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13 Tenmıız 1 9 3 7 taım ve 902 sayılı Kanırı'a onaylaması uygun bu
lunan ilişik «Ay ve 6 ğer gök cisımlc-ı dahil, uzayın keşif ve kullanılma
sında Devletlerin faaliyetlerini yöneten ilke er hakkında Andlaşma» nın
onaylanması; Dışişleri Ba\anlı£m',ı 7/8/1967 tarih ve 720.093 - C BAIKY/1-380 5Zy Iı yaz sı J'e.me 21/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun
3 üncü maddesinin 1 inci f-kras r>a göre, Bakanlar Kurulunca 2/9/1987
tarihinde kararlaştırılmıştır.
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Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın keşif ve kullanılmasında
devletlerin faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında Andlaşma
Bu Andlaşmaya Taraf Devletler,
İnaan'm uzayı keşfi sonucunda insanlığa açılan geniş imkânlardan
ilham alarak,

Uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılmasındaki gelişmenin bü
tün insanlık için arzettiği ortak menfaati takdir ederek,
Uzayın keşif ve kullanılmasın n, iktisadî ve bilimsel kalkınma derece
leri ne olursa olsun, bütün hakların menfaati için yürütülmesi gerekti
ğine inanarak,
Uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılmasının bilimsel olduğu ka
dar hukukî veçheleri bahsinde geniş ölçüde milletlerarası işbirliğine ka
tılmayı arzulayarak,
Böyle bir işbirliğinin karşılıklı anlayışın gelişmesine ve Devletler
ve halklar arasındaki dostane ilişkilerin kuvvetlendirilmesine yardımcı
olacağına inanarak,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 1963 tarihin
de oybirliğiyle kabul edilmiş bulunan «Uzayın Keşif ve Kullanılmasında
Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten Hukukî İlkeler Demeci» başlıklı 1962
(XVIII) sayılı Kararı
hatırlayarak,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 17 Aralık 1963 tarihin
de oybirliğiyle kabul edilmiş bulunan ve Devletleri, nükleer silâhlar ve
ya diğer her çeşit kütlesel tahrip silâhları taşıyan cisimleri dünya et
rafında yörüngeye oturtmaktan veya bu gibi silâhları gök cisimlerine
yerleştirmekten kaç.nnıaya çağıran 1884 (XVIII) sayılı Kararı hatır
layarak,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, barışa karşı her türlü tehdi
di, barışın herhangi bir şekilde bozulmasını veya saldırı fiilini doğrudan
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Treaty on Principles Governing the Activities of States
in the Exploration and use of Outer Space, Including the
Moon and Other Celestial Bodies
The States Parties to this Treaty,
Inspired by the great prospects opening up before mankind as a
result of man's entry into outer space,
Recognizing the common interest of all mankind in the progress
of the exploration and use of outer space for peaceful purposes,
Believing that the exploration and use of outer space should be
carried on for the benefit of all peoples irrespective of the degiee ot
their economic or scientific development,
Desiring to contribute to broad international co-operation in the
scientific as well as the legal aspects of the exploration and use of
outer space for peaceful purposes,
Believing that such co-operation will contribute to the develop
ment of mutual understanding and to the strengthening of friendly
relations between States and peoples,
Recalling resolution 1962 (XVIII), entitled «Déclaration of Legal
Principles Governing the Activities of States in the Exploration and
Use of Outer Space,» which was adopted unanimously by the United
Nations General Assambly on 13 December 1963,
Recalling resolution 1884 (XVIII), calling upon States to refrain
from placing in orbit around the earth any objects carrying nuclear
weapons or any other kinds of weapons of mass destruction or from
installing such weapons on celestial bodies, which was adopted
unanimously by the United Nations General Assebly on 17 October 1963,
Taking account of United Nations General Assembly resolution
110 (n) of 3 November 1947, which condemned propaganda designed
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doğruya veya dolayısiyle tahrik yahut teşvike matuf propagandayı tak
bih eden 3 Kasım 1947 tarihli ve 110 (II) sayılı Kararım nazarı itibare
alarak ve adıgeçen Kararın uzaya uygulanabileceği hususunu gözönünde tutarak,
Ay ve Diğer Gök Cisimleri dahil, Uzayın Keşfi ve Kullanılmasın
da Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten ilkeler hakkında bir Andlaşmanm
Birleşmiş Milletler Yasasının amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesine
yardımcı olacağına kani bulunarak.
Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır :
Madde I
Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın keşfi ve kullanılması, ikti
sadî veya bilimsel kalkınma derecelerine bakılmaksızın, bütün ülkelerin
hayır ve menfaatine yürütülmelidir; bu bütün insanlığa tahsis olun
muştur.
Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzay, hiçbir ayırdedici muameleye
tabi tutulmaksızın, eşitlik esasına ve Devletler hukukuna uygun olarak,
bütün Devletlerin keşif ve kullanmasına açık olup, gök cisimlerinin bütün
bölgelerine serbestçe girilebilir.
Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda bilimsel araştırmalar ser
bestçe yapılır ve Devletler bu araştırmalarda milletlerarası işbirliğini ko
laylaştırmak ve teşvik etmelidirler.
Madde

n

Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzay, egemenlik ilânı, kullanma ve
işgal suretiyle veya diğer her hangi bir suretle millî iktisaba konu
olamaz.
Madde HI
Andlaşmaya Taraf Devletlerin ay ve diğer gök cisimleri dahil, uza
yın keşif ve kullanılması Ue ilgili faaliyetleri, milletlerarası barış ve gü
venliğin korunması ve milletlerarası işbirliği ve anlayışın teşviki ama
cıyla Birleşmiş Milletler Yasası da dahil olmak üzere Devletler hukuku
na uygun bir şeküde yürütülmelidir.
Madde IV
Andlaşmaya Taraf Devfetler, nükleer silâhlar veya diğer çeşit küt
lesel tahrip silâhları taşıyan cisimleri dünya etrafındaki bir yörüngeye
öturtmamayı, bu gibi silâhları gök cisimlerine yerleştirmemeyi ve bu
gibi silâhları diğer her hangi bir şekilde uzaya yerleştirmemeyi taah
hüt ederler.
Andlaşmaya Taraf bütün Devletler ay ve diğer gok cisimlerini
münhasıran barışçı amaçlarla kullanacaklardır. Gök cisimleri üzerinde
askerî üs ve tesisler kurulması ve tahkimat yapılması, her tip silâhın
denenmesi ve askerî manevralar yapılması yasaktır. Askerî personelin bi
limsel araştırma veya diğer bir barışçı amaçla kullanılması yasaklan
mıştır. Ay ve diğer gök cisimlerinin barışçı amaçlarla keşfi için gerekli
her türlü teçhizat veya tesisin kulanılması da yasaklanmamıştır.
Madde V
Andlaşmaya Taraf Devletler uzay adamlarını insanlığın uzaydaki
temsilcileri addedecekleri ve onlara kaza, zaruret veya diğer bir Taraf Dev
let ülkesine veya açık denize mecburî iniş halinde, mümkün olan her yar
dımı yapacaklardır. Bu kabil bir iniş yapan uzay adamları salimen ve sür'atle uzay gemilerinin tescil edilmiş olduğu Devlete iade edilmelidirler.
Bir taraf Devletin uzay adamları, uzay ve diğer gök cisimlerindeki
faaliyetleri sırasında, diğer Taraf Devletler uzay adamlarına mümkün olan
her yardımı yapacaklardır.
Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda
keşfetikleri ve uzay adamlarının hayatı veya sağlığı için tehlike teşkil ede
bilecek her olaydan Andlaşmaya Taraf diğer Devletlere veya Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterine derhal bilgi vereceklerdir.
Madde VI
Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda
gerek Hükümet teşekkülleri, gerek Hükümetler - dışı teşekküller tara
fından yürütülen millî faaliyetlerde ve millî faaliyetlerin işbu Andlaşmada yer alan hükümler uyarınca yürütülmesinde milletlerarası sorumluluk
taşırlar Hükümetler - dışı teşekküllerin ay ve diğer gök cisimleri dahil,
uzaydaki faaliyetleri ilgili Devletin müsaadesine ve devamlı nezaretine ta
bi olmalıdır. Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzakdaki faaliyetlerin bir

or likely to provoke or encourage any threat to the peace, breach of
the peace or act of aggression, and considering that the aforementioned
resolution is applicable to outer space,
Convinced that a Treaty on Principles Governing the Activities
of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the
Moon and Other Celestial Bodies, will further the purposes and principles
of the Charter of the United Nations,
Have agreed on the following :
ARTICLE I
The exploration and use of outer space, including the moon and
other celestial bodies, shall ve carried out for the benefit and in the
interests of all countries, irrespective of their degree of economic or
scientific development, and shall be the province of al mankind.
Outer space, including the moon and other celestial bodies shall
be free for exploration and use by all States without discrimination of
any kind, on a basis of equality and in accordance with international
law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.
There shall be freedom of scientific investigation in outer space,
including the moon and other celestial bodies, and States shall facilitate
and encourage international co-operation in such investigation.
ARTICLE II
Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not
subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of
use of occupation, or by any other means.
ARTICLE

in

States Parties to the Treaty shall carry on activities in the explora
tion and use of outer space, including the moon and other celestial
bodies in accordance with international law, including the Charter of
the United Nations, in the interest of maintaining international peace
and security and promoting international co-operation and understanding.
ARTICLE IV
States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit
around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other
kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial
bodies, or station such weapons in outer space in any other manner.
The moon and other celestial bodies shall be used by all States
Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establish
ment of military bases, installations and fortifications, the testing of
any type of weapons and the conduct of military maneuvers on celestial
bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific
research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The
use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of
the moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.
ARTICLE V
States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys of
mankind in outer space and shall render to them all possible assistance
in the event of accident, distress, or emergency landing on the territory
of another State Party or on the high seas, When astronauts make
such a landing, they shall be safely and promptly returned to the State
of registry of their space vehicle.
In carrying on activities on outer space and on celestial bodies,
the astronauts of one State Party shall render all possible assistance
to the astronauts of other Ssates Parties.
States Parties to the Treaty shall immediately inform the other
States Parties to the Treaty or the Secretary-General of the United
Nations of any phenomena they discover in outer space, including the
moon and other celestial bodies, which could constitute a danger to the
life or health of astronauts.
ARTICLE VI
States Parties to the Treaty shall bear international responsibility
for national activities in outer space, including the moon and other
celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental
agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national
activities are carried out in conformity with the provisions set forth
in the present Treaty. The activities of non-governmental entities in
outer space, including the moon and other celestial bodies, shall require
authorization and continuing supervision by the State concerned. When
activities are carried on in outer space, including the moon and other
celestial bodies, by an international organization, responsibility for
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milletlerarası teşkilât tarafından yürütülmesi halinde, işbu Andlaşma hü- j
kümlerine riayetten doğan sorumluluk milletlerarası teşkilât ile, söz ko
nusu teşkilâta mensup bulunan bu Andlaşmaya Taraf Devletlere ait ola
caktır.

compliance with this Treaty shall be borne both by the international
organization and by the States Parties to the Treaty participating in
such organization.
ARTICLE VDZ

Madde VII
Ay ve diğer gök cisimlen dahil, uzaya bir cisim fırlatan veya fırlatıran her Taraf Devlet ve, ülkesinden veya tesislerinden bir cisim fırlatılan
her Taraf Devlet, Andlaşmaya taraf diğer bir devlete veya bu Devlete
tabi gerçek veya tüzel kişilere karşı, sözkonusu cismin veya bu cismi
meydana getiren parçaların yeryüzünde, hava sahasında veya, ay ve di
ğer gök cisimleri dahil, uzayda ika ettikleri zararlar için milletlerarası
bakımdan sorumludur.

Each State Party to the Treaty that launches or procures the
launching of an object into outer space, including the moon and other
celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility
an object is launched, is internationaly liable for damage to another
State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by
such object or its component parts on the Earth, in air space or in
outer space, including the moon and other celestial bodies.
ARTICLE VIII

Madde VIII
Uzaya fırlatılan bir cisim tescil edilmiş bulunduğu Andlaşmaya
Taraf bir Devlet, sözkonusu cisim ve bu cismin personeli üzerindeki yar
gı hakkı ve denetlemesini, bu cisim uzayda veya bir gök cisminde bu
lunduğu sırada da muhafaza edecektir. Bir gök cismine indirilmiş veya
bu cisme yerleştirilmiş bulunanlar da dahil olmak üzere, uzaya fırlatılan
cisimler ve bunları meydana getiren parçalar üzerindeki mülkiyet hakkı,
bu cisimlerle bunların parçalarının uzayda veya diğer bir gök cisminde
bulunmaları veya yeryüzüne geri dönmüş olmaları dolayısiyle haleldar
olmayacaktır. Tescil edilmiş bulundukları Andlaşmaya Taraf Devletin sı
nırları dışmda bulunan bu gibi cisimler ile bunları meydana getiren par
çalar bu Devlete iade olunacak ve bu Devlet, vaki talep üzerine, iadele
rinden önce, sözkonusu cisimler ve bunları meydana getiren parçaların
teşhisine yarayacak bilgileri vermekle mükellef olacaktır.
Madde IX
Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uza
yın keşfi ve kullanılmasında işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma ilkelerine
dayanacaklar ve ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzaydaki bütün faali
yetlerini, Andlaşmaya Taraf diğer bütün Devletlerin mukabil menfaat
lerini gereği veçhile dikkate almak suretiyle yürüteceklerdir. Andlaşma
ya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayla ilgili inceleme
ve keşiflerini, bunların zararlı bir şekilde kirlenmesini ve yer - dışı mad
delerin sokulması sonucunda yeryüzü ortamında hasıl olacak zararlı de
ğişmeleri önleyecek şekilde yürütecekler ve, gerektiğinde, bu maksatla
uygun tedbirler alacaklardır. Andlaşmaya Taraf bir Devlet, ay ve diğer
gök cisimleri dahil, uzayda yürütülmesi kendisi veya tebaası tarafından
tasarlanan bir faaliyet veya denemenin, ay ve diğer gök cisimleri dahil,
uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılması alanında diğer Taraf Dev
letlerin faaliyetlerini zararlı bir şekilde engelleyeceği hususunda inan
dırıcı sebeplere sahip bulunduğu takdirde, sözkonusu faaliyet veya de
nemeye girişmeden önce gerekli milletlerarası istişarelerde bulunacak
tır. Andlaşmaya Taraf herhangi bir Devlet, ay ve diğer gök cisimleri da
hil, uzayın barşçı amaçlarla keşfi ve kullanılması ile ilgili faaliyetlerinin
diğer bir taraf Devletin, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda giriş
meyi tasarladığı bir faaliyet veya deneme dolayısiyle zararlı bir şekil
de engelleneceği hususunda inandırıcı bir sebebe sahip bulunduğu tak
dirde, sözkonusu faaliyet veya deneme konusu istişare talebinde bulu
nabilir.
Madde X
Andlaşmaya Taraf Devletler, bu Andlaşmanm amaçlarına uygun
olarak, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın keşfi ve kullanılması ko
nusunda milletlerarası işbirliğini teşvik etmek maksadiyle, bu Devletler
tarafından fırlatılan uzay cisimlerinin uçuşunu müşahede için imkan
verilmesi yolunda Andlaşmaya Taraf diğer Devletlerce yapılacak talep
leri eşitlik esasına riayet etmek suretiyle inceleyeceklerdir.
Bu gibi müşahede imkânlarının mahiyeti ve bunlara hangi şartlar al
tında rıza gösterileceği hususu, ilgili Devletler arasında varılacak bir
mutabakatla tespit olunacaktır.
Madde XI
Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda faaliyet gösteren Andlaş
maya Taraf Devletler, uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılması ko
nusunda milletlerarası işbirliğini teşvik etmek maksadiyle, bu gibi faali
yetlerin mahiyeti, yürütülmesi, ifa edildikleri yerler ve sonuçlar hakkında
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, halka ve milletlerarası bilim top
luluğuna mümkün ve kabil olan bilgileri vermek hususunda mutabık
kalmışlardır. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri, bu bilgileri
alır almaz, derhal ve etkili bir şekilde dağıtmaya hazır olmalıdır.

