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BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel esaslar 

Sıkıyönetim üĞm; 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm 124 üncü smaddesi 
gereğince verilmiş olan Sıkıyönetim ilân kararı ve Sıkıyönetimin bölge 
ve süresi üzerinde yapılacak değişiklikler, İçimleri Bakanlığınca uygun 1 

görülecek araçlarla ilânı olunur. 

Sıkıyönetimin yürütülmesi : 

Madde 2 — Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve 
asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerin© ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim K o 
mutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün teşkilâtı ile Sıkıyönetim K o 
mutanının emrine girer. 

Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvet ler i ; Sıkıyönetim hizmetle
r in in yapılmasından1 dolayı Sıkıyönetim Komutanlığına, bu luzmetler dı
şında kalan hizmetlerin yürütülmesinden dolayı da adlî ve idarî makam
lara karşı sorumludur. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Komutanlığı ile işbirliği y a 
par. 

Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendisine verilen görev ve 
yetkileri o yerin zabıta kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî bir l ikler ile 
yürütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyönetim Komutam o yer veya 
o yere en yakın Garnizon Komutanlarından yeteri kadar birliğini emrine 
verilmesini istiyebilir . B u istek derhal yerine getiri l ir . 

Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek zabıta kuvvetlerinin ve 
gerekse askerî personelin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet gerekle
rini dikkate alarak zabıta kuvvetlerinde askerî personel kullanılabilir. 
B u takdirde müdür seviyesindeki personwl Sıkıyönetim Komutanı em-
rinde müşavir olarak görevlerine devam ederler. 

Hizmet ler in yürütülmesi ile i lg i l i istemler, o bölgedeki Devlet k u 
r u m ve organlarınca yerine getiri l ir . 

Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan bilcümle 
personelin, Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni olma
dıkça, i s t i fa veya emekli l ik işlemleri yürütülemez veya bagka bir göreve 
atanmam yapüamaz. 

Görev ve yetki : 

Madde 3 — Sıkıyönetim Komutanı, Sıkıyönetim bölgesinde genel 
güvenlik ve kamu düzeninin gerektirdiği hallerde aşağıda yazılı olağa
nüstü tedbirleri almaya yetkil idir . 

a) Konutları ve her türlü dernek, siyasî parti , sendika, kulüp gibi 
teşekküllere ait binaları, işyerleri ile özel ve tüzel kişilikleri haiz (özerk 
müesseseler dahil) müesseseler ve bunlara ait müştemilât ve her türlü 
kapalı ve açık yerleri, mektup, telgraf vesair mersuleleri ve kişilerin 
üzerlerini herhangi bir müracaat, talep ve karara lüzum olmaksızın ara
mak ve bunlardan sübut vasıtaları olan yahut zor alıma tabi bulunan eş
yayı zaptetmek; 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayımları dahil o l 
mak üzere telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeşit araçlarla y a 
pılan yayım ve haberleşmeye sansür koymak, kayıtlamak veya durdur
mak ve hizmetin gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak; 

c) Söz, yazı, resim, f i l im ve sesle yapılan her türlü yayım, haber
leşme, mektup, telgraf ve sair mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, 
k i tap ve diğer yayımların basım ve yayımını kayıtlamak ve bunlar üze
rine sansür koymak veya Sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasakla 
mak; Sıkıyönetim Komutanlığınca basılması veya neşri yasaklanan kitap, 
dergi, gazete, broşür, afiş gibi bilcümle matbu evrakı basan matbaaları 
kapatmak; 

d) K a m u düzeni, Devlet kuvvetleri , kişi hürriyeti, kamu selâ
meti aleyhine işlenen cürümlerle, adam öldürmek veya kişilere karşı mü
essir fiilde bulunmak suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan' veya ge
nel emniyet gözetimi altında olanlardan yahut Sıkıyönetim Bölgesinde 
belirli bir ikametgâhı olmıyanlardan veya diğer şüpheli olan kişilerden 
Sıkıyönetim Bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı görülenleri Sıkıyönetim 
Bölgesi dışına çıkarmak veya bu bölge içinde bel ir l i yerlere girmesini 
veya yerleşmesini yasaklamak; 

e) Her türlü silâhlar, eephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, 
patlayıcı maddeler, radyo aktif maddeler veya gazların yahut benzeri 
maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya nakl in i 
yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına 
yarayan eşya, alet veya araçların teslimi için emirler vermek, arayıp 
toplamak; 

f) Grev, Lokavt yetkilerinin kullanılmalını »üreli olarak dur
durmak veya izne bağlamak; 

İşgal, fiilî durum, boykot ve is yavaşlatılması gibi hareketleri y a 
saklamak, Önlemek veya önleyici tedbirleri almak; 

g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplantıları veya gösteri 
yürüyüşlerini yasaklamak, her türlü dernek ve teşekküllerin çalışma
larını durdurmak veya bunları izne bağlamak; yeni dernek kuruluslarıaı 
icne bağlamak; 
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h) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolıyan, nakle
den ve satan ticarî ve smaî müesseseleri lüzumu halinde kontrol etmek 
ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak; 

1) Gazino, kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar, 
diskotek, taverna, dansmk ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp ve 
sair oyun salonlarını kontrol etmek, kapatmak veya bunların açılma ve 
kapanma zamanlarını tayın etmek ve sınırlamak; 

j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, 
güvenlik amacıyle ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını ka
yıtlamak veya yasaklamak; 

k) Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu bölgeden çıkmak istiyen-
ler hakkında kayıtlar koymak; 

1) Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde 
sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmım aldırmak; 

m) Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölgesindeki Hazine, özel idare 
ve belediyelere ait bina, araç ve personelden yararlanmak; 

n) Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimle ilgili kararlarını yürütmek 
Bu maddede sayılan görev ve yetkilerin kullanılması sırasmda 

milletlerarası hukukun diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına tanı
dığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar ile yasama dokunulmazlığına ilişkin 
Anayasa hükümleri saklıdır. 

Silâh kullanma yetkisi : 
Madde 4 —• Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde görevli asker ile 

polis ve jandarma, kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi sıra
smda, Türk Silâhlı Kuvvetlen Iç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamna
mesinde silâh kullanmayı ıcabettuen haı ve şartlardan herhangi birinin 
tahakkuku halinde silâh kullanma yetkisini haizdirler. 

Silâh kullanmayı gerektiren hallerde münferit hizmet görenler 
kendi başlarına, topluca hizmet görenler olay yerinde başlarında bulu
nan amirin emriyle silâhlarını kullanırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Organlar 

Komutan ve yardımcıları : 
Madde 5 —> Sıkıyönetimin ilân edildiği bölgede, bu kanun hüküm

lerini uygulamak üzere en az Kolordu veya eşidı kıta komutanlığı gö
revini yapmış veya yapmakta olan biı komutan, Genelkurmay Başkanı
nın teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası. Başbakan'ın inıza-
lıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı bir kararname ile Sıkıyö
netim Komutanı olarak atanır. 

Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin ilân edildiği bölge ve ilâm 
gerektiren olaym genişliği dikkate alınarak yeteri kadar komutan yar
dımcısı, yukardakı fıkrada belirtilen usule göre atanır. Atanma kara
rında Sıkıyönetim Komutanının ve komutan yardımcılarının eski görev
leriyle üişkilermin kesilip kesilmiyeceğı belirtilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini dikkate alarak, kendine 
ait yetkilerin tamamını veya bir kısmını yardımcılarına devredebilir. 

Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta Sıkıyönetim ilân edilmesi ha
linde, Sıkıyönetim Komutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinasyon 
Başbakanlıkça sağlanır 

Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu 
Madde 6 — Sıkıyönetim Komutanı bu kanunla kendisine verilen 

görev ve yetkilerden dolayı Başbakana kaışı sorumludur; askerî hiz
metlerin yürütülmesinden dolayı bağlı bulunduğu genel hükümler uy
gulanır. 

Sıkıyönetim Komutanına vekâlet . 
Madde 7 — Sıkıyönetim Komutanının, Sıkıyönetim bölgesinden 

uzaklaşması veya hizmet edemiyecek derecede mazeretinin vukubulması 
halinde, kendisine kimin vekâlet edeceği Genelkurmay Başkanlığınca 
tespit olunur. Ancak, bu vekâletin onbeş günden fazla uzamasını gerek
tiren hallerde en kısa zamanda yeni bir atama yapılır. 

Karargâh : 
Madde 6 — Sıkıyönetim ilânı ile beraber, Sıkıyönetimin maksat ve 

amaçlarına uygun olarak, Sıkıyönetim Komutanlığı karargâhı kurulur. 
Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları, Genelkurmay Başkanlığınca önce
den hazırlanır. Bu kadrolara göıe lüzumu kadar subay, astsubay, sivil 
personel usulüne göre atanır. 

Atanan personel, atanma emrinin kendilerine tebliğini takibedeı 
yirmidört saat içerisinde hareket ile yol süresi sonunda yeni görevlerin-, 
katılma zorundadır. 

Birlikler : 
Madde 9 — Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi amaciyle lüzu 

mu kadar askerî birlik Genelkurmay Başkanlığınca Sıkıyönetim Komu 
tanı emrine verilir. 

Adlî müşavirlikler : 
Madde 10 — Sıkıyönetim Komutanlığı refakatindeki Adlî Müşaviı 

ve yardımcıları, özel kanunlardaki görevlerinden ayrı olarak Sıkıyönetim 
Komutanlığının hukuk müşavirliği görevlerini de ifa ederler. 

Askerî mahkemeler : 
Madde 11 — Sıkıyönetim bölgelerinde, 25 Ekim 1963 gün ve 353 

sayılı Kanuna göre Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde 
yeteri kadar askerî mahkeme kurulur. Bunlar bulundukları yerin Sıkı
yönetim askerî mahkemesi olarak adlandırıhr ve birden fazla olması ha
linde numaralandırılırlar. 

Bu mahkemelere, Genelkurmay Başkanlığı Adlî Müşaviri, Millî Sa
vunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanı ve Millî Savunma Ba
kanlığı Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanından müteşekkil kurulca 
seçilen yeteri kadar adlî müşavir, askerî hâkim ve askerî savcı ile bun
ların yardımcıları usulüne göre atanır. 

Askerî Hâkim ve Savcılar hakkında 26/10/1963 gün ve 357 sa
yılı Kanunun 16 nci maddesi hükmü saklıdır. Ancak aralıksız olarak 
bir aydan fazla görevlerine engel olacak özürlerinin tahakkuku halinde 
bu teminattan faydalanamazlar. 

Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine yeteri kadar subay üye Genel
kurmay Başkanının teklifi üzerine askerî hâkim subayların tayini usu
lüne göre atanır. 

Savaş halinde Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi üze
rine Sıkıyönetim veya harekât bölgeleri içindeki askerî mahkemeler 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi görevini de yaparlar. Bu takdirde askerî 
mahkemelerin yetki sahaları ile birden ziyade askerî mahkeme bulunan 
yerlerde bunlardan hanıgilerinin Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahke
mesi görevini yapacağı hususu Millî Savunma Bakanlığınca tayin ve 
tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sıkıyönetim mahkemesi 

Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya kadar yapılacak işler : 
Madde 12 — Sıkıyönetim Komutanı ııezdindekı askerî mahkemeler 

göreve başlayıncaya kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan askerî sav
cılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları Sıkıyönetim Askerî Mahke
mesi savcılarının görevlerini yaparlar. 

Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı eylemler : 
Madde 13 — Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçları, Sıkıyönetim ilâ

nından evvel işlemiş olanlarla, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin el koy
duğu her hangi bir suçla irtibatı bulunan suçları işliyenlerin davalarına, 
suç Sıkıyönetim Bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemelerinde bakılır. 

Ancak, Sıkıyönetim Komutam bu suçlardan, Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemelerinde bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili adlı mercilere 
vermeye yetkilidir. 

Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev : 
Madde 14 —< Sıkıyönetim Komutanlığı emrine giren personelin, sıkı 

yönetim hizmet ve görevleri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim hizmet vc 
görevlerinin yapılması sırasmda işledikleri suçlara ait davalara bakmak 
görevi, sıkıyönetim askerî mahkemelerine aittir. 

Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevine giren suçları hakkında 
re'sen kovuşturma yapılır. Bunlar hakkında özel kanunlarında gösteriler 
yargı usulü hükümleri uygulanmaz. 

Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin askerî yargıtaya tabi suçla 
rın da sıkıyönetim askerî mahkemesinde bakılır. 
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Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri : 
Madde 15 — Sıkıyönetim altma alman yerlerde aşağıdaki suçları 

işliyenler ve bunların suçlarına İştirak edenler sıkıyönetim komutanı ta
rafından istenildiği takdirde, sıfat, meslek ve memuriyetleri ne olursa 
olsun sıkıyönetim komutanı nezdindeki askerî mahkemelerde yargılanır; 

a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının bi
rinci, ikinci ve dördüncü fasıllarında yazılı Devletin kişiliğine karşı işle-
rien suçlar; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci babının birinci ve 
ikinci faslında yazılı suç işlemeye tahrik ve cürüm ikâı için cemiyet kur
mak suçları; 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının ikinci fas
lında yazılı Devlete ait mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hakkın
daki suçlar; 

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci babında yazılı 
kamunun selâmeti aleyhine işlenen suçlar; 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının onuncu babının ikinci fas
lında yazılı yağma, yol kesme, adam kaldırma suçları; 

f) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 201, 234, 235, 236, 241, 242, 
248, 249, 254, 25S, 256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271 inci maddelerinde 
yazılı suçlar ile 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Ka
nunda yazılı suçlar; 

g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 inci maddelerinde yazılı suçlar 
ile haberleşmeyi sağlıyan Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi Genel Müdür
lüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait her türlü araç, gereç, tesis va 
tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları; 

h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59 uncu maddelerinde 
yazüı suçlar; 

i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 94, 95 ve 96 ncı maddeleri İle 
148 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 160 ıncı maddesinde yazılı suçlar; 

j) Takibi şikâyete bağlı olmıyan veya şahsî dava yoliyle takibi ge
rekli bulunmıyan basın yoliyle işlenmiş suçlar; 

k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna mu
halefetten doğan suçlar; 

1) Derneklerin, sendikaların ve meslekî kuruluşların kanunlarda 
mevcut kapatılmalariyle ilgili davalar; 

(Anayasa'nm ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun siyasî parti
lerin kapatılmasiyle ilgili hükümleri saklıdır.) 

Yukarda yazılı suçlara el koyan yetkili merciler bu suçlara ait ha
zırlık soruşturması evrakım vakit geçirmeden sıkıyönetim komutanına 
göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine gönderilen 
evrakı ya Sıkıyönetim Komutanbğı nezdindeki askerî mahkemenin askerî 
savcılığına verir veya genel hükümler gereğince işlem yapılmak üzere yet
kili mercie geri gönderir. 

