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan tekl i f mektuplarını mevzuata uygun şeküde ihale saatinden 
b i r saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verümesl lâamdır. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara almmar, 
Keyfiyet İlan olunur. 15942/44 

eee 

Yol Su ve E l e k t r i k İşleri Genel Müdürlüğü U r f a YSE Püot Müdürlüğünden: 

Urfa YSE Pilot Bölge Müdürlüğü h u d u t l a n dahilinde olup, 1 inci madde de gerekli tafsilatı yazdı bulunan Gr. Köyleri İçmesuyu İnşaat
ları «6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince ta tb ik edilecek esaslara göre kapalı zarf usulüyle ihale edilecektir. 

Muvakkat 
1. Keşif bedeli Teminatı Son Mür. İhale İhale 

1 — îşin adı L i r a K r . L i r a K r . T a r i h i T a r i h i Saati 

1 — U r f a - Hal fet i -Çakallı Gr. 5.000.000,— 163.750,— 12/10/1976 18/10/1976 10.00 
2 — U r f a - H a l f e t i - E r i k l i Gr. 1.500.000,— 58.750,— 12/10/1976 18/10/1976 16.00 
3 — U r f a - Birec ik - Pınarbaşı Gr. 3J0O.00O,— 112.750,— 12/10/1976 19/10/1976 10.00 

2 — İhale Ur fa YSE Pilot Bölge Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartlan ve ekler i Bölge Müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir. 
4 — Fiat lar 1976 yılı b i r i m f i a t l a n üzerinden hafr iyat larda tek f iyat (Paçal Fiyat ) o larak t a t b i k edilecektir. 
5 — Her işin geçici teminat miktarları hizalannda gösterilmiştir. 
6 — İsteklilerin en geç 12/10/1976 Salı günü mesai b i t i m i n e kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatları,, müracaat dilekçelerine; 
a) İşin keşif bedeli kadar (C) Grubu müteahhitlik karneler in in aslı. 
b ) Teknik personel beyannamelerim. 
c) Malî d u r u m bi ld i rge ler in i , banka referans mektuplarını. 
d) Makina ve teçhizat beyannamelerini. 
e) Taahhüdü altındaki işleri gösteren taahhüt beyannamelerini. 
f ) 1976 yılı vizeli Ticaret ve Sanayü Oda vesikalarım eklemeleri gerekmektedir. Avnca i s tek l i şirket ise şirketin halen faaliyette b u l u n 

duğuna da i r resmi belgeyi, imza sirkülerini ve gerekli vekâletnameyi ibraz e tmeicn şarttır. 
7 — İsıkhler yeterlik belgesini alıp, alamadıklarını 14/10/1976 tarihinden i t ibaren Bölge Müdürlüğüne müracaatla öğrenebilirler. 
8 — istekli ler teUi f mektuplarını ihale saaımdan 1 »aai evveline kadaı İhale Komisyonuna makbuz karşılığında tes l im etmeleri şarttır, 
Pubtadakı gecikmeler nazan dikkate alınmaz. 
İlan o lunur. 15858/ M 

•AfBAKAİCLİH B A S D O Y t 
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Kararnameler                                                                                                                Sayfa 

 
7/12421  Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Sanayi ve  
               Teknoloji Bakanlığı Temsilciliğine Dr. Ekrem Gürpınar'ın Atanması Hakkında  
               Kararname                                                                                                                                   1 
 
7/12480  7/3968 Sayılı Kararname ile Ek ve Değişikliklerine Bağlı ( 1 ) ve ( 2 ) Sayılı  
               Cetvellerden Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğüne Ait Bölümleri  
               Hakkında Kararname                                                                                                                  1 
 
7/12520  Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler  
               Hakkında Yönetmelik Hakkında Kararname                                                                              2 
 
İmar ve İskan Bakanlığına Ait Kararnameler                                                                                             4 
 
 
İlanlar                                                                                                                                                      5                      




