
T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 

Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulur 

22 O C A K 1973 

PAZARTESİ Sayı : 14425 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 7/5604 

'İlişik listede kimlikleri yazılı 27 (yirmi yedi) kişinin 11/2/1964 
tarih ve 403 sayılı Kanunun (6, 7 ve 8 inci maddelerine göre Türk Vatan-
daşlığına alınmaları; İçişleri Bakanlığının 9/12/1972 tarih ve 3 -236/00 -
3/9278 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 24/12/1972 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. S U N A Y 

Başbakan 
F. M E L E N 

Devl'et Bakanı 
Prof. t- Ö Z T R A K 

İçişleri Bakanı 
F. K U B A T 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. S- Ö Z B E K 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. D E M t R 

Ulaştınma Bakanı V. 
M- E R E Z 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. K O D A M A N O Ğ L U 

Köy İşleri Balkanı 
Prof. N. S Ö N M E Z 

Devlet Bakanı 
D. KİTAPLI 

Devlett Bakanı 
/. A R A R 

Adallat Bakanı 
F. A L P A S L A N 

Dışişleri Bakanı 
Ü- H. B A Y Ü L K E N 

Bayındırlık Bakanı 
M. Ö Z T E K f N 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Ö Z A L P 

Çalışma Baıkaını 
A. R. U Z U N E R 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. A K Ç A L 

Onman Baıkanı 
Prof- S. fNAL 

Devlet Bakanı V. 
/. Ö Z T R A K 

Millî Savunma Bakanı 
M. i Z M E N 

Maliye Bakam 
Z. M Ü E Z Z f N O Ğ L U 

Ticaret Bakanı 
N- T A L Û 

Tarım Bakanı 
i. K A R A Ö Z 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M . E R E Z 

İmar ve İskân Bakam 
T. T O K E R 

Genç. ve Spor Balkanı 
A. K A R A K Ü Ç Ü K 

Sıra 
No. 

24/12/1912 ve 7/560^ sayılı Kararnamenin ekidir. 

V A T A N D A Ş L I Ğ A A L U N M A U S T E Î 

Soyadı ve adı Babasının adı 
D o ğ u m K a n u n 

D o ğ u m yeri tarihi Mad. 

1 Erşehit Hüseyin Halil İbrahim Mumçilgrat 1932 7 
2 Erşehit Nazife Ferat Balabanlı 1932 7 
3 Öztürk Ö m e r M u s a Bulgaristan 1924 7 
4 Öztürk Asiye M ü m i n Bulgaristan 1924 7 
5 Çağlıyan M e h m e t Hüseyin Ustura 1933 7 
6 Çağlayan Ayşe O s m a n Ustura 1934 7 
7 Yılmaz Ö m e r Hasan O p a k a K ö y ü 1941 7 
8 Yılmaz Bedriye M e h m e t Bulgaristan 194'3 7 

Sıra D o ğ u m K a n u n 
No. Soyadı ve adı Babasının adı D o ğ u m yeri tarihi Mad. 

9 Kayabaşı Mustafa A h m e t Chterna 1925 
10 Kayabaşı Hafize M e h m e t Gölcük 1930 7 
11 ¡Sezgin Kasım •Şali Mletohino 193'4 7 
12 'Sezgin Nuriye Abdullah Çubrika 1934 7 
13 Vatansever Halil E m i n Metliçka 1928 7 
14 Vatansever Ülviye E m i n Haskova 1926 7 
15 Vatansever Bah- Halil Haskova 19ı51 7 

riye 
16 Rodoplu Hüseyin Şakir Kırcali 1928 7 
17 Rodoplu H a k i m e Nuri Kırcaali 1925 7 
18 Paşaoğlu İsmet Halit İskeçe 1938 6 
19 Koç M ü m i n Y a k u p Iskeçe 1936 6 
20 Bukis Hacı R a m a d a n PreVeze 1936 6 
21 Şengül Rasim E m i n Mleçino 1931 7 
22 Şengül Bahriye Abdurrahman Mleçino " 1937 7 
23 Özkan M u s a Ö m e r Makedonzi 1906 7 
24 Özkan Kerime A h m e t Mestanlı 1899 7 
25 Solak M ü m i n Recep Kozitsa 1944 7 
26 Solak Nazile Mustafa Ustura 1944 7 
27 Gülek Adil Bedri Adana 1915 8 

Karar Sayısı : 7/5614 

29/11/1969 tarih ve 6/12724 sayılı Kararnameye ektir. 
Bolu, Sinop, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Yozgat, Ç o r u m ve Kır-

şehir illerinde sağlık hizmetlerinin 1 Mart 1973 tarihinden itibaren, sos-
yali eştirilmesine başlanması; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
13/12/1972 tarih ve 0720/3116 sayılı yazısı üzerine, 5/1/1961 tarih ve 
224 sayılı Kanunun 18 (inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
24/12/1972 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. S U N A Y 

Başbaıkan 
F. M E L E N 

Devl'et Bakanı 
Prof. 1. Ö Z T R A K 

İçişleri Balkanı 
F. K U B A T 

Devlet Bakanı 
D. KİTAPLI 

Deıvlett Balkanı 
i. A R A R 

Adalet Bakanı 
F. A L P A S L A N 

Dışişleri Balkanı 
Ü. II. B A Y Ü L K E N 

Devlet Bakanı V-
t. Ö Z T R A K 

Millî Savunma Bakam 
M. İ Z M E N 

MaüSıye Bakanı 
Z- M Ü E Z Z İ N O Ğ L U 
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Millî Eğitim Bakam 
Prof- S- ÖZBEK 

Sağ ve Sos- Y- Baıkanı 
Dr. K. DEMİR 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. EREZ 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. K O D A M A N O Ğ L U 

Köy İşleri Bakamı 
Prof- N- S Ö N M E Z 

Bajındirlik Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

G ü m ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Baıkanı 
A. R. U Z U N E R 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y- A K Ç A L 

Orman Bakanı 
Prof. S. İNAL 

Ticaret Bakanı 
N. T A L O 

Tarım Balkanı 
/. K A R A Ö Z 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M- EREZ 

ImaT TC İskân Bakanı 
T. T O K E R 

Genç- ve Spor Bakanı 
A. K A R A K Ü Ç Ü K 

Başbakanlıktan : 

Karar Sayısı: 11701 
1 — Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Genel İdare Hizmetleri 

Sınıiı 7 nci derece Mütercim kadrosunun 1 inci kademesinden maaş 
alan ve emekli keseneğine esas aylığı 8 inci derece kadronun 1 inci ka-
demesi olan 1. Nejat Moral'm, Yurt dışı Teşkilâtında açık bulunan Ge-
nel İdare Hizmetleri Smıfı 8 inci derece Basın Ataşe Yardımcılığı kad-
rosuna; emekli keseneğine esas aylığı 8 inci derece kadronun 1 inci ka-
demesiyle naklen atanması ve Islâmabad Basın Müşavirliği emrinde ça-
lıştırılması uygun görülmüştür. 

2 — B u Kararı Başbakan yürütür. 
11/1/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. S V N A Y 

Başbakan 
F. M E L E N 

İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 1169 7 
1 — Adana İli Kozan İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Hacılar Kö-

yünde Hacıbeyli adı ile Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesi-
nin 1/11/1972 tarih ve 1972/538-612 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kananla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül-
müştür. 

2 — B u karan İçişleri B a k a m yürütür. 
11/1/1973 

C U M H U R B A Ş K A N İ 
C. S U N A Y 

Başbakan İçişleri B a k a m 
F. M E L E N F. K U B A T 

Karar Sayısı: 11698 
1 — Sakarya İli Karasu İlçesine bağlı Ortâköy Bucağının Mer-

kezi Ortaköy Köyünde Lâhna adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 1/11/1972 tarih ve 1972/596 - 615 sayılı karan üzerine, 1580 
sayılı Kanunun 7469 saydı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
11/1/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. S Ü N S Y 

Başbakan İçişleri B a k a m 
F. M E L E N F. K U B A T 

Karar Sayısı: 11699 
1 — Bursa İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Küçükba-

lıklı Köyünün Fatih Mahallesi adlı kısmının Bursa Belediyesi sınırları 
içerisine alınması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 1/11/1972 tarih ve 
1972/537-614 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı K a -
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
11/1/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 
O. S U N A Y 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. M E L E N F. K U B A T 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 11700 
1 — Erzurum İli İspir İlçesinin Pazaryolu Bucağına bağlı Süley-

manbağı Köyünün Norgâh Belediyesi sınırları içerisine alınması, Da-
nıştay Üçüncü Dairesinin 1/11/1972 tarih ve 1972/543-611 sayılı kararı 
üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine 
göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
11/1/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. S U N A Y 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. M E L E N F. K U B A T 

Maliye Bakanlığından; 

Karar Sayısı: 11704 
1 — Açık bulunan 1 inci berece Bakanlık Müşavirliğine Hesap Uz-

manları Kurulu Başkanı Arif Durmuşoğlu'nun almakta olduğu 1 inci 
derecenin 4 üncü kademe aylığı ile, bu suretle açılacak olan 1 inci de-
rece Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığına, Baş Hesap Uzmanı Adnan 
Barlas'm 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin 3 ve 4 üncü 
bentlerine müsteniden, atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı Maliye Bakanı yürütür. 
11/1/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 
O. B U N A Y 

Başbakan Maliye Bakanı 
F. M E L E N Z. M Ü E Z Z İ N O Ğ L U 

Çalışma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 11694 
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Araştırma Kurulu Başkan-

lığı Üyeliğine, 2 nci Hukuk Müşaviri İsmail Hakkı Şevket Demirel'in, 
657 sayılı Kanunun ?, sayılı Kanun hükmündeki Kararname ile değişik 
68 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü bentleri uyannca terfian atan-
ması uygun görülmüştür. 

2 — B u karan Çalışma Bakanı yürütür. 
11/1/1973 

C U M H U R B A Ş K A N İ 
C. S U N A Y 

Başbakan Çalışma Bakanı 
F. M E L E N A. R. U Z U N E R 

Karar Sayısı : 11695 
[1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Diyarbakır Bölge Çalışma 

Müdürlüğü İşmüfettişliğine, Antalya Bölge Çalışma Müdürlüğü İşmü-
fettişi Erol Vural'ın, 657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun hükmündeki ka-
rarnameyle değişik 68 inci maddesinin üçüncü' ve dördüncü bentleri uya-
nnca naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u karan Çalışma Bakanı yürütür. 
11/1/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. S U N A Y 

Başbakan Çalışma Bakanı 
F. M E L E N A. R. U Z U N E R 

Karar Sayısı: 11696 
1 —• Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu İşçi Sağlığı Genel Müdür 

Yardımcılığına, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Şube Müdürü 
Nedret İkiz'm 657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun hükmündeki kararna-
meyle değişik 68 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü bendleri uyarınca 
naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Çalışma Bakanı yürütür. 
11/1/1973 

C U M H T î R B A Ş K A N l 
C. S U N A Y 

Başbakan Çalışma Bakanı 
F. M E L E N A. R. U Z U N E R 
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Y Ö N E T M E L İ K L E Rr 
Ticaret Bakanlığından: 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul 
Toplantılarında Görevlendirilecek Komiserler hakkında 

Yönetmelik 

BÖLÜM — 1 

Genel Hükümler ve Komiser Tayini 

Konu: 

Madde 1 — 17/7/1964 tarih ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat-
kârlar Kanununa göre kurulan Dernek, Birlik, Federasyon ve Konfede-
rasyon Genel Kurul toplantılarında bulundurulacak komiserlerin ta-
yini, görevleri, nitelikleri, eğitimi ve zarurî masraflarının ödenmesi 
hususları bu Yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Komiser bulundurma zorunluluğu: 

Madde 2 — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri ile Birlik-
lerinin, Federasyonlarının ve Konfederasyonun adi veya olağanüstü 
genel kurul toplantılarında, 507 sayılı Esnafsdsdsdsdsdsdsdsdsdslar ve Küçük Sanatkârlar 
Kanununun 16, 51, 74 ve 95 inci maddeleri gereğince, Ticaret Bakan-
lığını temsilen bir komiserin, toplantının süresince bulunması zorun-
ludur. 

Komiser tayini yetkisi: 

Madde 3 — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri, Birlikleri, 
Federasyonları ve Konfederasyon Genel Kurullarına Komiser tayin 
yetkisi Ticaret Bakanlığına ailtir. 

Bakanlık bu yetkisini Ankara Belediye hududu içindeki Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Dernekleri ile Birlikleri, Federasyonları ve Kon-
federasyon Genel Kurullarında bulundurulacak Komiserler için doğ-
rudan doğruya kullanır ve Ankara Belediyesi hududu dışındaki der-
nekler ile Türkiye'deki diğer Dernekler ve Birliklerin Genel Kurulları 
için ise aşağıdaki şekilde Valiliklere veya Valilikler aracılığı ile İdare 
Amirliklerine devir edebilir. 

a) Bölge Ticaret Müdürlüğü bulunan İllerdeki Dernek ve Birlik-
lere gönderilecek komiserler, Bölge Ticaret Müdürlüğü mensupları 
arasından Valilikçe, 

b) Bölge Ticaret Müdürlüğü bulunmayan ve fakat Ticaret Bor-
sası Komiserliği, Ölçüler ve Ayar Başkontrolörliik ve Kontrolörlük-
leri, Pamuk Başeksperlik ve Eksperlikleri bulunan yerlerdeki Dernek 
ve Birliklerin Genel Kurullarında bulundurulacak komiserler, bu teş-
kilât mensupları arasından o yer Valilik veya Valinin vereceği yetki 
üzerine Kaymakamlıkça, 

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan yerlerde bulunan Dernek 
ve Birliklerin Genel Kurullarına gönderilecek komiserler de kendi teş-
kilâtları mensupları arasından o yer idare Amirliklerince, 

tayin olunur. 

Komiser istemede usul: 

Madde 4 — Ticaret Bakanlığı ve mahallî îdare Amirliklerince 
komiser tayin edilebilmesi için, bu mercilere; 

a) Komiser tayini talebini kapsayan yazılı bir müracaatın, genel 
kurul toplantısının icra edileceği tarihten en az on gÜD evvel yapıl-
ması, 

b) Müracaatta, toplantının yeri, günü, saati ve gündeminin bil-
dirilmesi, 

gerekir. 