Sıkıyönetim Komutam bu kanunda yazüı suçlardan sanık kişileri, 
Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tutuklan
maları gerekip gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya kadar gözetim 
altmda tutabilir. Bu süre 30 günden fazla olamaz. 

Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri ile Anayasa'nm 
90 mcı maddesi hükmü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili Milletlerarası 
Hukuk kurulları saklıdır. 

Suçlar ve cezalar : 
Madde 16 — Sıkıyönetim altma alman yerlerde Sıkıyönetim Komu

tanlığı tarafından alınan tedbirlere aykırı hareket edenler veya emir
leri dinlemiyenler veya kimliklerine dair kasden gerçeğe uymayan bilgi 
verenler veya bilgi vermekten çekinenler bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Sıkıyönetim Bölgesinde maksadı mahsusa müstenit kamunun telâş 
ve heyecanım doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber ya
yan veya nakledenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüz liradan 
beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Eğer f i i l , fail 
tarafından bir yabancı Ue anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir 
yıldan ve ağır para cezası da bin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın 
ve yayın organları tarafından işlenirse faU ve mesulleri hakkında verile
cek cezalar iki misli artırılır. 

Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan veya bölge içinde belirli bir 
verde yerleşmesi yasaklananlardan sıkıyönetim bölgesine veya yerleşmesi 
yasaklanan mahalle izinsiz girenler bir aydan üç aya kadar, tekerrü
ründe iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandınürlar. 

Para cezasına çevirmeme: 
Madde 17 — Sıkıyönetim mahkemelerince verilen hürriyeti bağla

yıcı cezalar para cezasına çevrilemez. 

Uygulanacak usul hükümleri: 
Madde 18 — Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî 

mahkemelerde, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkıyönetim, savaş hali sebe
biyle ilân edilmemiş ise Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununun savaş halinde kanun yollarma başvurmaya ve yerme getir
meye ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Kanun yollarına başvurma ve tetkik mercii: 
Madde 19 — Sıkıyönetim Komutanı, nezdinde Askerî Mahkeme 

kurulan kıt'a komutanının veya askerî kurum amirinin görev ve yetkile
rini haizdir. Aynı bölge içinde birden fazla Sıkıyönetim Askerî Mahke
mesi bulunursa bu mahkemelerden birinin verdiği ve itiraz olunabüir ka
rarlarının inceleme mercii, karan veren Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine 
en yakın Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi; aynı bölge içinde birden fazla 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi yoksa en yakın askerî mahkemedir. 

Askerî Yargıtay'ca incelemede öncelik : 
Madde 20 — Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mah

kemelerce verilip temyiz edilen hükümlere Askerî Yargıtay'da öncelikle 
bakılır. 

Kovuşturmada isin : 
Madde 21 — Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı 

kişiler hakkında Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapüabiimesi: 
a) General ve Amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının, 
b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya ilgili bakanların. 
c) Valiler Kaymakamlar hakkında içişleri Bakanının, 
d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 

Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Baş
savcısı, Başkamın Sözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısı, hâkimler ve yar-
dımcılariyle Cumhuriyet Savcı ve Yardımeılan ve bu sınıftan sayılanlar, 
askerî hâkim subaylar hakkında özel kanunlarına göre yetkili kurul ve 
makamların, 

İznine bağhdır. 
Yukarda sayılan kişiler hakkında yetküi kurul ve makamlar tara

fından, Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin veril
mediği ahvalde özel kanunlarına göre işlem yapılır. 

Takibi izne bağlı suçlar : 
Madde 22 — Bu kanunda yazüan ve takibi izne bağlı olan suçlarda 

İzin şartı aranmaz. 

Sıkıyönetimin sona ermesi halinde Sıkıyönetim askerî mahkemeleri
nin yetkisi: 

Madde 23 — Sıkıyöneümin sona ermesiyle Sıkıyönetim Komutan
lığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerin ve mahkemeler nezdindeki as
kerî savcıların yetkileri sona ermez. Askerî mahkemeler ve asken sav
cılar Sıkıyönetim bölgesindeki bir kıt'a komutanının veya askeri kurum 
amirinin nezdinde, eldeki işlere münhasır olmak üzere faaliyetlerine de
vam ederler. Bu hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan Sıkı
yönetim askerî mahkemeleri birden fazla ise bu mahkemeler ile mahke
melerde görevli askerî hâkim ve savcıların sayılan İhtiyaca göre azaltı-
labiUr. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Genel olarak savaş hali 

Savaş halinde bazı bölgelerde alınacak tedbirler: 
Madde 24 — Savaş halinde Sıkıyönetim ilân edilmemiş olsa dahi, 

Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit ve 
ilân edilen bölgedeki komutanlardan, Genelkurmay Başkanının görevlen
dirdiği bir komutan bu kanunun üçüncü maddesinde yazüı tedbirleri al
maya ve uygulamaya yetkilidir. 

Yukardaki fıkraya göre bölga komutanlığınca verilen emir ve ted
birlere uymayanlar veya yerine getirmiyenler hakkında bu kanunun 16 
ncı maddesi hükümleri uygulanır. 
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Savaş halinde askerî- mahkemelerde yargılama : 
Madde 25 — Savaşta 24 üncü maddeye göre tespit ve ilân edilen 

bölgeler içinde bu kanunun 15 inci maddesinde yazılı suçlan işliyenler, 
veya bu suçlara iştirak edenler, bölgedeki yetkili 'kılınan komutan tara
fından istenildiği takdirde askerî mahkemelerde yargılanırlar. Bu hal
lerde 21 inci madde hükmü saklıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Müteferrik maddeler 

Malî hükümler: 
Madde 26 — Barışta : 
a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerektirdiği hal ve zamanlara 

münhasır olmak üzere emrine verilen subay, astsubay ve sivil personelin 
4786 sayılı Kanunu değiştiren 7043 sayılı Kanun gereğince er tabelâsına 
dahil edilmek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini emredebilir. 

b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya Sıkıyönetim Ko-
mutanlığında görev alan subay, askerî memur, astsubay ve sivil perso
nelin eski görev yerleri ile ilişkileri kesilmez. Bunlara 6245 sayılı Kanun 
esaslarına göre yolluk ve yevmiyeleri verilir. 

Geçici Madde — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununda gerekli değişik-
lik yapılıncaya kadar bu kanunun 15 inci maddesinin (h) bendi hükmü, 
Sıkıyönetim «olağanüstü hal» kabul edilmek suretiyle uygulanır. 

SON MADDELER 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar: 
Madde 27 — 3832 sayılı Örfî idare Kanunu ile bu kanunu değişti-

ren 4106 ve 4219 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 
Kanunun yürürlüğe girmesi: 
Madde 28 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
Makide 29 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1971 

K A R A R N A M E L E 
Karar Sayısı: 7/2379 

İlişik listede kimlikleri yazılı 318 (Üçyüz onsekiz), göçmenin Türk 
vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanılığının 27/4/1971 tarih ve 
8/3581 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (B) 
fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 3/5/1971 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
CSUNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. KOÇAS 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 

Devlet Bakanı 
M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakam Adalet Bakanı Milî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dasışferi Bakanı 
D. KİTAPLI 1. ARAR F. MELEN H. ÖMEROĞLU O. OLCAY 

Maliye Bakanı 
S. N. ERGİN 

Millî Eğit. Balkanı 
Ş. OREL 

Bayındırlık Bakanı 
C KARAKAŞ 

Sağ. ve Sos Yar. Bakanı V. 
CAYKAN 

Ulaştırma Bakanı 
H- ARIK 

Gıkn, ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Balkanı 
A. SAV 

Dış, Ekonomik 
İlişkiler Balkanı 

Ö. DERBİL 
Tarım Bakanı 

M. O. DİKMEN 

Enenji ve Tabaî Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtıma Balkanı 
/. TOPALOGLU E. Y. AKÇAL 

Köy İsleri Bakanı 
C. AYKAN 

Onman Bakanı 
S. İNAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A- ÇİLİNGİROĞLU 
İmar ve İskân Bakamı 

S. BABÜROĞLU 
Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ERGUN 

(8510) sayılı İskan Kanununun 6 net maddesinin (B) fıkrasma tev
fikan vatandaşlığımıza almacak serbest göçmenlere ait listedir. 

Uyruğu 
Beyanname Nüfus 

Dosya No: No: Adı ve soyadı adedi 

238/1046 21 Nazif Şentürk 2 
» 2929 242 Hayri Kutlu 1 
» 95016 64 Mecait Kovacı 4 

238/10887 64 Kamadan Kırcalı 6 
» 10888 37 ibrahim Çimen 61 
s> 10890 47 Sadettin, Yılmaz 6 
» 10891 44 Halil Kesici 6 
» 10892 42 îdris Şen 4 
» 10893 46 Behçet Hafızoğlu 4 
î» 10894 39 Hüseyin Hatipler 15 

» 10895 40 Sabit Demir 4 
» 10896 30 Şükrü Alkan 2 
> 10&98 49 İSelman Tevfikoğlu 4 
» 1O905 3577 Hayriye Hacıoğlu 1 
» 10924 63 Hüsnü Dereli 6 
> 10958 777 Münir Balkan' 7 
» 10959 236 Hamza Altın 1 
> 1096O 150 Vahit Yenıhaıyat 9 
» 10961 4594 Fehmi Balkan 4 
s> 10962 220ı Remzi Soydan 4 
» 10963 247 Haindi Tezel 5 
» 10964' 17036 Murat öztürk 1 
» ,10965 2972 Sabri Gazdoğlu 4 
» 10966 16692 İslâm Şimşek 1 

Yugoslav 

Bulgar 

Yugoslav 

Bulgar 
1 Yugoslav 

Dosya No: 
Beyanname 

No: Adı ve soyadı 
Nüfus 
adedi Uyruğu 

238/10967 214 Vehbi Kurtulan 5 Yugoslav 
» 109'68 I180'5 Abdi Tok S > 
» 10969 116638 Sakıp Vatansever 6 » 

10970 34 Murat Sancaklı 7 » 
» 10971 60 Seyrullah Kırcalı 3 t» 
» 10972 93 Şerif Kasap 2 Bulgar 

» » 10973 54 Durmuş Izbul 5 
Bulgar 

» 
10974 69 .Şakır Öztürk '3 

» 10976 149 Gülsüm Kurtuldu 3 Yugoslav 
» 10977 23 İbrahim Şentürk 5 

Yugoslav 

» 10978 15700 Kamber Hacıoğlu 5 
10979 1629 'Muhsin Sancak 6 » 

» J10980 '278 Bahtiyar Çığal 4 
10981 244 Lütfü Demir 7 .» 
10984 1579 Mehmet Pehlivan 7 » 
10985 227 Talât Ahmetoğlu 2 Romen 

» 10986 248 Hüseyin Demir 3 Yugoslav 
10987 17 Şevki Güler 6 Bulgar 
10988 15918 Kerime Güler 2 Yugoslav 

» 10989 214 İzzet Vatansever 7 
Yugoslav 

» 
» 10990 44689 Recep Bayraktar 9 » 

10991 '3 Ahmet Akman 1 Romen 
>> ,10992 18404 Arifâ Çıtak 1 Yugoslav 
» 10709 Bil Yonuz Deniz 10 Yugoslav 

¿0966 3576 'Salim özsoy 5 Bulgar 
10982 18367 Remzi Hastürk 10 Yugoslav 

» 109,95 Delva ıSadıkoğlu 3 » 
i» 10996 240 Yuımu Şen 5 

10997 250 Abdurrahim Vardarlı 5 » 
» 10998 231 Necip Kaya S 
» 10999 226 Müıberra Fadıloğlu 1 > 

11000 16374 Hasan Çıtak 6 » ııooı 115 Neşat Nuhiıoğhı 7 
» 11003 174 Namık Vatansever 9 
» 11004 1796 Hatem Kalkan 3 

11005 18390 Nebiye Yıldırım 1 » 
» ,11008 17027 Halil Korkmaz 4 
» 11007 17071 Cemal Korkmaz 4 » 

11009 72 Hilmi Hümkafa 4 Bulgar 
» 11010 71 Emin Gül 4 
» 11013 78 Mehmet Emin Rodoplu 5 

11014 3577 Salih Özsoy 5 
•» 11015 3578 MUmin Ersöz 31 » 
» l'l016 232 Refik Çuhadar 3 Yugoslav 

11017 18390 Halıt Yıldırım' 2 > 
» 11018 1799 Mustafa Zafer 2 
» 11019 222 (Mustafa Şanı 5 » 
» 11020 9S Durhan Öztürk e Bulgar 
» 11021 99 Rahim Akpuıar- 4 

Karar Sayısı : 7/2361 

'Kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili reformları gerçekleştirmek, 
özellikle bu teşebbüslerin kârlılık ve verimlilik ilkelerine ve modern iş
letmecilik kurallarına uygun olarak etkin bir ekonomik ve malî dene-
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tim altında çalışmalarını sağlıyacak bir sistem geliştirmek üzere Baş
bakanlığa bağlı bir «Kamu İktisadî Teşebbüsleri Reform Komisyonu» 
kurulmasını uygun gören Yüksek Planlama Kurulu'nun 29/4/1971 tarih 
ve 19 sayılı Raporu'nun kabulü; 30/9/1960' tarih ve 91 sayılı Kanunun 
15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2/5/1971 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
CSUNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Devl»t Batanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. KOÇA$ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 

Devlet Bakan ı 
M. ÖZGÜNES 

Devlet Bakanı Adalet Baıkanı Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
D. KİTAPLI t. ARAR F. MELEN H. ÖMEROĞLU O. OLCAY 

Malüıyıe Bakanı 
S. N. ERGİN 

Millî Eğiıt. Bakanı 
Ş. OREL 

Bayındırlık Bakanı 
C KARAKAŞ 

Sağlık ve Sos. Yar. Bakam 
T. AKYOL 

Ulaştrnma Bakanı 
H. ARIK 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H- ÖZALP 

Çalışma Bakamı 
A- SAV 

Dış Ekonomik 
İlişkiler Balkanı 

O. DERBİL 

Tarım Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. TOPALOÖLU E. Y. AKÇAL 

Köy İşleri Bakanı 
C. AYKAN 

Orman Bakanı 
S- İNAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. ÇİLİNGİROGLU 

İmar ve İskân Bakanı 
S. BABÜROĞLU 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. ERG UN 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından : 

Karar Sayısı: 7/2401 

Çanakkale İli, Çan İlçesinin Duman Köyü civarındaki 2/1 sayıh 
taşocağı ruhsatnamesi sahasında, Çanakkale Seramik Fabrikaları Ano
nim Şirketi uhdesinde bulunan Kaolin maddesinin (Ruhsat sahasına 
münhasır olmak kaydiyle) Maden Kanununun kapsamına alınması; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 28/4/1971 tarih ve 12848/23246 
sayılı yazısiyle yapılan teklifi üzerine; 6309 sayılı Kanunun 11/7/1963 
tarih ve 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Ku
rulunca 6/5/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
CSUNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. KOÇAS 

Devfet Bakamı 
Başbakan Yardımcım 

A. KARAOSMANOĞLU 
Devlet Bakanı 
M. ÖZGÜNES 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakamı Dişileri Bakam V. 
D. KİTAPLI /• ARAR F. MELEN H- ÖMEROĞLU S. KOÇAŞ 

Maliye Bakanı 
S, N- ERGİN 

Millî Eğit- Balkanı 
S. OREL 

Bayındırlık Bakanı 
C. KARAKAŞ 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı V. 
C AYKAN 

Ulaştırma Bakamı 
H. ARIK 

Güm- ve Tekel Bakamı 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakamı 
A- SAV 

Dış Ekonoimik 
İlıifjlkifier Balkanı 

Ö. DERBİL 

Tanm Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Enerji ve Tabiî Kay- Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. TOPALOĞLU E. Y. AKÇAL 

Köy İşleri Balkanı 
CAYKAN 

Onman Bakanı 
S. İNAN 

Sanayi ve Ticaret Baıkanı 
A- ÇİLİNGİROGLU 
tmar ve İskân Bakamı 

S. BABÜROĞLU 
Gençlik ve Spor Bakamı 

S- ERGUN 

Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun 4/5/1971 tarihli top
lantısında kademe ilerlemesinden yararlanacak hâkim ve hâkim yar
dımcıları ile bu sınıftan sayılanlar hakkında tespit edilen aşağıdaki esas
ların ilânına, 45 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (5) numaralı bendi 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile (Sayıştay Genel Kurulunun 
3/3/1971 gün ve 3/1 sayılı kararına dayanılarak karar verilmiştir. 

