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1 — Denizli İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Gözler Kö
yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1971 tarih, 
ve 1971/133-97 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 

27/2/1971 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan İçişleri Bakanı 

S. DEMlREL H. MENTEŞEOĞLU 

Karar Sayısı: 9168 
1 — Rize İli Kalkandere İlçesine bağlı Yolbaşı Köyü Yıldızlı adlı kıs-

muım bu köyden aynlarak Kalkandere Beldesi sınırları içerisine alın
ması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/2/1971 tarih ve 1971/177-142 sayılı 
kararı 'üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. mad
desine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. DEMlREL 

27/2/1971 
CUMHURBAŞKANİ 

C. SUNAY 
İçişleri Bakanı 

H. MENTEŞEOĞLU 

Karar Sayısı: 9169 
1 —. Tekirdağ İli Merkez İlçesinin Banarlı Bucağına bağlı Karaca-

kilavuz Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
26/2/1971 tarih ve 1971/172-140 sayılı Karan üzerine, 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 —• Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 

27/2/1971 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan 

S. DEMlREL 
İçişleri Bakanı 

H. MENTEŞEOĞLU 

Karar Sayısı: 9170 
1 — Aydın İli Nazilli İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Pirlibey 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/2/1971 ta
rih ve 1971/166-146 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa

yılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

27/2/1971 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan İçişleri Bakanı 

S. DEMlREL H. MENTEŞEOĞLU 

Karar Sayısı: 9171 
1 —<- Uşak İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Kalfa Kö

yünün Uşak Beldesi sınırlan içerisine alınması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 26/2/1971 tarih ve 1971/120-147 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMlREL H. MENTEŞEOĞLU 

Karar Sayısı: 9172 
1 —• Konya İli Merkez îlçesinin Kızılören Bucağına bağlı Sağlık 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 24/2/1971 ta
rih ve 1971/146-120 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —ı Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMlREL H. MENTEŞEOĞLU 

Karar Saym: 9173 
1 - Denizli İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Irlıganlı 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1971. ta
rih ve 1971/130-94 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karar ı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMlREL H. MENTEŞEOĞLU 

Karar Sayısı: 9174 
1 — Trabzon İli Araklı İlçesinin Merkez Bucağına bağlı özgen 

Köyünün Araklı Beldesi sınırları içerisine alınması, Danıştay Üçüncü 
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Dairesinin 26/2/1971 tarih ve 1971/162-153 sayılı kararı üzerine, 1580 
sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

CUMHURBAŞKANI C. SUNAY 
Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL H. MENTEŞEOĞLU 

Karar Sayısı: 9175 
1 —. Elazığ i l i Merkez İlçesine bağlı Hankendi Bucağının Merkezi 

Hankendi Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
26/2/1971 tarih ve 1971/163-135 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — ' B u kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

İçişleri Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Karar Sayısı: 9176 
1 —, Konya i l i Yunak İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Yukarıpiri-

beyli Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/2/1971 
tarih ve 1971/170^139 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL H. MENTEŞEOĞLU 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 9184 
1 — Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Kürsüsünde 

Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla de
ğişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını 
Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesörler Kurulu tara
fından seçilen ve seçimi Üniversite 'Senatosunca uygun görülen aynı 
Kürsü Doçenti Dr. Hüseyin Coşkun Sarman, bu kanunun 26 nci mad
desi gereğince atanmıştır. 

2 — B u karar ı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
5/3/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Mi l l i Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL O. OĞUZ 

Karar Sayısı: 9185 
1 — İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Kür

süsünde Üniversite Profesörlüğüne, 4S36 sayılı Kanunun, 115 sayılı Ka
nunla değişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmaksızın ve 
aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesörler Ku
rulu tarafından seçilen ve Üniversite Senatosunca uygun görülen aynı 
Kürsü Doçenti Dr. Metin Kutal, bu Kanunun 26 nci maddesi gereğince 
atanmıştır. 

2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
5/3/1971 

Başbakan 
S. DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Milli Eğitim Bakanı 
O. OĞUZ 

Karar Sayısı: 9186 
1 —İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Sosyoloji Kürsüsünde 

Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla de
ğişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığım 
Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesörler Kurulu tara
fından seçilen ve Üniversite Senatosunca uygun görülen aynı Kürsü Do
çenti Dr. Amiran Kurtkan, bu kanunun 26 nci maddesi gereğince atan
mıştır. 

2 — Bu karar ı Mil l i Eğitim Bakanı yürütür. 
5/3/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL O. OĞUZ 

Karar Sayısı: 9187 
1 — İstanbul Üniversitesi, iktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Kürsü

sünde Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Ka
nunla değişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmaksızın ve 
aylığım Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesörler Kurulu 
tarafından seçilen ve Üniversite Senatosunca uygun görülen aynı Kürsü 
Doçenti Dr. Nusret Ekin, bu kanunun 26 nci maddesi gereğince atan
mıştır. 

2 — Bu karar ı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
6/3/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL O. OĞUZ 

Karar Sayısı: 9188 
1 — Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsünde 

Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla de
ğişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını 
Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesörler Kurulu tara
fından seçilen ve Üniversite Senatosunca uygun görülen aynı Kürsü Do
çenti Dr. Celâl Koksal, bu kanunun 26 nci maddesi gereğince atanmıştır. 

2 — B u kararı Mi l l i Eğitim Bakanı yürütür. 
6/3/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Mill i Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL O. OĞUZ 

Karar Sayısı: 9189 
1 — İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji Kürsüsünde 

Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla de
ğişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını 
Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesörler Kurulu tara
fından seçilen ve Üniversite Senatosunca uyun görülen aynı Kürsü Do
çenti Dr. Cavit Orhan Tütengil, bu kanunun 26 nci maddesi gereğince 
atanmıştır. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
5/3/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL O. OĞUZ 

Y Ö N E T M E L İ K L E R 
Millî Eğitim Bakanlığından: 

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliğinin bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — 3/4/1970 tarih ve 13462 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan, «Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliği» nin 37., 39., 
42., 43., 44., 48 ve 49. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

SINIF GEÇME 

Madde 37 — Bütün sınıflarda sınıf geçme notu (Son sınıflar ha
riç) her ders için iki yarı yıl notlarının ortalamasıdır. 

Programdaki ilgili derslerin sömestr veya yıllık not ortalamaları 
5 olanlar, devre sonu notu 5 den aşağı olmamak şartiyle, başarılı 
sayılırlar. 

Sahife: 2 
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Madde 39 — Son sınıftan başka sınıflardaki öğrenciler, başara
madıkları derslerden bütünlemeye kalırlar ve ilk Eylül döneminde ba
şarısız oldukları derslerin bütünleme imtihanlarına girerler. 

Bütünleme imtihanlarında başarılı sayılabilmek için, ilgili ders
lerden 5 not almak şarttır. 

Eylül bütünleme imtihanlarında başarısız olanlar sınıfta kalmış 
sayılırlar. 

Ancak; 
a) Başarısızlıkları bir tek dersten olanlar, sorumlu olarak sınıf 

geçmiş sayılırlar. 
Sorumlu olarak üst sınıfa devam eden öğrenciler, sorumlu olduk

ları dersin müfredatından o yılın Şubat, Haziran ve Eylül aylarında 
birer sorumluluk imtihanma tabi tutulurlar. Sorumluluk imtihanında 
başarı gösteremiyen öğrenciler, sorumlu olarak devam ettikleri üst 
sınıfın bütün derslerinden başarı göstermek şartiyle aynı dersten yine 
sorumlu olarak da daha üst sınıflara (Son sınıf hariç) devam ede
bilirler. 

Devam etmekte oldukları üst sınıfta sorumlu oldukları ders 
dahil başaramadıkları ders sayısı birden fazla olan öğrenciler, devam 
etmekte oldukları sınıfta kalmış sayılırlar ve sorumlulukları devam 
eder. 

Sorumlu öğrenciler, üst sınıfta aynı adı taşıyan dersi okuyup o 
derste başarı gösterseler dahi, sorumluluktan kurtulmak için bu der
sin sorumluluk imtihanında başarı göstermek zorundadırlar. 

b) Başarısızlıkları 4 dersten fazla değil ise, sınıf tekrarlamak-
sızın ardarda Şubat - Haziran - Eylül dönemlerinde imtihana girerek 
başarılı olmak zorundadırlar. 3. devre olan Eylül döneminde başarılı 
olmadıkları takdirde sınıf tekrarlanma durumuna düşerler. 

Sınıf tekrarlamaksızm imtihanlara girenler Şubat döneminde 
sınıf geçmiş duruma gelmiş olsalar bile bir üst smıfa devam etmek 
için müteakip öğretim yılını beklemek zorundadırlar. 

Sınıf tekrarlamaksızm bütünleme imtihanlarına girme hakkın
dan feragat edenler, bulundukları sınıfın eğitim ve öğretimin gerek
tirdiği şartlara tabi olarak sınıf tekrarlayabilirler. Bu seçim öğrenci
nin tercihine bağlıdır. 

Madde 42 — Sınıflarını geçemiyen öğrenciler parasız yatılı veya 
burslu iseler hu haklarını kaybederler. 

Bunlardan müteakip öğretim yılında üst smıfa geçenlerden sınıf 
geçme derecesi üstün olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ve 
kadro müsait bulunduğu takdirde Okul Müdürlüğünün teklifi ve Ba
kanlığın müsaadesiyle tekrar yatılılığa veya bursluluğa geçirilirler. 

Madde 43 — Hastalılığı sebebiyle bütünleme imtihanına gire
meyecek öğrenciler resmî hüviyetli bir raporla durumunu belgelen
dirdiği takdirde, Okul İdaresinin ilân ettiği bütünleme imtihan tari
hinden itibaren 15 gün içinde imtihanım vermekle yükümlüdür. Ma
zereti bu süreyi aşanlar müteakip dönemdeki ilk bütünleme imtiha
nına girerler. Bu durumdaki öğrencilerin özürlerini, yazılı olarak im
tihan başlamadan evvel Okul İdaresine bildirmeleri gerekir. 

Madde 44 — Sımfta kalma 4 yılda iki defadan fazla veya üst 
üste iki öğretim yılında olduğu takdirde o öğrencinin okulla ilişkisi 
kesilir ve istediği takdirde okuldan çıkarılma sebebi belirtilmek sure
tiyle bir belge verilir. 

BİTİRME İMTİHANLARI 

Madde 45 — Bitirme imtihanları sömestr veya ders yılı bitimini 
takip eden hafta içinde başlar, öğrenciler son sınıf ve ara sınıflarda 
biten derslerin bitirme imtihanlarına doğrudan doğruya girerler. 

Madde 48 — Bitirme imtihanları ara sınıflarda ve son sınıfta 
programa göre derslerin bittiği devrenin sonunda yapılır. 

Madde 49 — Bitirme imtihanlarında başarılı sayılmak için, öğ
rencilerin programdaki derslerinden devre içinde aldıkları notların 
ortalaması ile bitirme imtihanı notunun ortalaması 5 ve bitirme im
tihanı notunun 5 ten aşağı olmaması şarttır. 

Başarısız olanlar; 
a) Ara sınıflarda 39. maddenin (b) bendinde belirtilen devre

lerde bitirme imtihanlarına -sınıf tekrarlamaksızın- girerler. Ancak 
bu üç devrede başarılı olamayanlar bulundukları sınıfı müteakip öğ
retim yılında tekrarlarlar. Bitirmede engel imtihanı yoktur. Durum 
Okul İdaresine bildirilmek suretiyle müteakip dönemde imtihana 
girilir. 

b) Son sınıfta sınıf tekrarlamak yoktur. Müteakip dönemlerde 
imtihanlara aralıksız ve tahditsiz olarak devam ederler. Ancak bu 

gibiler okulca takip edilmezler. Kendileri durumlarım ve taleplerini 
okulun imtihan devrelerinden 15 gün evvel okula yazılı olarak bildir
mek zorundadırlar. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik 1970 - 1971 öğretim yılma başlandığı 
tarihten itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı 
yürütür. 

Teknisyen Okulları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — 2 Kasım 1969 günlü ve 13358 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanmış bulunan «Teknisyen Okulları Yönetmeliği'nin 14 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14- — a) Sınıf geçme ve imtihan Yönetmeliği'nin 61 inci 
maddesine göre ortalama ve sınıf öğretmenler kurulu kararı ile sınıf 
geçilmeyen dersler: 

I — Teknisyen Okulları TL ve III. sınıflarda: 
(Bütün Teknisyenlik bölümleri için) 

A . Genel kültür dersleri 
1 — Türkçe Kompozisyon 
2 — Millî Güvenlik Bilgisi 
B . Matematik ve Temel Fen Dersleri 
1 — Cebir veya Geometri derslerinden biri 
2 — Fizik 
C. Teknik ve meslek dersleri: 
I — Teknisyen bölümleri II. ve III. sınıflarında okutulan bütün 

teknik ve meslek dersleri. 
II — Teknisyen Okulları intibak sınıfında (Liseyi bitirenler için) 

okutulan bütün dersler. 
b) Teknisyen Okullarında bitirme imtihanları, ilişik çizelgede 

gösterilen 6 dersten yapdır. Ancak, kanaat notlan ile geçilmesi gereken 
derslerden başaramamış olanlar varsa bu derslerden de bitirme imtiha
nma girilir. Bunun dışında kalan hususlar da orta dereceli okulların 
Sınıf Geçme ve imtihan Yönetmeliği'nin 62. maddesine göre işlem ya
pılır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliğinin 
61 inci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında Yönetmelik 
Madde 1 — 25 Nisan 1968 günlü ve 12883 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanmış bulunan «Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli 
Okulların Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği» nin 61 inci maddesinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 61 
2. Sanat Enstitülerinde (Bütün Meslek Bölümleri için) 
a) Birinci sınıflarında (Ortak I. sınıf); 
— Türk Dil i ve Edebiyatı, 
— Millî Güvenlik Bilgisi, 
— Teknik Resim (Makina Ressamlığı ile Yapı Ressamlığı şubele

rinde Teknik Resim yerine Tasarı Geometri) 
— Atelye ve Teknoloji (Atelye ve Teknoloji yerine mesleklerin 

Özelliğine öre, Atelye, Atelye - Teknoloji ve Laboratuvar, Kimya, Sanat 
Enstitüsü ve Kimya şubelerinde Atelye ve Teknoloji yerine Anorganik 
Kimya ve Uygulaması «Ametaller») 

b) ikinci sınıflarında; 
Türkçe ve Kompozisyon, Millî Güvenlik Bilgisi ve Meslek bölüm

lerinin Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesinde yer alan bütün teknik ve 
meslek derslerinden ortalama ve sınıf öğretmenler kurulu karan ile sı
nıf geçilemez. 

c) 3 ve 4 numaralı cetvellerde gösterildiği üzere Sanat Enstitüle
rinde bitirme imtihanları beş dersten yapılır. Ancak, kanaat notlan ile 
geçilmesi gereken derslerden başarılmamış olanlar varsa, bu derslerden 
de bitirme imtihanma girilmesi şarttır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
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Sayıştay Genel K u r u l K a r a r ı 
E. N o : 1971/1 ÖZETİ: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-
K. N o ; 3489/1 nun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği 

1/12/1970 tarihinden itibaren, hâkimlik ve sav
cılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten 
sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay 
meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve savoı 
yardımcıları hakkında 3656 sayılı Kanunun 4598 
ve 242 sayılı kanunlarla değişik 8 inci maddesi
nin uygulanmasına imkân olmadığı hakkında. 

Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayı
lan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sa
yıştay savcı ve savcı yardımcıları hakkında, 657 sayıiı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1970 tarihinden 
itibaren, 3656 sayılı Kanunun 4598 ve 242 sayılı Kanunlarla değişik 8 inci 
maddesi hükmünün uygulanmasına devam edilmesinin mümkün olup ol
madığı hususunda hasıl olan tereddüt üzerine konu Genel Kurula intikal 
ettirmiş olmakla yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarihli ve 1327 sa
yılı Kanunla eklenen ek geçici 7 nci maddede; «Anayasa Mahkemesi asıl 
ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bu
lunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayış
tay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları hakkında 
kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 
sayılı Maaş, 2556 sayılı Hâkimler, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 
sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay Kanunları ile 3656 sayılı Kanuna ek 
ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur ve bu kanunla Devlet memurlarına 
sağlanan diğer haklardan faydalanırlar. » denilmek suretiyle mezkûr ka
nunların aylık ve ödenekle ilgili olmayan hükümlerinin uygulanmasının 
devamına cevaz verilmiş olup, halbuki 3653 sayılı Kanunun uygulanıp 
uygulanmıyacağında tereddüt edilen; «Bulundukları derecelerde kanunî 
müddetlerini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu halde, hususî teş
kilât kanunlarının koyduğu yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar 
dolayısiyle üst dereceye geçirilmiyenlerle kanunî hükümler dairesinde 
terfie hak kazanmış bulundukları halde kadroda açık yer olmamak veya 
bulundukları memuriyetlerde kalmalarına idarece lüzum görülmek veya 
bulundukları memuriyetlerde üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi 
edemiyenlere bir üst derece maaşı ve bu derecede de bir terfi müddeti 
geçirerek aynı sebeplerle üst dereceye geçemiyen veya terfi edemiyen
lere ikinci bir üst derece maaşı ve bu derecede de yine bir terfi müddeti 
geçirerek aynı sebeplerle üst dereceye geçemiyen veya terfi edemiyen
lere üçüncü bir üst derece maaşı verilir. 

Üçüncü derece memuriyetlerde bulunup da bu suretle iki üst derece 
maaşı almış olanlardan bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara 100 lira tazminat verilir. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunup da bu suretle bir üst derece 
maaşı almış olanlardan bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara 100 lira ve yine bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak 
kazananlara ikinci defa 100 lira aylık tazminat verilir. 

Birinci derecede memuriyetlerde bu derecede bir terfi müddetini 
dolduran ve terfie hak kazananlara 100 lira ve bunlardan ikinci bir terfi 
müddetini doldurarak terfie hak kazananlara ikinci bir 100 lira ve yine 
üçüneü bir terfi müddetini doldurarak terfie hak kazananlara üçüncü bir 
100 lira aylık tazminat verilir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak terfilerde memurun bulunduğu 
derece maaşım bir terfi müddetince müktesep hak olarak almış bulun
ması esastır. » suretindeki 8 inci maddesi, görevin önemi ve sorumluluğu 
artmadan, Devlet memurlarına bulunduğu kadroda üst derece aylığı 
verilmesini derpiş etmekte, diğer bir deyişle, sadece aylık miktarında ar
tış sağlayan bir nitelik taşımakta olması ve binnetice aylıkla ilgili bu
lunması hasebiyle, mezkûr ek geçici 7 nci madde hükmü muvacehesinde, 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren yürürlükten kalkmış olduğu cihetle, bu tarihten itibaren ek 
geçici 7 nci madde kapsamına giren hâkim ve meslek mensupları hak
kında uygulanmasına imkân kalmamış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet Memurları Kanunu aylıklar yönünden yeni 
bir rejim getirmiş olup, bu rejimde, hizmet, memur ve kadro ilişkisi ön 
planda tutulmuş ve üst dereceye yükselebilmek için o derecede boş bir 
kadronun mevcudiyeti şart kılınmıştır. 

Bundan başka, Devlet Memurları Kanununun • koyduğu en önemli 
ilkelerden birisi de, gerekçesinde de belirtildiği üzere, aylıkların, o hiz
metin Devlet için taşıdığı öneme göre tespit edilmesinin öngörülmüş ol
masıdır. 

Bu görüşten hareketle, hizmetin önemi ve sorumluluğun artışı ile 
orantılı yükselme adımı olarak dereceler ve bu dereceler içinde de göre
vin önem ve sorumluluğu artmadan, memurun olumlu sicil alması şar-
tiyle bulunduğu derecede her yıl aylık artışı sağlayan kademeler sistemi 
getirilmiş ve her kademe bir gösterge rakamı ile temsil edilmiştir. 

Bu gösterge rakamlarının, her yıl bütçe kanunuyla tespit edilecek 
bir kat sayı ile çarpılmak suretiyle aylıkların hesaplanması esası getiril
mekle, aylık tutarlarının fiyat ve iktisadî konjonktüre göre ayarlana-
bilmesi de kolaylaştırılmıştır. 

Eski barem rejiminde, kadro istihsalinin kanunla ve uzun fasıla
larla olmasına ve bunun neticesi donmuş bir çerçeve içerisinde kalınma
sına karşılık istihdamda seyyaliyet sağlayan (Altı ve daha aşağı derece
lerdeki memuriyetlere kadro karşılık gösterilmek suretiyle tayin, yedi 
ve daha yukarı derecelerdeki memuriyetlere en çok iki derece aşağıdan, 
tazminat verilmek veya verilmemek suretiyle tayin, müddetini doldurun
caya kadar eski aylığını almak kaydıyla bir üst derecedeki memuriyetlere 
terfian tayin ve bulunulan kadroda 1, 2, 3 üst derece aylığı verilmek gibi) 
hükümlere yer verilmiş olmasına mukabil yem düzende hizmet gerekle
rine göre her yıl bütçe kanunları ile yeteri kadar kadro alınması imkânı 
sağlanmış, buna karşılık, istisdamda kadroya bağlılık ve terfi için üst 
derecede açık kadro bulunması şartı getirilmiş, açık kadro almaması ne
deniyle terfi edilememesi halinde ise, aynı derece içerisinde kademe iler
lemesine cevaz verilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
8 inci madde ile, Anayasa Mahkemesi raportörleri, hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinde ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar ve Danış
tay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve savcı yardım
cılarının aylıklarının da, fiilen almakta bulundukları aylıklarının dere
celerinin bu kanuna bağlı gösterge tablosunda tekabül ettiği derecelere 
intibak ettirilmek suretiyle hesaplanması kabul edilmiş ve aynı madde
nin; «Bunların kademelerinin tespiti, intibaklarını esas olan aylıklarında 
geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe 
verilmek suretiiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş 
sayılır. » suretinde yazılı bulunan 2 nci fıkrası hükmüyle de bunların ka
deme ilerlemesinden faydalanacakları belirtilmiş olduğundan, mezkûr 
kanunun birinci maddesinin 2 nci fıkrasıyla bu kanunun kapsamı dışında 
bırakılmakla beraber aylıklarını bu kanuna göre alan bahse konu perso
nelin Devlet Memurları Kanununun getirdiği yukarıda mahiyeti açıkla
nan esas ve prensipler dışında tutulmasına imkân yoktur. 

