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PAZARTESİ Sayı: 13839 

K A R A R N A M E 
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İlişik listede kimlikleri yazılı 274 (îki yüz yetmiş dört) göçmenin 
Türk vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanlığının 6/4/1971 tarih ve 
3/73238-00/3-3232 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 21/4/1971 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbakan 
N. ERIM 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S- KOÇAS 

Devlet Bakamı 
Başbakan Yardımcısı 

A- KARAOSMAI\OGLU 
Devlet Bakamı 
M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Balkanı İçileni Bakanı Dışışferi Balkanı 
D. KİTAPLI t. ARAR F- MELEN H- ÖMEROĞLU O.OLCAY 

Makiye Bakanı 
5. İV. ERGIN 

Milli Eğitim Bakanı 
Ş. OREL 

Bayındırlık Bakanı 
C KARAKAS 

Sağlık ve Sos- Yar- Bakanı 
T. AKYOL 

Ulaştırma Bakanı 
H- ARıK 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H- ÖZALP 

Çalışma Balkanı 
A. SAV 

Enerji ve Tabiî Kay Bakanı Turnam ve Tanıtma Bakanı 
/. TOPALOGLU E. Y. AKÇAL 

Köy İşleri Bakanı 
C. AYKAN 

Orman Bakanı 
S- İNAN 

Dif Ekonomik 
İlişkiler Bakanı 

Û- DERBlL 

Tarım Bakanı 
M. O- DIKMEN 

Sanayii ve Ticaret Bakanı 
A- ÇİLİNGİROĞLU 

imar ve iskân Bakanı 
S. BABÜROGLU 

Gençlik ve Spor Balkanı 
S. ERGUN 

(2510) sayılı İskân Kanununun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasına tevfikan 
vatandaşlığımıza alınacak serbest göçmenlere ait listedir. 

Uyruğu 
Beyanname Nüfus 

Dosya No: No: Adı ve soyadı adedi 

238/ 9392 204 Nuri Aksoy 7 
» 9889 55 Enver Murat 5 
» 10541 4 Bekir Kılıç 5 
» 10669 3318 İsmail Yalımz 4 
» 10769 29 Mestan Aydın 6 
» 10772 33 Mustafa Nakipoğlu 4 
» 10774 24 Hasan Güngören 3 
» 10870 3574 Nevrıye Beşturk 1 
» 10873 175 Faik Tutak 4 
» 10899 7457 Ahmet Birçok 7 
» 10900 17971 Murat Ismailoğlu 5 
» 10901 91 Halil Demirci 8 

Bulgar 
Yugoslav 
Bulgar 

Yugoslav 

Dosya No: 

238/10902 
» 10903 
» 10904 
» 10907 
» 10908 
» 10909 
» 10910 
» 10912 
» 10913 
» 10914 
» 10915 
» 10916 
» 10917 
» 10918 
» 10919 
» 10920 
» 10921 
» 10922 
» 10923 
» 10925 
» 10926 
» 10927 
» 10928 
» 10929 
» 10930 
» 10931 
» 10932 
» 10933 
» 10934 
» 10935 
» 10936 
» 10937 
» 10938 
» 10939 
» 10940 
» 10941 
» 10945 
» 10947 
» 10949 
» 10222 
» 10817 
» 10950 
» 10951 
» 10952 
» 10953 
» 10954 
» 10955 
» 10956 
» 10957 

Beyanname 
No: 

190 
3443 
162 

7485 
198 

1718 
554 
262 
293 

1813 
3502 
1815 
4626 

43 
48 
73 
57 

51 
50 
45 

300 
14 

16771 
1561 

16774 
3516 
128 
151 
244 
261 

1560 
171 

1 
7599 
251 
211 

17-72 
1814 

77 
2892 

12 
2089 

17067 
101 
108 

2536 
16930 

160 
36 

Adı ve soyadı 
Nüfus 
adedi Uyruğu 

Halil Şentürk 
Hamza Gürbüz 
Numan Davutoğlu 
Salih Smanoğlu 
Rıfat Yılmaz 
Ramadan Softalar 
Haydar Şale 
Süleyman Öztünk 
Eşref Baş 
Sait Hürvatan 
Nazım Yılmaz 
İbrahim Hürvatan 
Hamıt Çolak 
Saffet Bahar 
Mehmet Balkan 
Mustafa Akkurt 
ıSabri Morgül 
Halil Hatipoğlu 
Emrullah Rodbplu 

Murat Vatansever 
Tahir Koç 
Yakup Isalar 
İsmet öztürk 
Ramadan Kurtuluş 
Rabıye Öztürk 
Yunus Köprülü 
Celadın Durak 
İslam Şardal 
Hasan Bayraktar 
Hayri Yardımcı 
Ahmet Kurtuluş 
Kenan Zıya Kurtul 
Hatice Dalgıç 
Mehmet Dobruca 
Yusuf Yaman 
Mehmet Osmanlılar 
Rernzıye Altıntaş 
Murat Yetkin 
Fethi Çağlayan 
Mehmet Dubaz 
Mustafa Çiçek 
Hüseyin Pehlivan 
Hayrı Karışık 
Recep Doyran 
Abbas Tataroğlu 
Mehmet Topçu 
Ayşe Vatan 
Abdüş Atik 
Demir Korkmaz 

8 Yugoslav 
4 » 
1 •» 
2 » 
4 » 
6 » 
1 » 
6 » 
6 » 
1 » 
4 » 
7 » 
7 » 
6 Bulgar 

1 
3 
2 
4 
3 
1 
3 
8 

2> 

Romen 
Bulgar 

1 
2 
5 
4 » 
4 » 
2 » 
6 Yugoslav 
7 » 
6 » 
5 » 
2 s. 
4 » 
7 s» 
5 » 
7 » 
7 » 

10 » 
1 » 
3 » 
6 
3 
5 
7 
6 
3 
4 » 
5 Yugoslav 

Bulgar 
Yugoslav 

Romen 
Yugoslav 

Bulgar 

Bulgar 
Yugoslav 

T.C. 
Resmi Gazete 

Abdüş Atik 
Demir Korkmaz 
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Y Ö N E T M E L I K L E R 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Sportif Dopinglerle Mücadele Yönetmeliği 

Madde 1 — Doping'in tarifi: Doping; müsabakadan önce veya mü
sabaka esnasında her türlü sporcunun performasım sunî olarak artır
mak amaciyle doping maddelerinin o şahıs tarafından kullanılması 
veya hangi yolla olursa olsun fizyolojik maddelerin anormal miktar
larda alınmasıdır. 

Madde 2 — Her türlü sportif faaliyet ve müsabakadan evvel 
veya esnasında 1 inci maddenin tarifine giren maddelerin kullanıl
ması veya verilmesi yasaktır. Tedavi maksadı ile müsabakadan evvel, 
doping listesinde bulunan maddelerden birini kullanan spoıcu, mü
sabakaya iştirak edemez. 

Madde 3 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü veya buna bağlı 
Federasyonlar doping'ten şüphelenildiği zaman veya ilgili ve yetkili
lerin yazılı ihbarı üzerine herhangi bir müsabakada ve herhangi bir 
sporcuda doping kontrolü yaptırabilirler. 

Madde 4 — Beden Terbiyesi Teşkilâtınca görevlendirilen yetkili 
müsabaka doktoru, hakemi ve Bölge Müdürü veya ilgili ajanın huzu
runda şüphelinin her türlü eşyası aranır. Klinik muayenesi yapılır ve 
idrar, gerekirse kan numunesi alınır. Oyuncu, hekime müsabakadan 
evvel veya esnasında kendisine herhangi bir madde verilip verilmediği 
veya özel bir muameleye maruz kalıp kalmadığı hususunda malumat 
vermek ve hekimin lüzum göreceği bütün muayeneleri yaptırmak 
mecburiyetindedir. 

Madde 5 — Doping alınmasına yardım eden, veren şahıs veya 
kulüpler de doping alan oyuncu kadar mesuldür. 

Madde 6 — Doping alındığı veya verildiği tespit edildiği veya 
sporcu kendisinde doping araştırılmasına müsaade etmediği takdirde 
o sporcu, sorumlu şahıslar ve kuruluşlar Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Ceza Kuruluna verilirler. 

Madde 7 — Doping kontrolü yapılacak sporcuya, yetkili hekim, 
federasyon temsilcisi ve hakem huzurunda ik i şişe verilir. Sporcu bun
lardan birini seçer, ona idrarım yapar. Daha sonra bu idrarın yarısı di
ğer şişeye aktarılır. Sporcunun huzurunda şişeler kapatılır, mühürlenir, 
numaralandırılır. Sporcunun adı, soyadı, idrar numunesi ihtiva eden 
şişe numarası kopyalı olarak bir zapta geçirilir ve bulunanlar tarafın
dan imzalanır. Şişelerden biri kimyasal analiz yapılacak laboratuvara 
en kısa zamanda (48 saatten fazla gecikmemek şartiyle) gönderilir. 
Gönderilen numune kaybolduğu veya neticesine itiraz edildiği zaman, 
bu idrar numunesi analiz için aynı veya başka laboratuvara gönderilir. 
İdrar numunesi müsabakanın bitiminden sonra Doping Komisyonu
nun tespit edeceği süre içinde alınır. 

Madde 8 — Numune laboratuvara geldiğinde laboratuvarda 
mes'ul ik i şahıs (biri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü, diğeri la-
boratuvarı temsil eder) huzurunda şişe açılır fve şişelere dokunulup 
dokunulmadığı bir zabıtla tespit edilir. Numunenin laboratuvara ge
lişinden itibaren en kısa zamanda analiz yapılır. 

Madde 9 — Analiz sonucu, Iaboratuvar tarafından derhal Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

Madde 10 — Doping yapıldığı tespit edilen sporcu ile ona doping 
veren şahıs, (kulüp hekimi, antrenör, masör, kulüp idarecisi vb.) bul
guları tespit eden Iaboratuvar ranorları eklenerek Merkez Ceza Kuru
luna sevk edilir. 

Madde 11 — Sportif doping problemleriyle uğraşmak üzere Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü nezdinde üç kişilik bir «Doping Komis
yonu» kurulur. Bu Komisyon nötr olup bir Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü temsilcisi, bir toksikolog veya farmokolog ve bir üe Türkiye 
Millî Spor Hekimliği Federasyonu temsilcisinden oluşur ve konsülta 
tif mahiyettedir. Numunelerde dopingi araştıracak laboratuvarın tes
piti, doping muayenesini yapacak hekimin tayini, doping üstesinin her 
an gözden geçirilmesi gibi doping ile ilgili her çeşit işlemler de Komis
yon tarafından tavsiyelerde bulunulur. 

Madde 12 — Doping aranması ile ilgili her türlü masraf ilgili Fı 
derasyon tarafından yapılır. 

Madde 13 — Yukarıda bahsedilen Komisyon, azamî ik i senede biı 
ilgili federasyonlarla müştereken hazırlayacakları doping listelerin 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Yüksek Sağlık Kurulunun kararı i l 
tespit eder ve ilgililere duyurur. 

Madde 14 — 3530 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Bedeı 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu tarafından ha 
zırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğ; 
girer. 

Madde 15 — Bu Yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yü 
rütür. 

Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 19 ve 29 uncu 
maddelerinin değiştirilmesine dair Yönetmelik 

1 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 19 ve 2 nci maddeleri aşa 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19 — Hakemler görevlerini Milletlerarası Futbol Kaidele 
rine ve Futbol Hakem Yönetmeliğine uyarak yaparlar. 

Hakemlerin, müsabakaların teknik sonuçları hakkındaki kararları 
kesindir. Ancak, milletlerarası kaidelere aykırı hareket edildiği hak
kındaki itirazlar müsabaka Bölgece düzenlenmişse birinci derecede 
Bölge Hakem Komitesi, yoksa Tertip Komitesi ve nihaî olarak Futbol 
Federasyonu Merkez Hakem Komitesi tarafından (Beynelmilel kaide
lerin ihlâl edilip edilmediği yönünden) incelenerek bir karara bağlanır. 
Bu heyetin kararı kesindir. 

Madde 29 — Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlar
dır : 

a) Vaktinde müsabaka kılığı ile sahaya çıkmamak veya 9 kişi
den az bir kadro ile çıkmak. 

b) Tarafların bir müsabakayı, sonucu üzerinde anlaşarak yap
tıklarına Futbol Federasyonunca kanaat getirilmiş olmak: (bu tak
dirde her ik i taraf da yenik sayılır). 

Müsabakalardan önce veya sonra maç sonucu üzerinde tarafların 
anlaşma yapacakları veya yaptıkları ihbar, iddia ve şayiaları üzerine 
bunları incelemek maksadiyle Futbol Federasyonunun teklifi ve Genel 
Müdürlüğün onayı ile beş kişilik bir tahkik hey'eti kurulur. 

Bu Kurul gözlemleri ile hakemlerin, diğer görevli, yetkili ve ilgii-
lerin yazı ve bilgilerine dayanarak bir rapor düzenler. Futbol Federas
yonu bu raporu dikkate alarak nihaî kararını verir. Bu durum müsa
bakanın tescilinden sonra meydana çıksa dahi tescil iptal edilir ve ta
raflar gene hükmen yenik sayılır. 

c) Kulübe tescilli veya o mevsim için lisans vizesi yapılmamış fut
bolcu oynatmak, 

ç) Kulübün futbolcusu veya idarecisi antrenörü, monitörü ve 
yardımcıları ile yetkililerinin ayrı ayrı veya birlikte hakeme müdahale 
veya tecavüz etmeleri, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu müdahaleler 
dolayısiyle hakemin müsabakayı devam ettirme imkânını bulamaması 

Ayrıca seyircilerin taşkın hareket ve edebe aykırı hakaret ve fiil
leri sonucu maçın devam ettirilmesine imkân kalmaması halinde buna 
taraflardan birinin veya her ikisinin seyircisinin sebep olduğuna ka
naat getirilirse o takımın veya her ik i takımın hükmen yenik sayılma
sına Futbol Federasyonunca karar verilir. Böyle bir kanaata varılma
ması halinde duruma göre müsabaka yeniden yaptırılır veya yarıda 
kaldığı zamandaki sonucu ile tescil olunur. 

d) Lisans muayenesinden sonra hakemin futbolcuları tanımama
sından istifade ederek oyuncu değiştirmek, 

Hükmen yenik sayılma halinde galip takımın lehine 3 gol verilir. 
Hükümle yenik sayılan takım hesabına gol atılmış olsa dahi hiç bir 
gol kaydedilemez. (Hükümle galip gelen takımın 3 den fazla attığı gol 
sayıları muteber addolunur). 
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2 — 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu ma^de^i ge
reğince Merkez Danışma Kurulu'nca hazırlanan bu Yönetme!'K Resmî 
Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Profesyonel Futbc Yönetmeliğinin 4 ve 7 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve geçici maddesinin yürürlükten 

kaldır ii'.îiis.na dair Yönetmelik 

1 — Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 4 ve 7 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4 — Futbol Federasyonu yukarıdaki şartlar dahilinde pro
fesyonel takım kurmak isteyen kulüplerin müracaatlarım, müracaat 
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kesin olarak karara bağlar. 