1 — Kademe ilerlemeleri hâkimler ve 45 sayüı Yasa hükümleri 
gereğince Yüksek Hâkimler Kurulu Birinci [Bölümünce yükselmelerde 
olduğu gibi düzenlenecek defterlerle, intikal dönemini takip eden derece 
terfilerinden sonra belli dönemlerde yapılır. 

2 — Kademe ilerlemesi olurlu sicil almağa bağlı tutulduğuna göre 
(657 sayılı Kanunun madde 64), (bu konuda Hâkimler 'Kanununun hüküm
lerinin uygulanması zarurî bulunmakla : 

a) Haklarında ('6) fiş verilen hâkim ve hâkim yardımcıları ile 
bu sınıftan sayılanlar için Hâkimler Kanununun 30 uncu maddesine göre 
düzenlenecek fişler ile kademe ilerlemesine ait yıl içinde Yargıtay'dan 
geçen İşlerine ilişkin not durumlarına ve çıkardıkları iş miktarına göre, 

b) Haklarında fiş düzenlenmeyen ve birinci sınıfa ayrılmamış bu
lunan hâkimlerin, kademe ilerlemesine ait yıl içinde Yargıtay'dan ge
çen işlerine ilişkin not durumları ve bu yı l içinde çıkardıkları iş miktar
larına göre : 

Kademe ilerlemesi Yüksek Hâkimler Kurulu Birinci Bölümünce ve 
itiraz halinde Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunca değerlendiri
lir. 

3 — Haklarında fiş tanzim edilmeyen ve yükselme defterleri ile tet-
kikata tabi tutulmayan birinci smıfa ayrılmış hâkim ve bu sınıftan sa
yılanlara kademe ilerlemelerinde Hâkimler Kanununun 39 uncu madde
sindeki yükselme şartlarına göre uygulama yapılır. 

4 — Yapılan işlem ilgilinin bulunduğu derecede bir kademe ilerle
mesi olduğundan Hâkimler Kanununun yükselme derecelerinin tayini ile 
ilgili 40 ve müteakip maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, 

5 — Kademe ilerlemeleri uygulamalarında ilgililer hakkında top
lanan yukarıdaki bilgi ve belgelerin sicil dosyası muhtevası (İnzibati ve 
cezaî işlemleri) yükselme incelemelerlndeki esaslara göre değerlendi
rilir. 

Yüksek Seçim K u r u l u Kara r ı 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

Karar No : 157 
İtiraz No ; 

Samsun İl Seçim Kurulu Başkanlığından gönderilen 30/4/1971 gün 
ve 13 sayıh yazı ve eki Merkez İlçe Seçim Kurulunun 30/4/1971 günlü 
ve 73 sayılı yazısı Kurulumuza havale edilmekle okundu. 

Söz konusu yazılarda, Merkez İlçe Seçim Kurulu çevresinde 10 
muhtarlığın boşalmış olduğu evvelce İl makamınca bildirilmesi üzerine 
bu yerlerde seçim yapılacağının Uân edüdiği, sonradan gönderilen vilâ
yet makamının 5/4/1971, 22/4/1971 günlü yazılariyle Düzköy ve Ûzö-
ren köyleri muhtarlıklarının boşatmamış oldukları, önceden yapılan bil
dirimin zühule müstenit bulunduğu ve bu nedenle söz konusu köylerde 
seçim yapılmaması gerektiği belirtilmiş olmakla, Düzköy ve özören 
köylerinde 6 Haziran 1971 gününde muhtar seçimi yapılıp yapılamıya-
eağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmakla işin gereği düşünüldü : 

K —- 442 sayılı Köy Kanununa, 18/7/1963 günlü ve 286 sayıh Ka
nunla konulup 13/7/1967 günlü ve 906 sayılı Kanunla değiştirilen ek 3 

üncü maddesinde, (Köy muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması 
halinde ihtiyar meclisi birinci üyesi bir hafta içinde keyfiyeti İlgili se
çim kuruluna ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bü-
dlrmeğe mecburdur) denilmektedir. Köy muhtarlığı; ölüm, istifa ve 442 
sayılı Köy Kanununun 286 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 33 ve 
41 inci maddelerine göre yetkili idare kuruüarınca görevden uzaklaştı
rılmaları haUerinde boşalmış sayılır. 

Yasada, köy muhtarlığından ve ihtiyar meclisi üyeliğinden çekil
melerin idarî makamların kabulüne bağlı bulunduğuna dair bir hükme 
yer verilmemiştir. Bu nedenle istifalar, verilmeleriyle birlikte derhal hüküm 
ifade eder ve bu istifaların geri almması da mümkün değildir. Bu halde 
birinci üye tarafından ve uygulamalarda görüldüğü üzere mahalli idare 
amirliği aracılığı ile yapılan bildirimden sonra seçim işlemlerine baş
lanır ve seçim işlemleri hiç bir nedenle durdurulamaz. Bu ilke, 31/3/1960 
gün ve 58, 4/5/1970 gün ve 167 sayılı Kurulumuz kararlarında da be
nimsenmiştir. 

H _ İnceleme konusu olayda ise, yukarıda açıklandığı gibi yasa
larca kabul edilen bir boşalmadan söz edilemez. 

15 MAYIS 1971 
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î] seçim kurulu başkanlığı ' yazısından; mahallî idare amirliğince 
muhtarlıkları boşalan köyler ilçe seçim kuruluna bildirilirken, boşal-
mamış bulunan iki muhtarlığın, boşalanlar arasında yanlışlıkla bildiril
miş olduğu anlaşılmaktadır. 

Yanlışlık yapıldığı hususu ilçe seçim kuruluna bildirildiğine ve 
ortada bir boşalma da bulunmadığına göre, yasa icabı 4 yıl için seçilen 
muhtarın, zühule müstenit bildirime dayanılarak görevinden ayrılmış 
veya uzaklaştırılmış olarak kabulü, hukuk kuralları ve yasa hüküm
leriyle bağdaşamaz. 

O (halde, önceden boşaldığı bildirilen iki muhtarlığın, esasmda bo-
şalmadığı, bir zuhûl neticesi diğer köyler arasında boşalmış gibi göste
rildiği mahallî idare amirliğince bildirildiğine göre, ilçe seçim kurulunca 
da bir inceleme yapılmaksızın söz konusu muhtarlıkların boşalmamış 
olduğunun kabulü zorunludur ve bu iki köyde muhtar seçimi yapılamı-

yacağına, bu köyler için girişilen seçim işlemlerinin durdurulması ge
rekeceğine karar verilmelidir. 

Sonuç : 1 —• Boşalmış gibi gösterilen iki köy muhtarlığının haki-
katta boşalmamış olduğu ve ilk bildirimin zuhûle müstenit olduğu ma
hallî idare amirliğince ilçe seçim kuruluna bildirildiğine göre ilçe seçim 
kurulunca da bir araştırma yapılmaksızın söz konusu muhtarlıkların 
boşalmamış olduğunun kabulü gerekeceğine, bu iki köyde muhtar se
çimi yapılamıyacağma ve bu köyler için girişilen seçim işlemlerinin dur
durulması zorunlu olduğuna, 

2 —< Kararın tümünün Resmî Gazete'de yayınlanmasına, 

3 — ı Karar örneklerinin gereği için Samsun Merkez İlçe ve bilgi 
için Samsun İl Seçim Kurulları Başkanlıklarına gönderilmesine 3/5/1971 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

G E N E L G E L E R 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığından : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
(Anlaşmalar: 71/30) 

ihracat Yönetmeliğinin 5 Mayıs 1971 tarihli ve 13827 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle,' Bakanlığımızca 13 
Nisan 1971 tarihli ve 13808 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anlaşma
lar : (71/27) ve 21 Nisan 1971 tarihli, 13816 sayılı Resmî Gazete'de ya
yımlanan Anlaşmalar : (71/28) sayılı Sirkülerler yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İhracat (71/6) 

25 Nisan 1967 tarihli ve 6/8065 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
verdiği yetkiye dayanılarak 5 Mayıs 1971 tarihli Resmî Gazete'de yayım

lanan İhracat Yönetmeliğinin 34. maddesi uyarmca, halen yayımlanmış 
ve yayımlanmak üzere bulunan Kliring Anlaşmalı Memleketlerin 1971/72 
devresine ait Ticaret Protokollerine ekli Türk ihraç Malları Listelerinde 
yer alan maddelerden aşağıda belirtilenlerin kontenjanlarının serbest bı
rakılması ve yayım tarihinden itibaren 3 gün geçtikten sonra yapılacak 
satışların lisansa bağlanması uygun görülmüştür. 

Memleketler 
Tütün 

Ton 
Palamut 

Ton 

Arnavutluk 
Bulgaristan — 
B. A. Cumhuriyeti 1.250.000 < 
Çekoslovakya 3.500 
Macaristan 4.500 
Polonya 3.000 
Romanya — 
Sovyetler Birliği 3.000 

— 200.000 $ 

Palamut 
ve tırnağı 

Ton 

1.500 

Palamut öğütülmüş 
hulâsası palamut 

Ton Ton 

100 
500 

700 
200.000 $ 

140 
700 

2.000 

150.000 $ 

I L Â N L A R 
Bursa - Yenişehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Yenişehir Belediye Başkanlığının davalılar Yenişehir'den 
Osman Ta satman ve 8 arkadaşları aleyhine ikame olunan izaleyi şu-
yu'u davasının duruşması sırasmda : 

Davalılardan Yenişehirli olup halen Eskişehir Söğütönü K. de 
ikamet ettiği bildirilen ve bu adrese çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ 
iade edildiğinden davalı Mustafa Taşatman adına bir defada dava di
lekçesinin Uânen yapılmasına mahkemece karar verilmiştir. 

Davanın duruşması 2/6/1971 günü saat 9 dadır, mezkûr gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunmanız davetiye yerine kaim olmak üze
re ilân olunur. 4812 

Yenişehir Köprühisar K. den Ümmühan Filiz ve arkadaşlarının 
davalılar aynı K. den olup muhtelif adreslere ıgöç eden Cevât Aldır 
ve arkadaşları aleyhine ikame olunan izaleyi şuyu'u davasının yapılan 
açık du -uşması sırasında : 

Davalılardan Hafize özkan'nın tebligata yarar adresi meçhul ol
duğundan adına çıkarılan tebliğatm bilâ tebliğ iade edilmiş olduğun
dan dava dilekçesinin ilânen yapılmasına mahkemece karar verilmiş
tir. 

İş bu davanın duruşması 9/6/1971 Çarşamba günü saat 9 00 da
dır. Mezkûr gün ve saatte mahkemede hazır bulunmasının davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 4813 

Çayeli Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1969/23 

Rize Pehlivan Mahallesinden Tevfik oğlu 1945 doğumlu Hayret
tin Uzun 1918 sayılı 'Kanuna muhalefet suçundan Hâkimliğimizin 
10/8/1970 gün 23/94 sayılı üamı ile altı ay hapis, 40 lira ağır para 

cezasına hükümlü olup karar adresine tebliğ edilemediğinden tebliğ 
yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 4907 

Sivas Gürün İcra Memurluğundan : 

1970/277 

Adananın Al i Dede Mahallesi 81 inici Sokak No. 115 de mukim 
alacaklı İbrahim Camgöz vekili Av. Doğan Moğulkoç'a masraflar 
vekâlet ücreti hariç 2250 lira ödemeye borçlu Hasan Gün hakkında 
yapılan icra takibi sırasmda : 

Alacaklıya olan boreunuzadan dolayı Gürün Asliye Hukuk Mah
kemesinin değişik işler 29/6/1970 tarih, 1970/41 esas 1970/19 karar 
sayılı kararla dosyada mevcut 30/5/1970 hululü vadeli 2250 liralık 
senede istinaden menkul ve gayrimenkul mallarınızın ihtiyaten hac
zine karar verilmiş olup karar gereğince 3/6/1970 tarihinde dosya
mızda mevcut ihtiyatı haciz zabıt varakasında yazılı olduğu üzere Gü
rünün Alacamezar Köyünde tapunun Mayıs 1956 tarih 7, 8, 9, 10 ve 
11 numaradaki kayıtlı gayrimenkuller ihtiyaten haczedilmiş olup ka
yıtlarına meşruhat verilmiştir. 

Bundan dolayı adınıza çıkarılan ödeme emri, ihtiyatı haciz ka
ran, ihtiyatı haciz infaz zabtı adresinizde bulunmadığından bilâ tebliğ 
iade edilmiştir. Alacaklı veltilinin talebi üzerine ilânen tebligat ya
pılmasına karar verilmiştir. 

İşbu ilânın yayınlandığı günden itibaren 15 gün sonra tebliğin 
yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz 
edilmediği takdirde takibin kesinleşeceği mahcuz gayrimenkullerin sa
tılarak paraya çevrileceği I. t. Kanununun 103 üncü maddesi yerinede 
kaim olmak üzere cebri icraya devam olunacağı hususu tebliğ olunur. 