A State Party to the Treaty on whose registry an object launched
into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over
such object, and over any personnel thereof, while in outer space or
on a celestial body. Ownership of objects launched into outer space,
including objects landed or constructed on a celestial body, and of their
component parts, is not affected by their presence in outer space or
on a celestial body or by their return to the Earth. Such objects or
component parts found beyond the limits of the State Party to the
Treaty on whose registry they are carried shall be returned to that
State, which shall, upon request, furnish identifying data prior to their
return.
ARTICLE DC
In the exploration and use of outer space, including the moon and
other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the
principle of co-operation and mutual assistance and shall conduct all
their activities in outer space, including the moon and other celestial
bodies, with due regard to the corresponding interests of all other
States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall pursue
studies of outer space, including the moon and other celestial bodies,
and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contami
nation and also adverse changes in the environment of the earth resul
ting from the introduction of extraterrestrial matter and, where neces
sary, shall adopt appropriate measures for this purpose. If a State Party
to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment
planned by it or its nationals in outer space, including the moon and
other celestial bodies, would cause potentially harmful interference
with activities of other States Parties in the peaceful exploration and
use of outer space, including the moon and other celestial bodies, it shall
undertake appropriate international consultations before proceeding
with any such activity or experiment. A State Party to the Treaty which
has reason to believe that an activity or experiment planned by another
State Party in outer space, including the moon and other celestial bodies,
would cause potentially harmful interference with activities in the
peaceful exploration and use of outer space, including the moon and
other celestial bodies, may request consultation concerning the activity
or experiment.
ARTICLE X
In order to promote international co-operation in the exploration
and use of outer space, including the moon and other celestial bodies,
in conformity with the purposes of this Treaty, the States Parties to
the Treaty shall consider on a basis of equality any requests by other
States Parties to the Treaty to be afforded an opportunity to observe
the flight of space objects launched by those States.
The nature of such an opportunity for observation and the con
ditions under which it couldbe afforded shall be determined by agree
ment between the States concerned.
ARTICLE XI
In order to promote international co-operation in the peaceful
exploration and use of outer space, States Parties to the Treaty conduc
ting activities in outer space, including the moon and other celestial
bodies, agree to inform the Secretary-General of the United Nations
as well as the public and the international scientific community, to the
greatest extent feasible and practicable, of the nature, conduct, locations
and results of such activities. On receiving the said information, the
Secretary-General of the United Nations should be prepared to disse
minate it immediately and effectively.
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Madde XII

ARTICLE X H

Ay ve diğer gök cinsleri üzerinde bulunan bütün istasyonlar, tesis
ler, teçhizat ve uzay araçları, mütekabiliyet şartıyle, işbu Andlaşmaya
Taraf diğer Devletlerin temsilcilerine açık olacaktır. Sözkonusu temsil
ciler, arzulanan istişarelerin yapılabilmesi maksadiyle ve ziyaret oluna
cak tesis mahallindeki emniyetin sağlanması, ve normal faaliyetlerin
aksatılmasının önlenmesini teminen azamî ölçüde tedbirler alınabilme
si için, yapmayı tasarladıkları her ziyareti önceden bildireceklerdir.

All stations, installations, equipment and space vehicles on the
moon and other celestial bodies shall be open to represen tative of
other States Parties to the Treaty on a basis of reciprocity. Such rep
resentatives shall give reasonable advance notice of a projected visit,
in order that appropriate consultations may be held and that maximum
precautions may be taken to assure safety and to avoid interference
with normal operations in the facility to be visited.

Madde XIII

ARTICLE XHI

îşbu Andlaşmamn hühkümleri, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uza
yın keşif ve kullanılması alanında Andlaşmaya Taraf Devletlerce gerek
Andlaşmaya Taraf bir Devlet tarafından münferiden gerek özellikle mil
letlerarası, hükümetlerarası teşkilâtlar çevresinde diğer Devletlerle or
taklaşa yürütülen faaliyetlere uygulanır. Ay ve diğer gök cisimleri da
hil uzaym keşif ve kullanılması amacı ile, milletlerarası, hükümetler
arası teşkilâtların yürüttükleri faaliyetler münasebetiyle ortaya çıkan
pratik meseleler Andlaşmaya Taraf Devletler Ue Ugüi milletlerarası teş
kilât veya sözkonusu teşkilâtm üyesi bulunan işbu Andlaşmaya Taraf
bir veya birçok Devlet arasında çözümlenecektir.

The provisions of this Treaty shall apply to the activities of States
Parties to the Treaty in the exploration and use of outer space, inclu
ding the moon and other celestial bodies, whether such activities are
carried on by a single State Party to the Treaty or jointly with other
States, including cases where they are carried on within the framework
of international inter-governmental organizations.

Madde XIV
1. îşbu Andlaşma bütün Devletlerin imzasına açıktır. Andlaşmayı, işbu maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca yürürlüğe girmesinden önce
imzalamamış bulunan her hangi bir Devlet her zaman Andlaşmaya ka
tılabilecektir.
2. îşbu Andlaşma imzacı Devletlerin onayına tabi olacaktır. Onay
ve katılma belgeleri, işbu metinde Saklayıcı Hükümetler olarak adlan
dırılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Büyük Britanya ve Ku
zey îrlânda Birleşik Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümet
lerine tevdi olunacaktır.
3. îşbu Andlaşma, işbu Andlaşma hükümlerine göre Saklayıcı
Hükümetler olarak adlandırılanlar da dahil olmak üzere, beş Hüküme
tin onay belgelerim tevdi etmeleri halinde yürürlüğe girecektir.
4. îşbu Andlaşma, onay veya katılma belgelerini işbu Andlaşma
mn yürürlüğe girmesinden sonra tevdi eden Devletler bakımından, onay
veya katılma belgelerinin tevdii tarihinde yürürlüğe girecektir.

Any practical questions arising in connexion with activities carried
on by international inter-governmental organizations in the exploration
and use of outer space, including the moon and other celestial bodies,
shall be resolved by the States Parties to the Treaty either with the
appropriate international organization or with one or more States mem
bers of that international organization, which are Parties to this Treaty.
ARTICLE XTV
1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any
State which does not sign this Treaty before its entry into force in
accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.
2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States.
Instruments of ratification and instruments of accession shall be depo
sited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics,
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
United States of America which are hereby designated the Depositary
Governments.
3. This Treaty shall enter into force upon the deposit of instru
ments of ratification by five Governments, including the Governments
designated as Depositary Governments under this Treaty.

6. îşbu Andlaşma, Saklayıcı Hükümetler tarafından Birleşmiş Mil
letler Yasasının 102. nci maddesi uyarınca tescü ettirilecektir.

4. For States whose instruments of ratification or accession are
deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter
into force on the date of the deposit of their instruments of ratification
or accession.
5. The depositary Governments shall promptly inform all signatory
and acceding States of the date of each signature, the date of deposit
of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the
date of its entry into force and other notices.

Madde XV

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments
pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

5. Saklayıcı Hükümetler her imzanm tarihi, her onay veya ka
tılma belgesinin tevdi tarihi, Andlaşmamn yürürlüğe giriş tarihi ve di
ğer her nevi tebligattan, işbu Andlaşmayı imzalayan veya ona katılan
Devletlere derhal birgı vereceklerdir.

Andlaşmaya Taraf herhangi bir Devlet, işbu Andlaşmaya değişik
likler teklif edebilir. Bu değişiklikler, bunları kabul eden Andlaşmaya
Taraf her Devlet bakımından, Andlaşmaya Taraf Devletlerin çoğunluğunca kabul olunmaları üzerine ve bilâhara, Andlaşmaya Taraf diğer
Devletlerin her biri bakımından, kabul edildikleri tarihte yürürlüğe gi
receklerdir.
Madde XVI

ARTICLE XV
Any State Party to the Treaty may propose amendments to this
Treaty. Amendments shall enter into force for each State Party to the
Treaty accepting the amendments upon their acceptance by a majority
of the States Parties to the Treaty and thereafter for each remaining
State Party to the Treaty on the date of acceptance by it.
ARTICLE XVI

Andlaşmaya Taraf her hangi bir Devlet, işbu Andlaşmamn yürür
lüğe girmesinden bir yıl sonra, Saklayıcı Hükümetlere yapacağı yazılı
bir tebligat vasıtasiyle Andlaşmadan çekildiğini bildirebilir. Böyle bir
çekilme bu tebligatın alınması tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe gire
cektir.

Any State Party to the Treaty may give notice of its withdrawal
from the Treaty one year after its entry into force by written notifica
tion to the Depositary Governments. Such withdrawal shall take effect
one year from the date of receipt of this notification.

Madde XVII

ARTICLE XVII

Çince, Fransızca, İngilizce, ispanyolca ve Rusça metinleri aynı de
recede geçerli sayılacak işbu Andlaşma, Saklayıcı Hükümetlerin arşiv
lerine tevdi edilecektir. Andlaşmamn usulüne uygun şekilde onaylanmış
örnekleri, Saklayıcı Hükümetler tarafından, Andlaşmayı imzalayan ve
ya ona katılan Devletlerin Hükümetlerine gönderilecektir.

This Treaty, of which the Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives
of the depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall
be transmitted by the depositary Governments to the Governments of
the signatory and acceding States.

Yukarıdaki hususları tasdiken, gereği şekilde yetkili kılınmış aşa
ğıda adlan yazılı kimseler işbu Andlaşmayı imzalamışlardır.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have
signed this Treaty.
DONE in 3 copies, at the cities of London, Moscow and Washing
ton, the 27th day of January one thousand nine hundred and sixty seven

Bin dokuz yüz altmışyedi yılı Ocak ayı'nm 27 inci günü Londra,
Moskova ve Vaşington şehirlerinde, 3 nüsha halinde düzenlenmiştir.
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Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 6/8908
İlişik listede isimleri yazılı 27 (Yirmiyedi) kişiden 1, 6, 7, 15, 16,
26, 27 nci şualarında kayıtlı 7 kişinin durumları 403 sayılı Kanunun
7 nci ve geri kalan 20 kişinin de durumları aynı Kanunun 6 nci mad
delerine uygun bulunduğundan Türk vatandaşlığına alınmaları; İçiş
leri Bakanlığının 2/9/1967 tarih ve 3.236/00-3-4397 sayılı yazısı üze
rine, Bakanlar Kurulunca 25/9/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
C SUNAY
Devlet Balkanı

Başbakan V.
H MM ÇER

S. ÖZTÜRK

Devlet Bakara
S. T. MÜFTÜOĞLU

Adalet Bakanı

H. DİNÇER

Dıgjşlerî Bakanı V. Maliye Bakanı V.
F. SÜKAN
A. TOPALOĞLU
Ticaret Bakamı
A. TÜRKEL
Ulaştırma Bakanı V.
H.ATABEiLİ

Devfet Bakanı
H. ATABEYLİ

Devlet Bakanı
K- OCAK

Millî Sa- Bakamı
A. TOPALOĞLU

İçişleri Bakamı
E. SÜKAN

Millî Eğit. Bakamı Bayındırlık Bakamı
1. ERTEM
O- ALP

Sağ. ve Sos Y. Bakanı Güm ye Tak- Batanı
V. Â. ÖZKAN
l TEKIN
Çalışma Bakanı
A. N. ERDEM

Turizm ve Tanıtma Bakamı
N. KURS AT

Tarım Bakanı
B. DAGDAŞ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Adı ve soyadı
İsmail Akber
Sıdıka Kurdova
Naciye Uysal
Oğlu Recep Uysal
Kızı Ayşe Uysal
Seîver Osmanova
Mahmudova (Pınar)
Mehmet Yılmaz
Hasan Kiremitçi
Saniye Baylanoğlu
Oğlu Mehmet Baylanoğlu
Oğlu Necati Baylanoğlu
Kurtuluş Eğit Kavuncu
Halil İbrahim Pakzad
Eşi Münevver Pakzad
Zaide Efendiova
(Kurtarıldı)
Nazeni Erengüç
Haydar Menin
Feridun Müjdeni
Fazıl Milâni
Mirza Mümtaz Perveriş
Eşi Yaşar Sadiye
Perveriş
Oğlu Zeki Mümtaz
Perveriş
Halit Müslimzade
Eşi Şükran Müslimzade
Mehmet Hüseyin Tabağgı
Mustafa Kemal Salih
Hata Sitaviç Kartal