BÖLÜM — 2 

Komiserlerin Görevleri 

Genel Kurul toplantısından önce: 

Madde 5 — Ticaret Bakanlığı temsilcisi olarak tayiıı olunan ko-
miserce genel kurul toplantısından önce; 

a) Toplantının yeri, günü, saati ve gündeminin asgarî 10 güıı 
evvel (Federasyon ve Konfederasyon Genel Kurul toplantılarında eıı 

az 15 gün önce) iki yayın organı ile bir defa ilân edilmiş olup olma-
dığı, yayın organı bulunmayan yerlerde ise o yerin gelenek ve teamü-
lüne uygun olarak ilânın yapılıp yapılmadığı, 

b) Toplantının yapılabilmesi için, 507 sayılı Kanunun 14, 50, 73 
ve 93 üncü maddelerinde öngörülen çoğunluğun sağlanıp sağlanma-
dığı (Birinci toplantının nisap sağlanmaması nedeniyle yapılamaması 
ve Dernek Genel Kurulunun ikinci defa toplanması halinde, kayıtlı 
üyenin en az onda birinin bulunup bulunmadığı ve bu sayının her 
halde Dernek organlarının asıl ve yedek üye sayısı ile genel kurul 
başkanlık divanı için lüzumlu miktardan az olup olmadığı), 

c) Derneklerin bağlı oldukları Birliklere, Birlik ve Federasyon-
ların kendilerine bağlı olan Derneklere ve Konfederasyonun da yine 
kendisine bağlı Birlik ve, Federasyonlara Genel Kurul toplantısının 
yapılacağını taahhütlü yazı ile (Derneklerin Birliklere herhangi bir 
surette) bildirip bildirmedikleri, 

d) Toplantıya katılanlar listesinin kanun ve üye kayıt defterine 
uygun olarak her üyenin, Dernek sicil numarasını, ad ve soyadını ve 
çalışma konusu (mesleği) nu kapsayacak ve bütün üyeleri ihtiva ede-
cek şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve toplantıya iştirak eden 
üyelerce isimlerinin karşılarına imza edilip edilmediği, 

İncelenip saptanarak görüşmelere başlanılmasına izin verilir, 
şayetxcxcxcxcxcxc çoğunluk sağlanamamış ise genel kuru] toplantısın an
sonraya bırakılır ve durum bir tutanakla tespit olunarak iki üye ile 
birlikte imzalanır, bu süre hiçbir surette bir ayı geçemez. 

Genel Kurul toplantısının yapılması sırasında: 

Madde 6 — Komiser tarafından genel kurul toplantısında; 
a) Başkanlık divanı seçiminden önce, toplantıya katılanlar lis-

tesi dışında olup da, Birlik veya Konfederasyon tarafından görev-
lendirilenlerin temsil yetkisini gösterir bir belgeye sahip bulunup bu-
lunmadıkları, 

b) Genel kurul başkanlık divanının, hazır bulunan üyeler veya 
üst kuruluşlar tarafından görevlendirilen temsilcilerden, bir başkan, 
bir başkanvekili ve yeteri kadar kâtipden ibaret olarak teşkil edilip 
edilmediği, üyelerden onda birinin teklifi halinde de seçimin gizli oyla 
yapılıp yapılmadığı, 

c) 507 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen kararların 
rlmmasmda öngörülen çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığı ve toplantı 
süresince de bu çoğunluğun muhafaza edilip edilmediği, 

d) Dernek, Birlik, Federasyon ve Konfederasyon organlarındaki 
görevlilerin, 507 sayılı Kanunda öngörülen sürelerini doldurup doldur-
madıkları, 

e) Yönetim Kurulu ile haysiyet divanı üyelerinin, denetçilerin, 
Birlik ve Konfederasyon delegelerinin ve yedeklerinin, 507 sayılı Ka-
nunun 20, 26, 28, 47, 58, 70, 79, 85, 92, 99 ve 105 inci maddelerinde ön-
görülen sayılarda seçilip seçilmediği, 

f ) Dernek, Birlik, Federasyon Yönetim Kurulu ve Konfederas-
yon Yönetim Meclisi üyeleri ile Denetçiler ve Haysiyet Divanı üyeleri-
nin gizli oyla seçimine gidilip gidilmediği (Dernek Yönetm Kurulu ile 
Haysiyet Divanı üyelerinin ve Denetçilerin seçiminin iş'ari oyla yapıl-
ması için toplantıda hazır bulunanların üçte ikisi tarafından bir ta-
lepte bulunulup bulunulmadığı), 

g) Seçimlerin yapılması sırasında, oy pusulalarına asi] üye sa-
yısından fazla, ismin yazılıp yazılmadığı, bunlar dışında yedek ayırı-
mının yapılıp yapılmadığı, 

h) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ile aylık ücret, Hay-
siyet Divanı üyelerine huzur hakkı, keza Denetçilere de ücret, verilip 
verilmiyeceğinin ve verilecekse miktarlarının Genel Kurul toplantısın-
da görüşülüp görüşülmediği ve bu husustaki kararların, Genel Kuru-
lun üçte iki çoğunluğu ile alınıp alınmadığı, 

ı) Haysiyet Divanı üyeliği ile Denetçilik görevlerine seçilen kim-
selerin, aynı 2amanda Yönetim Kurulu veya Yönetim Meclisine seçi-
lip seçilmedikleri, karı, koca, usul, füruğ ve ikinci derecedeki kan hı-
sımlarının, aynı organlarda görev alıp almadıkları, (507 sayılı Kanun 
Mad. 113), 

j ) Görüşmelerin gündem konuları uyarınca yapılıp yapılmadığı 
ve gündemde bulunmayan konuların, hazır bulunan üyelerin yirmide 
birinin yazılı isteği veya Bakanlık, Konfederasyon ilgili Federasyon ve 
Derneğin bağlı bulunduğu Birlik tarafından istenilip istenilmediği, 
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hususları tetkik edilerek, 507 sayılı Kanun, statü ve gündem esaslarına 
aykırı düşen noktalarda, başkanlık divanım uyarır ve toplantının baş-
ka bir güne bırakılması icap ettiği hallerde, divan ile birlikte, bu hu-
susta, karar alınması sağlanır. 

Genel Kurul toplantının yapılmasından sonra : 
Madde 7 — Komiser Genel Kurul toplantısını müteakip: 
a) Organ seçimlerinden sonra kullanılan oy kâğıtlarının mühür-

lü bir zarf veya torba içinde, başkanlık divanı mensuplarına imza mu-
kabili teslim edilip edilmediğini ve düzenlenen seçim tutanağının, oy 
sayıcıları tarafından da imzalanarak, yine başkanlık divanına verilip 
verilmediğini, 

b) Genel Kurul toplantı tutanağının, toplantının yeri, günü ve 
saatini, derneğe kayıtlı üye sayısı ile toplantıya katılanlar sayısını, 
toplantıda alman kararlan, karar nisabını, muhalefet açıklamalarını, 
organlara seçilenlerin isimlerini, huzur hakkı ile ücretlerin, kimlere 
ne miktarda verileceğine dair kararlan, kapsayacak şekilde düzenlenip 
düzenlenmediğini, 

c) Gündeme madde ilâvesi halinde durumun tutanağa yazılıp ya-
zılmadığını, 

d) Genel Kurul toplantısında sonuçlandırılmayan konuların, tuta-
nağa geçirilip geçirilmediğini, 
kontrol eder. 

Komiser, Genel Kurul tutanağının düzenlenmesine yardımcı olur 
ve bu tutanak ile birlikte; 

1. Toplantıya katılanlar listesini, 
2. Tahminî bütçeyi, 
3. Çalışma raporunu, 
4. Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporunu, 
5. Kesin hesap cetvelini, 

en geç üç gün içinde Başkanlık Divanı mensuplarıyla beraber imzalar 
ve toplantının mevzuat ve gündem uyarınca yapıldığı hakkında özel-
likle 507 sayılı Kanunun 14, 15 ve 16 ncı maddeleri gözönünde bulun-
durularak bir rapor düzenler. Bu rapora Genel Kurul evrakı ile bir-
likte en geç bir hafta içinde o bölgenin idare amirliğine verir. 

BÖLÜM — 3 
Komiserlerin nitelikleri, eğitimi ve zaruri masraflarının ödenmesi 

Komiserlerin nitelikleri: 
Madde 8 — Ticaret Bakanlığı veya diğer idare amirliklerince, 507 

{•ayılı Kanuna tabi kuruluşların Genel Kurul toplantılarında komiser 
olarak görevlendirilecek memurların esnaf ve küçük sanatkârlar hak-
kındaki mevzuatı bilenler veya bu konuda eğitilmiş olanlar arasın-
dan tayin edilmesi gerekir. 

Komiser sıfatiyle görevli olan memurların, kimlik kartı taşıma-
ları ve gerektiğinde bu kartı ilgililere göstermeleri, zorunludur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından : 

Aralık 1972 sonuna kadar sürelerini bitirip, Yüksek Hâkimler Ku-
rulu Birinci Bölümünce yükselmelerine karar verilen Hâkim ve Hâkim 
Yardımcıları ile Hâkimlik sınıfından sayılanlara aif sıra defteri Hâkim-
ler Kanununun 5457 sayılı Kanunla değiştirilen 4-0 mcı maddesinin son 
bendi gereğince aşağıda gösterilmiştir. 

Aralık 1972 sonuna kadar 657 sayılı K a n u n u n bazı <maddelerini 
değiştiren 1327 sayılı K a n u n a bağlı gösterge tablosunun Jf üncü 
derecesinde bulunö/uMarı k a d e m e derece terfi süresini bitiren H â -

kimlerden tercihan yükselmeğe lâyık olanlara ait defter 
Sıra Sicil 

No: No: Adı ve soyadı Memuriyeti 

1 12253 Hilmi Çağalı Çubuk Sorgu Hâkimi 

Aralık 1912 sonuna kadar 657 sayılı Kanunum, bası maddelerini 
değiştiren 1327 sayılı K a n u n a bağlı gösterge tablosunun 6 ncı 
derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren H â -

kimlerden m ü n t a m e m yükselmeğe lâyık olanlara ait defter 

1 14681 İrfanı Kılınç Emirdağ Hâkimi 
<2 14671 S. Zeki Bayar Çivril Sorgu Hâkimi 
3 14040 Naci Münger Bigadiç Hukuk Hâkimi 

Komiserlerin eğitimi: 
Madde 9 — Ticaret Bakanlığı ve mahallî idare amirliklerince, 

komiser olarak görevlendirilecekler, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat-
kârlar Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesi dahilinde bir eği-
time tabi tutulurlar ve olanaklar müsaade ettiği oranda bu konuda 
daha tecrübeli memurlarla Genel Kurul toplantılarına gönderilmek su-
retiyle, uygulama alanında da eğitilirler. 

Komiserlerin zaruri masrafları: 
Madde 10 — Genel Kurul toplantılarına gönderilen komiserlere, 

yol giderleri ve zarurî masrafları, Harcırah Kanunu hükümlerine göre 
ödenir. 

Madde 11 — Bu Yönetmelik Ticaret Bakanlığınca yürütülür. 
Madde 12 — Bu Yönetmelik, Resmî Ga?ete'de yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

• 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

137 Sayılı Sağlık Okulları ve Sağlık Kolejleri Yönetmeliği-
nin 223 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

Madde 1 — 137 sayılı Sağlık Okulları ve S?ğlık Kolejleri Yönetme-
liğinin 223 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 223 — Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına 
gönderilecek istatistikler : 

a) Form : 200 numaralı sene başı istatistikleri 1 Kasım gününe 
göre doldurulup, bekletilmeden postaya verilecek. 

b) Form : 230 numaralı sene sonu istatistik çizelgesi engel imti-
hanlan sonundaki duruma göre doldurulup, bekletilmeden gönderilecek, 

c) Form : 150 numaralı öğretmen istatistikleri çizelgesi Mayıs 'm 
ilk haftasındaki duruma göre doldurulup, en geç 20 Mayıs gününe kadar 
postalanacaktır. 

d) Form : 850 numaralı kütüphane istatistik çizelgesi 31 Aralık 
tarihinde doldurulup, bekletilmeden postalanacaktır. 

e) Form : 910 numaralı bütçe istatistik çizelgesi malî yıl sonuna 
göre doldurulup, en geç 31 Mart tarihine kadar postaya verilecektir. 

N O T : öğrencilere ait çizelgeler doldurulurken, diğer okul ve has-
tanelere staja gönderilen öğrenciler ve bunlara ait sınav neticeleri kendi 
okul formlarında gösterilecek, staja gittikleri okul çizelgelerine ilâve 
edılmiyecektir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürü-

tür. 

• «t 

Sıra Sicil 
No: No: Adı ve soyadı Memuriyeti 

4 14642 Nail Koç Sarayköy Ceza Hâkimi 
5 15494 M . Emin Kestir Kırııkhan Sulh Hâkimi 
6 14675 Kâmil Kadıoğlu Haymana Ceza Hâkimi 
7 15528 Efrail Aydemir Nallıhan Sulh Hâkimi 
8 14653 L. Fikri Soner Antalya Hukuk Hâkimi 
9 14669 A. Yücel Kocabaş Yenişehir Hukuk Hâkimi 
10 14625 Metin Ertuğrul Bilecik Sulh Hâkimi 
11 14643 Sıddık Kamer Erzincan Ağır Ceza M. Üyesi 

Aralık 1972 sonuna kadar 657 sayılı K a n u n u n bazı maddelerini 
değiştiren 1327 sayılı K a n u n a bağlı gösterge tablosunun 6 ncı 
derecede bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren H â -

kimlerden tercihan terfie lâyık olanlara ait defter 
1 14626 Ali Osman ISenkoş Gerze -Sulh Hâkimi 
2 14630 Adnanı Bayam Devrek Sorgu Hâkimi 
3 15103 Ziya Günday Ünye Hukuk Hâkimi 
Aralık 1972 sonuna kadar 657 sayılı K a n u n u m bazı maddelerini 
değiştiren 1327 sayilı K a n u n a bağlı gösterge tablosunun 6 ncı 
derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren H a -

kimlerden yükselmeğe lâyık olanlara ait defter 
1 14624 A. Osman Biber Kuyucak Sulh Hâkimi 
2 14644 Hasan Türkarslan Tavas Sorgu Hâkimi 
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Aralık 1972 sonuna kadar 657 sayılı Kanunim bazı maddelerini 

değiştiren 1327 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 7 nci 

derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Ha-

kimlerden tercihan yükselmeğe lâyık olanlara ait defter 

Sıra Sicil 
No: No: Adı ve soyadı Memuriyet] 

1 16427 Tahsin Türkçapar Kozan Ağır C. Mah. Üyesi 

2 16297 Nurettin Şahin İğdır Sulh Hâkimi 

3 16417 Güngör Sanön Kavak Hâkimi 

Aralık 1972 sonuna kadar 657 sayılı Kanunun bazı maddelerini 

değiştiren 1327 sayılı Kanıma bağlı gösterge tablosunun 8 inci 

derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Ha-

kimlerden tercihan terfie lâyık olanlara ait defter 

1696li Lütfi Özgül Yıldızeli Hâkimi 

Aralık 1972 sonuna kadar 657 sayılı Kanunum bazı maddelerini 

değiştiren 1327 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 8 inci 

derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Ha-

kimlerden yükselmeğe lâyık olanlara ait defter 

1 16973 Muharrem Kocaman 

2 16981 Dursun Orhan 

Kalıkandere Sorgu Hâkimi 

Bayburt Hukuk Hâkimi 

Aralık 1972 sonuna kadar 657 sayılı Kanunun bazı maddelerini 

değiştiren 1327 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 10 uncu 

derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Hâ-

kimlerden yükselmeğe lâyık olanlara ait defter 

Sıra Sicil 
No: No: Adı ve soyadı Memuriyeti 

1 18298 ö. Raci İmamoğlu Çayıralan Hâkim Yardımcısı 
2 18129 Ali Fuat ince Gerger Hâkim Yardımcısı 
3 18251 Haydar Bulut Hazro Hâkim Yardımcısı 

4 18257 Naim Kartal Doğuıbayazıt Hâkim Yard. 
5 18292 Faruk öztürk Hınıs Hâkim Yardımcısı 
6 18132 Hasan Yıldırım Nazimiye Hâkim Yardımcısı 
7 181255 Nail .Sezer Mazgirt Hâkim Yardımcısı 
8 18293 Mustafa Ülkü Güldağ ıSilopi Hâkim Yardımcısı 
9 18005 Celal Filota Baskil Hâkim Yardımcısı 