Nitekim, 1327 sayılı Kanunun anılan personelle ilgili ek geçici 7 ve 
8 inci maddelerine ait hükümet gerekçesinde; «... tasarı ile genel ve 
katma bütçeli dairelerde çalışan personele ait hükümlerin yanısıra özel 
kanunları yürürlüğe girinceye kadar., hâkimler, hâkim yardımcıları, sav
cılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları... için 
de Devlet memurlarınınkine paralel malî hükümler getirilmiştir. Bu su
retle bir taraftan 657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe gir
mesi ile Devlet memurlarının aylıklarında meydana gelecek genel yükse
lişe paralel olarak bir artış sağlanmış olacak, diğer taraftan da tüm 
kamu kesiminde çalışan personelin tek bir ücret sistemine ve disiplinine 
tabi olması imkân dahilinde girmiş olacaktır. » denilmek suretiyle bu gö
rüş teyit edilmiş bulunmaktadır. 

Öte yandan, 3656 sayılı Kanunun 4598 ve 242 sayılı kanunlarla de
ğişik 8 inci maddesi gereğince, bulunulan kadroda üst derece aylığı ve
rilmesi, eski statüdeki kadro sağlamanın güçlüğü ve bunun sonucu, me
murların aylıklarında uzun süre artış imkânı sağlanamaması sebebiyle, 
görevleri ve buna ilişkin sorum ve yetkileri değişmemesine rağmen, ter
fihlerinin temin edilmesi amacına dönüktür. 

Devlet Memurları Kanunu ile getirilen yem sistemde, derece içeri
sinde kademe ilerlemesi yapılması da, aynı amaca dönük ve 242 sayılı 
Kanunla öngörülen uygulamanın yerine geçecek bir imkânı sağlamak 
içindir. 
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Nitekim, 657 sayılı Kanunun kademeyi tanımlayan 38 inci madde
sinde; «Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu art
madan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki 
hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır. » denilmek su
retiyle bu husus açıkça belirtilmiştir. 

Aynı kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 8 inci maddenin 
yukarıda metni yazılı 2 nci fıkrası ile anılan personel için kademe ilerle
mesi kabul edilmiş olduğundan, bunlar hakkında ayrıca 242 sayılı Kanun 
uyarınca işlem yapılması aynı amaca dönük her iki hükmün de uygulan
ması neticesini doğuracaktır ki, böyle bir uygulamanın kanun koyucunun 
maksadına ve kanunun genel ilkelerine uygun düşmiyeceği aşikârdır. 

Bir an için her ik i hükmün de uygulanabileceği farzedilse; bu tak
dirde, 3656 sayılı Kanunun 242 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesi ge
reğince birinci derece aylığı almakta olanlardan 657 sayılı Kanuna bağlı 
gösterge tablosunun birinci derecesinin son kademesi olan 1. 000, — gös
terge rakamına intibak etmiş olanlara, bu derecedeki hizmet sürelerine 
göre, ek geçici 8 inci maddede belirtilen aylık ve ek ödemelerin dışında 
ayrıca 100, 200, 300 lira tazminat vermek icabedecektir k i kanun koyucu
ya böyle bir maksat atfetmek de mümkün değildir. 

Esasen, böyle bir uygulama halinde, anılan personelden 5 inci dere
ceden bir kadroyu işgal edenler, 242 sayılı Kanun gereğince 2 nci dereceye 
kadar yükselip bu derecenin son kademesine kadar ilerliyebilecektir. Bu 
kademe ise, birinci derecenin ilk kademesine tekabül etmekte olduğundan 
ilgili 5 inci derecenin 4 üst derecesi olan aylığı alma imkânına kavuşa
caktır ki, bu hal 242 sayılı Kanunla tanınan hakkı da aşan yeni bir hak 
olacaktır. 

Oysaki, kanun koyucu ek geçici 7 nci madde hükmüyle, madde met
ninde sayılanlar hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye ka
dar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hâkimler, 521 sayılı 
Danıştay, 832 sayılı Sayıştay Kanunları ile 3656 sayılı Kanunun ek ve 
tadillerinin sadece aylık ve ödeneklerle ilgili olmayan hükümlerinin uygu
lanmasının devamına cevaz vermiş olup, mezkûr maddede, aksi görüşe 
göre işlem yapılmasına imkân verecek bir hüküm de yer almamış bulun
maktadır. 

Bu sebep ve düşüncelere binaen, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde 
bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayış
tay meslek mensupları ve Sayış cay savcı ve savcı yardımcıları hakkında, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe gir
diği 1 Aralık 1970 tarihinden itibaren, 3656 sayılı Kanunun 4598 ve 242 
sayılı Kanunlarla değişik 8 inci maddesinin uygulanmasına imkân olma
dığına 25/1/1971 tarihinde çoğunlukla karar verildi. 

AZINLIK DÜŞÜNCESİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31/7/1970 tarih ve 1327 sa
yılı Kanunla değişik birinci maddesinin 2 nci fıkrasiyle, hâkimlik ve sav
cılık mesleklerinde bulunanlarla bu mesleklerden sayılan görevlerde olan
lar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve savcı 
yardımcıları bu kanunun kapsamı dışında bırakılmışlardır. 

Fıkra metninde sayılanlar Devlet Memurları Kanununa tabi olma
dıklarına göre, bunların anılan kanunun her hangi bir maddesine tabi tu
tulması, bu konuda sarih bir hükmün mevcudiyetine bağlıdır. 

Devlet Memurları Kanununun getirdiği yeni esas ve prensipler. ka
nunun ilgili maddelerinde yer alan hükümlerde ifadesini bulmuş olduğun
dan, sözü edilen mensupların bu esas ve prensiplerle kayıtlı kılınması da 
keza kanunda açıkça ifade edilmiş olmakla mümkündür. 

Nitekim, sözü edilen mensuplar hakkında Devlet Memurları Kanu
nunun hangi hükümlerinin uygulanacağı, kanunun ek geçici 19 ve 21 İnci 
maddelerinde gösterilmiş, ek geçici 8 inci maddesinde, bunların aylıkla
rının ne suretle hesaplanacağı belirtilmiş ve ek geçici 7 nci maddesinin 
son fıkrasında da, madde metninde sayılanların, bu kanunla Devlet me
murlarına sağlanan haklardan faydalanacakları ayrıca açıklanmış bulun
maktadır. 

Bu itibarla, mezkûr kanunun, - üst derece kadrosunda açılma olma
dıkça Devlet memurlarına derece yükseltilmesi yapılamıyacağı - hakkın
daki 64 üncü maddesi hükmünün ve bu hükme mesnet olan yeni esas ve 
prensiplerinin, kanunda sarahaten ifade edilmiş olmadıkça yukarıda sa
yılanlar hakkında tatbiki düşünülemez. 

Zikri geçen mensupların, aylıklarının ek geçici 8 inci madde hük
müne istinaden, kanuna bağlı I numaralı cetvelde yer alan gösterge tab
losu esas alınmak suretiyle hesaplanacak olması ve bu gösterge tablosu
nun ise, kademe terfiine imkân verecek şekilde hazırlanmış bulunması, 

3656 sayılı Kanunun 4598 ve 242 sayılı kanunlarla değişik 8 inci maddesi
nin, sözü edilen mensuplar hakkında yürürlükten kaldırıldığı anlamında 
da telakki edilemez. 

Zira mezkûr cetvelin bu şekilde düzenlenmiş olması, her hangi bir 
kanunun ilgası için kâfi bir sebep değildir. 

Bir kanunun tamamının veya bazı hükümlerinin ilgasının, diğer bir 
kanunla olacağı bilinen bir gerçektir. 

Diğer taraftan sözü edilen kanunun ek geçici 21 inci maddesinde; 
«bu kanun kapsamı dışında kalan ve fakat aylıklarını bu kanuna göre 
alan kuruluşlar» denilmekle, zikri geçen kuruluşların yalnız alacakları 
aylık bakımından Devlet Memurları Kanunu ile ilgilendirilmiş oldukları 
açıkça ifade edilmiş ve kanunun 147 nci maddesinde ise; «aylık: Bu ka
nuna tabi kurumlarda görevlendirilen Devlet memurlarına, hizmetlerinin 
karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder. » 
denilmek suretiyle «aylık» tabirinin neyi ifade ettiği açıklanmış, 2 nci 
maddesinde de aylık, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ayrı ayrı sa
yılmakla derece ve kademe ilerlemesinin, yani terfie dair hükümlerin 
«aylık» deyiminden başka bir mana taşıdığı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesinin; « . . . Hâkimlik ve Savcılık mes
leklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlara, Danış
tay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları bu 
kanun hükümlerine tabi değildirler» suretinde yazılı bulunan 2 nci fık
rası hükmü muvacehesinde, zikri geçen kanuna 1327 sayılı Kanunla ek
lenen ek geçici 7 nci maddede yer alan «aylıkla ilgili» deyiminin hudut ve 
şümulünün, kanunun, mezkûr kuruluşlar mensuplarının aylıkları hakkın
daki hükümleri kapsayan ek geçici 8 inci maddesi ile yukarıda zikri ge
çen diğer maddeler hükümlerine bağlı kalınmak suretiyle tayin ve tespit 
edilmesi gerekir. 

Ek geçici 8 inci maddede, sadece madde kapsamına dahil olanların 
aylıklarının ne suretle hesaplanacağı, aynı maddenin gerekçesinde ise, 
(Ancak bu tasarı ile Devlet memurları aylıklarında meydana gelecek ge
nel yükselişe paralel olarak bir artış sağlanmasını teminen yukarıda be
lirtilen meslek ve kurumlar mensuplarının da kendi özel kanunları hazır
lanıncaya kadar geçici hükümlerle malî gelişmeden faydalandırılmaları 
düşünülmüştür) denilmek suretiyle bu maddede yazılı olanların hangi 
maksatla Devlet Memurları Kanunu ile ilgilendirildikleri tasrih edilmiştir. 

Kanun koyucu zikri geçen mensupları terfi ile ilgili konularda Dev
let Memurları Kanunu ile getirilen yeni esas ve hükümlerle kayıtlı kıl
madığını bu hususa her hangi bir atıf yapmamak ve kanunda buna dair 
bir hükme yer vermemekle belirtmiş bulunmaktadır. 

Nitekim ek geçici 6 ve ek geçici 9 uncu maddelerde yer alan i l özel 
idareleri ve belediyeler memurları ile 3659 ve 2847 sayılı kanunlarla bun
larm ek ve tadillerine tabi kurumlar personeli de aynen 1 inci maddenin 
ikinci fıkrası kapsamma giren hâkim ve meslek mensupları gibi bu ka
nuna tabi olmadıkları ve sadece aylıklarını bu kanuna göre aldıkları halde, 
mensuplarının 657 sayılı Kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi 
hakkındaki hükümlerine tabi olacağı ayrıca zikredilmiş, ek geçici 7 nci 
maddede sayılanlar için ise, böyle bir hüküm ısdarına lüzum görülme
miştir. 

Kanunun ne ek geçici 7 ve 8 inci maddelerinde ve ne de diğer mad
delerinde böyle bir hüküm yer almadığına göre sözü edilen mensupların 
terfileri konusunda kendi özel kanunlarına ve 3656 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi tutulması icabeder. 

Esasen, Devlet Memurları Kanununun yürürlükten kaldırılan hüküm
lere ilişkin 237 nci maddesinde; bu kanunun birinci maddesi kapsamına 
giren kurumlardaki memurlar hakkında 1108, 3656 ve 7244 sayılı kanun
larla bu kanunların ek ve tadilleri Genel Kadro Kanununun yürürlüğe 
girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkar denilmek suretiyle, 
bu kanunun kapsamı dışında bırakılmış olan kurumlar mensupları hak
kında 3656 sayılı Kanunla ek ve tadillerinin ve bu meyanda derece yük
selmesine dair hükümlerinin uygulanmasının devam olunmasına cevaz 
vermiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple ve düşüncelere binaen ek geçici 7 nci maddede yer alan 
«aylıkla ilgili» deyiminin «aylık tutan» ve aylığın hesap şekli ile sınırlı 
telakki edilmesi ve binnetice terfi konusunda 3656 sayılı Kanunun 4598 
ve 242 sayılı Kanunlarla değişik 8 inci maddesinin, bahsekonu ek geçici 
7 nci madde kapsamına girenler hakkında uygulanmasına devam edilmesi 
gerektiği düşüncesindeyiz. 
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T E B L İ Ğ 
Başbakanlık Yatıranları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu 

Başkanlığından: 

Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılması Esaslarına 
İlişkin Tebliğ 

Sıra No: 1 
16/1/1971 tarih ve 7/1822 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan 

«Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılmasına Dair Karar» m uygu
lama esasları hakkında: 

I K A P S A M : 

1/2/1971 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 16/1/1971 tarih ve 
7/1822 sayılı Kararname'ye ilişik «Orman Ürünlerine İhraç Gücü Ka
zandırılmasına Dair Karar», aynı konuda evvelce yayınlanmış bulunan: 

— Orman ürünleri hakkındaki 14/7/1969 tarih ve 6/12062 sayılı 
Kararname'yi (30/7/1969 'tarihli Resmî Gazete), 

— Orman Ürünleriyle ilgili 27/2/1970 tarih ve 7/345 sayılı Ka
rarname'yi (19/3/1970 tarihli Resmî Gazete), 

— 7/8/1970 tarih ve 7/1115 sayılı Kararname'ye (10/8/1970 ta
rihli Resmî Gazete) ilişik «İhracatta Vergi İadesi Uygulanmasına Dair 
Karar» m «Ek - 2 - a» ve «Ek - 2 - b» maddelerini ve 15/8/1970 tarih 
ve 7/1182 sayılı Kararname'ye (26/8/1970 tarihli Resmî Gazete) ilişik 
«İhracatta Vergi İadesi Uygulamasına Dair Karar'a Ek Karar'ın 2 nci 
maddesini yürürlükten kaldırarak 1/2/1971 tarihinden itibaren uygula
maya konulmuştur. 

7/1822 sayılı Kararname'ye ilişik «Orman Ürünlerine İhraç Gücü 
Kazandırılmasına Dair Karar» a ek «İhraç Konusu Olan Tomruk Ke
reste ve Orman Ürünleri Mamulleri İçin Geçerli Olan özel Hesaptan 
Ödenecek Miktar (TL. /m3) ile Aynı Yıla Ai t Ortalama Satış Fiyatları 
Listesi», aynı Karar'ın 10 ve 11 inci maddeleri ile geçici 1 inci madde
sine göre 1/2/1971 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

II. ÖDEME V E İ A D E : 

A . Özel hesaptan yapılacak ödeme: 

1. ŞARTLAR: 

a. Genellikle: 

— İhraç edilen tomruk ve kerestelerin cins, nev'i, kalite sınıfı ve 
boy kademesinin ihraç edildiği tarihte yürürlükte bulunan Kararname-
le're ekli listelerde gösterilmiş bulunması, 

— Tomruklarda, orman işletmelerince malın satışında tanzim edi
len «Orman Nakliye Teskeresi» ile emval üzerinde gösterilmiş bulunan 
kalite sınıfı ve boy kademesinin esas alınması, 

— Devlet Orman Kereste Fabrikalarınca satılan kerestelerde veya 
Orman îşletmesince satılan yarı mamul emvalde, satış şuasında tespit 
edilen ve «Orman Nakliye Teskeresi» nde gösterilen kalite sınıfı ve boy 
kademesinin esas alınması, 

—Orman Genel Müdürlüğü menşeli tomruklardan özel sektör ta
rafından ünal edilen kerestelerin kalite sınıfları ve boy kademelerinin, 
ihracatçının müracaatı üzerine, gümrük çıkışma esas olmak üzere Or
man İşletmelerince tespit edilip «Orman Nakliye Teskeresi» ne bağlan
ması, 

gerekmektedir. 
b. Tomruk ve kerestelerin fülen ihraç edilmesi ve/veya yurt için

de serbest döviz karşılığında yabancılara satılması: 
«Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılmasına Dair Karar» 

hükümlerinden yararlanmak isteyenler, ihraç edecekleri mallar için biz
zat doldurarak Gümrük İdaresine verecekleri 3 nüsha «Gümrük Çıkış 
Beyannamesi» nde, yürürlükte bulunan «Dış Ticaret Rejimine Dair İh
racat Yönetmeliği» ne ekli tescil beyannamesinde yazılı bilgüerden baş
ka, ihraç ettikleri ağacm cinsini, emvalin nevini, kalite sınıfını ve boy 
kademesini ayrı ayrı; miktarlarını da (m. s) olarak belirteceklerdir. 

M i s a l : 
I - II. 
i - n. 

IH . 
IH. 

sınıf normal boy kayın kereste 
Sınıf çok kısa boy kayın kereste 
sınıf normal boy kayın kereste 
sınıf çok kısa boy kayın kereste 

Ufak mal normal boy kayın kereste 

160. 320 m» 
32. 600 ms 

382. 425 ma 
174. 263 m» 
43. 519 ma gibi. 

İhracatçılar gümrük çıkış beyannamesini bizzat doldurarak ilgili 
gümrük idaresine verdiklerinden, «Özel Hesap» tan faydalanabilmeleri 
için, beyanlarını Kararname ekindeki listede gösterilen kalite sınıfları
na ve boy kademelerine göre ayrı ayrı ve doğru olarak yapmalıdırlar. 
Aksi halde cinsi, nevi kalite sınıfı ve boy kademesi ile miktarı belli ol
mayan beyannamelere göre iade yapılması mümkün değildir. 

İlgili gümrük idareleri ihracatçının bu gibi beyanını «Orman Nak
liye Teskeresi» ne göre kontrol edeceklerdir. 

Beyannameler ihracatı müteakip ilgili gümrük idaresi yetkililerince 
onaylandıktan sonra bir nüshası ihracatçıya verilecektir. 

Malın ihraç edilmiş olduğu yukarıda açıklanan şekilde düzenlen
miş ve gümrükçe onaylanmış «Gümrük Çıkış Beyannamesi» ile tevsik 
edilecektir. 

İhracatçı, onaylanmış «Gümrük Çıkış Beyannamesi» ni «Orman 
Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılmasına Dair Karar» hükümlerinden 
yararlanmak üzere «Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez 
Saymanlığı» na ibraz edecektir. 

Yurt içinde, yetkili bir banka kanalı ile yurda getirilmiş döviz mu
kabilinde bir yabancıya tomruk ve kereste satanlar, sattıkları malın 
satış bedeline tekabül eden serbest dövizin yetkili bir bankada bozdu
rulduğunu österen «Döviz Alım Bordrosu» nu ve Orman işletme Müdür
lüklerince tanzim olunan «Orman Nakliye Teskeresi» ni Orman Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Saymanlığına ibraz etmek mecburi
yetindedirler. 

c. İhracatın serbest döviz karşılığında yapılmış olması: 
İhracatçının, ihracı müteakip gelen dövizi bozdurduğu yetkili ban

kadan alacağı «Döviz Alım Bordrosu» nun aslını ve/veya bir fotokopi
sini «Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Saymanlığı» na 
ibraz etmesi icabetmektedir. Döviz alım bordrosunda ihracatın serbest 
döviz karşılığında yapıldığının yetkili bankaca tevsik ve tasdik edilmiş 
olması gerekmektedir. 

2. ÖDEME MİKTARI: 
Özel hesaptan yapılacak ödeme miktarı, «Orman Ürünlerine ihraç 

Gücü Kazandırılmasına Dair Karar» a ilişik «ihraç Konusu Olan Tom
ruk. Kereste ve Orman Ürünleri Mamulleri İçin Geçerli Olan Özel He
saptan Ödenecek Miktar (TL. /m3) ile Ortalama Satış Fiyatları Listesi» 
nde her cins, nevi, kalite sınıfı ve boy kademesine göre, hizalarında gös-
terümiştir. 

Listedeki ortalama satış fiyatı, ihracatçının malı Orman Genel 
Müdürlüğünden veya Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünden bu 
fiyata aldığını veya adı geçen Genel Müdürlüklerin malı bu fiyata sat
tığını göstermez. 

3. MÜRACAAT ŞEKLİ V E YERİ : 
Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılmasına Dair «Kararna

me» 1er hükümlerinden yararlanmak isteyenler, ihracatı müteakip; 
a. Usulünce düzenlenmiş Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin ilgili 

gümrük idaresince onaylanmış bir nüshasını, 
b. İhracatı müteakip, ihraç bedelini teşkil eden ve gelen dövizi, 

Türk Parasına çeviren yetkili bankadan alacağı döviz alım kordrosunu 
İihracatın serbest döviz karşılığında yapıldığını ihtiva ve tasdik eden şer
hi de havi olacaktır), veya yurt içinde bir yabancıya serbest dövizle 
satışta, yetkili bankaya gelen dövizle ilgili döviz alım bordrosunu; 

Bir dilekçeye ekleyerek Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü Dö
ner Sermaye Merkez Saymanlığı'na gönderecekler veya tevdi edecek
lerdir. 

Dilekçe ve belgeler adı geçen Saymanlıkça en kısa zamanda ince
lendikten sonra ödemeye hak kazanıldığı tespit edildiği takdirde, Güm
rük Çıkış Beyannamesindeki cins, nevi kalite sınıfı ve boy kademesine 
göre ihraç edilen miktar için ödenmesi gereken meblağ, özel Hesaptan 
ihracatçı adına serbest bırakılmak suretiyle ödenir. 

Saymanlık, Gümrük Çıkış Beyannamesinin ve Döviz Alım Bordro
sunun fotokopisini aldıktan sonra, T. C. Merkez Bankasının yapacağı 
vergi iadesinden yararlanmasını sağlamak üzere asıllarım ihracatçıya 
iade eder ve ayrıca «Özel Hesap» tan serbest bırakılmak suretiyle ihra
catçıya ödeme yapıldığım tevsik edici bir belge verir. 