Karar No : 5678
1. M. S. B. As. Adalet Teftiş Kurul Bşk. lığında Müfettiş (Ankara)
Hv. As. Hâkim Yb. 1. Muammer Bural (945 - 19) m, 3 ncü Hava Kuv
veti K. As Mahkemesi As. Savcı Vekilliğine (Diyarbakır); Hv. Eğitim K.
As. Mahkemesi As. Savcısı (İzmir) Hv. As. Hâkim Kd Bnb. Ahmet Çelik
(947 -17) in, Hv. Harb Okulu K. refakatine Adlî Müşavir vekilliğine
(istanbul); Hv. Eğitim K. As. Mahkemesi As. Hâkimi (İzmir)Hv. As.
Hâkim Kd. Bnb. Bilal Yüceer (951 - B - 4) in, 3 ncü Hv. Kuvveti K. As.
Mahkemesi As. Hâkimliğine (Diyarbakır); 3 ncü Hv. Kuvveti K. As.
Mahkemesi As. Savcısı (Diyarbakır) Hv. As. Hâkim Kd Bnb Hilmi
Kalyoncu (952-1) nun, M. S. B. As. Adalet Teftiş Kurul Bşk. lığı Mü
fettişliğine (Ankara); 3 ncü Hv. Kuvveti K. As. Mahkemesi As. Hâkimi
(Diyarbakır) Hv. As Hâkim Kd Bnb. Cemil Ancan (949 - 74) m, 1 inci
Hv. Kuvveti K. refakatine Adlî Müşavir vekilliğine (Eskişehir); 1 inci
Hv. Kuvveti K. refakatinde Adlî Müşavir yardımcısı (Eskişehir) Hv. As.
Hâkim Kd Yzb. Hikmet Şener (956- 1) in, Hv Harb Okulu K. As. Mah
kemesi As. Hâkimliğine (istanbul); 3 ncü Hv. Kuvveti K. As. Mahkemesi
As. Hâkimi (Diyarbakır) Hv As. Hâkim Kd. Yzb. Muzaffer Yüksel
(954 - 71) in, Hv Harb Okulu K. As Mahkemesi As. Savcı yardımcılığına
(istanbul); 1 inci Hv. Kuvveti K. As. Mahkemesi As. Hâkim yardım
cısı (Eskişehir) Hv. As. Hâkim Ütgm. Orhan Yıldırım (963-3) m, Hv.
Harb Okulu K. As Mahkemesi As. Hâkim yardımcılığına (istanbul);
atanmaları tensip edilmiştir.
2. Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
12/10/1967

Sanayi Bakamı V. En-veTa.Kay.BakamıV.
O. ALP
T- TOKER

İmar ve İskân Bakamı
H. MENTEŞEOĞLU

Köy isleri Bakanı
T. TOKER

JfOS sayılı Kanun gereğince vatandaşlığa alınacaklara ait listedir
25/9/1967 gün ve 6/8908 sayılı Kararname ekidir
Sıra
No.

Sahire: 5

(Resmî Gazete)

Babasının adı

Doğum yeri

Doğum
tarihi

Baku
Eskicuma
Filibe
Bursa
Bursa

12/9/1912
1908
1906
1940
1943

Abbas
Yahya
Ali

Kırcaali
Bulgaristan
Selanik
Rodos
Rodos
Rodos
Rodos
İstanbul
İstanbul

12/5/1879
22/1/1938
1910
1909
1931
1938
1944
1920
1924

Mehmet
Ali Asker
Hasan
Yahya
Mehmet Hüseyin
Gulan

Eğridere
Gümrü
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Şebister

1/10/1931
1909
1920
1943
1927
1913

Mehmet

İstanbul

1925

Mirza Mümtaz
Cafer
Ali
Rıza
H İbrahim
Zeynel

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Kıbrıs
Yenipazar

Abbas
Salih
Şerif
Ahmet

»
Osman
Dilâver
Mustafa
Mehmet
Hüsnü

»

1944
1921
1934
1925
1928
10/4/1929

Başbakan
S. DEMİREL

CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Millî Savunma Bakanı
A. TOPALOĞLU

içişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı: 5673
1 —. Kütahya î ü Merkez ilçesi Merkez Bucağına bağlı Ortaca
Köyü ile,
Aynı ilçenin Köprüören Bucağına bağlı Karaağaç Köyü bölgesindeki
iki Bucak arası sınır ilişik krokisinde de işaret olunduğu üzere;
(Kuzeydeki geçit köprüsünden başlayarak doğu güney istikametin
deki Hatip Kuyusuna, buradan güneye doğru Kocabayır ile 1214 rakımlı
Kireç Furunu tepesi arasındaki dere başlangıcına ki«paftaya göre Çin
gene Deresi» buradan Kocabayır eteklerindeki Sıra Taşlar.a, Sıra Taşlar
dan Ahlatcık Kırına, buradan Taşköprü, Kadıtaşı «Oyuk Börü», Pmaryeri, Yörük Mezarı ve Delikli Taş'a çekilen düz hat) olarak tespit edümiştir.
2 —• Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel hak
ları saklıdır.
3 —• Bu kararı içişleri Bakanı yürütür.
12/10/1967
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
8. DEMİREL

içişleri Bakam
F. SÜKAN

Gümrük ve Tekel Bakanlığından :
Karar No : 5677
1 —• Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 1100
liralık kadroda 1500 lira maaş alan Müşavir Sadrüşşeria Hakdıyen'in aynı
Genel Müdürlük 1250 liralık Müşavir kadrosuna müktesep hak aylığı
1500 lira maaşla atanması uygun görülmüştür.
2 —• Bu kararı Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür.
12/10/1967

Başbakan
S. DEMİREL

CUMHURBAŞKANI
C. S UN Ar
Güm. ve Tek Bakanı
1. TEKİN

((Resmî Gazete)

Sahife: 6
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından :

1 —' (600) lira maaşla Afyon Hâkim Yardımcılığına, Ankara Hâ
kim Adayı Dr. Ahmet Önder (14864),
2 —• (500) lira maaşla Tercan Hâkim Yardımcılığına, Ankara Hâ
kim Adayı Yılmaz Bozatlı (15947),
3 —• (500) lira maaşla İmranlı Hâkim Yardımcılığına, Amasya Hâ
kim Adayı Mehmet Handan Surlu (15945),
4 — (500) lira maaşla Hani Hâkim Yardımcılığına, Ankara Hâ
kim Adayı Rasim Başarır (15955),
5 —• (500) lira maaşla TJludere Hâkim Yardımcılığına, İsparta Hâ
kim Adayı Ünal Müslehiddinoğlu (15954),
6 — (500) Ura maaşla Ömerli Hâkim Yardımcılığına, Afyon Hâ
kim Adayı Agâh Değer (15948),
7 — (500) lira maaşla Posof Hâkim Yardımcılığına, Siirt Hâkim
Adayı Fahri Batur (15944),
8 — (500) lira maaşla Lice Hâkim Yardımcılığına, istanbul Hâ
kim Adayı Tekin Özmen (16342),
9 — (500) lira maaşla Şemdinli Hâkim Yardımcılığına, Kozan Hâ
kim Adayı Nafiz Erdem (15961),
10 —ı (500) lira maaşla Selim Hâkim Yardımcılığına, Ankara Hâ
kim Adayı Düzgün Korkmaz (16779),
11 — (500) lira maaşla Solhan Hâkim Yardımcılığına,Kozan Hâ
kim Adayı Nafiz Gedik (15949),
Atanmalarına dair Yüksek Hâkimler Kurulu Birinci Bölümünce ve
rilen 12/10/1967 tarihli karar, Genel Kurul'un 12/10/1967 tarih ve
386/370 sayılı kararı ile onanmıştır.

1 — (950) lira maaşla Görele Ceza Hâkimliğine, Eynesil Sulh Hâ
kimi A. Ziya Sağesen (13950),
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2 —' (950) lira maaşla Develi Hukuk Hâkimliğine, Arsin Sulh Hâ
kimi Hilmi Moldur (13830),
3 — (700) lira maaşla Karaburun Hâkim Yardımcılığına, Ömerli
Hâkim Yardımcısı Nihat Tınaz (15864),
4 — (700) lira maaşla Gerze Sulh Hâkimliğine, Hani Hâkimi E .
Yaşar Cengiz (15104),
5 — (700) lira maaşla Ağlasun Sorgu HâkimUğine, Tercan Hâkim
Yardımcısı Dalçın Bahadır (14637),
6 — (700) Ura maaşla Kaş Hâkim Yardımcılığına, Gerger Hâkim
Yardımcısı E. İbrahim Sulu (15862),
7 — (700) Ura maaşla Arsin Hâkimliğine, Bitlis Sulh Hâkimi Ş.
Kaya Akdemir (16578),
8 — (700) lira maaşla Taşova Hâkim Yardımcılığına, İmranlı Hâ
kim Yardımcısı M. Behçet öcal (15501),
9 — (600) lira maaşla Bitlis Hâkim Yardımcılığına, Şemdinli Hâ
kim Yardımcısı M. Oktay Yiğitbaş (16004),
10 — (600) Ura maaşla Arsin Sorgu Hâkimliğine, Lice Sorgu Hâ
kimi Yılmaz Hamşioğlu (16082),
11 —• (600) lira maaşla Manyas Hâkim yardımcılığına, Uludere Hâ
kim Yardımcısı Yılmaz Çiflikli (16016),
12 — (600) Ura maaşla Gerger Hâkim Yardımcılığına, Solhan Hâ
kim Yardımcısı İsmet Şahin (15485),
13 — (600) lira maaşla Çekerek Hâkim Yardımcılığına, Serim Hâ
kim Yardımcısı Ş. Doğan Süler (15312),
14 — (600) lira maaşla Mardin Hâkim Yardımcılığına, Posof Hâ
kim Yardımcısı Sadettin Yazıcı'nın (16303),
Atanmalarına dair Birinci Bölümce verilen 7/10/1967 tarihli karar,
Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulu'nun 10/10/1967 tarih ve
374/366 sayılı kararı Ue onanmıştır.
> • • — — — —

Yüksek Seçim Kurulu Kararı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından :
Karar No : 182
İtiraz No. : 78
Nevşehir Adalet Partisi İl Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından
Kurulumuz Başkanlığına İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığiyle gönde
rilen 23/9/1967 günü ve 19 sayılı dilekçede; Nevşehir İl Seçim Kurulu
nun 21/9/1967 günlü ve 5 sayılı kararının itiraz yoluyla incelenmesi iste
nilmiş olmakla, gereği görüşüldü :
Belediye kurulmasına karar verilen Avanos'un Göynük Köyünde
17/9/1967 tarihinde seçim yapılmış ve Belediye Başkanlığını aynı yer
Muhtarı Cemal Gümüştepe kazanmıştır. Avanos Adalet Partisi İlçe İdare
Kurulu Başkanı Mustafa Uzgören 17/9/1967 tarihli dilekçe ile ilçe
seçim kuruluna itiraz ederek, Millet Partisi adayı olarak seçime katılan
Göynük Muhtarı Cemal Gümüştepe'nin muhtarlıktan istifa etmeden aday
lığını koyduğundan bahsile tutanağının iptaline karar verilmesini talep
etmiştir. İlçe Seçim Kurulu 18/9/1967 tarihinde, (Muhtarlar istifa zorun
da değildirler. İtiraz sandık kurulları işlemlerine ilişkin bulunmamaktadır.
Belediye Başkanlığına seçilen ve itirazlı olan mazbata'nın Cemal Gümüştepeye verilmesine, dilekçenin incelenmek üzere vazifeli il seçim kurulu
na gönderilmesine) karar vermiş ve Avanos Adalet Partisi liçe Başkam
Mustafa Uzgören 19/9/1967 tarihli dilekçe ile Nevşehir Tl Seçim Kurulu
na başvurarak seçimin iptaUni istemiştir. Nevşehir İl Seçim Kurulu
21/10/1937 tarihinde, (307 sayılı Kanunla Belediye Kanununa eklenen 5
nci madde delaletiyle 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 17 inci
maddesine göre Cemal Gümüştepe'nin muhtarlıktan istifa zorunda bulun
madığından itirazın reddine) ilişkin kararı ittihaz etmiş ve 22/9/1967
tarihinde tebliğ olunan bu karar aleyhine Nevşehir Adalet Partisi İl Yö
netim Kurulu Başkanlığınca 23/9/1967 tarihinde Kurulumuza başvurul
muştur.
1 — İtirazcı, itiraza yetkili bulunanlar arasındadır. İtirazın İl Se
çim Kurulu Başkanlığı aracılığiyle gönderilmiş olması itibariyle kimliğin
belgelendirilmiş olduğu ve itiraz dilekçesine itirazla ilgili belgelerin ek

lendiği görülmüştür. Belediye Başkanlığı seçmini kazanan Cemal Gümüş
tepe'nin tutanağı 18/9/1967 tarihinde düzenlenmiş olup bu tutanak aley
hine Avanos Adalet Partisi İlçe Başkanı tarafından 19/9/1967 tarihinde
II Seçim Kuruluna başvurulmuş olması karşısında itiraz, Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 günlü ve 298
sayılı Kanunun 129 uncu maddesinde yer alan süre içinde yapılmıştır.
İl Seçim Kurulunun kararına karşı Kurulumuza yapılan itiraz dahi süresi
içinde bulunduğu cihetle itirazın esasının incelenmesine geçilmiştir.
2 — Nevşehir İl Seçim Kurulu'nun itiraz konusu 21/10/1967 günlü
ve 5 sayılı kararı, kanun hükümlerine tamamiyle uygun bulunduğu cihet
le itirazın reddi gerekmektedir. Gerçekten; Belediye Başkanlığına aday
lığını koymuş bulunan köy muhtarının 19/7/1963 günlü ve 307 saydı
Kanunla 1580 sayılı Belediye Kanununa eklenen 5 inci madde delaletiyle
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 inci maddesine göre belli süre
içinde istifa etmesine gerek yoktur. Sözü geçen 306 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun memurların adaylığına ilişkin 17 inci maddesinde kimle
rin istifa edecekleri belirtilmiştir. Bunlar arasında muhtarlar yer alma
mıştır. Esasen muhtarlar memur olmayıp seçilmek suretiyle bu göreve
gelmişlerdir. Adaylığım koymuş bulunan köy muhtarının istifa zorunda ol
madığı, 307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değiştirilmiş bulunan 1580
sayılı Belediye Kanununun 26 mcı maddesi (Cumhuriyet Senatosu Üye
liği, Millet vekilliği, Tl Genel Meclisi Üyeliği, Köy Muhtarlığı ile Belediye
Meclisi Üyeliği veya Belediye Başkanlığı bir şahıs uhdesinde birleşemez.
Bu niteliği haiz bir kimse Belediye Başkanlığına veya Belediye Meclisi
ÜyeUğine seçildiği takdirde, seçim sonucu kendisine tebliğ edildiği tarih
ten itibaren 15 gün zarfında tercih hakkını kullanmazsa Beledye Baş
kanlığını ve Belediye Meclisi Üyeliğini reddetmiş sayılır.) hükmünden de
anlaşılmaktadır. Zira, yukarıya yazılan madde hükmüne göre, muhtarlık
sıfatı üzerinde olan bir kimse yeni bir seçime girebilmektedir.
Sonuç : İtirazın reddine, Nevşehir Tl Seçim Kurulunca verilen itiraz
konusu kararın onanmasına, kararın Resmî Gazetede yayınlanmasına ve
Nevşehir İl Seçim Kurulu Başkanlığı ile itirazcıya gönderilmesine,
12/10/1967 gününde oybirüğiyle karar verildi.
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İLANLAR
Edirne Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Sulh Hukuk Hâkimliğinin 13/7/1967 tarihli selâhiyet vesikasına isti
naden avukat Sinan Sayın tarafından davalılar Istanhul Erenköy Kayasultan Sokak No. 19 da mukim Fikri özer vs. aleyhlerine açılmış bulu
nan nüfus kaydmdaki mükerrer kaydın iptali davasında :
Edirne Hasmurat Mahallesi hane. 83 de kayıtlı davalılardan ismail
oğlu, Mehmet Özer'in 1/3/1930 doğumlu olan mükerrer kaydın iptaline
ve Gebzedeki kaydın ipkasına 12/7/1967 tarihinde karar verilmiş oldu
ğundan Fikri Özer'e tebliğ yerine kaim olmak üzere usulen ilân olunur.
7907
Çorum - Ortaköy Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
967/9
Cevizli Köyünden Rıza Yalçın'm Ortaköy ilçe merkezinden Mustafa
Acısu, Murat Ceyhan, Ali Yılmaz aleyhine açtığı alacak davasmın duruş
ması sırasında :
Davalılardan Çorum Ortaköy İlçe merkezinden Osman oğlu Mustafa
Acısu'nun adresi belli olmadığından davetiye tebliğ edilememiştir. Bu
kerre Resmî Gazete üe davetiyenin kendisine tebliğine duruşmanın
7/12/1967 Perşembe günü saat 9.00 za bırakılmasına karar verildiği ilân
olunur.
6861