10 18263 Ali Fırat Torul Hâkim Yardımcısı 
11 18254 M. Yaşar Akıngüngör Varto Hâkim Yardımcısı 
12 18240 Uğur Cengiz Tekin Erfelek Hâkim Yardımcısı 
13 18246 Ertan Ataman Palu Hâkim Yardımcısı 
14 18985 M. Engin Köprülü Malazgirt Hâkim Yardımcısı 
15 18252 İ. Hacı Evliyagil Karayazı Hâkim Yardımcısı 
16 18261 H. Süreyya Kelleci Ortaköy-Niğde Hâkim Yard. 
17 18301 Yaşar Duru Cizre Hâkim Yardımcısı 
18 18297 H. Onur Yılmaz İdil Hâkim Yardımcısı 
19 18296 S. Deniz Erensoy Çat Hâkim Yardımcısı 
20 18256 Şerif Erol Karlıova Hâkim Yardımcısı 
21 18249 Coşkun Biritanır Bismil Hâkim Yardımcısı 

-9% 9-

İ L Â N L A R 
Y.S.E. XI . Bölge Müdürlüğünden : 

Sıra 
No. İğin adı 

— Bingöl İli Merkez 
İlçesi Kartalkaya 
köprüsü 

— Bingöl İli Kiğı İl-
çesi Doğankaya 
köprüsü 

— Tunceli İli Merkez 
İlçesi Batman köp-
rüsü 

— Elazığ İli YSE X I 
Bölge İdare binası 
Malatya YSE Müd. 
soyunma, WC yı-
kanma inşaatı 

K. bedeli 
Lira Kr. 

470.000, — 

432.000,-

540.000,-

G. teminatı 
Lira Kr. 

22.550,-

21.030,-

25.350.-

İhale günü İhale saati 

3.303.659,84 112.860,-

29/1/1973 11.00 

30/1/1973 11.00 

31/1/1973 11.00 

1/2/1973 11.00 

1 — Yukarıda isim ve karşılarında keşif bedelleri, muvakkat temi-
nat miktarları ihale günü ve saatleri belirtilen işlerin 2490 sayılı Kanu-
nun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş-
muştur. 

2 — Eksiltmeler YSE. XI. Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 — Taliplerce işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri da-

hilinde YSE Genel Müdürlüğünde, YSE X I Bölge Müdürlüğünde ve in-
şaatları yapılacak İl YSE. Müdürlüklerinde görülebilir, 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) Kanunî geçici teminat, 
b) 1973 yılma ait ticaret odası vesikası, 
c) İhale tarihlerinden bir gün önce mesai saatleri sonuna kadar 

YSE XI. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi (Yeterlik bel-
gesi almak için Bayındırlık Bakanlığı İnşaat, tesisat ve onarım işleri iha-
lesine iştirak yönetmeliğinde yazılı belgeler ile Bayındırlık Bakanlığın-
dan alınmış en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi veya işin 
keşif bedellerinin % 80 i kadar benzeri iş yaptığına dair belge ekliyerek 
müracaat gereklidir.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatin-
den bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına mkbuz mukbilinde 
vermeleri lâzımdır. 

3 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

Keyfiyet ilân olunur. 62 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden ; 

1— Aşağıda durumları yazılı bulunan Yatılı Bölge Okulu inşaatları 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
nulmuştur. 

2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde saat 11.00 de Ankarada Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlük-
de görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 

A ) Bayındırlık Bakanlığı namına her bir iş için aşağıda gösterilen 
geçici teminatı, 

B ) 1972 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi, 

C) (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere, müracaat dilekçeleriyle bir-
likte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazır-
lanmış olan plan ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânları-
nı bildiren malî durum bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt be-
yannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B ) grubundan ke-
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesi ibraz suretiyle, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyo-
nundan alacakları) yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00 a kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gös-
terilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
Bakanlığa son 

K. bedeli G. teminatı İhale müracaat Karne 
İşin adı Lira Kr. Lira Kr. tarihi tarihi grubu 

Kastamonu Merkez 
Yatılı Bölge İlkoku-
lu 8.800.000,— 277.750,— 3/2/1973 30/1/1973 (B) 

Cumartesi Salı 
Erzincan Merkez Ya-
tılı Bölge İlkokulu 8.800.000,— 277.750,- 6/2/1973 

Sah 
1/2/1973 (B ) 
Perşembe 

15328 / 4-4 
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Ankara 6 nci icra Memurluğundan : 

1 9 6 8 / 8 3 0 8 

Alacaklı : T. Öğretmenler Bankası T. A. Ş. 
Borçlu : 1. Mevlut Nail, Ahmetler Cad. 96 1ar Apt. 3/6 

2. Nazif Onul, Kayaş Karabayır Mah. No. 197 Ankara 
Borç : 3.945,10 TL. 
Alacaklı T. öğretmenler Bankası T. A. Ş. tarafından Memurluğu-

muza ibraz edilen 28/5/1968 vade ve 3195 numaralı senet sureti ve 
ödeme emri ile birlikte tahsili talebi üzerine adresinize ödeme emri ve 
senet sureti tebliği için gönderilmiş ise de bilâ tebliğ iade edilip gerek 
zabıta marifetiyle ve gerekse Tebliğat Kanununun 28 inci maddesi gere-
ğince, yapılan soruşturmadan yeni adresinizin tespit edilemediğinden 
ödeme emri ile senet suretinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu yazımızın ilân tarihinden itibaren 20 gün sonra başlamak 
üzere 10 gün içinde borcu ödemeniz takip dayanağı senet kambiyo 
senedi niteliğine haiz değilse 5 gün içinde mercie şikâyet etmeniz takip 
dayamağı senet altındaki imaa size ait değilse yine bu 5 gün içinde 
ayrıca, açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz icra takibindeki 
kambiyo senet altındaki imzanın bizden sâdır sayılacağı haksız yere 
inkâr ederseniz 100,— liradan 5.000,— TL. ya kadar para cezası ile 
mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız borcu ihmal edildiği veya 
alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunun 
sebepleri ile birlikte 5 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildi-
rilerek mereiden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz 
takdirde cebrî icraya devam olunacağınız, itiraz edilmediği ve borç 
ödenmediği takdirde 10 gün içinde ınalbeyanında bulunmazsanız ha-
pisle tazyik olunacağınız hiç mal bulunmaz veya hakikate aykırı be-
yanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ödeme emri yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 119 

1 9 6 8 / 8 3 0 7 

Alacaklı : T. Öğretmenler Bankası T. A. Ş. 
Borçlu : 1. Ekrem Yazar, Yeni Sanayi Çarşısı 48/A 

2. Muhlis Güvenç, Yüksel Cad. İçel Sok. No. 31 Ankara 
Borç : 868,70 TL. 
Alacaklı T. Öğretmenler Bankası T. A. Ş. tarafından Memurluğu-

muza ibıaz edilen 27/8/1968 vade ve 3210 numaralı senet sureti ve 
ödeme emri ile birlikte tahsili talebi üzerine adresinize ödeme emri ve 
senet suı eti tebliği için gönderilmiş ise de bilâ tebliğ iade edilip gerek 
zabıta marifetiyle ve gerekse Tebliğat Kanununun 28 inci maddesi gere-
ğince, yapılan soruşturmadan yeni adresinizin tespit edilemediğinden 
ödeme emri ile senet suretinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu yazımızın ilân tarihinden itibaren 20 gün sonra başlamak 
üzere 10 gün içinde borcu ödemeniz takip dayanağı senet kambiyo 
senedi niteliğine haiz değilse 5 gün içinde mercie şikâyet etmeniz takip 
dayanağı senet altındaki iımıza size ait değilse yine bu 5 gün içinde 
ayrıca, açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz icra takibindeki 
kambiyo senet altındaki imzanın sizden sâdır sayılacağı haksız yere 
iınkâr ederseniz 100,— liradan 5.000,— TL. ya kadar para cezası ile 
mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız borcu ihmal edildiği veya 
alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunun 
sebepleri ile birlikte 5 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildi-
rilerek mereiden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz 
takdirde cebrî icraya devam olunacağınız, itiraz edilmediği ve borç 
ödenmediği takdirde 10 gün içinde malibeyanında bulunmazsanız ha-
pisle tazyik olunacağını? hiç mal bulunmaz veya hakikate aykırı be-
yanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ödeme emri yerine 
kaim Olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 120 

1968/8307 
Alacaklı : T. Öğretmenler Bankası T. A. Ş. 
Borçlu : Reşat Akşemsettinoğlu, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 

59/12 Ankara 
Borç : 801,91 TL. 
Alacaklı T. Öğretmenler Bankası T. A. Ş. tarafından Memurluğu-

muza ibraz edilen 6/6/1969 vade ve 3224 numaralı senet sureti ve 
ödeme emri ile birlikte tahsili talebi üzerine adresinize ödeme emri ve 
senet sureti tebliği için gönderilmiş ise de bilâ tebliğ iade edilip gerek 
zabıta marifetiyle ve gerekse Tebliğat Kanununun 28 inci maddesi gere-
ğince, yapılan soruşturmadan yeni adresinizin tespit edilemediğinden 
ödeme emri ile senet suretinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu yazımızın ilân tarihinden itibaren 20 gün sonra başlamak 
IJ ĵerş 10 gün içinde borcu ödemeniz takip dayanağı senet kambiyo 

senedi niteliğine haiz değilse 5 gün içinde mercie şikâyet etmeniz takip 
dayanağı senet altındaki imıza size ait değilse yine bu 5 gün içinde 
ayrıca, açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz icra takibindeki 
kambiyo senet altındaki imzanın sizden sâdır sayılacağı haksız yere 
inkâr ederseniz 100,— liradan 5.000,— TL. ya kadar para cezası ile 
mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız borcu ihmal edildiği veya 
alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunun 
sebepleri ile birlikte 5 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildi-
rilerek mereiden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz 
takdirde cebrî icraya devam olunacağınız, itiraz edıilmedıgı ve boııç 
ödenmediği takdirde 10 gün içinde nmlbeyanmda bulunmazsanız ha-
pisle tazyik olunacağınız hiç mal bulunmaz veya hakikate aykırı be-
yanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ödeme emri yerine 
kaim olınak üzere ilânen tebliğ olunur. 121 

1968/8289 
Alacaklı : T. Öğretmenler Bankası T. A. Ş. 
Borçlu : 1. İsmail Sanıvar, Tıp Fakültesi Cad. Türkoğlu Apt. 

No. 5 Ankara 
2. Mustafa Çolak, Tıp Fakültesi Cad. Türkoğlu Apt. 
No. 5 Ankara 

Borç : 3.977,30 TL. 
Alacaklı T. Öğretmenler Bankası T. A. Ş. tarafından Memurluğu-

muza ibraz edilen 20/10/1968 vade ve 3481 numaralı senet sureti ve 
ödeme emri ile birlikte tahsili talebi üzerine adresinize ödeme emri ve 
senet sureti tebliği için gönderilmiş ise de bilâ tebliğ iade edilip gerek 
zabıta marifetiyle* ve gerekse Tebliğat Kanununun 28 inci maddesi gere-
ğince, yapılan soruşturmadan yeni adresinizin tespit edilemediğinden 
ödeme emri ile senet suretinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu yazımızın ilân tarihinden itibaren 20 gün sonra başlamak 
üzere 10 gün içinde borcu ödemeniz takip dayanağı senet kambiyo 
senedi niteliğine haiz değilse 5 gün içinde mercie şikâyet etmeniz takiip 
dayanağı senet altındaki iımıaa size ait değilse yine bu 5 gün içinde 
ayrıca, açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz icra takibindeki 
kambiyo senet altındaki imzıaınm siizden sâdır sayılacağı haksız yere 
inkâr ederseniz 100,— liradan 5.000,— TL. ya kadar para cezası ile 
mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız borcu ihmal edildiği veya 
alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunun 
sebepleri ile birlikte 5 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildi-
rilerek mereiden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz 
takdirde cebrî icraya devam olunacağınız, itiraz edilmediği ve borç 
ödenmediği takdirde 10 gün içinde mal'ueyanında bulunmazsanız ha-
pisle tazyik olunacağınız hiç mal bulunmaz veya hakikate aykırı be-
yanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ödeme emri yerine 
kaiım otamak üzere ilânen tebliğ olunur. 145 

1968/8292 
Alacaklı : T. Öğretmenler Bankası T. A. Ş. 
Borçlu : 1. Kemal öğütücü, Necatibey Cad. 16/12 Ankara 

2. Şahin Yenigün, Necatibey Cad. 16/12 Ankara 
Borç : 1.683,45 TL. 
Alacaklı T. Öğretmenler Bankası T. A. Ş. tarafından Memurluğu-

muza ibraz edilen 8/6/1968 vade ve 3226 numaralı senet sureti ve 
ödeme emri ile birlikte tahsili talebi üzerine adresinize ödeme emri ve 
senet sureti tebliği için gönderilmiş ise de bilâ tebliğ iade edilip gerek 
zabıta marifetiyle ve gerekse Tebliğat Kanununun 28 inci maddesi gere-
ğince, yapılan soruşturmadan yeni adresinizin tespit edilemediğinden 
ödeme emri ile senet suretinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu yazımızın ilân tarihinden itibaren 20 gün sonra başlamak 
üzere 10 gün içinde borcu ödemeniz takip dayanağı senet kambiyo 
senedi niteliğine haiz değilse 5 gün içinde mercie şikâyet etmeniz takip 
dayanağı senet altındaki imıaa size ait değilse yine bu 5 gün içinde 
ayrıca, açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz icra takibindeki 
kambiyo senet altındaki imzanın siizden sâdır sayılacağı haksız yere 
inkâr ederseniz 100,— liradan 5.000,— TL. ya kadar para cezıasa ile 
mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız borcu ihmal edildiği veya 
alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunun 
sebepleri ile birlikte 5 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildi-
rilerek mereiden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz 
takdirde cebrî icraya devam olunacağınız, itiraz edilmediği ve boııç 
ödenmediği takdirde 10 gün içinde maibeyanında bulunmazsanız ha-
pisle tazyik olunacağınız hiç mal bulunmaz veya hakikate aykırı be-
yanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; ödeme emri yerinç 
kaim olmak iizere ilânen t f P g olunur. M6 



(Resmî Gazete) Sahife : 1 3 24 OCAK 1973 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Mü-
dürlüğünden : SAMSUN 

1 — Çorum Çimento Fabrikasından, Samsun Bölge Merkez 
Ambarına cem'an (1.000) ton çimento, ilişik şartnamesine göre pazar-
lıkla (Teklif alma ile) naklettirilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname mesai saatleri dahilinde Müdürlük Mal-
zeme Amirliğinde görülebilir. 

3 — Muhammen bedeli 65.000,— TL. olup, katî teminatı 9.000,— 
TL. dır. 

4 — Teklif vereceklerin 1972 yılma ait ticaret odası belgesi ve 
istenilen teminata ait makbuzu muhtevi teklif mektuplarını 29/1/1973 
günü saat 11.00 e kadar Bölgemiz Komisyonu Başkanlığına vermeleri 
şarttır. 

