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Reformu öntedbirler Kanununun 23 maddesinin Anayasaya aykırı ol
duğu yolunda davacı tarafından i leri sürülen iddianın ciddi olduğu ka 
nısına varan mahkeme, Anayasa'nın 1488 sayılı Yasa ile değişik 151. 
maddesine dayanarak bu konuda bir karar verilmek üzere Anayasa 
Mahkemesine başvurmuştur, 

I — Olay : 
Ceyhan Kurtpınar Köyü Karatepe Mevkiinde bulunan 15 pafta, 

5®3 parsel sayılı 4712 metre kare yüzölçümlü tar la Tapulama Kanunu
nun uygulanması sırasında görevlilerce düzenlenen tutanakla Hazine 
adına tespit olunmuş, bu tespite hak sahibi olduğunu iddia edenlerce ya
pılan i t i raz da Tapulama Komisyonu'nun 28/5/1968 günlü karariyle, 30 
gün içinde Tapulama Mahkemesine başvurma yolu açık olmak üzere 
reddedilmiş ve tescilinin tespit gibi yapılması buyurulmuştur. 

Tapulama Komisyonu'nun bu kararının 5/8/1968 gününde tebliği 
üzerine davacı Yasanın öngördüğü süre içinde verilen ve 21/8/1968 gü
nünde kaydı yapılan dava dilekçesiyle, dava konusu 583 parsel sayılı 
tarlanın 20 yıldan çok kendi z i lyet l ikleri altında olduğunu ve hiç bir 
kimsenin tasarrufuna geçmediğini, Hazıne'nin bu yerde bir hakkı bu
lunmadığını ileri sürerek tespitin iptaline, taşınmazın kendi adına tesci
line karar verilmesini istemiştir. 

Ceyhan Tapulama Mahkemesi 'nin 1968/1014 esas sayısını alan 
bu davanın 26/9/1972 günlü 4. oturumunda davacı tarafından 19/7/1972 
günlü, 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Kanununun 
23. maddesi hükmünün Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüş; iddia
nın ciddi olduğu kanısına varan mahkeme Anayasa Mahkemesine baş
vurulmasına ve duruşmanın başka bir güne bırakılmasına karar ver
miştir. 

I I — Mahkemenin Anayasaya aykırılık gerekçesi : 
Ceyhan Tapulama Mahkemesi 'nin i t i raza ilişkin gerekçeli kararı 

aynen şöyledir : 
«1 — Tapu sicilinde yazılı olmayan taşınmazların mülkiyetinin edi-

nümesini düzenleyen genel yasa olan Medenî Kanun olayımızla i lgi l i 
639/1. maddesi - tapu sicilinde mukayyet olmayan bir gayrimenkulu n i -
zasız sve fasılasız 20 sene müddetle ve malik sıfatiyle yedinde bulundur
muş olan kimse o gayrimenkulun kendi mülkü olmak üzere tescilini 
talep edebilir - demekte, 766 sayılı Tapulama Kanununun 33. maddesi 
de, aynı görüşü tekrarlamaktadır. Anılan nedenlere dayanılarak bir ta
şınmazın zUyetlikle elde edinilebilmesi için şu unsurların var olması ge
rek i r : 

a) Taşınmazın tapu sicilinde yazılı olmaması, 
b) Zilyetliğin malik sıfatiyle olması, 
c) Zi lyet l ik süresinin 20 yılı doldurması, 
d) B u sürenin çekişmesiz ve aralıksız geçmesi. 
B u koşullarm bir araya gelmesi durumunda, bu koşulları kişiliğinde 

toplayan kişi için aynî bir hak doğmakta ve bu hak, herkese karşı îleri 
sürülebılmekte, kişinin bu mülkiyet hakkına dokunulamamakta, başka 
bir deyişle bu hakkı, sahibinin rızası veya yasalarca düzenlenen kamu
laştırma, devletleştirme, terk veya taşmmazm 'kayıp edilmesi gibi ko-
şıullar olmadan ortadan kaldırmak olanağı bulunmamaktadır. 