Profesyonel takımı bulunan kulüplerin, profesyonel takımı bu
lunmayan kulüpleıle birleşmeleri halinde profesyonel futbol müsaba
kalarına katılmalarına izin verilmez. Bu kulübün profesyonel futbol
cuları ile yaptığı sözleşmeler sona ermiş sayılır ve futbolcular ilk trans
fer ayında diledikleri kulüple serbestçe sözleşme yapabilirler. Profes
yonel takımı bulunmayan kulübün - varsa - profesyonel futbolcuları ile 
ilişkileri devam eder. 

Madde 7 — Profesyonellik sıfatı, kulübü ile futbolcu arasında 
yapılan mukavelenin federasyonca tescilini müteakip futbolcuya pro
fesyonellik lisansının verildiği tarihte iktisap edilir. 

Genç ve amatör millî takım kadrolarına alman futbolcuların isim
leri her mevsim için Resmî Gazete'de de ilân olunur ve Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Sicil ve Lisans Müdürlüğüne de bildirilir. 

Bu futbolcularla Futbol Federasyonunun iznini almadan profes
yonel sözleşme yapamazlar. Ancak millî kadroda bulundukları süre 
içinde kendi kulüpleriyle sözleşme imzalayan futbolcular takımlarında 
amatör tahdidin dışında yer alırlar. Millî Kadrodan çıkartılan futbol
cuların sözleşmelerinin tescil işlemleri kulüplerinin talebi ile yapılır; 
Lisans kulübüne gönderilir. Ancak, sözleşmede belirtilen ödemeler, 
tescilden sonra yapılır ve süresi de tescille işlemeğe başlar. Bu hükme 
aykırı durumlar hakkında Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
Kadroda bulunan futbolcular kulüpleriyle sözleşme yapmamış ve kulü-
bünce de 10 uncu maddeye göre sözleşme yapmağa çağrılmamış ise, 
kadrolarda bulundukları süre içinde ve dışında amatör aktarma yapa
bilirler. 

2 — Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin geçici maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

3 — 3533 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesi gere-
L hıc: Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik Resmî 
Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Spor t i f Müsabakalardan Örre Yapılacak Saygı 
D u r u ş l a r ı ."a Yönetmelik 

Konusu ve kapsamı: 
1 — Bede.ı Terbiyeci Gene! Mudm!i;ğ.ı Teşkilâtı tarafından düzen

lenen sportif müsabakalardan önce kimlere saygı duruşu yapılaca
ğını düzenler. 

Saygı duruşu yapılacak haller: 
2 — Her türlü spor müsabakalarından önce ancak; 
a) Devlet Büyüklerinin, 
b) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü erkânı ile Federasyon ve 

Bölge Başkanlarının, 
c) Türk sporuna hizmette bulunmuş asker ve sivil eşhasın, 

vefatı halinde saygı duruşu yapılır. 
Yürürlük: 
3 — 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesi gere

ğince Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik Resmî 
Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 
4 — Bu Yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür. 

Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinin 27 nci 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair 

Yönetmelik 

1 — Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinin 27 nci 
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiıilmiştir. 

Madde 27 — 
a) Basm - Yayın Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan sarı 

ve mavi kart sahipleri ile Milletlerarası Spor Yazarları Derneği 
( A t P S ) kartı sahipleri bu kartlarım göstermek suretiyle her çeşit 
müsabakalara ve her türlü tesislere girebilirler. 

2 — 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesine 
göre Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik Resmî 
Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

e »»—— 

I L Â N L A R 
Çeşme Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1969/65 
K . No : 1970/23 
Hâkim : Emirzat ipek 12782 
Kâtip : Şevki Öztürk 545 
Davacı: K. H . 
Müşteki sanık: Atakan Burgaz, Enver Ziya oğlu 1941 doğumlu 

izmir Tilkilik 1301. Sok. No. 43 de ikamet eder. 
Suç : Adiyen darp ve izrar, 
Birbirlerini adiyen darp edip izrarda bulunmaktan sanıklar Nuri 

Yavuz Tatış, Hakkı Şevkat Ülkü, Atakan Burgaz, Cemal Okçu, Şerif 
Ahmet Türk ve Refik Eşher Karaca haklarında yapılan duruşma so
nunda sanıklar birbirlerinden davacı olmadıklarını duruşmada sara
haten beyan etmişler ve sanıklara isnad olunan adiyen darp ve izrar 
suçları da şahsî dava yoliyle takip olunan ve T. C. K. nun 456/4 ve 516/1 
inci maddelerine mümas fillerden olup feragatla düşen nev'iden oldu
ğundan feragat ve kabule binaen açılmış olan adiyen darp ve izrar suçu 
davasının C. U. M . K. nun 361 inci maddesine tevfikan düşmesine ve 
4800 kuruş mahkeme masrafının davalarından feragat eden müşteki
ler Nuri Yavuz Tatış, H . Şevkat Ülkü ve Atakan Burgaz'dan mütesavi-
yen ve müteselsilen tahsiline mütedair gıyabî karar zabıtaca yaptı-

i rılan aramalara rağmen müşteki sanık Atakan Burgaz'a tebliğ edile-
! mediği ve adresinin de meçhul bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı 
tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış ve kararın kesinleş
miş sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4874 

İ * 
j 
j Diyarbakır Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Saray Karakaya tarafından davalı Mikail Karakaya aley
hine açılan boşanma davasının yapılan açık duruşmasında : 

Davalının adresi tespit edilemediğinden, davalı namına davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı Mikail Karakaya'nın duruşmanın bırakıl
mış olduğu 28/5/1971 günü saat 8.00 de duruşmada bizzat hazır bulun
ması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, gelmediği ve bir ve
ki l de göndermediği takdirde, duruşmanın gıyabında devam edeceği 
hususu davetiye yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

486S 

D u r u ş l a r ı hakkında Y ö n e t m e l i k 
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İnegöl Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/1070 
Ziynet Şekerciler tarafından kocası Yılmaz Şekerciler aleyhine açı

lan şiddetli geçimsizlikten doğan boşanma davasının yapılmakta olan 
duruşmasında : 

Yılmaz Şekerciler'in adresinin meçhul kalması sebebiyle ilânen 
davetiye tebliğ edilmiş ve duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma 2/6/1971 günü saat 11,55 e muallâk olup, gıyap kararı 
makamına kaim olmak üzere Yılmaz Şekerciler'e ilânen tebliğ olunur. 

4970 

Ordu Tapulama Müdürlüğünden : 

T A P U L A M A KOMİSYONU KARARI 
Karar tarihi: 5/3/1971 
Karar No : 2/1 
Persel No : 61, 62, 64, 69, 70, 99, 100, 114, 115 
Ordu'nun Orhaniye Köyünden Mahmut ve Hüsnü Sağsen ile Sul

tan Sönmez'm süresi içerisinde itiraz etmekle Komisyonumuzda ince
lendi. 

Yukarıda yazılı parsellerde hissedar gösterilen Mehmet evlâtları 
Osman, Mehmetali, Cemal, Süleyman, Ahmet, Emine ve Fatma Sağ-
sen'ler ile Osman oğlu Nuri Sağsen'in hisselerinin harici satış gördü
ğünden iptaline Komisyonumuzca karar verilmiş olup ilgililerin adres
len bilinemediğinden ilân yolu ile tebliğ edilmesine karar verildiğinden, 

Tebliğ yerine kaim olmak üzer© ilânen tebliğ olunur. 
4942 

Konya Üçüncü İcra Memurluğundan : 

1970/1959 
Alacaklının adı soyadı : Sümerbank Krom Mağnezit Tuğla Sanayi 

Müessesesi vekili Avukat Şevki Turnagöl 
Borçlunun adı soyadı : Madencilik ve İnşaat Kolektif Şirketi, Ye

nişehir Çelik Kare Sokak No. 12/4 Ankara 
Haczin yapıldığı gün ve saat: 26/4/1971 tarih saat 13 de 1 adet 

600.000 lira değerinde Şovel marka eksvatör 
Adresinize çıkarılan tebligat bilâ tebliğ iade edildiğinden ve zabı

taca da yapılan tahkikat neticesinde de adresiniz tespit edilemediğinden 
işbu teblığatm ilânen tebUğine karar verilmiş olup Ic. İf. K. nun 102 nci 
maddesme tevfikan yapılan haciz sırasmda hazır bulunmadığınızdan 
işbu kâğıdın tebliği tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103 üncü 
maddesi gereğince 3 güne 15 gün ilâve suretiyle işbu ilânın neşri tari
hinden itibaren 18 gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz 
varsa bildirmeniz için icra dairesine baş vurmanız ilânen tebliğ olunur. 

4956 

Yenimahalle Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/476 
Davacı Hacı Süleyman Gül, tarafından davalı Mehmet Şekerci, 

aleyhine açmış olduğu tazminat davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Mehmet Şekerci, adresinden ayrılmış olup başka da adres 

bildirmediğinden duru|manm ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla 
karar gereğince duruşma günü olan 9/6/1971 Çarşamba günü saat 9.15 
de mahkemede hazır bulunması veya kendisim bir vekille temsil ettir
mesi aksı halde duruşmanın gıyabında devam olunacağı gıyap kararı 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4944 

Ankara Yedinci icra Memurluğundan : 

1970/1942 
Borçlu : T. Feriye Duman, Şahin Duman, Ankara Küçük Esat Nene 

Hatun Caddesi Attan Sokak No. 14/4 
Ankara'da ismail Katırcı vekili Av. Hüsamettin Yücer tarafından 

10/7/1969 - 5/8/1969 - 5/9/1969 tanzim tarihli 7150,00 şer liralık senet
lere müsteniden Ankara 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinden alman 
30/3/1970 tarih 1970/160-125 sayılı ihtiyatî haciz kararma müsteniden 
1/4/1970 tarihinde yapılan takipde 17 85 44 sayılı telefonun intifa hak-

17 MAYIS 1971 

kına 7000,00 lira kıymet takdir edilerek haciz vaz'olunmuş, ihtiyatî ha
ciz icraî hacze kayıt edilmiş gönderilen ödeme emirleri ve tebligatlar 
adresinizde bulunamadığınızdan bilâ tebliğ iade edilmiş zabıtaca da 
adresinizin tespiti mümkün olmadığından tebligatların ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

3 senet bedelinden bakiye 16250,00 lira aslı 200 lira ihtiyatî haciz 
vekâleti ücreti 420,00 lira temerrüt faizi ki ceman 16870,00 liranın icra 
masraf, faiz ve ücreti vekâletle birlikte 7 gün içinde ödemeniz borcun 
tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına 
dair bir itirazınız varsa senet altındaki imza size ait değilse 7 gün için
de ayrıca ve açıkça icra dairesine bildirmeniz, aksi halde imzanm siz
den sadır olmuş sayılacağı, imzayı inkâr ettiğinde mercii önünde ya
pılacak duruşma da hazır bulunmanız buna uymaz iseniz, itirazınızın 
muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazmızı yazılı veya sözlü 
olarak icra dairesine 7 gün içinde bildirmediğiniz takdirde 74 üncü 
madde gereğince mal beyanında bulunmanız hiç beyanda bulunmaz 
veya yalan beyanda bulunduğunuz takdirde cezalandırılacağınız borç 
ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam olunacağı, itirazınıza 
tebliğ gideri 150 kuruş posta pulu vermeniz müddetlerin 15 gün sonra 
başlayacağı 60 ncı madde gereğince 49 örnek ödeme emri ilânen tebliğ 
olunur. 4927 

Ankara Altıncı İcra Memurluğundan : 

1970/8604 

Alacaklı 3 Anadolu Bankası A. Ş. vekili Avukat Kemal Kaya 
Borçlu : 1 — 1 Erdoğan Altan, Meşrutiyet Caddesi 38/1 
Borçlu : 2 —• Selçuk Altan, Meşrutiyet Caddesi 38/1 
Borg miktarı : 3178,56 Tl. masraf hariç 
Müstenidat : 30/7/1970 hululü vadeli emre muharrer senet. 
Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından iş bu ödeme 

emrinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödemeniz. Takibin da
yandığı senet kambiyo senedi niteliğini haz değilse 5 gün içinde şikâyet 
etmeniz takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine 5 gün 
içinde, ayrıca ve açıkça bir dilekçe İle İcra Dairesine bildirmeniz aksi 
takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sâdır 
sayılacağı imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 liradan 5000 liraya 
kadar para cezasiyle mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız veya bor
cun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hak
kında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte 5 gün içinde Tetkik 
Merciine bir dilekçe ile bildirmek Merciden itirazınızın kabulüne dair 
bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz 
edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde 74 üncü madde 
gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olu-
cağmız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bu
lunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtarını havi kanunî 5 güne 
Tebligat Kanununun hükümleri dairesinde 15 gün ilâvesi üe 20 gün ol
mak üzere işbu ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 4928 

1970/8601 
Alacaklı : Anadolu Bankası vekili Avukat Kemal Kaya 
Borçlu ; Nahıt Aytun, Sümer Sokak 36/12 Ankara 

Borç miktarı : 10560,81 T L . masraf hariç 
Müstenidat : 20/7/1970 hululü vadeli emre muharrer bono 
1 —• Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme, icra emri

nin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını 7 gün içinde 
ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat 
icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait de
ğilse yine bu 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra 
takibinde bu senedin sizden sâdır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz 
takdirde Merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna 
uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya bor
ca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7 gün içinde büdir-
mediğınız takdirde aynı müddet içinde If. K. nun 74 üncü madde gere
ğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, 
hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız 
hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri 
icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde, itirazla birlikte 
tebliğ giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ka
nunî 7 günlük müddete 15 gün ilâvesi ile 22 gün içerisinde yukarıdaki 