5 — Postada vaki gecikme ve telle müracat nazarı dikkate alın-
maz. İlân olunur. 532 / 1-1 

1 — Sivas Çimento Fabrikasından, Tokat 74. Şube Şefliği Amba-
rına cem'an (500) ton çimento, ilişik şartnamesine göre pazarlıkla 
(Teklif alma ile) naklettirilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname mesai saatleri dahilinde Müdürlük Mal-
zeme Amirliğinde görülebilir. 

3 — Muhammen bedeli 25.000,— TL. olup, katî teminatı 3.750,— 
İL . dır. 

4 — Teklif vereceklerin 1972 yılma ait ticaret odası belgesi ve 
istenilen teminata ait makbuzu muhtevi teklif mektuplarını 29/1/1973 
günü saat 14.30 a kadar Bölgemiz Komisyonu Başkanlığına vermeleri 
şarttır. 

5 — Postada vaki gecikme ve telle müracaat nazarı dikkate alın-
maz. İlân olunur, 533 / 1-1 

• 

İ çel İli Mezitli Belediye Başkanlığından : 

Belediyemize 2 adet otobüs alınması 2490 sayılı Kanun hüküm-
lerince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25 Ocak 
1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. Belediyemizde eksilt-
mesi yapılacak otobüslerin muhammen bedeli 457.800,— lira olup, 
seçici teminatı 22.062,— liradır. Bu husustaki şartname mesai saat-
lerinde Belediyemizde görülebilir. İstekliler ihale gün ve saatinden 
1 saat evvel teklif mektuplarını Belediye Başkanlığına vermeleri gere-
kir Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada vaki ge-
cikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 534 / 4-1 

Nevşehir Vilâyeti Kaymaklı Kasabası Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz İşletmesine iki adet otobüs 2490 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

1 — İhale 2/2/1973 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 de 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli beher otobüs için 400.000,— liradır. 
3 — Muhammen bedelinin beher otobüs için % 7,5 tutarında 

30.000,— liralık teminatlarını ihale saatinden bir saat önceye kadar 
Belediye Veznesine yatırmalarım. 

4 — Kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önceye 
kadar Encümene tevdi etmeleri şarttır, postadaki geciken evraklar 
kabul edilmez. 

5 — Otobüsler 36 şar kişilik olacaktır. Dizel motorlu belediye 
tipi veya halk tipi olacaktır, tercih hakkı Encümenindir. 

6 — Beher otobüs için 75.000,— lira iki taksitte ödenecektir. Ba-
kiye kalan 40 ayda ödenecektir. İhaleyi müteakip otobüsler derhal 
Belediyeye teslim edilecektir. 

7 — Özel şartname mesai saatlerinde Belediyede görülebilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin aynı gün ve saatte Belediyemizde hazır 
olmaları ilân olunur. 531 / 1-1 

Türk Hava Yolları A. O. dan: 

TADİLÂT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
1 — Ortaklığımızın İzmir Kargo binasında dahilî tadilât işleri 

yaptırılacaktır. 
2 — Tadilât işinin keşif bedeli 126.290,00 TL. olup, muvakkat 

teminatı 6.315,50 TL. dır. 

3 — Teklifler 1 Şubat 1973 Perşembe günü saat 15.00 e kadar Or-
taklığımız İnşaat Başmühendisliğine verilecektir. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Bu işe ait projeler, teknik şartname ve keşifler mesai saat-

leri dahilinde, Gümüşsüyü, Dersan Han No. 90 da THY İnşaat Baş-
mühendisliğinde görülebilir. 

6 — Ortaklığımız 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi 
değildir. İhaleyi dilediğine vermekte serbesttir. 551 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İğleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Zonguldak - Karadeniz Ereğli'sinde bir ortaokul inşaatı 527 sa-
yılı Kanuna göre 1974 yılma sari olarak 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad-
desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli : 2.600.000.— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Ko-

misyonunda 5/2/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 6 inci Bölge Müdür-

lüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 91.750,— liralık geçici teminatını, 
B - 1972 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ke-

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini, 
ibraz suretiyle 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzım-
dır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 5/2/1973 Pazartesi günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 31/1/1973 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 286 / 4-2 

e 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alına Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
i3 grup) (İnşaat malzemesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça-
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü-
lebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş-
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tama-
mı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her grubun tamamı da ayrı 
ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici teminat listesi şartnamesinde 
eklidir. 

Cinsi : lıışaat malzemesi, Miktarı : 3 grup, M. bedeli : 99,978,20 TL., 
G. teminatı : 6.250 TL., İhale günü : 26/1/1973 Cuma, Saati : 11,00 de 

165 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(59) kalem (İnşaat malzemesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça-
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebi-
lir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ilıale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığı-
na vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : İnşaat malzemesi, Miktarı: 59 kalem, M. bedeli : 302.689.19 
TL., G. teminatı: 18.000 TL., İhale günü : 5/2/1973 Pazartesi saat 11.00 
de 344 / 4-2 



Sahife : 8 (Reamî Gazette) 22 OCAK 1973 

Pazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/50 
Davacılar Çamlıhemşin İlçesi Makravis Mahallesinden Nazım Gü-

lay, Yunus Gülay, Zeliha Gülay, Hacer Gülay ve M. Baki Cangöz tara-
fından davalılar Çamlıhemşin Makravis Mahallesinden Yusuf Gülay, 
Y. Vice Mahallesinden Emine Köse, Viceisufla Mahallesinden Hüseyin 
Başalma, Pazar Bucak Köyünden Zeliha Liman ve Yukarı Bulep Ma-
hallesinden Emine Akyıldız aleyhlerine Mahkememize ikame eylemiş ol-
dukları tescil davasının yapılan açık duruşmasında : 

1 — Pazar Yukarı Bulep Mahallesi dahilinde Ohoriçveri Nami ile 
Maruf tarafları Şirinali oğlu ve Ekşi oğlu ve Murtaz oğlu ile çevrili 
2000 M2. olup, 

2 — Tapuda kayıtsız olan Ohoriçveri Nami ile Maruf ve Şarken 
Baltaoğlu Abdurrahman Ağa vereseleri tarlası, Garben Murtaz oğlu bi-
nası, Şimalen ve Cenuben Murtaz oğlu, Halil ve İbrahim tarlaları ile çev-
rili iki parça gayrimenkul davacılar adına tescil olunacağından bu 
yerde hak iddia edenlerin Pazar Asliye Hukuk Mahkemesinin 1968/50 
esas sayılı dava dosyasına müracaatları ilân olunur. 

438 

1972/232 
Yetkiye istinaden Hazineyi Maliye Pazar Müdürlüğü tarafından 

davalılar Pazar'ın Şendere Köyünden Zeynep Kantar, Zeliha Kantar, 
Cafer A l i Kantar, Hikmet Kantar, Cemil Kantar ve Yusuf Kantar aleyh-
lerine Mahkememize ikame eylemiş olduğu hasımlı veraset davasının 
yapılan açık duruşmasında : 

Davalılardan Zeliha Kantar, Hikmet Kantar, Cemil Kantar ve Yu-
suf Kantar'a gönderilen dava dilekçeli davetiyelerin bilâ tebliğ iade edil-
diğinden adı geçenlerin bütün aramalara rağmen bulunamadıklarından 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşma günü olan 1/3/1973 günü saat 9.00 da 
bizzat duruşmaya gelmenin veya bir vekille kendinizi temsil ettirme-
niz, dava dilekçesi özetine kaim olmak üzere ilânen teblğ olunur. 

439 

1972/317 
Davacı Pazar'ın Subaşı Köyünden Nazım Karaca tarafından da-

valılar aynı köyden Şemun Haberal ve Haberal aleyhlerine Mah-
kememize ikame eylemiş olduğu tapu iptali ve tescil davasının yapı-
lan açık duruşmasında : 

Davalılardan Sabri Haberal'a gönderilen dava dilekçeli davetiye-
nin bilâ tebliğ iade edildiğinden adı geçenin bütün aramalara rağmen bu-
lunamadığından ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince; duruşma günü olan 22/3/1973 günü saat 9.00 da 
bizzat duruşmaya gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirme-
niz, dava dilekçesi özetine kaim olmak üzere ilânen teblğ olunur. 

440 

Akdağmadeni Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No. : 1971-112 
K . No. : 1972 - 227 
Davac ı : Aslen Akdağmadeni ilçesi İbrahimağa Mahallesi nüfu-

sunda kayıtlı olup, halen Uşak İli Ünalan Mahallesi Okula Sokak No. 
10 - A da mukim Hamdi oğlu Feride'den doğma 940 doğumlu Necati 
Özen Vekili Avukat Ali Kayalar 

Davalı : Uşak İ l i ISarayaltı Mahallesi Oğun 'Sokak No. 8 de mukim 
Josef kızı Alosiadan1 doğma 1945 doğumlu Monika Weishaupl. 

Dava : Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma 
İbrahimağa Mahallesi hane 21, cilt 133, sahife 103 de nüfusa kayıtlı 

Hamdi oğlu 1940 doğumlu Necati Özen ile aynı hanede kayıtlı Josef kızı 
Aloisia'dan doğma 1945 doğumlu ve Alman uyruklu Morika Weishaupl'm 
aralarında devam eden şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmalarına, 
müşterek çocuklarından 14/9/1966 doğumlu Kemal özen'in velâyeti'nin 
davacı babaya, 7/9/1966 doğumlu Leyla özen'inde velâyetindn davalı 
anneye verilmesine Mahkememizce 13/lll/1979, tarihinde karar veril-
miştir. 

Adresi meçhul bulunan davalı tarafından işbu kararın Resmî Ga-
zete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yollarına 
başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğat makamına kaim 
olmak üzere ilân olunur. 472 

Yeşilyurt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Yeşilyurt Gedik Mahallesinin Gedik mevkiinde kâin doğusu : Yol, 
batısı : Yol, kuzeyi : Yol, güneyi : yol ile çevrili içerisinde yapılı evide 
bulunan 3.000 lira kıymete haiz behçeli ev Gedik Mahallesinden Mustafa 
oğlu, 1340 doğumlu Hasan. Karagöz adına tapuya tescili talep edildi-
ğinden, bu gayrimenkulün üzerinde üstün bir hak talep edenler varsa 
Mahkememizin 1972/223 esas sayılı dava dosyasına işbu ilân tarihinden 
itibaren üç ay zarfında müracaatları ilân olunur. 473 

Yeşilyurt Gedik Mahallesi, Gedik mevkiinde kâin doğusu: Yol, 
batısı : Kısmen Yeşilyurt Malatya ıŞosesi ve kısmen Veysel Uzun evi, 
kuzeyi : Yol, güneyi : Yo l ile çevrili 032 metrekare mesahası haiz içeri-
sinde evde bulunan 5.000 lira kıymeti haiz olan gayrimenkul ev Yeşil 
yurt Gedik Mahallesinden Ömer oğlu, 1319 doğumlu Hacı Bekir Bozbay 
adına tapuya tescili talep edilmiş olduğundan belirtilen ve yukarıda hu-
dutları yazılı bulunan gayrimenkul üzerinde bir hak iddia edenler varsa 
işbu ilân tarihinden itibaren üç ay zarfında Mahkememizin 1972/156 
esas sayılı dava dosyasına müracaatları ilân olunur. 474 

Yeşilyurt Gedik Mahallesinin Gedik mevkiinde kâin doğusu : Yol, 
batısı : Yeşilyurt - Malatya şosesi, kuzeyi ve güneyi yol ile çevrili 490 
metrekare mesahası haiz içerisinde yapılı evde bulunan ve 5.000 lira 
kıymeti haiz olan gayrimenkul bahçeliev, Gedik Mahallesinden Mahmut 
Partal adına tapuya tesciline talep edilmiş bulunmakla işbu gayrimen-
kul üzerinde herhangi bir hak iddia edenler varsa işbu ilân tarihinden 
itibaren üç ay zarfında Mahkememizin 1972/216 esas sayılı dava dos-
yasına müracaatları ilân olunur. 475 

Yeşilyurt Gedik Mahallesinin, Gedik Mahallesinde kâin Şarken : 
yol, Garben : Yol, Cenuben : Yol, Şimalen : Yo l ile çevrili 2SO metre-
kare mesahası haiz ve içerisinde yapılı evde bulunan 5.000 lira kıymeti 
haiz bahçeli ev Yeşilyurt Gedik Mahallesinden Şaban oğlu, 19314 doğumlu 
Mehmet Çalışkan'ın adına tescili talep edildiğinden işbu ilân tarihinden 
itibaren üç ay zarfında bir hak iddia edenler varsa Mahkememizin 
1972/183 esas sayılı dava dosyasına müracaatları ilân olunur. 

476 

Yeşilyurt Gedik Mahallesinden, Gedik mevkiinde kâin, Doğusu, 
Batısı ve Güneyi : Hacı Bekir Bozbay bahçesi ile çevrili, Kuzeyi : Yol 
ile mahdut bulunan (120) metrekare mesahası haiz içinde yapılı evde 
bulunan 5.000 lira kıymeti haiz bahçeli ev, Gedik Mahallesinden Halil 
oğlu, 1327 doğumlu Veysel Uzun adına tescili talep edildiğinden belirti-
len bu yerde herhangi bir hak iddia eden varsa Mahkememizin 1972/108 
esas sayılı dava dosyasına işbu ilân tarihinden itibaren üç ay zarfında 
müracaatları ilân olunur. 477 

Yeşilyurt Gedik Mahallesinin Gedik mevkiinde kâin Doğusu : Yol, 
Batısı : Yeşilyurt - Malatya ıŞosesi, Kuzeyi : yol, Güneyi : Yol ile veçrili 
436 metrekare mesahayı haiz ve 6.000 lira kıymette bulunan1 ve içinde 
yapılı evde olan bahçeli ev Yeşilyurt Gedik Mahallesinden İbrahim oğlu, 
1332 doğumlu Şaban Nacar adına tapuya tescili talep edildiğinden işbu 
gayrimenkul üzerinde herhangi bir üstün hak iddia edenler varsa işbu 
ilân tarihinden itibaren üç ay zarfında Mahkememizin 1972/154 esas 
sayılı dava dosyasına müracaatları ilân olunur. 478 

Pazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/391 
Davacılar Pazar'ın Başkoyünden Zeliha Şeker, Havva ¡Bayrak ve 

Emine Güngör tarafından davalılar İbrahim Hilmi Pehlivanlar, Yusuf 
Abay, Mehmet Abay, Havva (Sancak, Havva Yeniyurt, İbrahim Hilmi 
Sancak, M. Hilmi .Sancak ve Ayşe Sancak aleyhlerine Mahkememize ika-
me eylemiş oldukları hasımlı veraset davasının yapılan açık duruşma-
sında : 

'Davalılardan İbrahim Hilmi Pehlivanlar adına çıkarılan dava dilek-
çeli davetiyenin bilâ tebliğ iade edildiğinden adı geçenin bütün arama-
lara rağmen bulunamadığından ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince; duruşma günü olan 9/2/19731 günü saat 9.00ı da 
bizzat duruşmaya gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmenin, 
dava dilekçesi özetine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4 4 1 
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda emsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zılı (Bir) kalem (Menba içme suyu) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala-
rındaki gün ve satlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart-
namesi çalışma saatlerinde komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin-
de görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mek-
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kader makbuz karşılığı Ko-
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edil-
mez. 