Suç : Ölçüler K. Mu.
Suç T. : 27/6/1967
Ölçüler K. muhalefetten maznun Saide Demirkaya'nın sabit olan
ful ve hareketindan dolayı T. C. K. nun 6621 S. K. 24/B maddeleri uyarın
ca elli lira hafif para cezasiyle mahkûmiyetine 1/7/1967 tarihinde karar
verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapıla
maması sebebile 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilâ
nın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına ka
rar verildiği ilân olunur.
7908/2
E. No. : 966/174
K. No. : 967/223
Davacı : H. A.
Hazmın : Hasan Akın - Sivas Abdulkerim Mah. 93 de nüfusa ka
yıtlı Şükrü oğlu 1939 D. lu
Suç : Hırsızlık
Suç T. : 13/2/196«
Hırsızlıktan maznun Hasan Akm'm sabit olan fül ve hareketinden
dolayı T. C. K. nun491/4,62, 81/2, 525 inci maddeleri uyarınca sekiz ay 20
gün hapsine o kadar E . U. N. altında bulundurulmasına 17/3/1967 tari
hinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebli
gat yapılamaması sebebile 7201 sayılı Tebligat Kanunun hükümlerine tev
fikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına karar verildiği ilân olunur.
7908/3

Diyarbakır Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
967/142
967/154
6136 sayılı Kanuna muhalif hareketten sanık Mardin'in Kabale Kö
yünden olup Diyarbakır Lalebey Mahallesi Uçak Sokak 48 sayılı evde
oturan Abdulkerim oğlu 1938 D. lu Şerif Kaya hakkında yapılan duruş
ma sonunda : 6136/15 CK. 59/2, 647/4 üncü maddesi gereğince neticeten
833 lira 30 kuruş ağır para cezasile mahkûmiyetine dair gıyaben verilen
16/3/1937 günlü karar sanığın adresi meçhul kaldığından tebliğ edile
mediği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 - 29 uncu maddeleri gereğince
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gere
ğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış
sayılmasına 9/1/1967 gününde karar verildi.
7906

Mahkememizin 7/9/1967 tarih ve 965/38 esas 967/220 sayılı kararı
ile gıyap suçundan sanık Havza ilçesi Alançayırı Köyü nüfusuna kayıtlı
Hüseyin oğlu Hatice'den doğma son olarak Ankara Gülveren Mahallesi
927 numarada oturduğu anlaşılan 1927 doğumlu Hasan Kalaycı'nın
T. C. K. nun 491/Ilk, 6517 sayılı Kanunun 13 ve T. C. K. nun 525 inci
maddeleri gereğince 18 ay hapis ve 18 ay müddetle emniyeti umumiye
nezareti altında bulundurulmasma, mahkeme masraflarının kendisinden
tahsiline temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda verilen kararın
bütün araştırmalara rağmen bulunamadımdan 7201 sayılı Kanunun 28, 29
30 ve 31 inci maddelerine uyularak Resmî Gazetede bir defa ilânen tebli
ğine ve ilân tarihinden 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına mah
kememizin 12/10/1967 gün ve aynı sayılı kararı gereğince üân olunur.
7916

istanbul Dördüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No. : 967/301
K. No. : 967/270
Davacı : H. A.
Maznun : Ali Rıza Çalabin - S atı oğlu 1926 D. lu Bayazıt 16 Mart
Şehit Veli Caddesi 34 No.
Suç : Hükümet emirlerine riayet etmemek
Suç T. : 22/3/1967
Hükümet emirlerine riayet etmemekten maznun Ali Rıza Çalabin'in
sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 526/1 inci maddeleri
uyarınca yüz lira hafif para cezasiyle tecziyesine 4/4/1967 tarihinde ka
rar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat ya
pılamaması sebebile 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan
ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına
karar verildiği ilân olunur.
7908/1
E. No. : 967/661
K. No. : 967/668
Davacı : H. A.
Maznun : Saide Demirkaya - Mehmet kızı 1320 D. lu Ürgüp Bedresttin Mahallesinden hane 84 K. Fatih Ahmet Şuayip Sokak 15/8

Küre Sulh Hukuk Hâkimüğinden :
966/38
Küre Orman İdaresi tarafından Devrekani Kırvaç Köyünden Tev
fik Topacoğlu aleyhine açılmış bulunan tazmniat davasında davalı adı
na çıkarılan dilekçeli davetiyeler istanbul'da olup adresi büinmediği
meşruhatı ile iade edilmiş olduğundan adı geçen davalı Tevfik Topacoğlu'nun duruşmanın bu defa talik edildiği 14/11/1967 Salı saat 9.00 da
bizzat veya kendisini bir veküle mahkemede temsü ettirmesi için da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7909
963/165
Davacı Kastamonu Hususî İdaresini temsilen Avukat Sabri Keskin
tarafmdan açılmış bulunan davanın duruşmasmda Kastamonu Dere Kö
yünden Hasan oğlu Tahsin Kasırga adına çıkarılan davetiyeler tebliğ
edilemediğinden adı geçen davalı Kastamonu Dere Köyünden Hasan oğlu
Tahsin Kasırga'mn duruşmanın bu defa talik edildiği 27/12/1967 Çar
şamba saat 9.00 da mahkemede bizzat veya kendisini bir vekille tem
sü ettirmesi için davetiye yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7910
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Trabzon Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Kakım • Coza Hâkimi M. Kâmil Ergüney 8533
Kâtip • Tahir İnce
Hükümlü Trabzon İl'i Arsin İlçesi Çatak Köyü 42 hanesinde kayıtlı
İsmail oğlu Ayşeden olma 1949 tashih doğumlu Mehmut Baş'm, Mahke
memizce gıyaben hüküm giymiş olup adresi meçhul bulunduğundan dos
yası tetkik edilerek aşağıdaki karar ittihaz olundu :
Gereği düşünüldü : 6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Arsin
llçesi'nm Çatak Köyünden İsmail oğlu Ayşe'den olma 1949 tashih do
ğumlu Mahmut Baş'm, Mahkememizin 30/3/1967 gün ve 966/484 esas,
967/58 sayılı kararıle 6136 sayılı Kanunun 15, C K 55/3, 647 sayılı K.
nun 4/1 inci maddeleri hükmünce iki ay hapis ve 66,66 lira ağır para ce
zası, para cezasına tahvil edilmiş olduğu ve bunca aramalara rağmen ad
resi meçhul bulnduğundan, mahkûmiyetine dair ilânın kendisine tebliğ
edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 uncu ve müteakip mad
deleri uyarınca gazete ile ilânına, ilânın Resmi Gazetede yapılmasına, ga
zete nüshasından bir adedinin hâkimliğimize gönderilmesine ve işbu ka
rar örneğinin Cumhuriyet Savcılığına tevdiine karar verldi.
7915/1
Hâkim : Ceza Hâkimi M. Kâmil Ergüney 8533
Kâtip : Tahir İnce
Hükümlü Trabzon İl'i Araklı İlçesi Yalıboya Köyü nüfusuna kayıtlı
Bayram oğlu, Zülfiyeden olma 1947 doğumlu Dursun Ali Balcın Mah
kememizce gıyaben hüküm giymiş olup adresi meçhul bulunduğundan,
dosyası tetkik edilerek aşağıdaki karar ittihaz olundu :
Gereği düşünüldü : Vazifeli memura hakaret ve sarhoşluktan sanık
Araklı İlçesi Yalıboya Köyünden Bayram oğlu Zülfiyeden olma 1947 do
ğumlu Dursun Ali Balcı'nm mahkememizin 27/4/1967 gün ve 1967/73
esas, 1967/88 sayılı kararile T. C K. 571. inci maddesi hükmünce (50)
elli lira hafif para cezasiyle mahkûmiyetine hüküm verilmiş olduğu ve
bunca aramalara rağmen adresi meçhul bulunduğundan, mahkûmiyetine
dair ilânın kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nun 29 ve müteakip maddeleri uyarınca gazete ile ilânına, ilânın Resmî
Gazetede yapılmasına, gazete nüshasından bir adedinin hâkimliğimize
gönderilmesine ve işbu karar örneğinin Cumhuriyet Savcılığına tevdiine
karar verildi.
7915/2
Hâkim : Ceza Hâkimi M Kâmil Ergüney 8533
Kâtip : Cemal Birincioğlu
Hükümlü Trabzon İl'i Merkez Kamışlı Köyü nüfusuna kayıtlı Haşim
oğlu, Hamıdeden olma, 1/1/1954 doğumlu Selâhattin Kurt mahkememiz
ce gıyaben hüküm giymiş olup adresi meçhul bulunduğundan dosyası tet
kik edilerek aşağıdaki karar ittihaz olundu :
Gereği düşünüldü : Hırsızlık suçundan sanık Trabzon merkez Kaza
Kamışlı köyü nüfusuna kayıtlı Haşim oğlu Hamide'den olma 1954 do
ğumlu Selâhattin Kurt, mahkememizin 29/6/1967 gün ve 1967/3 74 esas
1967/165 karar sayılı ılâmile T C K 492/1, 522 inci maddeleri hükmün
ce ve C. K 54/3 dört ay müddetle hapsine hüküm verilmiş olduğu ve bun
ca aramalara rağmen adresi meçhul bulunduğundan, mahkûmiyetine dair
ilâmın kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu»
29 ve müteakip maddeleri uyarınca gazete ile ilânına, ilânın Resmî Ga
zete ile yapılmasına, gazete nüshasından bir adedinin hâkimliğimize gön
derilmesine ve işbu karar örneğinin Cumhuriyet Savcılığına tevdiine ka
rar verildi.
7915/3

diğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri uya.i->
ca gazete ile ilânına, ilânın Resmî Gazete ile yapılmasına, gazete nüs
hasından bir adedinin hâkimliğimize gönderilmesine ve işbu karar ör
neğinin Cumhuriyet Savcılığına tevdiine karar verldi.
7915/4
,o>

Ankara 6. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
967/133
Davacı Zeynep Gür tarafından davalı Halil Gür aleyhine açılan
nafaka davasının yapılan duruşması sırasında :
Davalının Niğde'nin Zobo Sokağı 1 numaralı hanede ayrıca yine
Niğde'nin Kıçağaç Mahallesi hane 54, İS/287 de ikamet ettiği dava di
lekçesinde adres olarak gösterilmiş ise de bunca aramalara rağmen
davalı bulunamadığından davetiye kendisine, gazete ile ilân edilmiştir.
Davalı hakkındaki duruşma 16/11/1967 Perşembe saat 10.00 a talik
edilmiş bulunduğundan gıyap kararı yerine kaim olmak üzere mezkûr
gün davalı duruşmaya gelmediği takdirde gıyabında duruşmanın yapı
lacağı ilân olunur.
7920

Bayburt Asiye Hukuk Hâkimliğinden :
967/144
Davacı Bayburt Hazine vekili Avukat İhsan Fazıl Enkavi tarafın
dan davalı Aydıncık Köyünden Hanefi ve İrfan Haşlak aleyhine açılan
tapu iptali davasının yapılan yargılamasında :
Davacı İrfan Haşlak ile Hanefi Haşlak'm tebligata salih adresleri
meçhul olduğundan kendisine Mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar
verilmiş olup yargılama 29/11/1967 Çarşamba günü saat 9.00 a talik
edilmiştir.
Belli günde davalılar mahkemeye gelmeleri veya kendilerini bir ve
kille temsil ettirmeleri aksi halde kendilerine gıyap kararı tebliğ edile
ceği ilân olunur.
7911

Çayeli Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Çayeli'nin Taşhane Mahallesinden Zekeriya oğlu Ali Karahan tara
fından davalılar Ömer oğlu Vehbi ve hissedarları aleyhine ikame olunan
Taşhane Mahallesinde kaim tapunun 606 ada 1, 3 ve 4 parsel nolu gayrimenkullerin kadastro tespitinin iptali ile hissesi nispetinde adına tesci
line mütedair açtığı davanın duruşmasında :
Davalılardan Ah ve Vehbinin adresleri meçhul olduğundan davetiye
nin Gazete ile ilânen tebliğ edildiği ve duruşma gününde mahkemeye gel
medikleri gibi, vekilde tutmadıkları ve hiç bir mazerette bildirmediklerin
den adı geçen Vehbi ve Ali hakkında Resmî Gazete ile ilânen gıyap karan
tebliğine ve duruşmanın 11/4/1967 saat 9 00 a talikine karar verilmiştir.
Davalılar Ali ve Vehbi Karahan bu kerre duruşmaya gelmezlerse
haklarında kat'i gıyap kararı verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.
7685
—