' hususların yerine getirilmesine dair ihtarı havi ödeme emri yerine kaim 
I olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4929 
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istanbul 4 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/1058 
K. N o : 1971/171 
Davacı: H . A. 
Maznun : Mete Yazgan, Manisa Çarşı Mahallesi 9 numarada, 
S u ç : Tehlikeli vasıta kullanmak, 
Suç tarihi: 25/9/1970 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan maznun Mete Yazgan'm sabit 

olan fii l ve hareketinden dolayı T. C. K . nun 565/1, 647/6 nci madde
leri uyarınca bir gün hafif hapsine, üç lira hafif para cezasının 
teciline 22/2/1971 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin 
meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun hükümerine tevfikan ilânen yapıdığı tarihten onbeş 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

4967/1 

Sandıklı Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/261 
Davacı Sandıklı Kazasının Karadirek Nahiyesinden Ayşe Gümüş 

tarafından davalı Sandıklı Karadirek Nahiyesinden Halil İbrahim 
Ünal ve Mahmut Arıkan aleyhine ikame olunan izaleyi şüyu davasının 
yapılan muhakemesi sırasında : 

Davalı Hali l İbrahim Ünal'ın adına çıkarılan davetiyenin adresi
nin meçhul olması nedeniyle bilâ tebliğ iade edildiğinden ilânen dave 
uye tebliğine karar verilmiş olduğundan Halil İbrahim Ünal'ın duruş
manın bırakıldığı 4/6/1971 Cuma günü saat 9.00 da hazır bulunması 
hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4963 

Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

19Ö9/191 
Devrekani İlçesi Şeyhbali Köyünden Mustafa kızı Behiye Kavas 

tarafından aynı yerden Ahmet oğlu Mahir Kavas aleyhine açılmış bu
lunan şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma davasının duruşması sı
rasında verilen karar gereğince; 

Davalı Mahir Kavas adına çıkarılan gıyap davetiyesi gösterilen 
adresten ayrılmış olduğundan bahsiyle tebliğ edilemediğinden duruşmamr 
bu defa talik edildiği 23/6/1971 Çarşamba saat 9 da bizzat veya bir 
vekille kendinizi temsil ettirmeniz aksi takdirde davanın gıyabınızda 
cereyan edeceği lüzumu gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 4958 

Espiye Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. N a : 1969/75 
K. N o : 1969/146 
Davacı: K. H . 
Sanık : Ömer Yıldırım, Dursun oğlu 1935 doğumlu Espiye Hacı 

Köyünden, 
S u ç : Ruhsatsız dinamit kapsülü ve fitili bulundurmak. 
Suç tar ihi : 18/4/1969 
Ruhsatsız dinamit kapsülü ve fitili bulundurmak suçundan sanık 

yukarıda açık kimliği yazılı Ömer Yıldırım hakkında Mahkememizden 
verilen salâhiyetsizlik ve sanığın T. C. K. nun 264/2, 36 nci madde
leri gereğince Sulh Ceza Mahkemesinde yaygılanmasma dair karar 
sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 
uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile tebligat icrasına, 31 inci 
madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılmasına ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılma
sına 15/4/1971 tarihinds karar verildiği, 

İlânen tebliğ olunur. 4964/1 

E. No : 1968/159 
K . No : 1970/68 
Davacı: K . H . 
Sanık : Mehmet Ali Kaya, Şükrü oğlu 1942 doğumlu Espiye An-

durak Köyünden, 

S u ç : Kız kaçırmak, alıkoymak, ırza geçmek, 
Suç tar ihi : 7/9/1968 
Kız kaçırmak, alıkoymak ve ırza geçmek suçundan sanık yukarıda 

kimliği yazılı sanığın suçu sübut bulduğundan T. C. K . nun 430/2, 
416/son 418/2, 71 inci maddeleri gereğince neticeten onbeş ay hapis, 
1500 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline dair verilen 
16/4/1970 tarihli karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile 
tebligat icrasına, 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mah
keme divanhanesinde asılmasına 4/3/1971 tarihinde karar verildiği, 

İlânen tebliğ olunur. 4964/2 

E. No : 1969/159 
K. No : 1970/35 
Davacı: K . H . 
Sanık : Muzaffer Yılmaz, Ahmet Hamdi ve Halime oğlu 1931 

doğumlu Espiye Hacı Köyünden, 
S u ç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet, 
Suç tarihi: 26/10/1969 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Muzaffer Yılmaz 

hakkındaki dava sübut bulmuş olup 6136 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 9 ay hapis, 300 lira ağ,ır para 
cezası, ayrıca Mahkememizden verilip tecil olunan 21/10/1967 tarih 
ve 1967/92-58 sayılı ilâmla verilen 6 ay hapis 200 lira ağır para ceza
sının da T. C. K . nun 95 inci maddesi gereğince aynen ini azma, suç 
aletinin müsaderesine, 700 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tah
siline dair Mahkememizden verilen 10/3/1970 tarihli karar sanığa 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddeleri gereğince Resmi Gazete ile tebligat icrasına, 31 inci madde 
gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 
26/6/1970 tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4964/3 

E. No : 1969/35 
K . No : 1969/120 
Davacı: K. H . 
Sanık : Hasan Türk, Arslan ve Firdes oğlu 1945 doğumlu Sür

mene Kazası Baştımar Köyünden, 
Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet, 
Suç tar ihi : 15/1/1969 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Hasan Türk'ün 

suçu subut bulduğundan 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gere
kince 6 ay hapis, mermilerin az oluşu sebebiyle T. C. K. nun 59 uncu 
maddesi gereğince cezası 1/6 tenzil edilerek neticeten 5 ay hapis, 
166,60 lira ağır para cezasına, suç aletinin müsaderesine, 14 lira mah
keme masrafının sanıktan tahsiline dair Mahkememizden verilen 
23/9/1969 tarihli karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete 
ile tebligat icrasına, 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarih
ken 15 gün sonra tebüğatm yapılmış sayılmasına ilânın bir örneğinin 
mahkeme divanhanesinde asılmasına 26/6/1970 tarihinde karar veril
miştir. 

ilânen tebliğ olunur.. 4964/4 

E. N o : 1968/160 
K. N o : 1970/32 
Davacı: K . H . 
Sanık: Hasan Karan, Hali l ve Kıymet oğlu 1950 doğumlu Es

piye Dikmen Köyünden, 
S u ç : Alıkoymak, 
Suç tarihi: 1968 / Kasım, 
Alıkoymak suçundan sanık yukarıda açık kimliği vazılı Hasan 

Karan'm suçu sübut bulduğundan T. C. K. nun 430/2 nci madde ve 
bendi gereğince 6 ay aynı Kanunun 433 üncü maddesi gereğince 
cezası 1/2 tenzil edilerek neticeten 3 ay hapis ve T. C. K . nun 89 uncu 
maddesi gereğince hükmedilen cezasının teciline, 10,50 lira mah
keme masrafının sanıktan tahsiline dair Mahkememizden verilen 
10/3/1970 tarihli karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete 
ile tebligat icrasına 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin 
mahkeme divanhanesinde asılmasına 26/6/1970 tarihinde karar veril
miştir. 

İlânen tebliğ olumur. 4964/5 



Sahife : 6 (Resmî Gazete) 

Alaşehir Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1989/182 
K. No : 1969/226 
ISanık : Ünye İlçesi, Gülcügez Köyü 52 hanede kayıtlı Yusuf oğlu 

30 Mart 1928 tarmınde Nazıfe'den doğma Hulusi Aksu 
Suç : Memura menfi mukavemet 
Suç tarihi : 13/6/1969 
Memura menfi mukavemette 'bulunmaktan sanık yukarıda açık hü

viyetleri yazılı Hulusi hakkında Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesinde 
yapılan duruşma sonunda : 

T. C. K. nun 260 maddesi gereğince takdiren ve teşdiden onbeş 
gün hapis cezası ile tecziyesine dair 30/7/1969 tarihli gıyabî hüküm bu 
güne kadar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince işbu hükmün Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verümiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4910-1 

E . No : 1967/51 
K. Na : 1968/231 
Sanık : Pınarbaşı İlçesi Viranşehir Bucağı Yahyabey Köyünden 

Mehmet oğlu 1931 doğumlu Abide'den doğma Celal Tunç 
Suç : Irza tasaddi 
Sug tarihi : 26/11/1966 
Irza tasaddi suçundan sanık yukarıda açık hüviyeti yazılı Celal 

Tunç hakkında Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma 
sonunda : T. C. K. nun 451/1, 59 maddeleri gereğince bir sene sekiz ay 
süre ile hapsine ve sanığın bir gece nezarette kaldığı 27/11/1966 tari
hinde tutuklanarak 14/4/1967 tarihinde tahliye edilmiş olduğundan mev
kuf kaldığı günlerin cezasından sayılmasına dair verilen gıyabî hüküm 
bu güne kadar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince işbu hükmün Resmi Gaze
te ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar 
verilmiştir. 

i lânen tebliğ olunur. 4910-2 

E . No : 1967/47 
K. No : 1969/168 
Sanık : Konya İli Hatimsaray Bucağı Gökyurt Köyü 160 hanede 

kayıtlı Mustafa oğlu Afıfe'den doğma 1329 D. lu Nakip Can. 
Suç : 6197 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi : 7/3/1967 
6197 sayılı Kamına muhalefetten sanık yukarıda açık hüviyeti ya

zdı Nakip Can hakkında Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşma sonunda : 6197 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi delaletiyle T. 
C. K. nun 409 ve 5435 sayılı Kanun ve 647 sayılı Kanunun 6 ncı madde
leri gereğince onbeş gün hapis yetmişbeş lira ağır para cezasıyle teczi
yesine cezanın ertelenmesine dair verilen gıyabî hüküm bu güne kadar 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu mad
deleri gereğince işbu hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı 
kanunun 31 inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4910-3 

E . No : 1970/113 
K. No : 1970/318 
Sanık : Erciş Oyalı Köyü 17 hanede kayıtlı Hamii oğlu, 12/5/1953 

tarihinde Makbule'den dogma Hüsamettin Ünal. 
Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi : 17/3/1970 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık yukarıda açık hüviyeti ya

zılı Hüsamettin Ünal hakkında Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesinde ya
pılan duruşma sonunda : 

6136 sayılı K. nun 13, C. K. nun 55/3 üncü maddeleri gereğince 
altı altı ay hapis ikiyiiz lira ağır para cezasına dair 22/12/1970 tari
hinde verilen gıyabî hüküm bugüne kadar kendisine tebliğ edilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince 
işbu hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci 
maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4910-4 

17 M A Y I S 1971 

Alaşehir Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1969/142 
K. No : 1969/251 
Sanık : Sandıklı İlçesi Yavaşlar Köyünden Ahmet oğlu, 10/2/1340 

tarihinde Emine'den olma İbrahim Elmas. 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 9/4/1963 
Hırsızlık suçundan sanık yukarıda açık hüviyeti yazılı İbrahim E l 

mas hakkında Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma 
sonunda : 

T. C. K. nun 491/ilk, 622, 525 inci maddeleri gereğince üç ay ha
pis ve o kadar genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına dair 
30/9/1969 tarihli gıyabî hüküm bu güne kadar kendisine tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri ge
reğince işbu hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 
31 inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebli
gatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4910-5 

E . No : 1969/311 
K. No : 1969/355 
Sanık : Ilgın İlçesi Camiatik (Yabancı) Mahallesi 407 hanede ka

yıtlı Raşit oğlu 7/11/1946 tarihinde Nazikten doğma işsiz Nazım Turan 
Suç : Resmî ve adlî varaka tanzimi sırasında hüviyeti hakkında 

yalan beyanda bulunmak, mütecaviz sarhoşiuk. 
Suç tarihi : 14/9/1969 
Resmî ve adlî varaka tanzimi sırasında hüviyeti ve sıfatı hakkında 

yalan beyanda bulunmak ve mütecaviz sarhoşluk suçlarından sanık yu
karıda açık hüviyeti yazılı Nazım Turan hakkında Alaşehir Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda : 

T. C. K. nun 572/ilk, 528/2 nci maddeleri gereğince iki ay on gün 
hafif hapis cezasiyle tecziyesine dair 31/12/1969 tarihinde verilen gıyabî 
hüküm bu güne kadar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince işbu hükmün Resmî 
Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
karar verümiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4910-6 

E . No : 1969/182 
K. No : 1969/226 
(Sanık ; Trabzon İli Sevimli Köyü 35 hanede kayıtl ı Haş im oğlu 1336 

tarihinde Ayşe'den doğma Hasan Akyüz. 
Suç : Vazifede memura mukavemet vs mütecaviz sarhoşluk 
Suç tarihi: 13/6/1969 
Vazifede memura mukavemet ve mütecaviz sarhoşluk suçundan 

sanık yukarıda açık hüviyeti yazılı Hasan Akyüz hakkında Alaşehir 
Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda : 

T.C.K. nun 1-3, 572/1 inci maddeleri gereğince iki ay hapis iki ay hafif 
hapis cezasiyle tecziyesine dair verilen 30/7/1969 tarihli gıyabî hüküm bu 
güne kadar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 26, 29 uncu maddeleri gereğince işbu hükmün Resmî Gazete 
ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca tebliğ ta
rihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar 
verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4910-7 

Sultanhisar Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1968/21 
K . N o : 1970/7 
Vazife sırasında memura hakaret suçundan hükümlü, Nazilli 

Kazası Aşağı Mastavra Köyünden Al i oğlu 1926 doğumlu (Reşat Gül-
kan) hakkında Mahkememizin 4/2/1970 gün ve 1968/21 esas ve 1970/7 
karar sayılı ilâmiyle T. C. K . nun 266/1 inci maddesi gereğince (Bir 
ay hapis ve yüzelli lira ağır para cezasiyle tecziyesine) mütedair 
verilen 4/2/1970 günlü gıyabî mahkûmiyet kararı bütün aramalara 
rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile hükmün ilânen teb
liğine, aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarih
ten (15) gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir, 
i lânen tebliğ olunur. 4965 