Cinsi : Menba içme suyu (20. litrelik), Tahmini fiyatı : 2,75 TL., 
Miktarı : 50.000 damacana, M. bedeli : 137.500,— TL., G. teminatı : 8.125,— 

TL., İhale günü ve saati : 8 Şubat 1973 Perşembe 11.00. 
345 / 4-1 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

1 —. Teşekkülümüz ihtiyacı için 250 adet madeni düz tabure kapalı 
'teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — (Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyüık Pastane 'karşısı 
Valide Han Kat 5 teki Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 50 ,— TL. 
mukabili temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geıç 13/2/1973 günü saat 10.00 a kadar Genel 
Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 
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P T T Genel Müdürlüğünden : 

1) (204.570,76) TL . keşif bedelli Çankırı P T T Bölge Başmüdür-
lüğü 1 ade't Hangar tipi çelik toaraıka montajı ikmal inşaatı işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı (11.478,54) liradır. 
2) Eksiltme dosyası, Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi 

Başkanlığında ve Çankırı P T T Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) 'Eksiltme 6/2/1973 Sah günü saat 16.00 da Genel Müdürlük 

Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 3/2/1973 Cumartesi günü saat 13.00 e ¡kadar ek-

siltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Mü-
dürlüğe ıbaşvuraraJk iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5) Taliplilerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı 
günü saat 15.00 e (kadar İhale 'Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mu/kabilinde vermeleri gerekmek-
tedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veyi, 'dilediğine iha-
le etmekte serbesttir. 49,3 / 2 - 1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : (Elazığ, İlçesi : Palu, Köyü veya muvkiı : Göme - Bağım, Ma-
denin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin Tarihi : 6/3/1963, Numarası : 2(1/228 

Hudutları : 
Kuzey i : « A » kesişme noktasından başlayıp Herpete Deresi ile Vi-

lini Deresi birleşiğinden ve Dokuzceviz Deresi ile Vilini Deresi birleşiğin-
den geçere/k Aym'kâr Tepeye, oradan Liskomu Köyü Caımiine kırık hat. 

Doğusu : Liskomu Köyü Camii. 
Güneyi : Liskomu Köyü Camiinden Göme Köyü Çeşmesine, oradan 

«B » kesişme noktasına kıri'k hat. 
Batısı : «B»kesişme noktasından « A » 'keaişme noktasına doğru hat. 
« A » kesişme noktası : Eski Bağım Eski Boyacı Çeşmesi - Çırap 

Çeşmesi hattının Bağım Köyü Çeşmesi - Herp îte Dereji Vilini Deresi 
birleşiği hattıyla kesiştiği yerdir. 

«B » kesişme noktası : Eski Bağım Eski Boyacı Çeşmesi - Çırap 
Çeşmesi hattının Bağım Köyü Çeşmesi - Göme Köyü Çeşmesi hattı ile 
birleştiği yerdir. 

Yukarıda mevkii cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom madeni 
için Köyçeğiz Kromları İşletmesi JJjd. Şti. uhdesine 10 yıl müddetle 
işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilâmn Gazete'de ilk yayınlandığı tarihten iti-
baren onlbaş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyleme-
leri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuıkUbulacak itirazların 
kabul edilm'iyeceği 6309 Madtn Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 496 / 2-1 

Salhife : 9 

K. K . K. 33 üncü Tümen Komutanlığı Askerî Mahkemesi Başkan-
lığından : K I R K L A R E L İ 

E. N o : 1970/119 
K. No : 197-2/1 

Hükmün alânen tebliğine mütedair karar 
Hizmette tek&sül ile harp vasttasmı hasara uğratmalk suçundan 

sanık 33 üncü Tümen İstihkâm Tabur Karargâh Böiüık terhisli erlerinden 
olup aslen Akdağmadeni ilçesinin Karaıçokrak (Köyünden Hüseyin oğlu 
194/7 doğumlu Asım Aydm hakkındaki mahkûmiyet hülkmü sanığın 
adresi tespit edilememiş olması sebebiyle ¡bu hususta bir karar ittihası 
zımmmda 33 üncü Tümen Askeri Mahktmesi 

Başkan : Tnk. Yb. Ahmet Erdem (951 - P - 63) 
D. Hâkimi : Hajk. Kd. Bnd. M. Süreyya Aıtar (955 - b -12) 
Hâk im : Hak. Kd. Ütğm. Rahmi Aksaray (969 - Yd - 5) ve zabıtta 

P. Onb. t>. Farttk Hazan'dan müteşekkil olaraık toplandı. 
Sanık hakkındaki dava dosyası, ve hüküm sanığa tebliğne müte-

dair yazışma evrakı t&bkik olundu. 
Gereği düşünüldü : Sanıık Asım Aydın'm yapılan aramalara rağ-

men dosyada mevcut adresinde bulunamadığından hizmette tekasül ile 
harp vasıtasını 'hasara uğratmak suçundan dolayı 33 'üncü Tümen Askeri 
Mahkemesince verilen 28/12/1970 gün ve 1970/119 esas, ve 19(70/354 
sayılı As. C. K. nun 137 nıci maddesi gereğince yedi gün müddet hapis 
cezası ile mahkûmiyetine, hazine zararı olan 238,53 kuruşun 353 sayılı 
Kanununun 16 nci maddesi uyarınca sanığa tazmin ettirilmesine, 647 
sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince hapis cezasının teciline, 4'9ı2 sa-
yılı Kanunun 1 sayılı tarifesinin A - l ' l l - 1 - E maddesi gereğince onbeş 
lira nisbi harç alınmasına mütedair hükmün tebliğ yerine ıkaim olmak 
üzere istanbul'da münteşir 'bir Gazetede neşrine 7(201 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesine istinaben oy birliği ile karar verildi. 
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Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi Umum 
Müdürlüğünden : 

Tra fo binası inşaatı yaptırılacaktır. 
ıl — Müessesemizce Mamak tali merkezimiz civarında kurulacak 

ilâve transformatör istasyonu (binası inşaatı işleri 'kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuş/tur. 

¡2 — Bu işin keşif bedeli 1.179.86(4,53 TL . olup muvakkat teminatı 
49.146,— Î1L. dır. 

3 —> ıBu işe ait eksiltme dosyası mesai saatleri dahilinde Müessese-
miz İ ç Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İlgililer şartnamesine göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını 
en geç 31/1/1973 Çarşamba günü saat 15.00 e kadar Müessesemiz Yazı 
İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir, 

5 — İlgililer Bayındırlık Bakanlığı «ıB» ıgru'bu müteahhitlik karne-
leri ve eksiltme şartnamesinde yazılı diğer belgelerle birlikte 26/1/1973 
Cuma günü saat 17.30 a kadar Müessesemize müracaatla yeterlik bel-
gesi alacaklardır. 

26/1/1973 (tarihinden sonra yeterlik belgesi al'maJk için yapılacak 
müracaatlar nazarı itibare alınmaz. 

6 —' Postada vaki gecikmeler nazarı it'îbare alınmıyacağı gibi 
telgrafla yapılacak müracaatlar kalbul ed'ilmez. 

7 — Müessesemiz 2490 say ,1ı Kanuna tabi değildir. 
336 / 1-1 

(Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

(Muhtelif cins civata satın almacaMır. 

1 —• Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif almmaJk suretiyle 
muhtelif cins çelik cıvata satm alınacaktır. 

2 — Tekl'if zarfları en geç 6 Şubat 1973 Salı günü 17.00 ye kadar 
Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K. 1.) Genel Muhaberat Şefliğine veril-
miş olacaktır. Zarflar erıtesi günü saat 9.30 da Müessesemiz Ticaret 
Müdürlüğünde açılacaktır. 

'3 — Şartnameler Zonguldak'ta E. K. 1. Ticaret Müdürlüğünden, 
Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kur-umı Genel Müdürlüğü Satın 
Alma Dairesi Başkanlığından istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Deva 
Çıkmazı (Sümer Han Kat 4 - 5 de TKİ . ¡Satm Alma Müdürlüğümden (temin 
edileMlir. 

4 — Müessesemiz '2490 sayılı Kanuna talbi değildir. 
492 /1-1 

(Resmî Gazete) 



Sahife : 10 

Kocaeli İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1972/640 
Davacı S. S Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, İzmit Belediyesi 

ve Fikri Duran aleyhine açmış olduğu tazminat davasında : 
Davalılardan Fikri Duran'a Resmî Gazete ile davetiye tebliğ edil-

diği halde duruşmaya gelmemesi sebebi ile Resmî Gazete ile gıyap karan 
tebliğ yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 14/3/1973 
günü saat 11.00 de davalı Fikri Duran'ın duruşmaya gelmediği takdirde 
gıyabında duruşmaya devam olunacağı gıyap kararı yerin ekaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 418 

1971/310 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, davalılar Abdur-

rahman Bayındır ve t. Refik Erdoğan aleyhine açmış olduğu tazminat 
davasında; Davalılardan Abdurrahman Bayındır'ın adresi aramalara 
rağmen bulunamadığından Resmî Gazete ile tebliğat yapılmasına ka-
rar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 14/3/1973 günü saat 11.00 de 
davalı Abdurrahman Bayındır'ın duruşmaya gelmesi, davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 419 

e — 

Taşköprü İcra Memurluğundan : 

İlânen tebliğat 
1972/87 

Evvelce istanbul Küçükyalı Bağdat Caddesi 179 da mukim olduğu 
belirtiler ve bilahare Ankara Bahçelievler 23. Sokak 7/7 de ikamet ettiği 
emniyet tahkikatı sonunda anlaşılan ve halen adresi meçhul Selahattin 
kızı Nezime'den olma, 1934 doğumlu Emel Oğan. 

Taşköprü'de mukim Necati Küçüker'e 28/6/1970 tarihli 5 No. lu 
fatura muhteviyatı 16.000,— TL. sı borcunuzdan dolayı hakkmızda 
yapılan icra takibinde 16.000.— TL. sı ve icra masraflarına havi tan-
zim edilen ödeme emri biiâ tebliğ iade edilmiş zabıta tahkikatına rağ-
men adresiniz tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

KanUıiî süreye 20 gün ilâve ile bu ilânın neşrinden itibaren 27 gün 
içinde borcu ve masraflarını ödemeniz, borcun tamamına veya bir kıs-
mına veya alacaklının takibat icrasına dair bir itirazınız varsa yine 
bu 27 gün içerisinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, bildirmediğiniz tak-
dirde aynı müddet içerisinde 74 üncü madde gereğince mal bildiriminde 
bulunmanız bulunmadığınız takdirde veya hakikate muhalif beyanda 
bulunduğunuz takdirde 1.1. K. nu hükümleri gereğince hapisle cezalan-
dırılacağınız borcu ödemez veya itiraz etmezseniz hakkmızda cebri ic-
raya devam edileceğinin bilinmesi ödeme emri tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 420 

Sarıkaya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969'273 
Davacı Halis Taştan Sarıkaya Kazasının Burunkışla Köyünden 

Osman Oral'da olan bir alacağının tahsili için açmış olduğu davada mü-
ris Osman Oral'ın verasetinin tespiti için yetki belgesi almış ve belgeye 
istinaden Osman Oral'.n verasetinin tespiti için açılan davasının yapılsın 
muhakemesi sırasında : 

Mürisin eşi Seyit Ali kızı Ayşe Oral daim! ikametgâhını terk etmiş 
ve kendisine tebliğat yapılamamış olduğundan müris Osman Oral'dan 
kendisine intikal eden mirastan intifa veya mülkiyetten hangisini ter-
cih ettiğini bildirmesi için 30/3/1973 tarihli celsede hazır bulunması bu-
lunmadığı takdirde mirastan mülkiyeti tercih etmiş sayılacağı ilân 
olunur. 483 

Bulancak Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/1041 
Davacı Bulancak Kazasının Küçüklü Köyünden Salim oğlu Şükrü 

Ayın tarafından davalı Hasan kızı Ankara Dikmen 10 Kilometre Altı 
523 No lu İlker yanında mukim Selime Ayın aleyhine ikame etmiş 
olduğu boşanma davasının duruşmasında verilen karar gereğince : 

Davalı Selime Ayın adına çıkarılan davetiye de adresinin meçhul 
olduğu ve adresinin tespit edilemediğinden adına ilânen davetiye çıkarıl-
masına karar verilmiştir. Davalı Selime Ayın'm duruşmanın atılı bulun-
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du£u 12/2/1973 günü saat 9.10 da Bulancak Asliye Hukuk Mahkemesin-
de hazır bulunması .bulunmadığı ve gelmediği takdirde veya bir vekilde 
göndermediği takdirde adına ilânen gıyap kararı çıkarılacağı dava ar-
zuhali yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 417 

• 

Fındıklı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Fındıklı İlçesinin Kıyıcık Köyünden Mülıittin Çolak vekili Avukat 
Şefik Çorbacıoğlu tarafından Fındıklı İlçesinin Kıyıcık Köyümden olup 
adresi meçhul bulunan Mürvet Çolak aleyhine şiddetli geçimsizlik sebe-
biyle Mahkememizde 11/9/1972 tarihinde boşanma davası açılmıştır. 

Davalı Mürüvvet Çolak'a davetiye ile birlikte dava dilekçesinin 
tebliği mümkün olmamış ve adresinin meçhul olduğu anlaşılmış olmakla 
davalıya davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, 

Bahsi geçen davanın duruşmasının 6/2/1973 Sah günü saat 9.00 da 
yapılacağı gazete ile ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra Mürüvet Ço-
lak'a tebliğ edilmiş sayılacağı davetiye yerine geçerli olmak üzere ilân 
olunur. 481 

Yozgat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/214 
Emme Yener'in açtığı nafaka davasında adresi bilinmeyen davalı 

Recai Yener'e karar gereğince 13/2/1973 günlü duruşmada hazır bulun-
ması veya vekil göndermesi hususu davetiye ve dava dilekçesi yerine 
geçmek üzere ilânen tebliğ olıuıur. 410 

Torbalı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/495 
Davacı Torbalı'nın Çapak Köyümde oturur Saniye Karabelli tara-

fından davalı İzmir Yeşilyurt Sokak 12 No. 13 de oturur Osman Kara-
belli aleyhine ikame olunan boşanma davasının yapılmakta olan muha-
kemesinde : 

Davalıya gönderilen ilânen tebligata rağmen (gelmemiş ve ilânen 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 
14/2/1973 günü saat 10.00 da duruşmaya bizzat gelmesi veya kendini 
bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde gıyabına hükmedilip gıyabında 
muhakemenin yapılıp bitirileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üze-
re tebliğ olunur. 268 

• 

Maraş Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/454 
Davacı Mustafa Karadutlu Maraş - Mağralı Mahallesi Sincap Sok. 

No. 34 Maraş 11/5/1972 tarihli dilekçesinde Maraş'm pmarbaşı Mahalle-
sine dahil edilen Tekerek Köyü Domuz Deresi mevkiinde kâin tarafları 
Şarken : Yağlıcalar Bağı, Garben : Mucahir Abidin Bağı ve Dere Şima-
len : Köprüyolu ve Ali Karadutlu, Seher Karadutlu, Belediye, Hazine 
aleyhine tapu iptali ve tescil davası açmıştır. 