•

Şabanözü Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Hâkim : Ceza Hâkimi M. Kâmil Ergüney 8533
Kâtip : Cemal Birincioğlu
Hükümlü Rize il'i lyidere Bucağı Fıçıtaşı Köyü nüfusuna kayıtlı
Mahmut oğlu, Emine'den doğma 1934 doğumlu Orhan Yılmaz'ın mahke
memizce gıyaben hüküm giymiş olup adresi meçhul bulunduğundan dos
yası tetkik edilerek aşağıdaki karar ittihaz olundu :
Gereği düşünüldü : Hakaret ve manevî mukavemetten sanık Rize
İl'i lyidere İlçesi Fışkaş (Fıçıtaşı) Köyünden olup Trabzon Merkez Kaza
Çömlekçi Mahallesi Emrullah Sokak No.3 hanesine kayıtlı Mahmut oğlu
Emine'den olma 1934 doğumlu Orhan Yılmaz'ın mahkememizin 27/6/1967
gün ve 1967/124 esas 1967/166 karar sayılı ilâmı ile C. K. 266/1, 89 uncu
maddeleri uyarınca bir ay 7 gün hapis 150 lira ağır para cezasile mahkû
miyetine hüküm verilmiş olmakla, bunca aramalara rağmen adresi meç
hul bulunduğundan mahkûmiyetine dair ilâmın kendisine tebliğ edileme-

966/193
Davacı Kaza Merkezinden Küçük Mehmet'e velayeten kendisine asa
leten Muharrem Soydaş vekili Selâhattin Gökgöz tarafından davalılar
Şabanözü merkezinden Sami, İbrahim, Emüç "Ünal ve 3 arkadaşları ile
hazine aleyhine açılan gayrimenkul tescili davasının yapılan duruşması
Bonunda :
Tescili talep edilen gayrimenkulun 32/20 hissesi davacı Muharrem
adma tapuya tesciline 12/9/1967 gün ve 193 - 103 esas ve karar sayı ile
karar verildiği, davalılardan Emüç Ünal'ın adresi meçhul bulunması sebe
biyle kararın ilânen müstediye tebliği gerektiğinden ilân tarihinden iti
baren 15 gün içinde müracaat edilmediği takdirde kesinleşeceği ilânen
davalı Emüç Ünal'a tebliğ olunur.
7840
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IL^e.ii ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlük'ır>de~ :
1 — Aşa gırla cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzeme teklif isteme suretiyle satm alı
nacaktır.
Muv. teminat
miktarı
İ H A L E
Satmalına No. ve Cinsi
Lira Kr.
tarih ve saati
1- 67-D/146 33 kalem patinaj zinciri
11.500,—
2- 67-D/121 59 kalem boya ve boya mal. 1.750,—
3- 67-D/129 Çelik - Alüminyum ve tam Alü
minyum iletkenler
5 500,—
4- 67-D/86 Muhtelif atelye tezgâhlan
1.800,—
5- 67-D/124 4 adet fotoğraf makinası
500,—

3/11/1967 - 15.00
9/11/1967 - 16.00
10/11/1967 - 15.00
10/11/1967 -16.00
13/11/1967 - 15.00

2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. Maltepe R/7 Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunda
yapılacaktır.
Şartnameler aynı yerden ve istanbul'da DSİ 14. Şube
Başmühendisliğinden (Tophane, Firuzağa Süngü Sokak 3-5-7) talep
mukabilinde alınabilir.
3 — İsteklilerin teklif mektuplarının, idarî şartnamenin 9 uncu
maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etme
leri şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir.
8053 / 1-1
Uzunköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Uzunköprü'nün Çavuşlu Köyünden Remzi Işcan ve Recep Çınar
vekilleri Uzunköprü'de Avukat İsmail Ardaman'm aynı Köyden Hü
seyin Yılmaz ve 14 arkadaşı aleyhlerine açtığı tapu senedi iptali ve
tescil davasının duruşmasında :
Adresi bilinmiyen davalı Ali Osman Altuğ'a 25/9/1967 günlü du
ruşma için 2/8/1967 tarihli Resmî Gazete'de ilânen davetiye tebliğine
rağmen gelmediğinden 27/11/1967 günlü duruşma için aynı Gazete'de
gıyap davetiyesi ilânına karar verilmiştir.
Adı geçenin belirli duruşmaya gelmediği, vekil göndermediği tak
dirde duruşmasının gıyabında belirtileceği tebliğ makamında ilân olunur.
7924
Devrek Sulh Hukuk Hâkimliğinden
964/61
Devrek'in Gerze Köyünden Î S T i a i l Gözlüoğlu tarafından ölü Cemal
Süksel'in kanunî varisleri kar sı Fatma Yüksel ve diğerleri aleyhlerine
açılmış bulunan 465 lira alacak davasının Devrek Sulh Mahkemesinde ya
pılan duruşması sırasında :
Davalılardan Ziya Koray'm yapmış olduğu iptidai itirazının red
dedildiğinin ve 13/7/1967 tariiıindeki duruşmaya gelmesi veya kendi
sini bir vekille temsil ettirmesi hususundaki davetiye Bayazıt - istanbul
adresine tebliğ edilmiş ve yapılan tebligat üzerine duruşmaya gelme
diğinizden hakkınızda gıyap karan tebliğine karar verilerek aynı ad
resinize gıyap kararı gönderilmiş ise de, yapılan tahkikatta semti meç
hule gittiğiniz meşruhatı ile gıyap karan bilâ tebliğ iade edildiği ve

başkaca adresinizde belli olmadığından gıyap kararmın ilânen tebli
ğine ve muhakemenin 30/11/1967 Perşembe saat 9.00 a bırakılmasına
karar verilmiştir.
Mezkûr gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız ve ken
dinizi temsil edecek bir vekil de göndermediğiniz takdirde hakkınız
daki muhakemenin gıyabınızda devamma karar verileceği, gıyap ka
ran tebliği yerine kaim olmak üzee keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
7914
izmir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
967/357
Davacı Fatma Cabı vekili Avukat Süleyman tğici tarafından da
valı Bodrum Umurca Mahallesi Cami Sokak 56 numarada oturur iken
semti meçhule giden Mustafa Kemal Cabı aleyhine açılan boşanma da
vasında :
Davalının adresinin meçhul bulunması sebebiyle ilânen tebligat ic
rasına mahkemece karar verildiğinden davalı Mustafa Kemal Cabı'nın
20/11/1967 günü saat 9.00 daki duruşmaya gelmesi veya kendisini bir
vekille temsil ettirmesi davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
7912
967/63
Davacı Hazine tarafından davalılar izmir Tilkilik 1298 Sokak 11
numarada oturur iken semti meçhule giden Fatma Sivaslıoğlu ile Ce
mile Yapıcı, Rab'a Karaduman v. s aleyhine açılan alacak davasında :
Davalılardan Fatma Sivaslıoğlu'nun adresinin meçhulbulunması sebe
biyle ilânen tebligat icrasına Mahkemece karar verildiğinden davalı Fat
ma'nın 14/11/1967 günü saat 9.45 deki duruşmaya gelmesi veya kendi
sini bir vekille temsil ettirmesi davetiye ve dava düekçesi yerine kaim
olmak üzeer Uânen tebliğ olunur.
7913
Zile Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
967/60
967/459
7-le'nin Emîrdolu Köyünden
Dursun Çetinkaya tarafından aynı
köyden Melek Çetinkaya aleyhine açılan zina sebebiyle boşanma da
vasının muhakemesi sonunda : 17/7/1967 tarih ve 1957/459 sayılı ka
rarla taraflann boşanmalarına
karar verilmiş ve davalının tebligata
yarar salih adresi tespit edilemediğinden işbu hüküm hülâsasının dava
lıya tebliği yerine kaim olmak ve tebliğden itibaren davalının 15 gün
içinde mezkûr karan temyize hakkı bulunduğu ilân olunur.
7927
Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
967/14
Gayrimenkul satış ilânı
Tekirdağ'm Işıklar Köyünde 7 parça tarla ile 1 adet evin verilen
karar gereğince şüyuun izalesi bakımından satışlan 28/11/1967 günü
saat 10.00 - 10.30 arasında ve hukuk mahkemeleri kaleminde ve ikinci
satışın da 8/12/1967 günü aynı yerde ve saatlerde yapılacağı hisse
darlardan olup adresi meçhul bulunan Osman Urkmez'e tebligat ye
rine kaim olmak üzere ilânen satış günü tebliğ olunur.
7923

Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden :
Cinsi
Jaiuji
Yataklık pamuk
Yağlı boya malzemesi
Cerrahi alet

Miktan
333 M2
2000 Kg.
6 Kalem
12 Kalem

Muhammen Muhammen
Fiyatı
Lira Kr.
75—
6,—

24 975—
12.000,—
13.400—
21.550,—

Geçici
Teminatı
1.873,13
900—
1.005,—
1.616,25

İ
Şekli
Kapalı zarf
Açık eksiltme
Açık eksiltme
Kapalı zarf

H

A

L
Tarihi

10/11/1967
10/11/1967
10/11/1967
10/11/1967

E

N
Günü
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma

İ

N
Saati
11.00
11.15
11.30
11.45

ilimiz doğum ve çocuk bakım evinin ihtiyaçları eksiltmeye çıkartılmıştır.
Cinsi, miktan, muhammen fiyatı, muhammen bedeli, geçici
teminatı, ihale şekli, gün ve saati yukanda gösterilmiştir, ihalesi gösterilen zamanda Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapı
lacaktır. Şartnameler Ankara ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülür, ihaleye girmek istiyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
8052 / 4-1

Sahife: 10

(Resmî Gazete)

Ankara Lv. A . 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (Bir)
kalem yatak ve (Yastık atımı dikimi) maddesi (Pazarlık) suretiyle yap
tırılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri.
Cinsi : Yatak ve yastık pamuklarının atılması ve fitilli dikilmesi,
Miktarı : 700 adet, M. bedeli : 7.000,— lira, Katî teminatı : 1.050,— lira,
İhale günü : 26 Ekim 1967 Perşembe saat 10.30 da.
7988 /1-1

Ankara Lv. A. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Branda) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatle
rinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstekli
lerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarmı ihale saatinden
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 1-6, 2-7, 3-8, 4 ve 5
inci partiler ayrı isteklilere ihale edilebilir.

Parti

Miktarı M. bedeli G. Tem.
İ H A L E
Mt.
Günü
Saati
Lira
Lira

Cinsi

1 — 6 Üst
bezi
2—7
»
3—8 »
4
»
5
»

örtü branda
»
»
»
»

Tamamı

»
»
»
»

19000
18000
18000
10000
10000

446.500
423 000
423.000
235.000
235.000

75.000

1.762.500

T
21 6101
20.6701 3/11/1967 Cuma
20.6701 saat 11,00 de
13.0001
13.000J
66.625
7791 / 4-3

Ankara Lv. A . 4 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Kapalı zarf usulü ile 5 kalem müstahzar ilâç işi yaptırılacaktır.
Keşif bedeli 615.160,00 lira olup, geçici teminatı 28.400,00 liradır, ihalesi
11 Kasım 1967 Cumartesi günü saat 10.30 da Komisyonda yapılacaktır.
Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ha
zırlayacakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5 kalem ilâcın tamamı bir istekliye
ihale edilebileceği gibi her kalem ilâç ayrı, ayrı müteahhide ihale edi
lebilir.
7893/4-1
Kapalı zarf usulü ile 3 kalem inşaat malzemesi işi yaptırılacaktır.
Keşif bedeli 597.780,00 lira olup, geçici teminatı 27.670,00 liradır. İhalesi
11 Kasım 1967 Cumartesi günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır.
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ha
zırlayacakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi demir ve kereste ayrı
ayrı müteahhitlere ihale edilecektir.
7894/4-1
Kapalı zarf usulü ile sıcak asfalt transfer pompası işi yaptırıla
caktır. Keşif bedeli 34.500,00 lira olup, geçici teminatı 2.600,00 liradır.
İhalesi 11 Kasım 1967 Cumartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri daire
sinde hazırlayacakları teklif zarflarını engeç ihale satinden bir saat ev
veline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7895 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile sayaçlı akar yakıt tevzi pompası işi yaptırı
lacaktır. Keşif bedeli 36.000,00 lira olup, geçici teminatı 2.700,00 liradır.