T. C. Merkez Bankası merkez ve şubeleri ihracatın yapıldığı tarih
te geçerli Kararname gereğince «Özel Hesap» tan ödeme yapılmak su
retiyle faydalanan ihracatçılara vergi iadesi yapmadan önce İhracatçı» 
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dan «Özel Hesap» tan kendisine ödeme yapıldığını tevsik etmesini ister. 
İhracatçı kendisine ödeme yapıldığını Orman Genel Müdürlüğü Döner 
Sermaye Merkez Saymanlığı'ndan yukarıdaki fıkra gereğince almış ol
duğu belge ile tevsik eder. 

B. -Vergi iadesi: 

1. ÖZEL H E S A P T A N Y A R A R L A N A N TOMRUK V E K E R E S 
T E L E R E Y A P I L A C A K VERGİ İADESİ: 

Şartlan ve tevsik esasları yukardakl bölümde belirtilen ve «Özel 
Hesap» tan yapılan ödemelerden yararlanan tomruk ve keresteleri ihraç 
eden ve ihraç edildiği tarihte geçerli Kararname gereğince «Özel He
sap» tan yararlandığını tevsik edenlere serbest döviz karşılığında ya
pılmış olan ihracat tutarım Türk Lirası karşılığı üzerinden, T. C. Mer
kez Bankası merkez veya şubelerince, ihracatın yapıldığı tarihte ge
çerli Kararname'de belirtilen nispetler dahilinde katî vergi iadesi yapılır. 
7/1822 sayılı Kararname'ye göre vergi iadesi nispeti % 15 dir. (FOB, 
CİF, CF satışlarda vergi iadesinin nasıl yapılacağı 10/8/1970 günlü 
Resmî Gazete'de yayımlanan 7/8/1970 gün ve 7/1115 sayılı Kararna
menin 3 üncü maddesinde gösterilmiştir. ) 

2. DİĞER TOMRUK V E K E R E S T E L E R : 

Bunlar Orman Genel Müdürlüğü veya Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğü dışındaki şahıs ve müesseseler tarafından üretilen 
veya Kararname'lere ekli listelerde gösterilmeyen (Kavak, dişbudak, 
karaağaç, tomruk ve keresteleri gibi) veya cinsleri gösterilipte spesiıi-
kasyonu belirtilmeyen (Meşe, sedir keresteleri gibi) tomruk ve keres
telere veya Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Ürünleri Sanayii Genel 
Müdürlükleri menşeli olupta ihraç edildikleri tarihte geçerli Kararna-
me'nin eki listede bulunmayan tomruk ve kerestelerdir. 

Serbest döviz karşılığında ihraç edilen bu tomruk ve kerestelerin 
ihracatçısına yukarıda belirtilen «Özel Hesap» tan herhangi bir ödeme 
yapılmaz. Sadece T. C. Merkez Bankası Meıkez ve Şubelerince 7/1115 
sayılı Kararname esasları dairesinde fiilî ihraç bedeli olarak yurda ge
tirilecek dövizin TL. karşılığı üzerinden vergi iadesi yapılır. 7/1822 sa
yılı Kararname'ye göre vergi iadesi nispeti % 15 dir. 

Gerek Kararnamelere ek listelerde bulunsun veya bulunmasın ve 
gerek Orman Genel Müdürlüğü veya Orman Ürünleri Sanayii Genel Mü
dürlüğü menşeli olsun veya olmasın, seribest döviz karşılığında ihraç 
edilen keresteler için özel hesaptan iade miktarlan ve vergi iadesi nis

petleri hesap ve tespit edilirken, bu kerestelerin imal edildiği gayri ma
mulle (Tomruk) ilgili olarak evvelce ödenmiş bulunan % 12, 5 nispetin
deki istihsal vergisi gözönünde bulundurulduğundan, kerestelerin ihra
cını müteakip gayrî mamul (Tomruk) için evvelce vergi dairelerine 
usulüne göre ödenmiş bulunan % 12, 5 nispetindeki İstihsal Vergisi ay
rıca iade edilemez. 

3. K E R E S T E D E N İLERİ SAFHADAKİ ORMAN ÜRÜNLERİ: 

a. Özel hesaptan ödeme: 
Keresteden ileri safhadaki orman ürünlerine «Özel Hesap» tan 

herhangi bir ödeme yapılmaz. 

b. Vergi iadesi: 
Serbest döviz karşılığında ihraç edilen keresteden ileri safhadaki 

orman ürünleri ihracı karşılığında gelen serbest dövizlerin Türk Lirası 
tutarı üzerinden; T. C. Merkez Bankası merkez ve şubelerince, ihraca
tın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Kararname'de belirtilen nispet 
üzerinden (Yukarda belirtilen esaslar dahilinde) vergi iadesi yapılır. 
7/1822 sayılı Kararname'ye göre vergi iadesi nispeti % 25 dir. 

Bu Karar'ın kapsamına giren keresteden ileri safhadaki orman 
ürünleri şunlardır: 

— Ahşap ambalaj malzemesi (Kutu, sandık ve benzerleri) (Boş 
ve yeni olarak ihraçları halinde), (Demonte olarak ihraç edüenler dahil) 

— Mobilya (Mobilya deyiminden müstakillen mobilya olarak kul
lanılabilen eşya anlaşılır) 

— Kaplama levhalar (Kontraplâk kontrtaibl gibi) 
— Li f levha 
— Yonga levha ve mamulleri 
— Masif ve/veya mozayik ahşap parkeler 
— Talaş levha (Organik veya anorganik yapıştırıcı maddelerle 

aglomere edilmiş) 
— Tüfek dipçiği, dipçik taslağı, dipçik ve kabza taslağı 
— Pipo taslağı 
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 90. 16 Gümrük Tarife Pozisyo

nuna giren tahtadan bendesi tersim aletleri 
— Ağaçtan mamul röprodüksiyon, tablo ve resim çerçeveleri ile 

ağaçtan mamul ve çubuk halinde korniş ve çerçevelikler 
— Tahta elbise askılıkları 
— Ortopedik tahta ayakkabılar 

İ L Â N L A R 
Bulancak Asliye Ceza Hâkimliğinden': 

E. No: 1969/132 
E. No : 1969/153 
D. İş No : 1970/91 
Hâkim: A. Hayati Tacal 11791 
Kâtip: Osman Işık 
Davacı: K. H. 

Sanık : Ömer Çolak, Ahmet oğlu Sakine'den doğma 1944 doğumlu 
Samsun İli Aksu Köyünden olup Samsun Hançerli Mahallesi Çiftçi 
Hamam Sokak No. 54 de mukim sabıkasız, 

Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet. 
Sanık Ömer Çolak'ın adresi bulunamadığından hakkında kararın 

ilânen Resmî Gazete ile tebliği mahkemeler Başkâtipliğince talep edil
miş olmakla; 

Dosya incelendi gereği düşünüldü: Sanık Ömer Çolak'ın 6136 sa
yılı Kanunun men ettiği nitelikteki tabanca ve mermileri izinsiz ola
rak taşımaktan sabit görülen hareketine uyan adı edilen K . nun 13 
üncü maddesi gereğince 6 ay hapis ve 200 lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine. 

Suç konusu tabanca ve mermilerin T. C. K. nun 36 nci maddesi 
gereğince müsaderesine. 

Dair verilen gıyabî hüküm bütün aramalara rağmen bulunama
dığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gere
ğince ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince teb
liğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde tebli
gatın yapılmış sayılacağına karar verildi. İlân olunur. 

2354 

İstanbul Dördüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1959/802 
K. No : 1969/1354 
Davacı : H . A. 
Maznun : Ümit Tufan - Beyazıt Bakırcılar Han arkasında Şerifin 

yanında köfteci. 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi Mayıs 1967 
Hırsızlıktan maznun Ümit Tufan'm sabit olan fiil ve hareketinden 

dolayı T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca iki ay müd
detle hapsine, cezası müddetince E. U. nezareti altında bulundurulmasına 
27/12/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul 
kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanu
nu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onıbeş gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2235 /11 

E . No : 1969/587 
K. No : 1970/233 
Davacı : H. A. 
Maznun : Orhan Atay - Şişli Kodaman Caddesi 39 No. da 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 18/5/1969 
Hırsızlıktan maznun Orhan Atay'm sabit olan fiili ve hareketinden 

dolayı T. C K. nun 491/ilk, 522, 525 mel maddeleri uyarında iki ay müd
detle hapsine o kadar E. U. N. altında bulundurulmasına 9/3/1970 tari
hinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından teb
ligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 
tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2235 / 12 
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Gemlik Tapulama Hâkimliğinden : 

E . No : 1960/67 
ıK. No : 1961/76 
Gemlik Engüriieük Köyü Acımık mevkiinde kâin 23 pafta 770 par

selin davalılardan Engürücük Köyünden Halil, Emin, Didar ve Kadriye 
adlarına yapılan tapulama tespitine davacı Gemlik Hamidiye Mahel-
lesinden Emine Patlak'm itirazı üzerine Hâkimliğimizde icra kılman 
"duruşması sonunda : 

Davacının itirazının reddiyle parselin tapulama tutanağında yazılı 
olduğu veçhile 12288 senim itibar olunarak 11280 sehiminin Emine 
Patlak, 228 sehiminin Naciye eşi Halil, 456 sehiminin Naciye oğlu Emine, 
228 sehiminin Naciye kızı Didar, 90 sehiminin eşi Kadriye adlarına 
tapuya tesciline dair verilen hüküm davalılara tebliğ edilemediği ve ad
reslerinin tespitleride zabıtaca yapılan tahkikata rağmen mümkün ol
madığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddele
rine tevfiken Resmî Gazete'de ilânen tebligat icrasına, 31 inci madde 
gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına, müddetinde temyiz edilmediği takdirde davalılar yönünden 
hükmün kesinleşeceği ilâm tebliği yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 

2440 

Bolu tcra Tetkik Mercii Hâkimliğinden: 

1971/72 
M. Hayri Salur vekili Avukat Yener Bandakçıoğlu tarafından, 

Ziraat Bankası Bolu Şubesi Müdürlüğü ve Mustafa Akkaya aleyhle
rine ikame olunan ihalenin feshi davasının cereyan eden duruşması 
sırasında: 

Dava ile ilgili bulunan M. Hayri Salur ve mirasçılardan Nimet 
Salur'un müteaddit aramalara rağmen tebligat yapılamadığından, 
kendilerine ilânen tebligat yapilmasma karar verilmekle, M. Hayri 
Salur ve Nimet Salur'un, duruşmanın bırakıldığı 28/4/1971 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunmaları davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 2441 

Havran Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/157 
Davacılar Havran Büyükşapçı K. den Emin ve Ayşe Kandemir ve

killeri Avukat Rıdvan Özaydm tarafından aynı köyden Mustafa Balyalı, 
Hasan Hüseyin Öge ve arkadaşları aleyhine ikame olunan tapu iptali 
ve tescil davasının Mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda 
verilen 25/12/1968 tarih ve 1967/157 esas, 1968/531 karar sayılı hüküm 
davalılar vekili tarafından temyiz edilmiş ve hüküm Yargıtay Sekizinci 
Hukuk Dairesinin 26/9/1969 tarih ve 4841 esas, 4148 karar sayılı ilâmiyle 
bozulmasına karar verildiğinden işbu yargıtay ilâmının adresleri meç
hul olan davalılar Mustafa Balyalı ve H. Hüseyin Öge'ye tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2442 

« 
Suluova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/135 
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Avukat Recep Öge ile 

davalılar Suluova Kurnaz Köyünden Yunus Nazlı ve Hacer Nazlı 
aleyhine ikame edilen tenkisi bedel davasının yapılan duruşmasında: 

Davalılar Yunus Nazlı ve Hacer Nazlı'nın yapılan araştırmalara 
rağmen adresleri tespit edilemediğinden adlarına ilânen gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiş olduğundan adı geçen davalıların 14/4/1971 
günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunmaları gıyap karan ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2443 • 

Kınkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/217 
Davacı Hazine vekili Avukat Ali Bahadırlı tarafından adresi bi

linmeyen Panos Daldabayan kansı Aksa, oğlu Kirkor, Karabet, Bün-
yamin ve kızı Virgin ve diğer kızı Azadoli'nin gaipliğine karar verilmesi 
hakkından açtığı ve davacı tarafa müdahil Maryam Kavoııyan ve 
Margaret Kazancıyan vekilleri Hulusi Reşa iltihakı ile yapılan açık 
yargılama sırasında: 

Gazete) 16 MART 1971 

Gaipler hakkında bilgileri olanlann ilân tarihinden itibaren tak-
diren üç ay zarfında bilgilerini bildirmek üzere davetiye yerine kaim 
olarak ilâna karar verildiğinden Medenî Kanunun 32 nci maddesi uya
rınca keyfiyet ilân olunur. 2444 • 

Çanakkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/836 
24/12/1970 tarihli dava arzuhali ile davacı Hazine Avukatı Müj-

gan Turan tarafından davalılar Ali Isfendiyar Anafarta, Susan Anafarta 
ve Xanthopulo (Costantina Xanthopulo) aleyhlerine ikame edilmiş or
taklık mukavelesinin feshi davasının duruşmasında, davalılardan 
Xanthopulo'nun adresi tespit edilemediğinden dava arzuhali ile du
ruşmanın ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın yapılacağı 29/4/1971 günü saat 9.00 
da davalı Costantina Xanthopulo'nun duruşmada hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde gıyap kararının da bu 
yoldan tebliğ edileceği daVa arzuhali ile duruşma gününün tebliği yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 2445 

1970/360 
Davacılar Çanakkale Kumkale Köyünden Süleyman Yıldınm ve 

arkadaşları tarafından davalılar Makbule Güder ve Hüseyin Sezer ile 
diğer arkadaşları aleyhine 25/2/1970 tarihli dava arzuhali ile ikame 
edilmiş tapu iptali ve tescil davasının duruşmasında: 

Davalılardan Hüseyin Sezer'in adresi tespit edilemediğinden du
ruşma gününün ve dava arzuhalinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın yapılacağı 5/4/1971 günü saat 9.00 da 
duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirme
sine, aksi halde gıyap kararının da aynı yoldan tebliğ edileceği, dava 
arzuhali ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2446 

Çankın Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/572 
Çankırı Satıyüzü Köyünden Hafize Kuşçu vekili Avukat Tahir 

Şehirlioğlu tarafından açılan gaiplik davasının yapılan duruşması sı
rasında : 

Gaipliğine karar verilmesi istenen Çankırı Vilâyeti merkez kazası 
Satıyüzü Köyü 46 hane, 33 cilt, 77 sahifede nüfusta kayıtlı Hasan oğlu 
Kezban'dan doğma 1301 doğumlu Sait'in hayat ve mematından haberi 
ve malumatı olanların ve nerede ikamet ettiğini bilenlerin Çankırı As
liye Hukuk Mahkemesinin 1970/572 sayılı ve duruşması 12/5/1971 gü
nüne muallâk dava dosyasına bügi vermeleri lüzumu Medenî Kanun 
hükümleri gereğince keyfiyet ilân olunur. 2447 

Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/317 - 43 
Davacı Ahmetler Köyünden Ramazan Can vekili Avukat Ali Vehbi 

Ünlü tarafından davalı Meryem Çelikarslan aleyhine açılan velayetin 
tevdii davasında : Davalı Meryem Çelikarslan'm adresi meçhul olduğun
dan adına Resmî Gazete ile davetiye ve gıyap karan tebliğlerine rağ
men duruşmaya gelmediğinden gıyabında devam edilerek küçük Cahit 
Çan'ın boşanma ilâmı ile velayet annesine verilmiş olup, Meryem Çe
likarslan'm boşanma ilâmı kesinleşmeden Almanya'ya gitmiş ve küçü
ğün infak, iaşesi ile de meşgul olmadığından velayet hakkım suistimal 
etmiş olmakla davalı Meryem Çelikarslan'da olan küçük Cahit Çan'ın 
velayetinin nez'i ile babası Ramazan Çan'a verilmesine, temyizi kabil! 
olmak üzere 28/1/1971 tarihinde verilen işbu karar tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

2448 • 
Enez Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/183 
Ünye Hacı Ali Köyü hane 93, cilt 22, sahife 93/47 de nüfusa mu

kayyet Ahmet oğlu Gülsüm'den olma 15/3/1949 doğumlu davacı Şaban 
Turhan'ın sicilli nüfustaki adı Taner olarak ittihaz olunan 30/1/1971 
tarih ve 183 - 13 sayılı kararla taşhjhşn düzeltilmiştir. 2450 
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ipsala Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/112 
Davacı İpsala'nın Esetçe Köyünden Fatma Özmen vekili Hasan 

Ergin tarafından davalı İbrahim Özmen Keşan'ın îzzetiye Köyünden 
aleyhine ikame eylediği şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası
nın icra kılınan yargılamasında: 

Davalı İbrahim Özmen'in yapılan aramalara rağmen adresi meç
hul olduğundan gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş 
bulunduğundan karar gereğince duruşma günü bulunan 4/5/1971 Salı 
günü saat 9.00 da Mahkememizde bizzat bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi lüzumuna binaen davetiye yerine kaim olınak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 2451 

o 

Kartal Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Eimas Sonak tarafından davalılar Şerif Sürümoğlu, Sadık 
Çınar, Mustafa Kalaycıoğlu ve Kerim Yılmaz aleyhlerine Kartal Mal
tepe Altay Çeşme Narlı Çiftliği Mevkiinde kâin 27 pafta, 382 ada, 15, 
16, 17, 18 ve 19 parsel sayılı gayrimenkullerin 2/6/1927 tarihinde ölen 
Ahmet oğlu Şerif varisleri çocukları, Ahmet, Mehmet, Salih ve Elmas 
Sonak adlarına tashihen tapuya tesciline Mahkememizin 7/12/1970 ta
rih 1966/665 esas 1970/934 karar sayılı ilâmı ile karar verilmiş olup da
valılardan Şerif Sürümoğlu'na davetiye ve gıyap ilânen tebliğ edilmiş 
olduğundan davalı Şerif Sürümoğlu'na ilânen tebliğ olunur. 

2452 

Ş. Koçhisar Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/14 
Davacı Ahmet Tekin tarafından davalılar Rıza Tekin ve arkadaşları 

aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşma
sında : 

Davalılardan Kemal Tekin'e davetiyenin ilânen tebliğine karar ve
rilmiştir. 

Davalı'Kemal Tekin'in duruşmanın muallâk bulunduğu 13/4/1971 
tarihinde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında devam 
olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2454 

Elazığ Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/31 
Davacı Şemsi İpek tarafından aleyhlerine gaiplik kararı istenilen 

Elazığ Tadım Köyü nüfusunda kayıtlı, Elyahtan olma ve Hurupsima'-
dan doğma, kardeşi Boğuş oğlu Hoço ile kardeşi Boğus'un tarihten 
40 sene evvel memleketi terk ederek semti meçhule gittikleri ve bu
güne kadar da hiç bir haber adresleri bulunamadığından, gaipliğine 
karar verilmesini istemiştir. 

Adı geçen Hoço ile oğlu Boğus'un Resmî Gazete'de ilân edilerek 
ilgililerin gazetenin neşri tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Mahke
memize müracaat etmedikleri takdirde gaipliğine hükmolunacağı ilân 
olunur. 2457 

Erzurum Sulh Hukuk Hâkimliğinden-

1970/561 
Davacı Bağdagül Kayabaşı vekili Avukat 1. Sadık Tellioğlu tara

fından davalılar Mehmet Kayabaşı, Sevim Kayabaşı ve Munip Yıldırgan 
aleyhine açmış olduğu taksim ve izaleyi şüyu davasının yapılan mu
hakemesinde, Erzurum Emin Kurbu Mahallesi Zambak Sokakta ika
met etmekte iken halen askerî firarisi olup adresi meçhul oldu
ğundan Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmıştır. 

Dava konusu Erzurum Eminkurbu Mahallesi cilt 2, sahife III, 
pafta 50, ada 99, parsel 8 de kayıtlı bulunan gayrimenkulde davalı 
Mehmet Kayabaşı hissedar olup adresi meçhul bulunduğundan kendi
sinin 26/5/1971 tarih saat 9.00 da Erzurum Sulh Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi, gıyap yerine 
kaim olmak üzere keyfiyet kendisine tebliğ olunur. 2459 

Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/370 
Davacı Nazire Keşkekler vekili Avukat Altan Çulha tarafından 

davalı Muhsin Keşkekler ve arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şüyu 
davasında, veraset senedine göre hissedar olan, takat adresleri tespit 
edilemeyen Halime oğlu Bülent ile Halime kızı Nefise, Hasan Fethi 
Gürcan karısı Esma ve kızları Sema, Gülderen ve oğulları Mehmet, 
Ömer ve Öner'e ilânen davetiye tebliğ edildiği halde mahkemeye gel
memiş ve kanunî mümessil de göndermediklerinden adlarına ilânen 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 14/4/1971 .Çarşamba günü saat 10.00 a 
mahsus olmak üzere gıyap kararı yerine kaim olması için ilânen 
tebliğ olunur. 2460 • 

İlgaz Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

İlgaz'ın Cendere Köyünden Hanım ve Şerife vekili Avukat Ali 
İlkay tarafından, davalılar Ankara Bâla Tatar Mahallesinden Kasım 
karısı Firdevs Kılıç ve 9 arkadaşı aleyhine ikame olunan taksim ve 
izaleyi şüyu davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında : 

Davalılardan Firdevs Kılıç'm adresi tespit edilemediğinden ilâ
nen tebligat icrasına karar verilmiş bulunduğundan duruşmanın talik 
edildiği 9/4/1971 Cuma günü İlgaz Sulh. Hukuk Mahkemesinin 1969/32 
esas sayılı dosyasına müracaat etmesi ve mahkemesinde hazır bulun
ması gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2461 

Yenişehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacılar Semiha Sırman ve arkadaşlarının, davalılar Yenişehir 
Cihadiye Köyünden Hasan Altıntaş, Zeynep Özgen, Halit Özgen ve 
Abdullah Özgönül aleyhlerine ikame olunan izaleyi şüyu davasının 
yapılan açık duruşması sırasında: 

Davalılardan Zeynep Özgen, Halit Özgen ve Abdullah Özgönül'ün 
adreslerinin bilinemediğinden tebligatın bilâ tebliğ gelmesi ve daha ev
velce de davetiyenin ilânen yapıldığı ve bu defa da gıyabın ilânen icrasına 
karar verilmiş olduğundan işbu davanın duruşması 7/4/1971 günü saat 
9.00 a bırakılmıştır. Mezkûr gün ve saatte mahkemede hazır bulunma
larının gıyap yerine kaim olmak iusere ilân olunur. 2462 

• 
İstanbul Ondördüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/347 
Davacı Petrol Ofisi Müdürlüğü vekili Avukat Türkân Yedier tara

fından, davalı Niyazi Akman aleyhine ikame olunan dava arzuhalinde 
davacının Londra asfaltı üzerinde kurduğu Emanet İnşaat Komisyo
nunun zamanında taşaron olarak yapmış olduğu işlerle ilgili 5.585 TL. 
almış olup gerekli sigorta pirimlerini davalı ödemediği bu itibarla pi-
rimlerin 8/9/1967 tarih ve 5 numaralı pirim tahsil makbuzu ile 310,31 
TL. ve °/o 10 fark ve faiz tutarı olarak ödendiği, alacağın davalıdan 
faiz, masraf ve ücreti vekâletle birlikte tahsiline karar verilmesini 
talep etmiş bu itibarla duruşma 15 Nisan 1971 Perşembe günü saat 
10.00 a bırakılmıştır. 