Malatya Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1969/696 
K. No : 1970/283 
Mütecaviz sarhoşluk suçunüan sanık Malatya'nın Çavuşoğlu Mahal

lesi nüfusunda kayıtlı olup, aynı yerde oturur Yusuf oğlu Sultan'dan 
1943 de doğma Turan öztürk hakkında yapılan duruşma sonunda, T. 
C. K. nun 572/1, 59 uncu maddeleri gereğince 'bir ay yirmi gün hafif 
hapis cezası ile tecziyesi hususundaki 17/7/1970 tarihli hüküm, sanığın 
adresinin halen meçhul bulunması sebebiyle müteaddit aramalara rağ
men tebliğ edilemediğinden, hükmün sanığa Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine ilânın-bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, ilânı müte
akip 15 gli sonra tebligatın yapılmış sayılacağına, 7201 sayılı Kanunun 
28 ve müteakip maddeleri gereğince karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen 
tebliğ olunur. 4918 

E. No : 1969/721 
K. No : 1970/361 
Ruhsatsız dinamit bulundurmak-suçundan-sanık Pütürge'nin Gündüz 

Köyü nüfusunda kayıtlı olup, Malatya'da Akyol Pasajındaki Boğaziçi 
Çayevi «ıüsteciri iken semti meçhule giden, Durmuş oğlu İmmihan'dan 
1934 de doğma Mehmet Ugurola hakkında yapılan duruşma sonunda, 
T. C. K. nun 264/2, 647 S. K. ınun 4 lüncü maddeleri 'gereğince (2000') 
iki bin lira ğır para cezası ile tecziyesi hususundaki 28/8/1970 tarihli 
hüküm, sanığın adresinin . halen meçhul bulunması sebebiyle müteaddit 
aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, hükmün sanığa Resmî Gazete 
ile ilânen tebliğine, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 
ilânı müteakip 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri (gereğince karar veril
miştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 4919 

Malatya Trafik Sulh Ceza Hâkimliiğnden : 

E. N o : 1970/496 
K, N o : 1970/640 
Trafik Kanununa muhalefetten sanık Elazığ'ın Sanlı Köyü nü

fusunda kayıtlı olup, Elazığ'ın Nailbey Mahallesinde oturmakta iken 
semti meçhule giden Kasım oğlu Papiş'ten 1933 de doğma Mehmet 
Güler hakkında yapılan duruşma" sonunda, 6085 sayılı K . nun 58/C 
maddesi gereğince 300 lira hafif para ve 15 gün süre ile hafif hapis 
cezası ile tecziyesi hususundaki 30/9/1970 tarihli hüküm, sanığın ad
resinin halen meçhul bulunması sebebiyle müteaddit aramalara rağ
men tebliğ edilemediğinden, hükmün sanığa Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine" asümasıraa, 
üânı müteakip 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 7201 sa
yılı Kanunun 28 ve mütakıp maddeleri gereğince karar- verilmiştir. 
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 4921 

Malatya Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1969/492 
K . N o : 1970/344 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık, Malatya'nın Konak Köyü 

nüfusunda kayıtlı olup, Kernek Mahallesinde oturur Ahmet oğlu Ha-
lime'den 1934 de doğma Hacı Mehmet Us_ hakkında yapılan duruşma 
sonunda, T. C. K . nun 572/1, 59 uncu maddeleri gereğince bir ay yir
mi gün müddetle hapis cezası üe tecziyesi hususundaki 19/8/1970 ta
rihli hüküm, sanığın halen adresinin meçhul bulunması sebebiyle mü
teaddit aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, hükmün sanığa Res
mî Gazete ile ilânen tebliğne, ilânın bir örneğinin- mahkeme- divanhane
sine asılmasına, ilânı müteakip 15 gün sonra tebligatın- yapılmış sayıl 
masına, 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince karar 
verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 4922 

Çatalca Sulh Ceza Hâkimliğinden-: 

1970/76 
1/3/1970 tarihinde Çatalca Gürpınar Köyünden davacı Hasan Pa 

mukçuoğluna- darp ve hakaretten sanık aynı yerden Arif Turan hak 
kında yapılan duruşmada : 

Davacının bunca yapılan aramalara rağmen bulunamadığından ken
disine tebligat yapılamadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebliğt Ka-

Sahilfe: 1 

nununun 28, 29 uncu mddeleri gereğince Resmî Gazete ile davacı Ha
san Pamukçuoğlu'na duruşmanın ilânen tebliğine aynı K . nun 31 inci 
maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına ve duruşmanın-16/7/1971 günü saat 9.00 a talikine 
karar verilmiştir. 

Davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
4923 

Çatalca Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1968/62 
K . N o : 1970/9 
C. S. E. No : 1967/314 
Hâk im: A. Hikmet özbey 11404 
C. Savcısı: Müslim Topçu 14898 
Kâtip : Ferhat ^kgeyik 2745 
Davacı: K . H . 
Maznun: Kâzım Binici , Mehmet ve Hayriye oğlu 1939 doğumlu 

Çatalca Tursun Köyünden, 
S u ç : Kavgada korkutmak maksadiyle silâh boşaltmak ve 6136 

sayılı Kanuna muhalefet, 
Suç tarihi: 14/5/1967 
Tatbik edilen kanun maddeleri: T. C. K. 'nun 466/2, 51/1, 613ö sa

yılı K . nun 13, T. C. K . nun 69, 71, 74 üncü maddeleri gereğince işbu 
cezalarının içtima ettirilerek neticeten 7 ay 15 gün hapis ve 200 lira 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, hakkında 647 sayılı K . nun 4 üncü 
maddesinin tatbikine mahal olmadığına, ahlâkî temayüllerine göre 
ilerde bir daha suç işlemeyeceği hakkında mahkemeye kanaat gelmiş 
olduğundan işbu cezanın 647 sayılı K . nun 6 ner maddesi gereğince 
teciline, yapılan mahkeme sonunda karar verilmiş olduğundan sanı
ğın adresi bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle hükmün 
tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu mad
deleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 
inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teb
ligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 4924 

E . N o : 1968/78 
K . N o : 1969/109 
C. S. E. N o : 1966/264 
Hâk im: A. Hikmet Özbey 11404 
C. Savcı: Müslim Topçu 14898 
Kâtip : Ferhat Akgeyik 2745 
Davacı: K . H . 
Maznun: Ekrem Gemici, Osman ve Emire oğlu 1943 doğumlu De

nizli Başkarcı Köyünden, 
S u ç : Hırsızlık, 
Suç tarihi: 15/5/1966 
Tatbik edilen kanun maddeleri: T. C. K . nun 492/1, 525 inci 

maddeleri gereğince ik i sene süre ile hapis ve cezası müddetine mua
dil emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına, maznun 
25/6/1966 tarihinde tevkif 11/5/1967 tarihinde tahliye edilmiş ve ne
zarette kalmış bulunduğundan bu müddetlerin de cezasından mah
subuna, tecil talebinin reddine, hakkında 647 sayılı Kanunun bütün 
maddelerinin tatbikine mahal olmadığına, 

Yukarıda adı ve adresi yazılı hükümlü hakkında yapılan mah
keme sonunda: 

Sanığın adresi bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle 
hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 
uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içe
risinde tebligatın yapümış- sayılacağına, 30/4/1971 tarihinde karar ve
rildi. 4925 

— a — 
Bergama Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/686. 
Davacı Bergama Kurtuluş Mahallesinden Mukaddes Nalbantlar 

tarafından, davalı Bergama Barbaros Mahallesinden Necati Nalbant
lar aleyhine 22/9/1970 tarihli dilekçe ile şiddetli geçimsizlik sebebiyle 
açtığı boşanma davasında,, davalının adresi meçhul olduğundan adına 
davetiye tebliğ edilememiş olması sebebiyle bu kere duruşmanın kal
dığı r/6/19717günü saat 9.00 da,mahkemede bizzat .veya bir vekil mari
fetiyle hazır bulunması, dilkçe ve davetiye tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilânen telbiğ olunur. 4863. 

17 MAYIS 1971 (Resmî Gazete) 



(Resmî Gafete) 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Yapı işleri Dör
düncü Bölge Müdürlüğünden : KÜTAHYA 

1 — Kütahya - Altmtaş Hükümet Konağı ikmal inşaatı 2490 sayılı 
Kanunun 51 inci maddesi uyarınca müteahhit nam ve hesabına açık ek
siltme usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — tşin keşif bedeli 984.191,35 TL. dır. 
3 —• Eksiltme Kütahya Yapı işleri 4 iLıeü Bölge Müdürlüğü (Bele

diye Meydanı Çizmecioğlu Ap. da) Bölge ihale Komisyonunda 25/5/1971 
Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

i —ı Eksiltme şartnamesi ve diğer ihale evrakı mezkûr dairede 
mesai saatlerinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
a) 43.118,— liralık geçici teminat, 
b) 1971 yılma ait Ticaret Odası belgesi. 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre) hazırlanmış olan plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildiı-
gesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar ışın 
eksiltmesine girebileceklerim gösterir müteahhitlik karnesini ibraz su
retiyle Yapı işleri 4 üncü Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan ala 
saklan yeterlik belgelerini açık eksiltmede, İhale Komisyonuna Zbr&z 
atmelerl lâzımdır. 

0 — Açık eksiltmeye iştirak isteyenlerin yukarıda yazılı belgele
riyle ihale gün ve saatinde ihale Komisyonunda bulunmaları, 

7 —' Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21/5/1971 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 —. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 4272/4-4 

Reyhanlı Ziraat Meslek Okulu Satm Alma Komisyon Başkanl ığ ın

dan : 

C i n s i 

1 — 24 kalem kuru gıda maddesi 
2 — 19 kalem sebze ve meyve 
3 — 2 kalem et 
4 — 1 kalem ekmek 

M. bedeli 
Lira Kr. 

39.601,25 
21.362.50 
29.800,— 
12.500,— 

M. teminatı 
Lira Kr. 

2.970,04 
1.452,17 

600 — 
937,50 

1 — Reyhanlı Ziraat Meslek Okulunun ihtiyacı olan yiyecek mad
deleri 2/6/1971 Çarşamba günü saat 10.00 da okul idare binasında top
lanacak Komisyon huzurunda kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konula
caktır. 

2 — Eksiltme için 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre uygun 
olarak hazırlanacak zarflar ihale saatinden bir saat evvel makbuz mu
kabilinde Alım Satım Komisyonuna vermiş olacaklardır. 

3 — Bu işe ait şartname her gün mesai saatlerinde Okul Müdür 
lüğünde Antakya Teknik Ziraat Müdürlüğünde Reyhanlı Malmüdürü 
günde görülebilir. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 4493/4-2 

Ankara Defterdarlığından 

Dosya 
No. 

Alt olduğu 
dairesi Malın cins ve evsafı 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 

Teminat 
Lira Kr 

52-7269 Basın Yayın 
Genel Müd. 

Üç yılda birikecek tah
minen 50400 litre film 
2 nci banyo Hiposülfit 
suyu 50.400,— 3.780,-

52-7354 Tamire muh
taç Hek Mal. 
Amirliği 

Tahminen 930 ton muh
telif ebat hek oto dış las. 139.500,— 8.225 — 

52-7346 Tamire muh
taç Hek Mal. 
Amirliği 

Tahminen 5ü ton hek 
branda 50.000,— 3.750-

52-7277 Genel. Kur. 
Kh. Des. Kt. 
Komutanlığı 

FO 905 J Motor ve C L 
3730 şase No. lu 1958 
model - Chevrolet St. 
Wagon oto 15.500,— 1.163.-

1 — Yukarıda dosya numaraları, alt olduğu dairesiyle cins ve ev
safı yazılı menkul mallar hizalarında gösterilen muhammen bedeller 

üzerinden 2-190 sayılı Kanunun 41 inci maddesine müsteniden kapalı zari 
usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

2 — ihalesi : 4 Haziran 1971 Cuma günü saat 15.00 de Defterdar 
Iıkta teşkil olunacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde 
Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir. 

4 — Taliplerin satın almak istedikleri mallara ait yatıracakları 
teminata karşılık alacakları makbuzlarla birlikte hazırlıyacaklan ka
palı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar yani saat 
14.00 e kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edil
mez) ilân olunur. 4722 / 4-2 

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Müteahhit naın ve hesabına açık eksiltme suretiyle onarım, 
îşin yeri ve a d ı : Zonguldak, Kozlu Şosesi No. 41 de Vakıf Öğ-

<;nc; Yurdu onarımı, K . bedeli: 164.587,57 TL., G. teminat ı : 9.479 39 TL. 
ihale u r ih i : 24/5/1971, Günü : Pazartesi, Saati: 15.00 de. 

A — Yukarıda adı, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi gün 
ve saati vazıh onarım işi 2490 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 
müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait 
1-eşıf e \ rakı ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Vakıflar Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü ile Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

B — Eksiltmeye katılabilmek için taliplerin geçici teminat mak
buzu, 1971 yılı vizesini havi ticaret odası vesikası ve (ihale gününden 
r e s m î tatil günleri hariç en az altı gün evvel Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Onarım Şubesi müracaatla «eksiltme şartnamesinde istenilen belge
lerle» alacakları) iştirak belgesi ile birlikte ihalenin açılış saati 15.00 üe 
ıhalenm yapılacağı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü binasında hazır 
bulunmaları ilân olunu;. 4482 /4-4 

Çankırı TOPRAKSU Başmühendisliğinden 

A — Aşağıdaki işler, 2490 sayılı Kanun çerçevesinde kapalı zarf 
u<mlü ile ihale edilecektir. 

îşin yeri ve mahiyeti 

Çankırı - Merkez - Akçavakıf 
Eldivan Saray Köyü küçük-
su inşaatları 
Çankırı - Eskipazar - Büyük-
yayalar ve Çerkeş - Bayın
dır küçüksu inşaatları 
Çankırı - Kurşunlu - Çukurca, 
İlgaz - Yalaycık küçüksu 
inşaatları 
Çankırı - Kurşunlu - Atkara-
calar Merkez ve Ulupmar 
küçüksu inşaatları 

Müşterek 
Keş. bedeli G teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

İ H A L E 
Tarihi Saati 

178.953,66 10.197,68 1/6/1971 10.00 

137.461.69 8.123,08 1/6/1971 11.30 

80.372,48 5.268,62 1/6/1971 15.00 

9.529,92 1/6/1971 15.30 165.598,45 
B — ihale, Çankırı Hükümet Caddesi Sigorta Işham 110 No. lu 

TOPRAKSU Başmühendisliğinde yapılacaktır. 
C — Proje, şartname ve ekleri çalışma saatlerinde Başmühendis

liğimizde görülebilir. 
D — isteklilerin ihaleye iştirak belgesi alabilmeleri için (C) grubu 

karne veya bu gibi işleri yaptıklarına dair belgelerle birükte ihale tari
hinden üç gün önce Başmühendisliğe müracaat etmeleri şarttır. 

E — Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun usulüne uygun 
olarak hazırlanan teklif mektubu ile birlikte ihaleden bir saat önce mak
buz karşı'ığmda Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

F — Postada vaki gecikmelere itibar edilemez. 4738 / 4-3 

Akçakoca Malmüdürlüğünden 

1 — İlçemiz Hükümet Konağı tamir edilecektir. 
2 — thale açık eksiltme usulüyle 26/5/1971 günü saat 14.00 te 

Vlalmüdüriüğünde yapılacaktır. 
3 — Keşif bedeli 20.390,64 TL. olup muvakkat teminatı 1.530,— 

TL. dır. 
4 •— 2490 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır. 

4530 -4-4 
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17 M A \ l 5 197Ü 

Maliye Bakanlığından •. 

\ apılacak ı ş : Sarı bina Bankalar Yeminli Murakıplığı kısmı, 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü binası ve ek ik i sayılı bina giriş kori
doru kısmı sıhhî tesisat, WC. ve diğer onarım işleri. 

Keşif tu t a r ı : (58.021,91) lira, 
Geçici teminat ı : (4.152,—) lira, 
Eksiltme mahalli ve tarihi: 31/5/1971 Pazartesi günü saat (16.00) 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafın
dan kapalı zarf usuliyle ihale olunacaktır. 

Keşif, şartname ve diğer lüzumlu evrak mezkûr mahalde görü
lebilir. 

Eksiltmeye katılmak isteyenlerin, bu işin keşif bedeli tutarında 
benzeri bir işi ikmal ettiklerine dair belgeyi dilekçelerine ekliyerck 
28/5/1971 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliğine 
müracaatla Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesiyle 
19/1 yılı vizesini taşıyan ticaret odası vesikası ve secici teminat 
makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı Kanunim tarifatı dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline 
l.adar Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri lâzımdır. 

Posta ile vaki müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 47V4 / 4-3 

Köy işleri Bakanlığı TOPRAKSU Makina İkmal Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğünden : 

1 —- Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU taşra teşkilâtı işletme 
Müdürlükleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 5 adet Dam
perli kamyon kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

2 —' Damperli kamyonların muhammen bedeli ve geçici teminatı 
hizalarında gösterilmiştir. 

3 —p Bu işe ait idarî ve teknik şartnameler Müdürlüğümüzden P K 
19 Dışkapı - Ankara Keçiören yolu üzeri Ziraî Donatım Kurumu Kar
şısı) mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 

4 — Damperli kamyonların eksiltmesi cetvelde belirtilen gün V3 
saatde Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

3 —1 Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2. 3. ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dahilinde hazırlayacakları vesikalarla 
birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden 1 saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

6 —p Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur 
Sıra No : 1, Cinsi : Damperli kamyon, Miktarı : 5 adet, Muhammen 

bedeli : 816.665,— lira, Muvakkat teminatı : 36.417,— lira, Eksiltme 
tarihi: 28/5/1971 saat (11.00) de. 4854 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliği Yapı işleri 
5. Bölge Müdürlüğünden : ANKARA 

1 — Kastamonu Kız Ilköğretmen Okulu (işlik binası ve bahçe 
tanzimi) inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (1.824.246,09) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 3/6/1971 Perşembe günü saat 12 00 de yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge 
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A — (68.500,—) liralık geçici teminatını, 
li — 1971 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme ftarı 

•lanıesiııde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış .olan), 
a - Plan teçhizat beyannamesini, 
b - Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bıldinsu 

ve bunu belirten banka referansını, 
c Teknik personel beyannamesini, 
d - Taahhüt beyannamesini, 
e - Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubunda?, 

keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah 
hitlik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarla 
koymaları lâzımdır. 

Sahîıi e 9 

6 — tsteklileı teklif mektuplarım 3/6/1971 Perşemot günü saat 
I S i.00 e tadar makbuz mukabilinde Eksiltme Kom'svonu Başkanlığına 

-ereceklerdir 
7 —- Yeterlik belgesi alınması için son müracat tarihi 28/5/1971 

Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 
8 — Teıgıafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabu) 

edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4807/4-3 

Atyon - Sinanpaşa Belediyesinden : Belediyem izce 5. Caddeye yaptırılacak parke yol inşaatı 2490 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 — Eksiltme 21/5/1971 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 
:ie Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. 

2 — İşın keşif bedeli (230.700,40) liradır. 
3 —- Bu işin muvakkat teminatı (17.302,50) liradır. 
') — Bu işe ait eksiltme dosyası evrakı mesai saatler dahilinde 

Muhasebede göıülebilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden en az 

3 gün önce Belediyemize müracaatla iştirak belgesi alacaklardır. 
6 — Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince 

b-iZirUvyacakları teklif zarflarım eksiltmenin yapılacağı saatten bir 
>;vı< öncesine kadar makbuz karşılığında Belediyemiz Muhasebesine 
\ erecekledir. 

i lân ulunur. 4665 /•*-* 
- p m • •• 

Akhisar Belediye Başkan l ığ ından: 

Beledivemiz işlerinde kullanılmak üzre asgarî 70 beygir gücünde 
140 100 TL. muhammen bedelli şartnamesine uygun bir adet tam dizel 
t raktör ve ilâve ekipmanı satın alma işi kapalı zarf usulü eksiltme ile 
3'/5/!971 günü saat 15.00 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. Bu 
işe ait muvakkat teminat 8.250,— TL. olup şartname ve diğer evrak
lar fen işlerinde görülebilir. Teklif mektuplarının aynı gün saat 14.00 e 
kadar va/ı işlerimize teslim edilmesi gerektiği duyurulur. 

Malzemenin cinsi : Kapalı şoför mahalli 4 zamanlı tam dizel as
garî 70 bevgir gücünde traktör ve üzerine monte edilmiş asgarî 0.300 
m 3 kapasiteli hidrolik kumanda tertibatlı yükleyici kepçe, ayrıca ek 
olarak hidrolik kumanda tertibatlı tesviye aietı ile komple çalıştı va
ziyette yeni. Adedi: 1 adet, Muh. bedeli: 140.000,— TL. 

4937/4-2 

Pınarbaşı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Pınarbaşı Toprak iskân Şefliği taralından Pınarbaşı'nın 
Kırkpmar Köyünden davalı Ilyas Bostancı aleyhine ikame olunan tapu 
iptali davasının yapılan duruşması sırasında, bütün aramalara rağmen 
davalının adresi tespit edilemediğinden ilânen tebligat yapılmasına ka
rar verilmiş olmakla; 

Karar gereğince davalı Ilyas Bostancı'nm duruşma günü olan 
25/5/1971 günü bizzat mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini 
bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde hakkında gıyap kararı çıkartı
lacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4780 

Kocaeli Asliye Üçüncü Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/364 
Davacı Rahmi Okyar tarafından davalılar Hasan Küçüktürk ve 

Yusuf Şenyıl aleyhlerine açtığı tazminat davasımn yapılan duruşması 
s ırasında: 

Davalılardan Hasan Küçüktürk'ün adresi meçhul olduğundan 
24 Mart 1971 ve 13788 sayılı Resmî Gazete ile davetiye yerine ilânen 
tebliğ edildiği halde duruşmanın 30/4/1971 celsesine gelmediğinden, 
bu defa muhakemenin bırakıldığı 8/6/1971 günü saat 10.30 da mah
kemeye gelmediği, kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde 
duruşmanın gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere i lân olunur. 4776 

Resmi Gazete 
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Etibank Genel Müdürlüğünden: 

İnşaat Yaptırılacaktır 
Sarayönü Konya Civa İşletmesi Müessesesine ait sosyal ve sınaî 

binalar inşaatı sabit birim fiyat esası üzerinden eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

1 — Eksiltme 11 Haziran 1971 Cuma günü saat (15.00) de Etibank 
Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — İşin tahmini keşif tutarı (3.049.110,78 TL.) olup, geçici temi
natı 105.223— TL. dır. 

3 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup 
isteklilerin, 

a) B grubundan en az (4.000.000,—) TL. lık müteahhitlik karnesi, 
b) Eksiltme şartnamesinin 9 uncu maddesinde belirtilen vesi

kalar ile birlikte ihaleye iştirak belgesi almak üzere 24 Mayıs 1971 
Pazartesi günü saat (17.00) ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edil-
miyeceği gibi, noksan vesika ve telgrafla yapılan müracaatlar da dik
kate alınmaz. 

4 — İhaleye iştirak belgeleri, 7 Haziran 1971 Pazartesi gününden 
itibaren Sıhhiye Hanımeli Sokak No. 49 Etibank İnşaat Dairesi Baş
kanlığından alınacaktır. 1 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.30) a kadar Bankamız 
Umumî Muhaberat ,Servisine verilmiş Veya gönderilmiş bulunması 
lâzımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Eksiltme dosvaları 17 Mayıs 1971 Pazartesi gününden itiba
ren Bankamız inşaat Dairesinde görülebilir. 

7 — İhaleye iştirak için ihale dosyası satın alınması şart olup, 
dosyalar eksiltme günü saat (12.00) ye kadar Bankamız İnşaat Daire
sinden (500,— TL.) mukabilinde satın alınabilir. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
4972 / 3-1 

reğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkra
sının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sa
yılacağı ilân olunur. 4872 

Artvin Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1966/98 
K . N o : 1968/87 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 29/11/1968 günlü ilâmı ile 

T. C. K . nun 491/3 üncü maddesi uyarınca bir sene süre ile hapsine, 
T. C. K . nun 522 nci maddesi uyarınca cezasının 1/3 ü indirilerek so
nunda dört ay süre ile hapsine, aynı Kanunun 525 inci maddesi uya
rınca dört ay süre ile genel gözetim cezası altında bulundurulmasına, 
sanığa verilen hapis cezası 647 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci mad
deleri uyarınca bir gün on lira sayılarak (1200) lira ağır para cezasına 
çevrilerek sanıktan (100) er lira taksitler halinde (12) taksitte birer ay 
ara ile alınmasına, taksitlerden bir i ödenmezse kalan kısmının toptan 
alınmasına, sanığa verilen cezanın ertelenmesi halinde ileride bir daha 
suç işlemeyeceği kanaatini mahkemeye verdiğinden 647 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesi gereğince verilen cezanın ertelenmesine, karar ve
rilen Ardahan Binbaşak Köyü 85 hanede nüfusa kayıtlı olan Mehmet 
oğlu, Medine'den 1945 doğumlu Orhan Aktürk'ün hakkındaki hüküm 
sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi ge-

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Sıra No. Eksiltmeye konan işin çeşidi ve miktarı 
M . bedeli 
Lira Krş. 

381 Kalem 3 grup Land Rover marka oto ye
dek parçası 
434 kalem 4 grup Willys marka oto yedek 
parçası 
44 kalem boya malzemesi 

E . N o : 1968/69 
K . No : 1970/232 
Hırsızlık suçundan, Mahkememizin 20/11/1970 günlü ilâmı ile 

T. C. K. nun 491/3, 522/1, 523/1 ve 525 inci maddeleri gereğince netice
ten ik i ay hapsine karar verilen hükümlü Şaban oğlu Nadiye'den 1944 
de Borçka İlçesi Akantaş Köyünde doğma ve aynı yer nüfusuna ka
yıtlı Muharrem Yüksek hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağ
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye ka
rarın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

4873 

Ankara Beşinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/208 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Karagedik Köyünden 

Mustafa Aygen aleyhine açılan ecrimisil davasının yapılan duruşma
sında, davalıya çıkartılan davetiyenin büâ tebliğ iade edilmesi üzerine 
zabıtaca yaptırılan tahkikat da adresi tespit edilemediğinden ilânen da
vetiyenin tebliğine karar verilmiş ve duruşma 25/5/1971 saat 9.30 a 
bırakılmıştır. Davalının duruşmaya gelmesi bir vekil göndermesi dava 
dilekçesi yerme kaim olmak üzere ilân olunur. 4715 

Antalya Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/620 
Antalya Muratpaşa Mahallesinden Ramazan Parmak tarafından 

Antalya Yüksekalan Mahallesi Ebe Ana Sokak No. 31 de Ayşe Parmak 
hakkında açılan boşanma davasının ilk oturumu için davalıya tebligat 
yapılmış ve duruşmaya gelmiş olduğu halde bılâhara gıyap kararı bu
lunamadığı için tebliğ edilememiş zabıta marifeti ile de adresi tespit 
edilememiş olduğundan duruşmanın 30/6/1071 Çarşamba saat 8.15 e 
bıraküdığı gıyap yerme kaim olmak üzere tebliğ olunur. 4961 

Bornova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/593 
Bornova'da oturmakta iken 1914 senesinde vefat eden Fransız ta

basından Gözeloğlu Roko mirasçısı karısı Marianta (Marta), çocukları 
Cako, Maria ve Olya'nm hayat ve mematlarından haber alınamadığı 
gibi kimseleri de bulunmadığından gaipliklerine karar verilmesi Maliye 
Hazinesi tarafından talep edilmekle gaiplik kararı istenilen bu kimseler 
hakkında malumatı olanların duruşmanın bırakıldığı 14/9/1971 günü 
saat 9 a kadar Mahkememize bildirmeleri ilân olunur. 4959 

G. teminatı 
Lira Krş. Tarihi 

I H A L 
Günü Saati 

ihalenin 
ne suretle 
yapılacağı 

766.124 — 34.394,96 7/6/1971 Pazartesi 15.00 Kapalı zarf 

1.503.567,50 
178.965,— 

58.857,02 
10.198,75 

8/6/1971 
9/6/1971 

Sah 
Çarşamba 

15.00 
15.00 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

Ş. bedeli 
Li ra Krş. 