23 EKÎM 1967

İhalesi 13/11/1967 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacak
tır. Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ha
zırlıyacakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7962 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile 32 Kim. Shh. Mlz. işi yaptırılacaktır. Keşif
bedeli 1.933 750,00 lira olup, geçici teminatı 71.775,00 liradır. İhalesi
11 Kasım 1967 Cumartesi günü saat 12.00 de Komisyonda yapılacaktır.
Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ha
zırlayacakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebi
leceği gibi her kalem malzeme ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir.
7963 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile yuvarlak hidrofil pamuk (22 ton) işi yaptırı
lacaktır. Keşif bedeli 363.000,00 lira olup, geçici teminatı 18.270,00 lira
dır. İhalesi 13 Kasım 1967 Pazartesi günü saat 16.00 da Komisyonda
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Leva
zım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dai
resinde hazırlayacakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7964 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile 5 Kim. Shh. malzeme işi yaptırılacaktır. Keşif
bedeli 34.300,00 lira olup, geçici teminatı 7.965,00 liradır. İhalesi 15 Ka
sım 1967 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif
ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlaya
cakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez.
7989 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile 3000 M3 Kalker taşı işi yaptırılacaktır. Keşif
bedeli 86.250,00 lira olup, geçici teminatı 5.565,00 liradır, ihalesi 13 Ka
sım 1967 Pazartesi günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif
ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlaya
cakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez.
7990 / 4-1

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden :
1 —• Esenboğa Hava Limanı su kulesi yağlı boya işi 2490 sayılı
Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile yaptı
rılacaktır.
2 — Keşif bedeli 26.017,54 lira olup geçici teminatı 1951,32 liradır.
İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına
veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz almacaKtır.
3 — Eksiltme 8/11/1967 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü
saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda
yapılacaktır.
4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dai
resi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde
görülebilir.
5 — İsteklilerin 1967 yılı Ticaret Odası belgesi, ve buna benzer bir
boya işi yaptığına dair iş bitirme belgesi, teminat mektup ve makbuzunu
havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden
bir saat evvel Alım, Satım Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları
şarttır.
6 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
7901 / 4-1

23 EKlM 1967

Sahife: H

(Resmî Gazete)

Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden :

Ankara Defterdarlığından :

Yapı işleri ilânı
işin adı : Van kapalı spor salonu harici elektrik bağlantısı işi. Ke
şif bedeli : 47.011,50 TL., Muvakkat teminat: 1880,— TL., Eksiltme ta
rihi : 3/11/1967 saat 15.00, Belge için en son müracaat tarihi : 31/10/1967
saat 17.00.
1 — Eksiltme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf
usulü ile yapılacaktır.
2 —• Eksiltme şartnamesi ve ekleri (Van) Bölge Başkanlığında ve
Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde en son
(31/10/1967) günü saat 17.00 ye kadar görülebilir.
3 — Eksiltmeye iştirak edecklerde eksiltme şartnamesinin 4 üncü
maddesinin A. B. C. D. ve E fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır.
Yeterlik belgesi alınabilmesi için eksiltme şartnamesinin 4 üncü
madde E fıkrasında yazılı:
a) Teknik personel beyannamesi,
b) Taahhüt beyannamesi,
c) Bu işin teknik öneminde en az (23.500,—) liralık bir işi bir
taahhüt mevzu'u olarak müteahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığına
ve geçici kabulünü yaptırdığına dair resmî makamlardan almış olduğu
ig bitirme belgesinin aslı, veya noter tasdikli sureti
d) (4000,—) liralık kredisi bulunduğuna dair banka referans
mektubu ibraz etmesi lâzımdır.
e) Yük. Müh. (Elk.), ve Müh. (Elk.), olan müteahhitler (c) fık
rasında istenilen iş bitirme belgesi yerine kayıtlı oldukları odayı gösterir
vesika ile diploma suretini ibraz edebilirler.
4 —• İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde
hazırlıyacaklan teklif mektuplarım yukarıda yazılı eksiltme saatinden
bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır.
5 — İlânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe ye
terlik belgesi verilmez.
6 — İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir.
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
7983 / 2-1

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden :
Lastik tekerlekli traktör satm alınacaktır
1 — Döviz ihtiyaç belgesi temin edilmiş 100.000 dolarlık lastik te
kerlekli traktör kapalı zarf teklif alma usulü ile satm alınacaktır.
2 — Şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlüğünden
Traktör İthalâtçısı olduğuna dair belge ibrazı karşılığında verilir.
3 — İsteklilerin teklif mektuplarmı en geç 3 Kasım 1967 Cuma
günü saat 12.00 ye kadar Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlüğüne
vermeleri ilân olunur.
7746 /3-a

1 — 50.000,00 lira keşif bedelli ve 3750,00 lira muvakkat teminatlı
mülkiyeti Hazineye ait Merkez Hükümet Konağının bina onanım işi
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile
eksiltmesi yapılacaktır.
2 — ihalesi 6/11/1967 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat
15.00 de Defterdarlık müzayede salonunda komisyon huzurunda yapı
lacaktır.
3 — Talipler ihale dosyasında bulunan bu işe ait keşif cetvelini ve
şartnameyi hergün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Millî Emlâıî
Müdürlüğünde görebilirler.
4 — istekliler ihale tarihinden üç gün evveline kadar Bayındırlık
Müdürlüğüne müracaatla alacakları yeterlik belgesi ve 1967 yılı tasdikli
Ticaret Odası vesikası ile birlikte hazırlayacaklan kapalı teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri
(Postada vaki gecikme kabul edilmez.) ilân olunur.
7899 / 4-2

PTT. Genel Müdürlüğünden :
Teşekkülümüz ihtiyacı için telemprimör cihazı ve teferruattı satınaîınacaktır.
istekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından istanbul'da PTT Tesellüm ve Depo
Müdürlüğünden TL. 110,— bedelle temin edebilirler.
Tekliflerin muteber olabilmesi için şartnamelerin idareden alın
mış olması şarttır.
Teklifler en geç 27/11/1967 günü saat 16.00 ya kadar Genel Mü
dürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta üe gönde
rilecektir.
Bu tarihten itibaren gönderilen teklifler nazan itibara alınmaz.
7616/3-3
Teşekülümüz ihtiyacı için iç piyasada 250 adet orta boy kasa imal
ettirilecektir.
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme
aDiresi Başkanlığından ve istanbul'da Büyük Postane binasındaki te
sellüm ve Depo Müdürlüğünden T. L. 150,— karşılığında temin edile
bilir.
7748 / 2-2
Teşekkülümüz ihtiyacı için 47 kalem motor yedeği satm alınacaktır.
istekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü
Malzeme Dairesi Başkanlığından istanbul'da PTT Tesellüm ve Depo Mü
dürlüğünden TL. 60 bedelle temin edebilirler.
Tekliflerin muteber olabilmesi için şartnamelerin idareden alınmış
olması şarttır.
Teklifler engeç 4/12/1967 günü saat 16.00 ya kadar Malzeme Dai
resi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir.
Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz.
7821/3-2

Ankara Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından :
Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye
konulan ve birinci ihalesinde talipli çıkmamış olan 1 ve 4 üncü gruplara
dahil 193 kalem yedek oto parçası yine kapalı zarfla ihalesi 4/11/1967
günü saat 11.30 da yapılacaktır. Muhammen bedel ve geçici teminatı
hizalannda yazılıdır. Şartnamesi istanbul ve Ankara J. Sat. Al. Komis
yonlarında görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif
mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verme
leri ilân olunur.
Postada geciken mektuplar kabul olunmaz. Tamamı birden ihale
edilebileceği gibi gruplar ayrı ihale edUebilir.
Cinsi

Miktarı
Kalem

1. grup Dodka pikap parçası
147
4. grup Bedfort kamyon parçası 7,5 tonluk 46
Tamamı

M. bedel
Lira Kr.

G. Tem.
Lira Kr.

202.419,30
31.272,50

11.3712.346,-

233.691,18

12.934,60

7793/4-2

Köy işleri
lüğünden :

Bakanlığı

Yol, Su ve Elektrik

İşleri Genel Müdür

1 — Tahmini bedeli 83.820,— TL. ve geçici teminatı 5.441,— TL.
olan 4 kalem palet papuçlan 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre
kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.
2 — Eksiltme ve ihalesi 6/11/1967 Pazartesi günü saat 16.00 da
Ulus, Anafartalar Iş Hanı Köy işleri Bakanlığı binasının 10 uncu katın
da Y. S. E. Genel Müdürlüğü idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığında
toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartnamesi aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak te
min edilebilir.
4 —• istekliler, şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat mek
tup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacaklan teklif mektup
larını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon
Başkanlığına vereceklerdir.
5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul
edilmiyeceği ilân olunur.
7900 / 4-3

(Resmî Gazete)

Sahife: 12
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından :

Vilâyeti : Balıkesir, Kazası : Balya, Köyü veya mevkii : Değirmendere, Orhanlar, Madenin emsi : Maden kömürü, Ruhsatnamenin tarihi :
Mekşuf, Numarası : D-651
Sahanın hudutları :
Kuzeyi : Evci Tepesinden Kovacık Tepesine doğru hat,
Doğusu : Kovacık Tepesinden başlayıp Yassıkavaklı Tepesinden ge
çerek Kavaklı Tepesine kırık hat,
Güneyi : Kavaklı Tepesinde Şalvarbunar tepesine doğru hat,
Batısı : Şalvarbunar Tepesinden hudut başlangıcı olan Evciler Te
pesine doğru hat,
Yukarıda mevkii ile birlikte dosya numarası ve sınırları belirtilen
sahadaki bulunmuş maden kömürünün işletilmesi için 6309 sayılı Maden
Kanunun 64 üncü maddesinde gösterilen hükmi şahıslar aynı kanunun 5İ
ve değişik 67 nci maddeleri ile mahsus talimatnamesi hükümleri uyarın
ca çj kaçak talibine (401 yıl süre ile işletme imtiyazı verilecektir.
Madenin işletme şartlan :
1 — Bu sahadaki maden kömürünün işletilmesi için (100.000)
Türk Lirası sermaye tahsis edilecektir.
2 — Bu sahadan, işletme hakkının itası tarihinden itibaren ilk 5
yıl zarfında yılda 10.000 ton, ikinci 5 yıl zarfında yılda 20.000 ton üçüncü
5 yıl zarfında, 40.000 ton ve müteakip yıllarda ise yılda 80.000 ton maden
kömürü istihsal ve imrar edilecektir.
3 — Bahse konu maden kömürünün işletme hakkını iktisap ede
cek olan, bu sahadaki madenin bulunması için M. T. A. tarafından yapı
lan (20 324.09) lira masrafı imrarat sırasında ton başına (1) lira olmak
üzere ödeyecektir.
4 —• Mezkûr madenin işletme şartnamesi hükümlerinin yerine ge
tirilmesinin temini maksadiyle (3000) lira nakdi teminat verilecektir.
Bu konuda daha geniş malumatı havi mukavelename ve şartname
tasardan, Ankara'da Maden Dairesi Reisliği, istanbul ve Balıkesir Böl
ge Sanayi Müdürlükleri ile Ankara Maden İrtibat Memurluğunda çalış
ma saatleri içerisinde görülebilir.
5 — İşletme hakkını iktisap edecek olan bu madenin talip aran
masına müteallik yapılan ilân masraflanm verilecek iki aylık mehil
zarfında Hazineye ödeyecektir.
6 — Bu şartlarla mezkûr madeni işletmeye talip olanlann en geç
(23/1/1968) tarihine rastlıyan (Salı) günü çalışma saati hitamına ka
dar bir dilekçe ile doğrudan doğruya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Maden Dairesi Reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. Mezkûr
tarih ve saate kadar Bakanlık Umumî Evrak Bürosuna intikal etme
miş olan (Yani tayin edilen tarihten sonra tevdi edilen) dilekçeler ka
bul edilmiyecektir. Bu hususta postada vaki gecikme ve kayıplar nazan itibara alınmayacaktır.
Müddetinde dilekçe ile müracaat eden taliplerin Maden Kanunu
nun 54 üncü maddesi ve mahsus talimatnamesi hükümleri gereğince
teklifte bulunmak ve icabında çekilecek kur'aya iştirak etmek üzere
(15/2/1968) tarihine rastlıyan Perşembe saat 10.30 da tam selâhiyetli
mümessillerinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi
Reisliğinde hazır bulunmalan şarttır. Bildirilen tarih ve saatte tam
selâhiyeti haiz temsilcisi tarafından temsil edilmeyen talip, talebinden
vazgeçmş sayılacaktır.
Bu madeni işletmek üzere müracaatta bulunan şirketlerin statü
sünde madencilikle iştigal edeceği hükmü bulunması ve şirket serma
yesinin, bu maden işletmesine tahsisi gerekli bulunan (100 000) liranın
altında ise, madenin ihalesi tarihinden itibaren en geç bir yıl zarfında
sermayesinin (100.000) liraya çıkanlacağını taahhüt ve keyfiyeti mü
racaat dilekçesinde kabul ettiklerini beyan edeceklerdir.
Bu madenin işletilmesine talip olanlann vaki olacak müracaatlan ile birlikte (3.000) üçbin lira nakdî teminatın Bakanlığımız namı
na Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına veya mahalli malsandıklarına yatırıldığına dair makbuzu Bakanlığımıza tevdi etmeleri şarttır.
Müracaat dilekçesine eklenecek vesikalar :
1 — Şirket statüsü veya şirketin tescil ve ilânını havi Sicilli Ti
caret Gazetesi.
2 — İmza sirküleri ile Şirket temsilcisine ait vekâletname,
3 —• (3.000) üç bin lira teminatın yatırıldığına dair makbuz.
8005 / 1-1

Köy İşleri Bakanlığı

Topraksu Makina İkmal

Müdürlüğünden :

1 — Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü taşra teş
kilatı ihtiyacı için (201) kalem 1966 model Dodge W-100 Power-Wagon
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yedek parçalarının satm almması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur.
2 — Satın almacak (201) kalem 1966 model Dodge W-100 PowerWagon yedek parçalannm muhammen bedeli (328.004,50) lira olup ge
çici teminatı (16.878,—) liradır.
3 — Bu satm almaya ait idarî ve fennî şartnameler Müdürlüğümüz
de (Keçiören yolu üzerinde Türkiye Ziraî Donatım Kurumu karşısmda)
ve istanbul'da TOPRAKSU HI. Bölge Müdürlüğünde (Lâleli Mesihpaşa
Cad. No. 38) de mesai saatleri dahilinde temin edilebilinir.
4 — (201) kalem Dodge W-100 Power-Wagon yedek parçalannm
eksiltmesi 27/10/1967 Cuma günü saat 15,00 de Müdürlüğümüz bina
sında toplanacak Komisyonda yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32
nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları vesikalarla
birlikte kapalı zarflarmı en geç eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri.
6 — Postada vaki gecikmelerin kabuledilemiyeceği,
ilân olunur.
7661 / 4-4

Kırıkkale Belediye Reisliğinden :
1 — 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 65.401,20 lira
keşif bedelli 4420,06 geçici teminatı 19 uncu sokak kanalizasyonu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — ihale 2 Kasım 1967 Perşembe günü saat 15.00 de Encümen
huzurunda yapılacaktır.
3 — ihaleye iştirak edecek taliplerin 1967 yılı ticaret odası vesi
kası ile (c) grupundan müteahhitlik karnesi veya 100.000,— liralık ben
zeri işi yaptıklarına dair belgeleri ile 31 Ekim Salı günü saat 17.00 ye
kadar Beledive Reisliğine müracaatla yeterlik belgeleri almalan.
4 — 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlanacak tek
lif mektupları ihale günü saat 14.00 de kadar Belediye Başktâipliğine
teslim edecektir.
5 — Keşif ve şartlar hergün mesai saatleri dahilinde Fen İşleri
Müdürlüğünde görülebilir.
6 — Postada gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
7822 / 4-3

Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi Müdürlüğünden :
Rina onanm işi yaptmlacaktır.
1. (40828) lira (16) kuruş kesif bedelli Bahçelievler Deneme Li
sesi bina onarımı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2. İhale 2 Kasım 1967 Perşembe günü saat 15.00 de Ankara Bahçe
lievler Deneme Lisesinde komisyon huzurunda yapılacaktır. Geçici temi
natı (3062,10) liradır.
3. Eksiltmeye girebilmek için 1967 yılına ait Ticaret Odası vesi
kası ile Bayındırlık Müdürlüğünden almacak yeterlik belgesinin ibrazı
şarttır.
4. Bu işe ait keşif evrakı dosyası her gün mesai saatleri içinde
Bahçelievler Deneme Lisesinde görülebilir.
5. İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde
Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
6. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
7823/4-3