İşbu ilânın davalıya gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 2463 

Elmalı İcra Memurluğundan: 

1969/497 
Alacaklı: Mehmet Gümüş, 
Borçlu: Antalya Tahıl Pazarından Osman Nail Özbakır, 
Borç : 2.912,64 lira ve masraf, 
Yukarıda yazılı borç ve masrafları on gün içinde ödemeniz, 

borçlu olmadığınız veya senet altındaki imzanın size ait olmadığını 
veyahut senedin zamanaşımına uğradığı hakkında bir itirazınız varsa 
ilân tarihinden itibaren beş gün için mercie itirazda bulunmanız ve 
on gün içinde malbeyanında bulunmanız, aksi halde hapisle cezalana
cağınız ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2431 
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Uzunköprü Belediye Başkanlığından : 

Yolcu otobüsü yapılmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 inci madde
sine göre kapalı zarf usuliyle şoför mahalsiz yalnız şaseli bir kamyon 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 120.000 lira olup, geçici teminatı 
7.250 liradır. 

İhalesi 30/3/1971 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

Teknik şartnamesi her gün Belediye Dairesinde görülebilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ihale saatinden 

bir saat evvel Başkanlığa vermiş olacaklardır. Postadaki vaki gecik
meler nazarı itibara alınmaz. 2633 / 4-1 

Türkiye Elektrik Kurumundan : 

Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 10, 12, ve 26 mm lik ceman 375 
ton nervürlü betonarme demiri şartnamesine göre satın alınacaktır. 

Bu işe ait şartname Kurumumuzun Neeatibey Caddesi No. 18 An
kara adresindeki Ticaret Dairesi Başkanlığından temin edilecektir. 

Teklif verme günü 23/3/1971 Salı günü saat 12.00 ye kadar olup, 
teklifler yukarıda gösterilen adreste bulundurulacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2672 / 2-1 

Ankara 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/742 
Davalı: İsmail Kıllıoğlu, Hukuk Fakültesinde talebe olup aynı 

Fakültenin Yurdunda 79 No. lu odada 417 sayılı yatakta Ankara. 
Başbakanlık tarafından aleyhinize açılan Altındağ Müftülük Dai

resinde çalışmakta iken 1/10/1969 tarihinde görevinizi terketmiş ol
duğunuzdan 459,40 lira maaş borcunuzdan dolayı alacak davasımn 
yapılan duruşmasında : 

Adresiniz bulunamadığından mahkemece ilânen davetiye tebli
ğine karar verilmiş olup duruşmanın bırakıldığı 15/4/1971 Perşembe 
saat 9.30 da mahkemede bulunmanız hususu davetiye yerine geçmek 
üzere ilânen tebliğ olunur. 2481 

Harita Genel Müdürlüğünden : 

1 — 6246 sayılı Kanuna istinaden dış memleketlerden aşağıda cins 
ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır. 

2 — Teklifler : Mezkûr malzemenin ilk ilân tarihinden itibaren 45 
gün içersinde Genel Müdürlük Lojistik Daire Başkanlığına verilmek üzere 
Genel Evrak Müdürlüğüne, kapalı mühürlü ve 8 nüsha olarak verilecektir. 

3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 
4 — Fiyat ve kalite bakımından uygun görülen teklif firması adına 

gayrikabili rüeu akreditif açılmak suretiyle mubayaa edilecektir. 
5 — Akreditif açılmadan önce akdedilecek mukavelede : 
a. Akreditif müddeti içersinde veya mücbir sebeplere istinaden ya

pılacak temdit devresi içinde malların şevki yapılmazsa akreditif tutarı
nın % 10 u tazminat olarak alınır. 

b. Malzemenin şevkine dair üç adet konişmento, 10 nüsha fatura, 
2 adet Türk Konsolosluğundan tasdikli menşe şahadetnamesinin ibrazında 
fatura tutarınm % 90 ı malzeme Harita Genel Müdürlüğüne geldiğinde 

Dairemiz yetkilisi tarafından tanzim edilerek firmaya gönderilecek ra
porun muhabir bankaya ibrazında da <% 10 ödenecektir. 

c. Akreditifin açılış ve temditteki ecnebi banka masraflarını satıcı 
firma, Türkiye'deki banka masrafları Genel Müdürlükçe ödeneceği, 

d. Her türlü ihtilaflar M . S. B. Harita Genel Müdürlüğünün bulun
duğu Ankara Mahkemelerinde halledileceğine dair maddeler bulunacaktır. 

6 — Fiyatlar FOB kıymeti üzerinden düzenlenecektir. 
7 — Gerekli her türlü bilgi Harita Genel Müdürlüğü Lojistik Daire 

Başkanlığından alınabilir. 
8 — Teklifler her madde (Malzeme) için ayrı ayrı verilecektir. 

Sıra No: Malzemenin cinsi Miktarı 

b. 

3. 

5. 

b. 

Stabilen filim : (Bir yüzü mat) kalem ve 
mürekkeple çizilebilen satıhlı 
1. «Hararetten dolayı değişim miktarı 

%015, rutubetten dolayı değişim mik
tarı %007, saydamlığı çok mükemmel 
olacak, düşme ve çarpmaya mukavim 
olacak ve çatlamayacak» 

2. Ebadı : 24x30 Inc. 
3. Kalınlık : 0075 Inc. 
Stabilen filim : «Striping coat» soyulabi-
len yüzeyli 
1. «1 inci sıradaki stabilen filimdeki özel

liklerin aynı, bunlardan başka yüzey 
kısmındaki soyulan kaplama ışığı ge-
çirmiyecek, üstüne emilziyon malze
mesi sürülecek, yüzey alkolde eriye
cek» 

2. Ebadı : 24x30 Inc. 
3. Kalınlığı: 0075 Inc. 
Plastik pafta : «Astrolon» 
1. Kalınlığı 0,25 mm. ebatlı 90-120 cm. ol

malı 
2. Ebatları değişmemeli 
3. Yırtılmaya, ısıya, suya ve diğer sıvıla

ra mukavim olmalı 
4. Bir yüzü mat ve yeteri kadar şeffaf 

olmalı 
5. Çizim sathı pürüzsüz olmalı 
Map : 
1. Suya, ısıya, rutubete, yırtılmaya ve 

kırılmaya mukavim olmalı, 
2. Mürekkeple çizime elverişli düzgün ve 

sathı bulunmalı ve mürekkebi dağıt
mamak, 

3. İki taraflı kullanılabilmeli ve silinebil-
meli, 

4. Ebatları 55x65 cm. olmalı ve değiş
memeli, 

5. Alüminyumla takviye edilmiş olmalı 
ve alüminyum kalınlığı 0,3 mm. olmalı 

Astrolon mürekkebi : 
1. Suya. alkole ve benzine mukavim 

olmalı, 
2. Plastik satıh üzerine sürülen müre 

kep bir kazıyıcı ile çıkabilmeli 
3. Sürüldüğü sathı deforme etmemeli 
Offet çinkosu : Roland baskı makinesi 
için. 
İçin ebat 113x93x0,55 cm. 
Ofset çinkosu : Harris baskı makinası için. 
İçin ebat 103x122x0,65 cm. 
Hava filmi : 

10500 adet 

4500 adet 

1500 adet 

100 adet 

250 şişe (Siyah) 
50 » (Mavi) 
50 

150 
(Yeşil) 
(Kırmızı) 

500 » 
1600 adet 

100 adet 

100 rule 

Filim 
tipi 

b. 

Filim 
genişliği 

Panchoro-
matic 
Polyester 
base 

Sıra No: 

cm. 24 
9 i 
inches 

Filim 
uzunluğu 

60 m. 
(200 feet) 

Filim 
kalınlığı 

0,100 mm. 
(0,004 in) 

Malzemenin cinsi 

Filim gama 
değeri 

1,55 
veya 
1,50 

Miktarı 

Kazıma ucu (Stabilenc Scribin Points) 
0,025 ine 250 adet 
0,006 > 250 » 
0,004 » 100 » 
0,008 » 100 » 
0,018 » 250 » 
Özel kitabe kazıma ucu : (Special triple line 
Grawing blades) 500 adet 
(0.1-1.0-1.0-1.0-0.1) mm. ebadında veya 
inç olarak (0.004-0.040-0.040-0.040-0.004) 

Filim 
durumu 

Emniyet 
paylı 
deliksiz 

Sıra No: 

d. 

Kamera 

Wild 
RC8 
15/23 

Kaset 
tipi 

23X23 cm. 
(9"X9") 
format 
filim 
kaseti 

Malzemenin cinsi 

Makara 
tipi 

Metal 
makara 
9 |"x5 
3/16 
inehes 
PH.1.8 
1952 

Çift kazıma ucu : (Double line grawing blades) 
004-021-004 ine ebadında 
004- 030-004 » > 
006-040-006 » » 
005- 026-005 » » 
006- 056-006 
Tarama ucu 
(Huntfinest 

(Çini mürekkebi için) 
Draving 104) 

Filmin 
sürati 

80-125 
ASA 

Miktarı 

250 adet 
400 » 
250 » 
100 » 
100 » 

1000 » 
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İstanbul Altıncı Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1970/190 
K. No: 1970/530 
Hâkim: S. Süheyl Deliorman 10724 
Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 
Davacı: K. H. 
Sanık: Beyazıt Tutar, Ahmet oğlu Hatice'den olma 10/7/1927 

doğumlu Sakarya Vilâyeti Söğütlü Nahiyesi Koyunağılı Köyü 143-21-13 
hanede nüfusa kayıtlı olup Beyoğlu Tarlabaşı Çukur Mahalle Yeniçeri 
Sokak 5 numarada mukim. 

Suç: Sarhoşluk, 
Suç tarihi: 12/2/1970 
Sarhoşluktan sanık olup yukarıda açık hüviyeti yazılı Beyazıt 

Tutar hakkında İstanbul Altıncı Sulh Ceza Mahkemesinin 28/4/1970 
tarihli kararı ile suçu sabit görülen sanığın hareketine uyan T. C. K. 
nun 571 inci maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 250 lira hafif para 
cezasını müstelzim gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunama
dığı gibi tebliği de mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebli
ğine aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 
onbeş ,gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 1/3/1971 tarihinde 
karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2359/1 

E. No : 1969/153 
K. No : 1969/939 
Hâkim: S. Süheyl Deliorman 10724 
Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 
Davacı: K. H. 
Sanık: Akif Tığlı, Hüseyin oğlu Pakize'den olma 6/6/1933 doğumlu 

Kastamonu Bozkurt Kazasının Abana Köyü Hacıveli Mahallesi 31 ha
nesinde nüfusa kayıtlı olup halen Fatih Haydar Caddesi 30 numarada 
mukim. 

Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 3/2/1969, 10/10/1967, 3/8/1969 
Tevkif tarihi: 6/2/1969 
Tahliye tarihi: 26/6/1969 
Hırsızlıktan sanık olup yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık Akif 

Tığlı hakkında İstanbul Altıncı Sulh Ceza Mahkemesinin 24/10/1969 
tarihli kararı ile suçu sabit görülen sanığın eylemine uyan T. C. K. 
nun 491/4, 522, 62 , 81/2 ve 525 inci maddeleri gereğince ondört ay 
müddetle hapsine ve bu kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına müstelzim gıyabî karar bunca aramalara 
rağmen bulunamadığı gibi tebliği de mümkün olmadığından 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince hükmün 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine aynı Kanunun 31 inci maddesi ge
reğince ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına 1/3/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2359/2 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No : 1137 Tarihi : 1/3/1971 

Hak sahibi şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Lehine hak tesis edilecek 
şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 

İstanbul Petrol Rafinerisi A . Ş. 
izmit, Posta Kutusu No. 43 
İzmit, Posta Kutusu No. 43 

Tesis ve tescil edilecek 
petrol hakkının mahiyeti 

N . V. Turkse Shell 
Hollanda, Lâhey Carel van Bylandtlaan, 30 
Ankara, Yenişehir Atatürk Bulvarı No. 
127/7 
BT/ÎPR/551 hak sıra numaralı tasfiye
hane belgesi üzerinde, N . V. Turkse Shell 
Şirketinin ürettiği ceman 1.300.000 ton 
yerli ham petrolün 1/1/1971 - 31/3/1975 
tarihleri zarfında N . V. Turkse Shell adı
na İPRAŞ Rafinerisinde tasfiye ettir
mek hakkının tescili. 
6/8/1970, 20/10/1970 

İstanbul Petrol Rafinerisi Anonim Şirketinin 6326 sayılı Petrol Ka
nunu hükümlerine göre iktisap etmiş olduğu BT/tPR/551 hak sıra nu-

Müracaat tarihi 

maralı tasfiyehane belgesi üzerinde, N . V. Turkse Shell Şirketinin üret
tiği cem'an 1.300.000 ton yerli ham petrolün 1/1/1971 - 31/3/1975 tarih
leri zarfında N . V. Turkse Shell adına tasfiye ettirmek hakkının tescil 
edilmesi için her ik i şirket tarafından yapılan müracaatlar ile bu mü
racaatlarla ilgili taleplerini tavzih eden dilekçeleri incelendi. 

Şirketler tarafından yapılan ve yukarıda mahiyeti açıklanan tale
bin Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas şartlar 
bakımından uygunluğu tespit edilmiştir. N . V. Turkse Shell Şirketinin 
istihsal edeceği ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile N . V. Turkse 
Shell Şirketi arasındaki 11/4/1970 tarihli esas anlaşma teklifine bağlı 
şartların 3.3 üncü madesine istinaden 1/1/1971 tarihinden 31/3/1975 ta
rihine kadar yıllık miktarları anlaşmada yazılı cem'an 1.300.000 ton yerli 
ham petrolün N . V. Turkse Shell adına BT/İPR/551 hak sıra numaralı 
IPRAŞ Rafinerisinde tasfiye ettirmek hakkının 6326 sayılı Petrol Ka
nununun 34/2-c, 36 ve Petrol Nizamnamesinin 62 nci maddeleri gere
ğince tescil edilmesine ve bir taraftan N . V. Turkse Shell ile Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, öbür taraftan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı ile İstanbul Petrol Rafinerisi Anonim Şirketi arasında bu ko
nuda yapılan anlaşma hükümlerinin de saklı tutulmasına karar verildi 

2296 

Orhaneli Belediye ve Elektrik işletmelerinin Tezkiye Varakaları 
Hakkındaki Yönetmelik: 

(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili İçişleri Bakanlığı 
Orhaneli Belediye Başkanlığı ve Elektrik İşletmelerinin memurlarına 
ait tezkiye amirleriyle tabi bulundukları gizli tezkiye varakaları hak
kındaki Yönetmelik). 

1 — Bakanlar Kurulu'nun 27/7/1951 gün ve 3/13417 sayılı kararı 
ile onanan T. C. Emekli Sandığı ile ilgili memurların sicilleri üzerin
de emekliye şevkleri hakkındaki tüzüğün 3 ve 5 inci maddeleri ge
reğince İçişleri Bakanlığı memurları tezkiye amirleri ile tabi tutul
dukları gizli tezkiye varakaları yönetmeliği esaslarına göre Orhaneli 
Belediye ve Elektrik İşletmesi memurları gizli tezkiye varakaları bu 
Yönetmelik hükümleri gereğince tanzim edilecektir. 

2 — Orhaneli Belediye ve Elektrik İşletmesinin birinci, ikinci 
derecedeki tezkiye amirleri aşağıda gösterilmiştir. 

İkinci Derece 
Birinci Derece (Son) 

Memur Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri 

Belediye memurları: 

1 — Muhasebeci Belediye Baş. Belediye Baş. 
2 — Yazı işleri mensubu Muhasebeci Belediye Baş. 
3 — Muh. memurları Tah. Tahakkuk Muhasebeci Belediye Baş. 
4 — Zabıta memurları Muhasebeci Belediye Baş. 
5 — Paklama mensupları Muhasebeci Belediye Baş. 
6 — Odacı Muhasebeci Belediye Baş. 
7 — Bayındırlık Hiz. memurları Muhasebeci Belediye Baş. 
8 — İşletme saymanı Elektrik İs. Muhasebeci Belediye Baş. 
9 — İşletme teknikeri Elektrik İş. İşletme saymanı Belediye Baş. 

10 — İşletme diğer Me. Elektrik İş. İşletme saymanı Belediye Baş. 
3 — Birinci tezkiye amirleri gizli tezkiye varakalarındaki sorular 

üzerinde ilgili memurlar hakkında kanaatlarına mahsus hanelerine 
dikkatle yazıp ayrı ayrı imza ederler. İkinci ve son tezkiye amiri 
tamamlayıcı kanaatlarını ilgili maddenin mahsus sütununa imza eder. 

4 — Tezkiye varakalarının tanzimine müteakip muhasebecinin 
tezkiye varakaları Belediye Başkanlığında, diğerleri ise Belediye Say
manlığınca muhafaza edilecektir. 

5 — İşbu Yönetmelik Orhaneli Belediye Meclisinin 22/2/1971 -15 
sayılı kararı ile onaylanmıştır. 2493 

Adana 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/406 
Davacı: Ali Kipritoğlu, vekili Avukat Doğan Büke Adana, 
Davalı: Ulviye Çınar (Adresi meçhul), 
Davalı aleyhine açılan istihkak davasında davalının adresi tespit 

edilememiştir. 
Mahkememizde 1/4/1971 gün saat 9.00 da yapılacak duruşma 

için davalının bizzat veya kanunî bir vekille davayı takibi için işbu 
ilânın davetiye yerine kaim olduğu ilânen tebliğ olunur. 2128 
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İstanbul Beşinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1968/211 
K. No : 1969/18 
Davacı: H. A. 
Maznun : Hasan Akdemir, Osman oğlu Ümmühan'dan doğma 1948 

doğumlu. 
Suç: Hırsızlığa teşebbüs. 
Suç tarihi: 20/2/1968 
Maznun Hasan Akdemir'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/îlk, 61, 522, 525 inci maddeleri uyarınca 1 ay 15 gün 
hapis cezasına 14/1/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın ad
resinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sa
yılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten 
onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân 
olunur. 2358/1 

E. No: 1968/115 
K. No: 1969/1181 
Davacı: H. A. 
Maznun: Zekeriya Ülkücü, Kâmil oğlu Nahide'den doğma 1942 

doğumlu. 
Suç : Emniyeti suistimarsuretiyle hırsızlık. 
Suç tarihi: 21/1/1968 
Maznun Zekeriya Ülkücü'nün sabit olan fiil ve hareketinden do

layı T. C. K. nun 491/3, 522 ve 525 inci maddeleri uyarınca 6 ay müd
detle hapsine ve 6 ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurul
ması 27/12/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin 
meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2358/2 

E. No: 1968/740 
K. No: 1969/969 
Davacı: H. A. 
Maznun : Müslim Çetinkaya, Ahmet oğlu 1942 doğumlu. 
Suç: Hırsızlık. 
Suç tarihi: 12/10/1967 
Maznun Müslim Çetinkaya'nm sabit olan fiil ve hareketinden do

layı T. C. K. nun 491/4, 522, 525 inci maddeleri uyarınca 4 ay hapis, 
4 ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına 23/10/1969 
tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldı
ğından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2358/3 

E. No: 1968/850 
K. No: 1969/424 
Davacı: H. A. 
Maznun : Hasan Tercan, Mehmet oğlu 1944 doğumlu, 
Suç: Hakaret, 
Suç tarihi: 10/8/1968 
Maznun Hasan Tercan'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 482/3 üncü maddeleri uyarınca 1 ay hapis, 250 lira ağır 
para cezasına 7/5/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın ad
resinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten on
beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olu
nur. 2358/4 

E. No: 1968/1025 
K. No: 1969/463 
Davacı: H. A. 
Maznun : Ilyas Bahri Türkeş, Ahmet Hicabi oğlu 1338 doğumlu. 
Suç: Ölümle tehdit. 
Suç tarihi: 5/9/1968 
Maznun İlyas Bahri Türkeş'in sabit olan fiil ve hareketinden do

layı T. C. K. nun 191/1 inci maddesi uyarınca 7 gün hapis, 647 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi ile verilen ceza paraya tebdil ile 70 lira ağır 
para cezası 14/5/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adıe-
sinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten on-
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beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olu
nur. 2358/5 

E. No : 1968/1029 
K. No : 1969/903 
Davacı: H. A. 
Maznun: Fehmi Öztürk, Ramadan oğlu 1946 doğumlu. 
Suç: Yaralamak. 
Suç tarihi: 15/9/1948 
Maznun Fehmi Öztürk'ün sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 456/4, 457/1 inci maddeleri uyarınca 30 lira ağır para 
cezasına 6/10/1969 tarihinde kaar verildiği ve fakat sanığın adresinin 
meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2358/6 

E. No: 1968/1055 
K. No : 1969/1145 
Davacı: H. A. 
Maznun: Sefer Sayın, Şakir oğlu 1937 doğumlu. 
Suç : Mütecaviz sarhoşluk. 
Suç tarihi: 3/10/1968 
Maznun Sefer Sayın'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 572, 647/4 üncü maddeleri uyarınca üçyüz lira hafif para 
cezası ile tecziyesine 22/12/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sa
nığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı ta
rihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği 
ilân olunur. 2358/7 

E. No: 1969/437 
K. No : 1969/692 
Davacı: H. A. 
Maznun: Necmi Yılmaz, Kaya oğlu 1939 doğumlu. 
Suç: Yaralamak, hakaret, izrar. 
Suç tarihi: 19/4/1969 
Maznun: Necmi Yılmaz'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 456/4 üncü maddesi uyarınca 200 lira ağır para cezasına 
dair 4/7/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meç
hul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2358/8 

E. No: 1969/1036 
K. No : 1969/1174 
Davacı: H. A. 
Maznun: Şükrü Yılmaz, Hasan oğlu 1336 doğumlu. 
Suç: Sarhoşluk. 
Suç tarihi: 19/9/1969 
Maznun Şükrü Yılmaz'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 571 inci maddesi uyarınca 50 lira hafif para cezası ile 
tecziyesine 25/12/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adre
sinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2358/9 
1 

Simav İcra Memurluğundan: 

1968/420 
Alacaklı: Simav'da mukim Muzaffer Ulusçu, 
Borçlu : Abdullah Güvercin, Pirinç Pazarı No. 12 de Terzi, Tosya. 
Simav'da Muzaffer Uluscu'ya 1831 lira 20 kuruş ve icra masrafla

rını ödemeğe borcunuzdan dolayı aleyhinize ikame edilmiş bulunan 
icra takibinde: 

Yukarıda belirtilen adresinize çıkarılan 103 davet varakası bilâ 
tebliğ iade edilmiş olduğundan kanunî süreye 15 gün daha ilâve edi
lerek ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilânın gazete ile neşri tarihinden itibaren 18 gün zarfında 
gıyabınızda haciz edilen iki parça hisseli Tosya'daki fevkani bir odayı 
müştemil hanenize 28.800 lira değer ve kıymet takdir edilmiştir. 

Bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz lüzumu ilânen tebliğ ve ihtar 
olunur. 2533 

(Resmî Gazete) 
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Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (On iki) kalem (Sebze ve yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vereleri, postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

Tahminî Muhammen Geçici 
fiyatı bedeli teminatı İ H A L E 

C i n s i Lira K r . Miktarı Lira K r . Lira K r . Günü Saati 

Taze çayır otu 25 225.000 Kg. 56.250 — 4.064 — 5 Nisan 1971 
Pazartesi 11.00 

Yağlı beyaz peynir 
Yağlı beyaz peynir 
(Yarısı) 

11,00 

11,00 

160.000 

80.000 

» 1.760.000,— 

» 880.000,— 

66.550 — 

38.950 — 

11.30 

11.30 

Marul 70 120.000 Ad. 84.000,— 5.450,— 7 Nisan 1971 
Çar. 11.00 

Taze baş soğan 1,10 80.000 Kg. 88.000 — 5.650 — 11.30 

Semizotu 1,00 42.000 » 42.000 — 3.150,— » 12.00 

Taze patates 1,00 100.000 100.000 — 6.250,— 9 Nisan 1971 
Cuma 11.00 

Taze kabak 80 80.000 » 64.000 — 4.450,— >̂  11.30 

Taze fasulye 1,50 140.000 » 210.000.— 11.750,— » 12.00 

Hıyar 1,00 40.000 » 40.000,— 3.000,— » 15.30 

Taze kayısı 2,80 60.000 » 168.000,— 9.650 — 12 Nisan 1971 
Pazartesi 11.00 

Taze erik 1,50 20.000 30.000 — 2.250 — 11.30 

Çilek 2,50 24.000 » 60.000,— 4.250 — >» 12.00 

2436 / 4-1 

T. B. M . Meclisinden: 

Cinsi 
Miktarı 

Kg. 

Sıvı halinde sentetik deterjan 2.000 
Toz halinde sentetik deterjan 2.000 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem deterjan açık eksiltme 

suretiyle satın alınacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde T. B . M . Meclisi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
Muhammen bedeli 12.200,— l ira olup, geçici teminatı 915,— 

liradır. İhalesi 2/4/1971 Cuma günü saat 15.00 de T. B . M . Meclisi Le
vazım Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin 1971 yılı vizeli ticaret 
odası belgesiyle ihalede hazır bulunmaları ilân olunur. 2581 / 4-1 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

Kalker taşı istihraç ve nakliyatı yaptırılacaktır. 
Antalya'daki Ferrokrom Fabrikamıza takriben 30 Km. mesafe

deki Ortaova Kalker Ocağımızdan 3 sene içerisinde çıkarılacak 120.000 
ton kalkerin çıkarılması, kırma ve fabrikaya nakli işi sabit birim 
fiyatı üzerinden teklif alma suretiyle ihaleye konulmuştur. 

1 — İhale 30 Mart 1971 Salı günü saat 15.00 de Etibank Genel 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — Bu işin geçici teminatı 187.500,— TL. dır. 
3 — İhaleye girmek için iştirak belgesi alınması sart olup, söz 

konusu belgeyi almak üzere 18 Mart 1971 Perşembe günü saat 17.00 ye 
kadar aşağıdaki belgeleri; 

a) B gurubundan asgarî (5.000.000,—) TL. lık müteahhitlik kar
nesi, 

b) Benzeri bir işi taahhüt suretiyle yaptığına' dair belge, 

c) Teklif alma şartnamesinin 6 ve 7 nci maddelerine ve son sahi-
fesinde belirtilen vesikaları, 
Bankamız Maden İşletmeleri Dairesine ibraz etmeleri zaruridir. Bu ta
rihten sonra ibraz edilecek belgeler kabul edilmeyeceği gibi noksan 
vesaik ve telgrafla yapılan müracaatlar da dikkate alınmayacaktır. 

4 — (İhaleye iştirak belge) leri 26 Mart 1971 Cuma gününden 
itibaren Etibank Genel Müdürlüğü Maden İşletmeler Dairesi Başkan-
lıığndan alınabilir. 

5 — Tekliflerin, ihale günü saat (14.30) a kadar Bankamız Umu
mî Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzım
dır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 — İştirak belgesi almış olanların, ihaleye iştirak edebilmeleri 
için, ihale dosyalarının 30 Mart 1971 Sah günü saat (12.00) ye kadar 
Etibank Maden İşletmeler Dairesi Başkanlığından 100,— TL. mukabi
linde satın alabilirler. 

7 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2574 / 3-1 

Çocuk Islahevi Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Çocuk Islahevi'nin 1971 yılı ihtiyacından olan muhte
lif yiyecek maddeleri satın alınacaktır. 

2 —• Satın alınacak malların cinsi, miktarları, tutarı, fiyatı ve ge
çici teminatı ile hangi gün ve saatte ihale edileceği aşağıda gösteril
miştir. 

3 — Eksiltmenin 5/4/1971 Pazartesi günü bildirilen saatte Ankara 
Çocuk Islahevi Müdürlüğünde Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde An
kara Çocuk Islahevi Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 — Kapalı zarfm ihale günü saatinden bir saat öncesine kadar 
(Teminat mektupları ve kanunî belgeleri ile birlikte) Ankara Çocuk 
Islahevindeki Komisyon Başkanlığına verilmesi. 

6 — İsteklilerin teminatlarını Altındağ Malmüdürlüğüne yatırma
ları ilân olunur. 

Muhammen 
Grup Miktarı Fiyatı Tutarı Teminatı İhale usulü 

Kg . Lr. Kr. Lr. Kr. Lira Kr. ve saati No. Cinsi 

Vita margarin 5000 7,50 37.500 2.812,50 
Zeytinyağı 750 11 — 8.250 618,75 
Zeytin tanesi 350O 8,— 28.000 2.100,— 
Toz şeker 6000 3,90 23.400 1.755 — 
Çay (İnhisar) malı 150 40,— 6.000 450,— 
Bulgur 2000 2 — 4.000 300,— 

Kapalı zarf
la saat 15.00 

2573 / 4-2 

Gaziantep Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/367 
Davacı Alaybey Mahallesinden Davut eşi Fatma Bektaş Mah

kememize - müracaatla Gaziantep 3 üncü Noterlikçe tanzim edilen 
14/3/1968 tarih ve 4317 sayılı Davut Bektaş tarafından tanzim ettirilen 
vasiyetnamenin açılması istenmiş ve vasiyetiçinin diğer mirasçıların
dan Hamide Bektaş ile Bektaş Bektaş'ın adresleri meçhul olduğun
dan davetiye yerine geçerli olmak üzere Resmî Gazete'de ilânen teb
ligat yapılmış bulunmasına rağmen duruşmanın bırakıldığı 18/2/1971 
günü gelmediklerin haklarında gıyap kararı çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 15/4/1971 günü Hamide ve Bektaş Bek
taş gelmedikleri veya bir vekil göndermedikleri takdirde duruşma
nın gıyaplarında devam edeceği gıyap kararı yerine geçerli olmak 
üzere ilân olunur. 2135 

1970/379 
Davacı Gaziantep'in Töbe Mahallesinden Asıya Haksever vekili 

Avukat Refik Danış tarafından davalı Gaziantep'in Seferpaşa Mahal
lesi Pazarbaşı Sokak No. 3/A da ikamet eden Ayşe, Fatma, Durdu, 
Bedriye, Perihan Tahmazoğlu aleyhlerine ikame olunan ortaklığın 
giderilmesi davasının yapılan duruşmasında: 

Davalıların adresi meçhul bulunduğundan dolayı ilânen dave
tiye tebliğ edilmiş ve duruşmanın bırakıldığı 18/2/1971 günü duruş
maya gelmediklerinden dolayı gıyap kararının da liânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 8/4/1971 günü saat 9.00 da davalıların 
bizzat veya vekil göndermek suretiyle duruşmada hazır bulunmaları 
aksi halde duruşmanın gıyaplarında devam edeceği gıyap kararı 
yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 2136 



Sahife : 14 (Resmî Gazete) 16 MART 1971 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

1.512 ADET LOKOMOTİF BANDAJ KASNAĞI 
İMAL ETTİRİLECEKTİR 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
1.512 adet lokomotif bandaj kasnağı imal ettirilecektir. 

2 — Teklif zarfları 7/4/1971 Çarşamba günü saat 15.00 de Zon
guldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K. İ.) Ticaret Müdürlüğünde, 
açılacaktır. 

3 — Teklif mektupları aynı gün saat 12.00 ye kadar E. K. İ. özel 
Büro Şefliğine verlimiş olacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta E. K." İ. Ticaret Müdürlüğünden, 
Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satın Alma Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Cad
desi Deva Çıkmazı Sümer Han Kat 4-5 de T. K. İ. Genel Müdürlüğü 
İstanbul Satm Alma Müdürlüğünden temin ediebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
2572 / 1-1 

Eyüp İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/737 
Cemile Çelebioğlu vekili Avukat Fehmi Öztürk tarafından Fikret 

Çelebioğlu aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Fikret Çelebioğlu, Eyüp Düğmeciler Ümmisinan Sokak 

No. 30 da ikamet etmekte iken bu adresten ayrılıp gittiği ve adresinin 
meçhul olduğu zabıta tahkikatı ile anlaşılmış olduğundan adına ilân 
suretiyle tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalının duruşma
nın muallâk olduğu 22/3/1971 Pazartesi günü saat 10.00 da mahke
mede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi di
lekçe tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2311 

Gebze Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Rıfat Pınar tarafından davalılar Hazine vs. aleyhlerine açılan tes
pitin iptali davasında: 

Davalılar Hamdi, Azize, Ali, Sami ve Fethiye'ye davetiye yerine 
kaim olmak üzere duruşma günü Resmî Gazete ile tebliğ edilip 
28/12/1970 günü saat 11.00 de duruşmaya gelmemiş olduklarından 
ilânen gıyap karraı tebliğine karar verilmiş bulunmakla duruşma
nın bırakıldığı 12/4/1971 günü saat 10.00 da mahkemede hazır bulun
maları duruşmaya gelmedikleri takdirde gıyaplarında duruşmaya de
vam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1947 

M I L L I P I Y A N G O 
9 Mart 1971 

Çekildiği yer Ankara, Çekiliş tarihi 
Saat: 13.30 

9 Mart 1971 

320555 Numara 1.000.000 Lira 
237536 Numara 300.000 Lira 
1116946 Numara 100.000 Lira 
164722 Numara 100.000 Lira 
399689 Numara 100.000 l i r a 

Kırkarbin (40.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
043922, 084720, 110784, 156084, 250559, 274545, 333526, 349741, 
364885, 377698. 

lYirmişerbin (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
024475, 035718, 046263, 055756, 067587, 070060, 070979, 0'83075, 
096130, 098885, 106573, 113417, 113640, 14S766, 148053, 248351, 
316305, 317217, 328484, 356397. 

Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan 
004181, 012105, 022428, 026259, 036275, 038057, 
059866, 062782, 064845, 088398, 099774, 103393, 
126099, 146890, 169870, 174996, 181343, 193912, 
240622, 257535, 263800, 277828, 278367, 290802, 
299965, 313140, 321505, 32:5253, 325505, 330339, 
349483, 353330, 353778, 373942 , 374285 , 379146, 
395014, 397272. 

numaralar : 
039602, 041162, 
111757, 118170, 
208072, 234570, 
292461, 298356, 
338058, 339841, 
383065, 386945, 

Dörderbin (4.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
003145, 005670, 005994, 006341, 008533, 010904, 011324, 011600, 
013073, 015462, 019035, 019845, 020678, 020680, 020996, 021911, 
022404, 023142, 023256, 023969, 026874, 027675, 028742 ,029124, 
029661, 031780, 033875, 036452, 037748, 040032, 040600, 040646, 
042179, 043179, 044952, 044977, 046389, 046581, 049311, 049834, 
052247, 053210, 053581, 055087, 060662, 063912, 073782, 075371, 
076061, 080109, 082277, 083146, 083704, 084113, 084575, 084813, 
085098, 085668, 086856, 087451, 090330, 091094, 094519, 098145, 
099150, 100630, 107687, 107817, 108649, 110088, 115992, 116356, 
117552, 120728, 120976, 126555, 130893, 132663, 139911, 145054, 
145174, 145416, 146915, 146935, 149343, 153694, 155143, 157826, 
158404, 160908, 165003, 165575, 166686, 167148, 169213, 171101, 
173196, 173372, 175000, 179175, 180733, 181198, 181291, 184492, 
185308, 186677, 188811, 188981, 189015, 189169, 190446, 190545, 
192531, 194756, 197173, 197382, 200014, 203088, 213325, 213658, 
213944, 214790, 218444, 219000, 219213, 219303, 222426, 223010, 
224503, 226541, 228990, 229665, 230423, 231330, 234516, 235013, 
243198, 243691, 243847, 246039, 246176, 250329, 251788, 256295, 
258403, 264872, 271329, 271783, 279526, 282881, 284220, 285083, 
285273, 286937, 288234, 288859, 299232, 301894, 304126, 307009, 
311420, 313220, 320757, 324170, 325831, 328158, 330871, 334854, 
345971, 348132, 350428, 356863, 358458, 359979, 360025, 360775, 
361804, 362837, 363087, 367746, 372968, 376363, 3767615, 377788, 
379812, 380499, 380570, 381500, 382925, 383860, 388237, 388645, 
391407, 391539, 392866, 393539, 393924, 394723, 396844, 399441, 

Son rakamlarına göre ikramiye kazanan numaralar 
Son dört rakamı 0087 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 0369 olanlar dörderyüz 
ıSon dört rakamı 1073 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 1114 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 1603 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 1634 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 2195 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 3519 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 3687 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 4348 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 4619 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 5620 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 6566 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 6828 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 7077 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 7268 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 8967 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 8984 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 9276 olanlar dörderyüz 
Son dört rakamı 9415 olanlar dörderyüz 
Son üç rakamı 051 olanlar ikişeryüz 
Son üç rakamı 091 olanlar ikişeryüz 
ISon üç rakamı 626 olanlar ikişeryüz 
Son üç rakamı 653 olanlar ikişeryüz 
Son üç rakamı 718 olanlar ikişeryüz 
'Son iki rakamı 06 olanlar seksener 
Son iki rakamı 10 olanlar seksener 
Son rakamı 4 olanlar kırkar 
Son rakamı 5 olanlar kırkar 

400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
,400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
400) lira 
200) lira 
200) lira 
200) lira 
200) lira 
200) lira 
(80) lira 
(80) lira 
(40) lira 
(40) lira 

tkişerbin (2.000) 
020555, 120555, 220555, 
320355, 320455, 320505, 
320551, 320552, 320553, 
320565, 320575 , 320585, 
321555, 322555, 323555, 
329555, 330555, 340555, 

lira teselli mükâfat ı kazanan numaralar: 
300555, 310555, 320055, 320155, 320255 
320515, 320525, 320535, '320545, 320550, 
320554, 320556, 320557, 320558, 320559, 
320595, 3206155, 320755, 320855, 320955, 
324555, 325555, 326555, 327555, 328555, 
350555, 360555 , 370555, 380555, 390555. 

Biner (1.000) lira 
037536, 137536, 207536, 
233536, 234536, 235536, 
237436, 237506, 237516, 
237534, 237535, 237537, 
237576, 237586, 237596, 
293536, 247536, 257536, 

teselli mükâfat ı 
217536, 227536, 
236536, 237036, 
237526, 237530, 
237538, 237539, 
237636, 237736, 
267536, 277536, 

kazanan numaralar : 
230536, 231536, 232536, 
237136, 237236, 237336, 
237531, 237532, 237533, 
237546, 237556, 237566, 
237836, 237936, 238536, 
287536, 297536, 337536. 

Tam 'biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyelerin 
yarısını, çeyrek biletler ikramiyelerin dörttebirini alırlar. 

2485 



16 MART 1971 

Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Kızılay Tuna Caddesi Yeni Vergiler Temyiz Komis
yonu binası arşivi için sabit dosya rafı yapılması. 

Keşif tutarı: (22.674,60) lira. 
Geçici teminatı: (1.700,60) lira. 
Eksiltme mahalli ve tarihi: 31/3/1971 Çarşamba günü saat (16.00) 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulüyle ihale oluna
caktır. Keşif ve şartname ve diğer lüzumlu evrak mezkûr mahalde 
görülebilir. 

Eksiltmeye katılmak isteyenlerin, 27/3/1971 Cumartesi günü me
sai saati sonuna kadar, bu işin keşif bedeli tutarında benzeri bir işi 
ikmal eylediklerine dair belgeyi dilekçelerine ekleyerek Ankara Vali
liği Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesiyle 1971 yılı 
vizesini havi ticaret odası vesikası ve geçici teminat makbuzunu muh
tevi olarak 2490 sayılı Kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına tevdi etmeleri şarttır. 

Posta ile vaki müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez. 
2297/4-4 

6 

Sümerbank - Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — îşletmemizdeki hatalı ve rest bezler ile üstüpü, pamuk telefi 
ve hurda malzemeler açık artırma sureti ile 22/3/1971 Pazartesi günü 
saat 10.00 da isteklisine satılacaktır. 

2 — Bu satışa ait şartname ve ekleri Müessesemiz Ticaret Ser
visinden, İstanbul'da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi ile İzmir, 
Ankara, Gaziantep, Adana, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odalarından te
min edilebilir. 

3 — Pazarlığa iştirak etmek isteyenler: 22/3/1971 Pazartesi günü 
saat 10.00 da lüzumlu teminatları ile birlikte Müessesemizde buluna
caklardır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satmakta tamamen serbesttir. 

2571 /2-2 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünden: 

16 adet ekonomik ömrünü doldurmuş ve 2 adet hurda oto sa
tılacaktır. 

1. İdaremizce hizmet dışı bırakılan 10 adet Amerikan ihtiyaç 
fazlası meyanmda temin edilen Dodge - Power ile 8 adet muhtelif mar
ka taşıt aracı kapalı zarf usulüyle teklif alınarak satılacaktır. 

2. Bu satışa ait şartname, mesai saatleri içinde İdremizin Gazi 
Mustafa Kemal Bulvarı No. 19 Ankara'daki İkmal ve Satın Alma Şef
liğinden temin edilebilir. 

3. En son teklif verme zamanı 5 Nisan 1971 tarihinde saat 16.00 
ya kadardır. 

4. Hangi sebeple olursa olsun gecikme kabul edilmez. 
5. Araçlar İdaremizin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Isıtma 

Merkezi karşısındaki arsasında mesai günleri mesai saatleri dahilin
de görülebilir. 

6. İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2423 / 2-2 

Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 —• 365 adet muhtelif çapta vana fiyat ve teklif alma usulüyle, 
dövizi idarece temin edilmek üzere dış piyasadan (Apa ve anlaşmalı 
memleketlerden) satın alınacaktır. (Yerli imal yapan firmalarda ihaleye 
iştirak edebilir.) 

2 — Vanalara ait idari, teknik şartname ve akit öreneği idaremiz 
Ticaret Müdürlüğünde görülür. 

3 —• idarî, teknik şartnameyi, akit örneğinin aynen kabul edildi
ğini teklifinde belirtmeyen, şartnameleri imza edip, iade etmeyen ve 
teklif edilen fiyatın [% 7,5 nispetinde geçici teminat vermeyen firma tek
lifleri nazarı itibara alınmayacaktır. 

4 — İhale Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Ko
misyonu huzurunda 27 Nisan 1971 günü saat 15.30ı da yapılacaktır. 

5 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbtattlr. 2486 / 3-2 

Sahife : I 5 

Tarım Bakanlığı Ev Ekonomisi Okulu Müdürlüğünden : 

Okulumuzun 1971 Malî yılı ihtiyacı olan 25.000 adet ekmek kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25/3/1971 Perşembe 
günü saat 11.00 de Ankara Ev Ekonomisi Okulunda yapılacaktır. Muham
men bedeli 20.000,— lira olup, geçici teminatı 1.500,— liradır. Şartname
ler, Ankara Okullar Saymanlığında ve Ev Ekonomisi Okulunda mesai 
saatlerinde görülebilir. 