50,— 

50 — 
8.95 

Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 
Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satın Alma Komisyonunda yapı-

3 

1 -
2 • 
3 • 

çaktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarfları ek

siltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanığına vermeleri. 
5 — Postada vaki gecikmelerin kabul edümeyeceği. 
i lân olunur. 4947 / 4-1 
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Ardahan Asliye Hukuk Hâkimiğinden: 

1971/50 
Davac ı Kaptanpaşa Mahallesinden Gülsen Sit'in davalı Gölgeli 

Köyünden olan Sığıper Köyünde ikamet eden Yüksel Sit aleyhine aç
mış olduğu boşanma davasında davalının adresi meçhul olduğu ve ya
pılan araşt ırmada da bulunamadığından ilânen davetiye tebliğine ka
rar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı Yüksel Sit'in aleyhine açılan boşanma da
vasının talik edildiği 2/6/1971 günü saat 9.00 da Ardahan Asliye H u k u k 
Mahkemesinde hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil et
tirmediği takdirde adına gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine ka im 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4864 

Eskişehir Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/1026 
Hasan Karabulut tarafından Ümit Karabulut aleyhine açılan nafa

kanın kati davası sebebiyle. 
Davalı adına çıkarılan tebligatlar hila tebliğ iade edilmiş, adresi 

de meçhul kaldığından, davetiyenin Resmî Gazete'nin 3/3/1971 gün ve 
1921 sayılı nüshası ile 23/3/1971 günü saat 9 da mahkemede bulunması 
için tebligat yapılıp, gelmediğinden gıyap kararının da ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

Karar gereğince, davalı Ümit Karabulut'un 8/6/1971 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunması, gelmediği takdirde duruşmanın gı
yabında icrasına karar verileceği, g ıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 4797 

Devrekani Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1967/32 
Davacı Devrekani Orman Bölge Şefliği tarafından davalı Akdo

ğan Köyünden Yunus Sancar aleyhine ikame olunan 190 lira 72 k u r u ş 
tazminat davasının yapılan muhakemesi sırasında : 

Davalı Yunus Sancar adına çıkarılan davetiye tebliğ olunamadığı 
zabıtaca yapılan tahkikatta adresinin meçhul bulunduğu cihetle ilâ 
nen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan muhakemesinin 28/6/1971 
tarihine muallâk olup duruşmanın gün ve saatinde hazır b u l u n m a s ı 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4870 

Simav Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Simav'ın Tabakane Mahallesinden İbrahim Arıgümüş tara
fından karısı Zülfiye Arıgümüş aleyhine ikame edilen şiddetli geçim
sizlik sebebi ile boşanma davasının sonunda Simav Asliye Hukuk Mah
kemesinin 5/2/1968 tarih ve 1967/369 esas 1968/28 sayılı kararla Me
deni Kanunun 134 üncü maddesi gereğince boşanmalarına karar veril
miş bulunması sebebi ile davalının adresi meçhul olduğundan işbu ilânın 
Resmî Gazete'de neşrinden itibaren 15 gün zarfında davalı tarafından 
temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilân olunur. 

4960 

Samsun Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No : 1969/533 
K. N o : 1970/993 
Hâkim : H . Nuri Öcal 10441 
K â t i p : Abdullah Sökmen 
Davacı: Semiha Aytuğ, Reşadiye Mahallesi Sel geçidi N o . 3 

Samsun 
V e k i l i : Avukat Hamdiye Kurtoğlu, Samsun 
Davalı: Murat Aytekin, Çadır Köyü, Tercan - Erzincan 
Dava: Boşanma 
Davacı vekili Avukat Hamdiye Kurtoğlu tarafından verilen 

6/6/1969 tarihli dilekçesiyle davacı ile davalının 5 senedir evli olup bu 
evlilikten bir çocukları olduğunu, davalının köyde yaşadığnı davac ın ın 
ise şeh i rde doğup büyüdüğünü, davalının davacıyı zorla kaçırdığım, 

davac ın ın köy hayatına a l ı şmas ı mümkün olmadığı gibi ihtiyaçlarımda 
dava l ın ın k a r ş ı l a m a d ı ğ ı m , bir ara Samsun'a yerleşmişlerse de davalının 
ça l ı şmay ıp işsiz gezdiğinden bahisle boşanmalarını talep ve dava etmiş 
daval ı ise duruşmaya gelmemiş ve her hangi bir savunmada bulunma
mış t ı r . Davacı vekili Avukat Hamdiye Kurtoğlu huzuru ile davalının 
g ı y a b ı n d a yapılan açık duruşma sonunda: 

K a r a r : Tarafların Erzincan i l i Tercan ilçesi Çadırkaya Köyü 
147 hanede evli olup bu evlilikten 8/7/1966 doğumlu Nurcan isimli 
b i r çocuk la r ı olduğu nüfus cevabından anlaşılmış, dinlenilen davacı 
t an ık l a r ı dava l ı Murat'ın belirli bir işi ve aileyi geçindirecek bir gelir i 
o l m a d ı ğ ı m b u sebeple huzursuzluk ve kavgalar devam ettiğini davalı
nın s ık s ık davacı karısını bırakıp semti meçhule gidip evden kaç t ığ ım 
ve dolayısiyle vazifelerini yapmadığını bildirmişler, mahkemece bu 
ailenin d e v a m ı n a imkân görülmediğinden tarafların boşanmalarına 
hangi t a ra f ın daha fazla kabahatli olduğu anlaşılmadığından Medenî 
Kanunun 142 nci maddesinin tatbikine mahal olmadığına 8/7/1966 do
ğumlu küçük Nurcan'ın annesi Semiha'ya verilmesine, millî ve dini 
bayramların ikinci günü saat 9.00 dan 17.00 ye kadar küçük Nurcan'ın 
b a b a s ı Murat yanında geçirmesine, tarafların ayn şehirde oldukları 
takdirde senenin Ağustos aymm birinden otuzuna kadar keza küçük 
Nurcan'ın babası Murat yanında geçirmesine davacı tarafından yapılan 
83,— lira mahkeme harç ve masraflarının davalıdan alınarak davacıya 
verilmesine yine tarifeye göre 650 lira ücreti vekâletin davalıdan alına
rak davac ı vekili Avukat Hamdiye Kurtoğlu'na verilmesine temyiz yolu 
açık o lmak üzere davacı vekili Avukat Hamdiye Kurtoğlu'nun yüzüne 
k a r ş ı dava l ın ın gıyabında 28/9/1970 günü verilen karar açıkça okunup 
an la t ı ld ı . 3820 

Ankara Onüçüncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/1115 
Bedia Muzaffer Ardalı tarafından Cahit Ardalı aleyhine açtığı 

. boşanma davas ın ın n iha î k a r a r ı n d a tarafların boşanmalarına karar 
ı verilmiştir. Davalı ilânın kanunî süresi içinde temyiz etmediği takdirde 

h ü k ü m kesinleşecektir, i lân olunur. 4857 

Kızılcahamam Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/244 
Davacı kendi adma asaleten çocukları Çiğdem, Hacer öçal , Tev

fik Canan Öçal, Hatice Cavıdan Öçal'a velayeten Nesime İklime Öçal 
vekilleri Av. Rıza Mavıtuna tarafından Arif Deniz vs. aleyhine açılan 
200.000,— lira tazminat davasının duruşma günü olan 28/4/1971 günü 
ilânen davetiye yapıldığı halde Arif Deniz gelmediğinden hakkında gı
yap kararı verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 9/6/1971 Çarşamba saat 
10 da duruşmaya gelmediği veya kendisim bir vekille temsil ettirmediği 
takdirde davanm gıyabında devam edeceğinden işbu üânın gıyap kararı 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4930 

Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/126 
Küre Bürüm Köyünden Cemile Cebeci vekili Basri Erdem tarafın

dan açılmış bulunan veraset davasının duruşması sırasında verilen ka
rar gereğince : 

Sağ kalan eş Esma (Hesna) nın adresi bilinemediğinden eşiniz 
Mustafa Kurupara'nm mirasından mülkiyet veya intifadan hangisini 
seçtiğiniz sorulmak üzere duruşmanın talik edildiği 30/6/1971 Çarşam
ba günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmanız bulunmadığınız tak
dirde mülkiyet hakkını tercih etmiş sayılacağınız lüzumu tercih daveti
yesi yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4957 

Ayancık Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/173 
Davacı Orman İdaresi tarafından davalı Erikli Köyünden Recep 

Şahin aleyhine ikame eylediği 448,04 lira tazminatın tahsili hakkındaki 
davanın yapıları yargı lamasında: 

Davalının ormandan damgasız ve izinsiz ağaç kestiği ve davacı 
idareyi 448,04 lira zarara uğrattığı ceza davasının mürur zaman nede
niyle ortadan kaldırıldığı ve davalının adresinin meçhul olduğundan 
yargılamanın atıldığı 19/8/1971 günü saat 9 da hazır bulunması aksi 
halde gıyap kararı çıkarılacağından işbu ilânın davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 4962 
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Millî Savunma B a k a n l ı ğ ı n d a n : 

Millî Savunma Bakanl ığ ı 1',-u'sa i l i h u d u t l a r ı dahilinde yapt ı ra 
cağ ı betonarme bina i n şaa t ı işi için tek ; i l kabul edecektir. Tak r ib i 
keşif bedeli 625.000,— ( a l t ı y ü / y i ı r m b e ş b i n ) TL. d ı ı . İ s t ek l i l e r in N A T O 
ihalelerine i ş t i r ak etme belgesine haiz o l m a l a r ı şa r t ı ı ı . Tal ip ler in 
a şağ ıdak i adrese m ü r a c a a t l a gerekli f o rmla r ı a l m a l a r ı ve 26 Mayıs 1971 
tarihine kadar d o l d u ı u p iade etmeleri £erekl id i r . Postada vuku bula
cak gecikmeler n a z a r ı i t ibara a l ınmaz . 

A d r e s : M . S. B . NATO E n f r a s t ı ü k t ü r Daire B a ş k v ı k ğ ı Paris 
Caddesi N o . 52 K a v a k l ı d e r e - Ankara 

1946 '3-2 

Ankara Lv. A, 1 No, la Satın Alma Komisyona 
RaskaıJ ıSındsır î 

Aşağıda cinsi , m i k t a n , muhammen bedeli ve geçici temina»; \a-
zılı (bir) kalem (vivecek) maddesi m ü t e a h h i t nam h e s a b ı n a ( a ; ı i . ek
siltme) u s u l ü ile s a t ın a l ı nacak t ı r . Bu işe ait evsaf \e ş a r t n a m e mesa ; 

dahilinde is tanbul ve Anka ra Levaz ım Amir l ik le r inde görü l 'b i l i r . 

İ s t ek l i l e r in bel l i g ü n ve saatte Komisyonda hazır buiunrrol ı ı 
i l ân olunur. 

C i n s i : Nohut, Tah. F i a . : 4,— TL,, M i k t a n : 24,000 K g . , Mı ılı. V 
d e l i : 96.000,— T L . , G . t e m i n a t ı : 6.050,— T L . , İ h a l e : 3 Haz i ran 1«7 L p P , 
ş e m b e g ü n ü saat 10.15 de. 4? 10 /4-2 

Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geç'eı teminatları ya
zılı (Bir) kalem ( örme Tf. kayışı/ kapalı zaıf la eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Lcvazm. Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacakla.'i teklif mektup 
(arını ihale saatinden bir saat evveline kr.dar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri. Postada, geciken mektuplar kabul edilmez 

Cins i : ö r m e tüfek kayışı, Miktarı : 18.790.—. M bedeli : 131.530 — 
lira. G. teminatı : 7.827 lira thale günj : 5 Harran 1971 CumE-rtesi P,'Û-
nü saat 11.00 de, 4.582 - 4-4 

kanlısına vermeleri postada g e ç k e n mektuplar kabul edilmez. Tamamı 
tir istekliye ihale edilebileceği gibi partiler halinde ayrı ayrı istekliye de 
i ı a le edilebilir. 

Aşağıda cinsi, miktar., mı hamnıen bedel ve gec-r i teiîi'n'îda'. ya 
zıh CBir) kalem (Muh 'nsektsrlı kapalı za^fa eksiltmeler, h'zalrrın 
daki gön ve saatlerde Komisyonum u.ia. yapılacaktır rv?af "? şertr; 
mesı çalışma saatlerinde Komisyonda ve Istan!,''! Levazım 4.mirlig ı3> 
görülebilir, isteklilerin kanunî pckilde hazıi lajaeak'arı teklif mektupla 
rmı ihale saatinden bir saat e /voline tadar makbuz karşılığı Komısyor 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez Ta 
alıhüt konusu malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi iit 
cins uiısektisidim her biri vey,± ikisi ayrı ayn isteklilere de ihale cali» 
irilecektir, 

M . bedeli G. teminatı î H A L E 
C • a M Miktan Lira K r . Lira Kr G ü n ü Saati 

m üe karıdır % 75 
Undan esaslı toz 
üısektisid 
Toz insektisid 
(Formül-A) 
Cilde sürülerek 
iaşarattan koruyan 
•nsefetisid 

T O P L A M 

5500 Kg 'MB 6 0 -

61500 Ks. WA&'X— 

77g? 