Afyon Daimi Komisyon Başkanlığından :
İlimiz ilkokulları ihtiyacı için beherinin keşif bedeli 140 liradan
400 adet birleşik sıra 27 Ekim 1967 tarihine müsadif Cuma günü saat
14.30 da kapalı zarf usuliyle kat'î ihalesi yapılacaktır.
Keşif evrakı, şartname ve sair evrak Daimî Komisyon kaleminde me
sai saatleri içinde görülebilir.
Taliplerin geçici teminata ait 4050 liralık T. C. Ziraat Bankası Af
yon Şubesi makbuz veya banka mektuplarını havi kapalı teklif mektupla
rını en geç ihale saatinden bir saat evvel Daimî Komisyona makbuz mu
kabilinde vermeleri,
Postada vakî gecikme kabul edilmez.
7662/4-4
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Sahife- 13

(Resmî Gazete)

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden :
SAYIŞTAY İLAVE BİNASI MİMARÎ PROJE YARIŞMA
ŞARTNAMESİ
KONU V E AMAÇ :
Ankara, Ulus, Cumhuriyet Bulvarında bulunan Sayıştay binasının
arkasındaki arsada, Sayıştay Başkanlığının bugünkü ihtiyacını karşılıyacak ölçüde bir ilâve bina yapılması istenmektedir.
Bu binaya ait projelerin hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı
ve İmar işleri Reisliği tarafından (Bayındırlık Bakanlığı, Mimarlık, Mü
hendislik ve şehircilik müsabakalarına ait Yönetmelik) şartları içeri
sinde yarışmaya çıkarılmıştır.
Yarışmanın amacı güzel sanatları teşvik gayesi ile programda gös
terilen ihtiyaçları ekonomik şekilde karşılayabilecek, günümüzün mimar
lık ve sanat anlayışına uygun projenin esas fikirlerini bulmak ve iyi pro
jeleri değerlendirmektir.
Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleıi
olanlar iştirak edebilir.
YARIŞMA JÜRlSl :

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü
lebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A) (429.767,—) liralık geçici teminatını,
B) 1967 yılma ait Ticaret Odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan (Plan ve teçhizat
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildiri
sini, teknik personel beyanamesini, taahhüt beyannamesini, Bayınd rhk
Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz sure
tiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 8/11/1967 Çarşamba günü saat
15.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 3/11/1967
Cuma günü mesai saati sonuna kaadrdır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
8021 / 4-1

DANIŞMAN JÜRÎ ÜYELERİ :
Birce Neriman
Çakır Nihat
Göncüoğlu Orhan
Ozan Ziya
Turgay Rıza

Y. Mimar
Y. Elektrik Müh.
Y. İnş. Müh.
Sayıştay Başkanlığı Baş Murakıbı
Sayıştay Başkanı

ASLI JÜRİ ÜYELERİ :
Erginbaş Doğan
Giray Muhteşem
Marulyalı Yaşar
Öke Sabih
Önen Feridun
Şahinler Orhan
Şensoy Hamdi

Prof. Y. Mimar. Müh.
Y. Mimar
Y. Mimar Müh.
Y. Mimar
Y. Mimar
Y. Mimar
Y. Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Aksüt Levend
Dinç Orhan
Erkut Ergun
User Suzan

Y.
Y.
Y.
Y.

Mimar Müh.
Mimar Müh.
Mimar
Mimar Müh.

Millî Eğitim Bakanlığı Mamak Kız Sanat Okulu Müdürlüğünden :
1 — Mamak Kız Sanat Okulu binasında yapılacak olan (40 ka
lem) tamirat ve tadilât işi 2490 sayılı Kanunim hükümlerine göre ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli: (52.355,—) liradır.
3 — Eksiltme adı geçen Okul Müdürlüğünce kurulacak İhale Ko
misyonunca 28/10/1967 Cumartesi günü saat 10.30 da yapılacaktır.
4 —' Eksiltmeye ait diğer evraklar Okul Muhasipliğinde g ö r ü l e 
bilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A) (3.926,65) liralık geçici teminat (Nakten yatırılacaktır.')
B) 1967 yılma ait ticaret odası belgesi ile beraber teklif mektup
ları içine yeterlik belgesi ve geçici teminatlarını zarfa koymaları lâzım
dır.
6 — Isteklüerin teklif mektuplarım 28/10/1967 Cumartesi günü
saat 9.30 a kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri.
Keyfiyet ilân olunur.
7815 / 4-4

RAPORTÖRLER:
Erdem Cemile
Karlıyıl Bedia

Salihli Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

Y. Mimar Müh.
Mimar Müh.

ÖDÜLLER:
Birinciye
ikinciye
Üçüncüye
5 adet mansiyon herbirine

20.00017.500,15.0005.000,-

TL.
TL.
TL.
TL.

Son soru sorma tarihi 20 Kasım 1967 Pazartesi, proje teslim tarihi
19 Ocak 1967 Cuma saat 17.00 dir.
Yarışma şartnamesi ve eklerini istemek için şahsen veya posta ile
yapılacak olan müracaatlar, Iş Bankası Şubesi 77 No. lu hesabına doğru
dan doğruya veya başka bir İş Bankası Şubesi yolu ile 50,— TL. yatırıl
dığını gösterir banka makbuzu ile birlikte Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve
İmar İşleri Reisliğine yapılmalıdır.
Şartnameler, istanbul'da Yapı İşleri 1 inci, izmir'de Yapı işleri 3
üncü Bölge Müdürlükleri ile Ankara'da Yapı ve imar işleri Reisliğinde
görülebilir.
8001 / 4-1

1 —• Ankara Tıp Fakültesi Pisişiatri ve Fitizyoloji Kliniği ikinci
kısım inşaatı işinin evvelce yapılmış olan eksiltmesindeki tenzilât haddi
lâyık görülmediğinden iş yeniden 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli (13.867.226,16) liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar İşleri Reisliği İhale Komis
yonunda 8/11/1967 Çarşamba günü saat 16.00 da yapılacaktır.

Davacı Mitatpaşa Mahallesinden Şemsettin Gülay vekili avukat Ha
san Ilgüner tarafından davalı Fadime Perihan Gülay aleyhine ikame olu
nan boşanma davasının yapılan duruşması sonunda :
Tarafların Medenî Kanunun 134 üncü maddesi gereğince boşanma
larına ve davalı hakkmda Medenî Kanunun 142 inci maddesinin tatbikine
mahal olmadığına, 450 lira vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya
verilmesine 10/7/1967 gün ve 966/889 esas ve 967/646 karar sayılı hükmü
ile karar verilmiş ve davalının adresi meçhul bulunduğundan Resmî Ga
zete ile ilânına ve ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde davalının ka
nun yoluna başvurmasına aksi halde hükmün kesinleşeceği ilânen teb
liğ olunur.
7839

Edirne Asüye Hukuk Hâkimliğinden :
966/533
67/569
Pakize Işseven tarafından Edirne Sultanbayazıt Mahallesi No. 187
de mukim Nazif Işseven aleyhine açüan boşanma davasının 19/6/1967 ta
rihinde yapılan duruşması sonunda :
Nazif Işseven ile Pakize İşseven'in boşanmalarına davalı Nazif'in
bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetme harç„ve masraflar ve ücreti
vekâletin davalıya tahmiline temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş
bulunduğundan davalı Nazif'e işbu ilân tebliğ yerme kaim olmak üzere
ilân olunur.
7863

Sahife: 14
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T. B. M. Meclisi Satmalma Komisyon Başkanlığından :
Cinsi : Naylon frenk gömleği, Miktarı : 700 adet.
Yukarıda yazılı 700 adet naylon frenk gömleği 2490 sayılı Kanunun
51 inci maddesi gereğince müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme su
retiyle alınacaktır.
Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Dairemiz Levazım
Müdürlüğü ile istanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde görülebilir, mu
hammen bedeli (27.300,—) ve geçici teminat (2.047,50) liradır, ihale
3/11/1967 Cuma günü saat 15,00 de T. B. M. Meclisi Levazım Müdürlü
ğünde yapılacaktır, isteklilerin 1967 vizeli ticaret odası belgesi ile bir
likte Komisyon Başkanlığına müracaatları ilân olunur.
7889/4-2

Bayındırlık Bakanlığından :
Tahmini bedeli 600.000,—, geçici teminatı 27.750,— lira olan 8 adet
4x2 kaptıkaçtı (Şehir dışı) kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltme ve ihale 6/11/1967 Pazartesi günü saat 16.00 da Bayındırlık
Bakanlığı içinde Malzeme Müdürlüğü Odasında yapılacaktır. Şartnamesi
aynı yerden ve istanbul Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz temin edilir.
Taliplerin dış zarf içine Ticaret veya Sanayi Odası belgelerini koymak
suretiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat
öncesine kadar ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Başkanlığına mak
buz mukabili vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği du
yurulur.
8004 / 4-2

2 —• Montaj, 2000 metre ikili sahra kablosu, 13 adet otomatik
telefon dahil muhammen bedeli 22.000 lira olup, muvakkat teminat
1.650,— liradır.
3 — İhale 2 Kasım 1967 Perşembe günü saat 15.00 de Enstitü Mü
düriyet Odasında yapılacaktır.
4 — Fennî ve idarî şartnameler Müessesede her gün görülebilir.
5 —• Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat önce Komisyona mak
buz mukabili verilecektir.
6 —• Postada gecikmeler kabul edilmez.
7867/4-4

T. C. D. Demiryolları işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu
Reisliğinden :
2654 çift teknik emniyet gözlük camı alınacaktır.
1 —• Hariçten teklif alma suretiyle yukarıda emsi ve miktan yazılı
gözlük camlan satınalınacaktır,
2 — Tekliflerin engeç 30 Kasım 1967 Pazartesi günü saat 15.00 e
kadar Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde top
lanan Kornişonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır.
3 —• Bu işe ait şartnameler TCDD nin Ankara'da Merkez ve İstan
bul'da Sirkeci veznelerinden TL. 25,—• sı mukabilinde temin edilebilir.
4 —• TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve
ya tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.

•

Karayollan Genel Müdürlüğünden :
Tahminî bedeli : 176.275,— T. L., geçici teminatı: 10.063,75 lira
olan 3 kalemde 12.500 metre muhtelif eb'atta çelik boru satın alına
caktır.
ihalesi: 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapak
zarf usulü ile 3/11/1967 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır.
Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir.
Alman, şartnamenin her sahifesi ayrı ayn imzalanarak dış zarf
içerisine koyacaklardır.
Talipler 1967 yılı vizesi yapılmış olan ticaret sanayi odası veya
esnaf belgesi koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ek
siltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yer
deki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler
kabul edilmez.
7765/4-4
Tahmini bedeli 75.249,90 TL. geçici teminatı 5.012,50 lira olan 42
kalem muhtelif eğe ve törpüleri satm alınacaktır, ihalesi 2490 sayılı
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 7/11/1967 Salı
günü saat 16.00 da Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme
Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden 25,— lira be
delle temin edilir.
Alman, şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı imzalanarak dış zarf
içerisine konulacaktır.
ihaleye iştirak edecek firmalar, Makine Mühendisleri Odasından
alacaklan kalite veya yeterlik belgesini teklif mektuplarının dış zarfları
içerisine koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklif mektupları
kabul edilmiyecektir.
Talipler 1967 yılı vizesi yapılmış olan Ticaret Sanayi Odası veya
esnaf belgesi koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ek
siltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yer
deki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler
kabul edilmez.
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Nazilli - Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden :
1 — 1 adet 2/14 lük redrörü ile birlikte otomatik telefon santralı
2490 aayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.
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Köyceğiz Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
967/79
Köyceğiz'in Karaçalı Köyü Yeni Mahallesinden Ramazan Çalgın
tarafından aynı yerden olup adresi meçhul Durkadm Çalgın aleyhine açı
lan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapılmakta olan du
ruşması sırasmda :
Davalıya 2/5/1967 tarihli oturum için davetiye çıkarılmış ve dava
ya gelmemesi sebebiyle yeniden namına gıyap kararı tebliğe verilmiş isede adresinde bulunamadığından tebliğ olunamamış ve yapılan bütün ara
malara rağmen adresi tespit edilememiş olduğundan adına ilânen gıyap
kararı tebliğine karar verildiğinden davalının 25/10/1967 tarihli otu
ruma gelmesi aksi takdirde mazeretini bildirmediği ve kendini bir ve
kille temsil ettirmediği takdirde hakkında açılan davanın gıyabında ce
reyanına karar verileceği gıyap karan yerme kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
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Savur Malmüdürlüğünden :
1 — Savur Kazasının Hükümet konağımn onanmı 100.458,39 lira
keşif bedeli ile 11/10/1967 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 2490
sayılı Kanunun 31 İnci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksütmeye çıkarılacaktır.
2 — Eksiltme 4/10/1967 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat
11.00 de Malmüdürlüğünde Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat 7.535,— liradır.
4 — Bu işe ait hususi, fennî şartname her gün mesai saatleri
dahilinde Savur Malmüdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girecekler evvelce bu gibi taahhütlerde bulun
duğunu bildirir ve 1967 yılı vizeli ticaret odası vesikalarını Komisyona
ibraz etmeleri şarttır.
6 — ihalenin yapılıp yapılmaması hususunda Komisyon serbest
tir.
7 — Postadaki teklife ait gecikmelerde teklif mektubu nazara
almmaz.
8 — Gerek tellaliye ve gerekse diğer kanunî masraflar müteah
hide ait olduğu hususu ilân olunur.
7970/4-3
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Sahife: 15

(ıResmî Gazete)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri ve Orman Fakülteleri
binaları mimarî proje yarışması
YARIŞMANIN KONU V E AMACI :
Karadeniz Teknik Üniversitesinde inşa edilecek olan Yer Bilimleri
ve Orman Fakülteleri mimarî projelerinin hazırlanması işi, Bayınd.rlık
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği taıafmdan «Mımaılık ve Şehirci
lik Müsabakalarına ait Yönetmelik» şartları içerisinde yarışmaya çıkar
tılmıştır.
Yarışmanın amacı, Güzel Sanatları teşvik gayesi ile, programla
belirtilen ihtiyaçları Akademik Merkezin inşa edilmiş tesisleri ile bir bü
tün teşkil edebilecek form anlayışı ve mekân kompozisyonu kavramın!)
intibak edecek şekilde karşılıyabilecek, günümüzün mimarlık vc sanat
anlayışına ve yurdumuzun ekonomik şartlarına en uygun projeyi seçmek
ve iyi projeleri değerlendirmektir.
Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan
lar iştirak edebilirler.