İsteklilerin, teklif mektupları ile birlikte 1971 yılı ticaret odası ve
sikası ve geçici teminat mektubunu ihale saatinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri, postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân 
olunur. 2322 / 4-4 

İstanbul Beşinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/1373 
K. No: 1970/47 
Davacı: H. A. 
Maznun: İsmail Bayın, Halil oğlu 1940 doğumlu. 
Suç : Tehdit, hakaret, izrar, sarhoşluk. 
Suç tarihi: 19/12/1969 
Maznun İsmail Bayın'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 482/3, 191/İlk, 516/1 inci maddeleri uyarınca 1 ay 9 gün 
hapis, 283 lira 30 kuruş ağır para cezası ile 2 ay hafif hapsine 21/1/1970 
tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığın
dan tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü
kümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2358/10 

E. No: 1970/58 
K. No : 1970/67 
Davacı: H. A. 
Maznun: İbiş Mızrak, Hasan oğlu 1929 doğumlu, 
Suç: Dilencilik. 
Suç tarihi: 6/1/1971 
Maznun: İbiş Mızrak'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 544 üncü maddesi uyarınca yedi gün hafif hapsine 
23/1/1971 tarihînde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul 
kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Ka
nunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2358/11 
» 

Eskişehir Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/860 
K. No: 1971/45 
Ayşe Kavakhoğlu tarafından Yaşar Kavaklıoğlu aleyhine açılan 

boşanma davasının Mahkememizde yapılan duruşmasında: 
Davalının adresi meçhul olduğundan karar özetinin davalıya 

Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olmakla. 
Yaşar Kavaklıoğlu ile Ayşe Kavaklıoğlu'nun boşanmalarına, taraf

ların müşterek hayatlarından olma 1963 doğumlu Eşrefin velayetinin 
davacı anneye verilmesine, hüküm tarihi olan 3/2/1971 tarihinden iti
baren takdiren Eşref için 50 lira aylık iştirak nafakasının davalıdan 
alınarak davacıya verilmesine, davacının yaptığı 115 lira muhakeme 
masrafının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine 3/2/1971 tarihin
de karar verilmiştir. İşbu karar özeti adresi meçhul olan davalıya 
ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hük
mün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 2535 

1970/731 
Sadiye Yavuzol tarafından Yusuf Acar aleyhine açılan veraset ilâ

mının iptali davası sebebiyle: 
Davalı adına çıkarılan tebligatlar bilâ tebliğ iade edilmiş olmakla, 

davetiyenin 14/2/1971 gün ve 1461 sayılı nüshası ile ilân edilerek Yu
suf Acar'ın 2/3/1971 günü saat 9.00 da mahkemede bulunması ilân edil
diği halde gelmediğinden gıyap karan çıkarılmasına karar verilmiş
tir. 

Karar gereğince, Yusuf Acar'ın 7/4/1971 günü saat 9.00 da mah
kemede hazır bulunması, gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında 
icrasına karar verileceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 2536 

(Resmî Gazete) 



Sahiıe : 16 

Sakarya Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1970/3 
K. No : 1970/158 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten maznun îlyas Özden 24/2/1970 

tarihli ilâmla 6136 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince 3 ay ha
pis, 100 lira ağır para cezası ile tecziyesine mütedair verilen gıyabî 
ilâm bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine 
hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilân olunur. * 2542 

E. No: 1968/599 
K. No: 1970/86 
Zina suçundan sanık Nazmiye Eren 2/2/1970 tarihli ilâmla C. K. nun 

440/1 inci ve 80 inci maddeleri gereğince yedi ay hapis cezası ile tec
ziyesine mütedair verilen gıyabî ilâm bütün aramalara ıağmen sanığa 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddeleri gereğince ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

2543 

E. No : 1970/126 
K. No: 1970/576 
Dolandırıcılıktan sanık Cemal Görünmez 25/6/1970 tarihli ilâmla 

C. K. nun 503, 522, 5435 sayılı Kanun gereğince 1 ay hapis 83 lira 30 
kuruş ağır para cezası ile tecziyesine mütedair verilen gıyabî ilâm bü
tün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince sanığa ilânen teb
liğine, hüküm fıkrasının neşir tairhinden 15 gün sonra muhataba teb
liğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 2544 

E. No : 1969/866 
K. No : 1970/687 
Mektupla tehditten maznun Ahmet Duran 15/7/1970 tarihli ilâmla 

C. K. nun 188/1, 5435 sayılı Kanun gereğince 4 ay hapis 150 lira ağır 
para cezası ile tecziyesine 647 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince 
cezasının teciline mütedair verilen gıyabî ilâm bütün aramalara rağ
men sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 
ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının ne
şir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 2545 

E. No: 1970/410 
K. No : 1970/715 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten maznun Ramazan Baki 27/8/1970 

tarihli ilâmla 6136 sayılı Kanunun 15, C. K. nun 59 uncu maddeleri 
gereğince iki ay onbeş gün hapis 83 lira 40 kuruş ağır para cezası 
ile tecziyesine mütedair verilen gıyabî ilâm bütün aramalara 
rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 2546 

E. No: 1970/327 
K. No : 1970/328 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten maznun Sabahattin Yılmaz 

3/7/1970 tarihli ilâmla 6136 sayılı Kanunun 13, C. K. nun 59 uncu mad
deleri gereğince 5 ay hapis 166 lira 60 kuruş ağır para cezası ile tec
ziyesine. 

C. K. nun 551, 59 uncu maddeleri gereğince 5 lira hafif para ce
zası ile tecziyesine mütedair verilen gıyabî ilâm bütün aramalara rağ
men sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 2547 

E. No: 1968/732 
K. No: 1970/636 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyetten maznun Hasan 

Karardı 6/7/1970 tarihli ilâmla C. K. nun 455/1, son, 6085 sayılı Kanu
nun 60/E maddeleri gereğince bir sene hapis 125 lira ağır para cezası 
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ve bir sene süre ile ehliyetinin muvakkaten geri alınmasına mütedair 
verilen gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gere
ğince ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 2548 

E. N : 1968/784 
K. No : 1970/226 
6136 sayılı Kanuna muhalefet ve hırsızlıktan maznun Rabiye 

11/3/1970 tarihli ilâmla C. K. nun 491/3, 522, 525 inci maddeleri gere
ğince 4 ay hapis 4 ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurul
masına. 

6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince 6 ay hapis 200 lira 
ağır para cezasına mahkûm edilmesine mütedair verilen gıyabî ilâm 
bütün aramalara rağmen maznun Rebiye Özdemir'e tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gere
ğince ilânen tebliğine işbu hükmün ilân tarihinden 15 gün sonra ke
sinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 2549 

E. No.- 1968/831 
K. No : 1969/698 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyetten maznun Ayhan 

Garip 24/11/1969 tarihli ilâmla C. K. nun 455/1, 6085 sayılı Kanunun 
60/E maddeleri gereğince 6 ay hapis, 62 lira 50 kuruş ağır para cezası 
ile mahkûmiyetine ve bir ay ehliyetinin geri alınmasına mütedair ve
rilen gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muha
taba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

2550 

E. No: 1967/306 
K. No : 1970/505 
Rızaen alıkoymak ve cinsî münasebette bulunmaktan maznun 

Mehmet Uzun 4/6/1970 tarihli ilâmla maznun mağdure ile evlenmiş ol
duğundan C. K. nun 434/1 inci maddesi gereğince cezasının teciline 
karar verilip bütün aramalara rağmen ilâm sanığa tebliğ edilememiş 
olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
gereğince ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sora tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 2551 

E. No: 1969/883 
K. No: 1970/794 
Kendisine memur süsü vermek, başkasına ait nüfus kâğıdı kul

lanmaktan maznun İbrahim Songür (Döşeyen) 29/9/1970 tarihli ilâmla 
C. K. nun 252/1 inci maddesi gereğince bir sene müddetle hapsine mü
tedair verilen gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
gereğince ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

2552 

E. No : 1969/349 
K. No : 1970/681 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyetten maznun Celâ

lettin Karatekin 14/7/1970 tarihli ilâmla C. K. nun 455/1, son, 6085 
sayılı Kanunun 60/E maddeleri gereğince bir sene üç ay hapis 156 lira 
10 kuruş ağır para cezası ve bir sene müddetle ehliyetinin geri alınma
sına mütedair verilen gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen sanığa teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve hüküm fıkrasının neşir tarihin
den 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

2553 

Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/1768 
K. No : 1971/151 
Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinin 1/3/1971 tarih ve 

1970/1768 esas, 1971/151 karar sayılı ilâmı ile Ali oğlu, 1940 doğumlu 
Ali İhsan Tüfekçioğlu'na Ünal Tüfekçioğlu vasi tayin edilmiştir. İlân 
olunur. 2508 

(Resmî Gazete) 
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İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/161 
K . No : 1970/532 
Hâkim : Cemal Burdurlu 7142 
Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 
Davacı : K. H . 
Sanıklar : 
1 — Tedori Potyadı, Foti ile Yorgoji'den olma İstanbul 1341 do

ğumlu İstanbul Beyoğlu Kazası Kasımpaşa Nahiyesi Hacışaban Mahal
lesi nüfusuna kayıtlı olup halen Hasköy Keçeci Pir i Mahallesi Mahlul 
Sokak 3/3 numarada mukim. 

2 — Halil Bakırcı, Mahmut ve Gülüzar'dan olma Turhal 1949 do
ğumlu Tokat Turhal Kazası Samurçay Köyü 36-68-278 hanede nüfusa 
kayıtlı olup halen İstanbul Sağmalcılar Terazi Dere Sokak 6 numarada 
mukim 

Suç : Kumar oynamak 
Suç tarihi : 21/1/1970 
Kumar oynamaktan sanıklar ve yukarıda açık hüviyetleri yazılı Tedo

ri Fotyadı ile Halil Bakırcı haklarında İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 
28/4/1970 tarihli gıyabî kararı ile sanıkların suçları sabit görüldüğünden 
hareketlerine uyan T.C.K. nun 568 inci maddesi gereğince birer gün hafif 
hapis ile ellişer lira hafif para cezasma müstelzim gıyabî karar bunca 
aramalara rağmen bulunamadıkları ve tebliği de mümkün olmadığından 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 uncu maddeleri gereğince hükmün 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ilânın yapıldığı tarihten aynı kanunun 
31 inci maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına 
23/1/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2239-3 

E. No : 1965/749 
K. No : 1968/737 
Hâkim : Cemal Burdurlu 7142 
Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 
Davacı : K. H . 
Sanık : İbrahim Korkmaz, Mustafa ile Nahibe'den olma İzmir 1934 

doğumlu İzmir Ballıkuyu Mahallesi 1700 sokak 31 numarada nüfusa ka
yıtlı olup İstanbul'da muayyen ikametgâhı yok 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 2/7/1965 
Tevkif tarihi : 2/7/1965 
Tahliye tarihi : 22/10/1965 
Hırsızlıktan sanık olup yukarıda açık hüviyeti yazılı İbrahim Kork

maz hakkında İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 2/7/1968 tarihli ka
rarı ile suçu sabit görülen sanığın hareketine uyan T.C.K. nun 491/llk, 
62, 522, 525 inci maddeleri gereğince bir ay on gün hapis ve bu kadar 
müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına dair gı
yabî karar bunca aramalara rağmen bulunamadığı gibi tebliği de müm
kün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 uncu maddeleri 
gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine aynı kanunun 31 inci mad
desi gereğince ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebliğatm yapıl
mış sayılmasına 23/1/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2239-4 

E. No : 1968/538 
K. No : 1968/531 
Hâkim : Cemal Burdurlu 7142 
Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 
Davacı : K. H . 
Sanık : Numan Şen, Şakir ve Peri'den olma 1327 doğumlu Kasta

monu Devrekani Kazasının Kızacık Köyü 3-48-15 hanede nüfusa kayıtlı 
olup İstanbul'da belirli ikametgâhı yok. 

Suç : Tecavüzi sarhoşluk 
Suç tarihi : 22/5/1968 
Tecavüzi sarhoşluktan sanık yukarıda açık hüviyeti yazılı Numan 

Şen hakkında İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/6/1968 tarihli gı
yabî kararı ile suçu sabit görüldüğünden hareketine uyan T.C.K. nun 
572 nci maddesi uyarınca iki ay süre ile hafif hapis cezasını müstelzim 
gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunamadığı gibi tebliği de müm
kün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 uncu maddeleri 
gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine aynı Kanunun 31 inci mad
desi gereğ :nce ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılmasına 23/1/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2239-2 

Sahife: 17 

İstanbul Onbirinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No :• 1970/668 
K . No : 1970/670 
<C. Savcı No. : 1970/13009 
1506 sayılı Kanuna- muhalefetten Mahkememizin 23/10/1970 günlü 

ilâmı ile 506 sayılı Kanunun 140/A, 647/6 nci maddeleri gereğince 200 
lira ağır para cezasma hükümlü, Üsküdar - Selâmsız Caddesi No. 34 de 
oturur, müteahhitlik yapar, Mustafa Yiğit (hakkındaki (gıyabî ilâm, bü
tün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisirie tebliğ edilemediği 
cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun '28, 29, 30, 31 inci maddeleri ge
reğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2240/1 

E. No : 1970/402 
K . No : 1970/736 
C. Savcı No : 1970/347 
Görevli memura hakaret, tehdit, sövmek ve mütecaviz sarhoşluk

tan Mahkememizin 13/11/1970 günlü ilâmı ile T. C. K . nunun 266/1-
482/3 ve 572/1 inci maddeleri gereğince 2 ay hapis, 2 ay hafif hapis ve 
400 lira ağır para cezasına hükümlü, İstanbul - Tophane, Karabaş Cad
desi No. 59, K a t : 1, daire : 1 de oturur, kahvecilik yapar, Zeki Sevik 
hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken
disine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 
30, 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına 
karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2240/2 

E . No : 1970/197 
K. No : 1970/913 
C. Savcı No. : 1970/44152 
Zabıtayı Seydiye Nizamnamesinin 29/2. maddesi hükmüne muha

lefetten sanıklar A l i Sönmez, Hürol 'Çeçik, A l i Kurşun ve Cengiz Kara
deniz haklarında Mahkememizin 28/12/1970 günlü ilâmı ile Zabıtayı 
Seydiye Nizamnamesinin 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası delaletiyle 2 
nci fıkrasına göre motorda mevcut olup zaptolunan Tirol usulü ile ba
lık avlamaya mahsus makine ve ağların müsaderesine karar verildiği 
ve sanıklardan İstanbul - Rumeli Kavağı, Hamam .Sokak No. 38 de Ba
lıkçı Hürol Çeçik hakkındaki gıyabi ilâm, bütün aramalara rağmen bu
lunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2240/3 

E. No : 1970/442 
,K. No : 1970/661 
C. Savcı No : 1970/9091 
506 sayılı Kanuna muhalefetten mahkememizin 21/10/1970 günlü 

ilâmı ile, aynı kanunun 140/A. 647/6 nci maddeleri gereğince 200 lira 
ağır para cezasma hükümlü, İstanbul - Fatih, Sofular, Ragıp Bey Sokak 
7/2 de ikamet eder Hüseyin Gül hakkındaki gıyabî ilâm, bütün arama
lara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince İlâ
nen tebliğine, hUküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2240/4 
— 9 

Burhaniye Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/437 
Davacı Burhaniye Kocacami Mahallesinden Hasan Cengiz Fidan 

tarafından davalı Rahmi Armağan ve Mustafa Erturan aleyhine açılan 
menfi tespit davasının yapılan duruşmasında: 

Aslen Burhaniye Karaağaç Köyü nüfusunda kayıtlı iken Hacı-
ahmet Mahallesinde ikamet eder iken semti meçhule gittiği zabıtaca 
yapılan tahkikattan anlaşılan Rahmi Armağan'a ilânen tebligat yapıl
masına karar verilmiş olup duruşma günü olan 5/5/1971 Çarşamba 
saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmadığı takdirde adına gıyap 
kararı çıkarılacağı ilânen duyurulur. 

İşbu ilân davetiye yerine kaim dir. 2498 

(Resmî Gatzete) 
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Antalya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/434 
T. C. Ziraat Bankası Antalya Şubesi Müüdrlüğü vekili Avukat Me

tin Güngör tarafından davalılar Yüksel Pekcan, A. Hamit Yurttan ve 
Kemal Güven haklarında açılan 4000 lira alacak davasının yapılan açık 
muhakemesinde her üç davalı adına çıkarılan davetiyeler adreslerinde 
bulunmadıklarından bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş ve polisçe yaptı
rılan tahkikata göre de adresleri meçhul bulunduğu bildirildiğinden 
ilânen yapılmasına karar verilmiş ve duruşma günü olan 28/4/1971 
Çarşamba günü saat 10.10 da duruşmada hazır bulunmaları veya ken
dilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde haklarında gı>ap 
kararı çıkarılacağından bilgi edinilmesi ve davetiye yerine kaim olmak 
üzere ikinci defa ilânen tebliğ olunur. 2537 

Zonguldak 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1969/779 
K. No: 1970/277 
Maznun: Ahmet Sakallı, Mehmet oğlu, Zeliha'dan olma, 1947 

doğumlu, Kırşehir Cemele Köyünden. 
16/10/1969 tarihinde hırsızlık suçundan sanık Ahmet Sakallı'nın 

fiil ve hareketine uyan C. K. nun 491/ilk, 522 ve 525 inci maddeleri 
gereğince altı ay hapis cezası ile bu müddete muadil olarak emniyeti 
umumiye nezareti altında bulundurulmasına karar verilmiş bu karar 
sanığın adresi meçhul olduğundan bugüne kadar ilâmın tebliği müm
kün olmadığından 7201 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan tebligatın 
ilânen yapılmasına, ilânm yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebliga
tın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2464/1 

E. No: 1969/816 
K. No: 1970/277 
Maznun: Tahsin Yalçınkaya, Haşim oğlu, 1932 doğumlu, Ayancık 

Kazası Topağaç Köyünden. 
21/10/1969 tarihinde kumar oynamak suçundan sanık Tahsin 

Yalçınkaya'nın fiil ve hareketine uyan C. K. nun 568 ve 64 üncü mad
deler gereğince 5 gün hafif hapis ve ayrıca 75 lira hafif para cezası 
İle tecziyesine, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddesi gereğince hapis 
cezasının günlüğü beş liradan 25 lira hafif para cezasına tahviline dair 
gıyabında karar verilmiş samk bugüne kadar yapılan bütün aramalara 
rağmen adresi meçhul olduğundan gıyabî ilâmın tebliği mümkün ol
madığından 7201 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan tebligatın ilânen 
yapılmasına, ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebliğatm ya
pılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2464/2 

1970/348-231 
Samk: Ali Çakır, Ahmet oğlu, Ayşe'den olma, 1947 doğumlu, 

Bartın'ın Arıtesbey Köyünden. 
13/1/1970 tarihinde trafik suçundan samk Ali Çakır'ın sabit olan 

fiilinden dolayı 6085 sayılı Kanunun 232 sayılı Kanunla muaddel 22 
ve 58/A maddeleri gereğince otuz lira hifif para cezasiyle sanığın gı
yabında karar verildiği, adresi meçhul olduğundan 7201 sayılı Kanun 
hükümlerine tevfikan tebligatın ilânen yapılmasına, ilânın yapıldığı 
tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar veril
diği ilân olunur. 2464/3 

1970/378/271 
Maznun : Sabri Kalaycı, İsmail oğlu, Fatma'dan 1946 yılında olma 

Ulus Kazası Aktaş Köyünden, halen aynı köyde mukim. 
7/3/1970 tarihinde trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık 

Sabri Kalaycı fiil ve hareketine uyan 6085 sayılı Kanunun 232 sayılı 
Kanunla muaddel 22 ve 58/A madde ve bendi gereğince 30 lira hafif 
para cezasiyle tecziyesine karar verilmiş bu karar sanığın adresi meç
hul olduğundan bugüne kadar ilâmın tebliği mümkün olmadığından 
7201 sayılı Kanım hükümlerine tevfikan tebligatın ilânen yapılmasına, 
ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılma
sına karar verildiği ilân olunur. 2464/4 

• 
Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No: 1968/153 
K. No: 1970/237 
Öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık 

Akyazı Mesudiye K. den Mürtaza oğlu Altun'dan olma 1939 doğumlu 
Necati Sangülle hakkında yapılan duruşma sonunda: 

21/10/1970 tarihli kararla T. C. K. nun 448, 62, 51/2 ve 6136 sayılı 
Kanunun 13 üncü maddeleri ile beş sene dört ay ağır hapis ve altı ay 
hapis ve 200 lira ağır para cezasına mahkûm edilmiş ve gıyabî hüküm 
kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 28, 29, 30 uncu maddeleri gereğince hükmün ilânen tebliğine ve 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 
ilânen tebliğ olunur. 2554 

E. No: 1970/148 
K. No: 1970/215 
Öldürmeye teşebbüsten sanık Akyazı Taşyatak K. den Hasan oğlu 

Fatma'dan doğma 1948 doğumlu Sabri Kanmaz hakkında yapılan du
ruşma sonunda : 

5/10/1970 tarihli kararla T. C. K. nun 448, 62, 55/3, 59 ve 780 sa
yılı Af Kanunu hükümlerine tevfikan üç sene on ay yirmi gün ağır 
hapis cezasına mahkûm edilmiş ve müdahiller Akyazı Taşyatak K. den 
Osman Karakaş, Fatma Karakaş ve Mehmet Karakaş'a gıyabî hü
küm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm
leri gereğince kendilerine ilânen tebliğme. 

Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataplarına tebliğ edil
miş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 2555 

E. No: 1970/81 
K. No : 1970/252 
Alıkoymak ve rızaen cinsî münasebette bulunmak suçundan sa 

nık Giresun Yenice Hisar Köyünden Hasan oğlu 1949 doğumlu Osman 
Ateş hakkında yapılan duruşma sonunda: 

11/11/1970 tarihli kararla T. C. K. nun 430 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrası ve yine 416 ncı maddesinin son fıkrası gereğince 71 inci mad
de ile içtimaen oniki ay müddetle hapse mahkum edilmiş olup gı
yabî hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28, 29, 30 uncu maddeleri gereğince hükmün ilânen tebliğine 
ve neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hu
susu ilânen tebliğ olunur. 2556 

E. No: 1970/186 
K. No: 1970/315 
Yaralamakla neticelenen kavgaya dahil olmaktan sanık Kandıra 

Karadurak Mahallesinden Hasan oğlu Zülfiye'den doğma 1948 do
ğumlu Sinan Çiçek hakkında Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinde yapı
lan duruşma sonunda : 

30/12/1970 tarihli kararla T. C. K. nun 464/3 üncü maddesi gere
ğince takdiren ve teşdiden bir ay hapse mahkûm edilmiş ve gıyabî 
hüküm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29, 30 uncu maddeleri gereğince hükmün ilânen teb
liğine. 