4881 
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Hozat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1968/194 
K. No : 1971/3 
Hozat Asliye Hukuk Mahkemesinden : Davalı Hozat'ın Dervişce-

mal Köyünden Topu Doğan tarafından davalılar aynı yerden Menteş 
Dede ve arkadaşları hakkında açılan meni müdahele davasının duruş
ması sonunda dava konusu yerler üzerindeki davalıların müdahelesmın 
men'ine dair verilen hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiş Yar
gıtay Birinci Hukuk Dairesinin 25/3/1971 tarih 1971/2366 esas 
1971/1837 sayılı ilâmı ile dosya münderecatına ve hükmün İstinat et
tiği mucip sebeplere göre temyiz dilekçesinde ileri sürülen itirazların 
yerinde görülmediğinden reddiyle usul ve Kanuna uygun bulunan 
hüküm onanmasma karar verilmiş Yargıtay ilâmı davalı Menteşe Dede'ye 
tebliğe gönderilmiş ancak adresinin meçhul olması sebebiyle tebligatın 
yapılamadığı yukarı tarih ve numarası yazılı Yargıtay ilâmı hakkında 
ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde davalı Menteş Dede tarafından 
tashihi karar talebinde bulunmadığı takdirde Yargıtay hükmünün ke 
sinleşeceği tebligat yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur 

4886 

Şereflikoçhisar 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden * 

1970/598 
Hazine tarafından açılan ecrimsil davasında davalı Büyükkışla Kö

yünden Sebahattin Baydar'uı adresinin tespit edilemediğinden adına ilâ-
nen gıyap kararının tebliğine karar verilmiştir. 

Yukarıda adı yazılı bulunan davalının duruşmanın muallâk bulun
duğu 9/6/1971 tarihinde yapılacak duruşmada hazır bulunması veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmaya gelmediğinden 
gıyabında karar verileceği gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur 

4890 

1970/782 
Şereflikoçhisar Hazinesine izafeten Av. Attila özen tarafından Ha

cıbektaşlı Köyünden Tamam Eroğlu ve arkadaşları aleyhine ikame ettiği 
ecrimisil ve men'i müdahale davasının yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Hacıbektaşlı Köyünden Tamam Eroğlu'nun dış mem
leketlerde olup adresinin meçhul olduğundan adma ilânen davetiyenin 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yukarıda adı yazılı bulunan davalının duruşmanın muallak bulun
duğu 2/6/1971 tarihinde yapılacak duruşmada hazır bulunması veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 4891 

1970/119 
Şereflikoçhisar İlçesinden Saime Onat, Mehmet Onat ve Münür Onat 

vekilleri Av. Mehmet Kapucu tarafından İshak Şahin, Pevzullah Aslan. 
Hazine ve Şereflikoçhisar Belediyesine izafeten Av. Muammer Alıcı aley
hine açmış olduğu mesaha tashihi davasının yapılan duruşmasmda : 

Davalılar Şereflikoçhisar Yenimahalleden İshak Şahin'in dış mem
leketlerde olup adresinin meçhul olduğundan adma ilânen davetiyenin teb
liğine karar verilmiştir. 

Yukarıda adı yazılı bulunan davalının duruşmanın muallak bulun
duğu 9/6/1971 tarihinde yapılacak duruşmada hazır bulunması veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 4892 

Trabzon Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No : 1971/29 
K. No : 1971/138 
Davacılar Osman ve Tevfik Soğuksulu vekilleri Avukat Ömer 

Gençosmanoğlu tarafından davalı Hüseyin (Şadiye oğlu) aleyhine 
ikame edilen taksim - izaleyi şüyu davasının yapılan duruşması so
nunda : 

Dava konusu Trabzon'un 1 No. lu Çömlekçi Mahallesinde kâin 
fapunun kütük 286, ada 340 ve parsel 13 numarasında kayıtlı bulu
nan taraflar arasında taksimi kabil bulunmadığından Mahkeme
mizce 3/5/1971 tarihli kararla şüyun izalesine ve adresi meçhul bulu
nan davalıya ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden adresi 
meçhul bulunan davalı Hüseyin (Şadıye oğlu) na ilâm tebliği yerme 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4806 

Kocaeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/601 
Yurda dönmek üzere Dış Temsilciliklerimizden ödünç almış ol

duğu 176,22 lirayı yurda döndükten sonra kendisine yapılan tebligata 
rağmen ödemeye yanaşmayan Hoşkan Sensov hakkında Dışişleri Ba
kanlığına izafeten Kocaeli Maliye Hazinesi tarafından açıları davanın 
vapılan muhakemesinde : 

Adı geçenin İzmit'te gösterilen ikametgâh adresine dava dilek
çesi gönderilmiş ise de, adresinde bulunamadığı, yapılan emniyet 
tahkikatına rağmen yine adresinin tespiti mümkün olmadığından 
aleyhine açılan işbu tazminat davasının 2/6/1971 günü saat 10.00 
Jaki duruşmasında hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 4901 

Arsin Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/7 
K. No : 1970/1 
Davacı • K. H . 
Sanık : Arsin Yeni Mahalleden Vehbi oğlu Emine'den olma 

1928 doğumlu Kahraman Şen, 
Suç : 3222 sayılı Telsiz Kanuna muhalefet, 
Suç tarihi: 3/7/1966 
Yukarıda açık kimliği yazılı Arsin Yeni Mahalleden Kahraman 

Sen hakkında yapılan açık duruşması sonunda, 3222 sayılı Telsiz 
Kanununun 14 üncü maddesi aracılığı ile 38/3, 5435 sayılı Kanun tat
bik edilerek sonuç olarak 104 lira 10 kuruş ağır para cezasiyle tecziye
sine, 8 lira 50 kuruş masrafın sanıktan tahsiline dair 10/1/1970 tari
hinde verilen karar sanığa tebliği mümkün olmadığından ve ikamet 
adresinin de aramalara rağmen meçhul kaldığı cihetle 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28. 29, 31 inci maddeleri gereğince işbu hükmün 
ilânına, ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat vapıt 
n i ş sayılmasına, ilânen tebliğ olunur. 4905/1 

Sandıklı Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/27 
Davacı: Sandıklı Menteş Köyünden Safiye Eren vekili Avukat 

vtuallâ Kadıköylü tarafından davalı Sandıklı Menteş Kövünden Os
man Eren aleyhine ikame olunan nafaka davasının yapılan muha
kemesi sırsaında: 

Davalı Osman Eren'in adresinin meçhul olması nedenivle dave
tiye tebliğinin ilânen yapılmış ve bu kere de gıyap kararının ilânen 
yapılmasına karar verilmiş olduğundan Osman Eren'in duruşma
nın bırakıldığı 4/6/1971 Cuma günü saat 9.00 da hazır bulunmadığı 
takdirde kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruşma
nın gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 4898 

Torul Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/58 
Torul Orman İşletmesini temsilen Orman tşletme Müdürlüğü

nün davalı Torul'un Çağ Köyünden Ahmet San hakkında Mahkeme
mizde ikame olunan tazminat davasının vapılan 2/6/1971 tarihli 
davetiye verine kaim olmak üzere Resmî Gazete ilânından davalının 
adresinin ve kendisinin bulunamadığı anlaşıldığından adı geçen davalı 
Ahmet Sarı'ya mahkemece yine gıyap davetiyesi yerine kaim olmak 
üzere Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olmakla duruşma 
13/7/1971 gününe talik olunduğu gıyap davetiyesi yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur 4899 

1970/43 
Torul Orman tşletme Müdürlüğü tarafından davalılar Şiran'ın 

Söfker Köyünden Mustafa Yıldız ve Habip Demir hakkında Mahke
memizde görülen tazminat davasının 16/3/1971 tarihli duruşmasında 
davalılara dava dilekçesinin tebliğ edilememiş ve Resmî Gazete ilânı 
ile tebliğ edilmiş olduğundan davalılara Resmî Gazete ilânı ile gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiş, duruşmanın ise 22/6/1971 tarihine 
talik edildiği gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
ılunur. 4900 
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Türkiye Elektrik Kurmuu Genel Müdürlüğünden : 

ENERJİ NAKİL HATTI HIRDAVAT MALZEMESİ 
İMAL ETTİRİLECEKTİR 

Enerji nakil hatları için takriben 5.500.000,— TL. tutarındaki 
çelik döküm, temper döküm, dövme demir (Forget Steel) alüminyum 
veya alüminyum alaşımı dökümlerden mamul hırdavat malzemesi 
teklif almak suretiyle satın alınacaktır, 

Teklif isteme şartnamesi Türkiye Elektrik Kurumu Muhasebe ve 
Malî işler Dairesi Başkanlığı (Necatibey Caddesi No. 18 Ankara) vez
nesine 300,— TL. yatırılarak alınacak makbuzun karşılığında Kurumu
muz Şebekeler Dairesi Başkanlığı Hava Hatları Şubesi (Necatibey 
Caddesi No. 3-5 Ankara) daki 413 No. lu odadan temin edilebilir. 

Yeterlik belgesi müracaatları, teklif isteme şartnamesine uygun 
olarak hazırlanıp 20/5/1971 günü saat 17.00 ye kadar Kurumumuz 
Şebekeler Dairesinin (Necatibey Caddesi Maro Han 3 - 5 Ankara) daki 
evrak servisinde hazır bulundurulmalıdır. Yeterlik belgeleri 28/5/1971 
günü saat 8.30 dan itibaren Kurumumuzca verilecektir. 

Tekliflerin en geç 7/6/1971 günü saat 17.00 de yukarıdaki adres
teki evrak servisinde bulundurulacak şekilde gönderilmelidir. Geci
ken teklifler nazarı itibara alınmayacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4949 /3-2 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş muhtelif mahallerde inşa edilen has
tanelere hasta ve yemek asansörleri temin ve tesisi işi olup. ilk keşif 
bedeli 1.935.000— liradır. 

2 — Eksiltme 24/5/1971 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
16.00 da Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Mer
kez Satın Alma Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapaiı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — isteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerim, Ankara'
da Mithatpaşa Caddesinde Genel Müdürlük İnşaat Müdürlüğü Keşif 
Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür, 

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler; 
a) 1971 yılına ait ticaret odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 108.000,— liralık muvakkat teminatını, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, kapalı zarflara koyacaklardır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli, 
İsteklilerin en geç 21/5/1971 Cuma günü mesai sonuna kadar 

bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müra
caat etmeleri (müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteberdir. 
Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Bayındırlık Ba 
kanlığından alınmış keşif bedelini karşılayacak yeterlikte müteahhitlik 
karnesi asıl veya noter sureti ile bu önemde benzeri asansör tesisi i.ş 
lerini muvaffakiyetle ikmal ve kabullerini yaptıklarına dair ilgili daire
den alınmış belge aslını ve münhasıran Kurumdan alacakları plan, teç
hizat, taahhüt ve teknik personel beyannameleri ile bu beyannamede 
zikredilen teknik personel ile noterden mün'akit taahhüt beyann'imc-
sini ve ihale evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum Elk. Bürosun 
dan bu iş için alınmış belgeyi de eklemeleri lâzımdır. 

6 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Tuna Caddesi No. 7 Zemin Katta Komisyon Baş 

istanbul Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Hükümlünün adı, soyadı ve adresi 

kanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak 
şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrası mu
cibince belediyelerce istenecek ilân resmî ve yardımlarla bilimum 
harçlar müteahhide aittir. 

9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 4826 , 2-2 

Ankara Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/364 
Davacı Murat Tekin vekili Avukat İlhamı Güven tarafından Os

man Usta ve 48 arkadaşı aleyhine ikame olunan Mamak Gülseren Ma
hallesinde kain imarın 9631 ada 7 nci parselini teşkil eden gayrimenku
lun satış suretiyle ortaklığının giderilmesi davasının Mahkememizde 
yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalılardan, Gülseren Mahallesi Karadeniz Sokak No. 570 de ika
met eden Hamiş Temel'in bu adresine çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ 
iade edilmesi üzerine savcılık marifetiyle yaptırılan araştırmalara rağ
men yeni adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilânen teb
liğine karar verilmiş ve duruşma 7/6/1971 günü saat 9.30 a talik edil
miştir. Adı geçen davalı mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediği 
veya bir vekil göndermediği takdirde hakkında gıyap kararı çıkarı
lacağı davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 

4856 

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

1970/50 
6/3/1971 tarihinde Ş. Koçhisar'm Yağmurhüyüğü Köyünden is

mail oğlu Memduh Koçak gasp suçuna maruz kaldığı ve davaya mü
dahale olduktan sonra da bütün aramalara rağmen adresi tespit edi
lemeyen müdahil Memduh Koçak'ın 28/6/1971 Pazartesi günü muha
kemesinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
ilânen tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4871 

Niğde Aksaray Gezici Toprak Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1969/8$ 
Aksaray'ın Yenikent Kasabasından İsmail Aygün vekili Avukat 

Yaşar Anbaş tarafından, davalı Köy İşleri ve İmar İskân Bakanlıkları 
aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık muhakemesi 
sırasında: 

Davacı vekiline dava konusu taşınmazın Hazinece dağıtımda ken
disine verilen ve temlik edilen Yenikent Kasabasından Şaban oğlu 
İsmail Yöndem'in davalı tarafa davalı olarak dahil etmesi için mehil 
verilmiş, davacı vekili tarafından verilen dahili dava dilekçesi davalı 
İsmail Yöndem'in bilinen adresinde bulunmadığından bahisle iade edil
miş jandarmaca yaptırılan tahkikatta davalının Yenikent Kasaba
sından ayrıldığı ve adresinin meçhul bulunduğu bildirildiğinden Şaban 
oğlu ismail Yöndem için ilânen tebligat yapılmasına karar verilmekle 
dahili dava dilekçesini muhtevi davetiye yerine kaim olmak üzere 
15/6/1971 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunman veya kendini 
bir vekille temsil ettirmen ilânen tebliğ olunur. 3016 

1 — Arzu Durmazer (Çalışkanlar), Kasımpaşa Hacıhüsrev 
Mahallesi Baruthane Gecekonduları No. 8 

2 — Seyit Bayraktar, Üsküdar Kısıklı Bulgurlu Mahallesi 
Yalnız Selvi Sokak No. 15/1 

Kararın tarih ve No. su 

13/11/1970 
E. 1968/307 
K . 1970/290 

12/2/1971 
E. 1966/183 
K . 1968/271 

Cezanın nev'i ve kanun maddeleri 

C. K . nun 491/4, 65, 522, 525 - 491/4, 65, 522, 525 inci mad
deleri gereğince neticeten 10 ay hapis ve on ay emniyeti 
umumiye nazareti. 

1918 sayılı K . nun 1 ve 6829 sayılı Kanunla değişik 20 nci 
maddesi delaletiyle 27 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları 
ve C. K . nun 59, 31 inci maddeleri gereğince dört sene ik i 
ay ağır hapis ve bu kadar süre amme hizmetlerinden mem-
nuiyet, 26.250 lira ağır para cezası. 

Yukarıda adları yazılı hükümlülerin tebligatla bulunamadıkları gibi zıbataca yaptırılan tahkikatta da bulunamadıkları anlaşıldığın
dan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve 3i inci madde uyarınca ilânın neşri tarihinden 

itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4839 



Sahife : 9 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den ; 

1. Şirketimiz stok ihtiyacı için muhtelif cins ve marka ruimaı; 
teklif alınmak suretivle satın alınacaktır. 