Yukarıda sınırları yazılı taşı.ımaz ile hak iddia edenlerin üç ay 
içerisinde Mahkememizin 1972/454 sayılı dosyasına müracaat etmeleri 
ilân olunur. 480 

a 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Boğaziçi Kanlıca No : 19 adresinde mukim Necdet Balkaz'a is-
tanbul Ağır Ceza Mahkemesi 28/5/1971 tarihli 67/453 esas, 1971/141 sa-
yılı ilâmı ile mahkûm olunan, 10.224,45 lira ağır para cezası ve 300,— 
lira % 30 avukatlık ücretinin ödenmesi hakkında adresine gönderilen 
ödeme emri bilâ tebliğ iade olunduğundan zabıtaca ve İdarî Makam-
larca yapılan tahkikata göre tebligata elverişli adresi meçhul kalmış 
bulunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı Kanun hükümlerine 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü edilen paranın 1918 sayılı Kanun hükümlerince ilân tari-
hinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi lâzımdır. 

Bu müddet içinde ödenmediği takdirde haczen infaz yoluna gidile-
ceği tebliğat yerine kaim olmak üzere ilân olunur, 

§06 

(Resmî Gazete) 
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Eskişehir Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Gülsüm Saraç vekili Avukat Necati Güler tarafından da-
valı Metin Saraç aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma 
davasında davalı Metin Saraç'a dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş ol-
duğu halde 30/12/1972 günlü duruşmaya icabet etmediğinden hakkında 
muamelesiz gıyap kararı verilmiştir. Duruşma 20/2/1973 günü saat 9.00 
a talik edildiğinden adı geçen gün ve saatte davalı Metin Saraç'm Mah-
kememizde hazır bulunması veya kendis'ni bir vekille temsil ettirmes:. 
aksi takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı lüzumunu bildirir gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 482 

Kütahya Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden 

Davacı Kütahya ISaray Mahallesi Spor Sokak No. 138 de Kezban 
İri, Davalı Kütahya (Benzinlik İstasyonu Lokantasında işçi olup, halen 
semti meçhulde Kamil İ r i aleyhine açılan boşanma davasının yapılan 
muhakemesinde : 

Taraflar 10/2/1969 tarihinden beri evli olup bu evliliklerinden çocuk-
ları bulunmadığı anlaşılan davalının bir iş ve güç sahibi olmayıp evinin 
ve ailesinin ihtiyaçlarını temin etmediğinden dolayı geçimsizliğe sebe-
biyet verdiği ve eşini evinden çıkardığı sabit olup davalıda semti meç-
hulde bulunması sebebiyle tarafların boşanmalarına davalının bir sene 
başkasiyle evlenmekten memnuiyetine 4950 kuruş masrafın davalıdan 
tahsiline 9/11/1972 tarih ve 1971/445 - 609 numara ile karar verildiğin-
den işbu hüküm hulâsası tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

48<4 

Kocaeli Asliye 1. inci Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/594 
Davacı Fethiye Erbay tarafından daVah kocası Mustafa Erbay 

aleyhine açılan "boşanma davasında : Tarafların Medeni Kanununun 134 
üncü maddesi gereğince boşanmalarına, kabahatli tarafın davalı olması 
sebebiyle aynı Kanunun 142 nci maddesi gereğince bir sene müddetle 
evlenmekten memnuiyetine ve davasının 300 gün başkası ile evlenmek-
Len keza memnuiyetine ve tarafların müşterek çocukları 5/9/1965 do-
ğumlu Ümi'd'in davacı annesi yanında bırakılmasına ve velâyetinin keza 
annesine verilmesine, her ayın birinci haftası Cuma günü saat İO'.OO dan 
Cumartesi gümü saat 10.00 a kadar çocuğun babası yanına gönderilme-
sine ve çovuk mektep çağma geldiğinde her sene Ağustos ayında bir ay 
olmak üzere yine babasının yanı gönderilmesine bu şekilde baba ile ço-
cuğun görüştürülmesine, davalının gıyabında karar verildiğinden işbu 
kararın ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ve 15 gün içinde temyiz 
edilmediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 485 

Halfeti Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/30 
Nizip İlçesinin Şahin Mahallesinden Ayşe Kaynak'm Malfeti'nin 

Rüştüye Mahalles'nden, Ethem Fehmi, Fatma, Medine, Emine ve Hamdi 
Kaynaklar aleyhlerine açmış olduğu taksim ve izalei şüyu davasının ya-
pılmakta olan duruşması sırasında. 

Davalılardan Halfeti'nin Rüştiye Mahallesinden Mehmet kızı Hatice 
Kaynak'm ikametgâhı meçhul bulunduğundan kendisine davetiye tebliğ 
edilememiş bulunduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere Resmî Ga-
zete ile ilânına karar verilmiş olduğundan. 

Davalının duruşma günü bulunan 8/2/1973 gününde Halfeti Sulh 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilân olunur. 453 

1967/31 
Nizip İlçesinin Şahin Mahallesinden Ayşe Kaynak'm Halfeti'nin Rüş-

tiye Mahallesinden, Ethem Fehmi, Fatma, Medine, Emine ve Hamdi Kay-
naklar aleyhine açmış olduğu taksim ve izalei şüyu davasının yapılmak-
ta olan duruşması sırasında. 

Davalılardan Halfeti'n'n Rüştiye Mahallesinden Mehmet kızı Hatice 
Kaynak'm ikametgâhı meçhul bulunduğundan kendisine davitiye tebliğ 
edilememiş bulunduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere Resmî Ga-
zete ile ilânına karar verilmiş olduğundan. 

Davalının duruşma günü bulunan 8/2/1973 gününde Halfeti Sulh 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilân olunur, 454 

Salhife : 11 

Kırıkhan İcra Memurluğundan : 

Borçlu : Bayram Kuyubaşıoğlu, Kırıkhan'ın Barbaros Mah. den. 
Kırıkhan'da Sebahat Kuyubaşıoğlu vekili Avukat Hulusi Reşa ta-

rafından aleyhinize, Kırıkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinin 21/10/1970 tarih 
'969/549 esas 1970/16 karar sayılı kesinleşen ilâmma istinaden 20/12/1969 
tarihinde başlamak suretiyle aylık 600 TL. nafakanın tahsili için açılan 
icra takibinde adınıza çıkarılan 1971/243 sayılı İcra emri bilâ tebliğ iade 
edilmiş, zabıtaca yapılan aramada da adresiniz tespit edilemediğinden 
icra emrinin adınıza ilânen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilânın Resmî 
Gazate'de ilâm tarihinden itibaren kanunî suresi dahil olmak üzere 30 
gün içinde bir itirazınız varsa Kırıkhan İcra Tetkik Merciî Mahkemesine 
müracaat ederek icranın durdurulması için karar getirmediğiniz takdirde 
hakkınızdaki icra takibinin kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur 

452 
• 

Yozgat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/195 
Şengül Yıldırım (Akpmar)m açtığı nafaka davasında adresi bilin-

meyen davalı Necmettin Akpmar'a karar gereğince 13/2/1973 günlü du-
ruşmada hazır bulunması veya vekil göndermesi hususu, davetiye ve dava 
dilekçesi yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 455 

Ankara 1 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1972/958 
K. No : 1972/1031 
Izrar suçundan sanık Sadık Akbıyık hakkında Mahkememizce ve-

rilen 13/11/1972 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin 
bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân tarihinden 
itibaren b'"r ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı tak-
dirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 456 

E. No : 1972/1076 
K. No : 1972/927 
Ölçüler Kanununa Muh. suçundan Durmuş Ali Yayan hakkında 

Mahkememizce verilen 14/10/1972 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün 
adı geçemn adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir Sa-
nığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yol-
larına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ ediledek ke-
sinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu-
nur. 457 

E. No : 1972/907 
K. No : 1972/994 
T. V. K. suçundan sanık Hüseyin Saylaç hakkında Mahkememiz-

ce verilen 27/1/1972 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin ad-
resinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân 
tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvur-
madığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sa-
vılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur 

458 

E No : 1971/259 
K. N o : 1972/885 
Hırsızlık suçundan sanık Celâl Duyar hakkında Mahkememizce ve-

rilen 9/10/1972 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin 
bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân tarihin-
den bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde 
gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân teb-
liğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 459 

Eskişehir 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. N o : 1972/1024 
K. No : 1972/871 
Eskişehir 2 nci Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/12/1972 tarih ve 

1972/1024 esas. 1972/871 karar sayılı üâmı ile Eskişehir Atalantekke 
Köyü hane 27-82-43 de nüfusa kayıtlı Halil ve Emine'den 12/4/1942 de 
doğma ve halen Edirne Açık Cezaevinde hükümlü Mehniet Yıldız'a kar-
deşi ismail Yıldız vagi tayin edilmiştir. 

İlân olunur, i ® 

(Resmî Gazete) 
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Ankara 5 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1972/738 
K. No : 1972/608 
Davacı : K. H. 
Sanıklar : Asım Sinop, Salih Mehmet oğlu, Fatma'dan 1939 da doğ-

ma, Kırşehir nüfusunda kayıtlı olup Ankara'da Abidinpaşa Şehit Osman 
Sokak 18/7 de oturur halen ikamet adresi ve iş yeri meghul. 

Gülenden Sinop, Halil kızı Ümmühan'dan 1937 de aynı yerde nüfusa 
kayıtlı ve aynı yerde oturur halen ikamet adresi meçhul. 

Suç : Memura mukavemet ve hakaret. 
Suç tarihi : 7/9/1972 
Kanun maddesi : Asım Sinop için T. C. K. : 260. 
Verilen ceza : Asım Sinop için 7 gün hapis. 
Kanun maddesi : Gülenden Sinop için T. C. K. 266/1, 647 S. K. 4 
Verilen ceza : Gülenden Sinop için 2 ay hapis ve 250 lira ağır para 

cezası yerine 850 lira ağır para cezası. 
Yukarıda açık kimlikleri yazılı her iki sanık hakkında eylemlerine 

uyan kanun ve maddeleri, verilen ceza ile tarihi ve numarası yukarda 
gösterilen 5/10/1972 tarihli gıyabî hüküm bunca aramalara rağmen teb-
liğ edilememiş ve adresleri tespit edilememiş bu nedenle hüküm özetinin 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî 
Gazete ile ilânen tebliğine ilânın bir örneğinin adliye divanhanesine asıl-
masına. aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarih-
ten 15 gün sonra kararın tebliğ sayılacağına ilânen tebliğ olunur. 

460 

E. N o : 1971/492 
K. No : 1972/341 
Hâkim : Ali Mazhar Akman 10114 
C. S. Y. : A. Kâmil Tarhan 10665 
Kâtip : Halit Akın 
Davacı : K. H. 
Sanık : Alaettin Yavaş, Zübeyir ve Faike'den 1944 de doğma Diçle 

nüfusunda kayıtlı olup Ankara Yenimahalle 5 inci Durak Kaynak Sokak 
11/A da oturur halen iş ve ikamet adresi meçhul. 

Suç tarihi : 13/6/1971 
Suç : Görevli polise mukavemet 
Kanun maddesi : T.C K. : 258/1 - 3, 647 S.K. 6 
Hükmedilen ceza : 2 ay hapis 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının 

yapılan duruşması sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen ceza ile tarihi ve numarası 

yukarıda gösterilen 31/5/1972 tarihli kıyabî karar, bunca aramalara rağ-
men tebliğ edilememiş ve adresi tespit edilemediğinden hüküm özetinin 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî 
Gazete ile ilânen tebliğine ve ilânın adliye divanhanesine asılmasına, ilâ-
nın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 

461 
• 

Kırşehir ıSulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/418 
K. No : 1972/267 
Akseki Kazası Çukurköy Köyünden Hasan oğlu, 1954 doğumlu 

Mustafa Tezcan 
Hırsızlık suçundan yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık Mustafa 

Tezcan'm suçu sabit görülerek Mahkememizin 1/6/1972 günlü kararla 
T. C. K. nun 491/3, 55/3 üncü maddeleri gereğince üç ay on gün hapis ce-
zasına dair gıyabî hüküm tebliği mümkün olmadığı cihetle 7201 sayılı 
Kanunun 29 unca maddesi uyarınca ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla-
cağı ilân olunur. 433 

istanbul 6 ncı ıSulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/107 
K. No : 1970/568 
Hâkim : S. Süheyl Deliorman 10724 
Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 
Davacı : K. H. 
Maznun : Hasan Hüseyin Üşümüş, Aşir ile Naciye'den doğma 1929 

doğumlu. 

Suç : ölümle tehdit 
Suç tarihi : 15/11/1969 
Sanığın hareketine uyan T. C. K. nun 466/1, 647 sayılı Kanunun 6 

ncı maddesi gereğince bir ay müddetle hapsine ve cezasının teciline dair 
8/5/1970 tarihli gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunamadığı 
gibi teblığide mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 
28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine 
ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
6/1/1973 tarihinde karar verildiği ilân olunur. 469 / 1 

istanbul 9 uncu Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1971/875 
Müt. Karar : 1972/216 
Hâkim : E. Hilmi Göker 8742 
Kâtip : Metin Parlar 2450 

K A R A R 
Sigara kaçakçılığından sanık Mustafa oğlu, Şefiye'den doğma, 

1946 doğumlu, Hamdi Yenigelen hakkında istanbul 9 uncu Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 

Gereği düşünüldü : 
Sanığa; müsnet içmek maksadıyla sigara temin ettiği sabit ol-

makla hareketine uyan 1918 sayılı Kanunun 25/3, son, 1177 sayılı Ka-
nunun 88 ve 647/4 üncü maddesi gereğince neticeten Binsekizyüzyirmibeş 
lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine, temyizi kabil olmak üzere ka-
rara verilmiş, gıyabî olan hüküm tebliği hususunda gerekli işlem yapıl-
mışsada adresi meçhul olduğundan tebliğat yapılamamış olmakla, ahi-
ren tekarrür eden 9/10/1964 tarih ve 1/320, 444 sayılı Kanunun 28, 29, 
30 ve 31 inci maddeleri gereğince işbu karar hülasasının tebliği yerine 
kaim olmak üzere Resmî Gazete'de neşrine ayrıca mahkeme divanha-
nesine asılmak suretiyle ilânına, Resmî Gazete'de ilânı için kararın bir 
suretinin C. Savcılığına tevdiine, evrak üzerinde karar verildi. 

469 /2 

istanbul 11 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/478 
K. No : 1972/344 
C. Savcı No : 1969/14699 
Ruhsatsız kama taşımaktan Mahkememizin 26/6/1972 tarihli ilâ-

mı ile, 6136 sayılı Kanunun 15, C. K. nun 59 uncu maddeleri gereğince 
2 ay 15 gün hapis, 83 lira 30 kuruş ağır para cezasına hükümlü, Bay-
kan ilçesi, Dilektepe Köyünden, Sadık oğlu, 1947 doğumlu Cevdet Se-
vinçkan hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı 
ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle, 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 
28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrası-
nın neşir tarihinden itibaren 15- gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıl-
masına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 469 / 3 
• , 

Artova Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Müteferrik karar 
E. No : 1973/4 
K. No : 1973/4 
Hâkim : Düzgün Korkmaz 16779 
Kâtip : Hüseyin Cebeci 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi bir kişinin ölümüne sebebiyet 
vermek ve 6136 sayılı Kauıuna muhalefet suçlarından sanık Artova'nm 
Çırdak Köyünden Hacı Murat oğlu, 1954 doğumlu, Enver Soyupak'a 
ait Mahkememiz tarafından verilmiş 29/4/1970 tarih ve 1967/47 esas, 
1970/45 karar sayılı kararı sanığın gıyabında olup, bu güne kadar tebliğ 
edilemediği celbedilen mezkûr dosyanın tetkikinden anlaşılmakla dosya 
incelendi : 

Gereği düşünüldü : Yukarıda adı geçen sanık Enver Soyupak'm 
hakkında verilen gıyabî hüküm bunca aramalara rağmen adresinin tes-
pit edilemediği ve kendisine de gerekli tebliğatm yapılamadığı cihetle 
7201 sayılı Kanunun (T. C. K. nun) 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince 
hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân masraflarını havi fa-
turanın gönderildiği takdirde gerekli sarf kararının bundan sonra yazıl-
masına evrak üzerinde karar verildi, 435 
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Ankara 5 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1972/71 
K. No : 1972/135 
Davacı : K. H. 
Sanık : İsmet Ergin, 
Murtaza ve Akgül'den 1959 da doğma Merzifon Harmanlar K. nü-

fusunda kayıtlı olup Ankara Yatıkmusluk Mahallesi 845 de oturur halen 
iş ve ikamet adresi meçhul. 