Ve neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
hususu ilânen tebliğ olunur. 2557 

Safranbolu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/434 
K. No : 1970/450 
Hâkim : Hasan Fehmi özsan 9286 
Kâtip : Durali Coşkun 62 

Adiyen darp ve tacavüzkar sarhoşluk suçlarından sanık Aksaray İl
çesi Paşacık Mahallesi 820 hanede kayıtlı Seyit Abdurrahman kızı Sıd-
dıka'dan olma 1932 doğumlu Sahire Konaç hakkındaki mahkûmiyet 
hükmü sanığa tebliğ edilemediği Safranbolu C. Savcılığından iade edi
len infaz evrakı münderecatından anlaşılmakla: 

Sanığın adiyen darp etmekten dolayı hareketine uyan T. C. K. 
nun 456/4 üncü maddesi gereğince 200 lira ağır para cezası ile sarhoş
luktan dolayı T. C. K. nun 572/1 inci maddesi gereğince iki ay müd
detle hafif hapis cezalarının 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ge
reğince paraya çevrilerek dövmeden dolayı 200 lira ağır para cezası 
ve sarhoşluk için 300 lira hafif para cezalarının sanığın sabıkasız l/u-
hurmasına binaen 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince teci
line dair Mahkememizin 7/12/1970 gün ve 1970/434-450 karar sayılı 
hükmü 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri 
gereğince hüküm hülâsasının ilânen tebliğine ve ilânın Resmî Gazete 
ile yapılmasına, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılmasına itirazı kabil olmak üzere 13/2/1971 tarihinde karar 
verildi. 2476 
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Burdur Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1969/1530 
24/8/1969 tarihinde mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Burdur 

Bereket Köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim olarak adres veren Hüseyin 
ve Fatma oğlu 1945 doğumlu Ali Uzal'ın T. C. K. nun 571/2 nci maddesi 
gereğince iki ay hafif hapis cezasına dair gıyabında verilen 22/1/1971 
gün ve 41 sayılı karar maznunun müteaddit aramalara rağmen bulu
namaması sebebiyle kararın maznuna ilânen tebliğine karar verilmiş
tir. 

Karar gereğince yukarıdaki karar özetinin 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gezete ile maznuna 
ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tari
hinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı karar tebliği 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2466 

Burdur İzaleyi Şüyu Satış Memurluğundan : 

1971/4 
Ağlasun Kazası Kıraç Mahallesi Camii Müezzini Kemal Koşar ile 

Şerife Koçar vs. arasındaki izaleyi şüyu davasının yapılan duruşması 
sonunda, satışına karar verilen Burdur'un Cemil Mahallesi eski An
talya Caddesinde kâin 43 parsel numarasında Kemal Koşar vs. adı
na kayıtlı bahçeli kagir evin, hissedarlardan Kemal Koşar tarafından 
satışı talep edilmekte olup, hissedarlardan Süleyman oğlu Abdullah'ın 
adresi meçhul olduğundan takdiri kıymet zabtının kendisine B.esmî 
Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, gayrimenkulun 

6/3/1971 tarihinde bilirkişi marifetiyle yapılan takdiri kıymetin de 20 
bin lira değerinde olduğu tespit edildiğinden .takdirî kıymete bir haf
ta içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği ve satış gününün ta
yin edileceği takdirî kıymet zabtı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2534 

Çifteler Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1969/55 
K. No: 1970/181 
Hâkim : Raşit Kaya 14847 
Z. Kâtibi: Mustafa Dikmen 
Davacı: K. H. 
Maznun: Çifteler Kayı Köyünden, Bayram ve Kezban'dan 1945 

doğumlu Yaşar Kocabaş 
Suç: Orman Kanununa muhalefet 
Suç tarihi: 24/2/1969 
Maznunun sabit görülen suçundan dolayı 6831 sayılı Orman Ka

nununun 108/1 inci maddesi gereğince 15 gün hapis ve 100 lira ağır 
para cezasına 150 kuruş mahkeme masrafının kendisinden tahsiline 
dair yokluğunda 5/11/1970 tarihli kararın bu güne kadar tebliğ müm
kün olmadığı cihetle 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu madde'eri 
gereğince keyfiyetin Resmî Gazete'de ilânına, aym Kanunun 31 inci 
maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligat yapıl
mış sayılmasına, ilânm bir örneğinin mahkeme divanhanesine asıl
masına, kanun yollarına baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş 
sayılmasına karar verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 2540 

A K T İ F 

ödenmemiş sermaye 
Kasa 
Kanunî karşılıklar kasası 

Munzam karşılıklar mukabili kıymetler 
T. C. Merkez Bankası 
Amortisman Sandığı 
Devlet Yatırım Bankası 

Bankalar 
T. C. Ziraat Bankası 
T. Halk Bankası 

Tahviller ve hisse senetleri 
Hisse senetleri 
Hazine ve Amortisman Sandığı tahvilleri 
Tasarruf bonosu 

Senedat cüzdanı 
Iskonto senetleri 
İştira senetleri 

Sabit kıymetler 
Menkuller 

Muhtelif borçlular 
Diğer pasifler 

Elazığ İktisat Bankası 1970 yılı bilançosu 

Nâzım hesaplar 

216.111,83 
13.262,60 

6,69 

490.050,45 
119.534,57 

1.700,00 
126.534,32 
21.670,00 

754.500,00 
987.033,00 

10.793,00 

Yekûn 

Yekûn 

T. Lirası 

1.125.000,00 
97.846,11 

229.381,12 

609.585,02 

149.904,32 

1.741.533,00 

10.793,00 

370.390,10 
38.936,72 

4.373.369,39 
844.163,00 

5.217.532,39 

P A S İ F 

Sermaye 
İhtiyat akçaları 

Kanunî ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

Mevduatlar 

Bankalar Mev. 
Ticarî Mev. 
Tasarruf Mev. 

Vadeli 

147.574,35 

Vadesiz 

540,00 
355.867,04 
809.533,36 

Muhtelif alacaklılar 
Diğer pasifler 
Kâr 

Bilanço yılı kârı 
1968 yılından devir 

124.544,34 
223.421,01 

Toplam 

540,00 
355.867,04 
957.107,71 

122.562,19 
191.363,79 

T. Lirası 

2.000.000,00 
347.965,35 

1.313.514,75 

28.456,31 
369.507,00 
313.925,98 

Nâzım hesaplar 
Kefaletlerimiz 
Diğer nâzım hesaplar 

Yekûn 

Yekûn 

757.017,00 
87.146,00 

4.373.369.39 
844.163,00 

5.217.532,39 

Elazığ İktisat Bankası 1970 yılı kâr ve zarar hesabı 
B O R Ç A L A C A K 

T. Lirası 

Personel masrafları 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Amortismanlar ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Kâr 

1970 yılı k ân 
1968 yılından devir 

86.677,10 
52.404,74 

961,50 
70.280,93 

122.562.19 
191.363.79 

Yekûn 524.250,25 

Alman faiz ve komisyonlar 
Banka hizmetleri karşılığında alınan faiz ve komisyonlar 
Muhtelif kârlar 
1968 yılından devreden kâr 

313.925,98 (Banka binası istimlâk bedeli artış farkı) 

Yekûn 

T. Lirası 

274.717,63 
32.971,18 
25.197,65 

191.363,79 

524.250,25 

2494 
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Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/630 
Davacı İstanbul - Eyüp Abdurrahman Şerefbey Caddesi No. 59 da 

Mesude Filiz vekili Biga'da Avukat Mustafa Kumral tarafından davalı 
Biga'nın Kocagür Köyünden Adem Filiz aleyhine açtığı şiddetli geçim
sizlik sebebiyle boşanma davasının yapılmakta olan açık duruşma
sında : 

Davalı Adem Filiz'e duruşma gününden bahisle müteaddit defa
larca davetiyeler çıkarılmış ve adresinin belli olmaması hasebiyle bilâ 
tebliğ iade edilmiş olduğundan bu davalı adına iîânen tebligat yapıl
masına karar verilmiş olduğundan duruşmanın muallâk bulunduğu 
7/4/1971 günü saat 9.00 da davalının veya vekilinin duruşmada hazır 
bulunması lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2495 

Gebze Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/292 
Davacı Sadık Akkaya tarafından davalı Nesibe Emine aleyhine 

açılan tazminat davasının duruşmasında: Davalı Nesibe Emine'nin bir 
çok aramalara rağmen bulunamamış adresi meçhul kalmış olduğundan 
duruşma günü olan 3/5/1971 Pazartesi saat 11.00 de duruşmaya gel
mesi için tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2496 

1969/635 
Davacı İsmail Haşim Güneş tarafından Şirin Taşkın ve arkadaş

ları aleyhine açılan tespitin iptali davasının duruşmasında : 
Davalılardan Şirin Taşkm'a, 25/11/1970 günlü duruşma için 

Resmî Gazete'de davetiye ilân edilmiş, gelmemiş olduğundan bu sefer 
duruşmanın bırakıldığı 12/5/1971 Çarşamba saat 10.00 da duruşmaya 

gelmediği takdirde gıyabında duruşmaya devam 
kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

olunacağı gıyap 
2497 

îmroz Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/1409 
Davacı Dimitri Grigoryadi tarafından davalı Kosta Çiviti aley

hine Mahkememize açılan alacak davasının yapılmakta olan duruş
masında : 

Davalı Kosta Çiviti'ye Resmî Gazete'nin 15/2/1971 gün ve 13751 
sayılı nüshasında davetiye tebliğ edilmiş olduğu halde duruşmaya 
gelmediğinden gıyap kararının ilânen tebliğine mahkemece karar 
verilmiştir. Duruşma 1/4/1971 Perşembe günü saat 9.30 a bırakılmış
tır. Duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirme
diğiniz takdirde duruşmaya gıyabınızda devam olunacağı gıyap kararı 
verine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2499 

Erfelek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/70 
Davacı Erfelek Kazası Kızılcaelma Köyünden Zehra Uğur tara

fından davalı Samsun Gerze Otelinde mukim Çağlar Seçkin aleyhine 
ikame edilen manevî tazminat davasının Mahkememizde yapılan 
duruşması sırasında : 

Davalı Çağlar Seçkin'in gösterilen adreste bulunmamış ve ya
pılan zabıta tahkikatında da adresi tespit mükün olmadığından Resmî 
Gazete ile 15/7/1970 tarihli celse için tebligat yapılmış olup, davalı 
duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine duruşma
nın 12/5/1971 günü saat 9.00 a bırakılmasına karar verilmiştir. Gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2500 

No. 

I — Kasa 
II — Kanunî karşılıklar kasası 

Munzam karşılıklar nakit 
Diğer kanunî tahvil 

ni — Bankalar 
IV — Tahvil ve hisse S. cüzdanı 

Tasarruf bonoları 
V — Krediler 

Senedat 
Avans 

VI — Sabit kıymetler 
Menkuller 

Gayrimenkuller 

VII — Tasfiye olacak alacaklar 

Afyon Terakki Servet Bankası A. Ş. 
A K T I F 

Türk Lirası 

10.563.03 
197.387,66 

niıı 31 Aralık 1970 bilançosu 
P A S I F 

No. 

87.687,66 
109.700,— 

12.000,— 

813.400,— 
13.500,— 

11.203,91 
2.532,96 

Nâzım hesaplar 
Yekûn 

UMUMÎ YEKÛN 

106.482,50 

12.000,— 
826.900,— 

13.736,87 

16.054,51 

1.183.124,57 
329.294,50 

1.512.419,07 

I — Sermaye 
II — ihtiyat akçeleri 

Kanunî ihtiyatlar 
Özel ihtiyatlar 

III — Karşılıklar 
IV — Mevduatlar 

Tasarruf 
Ticarî 
Bankalar 

Vadeli 

120.900,— 

63.070,82 
45.763,31 

Vadesiz 

240.676,16 
50.439,12 

862,28 

Türk Lirası 

500.000,— 
108.834,13 

9.273,63 
412.877,59 

V — Talep olunmamış kıymetler 
VI — Muhtelif alacaklılar 

VII — Tasfiye olacak alacaklılar 
VIII —Kâr 

Nâzım hesaplar 
Teminat mektupları 
Teminat Mek. Lim. Har, 
Tahsil senedi 
Muh. Kıy. mudileri 

Yekûn 

292.224,50 
22.335,— 
2.500,— 

12.235,— 

UMUMÎ YEKÛN 

19.462,98 
4.941,03 

85.516,86 
42.218,35 

1.183.124,57 
329.294,50 

1.512.419,07 

Afyon Terakki Servet Bankası A. Ş. 31 Aralık 1970 kâr ve zarar hesabı 
BORÇLU H E S A P L A R Türk Lirası A L A C A K L I H E S A P L A R 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Amortisman ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Kâr 

Yekûn 

39.359,86 
499,70 

10.563,23 
970,74 

27.963,67 
42.218,35 

121.575,55 

Alınan faiz ve komisyonlar 
Tahvil ve bono gelirleri 
Banka hizmetleri karşılığında alman komisyon 
Muhtelif kârlar 

Yekûn 

Türk Lirası 

98.307,44 
6.578,67 

13.008,34 
3.681,11) 

121.575,55 

2532 



16 M A R T 1971 (Resmî Gíirete) Sahife : 21 

İstanbul Dokuzuncu Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No : 1967/329 
Müteferrik No : 1971/44 
Hâkim: E. Hilmi Göker 8742 
Kâtip : Ayfer Girgin, 

K A R A R 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamağa sebebiyetten sanık Hü

seyin oğlu, Gülce'den doğma 1944 doğumlu, Zülfikâr Çelik hakkında 
yapılan açık duruşma sonunda : 

Gereği düşünüldü : Sanık Zülfikâr Çelik hakkında her ne kadar 
T. C. K. nun 459/1 inci maddesi gereğince dava açılmış ise de, hazırlık 
tahkikatı msyanmda usulüne göre tanzim edilmiş şikâyet zabiti ve 
şikâyet dilekçesi bulunmadığından C, M. U. K. nun 253 üncü madde 
gereğince amme davasının tatiline karar verilmiş, mağdur Havva 
Aydoğan'ın gıyabında olan hüküm tebliği hususunda gerekli işlem 
yapılmış ise de, mağdurun bulunamaması sebebiyle tebliğ vamla-
mamış olmakla ahiren tekarrür eden 9/10/1964 gün ve E. 1/320-444 
sayı ve 28, 29, 30 ve 3i inci maddeler gereğince işbu hüküm hulâsası
nın tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de neşrine, ayrıca 
mahkeme divanhanesine asılmak suretiyle ilânına, Resmî Gazete'de 
ilânı için kararın bir suretinin C. Savcılığına tevdiine evrak üzerinde 
karar verildi. 2509/1 

E. No : 1970/338 
Müteferrik No : 1971/45 
Hâkim : E. Hilmi Göker 8742 
Kâtip Ayfer Girgin, 

K A R A R 
506 sayılı Kanuna muhalefetten sanık îsak oğlu Singora'dan 

doğma, 1940 doğumlu, Murat Benezra hakkında İstanbul 9 uncu As
liye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 

Gereği düşünüldü: Sanığa müsnet fiil sabit olduğundan hare
ketine uyan 506 sayılı Kanunun 140/B. maddesi, 647 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi gereğince ikiyüz lira ağır para cezasiyle mahkûmive-
tine ve teciline, 13/10/1970 tarih ve 338/666 sayılı karar ile temyizi 
kabil olmak üzere karar verilmiş ise de sanığın gıyabında olan hük
mün tebliği için gerekli işlem yapılmışsa da sanık bulunamadığından 
tebliği mümkün olamamış olmakla ahiren tekarrür eden 9/10/1964 
gün ve E. 1/320-444 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri 
gereğince işbu hüküm hulâsasının tebliğ yerine kaim olmak üzere 
Resmî Gazete'de neşrine, ayrıca mahkeme divanhanesinde asılmak 
suyretiyle ilânına, Resmî Gazete'de ilânı için kararın bir suretinin 
C. Savcılığına tevdiine evrak üzerinde karar verildi. 2509/2 

Esas No : 1970/338 
Müteferrik No : 1971/37 
Hâkim : E. Hilmi Göker 8742 
C. Savcı Y.: Sabri Muhtesipoğlu 10350 
Kâtip : Ayfer Girgin, 

K A R A R 
506 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Avram oğlu Meryem'den 

doğma, 326 doğumlu İshak Kohen hakkında İstanbul 9 uncu Asliye 
Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda: 

Gereği düşünüldü: Sanığa müsnet fül sabit olduğunda hare
ketine uyan 506 sayılı Kanunun 140/B, 647 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince iki yüz lira para cezasiyle mahkûmiyetine ve teciline 
13/10/1970 tarih ve 338/666 sayılı karar ile temyizi kabil olmak üzere 
karar verilmiş ise de sanığın gıyabında olan hükmün tebliği için 
gerekli işlem yapılmışsa da sanık bulunamadığından tebliği müm
kün olamamış olmakla ahiren tekarrür eden 9/10/1964 gün ve E. 
3/320-444 sayı 28, 29, 30 ve 31 inci maddeler gereğince işbu hüküm 
hulâsasının tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de neş
rine, ayrıca mahkeme divanhanesinde asılmak suretiyle ilânına, 
Resmî Gazete'de ilânı için kararın bir suretin C. Savcılığına tevdiine 
evrak üzerinde karar verildi. 2509/3 

Eşme Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1966/68 
Davacılar Eşme'nin Elvanlar Mahallesinden Raziye Karagöz, 

Dudu Kartal ve ibrahim Karaca tarafından davalılar Eşme'nin Tak
mak Köyünden ölü Ali Terziler mirasçıları ile Mehmet Terziler ve 

yine ölü Mustafa Terziler mirasçıları aleyhine açılan men'i müdahale 
davasının Eşme Asliye Hukuk Mahkemesinde : 

Davalı ölü Ali mirasçılarından Eyüp Terziler'in adresi meçhul 
bulunması sebebiyle, "davetiyenin Resmî Gazete'nin 30 Ocak 1971 
tarihli ve 13739 sayılı nüshasında ilânen tebliğ edilmiş ve duruşmaya 
gelmediğinden davalı Eyüp Terziler hakkında ilânen gıyap kararının 
tebliğine karar verilmiştir. 

Davaiı Eyüp Terziler duruşmanın bırakıldığı, 13/4/1971 Salı günü 
saat 11.00 de mahkemede hazır bulunması veya kendisim bir vekil ile 
temsil ettirmesi, aksi halde duruşmanın gıyabında devam edileceği, 
fjiyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2501 

» : 

Mengen Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/140 
Davacı Mengen Akören Köyünden Emine Yılmaz vekili Namık 

Kemal Tercan tarafından davalı Hasan Yılmaz aleyhine şiddetli ge
çimsizlik sebebiyle açılan boşanma davasının yapılmakta olan duruş
ması sırasında: 

Davalı Hasan Yılmaz'm bunca aramalara rağmen bulunamadığın
dan davetiyenin Resmî Gazete'nin 30 Ocak 1971 gün ve 13739 sayılı 
baskısında davetiye yerine kaim olmak üzere ilân edilmiştir. 

Keza davalıya gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen gıyap 
kararı çıkarılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan karar 
gereğince gıyap kararı yerine kaim olmak üzere davalının duruşma 
günü olan 12/4/1971 Pazartesi günü saat 11.00 de mahkemede hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde 
davanın gıyabında icra kılınacağı ilân olunur. 2502 

e 

Kızıltepe Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/137 
Davacılar Zorava Köyünden Fmine Karaalp, Hedla Yılmaz ile 

davalılar Tapu Sicil Muhafızlığı, Pero ve ibrahim oğlu İbrahim ara
sında cereyan eden isim tashihi davası sonunda : 

Kızıltepe Asliye Hukuk Hâkimliğinin 11/2/1971 tarih ve 1970/137 
esas sayılı kararı ile Kızıltepe'nin Hakverdi Köyünde kâin 159, 160, 
163, 169, 170 ve 171 numaralı parsellerin malik sütunundaki Davut 
oğlu Gürrinin iptali ile Davut oğlu İbrahim olarak tapuya tesciline 
karar verilmiştir. 