2. Tekliflerin 24/5/1971 günü, saat 17.00 ye kadar Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. İç Alımlar Müdürlüğü Kdz. Ereğli adre
sinde bulundurulması gerekmektedir. 

3. Yukarıda birinci maddede belirtilen malzeme ile alâkalı Satıcı 
firmaların antetli kâğıtlarına yazılmış bir dilekçede (03.12/71-110) tek
lif numarasını belirtmek suretiyle şartnameyi yukarıdaki adresten veya 
Şirketimizin «Ankara Atatürk Bulvarı Sercan Han No. 127 Kat 6» ve 
«Fevzipaşa Bulvarı No. 143/3 Çankaya - İzmir» Ue ^istanbul'daki Ter
sane Cad. No. 34, Kat 5 Karaköy» bürolarından bedelsiz olarak temin 
edebilirler. 

4. Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısımlara bölmekte 
serbest olacaktır. 4940/2-3 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

KARABÜK 
2 adet COj li infilâksiz parçalama cihazı ithal edilecektir 

1 —1 işletmelerimiz tarafından 2 adet infilâksiz parçalama cihan 
ithal edilecektir. 

2 —ı Bu işle ilgili şartnameler; 
a) Karabük'te Genel Müdürlüğü Malzeme ikmal Müdürlüğünden 
b) istanbul'da Karaköy Okça Musa Cad. Şair Eşref Sokak No 7 

Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğimizden, 
c) Ankara'da Karanfü Sokak 30/7 de Ankara İrtibat Bürosu Şef

liğimizden, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 —• Teklifler engeç 15 Haziran 1971 günü saat 14.30 a kadar Ka
rabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi 
edilmiş veya vürud etmiş olacaktır. 

4 — 15 Haziran 1971 günü saat 14.30 dan sonra vurud eden veya 
tevdi edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak tenzi
lâtlar kabul edilmiyecektir. 4939 / 2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ihtiyacı için 70-174-5 sipariş numaralı 
E tnyrc yedek p a r ç a l a r ı AID sahası memleketlerden ithal edilmek üzere 
Amerika'da «Finaı ıced Export Oppotunities» de ilân edilmiş olup son 
leklif. verme tar ih i 10 Haz i ran 1971 saat 17.00 dir . 

2 — Şartnameler Amerika'da T. C. Washington Büyükelçiliği Ma
liye ve İ k t i s a t Müşavirleri Başkanlığından temin edilebilir. 

3 — Tekliflerin en geç yukarıda belirtilen tarihte Genel Müdür
l ük t e Malzeme Şubes i Müdürlüğünde bulundurulması gerekir. 

B u tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan 
teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5043 / 1-1 

S ü r n e r b a n k Ereğ l i Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 
Konya - Ereğli 

1 — İ ş l e t m e m i z d e k i ha t a l ı ve rest bezler ile üstüpü, pamuk 
telefi ve hurda malzemeler açık ar t ı rma suretiyle 24/5/1971 Pazartesi 
günü saat 10.00 da istekli lerine satılacaktır. 

2 — B u sa t ı şa ait ş a r t n a m e ve ekleri Müessesemiz Ticaret Ser
visinden, is tanbul 'da S ü m e r b a n k Alım ve Satım Müessesesi ile İzmir, 
Ankara , Gaziantep, Adana ve istanbul Ticaret ve Sanayi Odalarından 
+ t m i n edilebil ir . 

3 — Pazar l ığa iştirak etmek isteyenler 24/5/1971 Pazartesi günü 
saat 10.00 da lüzumlu teminatları ile birlikte Müessesemizde hazır bu
l u n m a l a r ı , 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yap ıp yapmamakta veya d i lediğ ine satmakta tamamen serbesttir. 

5047 / 2-1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sıra Eksiltmeye konan işin çeşidi M. bedeli G. teminatı 
No. ve miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

1 600 ton yeşil yonca 198.000,— 11.150 — 
2 1200 adet koyun 240.000,— 13.250,— 
3 14 kalem iptidaî ve kimyevî madde 328.320,— 16.870 — 
4 Türk kodeksi baskı işi ve 1000 adedinin 

cilt işi 170.000 — 9.750,-

îhalenin tarihi günü saati 
Şartname bedeli 

İhalenin ne suretle yapılacağı Lira Kr, 

31/5/1971 Pazartesi 15 00 
31/5/1971 Pazartesi 15.30 
1/6/1971 Sah 15 00 
1/6/1971 Sah 15,30 

Kapalı zarf 

1. Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve 
2. Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, izmir ve 
3. Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım 
4. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 

sksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Bask?n 
5. Postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği 
î lân olunur. 

9.90 
12,00 

» » 16,40 
2490 sayılı Yasanın 46 nci 
maddesinin (E) fıkrası ge
reğince pazarlık 8,50 

saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 
Genel Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır 
Z2 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarflar 

lığına vermeler. 

¿825 / 

Tosya Devlet Hastanesi Baştabipliğinden: 

Sıra Fiyata M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
No. Cinsi Lira Krş. Miktarı L i r a K r ş . Lira K r ş . Eksiltme usulü Tarihi Günü Saati 

1 Ekmek (Halk tipi) 1,25 10.000 Ki lo 12.500 — 937,50 Açık eksiltme 16/6/1971 Çarşamba 11.00 
2 Sığır eti 12,— 3.000 Ki lo 36.000.-- 2.700,— Kapalı zarf 16/6/1971 Çarşamba 11.00 
3 Bakkaliye sebze vs, 63 kalem 60.000.— 4.500,— Kapalı zarf 16/6/1971 Çarşamba 11.00 
4 İlâç ve tıbbî mlz. 19 kalem 36.2*5,60 2.718,42 Kapalı zarf 16/6/1971 Çarşamba 11.00 
5 Linyit Kömürü 150,— 175 Ton 26.250,— 1.968,75 Kapalı zarf 16/6/1971 Çarşamba 11.00 

1 — Tosya Devlet Hastanesinin 1971 malî yılı ihtiyaçları 1/6/1971 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
tevfikan 5 grup halinde açık ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale 16 Haziran 1971 Çarşamba günü saat onbirde Devlet Hastanesinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler mesai saatleri dahilinde Hastane İdare KrJeminde bedelsiz temin edilir. 
4 — Taliplerin teklif mektuplarını Kanunun 32 nci maddesine uygun olarak hazırlayıp içerisine 1971 yılı ticaret odası kayıt vesikası ve 

geçici teminat makbuzlarını havi zarf ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri. 
5 — Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 
6 — İlâç, tıbbî malzeme şartnameleri Ankara - istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 5033 / 4-1 



Sahife : 10 (Resmî Gazete) 15 M A Y I S 1971 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden : 

3202 sayılı Bankamız Kanununun İlgili maddesi ile "bunu değiştiren 
5389 sayılı Kanun hükümlerine göre Bankamızca çıkarılan % 9 faizli 
dördüncü tertip tahvillerin 19 uncu itfa keşidesi 3/5/1971 tarihinde no
ter huzuriyle Bankamız Genel Müdürlük binasında yapılmıştır. 

Bu çekilişte kur'a isabet eden tahvil numaraları aşağıda gösteril
miştir. İtfa bedellerinin ödenmesine 1/6/1971 tarihinden itibaren bütün 
şubelerimizde başlanacağı ilân olunur. 

itfaya uğrayan 
tahvil numaraları 

itfaya uğrayan 
tahvil numaralan 

1201 1250 
1451 — 1500 
1601 — 1650 
1801 — 1850 
2001 — 2050 
2451 — 2500 
3451 — 3500 
4001 — 4050 
4601 — 4650 
5751 — 5800 
6251 — 6300 
6451 — 6500 
6601 — 6650 
7101 — 7150 
7151 — 7200 
7551 — 7600 
7601 — 7650 
8001 — 8050 
8751 —• 8800 
9401 — 9450 
9551 — 9600 

10441 — 10450 
10451 — 10460 
10621 — 10630 
11001 — 11010 
11161 — 11170 
11451 — 11460 
11591 — 11600 
11721 — 11730 
11951 — 11960 
12091 — 12100 
12321 — 12330 
12551 — 12560 
12631 — 12640 
12881 — 12890 
13051 — 13060 
13071 — 13080 
13281 — 13290 
13351 — 13360 
13451 — 13460 
13521 — 13530 
13551 — 13560 
13731 — 13740 
13781 13790 
13"931 — 13940 
13981 — 13990 
14001 — 14010 
14021 — 14030 
14041 — 14050 
14251 — 14260 
14441 — 14450 
14521 — 14530 
14581 — 14590 
14591 — 14600 
14711 — 14720 
14781 — 14790 
14901 — 14910 
15011 — 15020 
15111 — 15120 
15161 — 15170 
15191 — 15200 
15401 — 15410 
15521 — 15530 
15541 — 15550 
16141 — 16150 
16161 — 16170 
16221 — 16230 
16461 — 16470 
16691 — 16700 
16921 — 16930 
16941 — 16950 
16981 — 16990 
16991 — 17000 
17231 — 17240 
17751 — 17760 
17791 17800 

17881 • 
17981 
18061 • 
18081 • 
18126 • 
18191 
18241 • 
18346 • 
18396 • 
18416 • 
18426 
18511 • 
18606 • 
18701 
18746 
18886 • 
18971 • 
19001 • 
19061 
19191 
19266 
19341 
19561 
19571 
19601 
19641 
19656 
19686 
19711 
19896 
19906 
19921 
19931 
20041 • 
20146 
20166 
20216 
20261 
20286 
20361 
20391 
20486 
20656 
20696 
20711 
20881 
20936 
20961 
21016 
21106 
21311 
21341 
21481 
21546 
21581 
21656 
21676 
21811 
21846 
21896 
21961 
22046 
22131 
22176 
22266 
22321 
22376 
22566 
22691 
22696 
22716 
22766 
22781 
22791 
22856 
22886 

17890 
17990 
18065 
18085 
18130 
18195 
18245 
18350 
18400 
18420 
18430 
18515 
18610 
18705 
18750 
18890 
18975 
19005 
19065 
19195 
19270 
19345 
19565 
19575 
19605 
19645 
19660 
19690 
19715 
19900 
19910 
19925 
19935 
20045 
20150 
20170 
2022ü 

20265 
20290 
20365 
20395 
20490 
20660 
20700 
20715 
20885 
20940 
20965 
21020 
21110 
21315 
21345 
21485 
21550 
21585 
21660 
21680 
21815 
21850 
21900 
21965 
22050 
22135 
22180 
22270 
22325 
22380 
22570 
22695 
22700 
22720 
22770 
22785 
22795 
22860 
22890 

İtfaya uğrayan 
tahvil numaralan 

23006 — 23010 
23066 — 23070 
23116 — 23120 
23121 — 23125 
23356 — 23360 
23456 — 23460 
23516 — 23520 
23531 — 23535 
23641 — 23645 
23661 — 23665 
23716 — 23720 
23781 — 23785 
23896 — 23900 
23901 — 23905 
23956 — 23960 
23981 — 23985 
23996 — 24000 
24021 — 24025 
24096 — 24100 
24191 — 24195 
24251 — 24255 
24341 — 24345 
24406 — 24410 
24471 — 24475 
24511 — 24515 
24516 — 24520 
24536 — 24540 
24601 — 24605 
24606 — 24P10 
24696 — 24700 
24756 — 24760 
24761 — 24765 
24851 — 24855 
24856 — 24860 
24926 — 24930 
24976 — 24980 
25061 — 25065 
25096 — 25100 
25106 — 25110 
25151 — 25155 
25176 — 25180 
25261 — 25265 
25371 — 25375 
25431 — 25435 
25436 — 25440 
25541 — 25545 
25551 — 25555 
25596 — 25600 
25621 — 25625 
25C26 — 25630 
25641 — 25«45 
25811 — 25815 
25881 — 258S5 
25901 — 25905 
25906 — 25Q10 
25926 — 25930 
25941 — 25945 
25996 — 26000 

26006 
26008 
26010 
26013 
26024 
26045 
26046 
26058 
26059 
26066 
26069 
26085 
26091 
26100 
26112 
26113 
26115 
26132 

itfaya uğrayan itfaya uğrayan itfaya uğrayan 
tahvil numaralan tahvil numaraları tahvil numaralan 

26140 26424 26738 
26141 26426 26762 
26160 26431 26768 
26189 26442 26788 
26203 26467 26806 
26211 26494 26834 
26215 26497 26838 
26217 26511 26840 
26221 26514 26859 
26226 26520 27021 
26259 26544 27075 
26300 26552 27102 
26317 26553 27112 
26318 26571 27138 
26321 26579 27200 
26331 26608 27214 
26344 26611 27288 
26371 26612 27346 
26379 26613 27377 
26385 26639 27383 
26419 26674 27397 

Dördüncü tertip tahvillerimizden yukanda yazılı olanlara yapılan 
itfa keşidesinde kur'a isabet etmiş bulunduğundan; 

1 — itfa edilen tahvillerin bedelleri ile 19 numaralı kuponları Ban
kamızın bütün şubelerine bu tahvillerin ve kuponların ibrazı mukabilinde 
hamillerine tediye edilecektir, itfa edilen bu tahvillerin üzerinde yazılı 
kıymetlerine göre bedellerinin Bankamız şubelerince tasdikli listelerine 
istinaden tediyesinde (20) numaralı kuponuna faiz verilemiyeceğinden 
tahvil ile birlikte 20 sayılı kuponu da istirdat edilecektir. 

2 — Tahvil üzerinde vadesi gelmemiş olan 20 numaralı kupon nok
san olduğu takdirde noksan kupon bedeli tahvil bedelinden tenzil edilir. 

3 — Ziyaı dolayısiyle muhalefetli veya ödeme yasağı konulan tah
villerin mahkeme neticesine intizaren itfa ve kupon bedelleri ödenmiye-
cektir. 

4 — Itfalı tahvil bedelleri 1/6/1971 tarihinden (10 sene) sonra. 
(19) numaralı kupon bedelleri yine bu tarihten (5 sene) sonra zaman
aşımına uğrar. 4806 

Eskişehir Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/736 
Eskişehir'de Yılmaz Tokman vekili Avukat Ertuğrul Atabay 

tarafından davalı Cemil Parlar aleyhine ikame olunan alacak dava
sında : 

Davalının adresi meçhul olduğundan adma ilânen tebligat icra
sına duruşmanın da 7/6/1971 günü saat 9.00 a bırakılmasına karar 
verilmiştir. 