Suç : Tehdit ve adiyen hakaret
Suç T. : 27/8/1966
Karar T. : 22/2/1987
Sanık Tahsin alakuş hakkında Çamardı Sulh Ceza Mahkemesinde
yapılan duruşması sonunda :
Adı geçenin T. C. K. nun 191/son maddesi ile 30 lira ağır para cezası
ile tecziyesine, bu meblağın 5435 sayılı Kanun gereğince beş misline iblağı
ile 150 lira ağır para cezası ile tecziyesine, ve T. C. K. nun 482/2 maddesi
gereğince 1 ay hapis ve 150 lira ağır para cezası ile tecziyesine, T. C. K.
nun 72 inci maddesinin tatbiki ile neticeten : 300 lira ağır para cezası
ve 1 ay hapis cezası ile tecziyesine, 10 lira 50 kuruş mahkeme masrafının
maznundan alınarak hazineye irat kayıt edilmesine dair verilen 22/2/1967
tarih ve 9G6/124 sayılı gıyabî karar şimdiye kadar tebliğ edilemediği gibi
ad_-eside tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ımcu
maddelerine tevfikan Resmî Gazete ile ilânen tebliğine aynı Kanunun 31
inci maddesi uyarmca ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligat yapıl
mış sayılacağına 22/5/1967 tarihinde karar verilmiş olduğundan key
fiyet ilânen tebliğ olunur.
7856

YARIŞMA JÜRİSİ :
Hafik Sulh Hukuk Hâkimliğinden

Danışman jüri üyeleri:
Aksoy Erdem
Bayramoğlu Servet
Gümüş Altan
Onay Yılmaz
özbenli Erdoğan
Özel Ahmet
Tavşanoğlu Faik
Ulualp İbrahim

Dr. Y. Müh. Mimar
Y. İnş. Mühendisi
Dr. Maden Jeolog
Y. İnş. Mühendisi
Dr. Y. Mühendis
Prof. Dr. Y. Mühendis
Prof. Dr.
Y. Mak. Mühendisi

966/104
Gölcük Köyünden Ruşen kızı Arife Toprak vekili Mehmet Polat
tarafmdan, aynı Köyden Ruşen oğlu, Hamdi Kaşkaya (Çavdar) aleyhine
açılan taksim ve şuyu izalesi davasının yapılan açık duruşması sırasında :
Davalı Hamdi Kaşkaya'nm adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından
ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın 22/11/1967 gü
nüne bırakıldığı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7928

Aslî jüri üyeleri:
Alsaç Orhan
Burak Cihan
Görkem Bedi
Gürel Sedat
Kay aman Şevki
Mutlu Asım
Tabanlıoğlu Hayati

Doç. Y. Müh. Mimar
Y. Mimar
Y. Müh. Mimar
Doç. Y. Mimar
Y. Müh. Mimar
Y. Mimar Öğretim Görevlisi
Dr. Y. Müh. Mimar

Yedek jüri üyeleri :
Anolay Sami
Aysen Doğan
Dikel Semra
Hepgüler Metin
Raportörler :
Güngör Sadiye
Kısmet Ahmet
ödüller :
Birinci ödül
İkinci ödül
Üçüncü ödül
(5) adet mansiyon beheri

Y. Müh. Mimar
Y. Müh. Mimar
Y. Mimar
Dr. Y. Müh. Mimar
Y. Müh. Mimar
Y. Mimar

25.000,— TL.
22.500,— TL.
20.000,— TL.
7.500,— TL.

Son soru sorma tarihi 1 Kasım 1967 Cuma, proje teslim tarihi 8
Ocak 1968 Pazartesi saat 17.00 dir.
Yarışma şartnamesi ve eklerini istemek için şahsen veya posta ile
yapılacak olan müracatlar, İş Bankası Akay Şubesi 77 No. lu (Bayın
dırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yayın ve Sosyal Yardım
laşma Sandığı) hesabına doğrudan doğruya veya başka bir iş bankası
şubesi yolu ile 50,— TL. yatırıldığını gösterir banka makbuzu ile bir
likte Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğine yapılmalıdır.
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Çamardı Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No. : 966/124
K. No. : 967/13
Davacı : Hukuku Amme
Sanık : Tahsin Alakuş Ömer oğlu Zeynepten olma 1932 doğumlu
Çamardı Bereketli Mahallesinde nüfusa kayıtlı olup aynı mahallede
oturur.

Sungurlu Tapulama Hâkimliğinden :
Sungurlu Sunguroğlu Mahallesinden Süleyman kızı Osman karısı
Rahime Kekeç tarafından davalılar Büyükincesu Köyünden Arif Kekeç,
Zemzem Kekeç, Mahir Kekeç, Hatice Kekeç, Nail Kekeç ve Fatma
Kekeç aleyhine açılan tapulama tespitine itiraz davasımn yapılan du
ruşması sonunda :
706 ve 811 No. lu itirazlı parsellerin davalılar Arif, Mahir ve
Nait adma tesciline itirazın reddine dair verilen 10/3/1967 tarih 965/271
esas ve 967/322 sayılı kararı havi gıyabî hüküm davacınm ikametgâhı
meçhul olduğundan ilânen tebliğine karar verilmiş olup ilân tarihinden
itibaren sekiz gün içinde temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşe
ceği ilân olunur.
7925
Sungurlu Sunguroğlu Mahallesinden Süleyman kızı Osman karısı
Rahime Kekeç tarafından davalılar Büyükincesu Köyünden Arif Ke
keç, Zemzem Kekeç, Mahir Kekeç, Hatice Kekeç, Nail Kekeç ve Fatma
Kekeç aleyhine açılan tapulama tespitine itiraz davasımn yapılan du
ruşması sonunda :
413, 592, 593, 594, 866, 867 ve 868 No. lu itirazlı parsellerin da
valılar Arif, Mahir ve Nail adına tesciline itirazın reddine dair verilen
9/8/1967 tarih 1966/35 esas ve 1967/507 sayılı karan havi gıyabî hü
küm davacının ikametgâhı meçhul olduğundan ilânen tebliğine karar
verilmiş olup ilân tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyiz etmediği
takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur.
7926

Manavgat Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Manavgat Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından davalılar
Gündoğmuş Karabulak Köyünden Hüseyin Yılmaz ve arkadaşları aleyh
lerine açmış olduğu tazminat davasının yapılan açık duruşmasında :
Davalılardan Ramazanoğlu Mehmet Dilek ile Murat oğlu Mustafa
Güngör'ün adreslerim terk edip, adresleri meçhul olduğundan ilânen teb
ligat icrasına mahkemece karar verilmiş olmakla karar gereğince mah
keme günü olan 12/12/1967 tarihinde Manavgat Sulh Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunmaları aksi halde adlarma gıyap kararı çıkarılacağı ilâ
nen tebliğ oluur.
7933

Salrtfe- 16

(Resmî Gazete)

Elazığ icra Hâkimliğinden :
966/87
Alacaklı Fatma Çiçek borçlu Kadir Kalkan aleyhine açmış olduğu
takibe borçlu tarafından itiraz edilmiş ve alacaklı da ref'i itiraz talebindenbulunduğundan mercice alacaklının yüzüne ve borçlunun yoklu
ğunda yapılan duruşmada :
Borçlunun adresinin tespitine imkân olmadığı zabıta tahkikatı ve
postahaneee verilen meşruhattan anlaşılmış olduğundan borçlu Kadri
Kalkan duruşmanın atılı bulunduğu 13/11/1967 tarihinde duruşmada ha
zır bulunmadığı İcra İflâs Kanunun hükümlerine atfen gıyabında duruş
ma icrasına karar verilip dosya münderecatına göre karar verileceği üân
olunur.
7931

Samsun Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
965/488
Davacı Güngörsün Kolektif Şirketi adınaAli ve Cemal Güngörsün
tarafından bir adet sahte senedin iptaline dair açılmış bulunan senet iptali
davasının yapılan açık duruşması sonunda :
25/10/1964 tanzim T. li olan 10/8/1965 hululü vadeli alacaklısı ibra
him Başkaya borçlusu baylar Ali ve Cemal Güngörsün bulunan bin lira
lık 534584 numaralı senedin sahteliği sebebiyle iptaline karar verilmiş
olup davalı ibrahim Başkaya daha evvel aranmalara rağmen bulunama
mış ve kendisine Resmî Gazete ile gıyap ve davetiye tebliğ edilmiş oldu
ğundan işbu verilen hüküm tebligat yerine kaim olmak üzere üânen teb
liğ olunur.
7933
—
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pılan muhakemesi sonunda şiddetli geçimsizlik sebebiyle tarafların ba<,anmalanna, taraflann evlenmekten memnuniyet cezası verilmesine mahal
olmadığına, tarafların müşterek çocuklan 1952 doğumlu Sıdıka ile 1954
doğumlu Sıtkı'nın davacı babalan Hikmet'e verilmesine, davalı Cemile
Şenbakar için ayda 140 lira tetbir nafakası takdirine, 99 lira 10 kuruş
mahkeme masrafları ile 400 lira vekalet ücretinin davalı Cemileye yük
lenmesine, davalı Cemile Şenbakar'm adresi meçhul bulunduğundan işbu
hüküm metninin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verildiğinden
işbu hüküm tebligat yedine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7934

Bursa Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden :
966/37
Davacı Hacer Çakır tarafından davalı Mehmet Çakır aleyhine ika
me olunan boşanma davasının yapılan yargılamasında :
Davalı Mehmet Çakır gösterilen adresinde bulunmadığından daveti
yenin Resmî Gazete ile ilânen yapılmış adı geçen 2/10/1967 tarih ve saat
10.00 da yapılan duruşmaya gelmemiş ve bir temsilcide göndermemiş olduuğndan gıyabında yargılama icrasına karar verilmiştir.
Adı geçen davalı Mehmet Çakır'm gıyabında yargılama icrasma ve
bu kerre yargılamanın bırakıldığı 15/11/1967 günü saat 10.00 da Asliye
İkinci Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya bir vekille temsil olun
ması aksi halde kesinlikle gıyabında yargılama icra edileceği gıyap kara
rına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7933

Eskişehir ikinci Sulh Ceza Hâkimliğinden :

—

Söğüt Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
966/149
Davacı Söğüt Samn Köyünden Nazmiye Çırak vekili Mehmet Gü
leç tarafından aynı yerden Mehmet Ali Çırak aleyhine açılan boşanma
davasının yapılan duruşmasında :
Davalının ikametgâhı tespit edilemediğinden Resmî Gazete ile tebli
gat yerine kaim olmak üzere yapılan ilân neticesi 11/10/1967 günlü cel
seye gelmediğinden adına gıyap kararı çıkarılmasına mahkemece karar
verilmiş olup, duruşamnm muallak bulunduğu 22/11/1967 Çarşamba
günü saat 10.25 de duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir ve
kille de temsil etmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı gı
yap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7935
Antalya Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden :
966/162
967/661
Davacı Hikmet Şenbakar tarafından karısı Cemile Şenbakar hak
kında açmış olduğu şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının ya—

E. No. : 966/210
K. No. : 966/941
C. M. U. No. : 966/296
Sanık : Abdullah Demirpolat, Adem oğlu Safıyeden olma 1929 doğ.
Adana İli Osmaniye Kazasının Cumhuriyet Mah. hane 836 da kayıtlı ve
halen istanbul Kasımpaşa Kulaksız Kotrolar No. 41 de ikamet eder Es
kişehir Esentepe Mah. Bulut Sokak Bilada gece kondularda Mehmet
Keklıkçi

yanında

misafir.

Suç : Hırsızlık
Suç Tarihi : 21/2/1966
Sanık Abdullah Demirpolat'ın suçu sabit görüldüğünden T. C. K.
nun 491/1, 522, 525 inci maddeleri gereğince altı ay hapis ve altı ay em
niyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına ve mevkuf kaldığı
günlerin mahkûmiyetinden icrai mahsubuna dair verilen hüküm kendi
sine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29
uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete ile ilânen tebligat icrasına, 31
inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılmasına, ılânm bir örneğinin mahkeme divanhanesine
asılmasına 30/9/1967 tarihinde karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur.
7938
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :
Sıra
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Eksiltmeye konan işin
çeşidi ve miktan
23 kalem tıbbi malzeme
6 »
> cihaz
4 »
> cihaz
50.000 adet damlalıklı şişe
11 kalem tıbbî cihaz
1.000.000 balgam kabı
4 kalem sebze
8 kalem tıbbî cihaz

Muh. bedeli
Lira Kr.

Geçici Tem.
Lira Kr.

Tarihi

42.185,10
71.875,—
832.800,—
60.000,—
554.602,—
110.000,—
40.500 —
871.250,—

3.164,—
4.844,—
37.062,—
4.250 —
25.934,10
6 750,—
3 037,50
38.600,—

2/11/1967
2/11/1967
2/11/1967
2/11/1967
3/11/1967
3/11/1967
3/11/1967
3/11/1967

I H A L E
Günü
Perşembe
»
>
»
Cuma
>
»
»

Saati
15,00
15,15
15,30
15,45
15,00
15,15
15,30
15,45

ihalenin ne suretle
yapılacağı
Kapalı zarf
»
»
>
>
>
»
»
>
>
»
>
>
»
>

Şartname
bedeli
Lira Kr.
2,15
3,60
41,70
3—
27,75
5,50
1,55
43,60

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, izmir ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatına Genel Müdürlüğünde toplanacak Satmalına Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarflan eksilt
me gaatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkankğına vermeleri,
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmiy«ceği ilan olunur.
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Başbakanlık

Devlet

Matbaa*!
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RESMİ GAZETE

Sayı:12732

İÇİNDEKİLER
Kararnameler

Sayfa

6/8766 Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin
Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Andlaşma Hakkında Kararname

1

6/8908 Türk Vatandaşlığına Alınmaları Hakkında Kararname

5

işlerine Sınır
dair Sirküler
İçişleriithalât
Bakanlığınca
Tespit Kararı

5

Bakanlıklarca Yapılan Atama Kararnameleri

5

Yüksek Seçim Kurulu Kararı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Dair Karar

6

İlanlar

7