Davalı İbrahim oğlu İbrahim'in adresi meçhul olduğundan işbu 
kararın ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde adı geçen davalı tara
fından temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği tebligat yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2504 

İstanbul 5 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

1969/432 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu idaresindeki oto ile yarala

maya sebebiyet vermekten sanık: Aslen Erzincan, Refahiye Kazası 
Kırtaş Köyü 47 hanede nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Şişli Hürriyet 
Mahallesi Cemil Bengün Mahallesi Çiçek Kümesi Sokak No. 18 de 
oturur, şoför, evli, üç çocuklu, okur yazar, sabıkasız Dursun Serin 
hakkında İstanbul Asliye 5 inci Ceza Mahkemesinde sanığın gıya
bında icra kılman açık duruşma sonunda: Sanığın suçu sabit görü
lerek hareketine uyan T. C. K. nun 459/2, 501 sayılı K. nun 2 nci mad
deleri gereğince sonuç olarak dört ay onbeş gün hapis ve yüzelli iira 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, müdahillerin şahsî hak yönünden 
ait olduğu hukuk mahkemesine dava açmak hakkı saklı tutulmasına 
ve avukatlık ücret tarifesine göre beş yüz lira maktu avukatlık ücre
tiyle yüz on altı lira 16 kuruş yargılama giderlerinin sanıktan alın
masına, sanık hakkında 647 sayılı Kanunun 4 ve tecil hükümlerinin 
uygulanmasına yer olmadığına dair verilen 26/2/1970 gün ve 1969/432-
1970/91 sayılı gıyabî kararın, tebliği için sanık adına çıkartılan teb
ligatlar ve 3*'aptırılan tahkikatlarda adresinin tespiti ve gıyabî kararın 
tebliği mümkün olmamış ve tebligatın 7201 sayılı Kanunun 28, 31 
inci maddeleri gereğince ilânen ifasına ve ilânın Resmî Gazete'de 
yayımlanmasına ve ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılacağı ilân olunur. 2511/2 



Saihife • 22 (Resmî Gazete) 

İstanbul 2. Ağır Ceza Hâkimliğinden: 

1970/124 
Piyasaya sahte dolar sürmekten maznun İzzettin Hızal ve Emin 

oğlu 1926 doğumlu Emin Doğru haklarında yapılan duruşma sonunda, 
T. C. K. nun 316, 5435 sayılı K. nun ve T. C. K. nun 318, 321 ile bin-
netice altışar ay hapis, 833 lira 30 ar kuruş ağır para cezasiyle mah
kûmiyetlerine ve sahte dolarların müsaaderesine mahkeme masraf
larının sanıklardan tahsiline dair 28/12/1970 tarihli gıyabî hüküm 
sanık Emin Doğru'ya tebliğ için gönderilmiş, bulunamadığından 
zabıtaya yazılmış ve zabıtaca bulunamamış olduğundan ikametgâhı 
meçhul kalmış olmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve mütea
kip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânına 
mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu hüküm özetinin neşri 
tarihinden 15 gün sonra samk Emin Doğru'ya tebliğ yapılmış sayı
lacağı ilân olunur. 2510/1 

1970/179 
Zorla kız kaçırmaktan maznun olup Karacaviran Mahallesi Or-

takdavacık Mahallesi hane 3 de nüfusa kayıtlı olup, Ortaköy Şifa 
Yurdunda bekçilik yapar, Nuri'den doğma, 1944 doğumlu Ağa oğlu 
Nevzat Yılmaz hakkında yapılan duruşma sonunda, T. C. K. nun 
429/1, 61 inci madde gereğince bir sene ağır hapsine, dair gıyabında 
verilmiş bulunan 11/11/1970 tarihli hüküm sanığa tebliğ için gönderil
miş, bulunamamış olduğundan zabıtaca arattırılmış ve yine buluna
madığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine mah
kemece karar verilmiş olduğundan hüküm özetinin Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğme ve ilân varakasının neşri tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra muhatap Nevzat Yılmaz'a tebliğ yapılmış sayılacağı ilân 
olunur. ' 2510/2 

1969/313 
Hırsızlıktan maznun olup Akseki Fakiler Mahallesi hane 26 da 

nüfusa kayıtlı, İstanbul Bahkpazan Sokak No. 15 de oturur, bekâr, 
sabıkasız işportacılık yapar, Aliye'den doğma, 23/2/1932 doğumlu, 
Hüseyin oğlu Halil Boyacı ve Çivril Sarılar Köyü hane 8 de nüfusa 
kayıtlı Tophane Dereboyu Sokak No. 20 de oturur, bekâr, sabıkasız, 
soğuk demirci, Ayşe'den doğma, 1935 doğumlu tsrid oğlu Kadir Sözbir 
haklarında yapılan duruşma sonunda: T. C. K. nun 491/4, 65, 522, 
Halil Boyacı hakkında 55 inci madde ile binnetice Halil'in iki ay 
yirmi gün. Kadir'in iki ay hapislerine, Kadir hakkında 525 inci 
madde ile iki ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmalını 
ve Kadir'in 89, 94 ile cezasının teciline, .mahkeme masrafının sanık
lardan tahsiline dair verilen 15/7/1970 tarihli gıyabî hüküm sanıklara 
tebliğ için gönderilmiş bulunamamış olduklarından zabıtaya yazılmış 
ve yine bulunamamış oldukları cihetle ikametgâhları meçhul kalmış 
olduğundan hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşri tarihinden 15 
gün sonra adı geçen sanık Halil Boyacı ve Kadir Sözbir'e tebliğ ya
pılmış sayılacağı ilân olunur. 2510/3 

1969/131 
Hırsızlıktan maznun Gaziantep Çamlıca Mahallesi nüfusunda ka

yıtlı olup, aynı yerde oturur, Ayşe'den doğma, 1942 doğumlu Mahmut 
oğlu Ahmet Aksoy hakkında yapılan duruşma sonunda, T. C. K. nun 
493/1, 65/3, 522, 525 inci madde ile altı ay süre ile ağır hapis ve bu 
kadar emniyeti umumiye nezareti cezasına mahkûmiyetine dair gıya
bında verilmiş bulunan 21/12/1970 tarihli gıyabî hüküm sanığa teb
liğ için gönderilmiş, bulunamamış olduğundan ikametgâhı meçhul 
kalmıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânına mahkemece karar 
verilmiş olduğundan, ilânın neşrinden 15 gün sonra sanık Ahmet 
Aksoy'a tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur. 2510/4 • 

İstanbul 5 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1967/824 
K. No : 1968/81 
Davacı: H. A. 
Maznun: İsmail Tuncer, M. Garip oğlu 1944 doğumlu, 
Suç : Döğmek ve itidal muvazene harici hareket, 
Suç tarihi: 17/8/1967 
Maznun İsmail Tuncer'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

16 MART 1971 

T. C. K. nun 456/4, 547 nci maddeleri uyarınca 200 lira ağır para 
cezası, 3ü lira hafif para cezasına 2/2/1968 tarihinde karar verildiği 
ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması 
sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın 
yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
karar verildiği ilân olunur. 2512/1 

E. No : 1963/1038 
K. No : 1967/110 
Davacı: H. A. 
Maznun: Ali Karadağ, Süleyman oğlu 1930 doğumlu. 
Suç : Hırsılığa teşebbüs, 
Suç tarihi: 24/10/1963 
Maznun Ali Karadağ'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/ilk, 62, 522, 525 inci maddeleri uyarınca iki ay hap
sine ve o kadar genel gözetim altında bulundurulmasına 10/2/1967 
tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığın
dan tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü
kümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebliga
tın yapümış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2512/2 

E. No: 1963/1228 
K. No: 1969/205 
Davacı: H. A. 
Maznun: İbrahim Özlek, İbrahim oğlu 1943 doğumlu, 
Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 24/11/1963 
Maznun İbrahim Özlek'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca üç ay hapis üç 
ay emniyet nezaretine 11/3/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat 
sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı 
tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar veril
diği ilân olunur, 2512/3 

E. No: 1963/1153 
K. No: 1965/143 
Davacı: H. A. 
Maznun: Kadir Soyçelik, Osman Nuri oğlu 1937 doğumlu, 
Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 18/11/1963 
Maznun Kadir Soyçelik'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/3, 62, 522, 525 inci maddeleri uyarınca iki ay yirmi 
gün hapis ve o kadar emniyeti umumiye nezaretine 22/5/1969 tari
hinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından 
tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm
lerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2512/4 

E. No: 1964/316 
K. No: 1967/30 
Davacı: H. A. 
Maznun: Osman Sabri Aksu, Mehmet Hayri oğlu 1944 doğumlu, 
Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 22/3/1963 
Maznun: Osman Sabri Aksu'nun sabit olan fiil ve hareketin

den dolayı T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca üç 
ay hapis, üç ay emniyeti umumiye nezaretine 20/1/1967 tarihinde 
karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından teb
ligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm 
lerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2512/5 

Ankara 13 üncü Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1970/614 
Davacı İzzet Develioğlu ve arkadaşları vekili Avukat Mehmet 

Sünter tarafından Mahkememize açılan tescil davasının yapılan du
ruşmasında : Davalılardan Muhittin Kılıç'm adresine gönderilen teb
ligata bulunamadığından iade edilmiş olduğundan duruşmanın bıra
kıldığı 16/4/1971 Cuma saat 11.30 da mahkemede hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde hakkında gıyap 
kararı verileceği ilânen tebliğ olunur. 2616 



16 MART 1971 (Resmî Gazete) Sahife : 23 

Siverek Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1963/107 
Davacı Hazine tarafından davalılar Nevzat Bayar ve arkadaş

ları vekili Avukat Mithat Kandemir ve Avukat Hayrullah Kılıç aley
hine açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan duruşması sıra
sında : 

Diğer davalılar Ömer Çiftçi, Zeliha Çiftçi, Sinan Çiftçi, Zihni 
Çiftçi, Abdulkerim Doğan, Sinan Güler, Naile Güler adlarına çıkarı
lan tebligatlar bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğundan davetiyelerin 
Resmî Gazete ile adı geçen davalıların 2/3/1971 günü mahkemede 
hazır bulunması için gerekli ilân yapılmış ise de, duruşmaya gelme
diklerinden gıyap kararlarının, da ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalılar Ömer Çiftçi, Zeliha Çiftçi, Sinan Çiftçi, 
Zihni Çiftçi, Abdulkerim Doğan, Sinan Güler, Nail Güler'in duruşma 
günü olan 6/4/1971 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmaları, 
gelmedikleri takdirde duruşmanm gıyaplarında icrasına karar veri
leceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2507 

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1964/1201 
K. No : 1968/1200 
Davacı : H . A . 
Maznun : Cafer Doğdu - Arif oğlu 1937 D. lu 
Suç : Hırsızlığa teşebbüs 
Suç tarihi : 30/7/1964 
Maznun Cafer Doğdu'nun sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/ilk, 61, 8:1/2, 925 inci maddeleri uyarınca iki ay (20 
gün hapis ve o kadar emniyet nezaretine 31/112/19(88 'tarihinde karar 
verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapıl
maması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan üâ-
nm yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
karar verildiği ilân olunur. 2512/6 

E . No : 1966/57« 
K . No : 1967/903 
Davacı : H . A . 
Maznun : Al i Dönmezer - Yaşar oğlu 1&39 D, lu 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 29/5/1966 
Maznun A l i Dönmezer'in sabit olan fi i l ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/ilk, - son, 62, '522, 525 inci maddeleri uyarınca beş 
ay on gün hapis ve o kadar emniyeti umumiye nezareti cezasına 
2/11/1967 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul 
kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanu
nu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra teb
ligatın yapılmış sayümasma karar verildiği üân olunur. 

2S12 / 7 

E . No : 1966/708 
K . No : 1969/119 
Davacı: H . A . 
Maznun : 1 — Kadir Aksoy - Mustafa oğlu ¡1940. D. lu,. 2 —- Avni 

Göklü - Hüseyin oğlu 1943 D. lu 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 23/6/1996 
Maznun Kadir ve Avni'nıin salbit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/ilk, 522, 526 inci maddeleri uyarınca üçer ay hapis
lerine ve o kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmalarına 
l'3/2/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul 
kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebli
gatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2512 / 8i 

E. No : 1966/1128 
K. No : 1967/688 
Davacı : H . A. 
Maznun : Hüseyin Doğan - Mehmet oğlu 1947 D. lu 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 1/10/1966 
Maznun Hüseyin Doğan'm sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K . nun 491/ilk, 81/2, 525 inci maddeleri uyarınca yedi ay hapis 
yedi ay emniyet nezaretine 15/9/1967 tarihinde karar verildiği ve fa

kat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamamsı sebe
biyle TT2C1 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan hânın yapıldığı 
tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar veril
diği İlân olunur, 2512/9 

E . No : 1967/29 
K. No : 1968/336 
Davacı : H . A . 
Maznun : Fehmi Nalbant - Ethem oğlu 1918 D. lu 
Suç : Hırsızlık 
Guç tarihi : 1966 Aralık ayı 
Maznun Fehmi Nalbant'ın sabit olan fül ve hareketinden dolayı 

T. C. K . nun 491/ilk, ©22, 525 inci maddeleri uyarınca iki ay hapis iki 
ay emniyeti umumiye nezareti cezasına 9/4/19618 tarihinde karar veril
diği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılma
ması sebebiyle 72,01 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın 
yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 'karar 
verildiği ilân olunur. 2612/10 

E. No : 1967/2615 
K. No : 1963/1178 
Davacı : H . A. 
Maznun : Abidin Çelikdağ - Muharrem oğlu 1928 D. lu 
Suç : Yaralamak 
Suç tarihi : 8/3/1967 
Maznun Abidin Çelikdağ'ın sabit olan fül ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 453/4, 457/1 inci maddeleri uyarınca iki ay yirımi îgün 
hapsine 3Cı/12/lfl'68 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresi
nin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği üân olunur. 

2512 /11 

E . No :, 1S67/426 
K . No :, 1968/1089 
Davacı: H . A. 
Maznun : Kadri Çolo - Mehmet oğlu 1937 D. lu 
Suç : ölümle tehdit 
Suç tarihi : 29/1/1967 
Maznun Kadri Çolu'nun sabit olan fiü ve hareketinden dolayı T. 

C. K nun 191/ilk maddesi uyarınca yetmişbeş lira ağır para cezasına 
1:1/12/1915.8 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meç
hul kaldığından tebligat yapümaanası sebebiyle 7201 sayılı Tebligat K a 
nunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2 1 5 1 1 2 / 1 2 

E . No : 1967/528 
K . No : 1968/130 
Davacı: H . A. 
Maznun : Gürcü Yatmaz - Mustafa kızı 194& D . lu 
S u ç ; Darp 
Suç tarihi : 27/5/11967 
Maznun Gürcü Yatımaz'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 456/4, 69 uncu maddeleri uyarınca 196 lira 60 kuruş ağır 
para cezasına 15/2/1966 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın ad
resinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan üânm yapıldığı tarihten onbeş 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

¡2512/13 

E . No : 1967/574 
K . No : 1967/1178 
Davacı : H . A . 
Maznun : Hasan Aydoğmuş - Abdullah oğlu 1942 D. 1U 
ISuç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 2/6/1967 
Maznun Hasan Aydoğmuş'un sabit Olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K . nun 491/ilk, 522, Ö25 inci maddeleri uyarınca iki ay hapis ve 
o kadar emniyeti umumiye nezaretinde bulundurulmasına 28/12/1967 
tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından 
tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 
tevfikan ilânan yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2512/14 



Sahife : 24 16 M A R T 1971 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıdaki iş 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltmeye konulan i ş : Turunçgiller İşletmesi Hatay İdare bi
nası çatısı, Keşif bedeli: 131.934,28 TL., Geçici teminatı: 7.850,— TL., 
Eksiltme tarihi gün ve saati: 5/4/1971 Pazartesi, 15.00, Müracaat son 
günü: 2/4/1971 Cuma. 

Eksiltme dosyası her gün mesai saatlerinde Genel Müdürlük 
Yapım Müdürlüğünde görülebilir. 

Gerek ihaleye iştirak şartları gerekse proje ve keşifler dosyada 
görülebilir. 

Telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2650 / 4-1 

Bergama Belediye Başkanlığından : 

Kasabamız muhtelif cadde ve sokaklarında 25 bin M 2 lik beton 
derzli ve normal parke kaldırım inşaatları ve bu inşaatlarda kullanıla
cak 5C0 bin adet parke taşı alını nakliye işi kapalı "zarf usulüyle ek
siltmeye konulmuştur. Parke kaldırım inşaatının keşif bedeli 110 bin 
lira, muvakkat teminatı 6750 liradır. Parke taşın muhammen bedeli 
nakliyesi dahil 325 bin lira olup, muvakkat teminatı 20.625 liradır. Şart
nameleri, keşif vesair evrakı Belediyeden görülür. İhaleleri 9/4/1971 
Cuma günü parke taş alım ve nakliyesi saat 14.00 de, beton derzli ve 
normal parke döşeme inşaatı saat 15.00 de Belediye dairesinde toplana
cak Encümen tarafından yapılacaktır. Gazete ilân gibi bilumum masraf, 
ve'-sri resim ve ücretler müteahhide aittir. Encümen teklifi haddi layik 
görmezse ihaleleri yapıp yapmamakta muhayyerdir. Taliplerin 2490 sa
yılı Kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını, muvakkat teminat 
makbuzunu, 1971 yılı Ticaret Odası belgesini (Kaldırım inşaatı için 3 
gün önce Valiliğe müracaatla Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgesi) eksiltmeye açma saatlerinden birer saat evvel Başkan
lığa verilmesi veya postayla gönderilmesi şarttır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

2626 / 4-1 

İstanbul 4. Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

1962/109 
Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık İrfan oğlu, 1937 D. lu Bedii 

özcan hakkında Mahkememizden verilen TOK. nun 503/1, 5435 sayılı 
Kanun gereğince neticeten bir sene hapis ve 250 lira ağır para cezasına 
dair 29/5/1965 tarih ve 1962/109-79 sayılı gıyabî karar sanığın buluna
maması hasebiyle ilânen tebligat yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda hülasası yazılı hüküm tebliğ yerine kaim olmak üzere 
neşir tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanunî yollara tevessül edil
mediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 2233-1 

1968/315 
Kaçakçılıktan sanık Dursun oğlu, Gülîü'den olma, 1940 D. lu Mus

tafa Kütük hakkında yapılan' duruşma sonunda : 
Hareketine uyan 1918 S. K. nun 27/2-3, 4223 ıS. K. nun 10 ve 59 

maddeleri gereğince dört sene İki ay ağır hapsine, 500 lira ağır para 
cezasının diğer sanık ile birlikte müteselsilen alınmasına, dair verilen 
karar sanığın gıyabında bulunması hasebiyle Tebligat K. nun 28, 29, 35 
inci maddelerine göre üânen tebligat yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda hülasası yazılı hüküm tebliğ yerine kaim olmak üzere 
Resmî Gazete'de neşir tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanunî yol
lara müracaat edilmediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 

2233-2 

1964/208 
Sahtekârlıktan sanık Ahmet oğlu, 1933 D. lu Sermet Sabreden hak

kında Mahkememizden verilen TOK. nun 342/1, 218 .S. K. nun l / B ve 
C. K. 97 nci maddesi gereğince iki sene ağır hapsine ve A f Kanunu ile 
bütün neticelerine de şâmil olmak üzere ortadan kaldırılmasına dair 
27/3/1965 tarih 1964/208-44 sayılı gıyabî karar sanığın bulunamaması 
hasebiyle ilânen tebligat yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı hükmün tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmî Ga
zete'de neşri Ue bu tarihten itibaren 15 gün zarfında kanunî yollarına 
tevessül edUmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 2233-3 

1964/132 
Hırsızlıktan sanık Mustafa oğlu, 1943 D. lu Kadir İbak hakkında 

Mahkememizden verilen TCK. nun 491/4, 522, ©25 maddeleri gereğince 4 

ay hapis ve o kadar emniyeti umumiye nezareti cezasına dair 26/6/1965 
tarih 1984/132 sayılı gıyabî karar sanığın bulunamaması hasebiyle ilâ
nen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı hüküm tebliğ yerine kaim olmak üzere neşir tari
hinden itibaren 15 gün zarfında kanunî yollara tevessül edilmediği tak
dirde kesinleşeceği ilân olunur. 2233-4 

1963/176 
Irza geçmekten sanık ibrahim oğlu, Fatma'dan olma, 1/1/1936 D. 

lu Bekir Doğan hakkında Mahkememizden verilen 27/2/1935 tarih ve 
1963/176-25 sayılı ve TOK. nun 414/1, 80, 418, 59, 31, 33 üncü maddeler ge
reğince neticeten 6 sene 11 ay 10 gün ağır hapsine dair gıyabî karar 
sanığın bulunamaması hasebiyle ilânen tebligat yaptırılmasına karar 
verilmiştir. 

Yukarıda hülasası yazılı hüküm tebliğ yerine kaim olmak üzere 
neşir tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanunî yollara tevessül edil
mediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 2233-5 

Sakarya Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/2054 - 86 
Muhatap : Cevat Pişkin, Batı Almanya 6101 Eck. Str. 4 de iken 

adresi meçhul, 
Dava : Boşanma, 
Mürvet Pişkin tarafından Cevat Pişkin aleyhine açılan boşanma 

davasında tarafların arasında çekilmez bir hal alan geçimsizliğin 
subut bulması sebebiyle tarafların boşanmalarına Muharrem vc I'et-
tah'ın velayetinin anaya tevdiine, ayda 150 lira iştirak nafakasının 
davalıdan tahsiline 23/2/1971 tarihli kararla hükme bağlanmış olup 
adresi meçhul bulunan davalının işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içinde temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hüküm hulâ
sası yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2506 

D Ü Z E L T M E L E R 

22/2/1971 tarihli ve 13758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ata
türk Üniversitesi Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Ya
bancı Diller Bölümü Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin başhk kıs
mındaki (Bilgiler) kelimesi (Bilimler) olarak; 

Düzeltilir. 

10/1/1971 tarihli ve 13719 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Mühendislik ve Mimarlık 
Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci satırında belirtilir 
kelimesinden sonra (Bir derse bağlı olmayan proje derslerinden im
tihan yapılmaz.) satırının ilâve edilmesi suretiyle; 

Düzeltilir. 

10/1/1971 tarihli ve 13719 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Mühendislik ve Mimarlık 
Öğretim Yönetmeliğinin) «1970-1971 öğretim yılından evvel Akade
milere girmiş öğrencilere aittir» in 17 nci maddesinin 4 üncü satırı 
olan (Dersler olmamak şartiyle, gündüz öğretimde 3 den, gece öğ
reti-) yerine (Derslerinden başarı göstermiş olması ve imtihanlarda 
başarı göste-) şeklinde; 

Düzeltilir. 

27 Nisan 1970 günlü ve 13481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış 
bulunan «Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği'nin Bazı Madde ve Fıkrala
rının Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesi Hakkında 
Yönetmelik» in 20 nci maddesi (c) bendi aşağıdaki gekilde düzeltilir. 

Madde '20 — 
c) Demirbaş olan kitaplık kitaplarının hesap işleri. 
Görülecek ihtiyaca göre her üç bölüm ayniyat mutemedi olan bir 

memura verilebileceği gibi bu kısımlardan bir veya ikisi aynı muteme
din sorumluluğu altına da verilebilir. ıBu bölümlerden her biri birden 
fazla ayniyat mutemedinin sorumluluğuna verilemez. Bu kısımlara bir
den çok memur atandığı zaman bunlardan biri ayniyat mutemetliği 
ödevini yapar. Diğerleri de ona yardım ederler. Ayniyat mutemetleri 
veya bu işle görevlendirilmiş memullar 2489 sayılı Kanunun birinci 
maddesi gereğince kefalete bağlıdırlar. 619 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermaye İsletmesi 
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