Davalı duruşma gün ve saatinde gelmediği kendisini bir vekille 
temsil ettirmediği takdirde hakkında gıyap kararı uygulanacağı dave
tiye yerine kaim olmak üzere ilânen" tebliğ olunur. 4894 

Bozkır Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/102 
Bozkır'ın Sorkun Köyünden Ayşe Güldağı tarafından davalı 

aynı yerden Ahmet Güldağı aleyhine ikame edilen nafaka davasının 
Bozkır Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında : 

Aramalara rağmen davalıya dilekçe ve davetiye adresinin belli 
olmadığından tebliğ edilememiştir. Dilekçe ve davetiye verine kaim 
olmak üzere ilânen tebligat yapılarak davalının 7 Haziran 1971 Pa
zartesi günü Bozkır Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeniz, gelmediğiniz 
takdirde gıyap kararı çıkarılacağı ilânen tebliğ olunur 

4902 

Susurluk Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/78 
Susurluk Orta Mahalleden Müferra Bıyıklıoğlu tarafından kocası 

Susurluk Kışla Mahallesinden Rıficı Bıyıklıoğlu aleyhine açılan geçim
sizlik sebebiyle boşanma davasında davalının adresi meçhul oldu
ğundan kendisine ilânen davetiye tebliğine ve duruşmanın 11/6/1971 
Cuma günü saat 9.00 a bırakılmasına karar verildiğinden, davalının 
muayyen gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunması veya bir 
vekille kendisini temsil ettirmesi davetiye yerine geçmek üzere ilânen 
tebliğ olunur. 4884 



15 MAYIS 1971 

\nkara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı 
yazılı (Bir) kalem (Yiyecek) maddesi müteahhit nam ve hesabına 
(Açık eksiltme) usuliyle satın alınacaktır. Bu işe ait Evsaf ve şartname 
mesai dahilinde istanbul ve Ankara Levazım Amirliklerinde görüle
bilir. 

isteklilerin belli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları 
ilân olunur. 

Cins i : Kuru barbunya fasulye, Tahmini fiyatı: 475 kuruş, Mik
tarı : 12.000 Kg., Muhammen bedeli: 57.000,— lira, Geçici teminat ı : 
4.100,— lira, İhale günü : 29 Mayıs 1971 Cumartesi, Saati: 10.30 da. 

4341 /4-4 

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

Tahminî Muhammen Geçici 
fiyatı Miktarı bedeli teminatı t H A L E 

C i n s i K r . Kg. Lira Kr . Lira K r . Günü Saat] 

Mutfak ocakları 
pik dökümü ve 
ocaklara monte 25 Mayıs 1971 
işi 500 5.653 28.265,— 2.120 — Sah 11.00 

Karışık tutuştur » 11.30 
ma lık odun 29 1.800.000 522.000.— 24.630,— 
Karışık tutuştur-
malık odun (Ya
nsı) 29 900.000 261 000,— 14.190 — > > 

Patlıcan 75 120.000 90.000,— 5.750,— 28 Mayıs 1971 
Cuma 11.00 

Dolma biber 75 70.000 52.500,— 3.875,— > 11.30 
Sivri biber 80 40.000 32.000,— 2.400,— » 

T A M A M I : 84.500.- 5.475,— 

Domates 75 380.000 285 000- 15.150,- 12.00 

Taze bamya 310 14.000 43.400,— 3.255,— 31 Mayıs 1971 
Pazartesi 11.00 

Şeftali 130 60.000 78.000,— 5.150 — 11.30 

Armut 230 50.000 115.000,— 7.000 — 12.00 

4342 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zalı (Beş) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisvonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir İsteklilerin kanunî şeküde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 
T. fiyatı 
Lr. Kr. 

Miktarı 
Kg. 

M. bedeli 
Lr. Kr. 

G. teminatı 
Lr. Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

Çekilmiş mutfak 
tuzu 

Çekilmiş mutfak 
tuzu (Yarısı) 

28 

28 

300000 

150000 

84.000,— 

42.000 — 

51.450 — 

3.1S0 — 

7 Haziran 1971 
P. tesi 11.00 

Patates 
Patates (Yarısı) 

ı — 
1 — 

450000 
225000 

450.000,— 
225 O00 — 

21.750,— 
12 500 — 

» 11.30 

Taze üzüm ı — 130000 130.000.— 7.750,- 9 Haziran 1971 
Çarş 11 00 

Kavım 60 200000 120 000,- 7 250, > 11.30 

Karpuz 50 200000 ıoo.ooo,— 6.250. - » 15.30 

4681/4-2 

Sahif e : 11 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 

J. Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sebze 
ve meyveler 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile satm alınacaktır. Evsaf, şartnameleri ile ayrı ayrı cins ve mik
tarları Ankara J. Satın Alma Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 
Teklif mektuplarında sebze ve meyvelerin cins ve miktarlarının karşı
larına teklif edilen fiyatlar ve tutarları ayrı ayn yazılacaktır. (6) nci 
sırada yazılı soğan ve patatesin tamamı bir istekliye ve ayrı ayrı istek
lilere de ihale edilebilir, isteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri 
teklif mektupları ve belgelerini ihale saatinten bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul olunmayacağı 
duyurulur. 

S. No. Cinsi 
M . bedeli 

Miktarı Lira 
G. teminatı 

Lira ihalesi 

1 Yaş seb. ve mey. 18 Kal. 341.575 17.415 22 Mayıs 1971 
Cumar. günü 
saat 11.30 da 

2 Yaş seb. ve mey. 12 Kal. 82.975 S4IK) 24 Mayıs 1971 
Pazarte. günü 
saat 11.00 de 

3 Yaş seb. ve mey. 9 Kal. 54.900 4.000 24 Mayıs 1971 
Pazarte. günü 
saat 15.30 da 

4 Yaş meyve 4 Kal. 27.400 2.055 25 Mayıs 1971 
Salı günü 
saat 11.00 de 

s Patates - limon 2 Kal. 26250 I 970 25 Mayıs 1971 
Sah günü 
saat 15.30 da 

6 K. Soğan 
Patates 

25 Ton 
34 Ton 

31250 
44200 

2.345 
3.315 

26 Mayıs 1971 
Çarşam. günü 
saat 11.00 de 

Yekûn 75.450 5.025 

4577 /4-4 

Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için (8) adet ses frekans 
sinyal jeneratörü müteahhit nam hesabına ikinci defa ihaleye çıkarü-
mıştır. Şartnamesi Ankara J. Satm Al. Kom. Bşk. lığında görülür. Mu
hammen bedeli 120.000,— lira olup, geçici teminatı 7.2Ö0.— liradır. İha
lesi 22 Mayıs 1971. Cumartesi (günü saat 10.00 da yapılacaktır. İstekli
lerin teminat ve kanunî belgeleriyle birlikte belirtilen gün ve saatte Ko
misyonda bulunmaları duyurulur. 4933 /1-1 

——• 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Ondördüncü 
Bölge Müdürlüğünden : (BTJPJSA) 

1. Bölgemiz ihtiyacı için 1 adet lastik kaplama makinası (Dış ka
lıp) ile 2 adet lastik kaplama kalıbı (İç kalıp) 2490 sayılı Kanunun 31 
inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2. İşin keşif bedeli 35.000,— lira olup muvakkat teminatı 2625,00 
liradır. 

3. İşin ihalesi 31/5/1971 Pazartesi günü saat 15.30 da Bursa'da 
Duaçınarı'ndaki Karayolları 14 üncü Bölge Müdürlüğü binasında yapı
lacaktır. 

4. Bu İçe ait keşif ve şartnameler her gün mesai saatleri dahi
linde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şube Müdür
lüğünde, istanbul'da 1. Bursa'da 14 üncü Bölge Müdürlüğü Malzeme 
Amirliklerinde görülebilir. 

6. Eksiltmeye girebilmek için : 
a. İsteklilerin 1971 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 

Şirketlerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile bu iş 
için 2625.00 liralık muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını havi 
2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale günü en geç saat 14.30 a kadar makbuz muka
bilinde İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. Keyfiyet 
İlan olunur. 4724 / 4-2 

(Resmî Gazele) 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İ ş l e r i Re is l iğ inden : 

1 — H a k k â r i - Beytüşşebap Yat ı l ı O k u l u bakiye iş ler i i n şaa t ı işi 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre k a p a l ı zarf u s u l ü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (5.456.444,94) l i r ad ı r . 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve İ m a r İ ş le r i Reisliği İha l e K o 

misyonunda 7/6/1971 Pazartesi günü saat 16.00 da yap ı l acak t ı r . 
4 — Eksiltme şartnamesi ve d iğe r evrak m e z k û r Reisl ikte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için is tekl i ler in : 
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (177.444,—) l i ra l ık geçici temi

natım, 
B) 1971 yılına ait ticaret veya sanayi odas ı belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleriyle b i r l ik te verecekleri eksil tme şar t 

namesinde belirtilen ve usulüne göre h a z ı r l a n m ı ş olan p ı a n ve teçh i 
zat beyannamesi sermaye ve kredi imkânlarını b i ld i ren m a l î durum 
bildirisi teknik personel beyannamesi, t a a h h ü t beyannamesi, Bayındı r 
lık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini g ö s t e r i r müteahhitlik karnesi ibraz 
suretiyle Yapı ve imar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacak
ları) yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa k o y m a l a r ı l â z ımd ı r . 
6 — istekliler teklif mektuplarını 7/6/1971 Pazartesi g ü n ü sa.ot 

15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu B a ş k a n l ı ğ ı n a ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 2/6/1971 
Çarşamba günü mesai saati sonuna k a d a r d ı r . 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikme'er kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 4689 / 4-1 

1 — Hakkar i -Yüksekova Yatılı Bölge Okulu hakiye işleri inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.833.983.94,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar İşleri Reisliği İhale Komis

yonunda 8/6/1971 Salı günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görüle

bilir 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına (68.770,—) liralık geçici temi

natı, 
B -1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgelerini, 
C - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyan
namesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, tek
nik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları (C) gurubundan keşif bedeli kadar işin eksilt
mesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle 
Yapı ve imar İşleri Reisliği Belge Komisyonunda alacakları) yeterlik 
belgesini, teklif mektupları ile birlikte zaı fa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 8/6/1971 Salı günü saat 15.00 e 
kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına verecekler
dir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 3/6/1971 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4690/4 - 1 

ı ' d 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı i ş ler i 
5. Bölge Müdürlüğünden: 

A — (19.927,—) liralık geçici teminatını, 

B — 1971 y ı lma ait ticaret odası belgesini, 
C — M ü r a c a a t dilekçelerinyle birlikte verecekleri (Eksiltme Ek

siltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a - Plan teçhizat beyannamesini, 
b - Sermaye ve kredi i m k a n l a r ı n ı bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu bel i r t i len banka referansını, 
c - Teknik personel beyannamesini, 
d - T a a h h ü t beyannamesini, 
e - Bay ınd ı r l ık B a k a n l ı ğ ı n d a n almış oldukları (C) grubundan 

keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecekerini gösterir müteah
hitlik karnesini , 
ibraz suretiyle Yapı İ ş l e r i 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
a l acak l a r ı yeterlik belgelerini tekl i f mektupları ile birlikte zarfa 
k o y m a l a r ı l âz ımdı r . 

6 — is tekl i ler teklif mektuplarını 4/6/1971 Cuma günü saat 
11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Ye te r l ik belgesi alınmadı için son müracaat tarihi 1/6/1971 
Salı g ü n ü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 4879 / 4-1 

Tavşanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/806 
Tavşanlı Kavaklı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Nurettin Korkmaz 

tarafından Hali l , Hikmet Korkmaz vs. aleyhine açılan mirasın tereke
ye iadesi davasının yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Tavşanlı Kavaklı Mahallesi Üftadeler Sokakta mu
kim iken halen adresi meçhul bulunan İbrahim ihsan Eren'in adre
sinin meçhul bulunması sebebiyle davetiye ilânen tebliğ edilmiş ve gıyap 
karan da ilânen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan, duruşma 
günü olan 7/6/1971 günü saat 9.00 da Tavşanlı Asliye Hukuk Mahkeme
sinde davalı sıfaüyle hazır bulunmadığı ve kendisini bir vekille de 
temsil ettirmediği takdirde yargılamanın gıyabında yapılmasına ka
rar verileceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu
nur. 4877 / 1-1 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

PTT Personelinin yıllık, mazeret ve aylıksız izinleri ile hastalık 
izinlerinde değişik 657 sayılı Kanunun 102 - 108 inci maddeleri esas
larına göre işlem yapılmasına dair Ulaştırma Bakanlığınca tasvip 
edilen PTT Yönetim Kurulunun 2/4/1970 tarih ve 4482 sayılı kararı 
aşağıya çıkarılmıştır. 

K A R A R 
Teşekkülümüz Personelinin izinleri hakkında Genel Müdürlüğün 

30/3/1971 gün ve Personel Dairesi 2896 sayılı teklifi incelendi. 
1 — Teşekkülümüz personelinin, yılık, mazeret ve aylıksız izin

leri ile sağlık izinlerinde, değişik 657 sayılı Kanunun 102, 108 inci 
maddeleri esasları dahilinde uygulama yapılması, 

2 — Barem dışı personel ile yevmiyeli teknik personel, sözleş
meli ve işçi statüsünde çalışmakta iken memur statüsüne geçirilen 
personel içinde, 1/12/1970 tarihinden itibaren 3659 sayılı Kanuna tabi 
oldukları cihetle yıllık, mazeret ve aylıksız izinleri ile sağlık izin
lerinde birinci maddedeki gibi uygulama yapılması, 

Ve (PTT Personel Yönetmeliği) nin buna göre değiştirilmesi ve 
değişiklik yapılıncaya kadar yukarıda açıklandığı veçhile işlem yapıl
ması hususu ittifakla kararlaştırılmıştır. 

4801 / 1-1 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

Cankurtaran otoları için alınacak muhtelif ebatta 150 adet iç 
ve 150 adet dış lastik kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 60.570,— lira olup, geçici teminatı 4.278 lira 50 
kuruştur. İhalesi 2/6/1971 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Ko
nağındaki Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname 
Daimî Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün ve saat 10.00 a kadar teminat makbuz 
veya mektubu ve 1971 yılma ait ticaret odası vesikasını havi usulüne 
göre hazırlanmış kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene 
vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4757/4r3 

1 — Ankara - Gölbaşı Polis Eğitim Sitesi ve Ruh Sağlığı Has
tanesi su ihale hattı ve şebekesi I I . kısım inşaatı işi 2490 sayılı Ka
nunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (404.423,91) İhadır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 4/6/1971 Cuma günü saat 12.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. 

Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

(Resmî Cazete) 
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\nkara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Harp tarihi ek blok inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1.300.000 lira olup, geçici teminatı 52.750 liradır. İha

lesi 2/6/1971 Çarşamba günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. Taliplerin 2190 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evvelüıe 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 28/5/1971 günü 
saat 17.00 ye kadar Ankara'da M. G. B. İnş. Emi. D. Bşk. lığına müra
caat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 4784=/ 4-2 

Kapalı zarf usulü il« 9 adet asansör bakımı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 22.950 lira olup, geçici teminatı 1.725 liradır. İhalesi 

2/6/1971 Çarşamba günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktı^. Keşif 
ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırla
yacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 28/5/1971 günü 
saat 17.00 ye kadar Ankara'da M. S. B. İnş. Emi. D. Bşk. l ığma müra
caat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 4821 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 46.670,— T L . geçici teminatı 3.500.50,— T L . olan 
71 - 2062 - 1 dosya numaralı 10 kalem muhteüf elektrik kömürlerinin 
imal ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltmesi 1/6/1971 Salı günü saat 16.00 da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden 
dilekçeyle 25,— T L . bedelle verilir. 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgelerini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını, teknik şartna
mede yazılı diğer belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini iınza-
lıyarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırl ıyacaklan teklif mektup
larını eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Duyurulur. 4756/4-2 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Grubu Cinsi 

Eksiltmeye konulan yiyecek maddesinin 

T. tutarı M. teminatı 
Miktarı Lira Lira tarihi 

İhale 
Günü Saati 

1 Tavuk eti 25.000 Kg. 350.000 17.750 1/6/1971 Sah 11.00 
2 Yumurta 250.000 Ad. 125.000 7.500 3/6/1971 Perşembe 11.30 

1 — İhale Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi (Cebeci Başhekimlik 
binasında) toplanacak Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

2 — İaşe maddelerine ait şartnameler ile sair evrak hergün 
8,30-16,30 arasında Ankara Tıp Fakültesi (Sıhhiye Morfoloji binası) Ay
niyat ve Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Bu iş için 1971 yılı tasdikli ticaret ve Sanayi odası belgesi ib
razı şarttır. 

4 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun tarifine 
göre hazırlanacak kapalı zarflar ihale günü ihale saatinden bir saat önce 
Satın Alma Komisyonu Başkanlığma makbuz mukabili verilecektir. 

g — istekliler grubunda yazılı yiyecek maddelerinin tahminî fiyatın
dan yukarı olmamak üzere grubun birisine girebileceği gibi, her ikisine 
de girebilirler. Teklifler rakam ve yazı ile yazılacak, silinti ve kazıntı 
bulunmayacaktır. 

6 — İhale her iki grubun hizasında yazılı gün ve saatte kapalı zarf 
usulü ile yapılacak olup; isteklilerin nakit teminatlarını ihaleden önce 
Tıp Fakültesi Levazım Müdürlüğünden alacakları tahsilat müzekkeresiyle 
Ankara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne (Dışkapı) yatırmaları, 
banka mektuplarının limit dahili (Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı adına) 
vermeleri lâzımdır. 

7 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. 

İlân olunur. 4792 / 4-2 

1 — ı Fakültemiz ve Hastanelerinin çamaşırhane ile küçük onarım 
ve tadilâtı işleri kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 900.000,— lira, geçici teminatı 39.750 Uradır. 
Nakit teminatlar Ayniyat Levazım Müdürlüğünden teşkilât müzekke
resi alınarak Ankara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne (Dışkapı) 
yatırılacak, banka mektupları limit dahili (Ankara Tıp Fakültesi De
kanlığına hitaben) alınmış olacaktır. 

3 — tlıale 3/6/1971 Perşembe günü saat 10.30 da Tıp Fakültesi 
(Cebeci Hastanesi Başhekimliği) binasında toplanacak ıSatm Alma Ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 —ı Eksiltme şartnamesi ve eklerini havi dosya Sıhhiye'deki Mer
kez binası Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünde hergün 8,30 -16,30 saat
leri arasında görülebilir. 

5 —' ihaleye iştirak için istekliler : 
a) 39.750,— (Otuzdokuzbin yediyüzelli TL.) liralık geçici temi

natlarını, 
b) 1971 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini. 
c) ihaleye iştirak edeceklerin : Evvelce verecekleri müracaat di

lekçesi ile (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlan
mış olan) plan ve teçhizat beyannamesi, tetkik personel beyannamesi, 
taahhüt beyannamesi. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları «B* 
grubundan, enaz keşif bedeli kadar eksiltmeye girebileceklerini gösterir 
karnesini ibraz ederek; 31 /5 / İ971 günü saat 16,00 ya kadar Fakülte 
Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye iştirak belgesini, teklif 
mektupları ile birlikte 2490 sayılı Kanunun tarifine göre kapalı zarfa 
koymaları şarttır. 

ı6 —• İsteklilerin teklif mektuplarını 3/6/1971 Perşembe günü saat 
9.30 a kadar Satın Alma Komisyonuna makbuz karşılığı teslim etmeleri 
şarttır. 

7 —> Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. 

İlân olunur. 4844 / 4-2 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Muğla, İlçesi : Milas, Köyü veya mevkii : Sodra, Madenin cin
si : Zımpara ile mahlut alüminyum, Ruhsatnamenin tarihi: 25/6/1965, 
Numarası : AR : 1769, 1477, 1806 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : 13 rakımlı nirengiden 267 rakımlı nirengiye, buradan 

578.65 rakımlı Sodra Dağı tepesine kırık hat, 
Doğusu : 578,65 rakımlı Sodra Dağı tepesinden 181 rakımlı Ada 

tepeye buradan 426 rakımlı Karakaya tepesine buradan da 148 rakımlı 

nirengiye kırık hat, 
Güneyi: 148 rakımlı nirengiden 11 rakımlı nirengiye buradan 341 

rakımlı nirengiye kırık hat, 
B a t ı s ı : 341 rakımlı nirengiden 13 rakımlı nirengiye doğru hat, 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Zımpara ile 

mahlut Alüminyum madeni için Etıbank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 
yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

itirazı olanların bu ilânın gazetede yayınlandığı tarihten itibaıen 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâ
zım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların ka
bul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğin
ce ilân olunur. 4686 / 2-2 

Ankara İflâs Memurluğundan : 

1971/8 
Ankara 3 üncü Ticaret Mahkemesinin 1969/88 E . 1971/116 sayılı 

kararı ile (Atatürk Bulvarı No. 77/1. ve Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi 
Mermerci Han Kat 3 No. 72 Ankara) adresleri ile bildirilen Bentonit 
Sanayi Limitet Şirketinin iflâsına karar verilmiştir. 

. Müflis şirkette alacaklı olanlar alacaklarını masaya kayıt ettir-
| meleri için i f lâs Memurluğuna müracaat etmelerini ve keza Müflis şir-
i kete ait menkul ve gayrimenkul hak ve alacakları mevcut olduğu tak-
| dirde üzerine iflâs şerlimin konarak neticesinin İflâs Memurluğuna bil-
l dirilmesi İcra İflâs Kanununun 166 nci maddesi gereğince tebliğ ve ilân 
! olunur. 4716 
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Koy işleri Bakanlığı Topraksu Makına ikmal Müdürlüğünden: 

1 — Topraksu Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtı ihtiyacı için aşa
ğıda cins ve miktarları yazıh lastiklerin satm alınması kapah zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Mezkûr lastiklerin muhammen bedelleri ile muvakkat temi
natları aşağıda hizalarında gösterilmiştir. 

3 — Mevzubahis lastiklere ait idarî ve fennî şartnameler Müdür
lüğümüzde (Ankara'da Keçiören yolu üzerinde Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu karşısında) mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 

4 — Satın alınacak lastiklerin eksiltmesi cetvelde gösterilen gün 
ve saatlerde Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapıla
caktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları vesika
larla birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

6 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği; 
i lân olunur. 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedeli teminatı E k s i l t m e 

C î N S 1 adet TL. TL. Tarihi Saati 

6,50 x 16 düz tip 6 
kat dış lastik 
6,50 x 16 iç lastik 
700 x 16 düz tip 6 
kat dış lastik 
700 x 16 iç lastik 

700 
700 

250 
250 

1 

f 382250,— 19.040,— 21/5/1971 11.00 

4533 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 17.325,— TL., geçici teminatı 1.299,37 TL. olan 
71/2899-1 dosya numaralı Schlieren marka 6 adet şahıs, 3 adet yemek 
asansörlerinin bakım ve tamir işlerinin yaptırılması 2490 sayılı Kanu
nun 40 mcı maddesi gereğince yeniden kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. 

Eksiltmesi 25 Mayıs 1971 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle bedelsiz verilir. 
İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 

belgesini, fennî şartnamenin eki olan özel şartlarda belirtilen belgeleri 
ve alınan şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koy
mak şartiyle, hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltmeyi açma saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan 
lığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur 

4558/4-» 

MILLI PIYANGO 
9 Mayıs 1971 

Çekildiği yer: Ankara, Çekiliş tarihi: 9 Mayıs 1971 
Saat: 13.30 

109992 Numara 1.000.000 lira 
084285 Numara 300.000 lira 
095795 Numara 100.000 lira 
100517 Numara 100.000 lira 
393018 Numara 100.000 lira 

Kırkarbin (40.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
001404, 032983, 033728, 044196, 066479, 123473, 215665, 277640, 
295944, 348038. 

Yirmişerbin (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
038861, 039190, 042027, 054445, 056142, 173012, 177836, 225359, 
233214, 244442, 245042, 260639, 281385, 285372, 292008, 297206, 
324479, 336103, 339156, 391906. 

Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
002049, 006472, 016291, 022080, 029083, 036307, 037820, 039870, 
044740, 062318, 063086, 065991, 067633, 069091, 070651, 082316, 
083289, 116230, 118813, 121829, 126388, 142803, 143764, 158785, 
159731, 169812, 191820, 198897, 202567, 202708, 207937, 226829, 
235060, 236585, 251605, 273615, 286801, 291852, 298470, 303220, 
311271, 314559, 315764, 330062, 330175, 348500, 371975, 374998, 
383542, 393348. 

Dörderbin 
001462, 
007117, 
022299, 
037980, 
053255. 
066045, 
090677, 
109527, 
123087, 
134777, 
152587, 
168183, 
182182, 
200185, 
223205, 
233000, 
246852, 
266085, 
284669, 
295335, 
314537, 
334187, 
346717, 
359550, 
383382, 

001971 
007853 
025609 
037990 
058306 
066728 
092655 
110382 
127211 
136440 
153115 
169060 
189578 
201319 
224829. 
234013 
248878 
268011 
285778 
295777 
317203 
334368 
348372 
359889 
383692 

(4.000) 
002276 
009372. 
030016 
038062 
059121 
069951 
093709 
110841 
129746. 
136525 
153250, 
169835, 
189935 
203572 
226792 
234983 
251041 
271079. 
287564 
301697, 
317617 
335958 
349409. 
361158 
385403 

lira ikramiye kazanan numaralar 
002906, 003093 
011853, 012206; 

030513, 031247 
039472, 047627, 
059775, 060502. 
074797, 079647 
094056, 099395 
112065, 118433 
130430, 130606 
137851, 145415 
153563, 154009, 
174350, 179141 
191992, 193719 
206598, 212949 
226876, 227532 
235908, 236857, 
251549, 252190. 
275195, 275603, 
287893, 288349, 
305389, 308399, 
328395, 330810, 
337771, 338392 
349681, 350040. 
364465, 366028 
386155, 386888. 

003268, 
013710, 
031421, 
047690, 
060634, 
084166, 
104034, 
118764, 
132219, 
148528, 
157665, 
180031, 
193816, 
218677, 
229290, 
240424, 
255887, 
277510, 
291855, 
310090, 
330837, 
338702, 
353333, 
369746, 
387564, 

004057 
016234, 
034339 
048487, 
061583 
089189 
106184, 
119162 
132321 
149133 
161802 
180866 
197596, 
219069 
229357 
244802 
259736, 
279561 
293504, 
310853 
333915 
339950, 
354204, 
382706, 
396897 

004092, 
020457, 
036629, 
049187, 
063542, 
089367, 
107267, 
121914, 
133218, 
152341, 
164517, 
181994, 
199453, 
220296, 
232213, 
245182, 
264181, 
283130, 
293733, 
312893, 
334078, 
344221, 
358009, 
383013, 
397067. 

Son rakamlarına göre ikramiye kazanan numaralar: 
Son dört rakamı 0485 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 1450 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 4119 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 4579 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 4893 olanlar biner (1.000) hra 
Son dört rakamı 5189 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 6895 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 9S45 olanlar biner (1.000) lira 
Son üç rakamı 076 olanlar ikişeryüz (200) lira 

136 olanlar ikişeryüz (200) lira 
266 olanlar ikişeryüz (200) lira 
402 olanlar ikişeryüz (200) lira 
520 olanlar ikişeryüz (200) lira 
578 olanlar ikişeryüz (200) lira 
919 olanlar ikişeryüz (200) lira 
80 olanlar seksener (80) lira 
98 olanlar seksener (80) lira 
0 olanlar kırkar (40) lira 
7 olanlar kırkar (40) lira 

Son üç rakamı 
Son üç rakamı 
Son üç rakamı 
Son üç rakamı 
Son üç rakamı 
Son üç rakamı 
Son ik i rakamı 
Son ik i rakamı 
Son rakamı 
Son rakamı 

İkişerbin (2.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar: 
009992, 100992, 101992, 102992, 103992, 104992, 105992, 106992, 
107992, 108992, 109092, 109192, 109292, 109392, 109492. 109592, 
109692, 109792, 109892, 109902, 109912, 109922, 109932, 109942, 
109952, 109962, 109972, 109982, 109990, 109991, 109993, 109994, 
109995, 109996, 109997, 109998, 109999, 119992, 129992, 139992, 
149992, 159992, 169992, 179992, 189992, 199992, 209992, 309992. 

Biner (1.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar: 
004285, 014285, 
080285, 081285, 
084225, 084235, 
084282, 084283, 
084385, 084485, 
086285, 087285, 

024285, 034285, 
082285, 083285, 
084245, 084255, 
084284, 084286, 
084585, 084685, 
088285, 089285, 

044285, 054285, 
084085, 084185, 
084265, 084275, 
084287, 084288, 
084785, 084885, 
094285, 184285, 

064285, 074285, 
084205, 084215, 
084280, 084281, 
084289, 084295, 
084985, 085285, 
284285, 384285. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamım, yarım biletler ikramiyelerin 
yansım, çeyrek biletler ikramiyelerin dörttebirini alırlar. 

4859 
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Bayındırlık Bakanlığı KarayollanGenel Müdürlüğünden : 

No. 
Grup C 1 s i 

I Kticük "boy civata 
II Büyük boy civata 

III Somun 

Miktarı 

108 kalem 
48 kalem 
20 kalem 

Tahmini 
b e d e l i 
Lira Kr. 

640.170 — 
360.795,— 
175.350,— 

Geçici 
t e m i n a t ı 

Lira Kr. 

29.356.80 — 
18.181.80-
10.017-50.-

176 kalem 1.176.315,— 
Yukarıda yazılı 71 - 2611 - 1 dosya numaralı malzemelerin hizala 

rmda gösterilen tahmini bedel ve geçici teminatları üzerinden 3 grup 
halinde İmal ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltmesi 28 Mayıs 1971 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'd; 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapıla 
çaktır, istekliler grupların birine, ikisine veya üçüne birden teklit 
verebilirler. Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle 20,— TL. bedelle veri 
ör 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya Es
naf belgelerini, şartnamede istenen belgeleri ve teminat mektup veya 
makbuzu ile alınan şartnamenin her sahifesini imzalıyarak dış zarf 
içine koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi 
açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığıma vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyu-
HÜUR. 4808/ 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — ı Ofisimiz ihtiyacı olan 583 metre 4" lük Akaryakıt hortumu 
şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 17.750,— T L . dır. 
3 — Şartname. Genel Müdürlük Satm Alma Komisyonu Başkan

lığından temin edilebilir 
4 —• ihaleye iştirak edecek firmalar, teklif mektuplarının dış zar

fın üzerine yalnız (Hortum teklifidir) ibaresini yazarak en geç 10/6/1971 
günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Şube Mü
dürlüğüne vereceklerdir. 