900.890,-

;4.52-J,~ 

25.fc9i"> -

5 W-

39 7*?, -

i Haziraa 19TÎ 
Cuma günü aa&î 
11.00 c 

' BHZ- / 4-4 

Ankara Lv. A. 3 T\V ; %ıjn Aîum Kotıilsyoriiî 
Başkanb §ırs dan 

Aşağıda cinsi, miktan. muhammen bedel ve geçir, teminat'a!* y -
zıh (Bir) kalem (Branda) kapalı zarfla eksiltmeleri "üzalarındakl gür 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktı! Evsaf vc şartnamesi ça 
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde göıüle 
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazı-'ayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar mekbuz karşılığı Komisyon Baş-

C i». . 
M. bídeli Q. teminatı 
L>,* Kr Li-a Kr 

İ H A L E 
Günü Saati 

Hâki renk araç üst 
irtü branda bezi 120.000 m. 3.528.000, - 119.590.— 2 Haziran 1971 

Çarşamba saat 
»artılere girecekler 3O.C00 m. 882 000— 39.030 — 11.00 

4782 / 4-3 

Aşağıda ainsî ve miktarı, teminat ve ihale ve saatleri yazılı üç 
Kalem vantilatör kayışı müteahhit namı hesabına açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda 
ve istanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
gelmeleri, 

M, bedeli G. teminatı I H A L E 
C i n . m Miktan Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

M38 vantilatör kayışı 3564 Ad 51.280.- 3.815,- 2 Haziran 1971 
Çarşamba 
Saat 10.20 

Tuzla Jf ep vaıtiiarSr 
trayışı 8108 Ad 68.376,- 4.670.— Saat 10.30 

TMC-REO 21 Volt 
ranti!atör kavisi 2540 Ad. 96.520,- 8 080,- Saât 10.40 

4783 / 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

.jandarma Genel Komutanlığı J. Birlikleri ihtiyacı için (150) ton 
A tir' yemeklik zeytinyağı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
'•rapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli (1.650.000) T L . 
r olup geçici teminatı (63.250) liradır. İhalesi 28 Mayıs 1971 (Cuma) 
günü saat 15,30 da Ankara J. Satın Alma Kom Bşk. lığında yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi Ankara - istanbul - izmir J. Satın Alma Komisyon 
r?şk hklarında görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri 
ceklif mektubu ve belgelerini ihale saatinden bir saat evvel KomisyoD 
Bşk. lığına vermeleri, postadaki gecikmeler kabul olunmaz 

4713 / 4-3 

Devlet iluva Meydanları İşletmesi Genel Müdür lüğünde 

L Ksenoo>a Kava Limanı terminal önü oto park sahasının beton 
,-ı.plama işi inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine 

-•röre kapf.lı zarf usulü ile eks'ltmeye çıkarılmıştır. 
£ Tşin Keşif bedeli 322 413,34 liradır. Geçici teminatı 16.646,55 

ıradır îjbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
aesabma veya Genel Müdürlü:- veznesine yatırılıp karşılığında makbuz 
Yumacaktır. 

S Eksiltme 25/5/1971 tarihine tesadüf eden Sah günü saat 15.80 
ia Ankara'da DHMÎ Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda y«-
r>ü araktır 

4. Bu ife alt şartname Ankara'da G«n*l Müdürlük Malseme Dai
resi Reisliğinden, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı B&smüdürlüfündin 

'• (?.5 5 lira cedJl karşılığında temin edilebilir. 
5. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en geç 21/5/1971 günü 

'Afsal saati sonuna kadar aşağıda belirtiler, belgelerle birlikte bir dilek
çe ile Genel Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik 
\elgesi rl malan şarttır. Müraccatta genel evrak kayıt tarihi muteber 
c-lup. postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar nazarı dikkate 
dbnmaz. 

a) *C grubundan müteahhitlik ka-nesi> 
b) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisi (örnek 1) 
n) Kredi imkânlarını bildirir malî durum bildirisi (örnek 2 ve 2/a) 
il Teknik personel bildirisi (Örnek 3) 
s) Elindeki işleri bildirir taahhüt bildirisi (örnek 4) 
6. İsteklilerin 1971 yılı Ticaret Odaları belgesi, İdaremizden ala-

röjtları yeterlik belgesi, teminat mektubu veya makbuzunu havi kanuni 
-aküde tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat 
evvel Alım Satıra Komisyonuna makbuz karşılığında vermiş olmaları 
şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İsteklilerin gerçek tek 
kişi veya tüzel kişi olmaları şarttır, (Özel veya tescil edilmemiş ortak
lıklar kabul edilmez.) 4587/4-4 

file:///elgesi


17 M A Y I S 1971. 

Maliye Bakanlığından ; 

(Resmî Gaaefcet Sahile i 13 

1 — Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı binası çatı ve sıhhî tesisat 
onarımı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf 
usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (125.413,60) liradır. 
3 — Eksiltme Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyo

nunda (4/6/1971) Cuma günü saat (16) da yapılacaktır. 
4 —• Eksiltme şartnamesi ve diğer lüzumlu evraklar mezkûr eksilt

me Komisyonunda görülebilir. 
'5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A - (7.525,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1971 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre .hazırlanmış olanı) 
1. Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini, 

II. Teknik Personel beyannamesini, 
m. Taahhüt bayannamesinl, 

IV. En az bu İşin. keşif bedelinin yans ı kadar buna benzer bir i§i 
başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 

Dilekçelerine ekleyerek Yapı İşleri Beşinci Bölge Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplariyle bir
likte zarfa koymaları, 

6 — istekliler teklif mektuplarını 4/6/1971 Cuma günü aaıat (15)'e 
kadar Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak İçin aon müracaat • tarühl Sl/5/1971 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Posta ile vaki müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân olunur. 4932/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli : 258.000,— TL. , geçici teminatı : 14.070,— T L . olan 
71-2544-5 dosya numaralı 6.000.000 adet IBM kartlarının (Her türlü mal
zemesi asi alana ait olmak üzere) bastırılarak satın alınması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi" 4/6/1971 Cuma günü saat 16,00 da Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Numunesi mesaî 
saatlerinde aynı yerde görülebilir ve şartnamesi dilekçeyle bedelsiz ve
rilir. 

İsteklilerin teknik şartnamenin 11. ve 12. maddelerinde kayıtl ı mik
tardaki imal edilmiş kart numunelerini eksiltme tarihinden en az on gün 
önce Karayolları Genel Müdürlüğü (Elektronik Hesap Makin&ları Mü
dürlüğü)' ne teslim ederek tesellüm belgesi almaları şarttır. 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, kart tesellüm belgesini ve teminat mektup veya makbuzu ile 
alman şartnameni her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şar-
tiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltmeyi açma saatından bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vere
ceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

4735 / 4-4 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

B O Y A İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
1 — Seydişehir Alüminyum Tesislerine ait Çelik Konstrüksiyon 

aksamının kumla temizlendikten sonra boyanması ve bazı binalarda 
duvar betonları ile çatı kaplama yüzlerinin boya işleri sabit birim 
fiyat ve teklif alma esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 7 Haziran 1971 Pazartesi günü »aat (15.30) da 
Etibank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup 
isteklilerin, 

a) B grubundan en az (20.000.000— TL.) lık müteahhitlik kar
nesi; 

b) B i r defada benzeri bir işi taahhüt suretiyle yaptıklarına 
dair belge, 

c) Teklif alma şartnamesinin 5 inci sahifesinde belirtilen vesika 
lar, 

ile birUkte ihaleye iştirak belgesi almak üzere 18 Mayıs 1971 Salı 
günü saat (17.00) ye kadar kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri lâzımdır. Bu- tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul 

edilmeyeceği gibi, noksan vesika ve telgrafla yapılan müracaatlar da 
dikkate alınmaz. 

4 — İhaleye iştirak belgeleri, 2 Haziran 1971 Çarşamba günün
den itibaren Sıhhiye Hanımeli Sokak No. 49 da Etibank İnşaat Dai
resi Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.30) a kadar Bankamız 
Umumî Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması 
lâzımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Eksiltme dosyaları 12 Mayıs 1971 Çarşamba günündeı iti-
oaren Bankamız İnşaat Dairesinde görülebilir. 

7 — İhaleye iştirak edebilmek için ihale dosyası satın alınması 
şart olup, dosyalar eksiltme günü saat (12.00) ye kadar Bankamız 
İnşaat Dairesinden (750,— TL.) mukabilinde satın alınabilir. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
4688 / 3-3 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden; 

1 — Döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere İçmesu-
iarı Dairesi Başkanlığı ihtiyacı için 14 kalem sondaj ekipmanları dış 
memleketlerden teklif isteme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu . ihaleye ait sipariş dosya numarası 71-1826- 1 dır. 
3 — Son teklif verme tarihi 30/6/1971 Çarşamba saat 17.00 dir. 
4 — Beher şartname bedeli 100,— TL. olup bu bedel, Y S E Genel 

Vîüdürlüğü Malzeme ve Teçhizat Fen Heyeti Müdürlüğünden alınacak 
bir yazıya müstniden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Muhasebe Mü
dürlüğüne yatırılacaktır. 

5 — İstekliler Muhasebe Müdürlüğünden alınmış şartname bede
line ait makbuz ile antetli kâğıda yazılmış bir dilekçeyle Ulus - Ana-
fartalar tşham Kat 10 daki Malzeme ve Teçhizat Fen Heyeti Müdürlü
ğüne müracaat ederek şartname > talebinde bulunacaklardır. Dilekçele
rinde şartname numarası, teklif getirecekleri fabrikaların, sarih adres
lerini belirteceklerdir. 

6 — Teklifler en geç üçüncü maddede yazılı gün ve saatte mezküı 
Müdürlüğe verilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra verilenlerle postadaki 
•/ski olacak gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler nazarı dikkate 
olumlayacaktır. 

Duyurulur. 493.' 2-2 

Şile Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . N o : 1970/140 
K . No : 1971/33' 
Mehmet Aksoy tarafından eşi Hatun Aksoy aleyhine açılan boşan

ma davasnnm Mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda : 
Davalının adresi meçhul olduğundan karar özetinin davalıya Res

mî Gazete ile ilânına karar verilmiş olmaka, 
Mehmet Aksoy ile Hatun Aksoy'un boşanmalarına, davacı ta

rafından yapılan masrafların uhdesinden ipkasına, kusur ve kaba
hatin hangi tarafta olduğu belli olmadığından davalıya evlenme memnui-
yet cezası verilmesine mahal olmadığına 7/4/1971 tarihinde karar ve
rilmiştir. İşbu karar özeti adresi meçhul olan davalıya ilân tarihin
den 15 gün içinde temyiz edilemediği takdirde hükmün kesinleşeceği 
ilânen tebliğ olunur. 4866 

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. N o : 1963/87 
K. No : 1970/199 

Memuriyet sıfatını kötüye,kullanmak suretiyle haksız menfaat sağ
lamak suçundan sanık Seydişehir İlçesinin Zekeriyya Kovu nüfusun
da kayıtlı olup Pötürge İlçesinde Jandarma Uzman Çavuş iken göre
vinden ayrılarak semti meçhule giden Mehmet oğlu Şerife'den 1941 de 
doğma İsmail Ünüvar hakkında yapılan duruşma sonunda, T. C. K . nun 
209/1, 209/3, 227/son, 780 sayılı K . nun 9/4 üncü maddeleri gereğince 
bir sene bir ay on gün müddetle ağır hapsine, müebbeten memuriyetten 
mahrumiyetine ve 160,50 lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline 
dair 2/10/1970 tarihli hüküm, sanığın adresinin halen meçhul bulun
ması sebebiyle müteaddit aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, 
hükmün sanığa Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilânın bir örneğinin 
mahkeme divanhanesine asılmasına, ilânı müteakip 15 gün sonra tebli
gatın yapılmış sayılmasına, 7201 sayılı Kanunun 2 ve müteakip madde
leri gereğince karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

4920 



ÄdKäfe : 14 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 306.840,80 TL. geçici teminatı 16.023,63 T L . olan 
71-2063-1 dosya numaralı 33 kalem muhtelif fren kampanaları imal et
tirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 2 Haziran 1971 Çarşamba günü saat 16.00 da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi ajan 
yerden dilekçeyle 50,— TL. bedelle verilir. 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Es
naf Belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını, teknik şart
namede yazılı diğer belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesinı ımza-
lıyarak dış zarf içine koymak şartıyle hazırlıyaeakları teklif mektupla
rını eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler ka
bul edilmez. Duyurulur. 5044 / 4-1 

• — — 

Ankara Valiliğinden 

1 — Ankara Emniyet Müdürlüğü süvari binek hayvanları yemük 
ihtiyacı için beher kilogramına 55 kuruş tahmini fiyat konmuş bulunan 
65 ton yeşil yonca kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

2 — İhale : 3/6/1971 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
15.00 de Ankara Emniyet Müdürlüğü 6. Şube binasında toplanacak Ko
misyonda icra edilecektir. 

3 — Satm alınacak yeşil yoncanın muhammen bedeli tutan 
35.750,— lira olup geçici teminatı : 2.681,25 liradır. 

4 — Bu işe dair şartname her gün mesai saatleri dahilinde Ankara 
Emniyet 6. Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatten en geç bir saat evveline 
kadar ticaret odası vesikası, temmat makbuzlarım havi usulüne göre 
tanzim edecekleri zarflarım kapalı olarak Komisyon Başkanlığına ver
meleri lazımdır. 

6 — Posta vesair gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır. 
5026 / 4-1 

PTT Ankara Bölge Başmüdürlüğünden : 

1) Bolu PTT ve Karacasu depolarından yurdun muhtelif yerlerin
deki PTT Merkez ve iş yerlerine bir yıl zarfında yapılacak tahminen 
80.000 adet enjekte direğin nakliye işi kapalı teklif alma usulü ile ek
siltmesi yapılacaktır, 

2) Geçici teminat : 51.000,— lira olup bu işe ait şartname her gün 
iş saatlerinde bedeü karşılığında Malzeme Amirliği ve Bolu PTT Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

3) İstekliler ihalenin yapılacağı : 28/5/1971 Cuma günü saat 16.00 
dan bir saat evvel usulüne göre tanzim edilmiş kapalı teklif mektupla
rını Komisyon Başkanlığına tevdi edilmek üzere Samanpazarı Postaha-
nesindeki Malzeme Amirliğine vermeleri ilân olunur. 4997 / 2-1 

Bayramiç Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemize ait sinama binası tadil ve onarım inşaat işi yal
nız demiri idareden kapalı zarf eksiltmesi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 49.210,55 lira olup geçici teminatı 3690,80 liradır. İha
lesi 31/5/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de encümende yapılacaktır. Tek
lif mektuplarını ihaleden bir saat evvel riyasete verileceği, şartnamenin 
fen servisinde görülebileceği. 

2 — Belediyede mevcut BMC-Austin marka yeni kamyon-şase arka 
kısmına yangın için pompa, ön kısmına sulama cihazı ve üzerine 4 mm. lik 
saçtan 5 tonluk su tankı imal ve monte işi (Alet edevatı ile birlikte) ka
palı zarf eksiltmesi usulü ile yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 85 bin lira 
olup, geçici teminatı 6.375,— liradır. İhalesinin 31/5/1971 Pazartesi günü 
saat : 15.00 de Encümende yapılacaktır. Tekliflerin ihaleden bir saat ev
vel verilmesi, şartnamesinin itfaiye servisinde görülebileceği, bedelin 50 
bin lirası peşin, bakiyesinin 1972 Mart ayı sonunda ödeneceği, 

İlân olunur. 5029/1-1 

Çubuk Belediyesi Başkanlığından : 

Belediyemizce inşa edilmekte bulunan modern mezbaha inşaatının 
soğuk hava deposu ve müştemilâtı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapah zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

17 MAYIS 1971 

Keşif bedeü : 1.746.223,60 T L . dır. 
Geçici teminatı : 62.386,70 TL. dır. Millî bankalardan alman banka 

mektubu kabul edilir. 
İhalesi : 26 Mayıs 1971 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye En

cümeni huzurunda yapılacaktır. 
Bu işe ait şartname vesair evraklar her gün mesai saatleri dahi

linde Belediye Kaleminde görülebüir. 
Bu işe iştirak edecek müteahhitlerde aranılacak vesaikler. 
1 — Bir defada en az 2.000.000,— TL. Keşif bedelü mukabil işi 

makina tesisleri ile birlikte komple yaptırdığını ve kabul ettirdiğini 
tevsik eden bağlı olduğu sanayi odasınca tasdik edilmiş iş bitirme bel
gesi. 