Suç : 6138 S. K. muhalefet ve yaralamak. 
Suç tarihi : 3/2/1972 
Kanun maddesi : TCK. : 456/4, 457/1, 51/2, 54,/3, 6136 S.K. : 15, 

T.C.K. : 54/3, 647 S.K. 4 
Verilen ceza : Içtimaen 3 ay hapis ve 200 lira ağır para cezası ye-

rine 1100 lira ağır para cezası. 
Yukarda kimliği yazılı sanık hakkında isnat edilen suçlardan ötürü 

eylemine uyan kanun maddeleri, verilen ceza ile tarihi ve numarası yu-
karda gösterilen 8/3/1972 tarihli gıyabî hüküm bunca aramalara rağmen 
tebliğ edilememiş ve adres'de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine, ilânın bir örneğinin Adliye divanhanesine asılmasına, aynı Ka-
nunun 31 inci maddesi gereğince ilânı yapıldığı tarihten 15 gün sonra teb-
liğ edilmiş sayılacağına ilânen tebliğ olunur. 462 

E. No : 1971/862 
K. N o : 1972/713 
Hâkim : Ali Mazhar Akman 10114 
C. S. Y . : Abbas Kaptan 11916 
Kâtip : Hüseyin Yüceler 
Davacı : K. H. 
Sanıklar : 
1 — Birsen Atasayar (Bozkurt) Salih kızı Hikmet'ten dogma. 1933 

doğumlu Üsküdar Selmanağa Mahallesi Şeyhcamişerif Sokak Nüfusunda 
kayıtlı olup Ankara Samanlıkbağları Yeni Sondurak 506 da oturur halen 
ikamet ve iş adresi meçhul. 

2 — Özdemir Bozkurt, İbrahim Hakkı oğdu, Emine'den olma, 1933 
doğumlu Üsküdar Beylerbeyi nüfusunda kayıtlı olup aynı adresde oturur 
halen ikamet adresi ile iş yeri meçhul. 

Suç : Aile efradına karşı fena muamelede bulunmak. 
Suç tarihi : 5/11/1971 
Kanun maddesi : T. C. K. 478/1, 647 ıS. K. 4 
Hükmedilen ceza : 7 şer gün hapis yerine yetmişer lira ağır para 

cezası açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında yapılan duruşmaları so-
nunda : 

Eylemlerine uyan kanun maddeleri ve verilen cezaları ile tarihi ve 
numarası yazılı 14/11/1972 tarihli gıyabî karar bunca aramalara rağmen 
tebliğ edilememiş ve adresleri tespit edilemediğinden hüküm özetinin 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Ga-
zete'de ilân yolu ile tebliğine ve ilânın bir örneğinin adliye divanhanesine 
asılmasına ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı 
tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ilânen tebliğ olunur. 

463 

Tokat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/387 
K. No : 1971/200 

Muhatap davalı : Mehmet Lavcık, Tokat'ta seyyar radyo tamircisi, 
Mersin İli Mesudiye Mahallesi 25 hanede kayıtlı Yusuf oğlu, 1336 do-
ğumlu. 

Davacı Fatma Lavcık tarafından yukarıda hüviyeti yazılı davalı 
kocası Mehmet Lavcık aleyhine açılan boşanma davası sonunda, Me-
denî Kanunun 134 üncü maddesi gereğince tarafların boşanmalarına 
ve 15 lira ilâm harcı peşin alındığından ayrıca harç alınmasına mahal 
olmadığına 19/4/1971 tarih, 1969/387, 1971/200 sayı ile karar verildiğin-
den ve davalı Mehmet Lavcık'm ikametgâhının meçhul bulunması se-
bebiyle hüküm özetinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İlânın Resmî Gazete ile neşredildiği ve asıldığı tarihlerden sonun-
cusunu takip eden 15 gün hitamından sonraki günde tebliğin yapılmış 
sayılarak, tebligatın yapılmış sayıldığı günden itibaren kanunî süresi 
içerisinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği 
davalı Mehmet Lavcık'a ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet 
tebliğ ve ilân olunur. 437 

Sahife : 13 

Eskişehir 1 inci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1972/1709" 
Eskişehir Cezaevinde 16 ay hapis cezasına hükümlü İsmet Mandal-

cı'ya 28/12/1972 gun, 1972/1709-847 sayılı kararla Eskişehir Şarhüyük 
Mahallesi Hoşnut Sokak 36 da ikamet eden babası Tevf ik Mandalcı vasi 
tayin edilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 464 

Mahkememizin 26/12/1972 tarih ve 1972/1235-837 sayılı kararı ile 
küçük Yüksel Enkara'ya halen Eskişehir Yenibağlar Mahallesi Oğul 
Sokak 2 numarada ikamet eden Ağabeysi Yaşar Enkara vasi tayin edil-
miştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 466 

Seyitgazi Cezaevinde iki sene dokuz ay 10 gün hapis cezasına hü-
kümlü Erdoğan Kabadayı'ya Mahkememizin 29/12/1972 tarih ve 
1972/1561-860 sayılı kararı ile halen Eskişehir Tunalı Mahallesi Uçar 
Sokak 87 numarada oturan babası Mehmet Kabadayı vasi tayin edilmiş-
tir. 

Keyfiyet ilân tolunur. 467 

(Seyitgazi Cezaevinde iki sene hapis cezasına hükümlü Halil İbra-
-him Erdoğmuş'a Mahkememizin 29/12/1972 tarih ve 1972/1559-859 
sayılı kararla halen Eskişehir Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi Canlı 
Sokak 2 numarada oturan babası Ahmet Erdoğmuş vasi tayin edilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 468 

Havza Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1968/32 
K. No : 1972/248 
647 sayılı Kanuna muhalefet (Para cezasını süresinde ödememek) 

suçundan sanık Havza'nın Çamyatağı Köyünden Muhittin ve Keri-
me'den 1643 doğumlu, Bahri Şahin hakkında beş gün süre ile hapis ce-
zasına hükümlü karar bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ edileme-
miş olmakla. 

7201 sayılı Adli Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına, ilânen tebliğ olunur. 

434 
• 

Çorlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/606 
Davacı Kurtuluş Kırcalı vekili Avukat Fisıın Gümüşpala tarafından 

davalı Hilmi Gelin aleyhine açılm'f bulunan kayıt terkini tescil dava-
sının yapılan açık yargılaması sonunda : 

59 AC 722 plaka sayılı 1953 model Buik marka otomobilin tra-
fikteki davacı Kurtuluş Kırcalı adına olan trafik kaydının terkini ile 
trafik kaydına davalı Hilmi Gelin adına tesciline satış bedelinin 5.000 
lira üzerinden yapıldığı noter senedinden anlaşılmakla 500 lira ücreti ve-
kâletin davalıdan alınıp davacıya verilmesine 406 lira ilâm harcının 
keza davalıdan alınıp davacıya verilmesine Yargıtay yolu açık olmak 
üzere davacı vekilinin huzurunda davalının gıyabında verilen karar 
davalı Hilmi Gelin'e ilânen tebliğ olunur. 436 

Gediz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/248 
Davacı Karamanca Köyünden Ahmet Çelik ve Cemal 'Sarıdayı ve-

killeri Avukat Osman Çankaya tarafından davalı, Adana Haneden Ma-
hallesi 137. Sokak No. 57 de oturan Mustafa Sönmez hakkında açılan 
alacak davasının yapılan duruşmasında : 

Adresi meçhul olduğu anlaşılan davalıya ilânen dava dilekçesi ve 
davetiyenin 7201 sayılı Kanununun 28 ve Nizamnamenin 46 nci maddesi 
gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalının duruşma günü olan 14/3/1973 tarihinde saat 9.00 da 
mahkemede hazır bulunması gelmediği takdirde gıyap karan verile-
ceği keyfiyet dava dilekçesine kaim olmak üzere ilân olunur. 

442 
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Nahife 14 (Resmî Gazete) 22 ()( AK I<m 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif cins lastik silgi teknik ve 
ticarî şartnamesine göre satm alınacaktır. 

.1 — İstekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartnameler ile sözleşme 
tasarısını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Şu-
besinden veya istanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerinden temin edebilirler. 

2 — Teklifler en geç 1/2/1973 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler 
ve postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

3 — Ofis, satm alma mevzuunu teşkil eden malzemeleri ihale edip, 
etmemekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte 
serbesttir. 

Tekliflerin hangi ko-
Malzemenin Cinsi M i k t a r ı misyona verileceği 

Lastik silgi - kurşun kalem için 
(Sınıf : 1 Derece : A ) 
Lastik silgi - daktilo için 
(Smıf : 3 Tip : 1) 
Lastik silgi - mürekkep için 
(Sınıf : 2) 

1.450.000 adet 

400.000 adet 

350.000 adet 

1 No. lu Satın Al-
ma Kom. Bşk. lığı 

> » » 

> » 
516 /1-1 

İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — 590 ton mermer tozu satın alınacaktır. 
2 — İhale 26/1/1973 Cuma günü saat 15.00 de İmar ve İskân Ba-

kanlığı binası 7 nci katındaki toplantı salonunda Fon Sarf Yönetme-
liğinin 38 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince genel usul ile yapıla-
caktır. 

3 — Bu işin muhammen bedeli : 44.250,— liradır. 
4 — Bu işe ait Geçici teminat : 3.319,— lira olup, nakit veya limit 

içi banka teminat mektubu olarak makbuz karşılığı Genel Müdürlük 
Veznesine yatırılarak, alınacak makbuz ile diğer belgeler komisyona 
ibraz edilecektir. 

5 — İhale şartnamesi her gün Bakanlığın 6 nci katındaki Makina 
ve İkmal Dairesi Başkanlığında 603 No lu odada görülebilir. 

6 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, İdare ihaleyi ya-
pıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

7 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar ka-
bul edilmez. 

Keyfiyet ilgililere tebliğ olunur. 517/2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 
3 üncü Bölge Müdürlüğünden : 

ıl — Aşağıda keşif bedeli, kati teminatı, ihale tarih ve saati 
yazılı işin eksiltmesi, 1973 malî yılma sari olmak üzere. 5539 sayılı 
Kanunun 26 nci maddesine istinaden açık eksiltme pazarlık suretiyle 
Konya'da Bölge Müdürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda ya-
pılacaktır. 

2 — Keşif ve şartnameler, Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görü-
lebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1973 yılı tasdikli ticaret ve sanayi odası veya es-

naf belgesi ve aşağıda gösterilen miktarda kati teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç, aşağıda yazılı iş için tespit edilmiş olan 

müracaat son günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 
3 üncü Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak 
kaydı tarihi muteberdir.) 

Dilekçelerine benzeri özellikte ve bu işin keşif bedelj tutarı kadar 
bir iş yaptıklarına dair resmî daireden alınmış belge veya müteahhit-
lik karnesi, malî durum bildirisi, ilân tarihinden sonra alınmış banka 
mektubu, plan ve teçhizat belgesi, taahhüt bildirilerini ve teçhizat bil-
dirisinde gösterecekleri ana inşaat makinalarının sahibi olduklarını 
tevsik eden belgelerini dilekçelerine eklıyerek yeterlik belgesi almaları, 

4 — İsteklilerin yeterlik belgesi, ticaret ve sanayi odası veya es-
naf belgesi, katî teminata ait makbuz veya banka mektubu, şirketle-
rin halifaaliyet belgesi ve imza sirküleri ile aşağıda gösterilen tarih ve 
saatte açık eksiltmede bulunmak üzere Bölgemiz İhale Komisyonunda 
hazır bulunmaları duyurulur. 

İşin emsi : Akşehir - Yunak - Ankara Hd. - yolu 0 + 000 - 25 -f 000 
Km. leri arası moloz taşı ihzar ve nakli. Keşif bedeli : 324.618,— TL., 
Katî teminatı: 33.469,44 TL., Belge Müracaat son günü : 27/1/1973 Cu-
martesi, Eksiltmenin tarih ve saati : 1/2/1973 Perşembe 15.00. 

519 /1-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ. Genel Müdürlüğünden : 

A - 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile aym kanunun 
20 nci maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğünün 9 uncu mad-
desi gereğince Yeraltısuyu işlerinde çalışacak Sondör, Kuyucu, Galerici 
ve Tünelci gibi elemanlar için yeterlik belgesi imtihanı 5 Mart 1973 ile 
10 Mart 1973 tarihleri arasında DSİ. Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 
binasında yapılacaktır. 

Aşağıdaki şartları haiz olup da, belge imtihanlarına girmek isti-
yenlerın en geç 15 Şubat 1973 tarihine kadar DSİ. Yeraltısuları Dairesi 
Başkanlığına müracaat edip gerekli işlemleri yaptırarak imtihana 
giriş belgelerini almaları gereklidir. 

B - İmtihana girebilmek için lüzumlu şartlar ve istenen belgeler : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. 5. sınıflı ilkokuldan mezun bulunmak, 
3. Yeraltısuyu işlerinde çalışabileceğine dair Hükümet Tabipli-

ğinden 1973 yılında sağlık raporu almış bulunmak, 
4. Birinci sınıf belge alacakların : belge istedikleri dalda en az 

7 yıl, ikinci sınıf belge alacakların ise en az 4 yıl sondaj işlerinde 
bilfiil çalışmış olduğunu resmî bir belge ile göstermiş bulunmak. 

5. 1973 yılında Cumhuriyet Savcılığından alınmış oan doğruluk 
kâğıdına sahip olmak. 

6. Nüfus cüzdanı sureti. 
7. 1973 yılma ait ikametgâh kâğıdı. 
8. 6 adet vesikalık fotoğraf. 
9. 100 kuruşluk damga pulu. 502/2-1 

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

1 — Şirketimiz ihtiyacı için aşağıda miktarı yazılı üstüpü, teklif 
isteme suretiyle satın alınacaktır. 

Teklif No : SA. 32/73-12, Miktar ve cinsi : 35 ton üstüpü (Taranmış, 
beyaz, 60 ilâ 75 Kg. lık balyalar halinde.) 

2 — Tekliflerin 2/2/1973 günü, saat 17.00 ye kadar Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. ( İç Alımlar Müdürlüğü) Kds,. Ereğli ad-
resinde bulundurulması lâzımdır. 