5 —- Ofisimiz 24.90 sayılı Kanuna tabi değildir. 4876 / 2-2 

Doktor Sami Ulus Ankara Çocuk Hastanesi Baştabipliğinden : 

Cinsi 
Miktan M . tutarı G. teminatı 
kalem Lira Krş. Lira Krş. 

İ H A L E N İ N 
Tarihi Günü Saati 

Cuma 11.00 
Cuma 14.00 
Cuma 14.30 

1) İlâç 56 519.070,50 24.512,82 28/5/1971 
2) Gayrimamul 117 27.216,— 2.041,20 28/5/1971 
3) Sıhhî Malzeme 65 20.040.— 1303,— 28/5/1971 

Hastanemiz 1971 malî yılı ihtiyaçları olan yukarıda yazılı ilâç, gay 
rimamul ve cam malzeme kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Cinsi, miktan, muhammen bedeli, geçici teminatı, tarihi, gün 
ve saati yukanda gösterilmiştir. 

İhaleler yukarıda gösterilen satte Dr. Sami Ulus Ankara Çocuk 
Hastanesinde yapılacaktır. 

Şartnameler, Hastane Baştabipliğinde, istanbul, Konya, Adana 
Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 

ihaleler kalem kalem yapılacaktır. Müteahhitler iştirak ettikleri 
kalemlerin muhammen bedelleri üzerinden geçici teminat yatıracak
lardır. 

Taliplerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları teklif mek
tuplarını makbuz mukabilinde ihale saatinden bir saat evvel Komis
yon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 4842/4-2 

Türkiye Elektrik Kurumundan: 

A. G. TEVZt TABLOSU İMAL ETTİRİLECEKTİR 
1 — Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu işlerinde kullanılmak 

üzere, 220 adet A. G. tevzi tablosu, bir kısım ölçü aletleri Kurumu
muzca verilmek üzere, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle, şart
namesi gereğince imal ettirilecektir. 

2 — Bu işe ait teklif isteme dosyası : 
a) T E K K O Y ELEKTRİFİKASYONU FİNANSMAN - M A L Z E M E 

V E İDARÎ İŞLER DAİRESt BAŞKANLIĞI 
Ziya Gökalp Caddesi No. 14/5 Yenişehir - ANKARA, 

b) T E K 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Millet Caddesi No. 324/1 Topkapı - İSTANBUL, 

c) T E K 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
1391. Sokak Süsler Apt. No. 1 İZMİR, 

ıdreslerinden 5 0 , — T L . bedel mukabilinde temin edilebilir. 
3 — Yeterlik belcesi müracaatları en geç 1/6/1971 günü saat 

16.00 ya kadar, T E K KÖY ELEKTRİFİKASYONU FİNANSMAN - MAL
Z E M E V E İDARÎ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Muhaberat Servisi 
«Ziya Gökalp Caddesi Anadolu Han No. 14/5 Yenişehir - ANKARA» 
adresine yapılmış olacaktır. 

4 — Teklifler en geç 14/6/1971 günü saat 14.30 a kadar yukarıda 
belirtilen Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

5 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5038 /2-1 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den: 

1 —• Fabrikamız Haddehane Tesislerinde kullanılmak üzere dövme 
ve dökme ç e l i k t e n 2 tip cem'an 34 takım komple kaplin kapalı zarfla 
•eklif a l m a k suretiyle imal ettirilecektir. 

2 — Tekliflerin en geç 7/6/1971 günü saat 18.00 e kadar Ereğli 
Demir ve Çelik Fabnkaları T. A. Ş. (İç Alımlar Müdürlüğü Kdz. 
Ereğli) adresinde bulundurulması lâzımdır. 

3 — Şartname ve ilgili resimler Şirketimizin, Kdz. Ereğli Iç 
Alımlar Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No. 127 Kat 6 daki Ankara Bü
rosundan ve Tünel Caddesi Kut Han No. 38/5 deki istanbul Satın 
Alma Müdürlüğünden temin edilebilir. 

4 — Şirketimiz işbu imalâtı yapıp yaptırmamakta ve kısımlara 
bölmekte serbesttir. 5034 / 3-1 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

BASKETBOL V E YÜZME MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Basketbol malzemesi: 168 takım eşofman, 204 adet forma, 

204 adet şort, 204 çift kest, 31 adet top, 60 çift çorap, 48 adet suspan-
suar. 

Yüzme malzemesi: 242 takım eşofman, 158 adet erkek mayosu, 
5 adet bayan mayosu, 222 adet havlu, 18 çift çorap, 160 çift lastik 
ayakkabı. 3 adet yerli su topu, 48 adet başlık, 20 adet bornoz, kapalı 
zarf usuliyle satm alınacaktır. 

2 — Malzemelere ait teknik ve idarî şartname Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edilir. 

3 — ihale 24/5/1971 Pazartesi günü saat 15.30 da Ankara Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Geçici teminat verilen teklifin % 4 ü katı teminat ise ihale 
bedelinin % 8 i oranındadır. Geçici teminat makbuzu ile birlikte 1971 
vizeli ticaret odası vesikası ihtiva eden ve kapalı zarf usulüne göre 
hazırlanmış olan teklif zarfları 24/5/1971 Pazartesi günü saat 14.30 a 
kadar ihale Komisyonu Sekreterliğine makbuz karşılığında teslim 
edilecektir. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — idare, 2 4 9 0 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma

makta dilediğine yapmakta veya ayrı ayn firmalara yapmakta ser
besttir. 5037 / 2-1 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 
52050/B No. lu cetvel, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

ilânen ilgililere duyurulur. 
Ada No. 

206 
208 
885 
886 

Parsel No. 

2 
19 
1, 2, 3, 4 
3 
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Tarım Bakanlığı Veteriner Malzeme Deposu M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 
E t l i k - A N K A R A 

1 — Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n ihti
yacı için kapalı zarf usulü ile (13) kalem çeşitli i lâç satm a l ınacak t ı r . 

Satın alınacak ilâcın adı Miktarı 
M . bedeli 

Lira 
G. teminaîı 
L i r a K r ş . 

1) Chlorocoumarin-This-Phosp-
horic acide ester % 50 W p. 
toz 

1000 Kilo 
(1 Kg. paket) 106.890 6.594,50 

2) Phospnacide-Dimenthl ester 
toz 

500 Kilo 
(1 Kg. kutu) 43.605 3,270,38 

3) % 99 saf Lindane, Fluidol, 
Cyclohexanone 

2000 Şişe 
(1000 cc. şişe) 89.340 5.717,— 

4) °/o 12 BHC. Gamma Isomeri 
% 60 BHC. diğer isomerleri 

4000 Kilo 
(1 Kg. paket) 96.680 6.084,— 

5) % 6,5 BHC. Gamma Isomeri 
ve dolgu maddesi 

12000 Adet 
(1 Kg. paket) 73.440 4.922 — 

6) Tetramisole hidrochloride 2100 Adet 
(150 Gr. pa.) 137.760 8.138,— 

7) % 5 Pyrantel Tartarate so 2100 Şişe 
lüsyonu (500 cc. şişe) 93.471 5.923,55 

8) Haloxon, Sadium Sulphate. 
Hydroxyehyl cellulose Mag 1000 Adet 
nesium sulphate (70 Gr. paket) 33.600 2.520,— 

9) 2-(4-Thiazolyl-benzimidazole 1000 Adet 
(Thiabendazole ) (13,33 Gr. ad.) 22.050 1.653 75 

10) Sodium hidroksit kristalize 400 Adet 
(5 Kg. Kutu) 10.676 800,70 

11) n-AIkyl dimenthyl benzyl 
ammonium chlorides % 25 
n-Alkyl dimenthyl ethybenzl 
ammonium chlorides °/o 25 1700 Adet 
Inert madde % 50 (500 cc. şişe) 81.787 5.339,35 

12) Benzethonium chloride bile 500 Paket 
şimi (100 Gr. pa.) 10.385 778,88 

13) Cetavlon % 15 - Hibitane 300 Adet 
(Chlorhexidine) % 1,5 (1000 cc. şişe) 12.960 972 — 

2 — Eksiltme 3/6/1971 Perşembe günü saat 15.00 de Anka ra - Et-
lik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü binasında Sa tm Aîma 
Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — Teklif mektuplarının yukarıda belirtilen gün ve saatten bir 
saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı tes
lim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 — Bu eksiltmeye ait özel ve genel şartnameer her gün ça l ı şma 
saatleri içinde Ankara'da Veteriner Malzeme Deposu M ü d ü r l ü ğ ü n d e n , 
istanbul'da Veteriner Başmüdürlüğünden bedelsiz olarak temin edi
lebilir. 

5 — Eksiltmeye katılmak isteyenlerin şartnamenin 4 üncü mad
desinde yazılı belgeleri Komisyon Başkanlığına ibraz etmesi ş a r t t ı r . 

4973 / il 

Balâ Belediye Başkanlığından: 

1 — Aşağıda keşif özeti yazılı inşaatlar 2490 sayılı Kanun gere
ğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — ihale 2/6/1971 günü saat 10.00 da Belediye Encümeni huzu
runda yapılacak bu tarihte talipli zuhur etmediğinde 2 nci ihale 
9/6/1971 günü saat 10.00 da yapılacaktır. 

3 — Hamam binası inşaatı keşif özeti 82.365,88, Elektrik tesisatı 
10.000—, Sıhhî tesisat 29.677,22, Kazan tesisatı 56.563,41, Belediye binası 
ve sinema tadilâtı 66.099,37 liradır. 

dair 
4 — Şartname Belediye Muhasebesinde görülebilir. 
5 — Keşif özetinde gösterilen miktar kadar iş yaptığına 

resmî dairelerden alınmış bir belge ibraz edilecektir. 
6 — Geçici teminat olarak Hamam inşaatları 11.672,25, Sinema 

tadilâtı işi için 4.554,96 lira olup ihaleyi müteakip katî teminata 
çevrilecektir. 5031 / 4-1 

Anamur Belediyesi Başkanlığından : 

1 — Eski Belediye binasının tamamı 2490 sayılı Kanıma göre ka
palı zarfla 1/6/1971 Perşembe günü saat 10.00 da yine Atatepe mevkiin
deki 1 No. lu parsel ile Elekci Obası semtindeki 1 ve 2 No. lu parsel
lerde ajan gün saat 10.30 da açık art ırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Binanın muhammen bedeli 200.000,00 lira olup, geçici temi
natı 15.000,00 liradır. Atatepe'de 1 No. lu parselin m 2 20,00 lira olup, 
teminatı 150,— liradır. Elekci Obasında 1 ve 2 No. lu parsellerin m 2 

6,00 lira olup, teminatı 325,00 liradır. 
3 — Bu satışlara ait dosyaların Belediyede görülebileceği ilân 

olunur. 5030 / 4-1 

Denizli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/737 
Davacı Denizli Dokuzkavaklar Mahallesinde mukim Nccmiye Eren 

tarafından davalı izmir - Urla İlçesi Zeytinler Köyünden Hamza oğlu 
Sedat Eren aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşması sıra
sında : 

Davalı adresine çıkarılan dava dilekçesinin ekli olduğu ve du
ruşma gününü gösterir davetiyeye verilen meşruhatta davalının köy
den ik i - üç sene evvel ayrılarak İzmir'e gittiği ve adresinin bilineme
diğinden bahsiyle bilâ tebliğ iade edilmiş zabıta marifetiyle yapılan 
adres tahkikinde de keza davalının nerede ikamet ettiğinin bilineme-
mesine binaen ilânen davetiye yerine kaim olmak üzere ilân yapılma
sına karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 24/5/1971 Pazar
tesi günü saat 9.00 da davalının mahkemeye gelmesi veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap karan çıkarılacağına karar 
verileceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4427 /1-1 

Gönen Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/144 
Gönen'de Belgüzar Sus vekili Avukat Ahmet Nuri Subaşı tarafın

dan Yalova Safran Yolu No. 33 de Süleyman Sus aleyhine açılan bo
şanma davasının duruşmasında ikametgâhı meçhul bulunan davalıya 
•ianen tebligat icrasına ve duruşmanın 21/5/1971 gününe bırakılmasına 
karar verilmiştir. Keyfiyet dilekçe tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 5013 / 1-1 

Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünden: 

Cinsi : 1971 yılı yurt içi nakliyatı, 
Müddet i : Mukavele tarihinden itibaren bir sene, 
Miktar ı : Tahminen 100.000 — TL. 
Teminat: Geçici 6.250—, Katî 12.500— TL. 
Şar tname: istanbul - Büyükdere - Fatihormanı - Yedek Parça Depo 

Müdürlüğünde ve Ankara - İzmir Orman İşletmelerinde görülebilir. 
İha le : 28/5/1971 Cuma günü saat 14.00 de Müdürlüğümüz bina

sında kapalı zarfla teklif almak suretiyle yapılacaktır. 
5028 / 2-1 

Akhi sa r ilçesi Süleymanlı Belediye Reisliğinden : 

Belediyemize ait 33.563,87 lira keşifii fırın inşaatının 10/5/1971 
tarihinde yap ı l an ihalesine ta l ib i zuhur e t m e d i ğ i n d e n ihale 21/5/1971 
tarihine rastlayan Cuma g ü n ü saat 15.00 de tekrar yapılmak üzere 
geri b ı r ak ı lm ı ş t ı r . 

Tal ip le r in bel i r t i len gün ve saatte k a n u n î belgeleri ve % 7,5 temi
nat m a k b u z l a r ı ile b i r l ik te Belediyemize müracaatları ilân olunur. 

5032 / 1-1 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ 
BSBM Sermaye İıMmefl 
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                                İÇİNDEKİLER 

   

Kanun            

                                                                                                                Sayfa 
 
 
1402  Sıkıyönetim Kanunu           1 
 
Kararnameler 
 
7/2379  Türk Vatandaşlığına Alınmalar Hakkında Kararname      4 
 
7/2361  Kamu İktisadî Teşebbüsleri Reform Komisyonu Hakkında Kararname    4 
 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından Kararname       5 
 
7/2401  Maden Kanunu Hakkında Kararname        5 
 
Yüksek Seçim Kurulu Kararı 
 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ait Karar 

       5  

Genelgeler 
 
Dışticaret İşlerine Ait Sirküler          6 
 
  

 
 
 

 

 

İlanlar             6 
 

 
 
 
 
               

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