2 — Teknik personel beyannamesi (Yani müteahhitlik resmî daire
den alınmış emrinde soğuk hava deposu imal ve montajında çalışan mü
hendis ve monter bulundurduğunu gösterir belge). 

3 — Teknik teçhizat beyannamesi. (Yani müteahhidin makinalarm 
bir kısmını veya tamamını imal edecek makina ve aletlere sahip oldu
ğunu gösterir resmî bir belge.) 

4 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış tasdikli ve asgarî işin ke
şif bedeli kadar B grubu inşaat G grubu tesisat müteahhitliği karnesi 
aslının ibrazı. 

5 — Taahhüt beyannamesi (Yani yapmış ve halen yapmakta oldu
ğu bu gibi işlerine ait resmî belge). 

6 — Sanayici olduğunu tasdik eden Sanayi Bakanlığından alınmış 
sanayici sicil vesikasının aslının ibrazı. 

7 — Yeterlik belgesi Belediyeden üç gün evvel alınması şarttır. 
8 — 1971 yılma ait tasdikli ticaret ve sanayi odası vesikası. 
9 — Postadaki vaki olan gecikmeler kabul edilmez. 
10 — Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveU Encümene 

verilmiş bulunacaktır. 4975 / 3-1 

• 
Türkiye Elektrik Kurumundan : 

Demir travers tipi izolatör demiri imal ettirilecektir 
1 —' Kurumumuzun köy elektrifikasyonu işlerinde kullanılmak 

üzere, 25.000 adet B-35 tipi demir travers durdurucu, 15.000 adet C-35 
tipi demir travers tipi taşıyıcı izolatör demirlreinin 0 35 mm. lik demir 
malzemesi Kurumumuzca verilmek üzere, kapalı zarf usulü teklif al
mak suretiyle, şartnamesi gereğince imal ettirilecektir. 

2 —'Bu işe ait teklif isteme dosyas ı : 
a) T E K Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme ve İdarî İ ş 

ler Dairesi Başkanlığı, Ziya Gökâlp Caddesi No. 14/5 Yenişehir - Ankara 
b) T E K 12 nci Bölge Müdürlüğü, Millet Caddesi No. 324/1 Top-

kapı - istanbul 
c) T E K 4 üncü Bölge Müdürlüğü 1391 Sokak Süsler Apt. No. 1 

İzmir 
adreslerinden 50,— T L . bedel mukabüinde temin edilebilir. 

3 — i Yeterlik belgesi müracaatları en geç 2/6/1971 günü saat 16,00 
ya kadar T E K KÖY E L E K T R İ F İ K A S Y O N U F İ N A N S M A N - M A L Z E H 

M E V E İDARÎ İŞLER D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Muhaberat Servisi 
«Ziya Gökâlp Cad. Anadolu Han No. 14/5 Yenişehir - ANKARA» ad
resine yapılmış olacaktır. 

4 —< Teklifler engeç 11/6/1971 günü saat 14.30 a kadar yukarıda 
belirtilen Muhaberat Servisine verilmiş' olacaktır. 

5 —ı Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5059 / 2-1 

Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Baraj Bendderesi arasında 62.763,50 lira keşif bedelli hendek 

hafri işi açık eksiltme sureti ile ihale edilecektir. 
2 — Şartnamesi mesai saatleri içinde İdare İnşaat Başmühendis

liğinde görülür. 
3 —• Geçici teminat 4.707,— liradır. 
4 — ihale Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Sat ım Ko-

j misyonu huzurunda 31/5/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır, 
ı 5 —• İhaleye iştirak edecekler fennî şartnamenin 12 nci madde

sinde istenen vesikaları Komisyona ibraz edecektir. 
O — idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

I tamamen serbesttir. 5080 / 3-1 

(Resmi Gazete) 



17 MAYİS 1971 

Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Harp tarihi ek blok inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1.30O.0OO 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 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline 
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. S. B. Inş. Emi. D. Bşk. lığına müra 
caat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 4784/4-3 

Kapalı zarf usulü ile 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 yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırla
yacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri şarttır 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 28/5/1971 günü 
saat 17.00 ye kadar Ankara'da M. S. B. Inş. Emi. D. Bşk. lığına müra 
caat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 4821 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden,: 

Tahmini bedeli 46.670,— TL. geçici teminatı 3.500.50,— T L . olar 
71 - 2062 - 1 dosya numaralı 10 kalem muhtelif elektrik kömürlerinin 
imal ettirilerek satm 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,— TL. bedelle verilir. 

istekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgelerini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını, teknik şartna
mede yazılı diğer belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza-
hyarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektup
larını eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığma vereceklerdir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Duyurulur. 4756 / 4-3 

Türkiye Elektrik Kurmuu Genel Müdürlüğünden: 

ENERJİ N A K l L 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 satm 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. Gecı 
fcen teklifler nazarı itibara alınmayacaktır. 

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

Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 
Konya - Ereğli 

1 — İşletmemizdeki hatalı ve rest bezler ile üstüpü, pamuk 
telefi ve hurda malzemeler açık art ırma suretiyle 24/5/1971 Pazartesi 
günü saat 10.00 da isteklilerine satılacaktır. 

SaHfe: 15 

2 — Bu satışa ait şartname ve ekleri Müessesemiz Ticaret Ser
visinden, istanbul'da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi ile izmir, 
Ankara, Gaziantep, Adana ve istanbul Ticaret ve Sanayi Odalarından 
^eınin edilebilir. 

3 — Pazarlığa iştirak etmek isteyenler 24/5/1971 Pazartesi günü 
saat 10.00 da lüzumlu teminatları ile birükte Müessesemizde hazır bu
lunmaları, 

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

5047 /2-2 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından ; 

Eksiltmeye konulan yiyecek maddesinin 

T. tutarı M. teminatı ihale 
Grubu Cinsi Miktarı Lira Lira tarihi 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 S/6/1971 Perşembe 11.30 

1 — ihale Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi (Cebeci Başhekimlik 
binasında) toplanacak Satm Alma Komisyonunca yapılacaktır 

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

3 — Bu ış 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 
Satm Alma Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili verilecektir. 

5 — istekliler grubunda yazılı yiyecek maddelerinm tahmini fiyatın
dan yukarı olmamak üzere grubun birisine girebileceği gibi, her ikisine 
de girebilirler. Teklifler rakam ve yazı Ue yazılacak, silinti ve kazıntı 
bulunmayacaktır, 

6 — İhale her iki grubun hizasmda yazıh 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) 
»ermeleri lâzımdır. 

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

Hân olunur. 4792 / 4-3 

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

2 — İşin keşif bedeli 900.000,— lira, geçici teminatı 39.750 liradır. 
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 — İhale 3/6/1971 Perşembe günü saat 10.30 da Tıp Fakültesi 
(Cebeci Hastanesi Başhekimliği) binasında toplanacak Satın 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 —ı İhaleye iştirak için istekliler : 
a) 39.750,— (Otuzdokuzbin yediyüzelli TL.) liralık geçici temi

natlarını, 
b) 1971 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini. 
c) İhaleye 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 «Bs> 
grubundan, enaz keşif bedeli kadar eksiltmeye girebileceklerini gösterir 
karnesini ibraz ederek; 31/5/1971 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. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarını 3/6/1971 Perşembe günü saat 
9.30 a kadar Satm Alma Komisyonuna makbuz karşılığı teslim etmeleri 
şarttır. 

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

Hân olunur. 4844/4-3 

(Resmî Gazete) 



Safaife : 16 17 MAYIS 1971 

Ankara Lv. A . 3 İN o. lu Satm A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (3) 
kalem (Malzeme) maddesi (Pazarlık) suretiyle satın alınacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte gelmeleri. 

Miktarı M. bedeli K. teminatı İ K A L E 
C i n s i TL. Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

21 Mayıs 1971 
Fermajup 10.000 1,20 1.509,— Cuma saat 10.30 
Kaolin 10.000 2,30 1.500,— •>> 10.40 
900 x 20 mevzi torbası 10.000 980— 1 500,— ,> 10.51 

5053/ 1-1 

Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın A lma Korcm-«jıu-
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (İki) 
kalem sıhhî malzeme maddesi pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatte gelmeleri. 

M. bedeli K. teminatı İ H A L E 
CİNSİ Lira Lira Günü Saati 

2 nci sınıf çam tahta 
2X25X400 10.000 1.500 20/5/1971 Perşembe 10.30 
Süzgeç kâğıdı 10.000 1.500 20/5/1971 Perşembe 10.45 

5084 / 1-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (Bir) 
kalem (Tuğla) maddesi (Pazarlık) suretiyle satm alınacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir, isteklilerin belli 
gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi : Tuğla, Miktarı : 52.500 adet, M. bedeli : 9.975 lira, G. temi
natı : 1.500 lira, İhale günü : 20/5/1971 Perşembe günü saat 11,00 de. 

5085 / 1-1 
ı . —a ... 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Grup T. bedeli G. teminatı 
No. C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

I Küçük boy cıvata 108 kalem 640.170,— 29 356,80 
II Büyük boy eb'ata 48 kalem 360.795,— 18.181,80 

III Somun 20 kalem 175.350 — 10.017,50 

176 kalem 1 176.315,— 
Yukarıda yazılı 71-2611-1 dosya numaralı malzemelerin hizala

rında gösterilen tahminî bedel ve geçici teminatları üzerinden 3 grup 
halinde imal ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile ekşitmece 
konulmuştur. 

Eksiltmesi 28 Mayıs 1971 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapıla
caktır, istekliler grupların birine, ikisine veya üçüne birden tekli, 
verebilirler. Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle 20,— TL. bedelle ve 
rilir. 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya es 
naf belgelerini, şartnamede istenen belgeleri ve teminat mektup veya 
makbuzu ile alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zari 
içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi 
açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edıbncv 
Duyurulur. 4808 / 4-3 

Türkiye Elektrik Kurumundan : 

A. G. TEVZÎ TABLOSU İ M A L E T T I R I L E C E K T I R 
1 — Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu işlerinde kullanılmak 

üzere, 220 adet A. G. tevzi tablosu, bir kısım ölçü aletleri Kuıumu-
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 E L E K T R I F I K A S Y O N U F I N A N S M A N - M A L Z E M E 

V E İ D A R Î İ Ş L E R D A I R E S I B A Ş K A N L I Ğ I 

Ziya Gökalp Caddesi No. 14/5 Yenişehir - ANKARA 
b) T E K 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, Millet Caddesi No.324/1 Top-

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

İZMİR 
adreslerinden 50,— TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 

3 — Yeterlik belgesi 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 İ D A R Î İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Muhaberat Servisi 
«.Zıya Gokalp 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 — Kummumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5038 / 2-2 

Erbaa Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz ihtiyacı için 75 adet 125 watlık balastlı civa bu
harlı ampul ile 4500 adet 100 vvatlık ampul 2490 sayılı Kanunun 41 inci 
maddesi gereğince açık eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

2 — Ampullerin muhammen bedeli 30.375,— liradır. Geçici temi
natı 2.279,— liradır, ihaleye gireceklerin teminat mektup veya makbu
zunu ibraz etmeleri şarttır. 

3 — İhale 4/6/1971 Cuma günü saat 14,30 da Encümence yapıla
caktır. 

4 — Bu işe ait şartname hergün Muhasebede görülebilir. 
6063 / 4-1 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 —• Şirketimiz 10.000 ton Kuvarsiti (Çakmaktaşı) teklif isteme 
suretiyle satm alınacaktır. 

2 —' Eu ış.e ilgili şartnameler : 
a) Ereğli'de, Şirketimiz Ham Maddeler Müdürlüğünden 
b) Ankara'da, Atatürk Bulvarı No. 127 Kat. 6 daki Genel Mü

dürlüğümüzden 
e» istanbul'da, Tünel Caddesi Kuthan No. 38 Kat. 5 deki Satm 

Alma Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 —• isteklilerin, şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları, 

kapalı teklif mektuplarını, en geç 14 Haziran 1971 Pazartesi günü saat 
17.00 ye kadar Şirketimiz Ham Maddeler Müdürlüğü - Kdz. Ereğli ad-
-esmde bulundurmaları şarttır. 

4 —' Postadaki vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dik
kate alınmayacaktır. 

5 —• Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısımlara bölmek
te serbesttir. 4880 / 2-2 

istanbul Asliye Ondördüncü Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/598 
Davacı Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Hicabi Yılmaz 

aleyhine Mahkememizde açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Müracaata kalan davanın yenilenmesi istenmiş, duruşması 

26/5/1971 saat 9.30 a bırakılmıştır. 
Davalı Hicabi Yılmaz'ın adresi meçhul bulunduğundan kendisine 

işbu yenileme dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
4054 

D Ü Z E L T M E 

11/5/1971 günlü ve 13833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ana
yasa Mahkemesine ait kararlarda görülen yanlışlıklar aşağıdaki şekilde 

Düzeltüir. 

Sahife Sütun Sütundaki Kararın tarihi 
No: No: satır No: ve numarası Yanlış Doğru 

4 1 31 14/5/1970 Kanun Kanunu 
1967/40-1970/26 

14 1 23 23/6/1970 Bulunmıyacak- Bulunamıyacakla 
1969/68-1970/34 larma nna 

15 2 30 » veya daha çok veya çok 
15 2 36 t, yaratması ko y f ^ ' m a s ı bahis 

nusu konusu 
15 2 36 » tanımlanması tanımlaması 
15 2 36 » yapılacak yapılarak 
15 2 64 » kara karara 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Bonn Sarmaya İşlatmssl 

(Resmî Gazetej 
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