3 — Üstüpü ticareti yapan firmalar, antetli kâğıtlarına yazılmış 
bir dilekçede teklif numaramızı belirtmek suretiyle, idarî şartnameyi 
yukarıdaki adresten veya Şirketimizin : 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Satın Alma ve Sipariş 
Takip Şefliği Atatürk Bulvarı, Selcan Han. No : 127/5 Bakanlıklar - An-
kara 
Bürosundan bedelsiz olarak temin edebilirler. 

4 — Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısımlara bölmekte ser-
besttir. 501 / 2-1 

Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğünden : 

1 — Spor-Toto : Spor-Toto için 1.250 adet şablon ile 2.500 adet ik-
ramiye f iyat listesi, Toto Bulmacası için 1.000 adet Şablon ile 2.500 
adet ikramiye fiyat listesi, Gol Toto için 1.000 adet şablon ile 2.500 
adet ikramiye fiyat listesi kapalı zarfla teklif alma usulü ile basüacak-
tır. 

2 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Spor-Toto Teş-
kilâtı (Mithat Paşa Caddesi No : 38) Levazım Şube Müdürlüğü ile 
istanbul (İstiklâl Caddesi No : 32 Beyoğlu) ve İzmir (Cumhuriyet Bul-
varı No : 139/1) Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

3 — İhale 12/2/1973 günü saat 16.00 da Ankara - Yenişehir Mithat-
paşa Caddesi No : 38 dekj Spor-Toto Teşkilâtı Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığında kapalı zarfla ketlif alma usulü ile yapılacaktır. Posta-
daki gecikmelerden Teşkilât sorumlu değildir. 

4 — İhale konusu işin muhammen bedeli : 54.600,— (Ellidörtbinal-
tıyüz) TL. olup, geçici teminatı : 2.184,— (İkibinyüzseksendört) TL. si-
dir. 

5 — İhaleye gireceklerin Ankara'da matbaacı sıfatı ile ticaret 
veya sanayi odasına kayıtlı bulunduklarına dair 1973 vizesini havi bir 
belge ibraz etmeleri şarttır. 

6 — İhale ile ilgili teklif mektuplarını 12/2/1973 günü saat 16.00 
ya kadar Teşkilât Satın Alma Komisyonuna teslim ve teminatlarım 
ise aynı gün en geç saat 15.00 e kadar Teşkilât Veznesine yatırılması 
şarttır. 

7 — Teşkilât 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. 518 / 2-1 



25 OCAK 1973 (Resmî Ga®etıe) SaJvife : 15 

Bayındırlık Bakanlığından : 

(Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün :) 
1 — Elazığ Teknisyen Okulu ve Sanat Enstitüsü inşaatı işi 2490 

sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul-
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli : (12 000.000.—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Ko-

misyonunda 9/2/1973 Cuma günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) Bayındırlık Bakanlığı namına (373.750,—) liralık geçici temi-

natını, 
B ) 1972 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be-
yannamesi, sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakan-
lığından almış oldukları (B ) grubundan keşif bedeli kadar işin eksilt-
mesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik 
belgesini, 
Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 9/2/1973 Cuma günü saat 15.00 e 
kadar makbuz kargılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 5/2/1973 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 195 / 4.2 

Grup No. 

T 

2. 

Cinsi ve miktarı 

1 adet 200 toluk Hidrolik test 
presi 
2 adet Beton Karot Alma ma-
kinası 

M. bedeli 
Lira Kr. 

210.000 — 

54.000,— 

G. teminatı 
Lira Kr. 

11.650,-

3.950,-
Yukarıda cins, miktar, muhammen bedeli ve geçici teminatları ya-

zılı olan 2 grup malzeme; bir şartname dahilinde ve fakat her biri ayrı 
bir ihale mevzuu olmak üzere kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş-
tur. 

Talipler, ihale konusu 2 grup malzemenin birine veya hepsine iş-
tirak .edebilirler. 

İhale, 29/1/1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Bakanlık binası için-
de Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Bu işe ait şartnameler aynı yerden ve istanbul'da Bayındırlık Mü-
dürlüğünden temin edilir. 

Ticaret veya sanayi odası yada esnaf belgeleri dış zarfa konulmak 
suretiyle ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde hazırlanacak teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar ihalenin yapılaca-
ğı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi ve posta-
daki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 

284/4-3 

Muhammen bedeli 30.000,— lira, geçici teminatı 2.250,— lira olan 
cem'an 16 sandık içerisinde 900ı parçadan müteşekkil ve 1800 Kg. ağırlı-
ğında, seramik pano; istanbul (Levent) Gorbon Seramik Fabrikasından 
alınıp T. C. Lizbon Büyük Elçiliğine teslimi şartiyle kamyonla naklet-
tirilecektir. 

Bu işe ait ihale, Bakanlık İdarî İşler Dairesi Başkanlığı Malzeme 
Müdürlüğünde 31/1/1973 Çarşamba günü saat 16.00 da kapalı zarf usu-
lüyle yapılacaktır. 

Şartnameler aynı yerden veya istanbul'da Bayındırlık Müdürlüğün-
den temin edilebilir. 

İsteklilerin ticaret veya sanayi odası ya da esnaf belgelerini dış zar-
fa koymak suretiyle ve şartname esasları dahilinde hazırlayacakları tek-
lif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün saat 15.00 e kadar Satın Alma 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri ve postadaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 427 / 4-3 

TCDD. İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığın-
dan 

5525 adet normal boy ve 570 adet uzun boy tabiî deriden mamûl ce-
ket ile 8300 adet tabiî deriden mamûl yelek alınacaktır. 

1 — 5525 adet normal boy ve 570 adet uzun boy tabiî deriden ma-
mûl ceket ile 8300 adet tabiî deriden mamûl yelek memleketimiz dahi-
linde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltm Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Makina ve İk-
mal Grup Başkanlığında toplanan Komisyonumuzca 8/2/1973 Perşembe 
günü saat 15 00 de yapılacağından tekliflerin ve tekliflerle birlikte şart-
namelerin 3 üncü maddesine göre hazırlanmış birer adet örnek norma) 
boy ve uzun boy deri ceket ile deri yeleğin ve bunlara ait birer parça 
deri, astarlık, kürk ve düğmelerin en geç bu saate kadar Komisyonumuza 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartname Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci 
ve İzmir'de 3 üncü İşletme Veznesinden 50,— lira bedel mukabilinde te-
min edilebilir. 

4 — Verilecek teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılacaktır. 

5 — TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 
veya te/cih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

294 / 2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Niğde Devlet Hastanesi inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümle 
rine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (13.473.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Ko-

misyonunda 5/2/1973 Pazartesi günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlük-

te görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) Bayındırlık Bakanlığı namına (417.940,—) liralık geçici temina-

tını, 
B ) 1972 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be-
yannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirisi 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi. Bayındırlık Bakan 
lığından alnuş oldukları (B ) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme-
sine girebileceklerim gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yap 
İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik be' 
gesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 5/2/1973 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve-
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almması için son müracaat tarihi 31/1/1973 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla miiracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez 

Keyfiyet ilân olunur. 15372 / 4-3 

İller Bankasından : 

Elektrik tesisatı yaptırılacaktır. 

Kasaba adı 
K. Bedeli 
Lira Kr. 

G. Teminatı 
Lira Kr. 

Malî 
Yeterlik 
Lira Kr. 

İhale evrakı 
Satış bedeli 

Lira Kr. 

— Ağrı (Merkez) 2.679.016,— 94 121,— 173.950,— 150,— 
— Doğanşar (Sivas) 1.376.467,— 55.045,— 108.850,— 125,— 

1 — Yukarıda adı yazılı tesislerin yapımı işi kapalı zarf usulü ve 
birim fiyat esası ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Teklif zarflan 9/2/1973 günü saat 15.00 de Ankara'da iller 
Bankası Satın Alma Komisyonunda açılacaktır. 

3 — Teklif mektuplarının 9/2/1973 günü saat 12.00 ye kadar İller 
Bankasına teslimi gerekmektedir. 

4 — Teklif vereceklerin yeterlik belgesi almak için 2/2/1973 günü 
saat 17.00 ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yükle-
nici karnelerini, şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belgelerin listesini 
örneğine göre teknik personel beyannamesini, halen taahhütleri altında 
bulunan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve tutan yukanda ya-
zılı malî yeterlik belgesini eklemeleri lâzımdır. 

5 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından işleri ihale 
edip etmemekte veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 6 1 / 2 - 2 



Sahife : 16 (Resmî Gazete) 22 OCAK 1973 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan Erzurum Atatürk Üniver-
sitesi inşaatları 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde saat 16.00 da Ankara'da 
Yapı işleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlük-
de görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) Bayındırlık Bakanlığı namına her bir iş için aşağıda gösterilen 

geçici teminatı 
B ) 1972 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi, 
C) (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere, müracaat dilekçeleriyle bir-

likte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazır-
lanmış olan plan ve teçhizat beyanamesi, sermaye ve kredi imkânlarını 
bildiren malî durum bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt be-
yannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ke-
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesi ibraz suretiyle Yapı işleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonun-
dan alacakları) yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 15.00 e kadar 

makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gös-

terilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet İlân olunur. 
Bakanlığa son 

K. bedeli G. teminatı ihale müracaat Karne 
İşin adı Lira Kr. Lira Kr. tarihi tarihi grubu 

- Erzurum Ata-
türk Üniversi-
tesi Temel Bi-
limler ve 
bancı Diller Yük-
sek Okulu inşaatı 

- Erzurum Ata-
türk Üniversi-
tesi işletme Fa-
kültesi inşaatı 

5.500.000,-

8.000.000-

178.750,— 7/2/1973 2/2/1973 (B) 
Çarşamba Cuma 

253.750— 8/2/1973 3/2/1973 (B) 
Perşembe Cumartesi 

15329/4-3 

Altındağ Doğumevi Başhekimliğinden : 

Cinsi : Tıbbî malzeme, Miktarı : 2 kaJem, Muhammen bedeli : 
37.500,— TL., Geçici teminatı : 2.812,50 TL., Şekli : Kapalı zarf, Tarihi : 
6/2/1973, Saati: 13.30, Yer i : Hastane 

Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, şekli, 
tarih', saati ve yeri yazılı Müessesemizin 1972 malî yılı tıbbî malzeme ih-
tiyacı kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Şartnameler Altındağ Doğumevi Müdürlüğünde, istanbul ve İzmir 
Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 

ihaleye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelere havi kapalı zarflarını ihale saatinden 1 
saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecik-
melerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 431 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığından : 

MULTL ITH - 1150 Model Ofset Baskı Makinası onarılıp, eskiyan 
parçaların yerine orjinalleri taktırılacaktır. işin keşif bedeli 25.000,— li-
ra, geçici teminatı 1.875,— olup; 

İhalesi Bakanlık idarî İşler Dairesi Başkanlığı Malzeme Müdürlü-
ğünde 30/1/1973 Salı günü saat 16.00 da kapalı zarf usulüyle yapılacak-
tır. 

Şartnameler aynı yerden veya istanbul'da Bayındırlık Müdürlüğün-
den temin edilebilir. 

İsteklilerin ticaret veya sanayii odası yada esnaf belgelerini dış zar-
fa koymak suretiyle ve şartname esasları dahilinde hazırlayacakları tek-
lif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün saat 15.00 e kadar Satın Alma 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri ve postadaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 342 / 4-3 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemiz 3.340.000,— TL. keşif bedelli Eczacılık Fakültesi n 
nci kısım ek bina ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun uyarınca kapalı 
zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Bu işin geçici teminatı 113.950.— TL. olup, eksiltme 26/1/1973 
günü saat 15.00 de Ankara'da Rektörlük binasında yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi Du-
rağmdaki Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç 24/1/1973 günü mesai 
saati sonuna kadar şartnamede istenilen evrakı ekledikleri bir dilekçe 
ile İnşaat Dairesine müracaat etmeleri şarttır. 

4 — Eksiltme şartnamesinde istenilen evrakı tam olarak eklemi-
yerek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. 

5 — Teklif zarfları en geç ihale satinden bir saat evveline kadar 
Rektörlük binasındaki Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. Bu 
saatten sonra verilen zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

296 / 4-4 

Hassa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Kırıkhan Muratpaşa Köyünde nüfusa kayıtlı Mehmet kızı 
Dilber Demirci ile aynı yerden Ali oğlu Eyüp Demirci arasında Mahke-
memizce yapılan yargılama sonunda verilen 6/4/1972 tarih 1971/202 
esas 1972/69 sayılı karar ile tarafların boşanmalarına ve davalı Eyüp 
Demirci'nin bir sene müddetle evlenmeden memnuiyetine karar veril-
miştir. 

İlân olunur. 479 

Ankara Defterdarlığından : 

Dosya No : Ait olduğu daire 

52 - 7663 Motorlu Jandarma Alay Komutanlığı 
52 - 7723 Tamire muhtaç ve Hek Malzeme Amirliği 

52 - 7764 M. S. B. Ankara Levazım Amirliği 

52 - 7691 Hava İkmal Bakım Merkezi Gn. Müdürlüğü 

511 - 32847 Balkehriz mevkii'nde 7590 ada 3 parselini 
teşkil eden 570 Ma yüzölçümülü bahçeli ev 
ve şehitlik vasfmdaki taşınmaz malın Hazi-
neye ait 214/570 hissesi 

Malm cins ve miktarı 

27 kalem saraciye malzemesi 
160 ton miktarında Hek kauçuk tozu, 
denemeye tabi tutulmuş lastik ve yaması 
4. birliğe ait 3 yılda birikecek tahmi-
nen 284.700 Kg. yemek ve ekmek artığı 
Tahminen 60.000 Kg. miktarında ima-
lât artığı pamuklu kumaş kırpıntısı 
% 5 i yünlü 

M. bedeli 
Lira Kr. 

44.302,— 

38.400,— 

42.705,— 

45.000,— 

74.900,— 

Teminatı 
Lira Kr. 

3.323,— 

2.880,— 

3.203,— 

3.375,— 

4.995,-

1 — Yukarıda dosya numaraları ait olduğu daire cins, miktarı ve muhammen bedeli ile teminatları yazılı taşınır ve taşınmaz mallar hizalarında 
gösterilen bedeller üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı satışı yapılacaktır. 

2 — İhalesi 30/1/1973 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15.00 de Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde teşkil olunacak Komisyon huzu-
runda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir. 
4 — Taliplilerin satm almak istedikleri mala ait yatıracakları teminata karşılık alacakları makbuzla birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mek-

tuplarını üıale satinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (Postada vaki gecikme kabul edilmez. İlân olunur. 15387 / 4-4 

BAŞBAKANLIK BASIMEV 
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         İÇİNDEKİLER     

      Sayfa 

 
Kararnameler  
 

7/5604 27 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Hakkında Kararname     1 

 

7/5614 Çeşitli İllerde Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Başlanması  

Hakkında Kararname           1 

 

Başbakanlık, İçişleri, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarına Ait Kararnameler   2 

 

Yönetmelikler 
 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarında  

Görevlendirilecek Komiserler Hakkında Yönetmelik      3 

 

137 Sayılı Sağlık Okulları ve Sağlık Kolejleri Yönetmeliğinin 223 üncü Maddesinin  

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik          4 

 

Yüksek Hakimler Kurulu Başkanlığına Ait Atama Kararı      4 

 

İlanlar             5 