Bütün bunların ışığı altında bakılacak olursa, kişi yararına doğ
muş bulunan mülkiyet hakkını yasalara uygun şekilde kazanılmasından 
sonra kamulaştırma, nzaen terk ve taşınmazın kayıp edilmesi durum
larından her hangi b ir i gerçekleşmeden ortadan kaldırmak T.C. Anaya-
sası'nuı 36. maddesine aykırı davranış olacaktır. 

Gerçekten olayımızla i l g i l i T.C. Anayasası'nın mülkiyetle i l g i l i 36. 
maddesi : 

— Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
B u haklar ancak kamu ya ran amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykın olamaz 

hükmüyle bu gerçeği doğrulamaktadır. 

O halde kişinin sahip olduğu mülkiyet hakkını ortadan kaldırmak 
olanağı sahibinin rızası dışında, yine Anayasa örgütü olan kamulaştır
ma ve devletleştirme yoluyla olacaktır. Oysa olayımızda bu unsurlar 
gerçekleşmemekte 1617 sayüı Kanunun 23. maddesi bu i lkey i amaç 
edinmemektedir. 

Diğer yandan anılan madde, mülkiyet hakkım kısıtlamamakta ta
mamen ortadan kaldırmaktadır. Yine olayımızda mülkiyet hakkının 
toplum yararına aykırı olarak kullanıldığı da söz konusu edilememekte
dir. B u durum karşısında da 1617 sayılı Kanunun 23. maddesi T.C. 
Anayasası'nın 36. maddesine aykın olmaktadır. 

2 — Medenî Kanunun 639/1-, 766 sayıh Kanunun 33. maddelerinin 
ışığı altında ve aynı espriye bağlı kalınıp, aynı hukukî temel kura la 
dayanılarak Yasa Koyucu 766 sayılı Kanunun 37. maddesince bir taşm
mazm imar ve ihya yoluyla nasıl edinileceğini açıkladıktan sonra son 
fıkrasında da bu maddede yazılı gayrımenkuller hakkında şartlan uy
gun bulunduğu takdirde 33. madde hükümleri uygulanır demektedir. 
Yan i Yasa Koyucu 766 sayılı Kanunim 37/son fıkrasında Medeni Kanu
nun 639/1. ve 766 sayılı Kanunun 33. maddelerini aynen tekrar lamakta 
ve geçerli kabul edilmektedir. 

Gerçekten bu son madde i le Medenî Kanunun 641. maddesi tamam
lanmakla ve bir taşınmazı ziraate elverişli hale getirmekle hem kişi yö
nünden bir eşitlik hem de Devlet yönünden bir yarar sağlanmaktadır. 
Ancak son çıkan 1617 sayıh Kanunun 23. maddesi, 766 sayıh Kanunun 



37/son maddesini yürürlükten kaldırmak yoluyla bir eşitsizliğe neden 
olmaktadır. Şöyle k i : 

a) H u k u k i lkeleri yönünden; birisi hah yerde, birisi taşlık ve de-
licelık yerde olmak üzere 2 kiai 2 ayrı taşınmazı, ziraat edilir duruma 
getirdikten sonra 20 yıl eylemli olarak aralıksız ve çekişmesiz malık 
sıfatiyle elinde bulundurup her i k i kişi hukuk yönünden aynı koşullar 

içerisinde bulunacak ancak bir is i taşınmazı mülk edinip, diğeri edıneme-
yecektir. Kaldı k i bu durum müktesep hak i lkesi ile de bağdaşmamak
tadır. Gerçekten tapulama kaaunuları i lke itibariyle geçmişi de içme 
alan tasfiye kanunlarıdır. Ve bu nedenle müktesep hak durumunu da 
gözönüne almak durumundadırlar. Müktesep hak ise, ancak kamu dü
zeniyle i lg i l i haller ayrık olmak üzere hukuk i olayın oluş tarihinde yü
rürlükte bulunan bir kanunun, o olayla geçerlilik tanıdığı halde, sonraki 
bir kanunun bu geçerliliği ortadan kaldırması veya başka koşullarla 
takyit etmesi durumunda söz konusu olabilir. Olayımızda ise bu durum 
açıkça görülmektedir. 5602, 509, 766 sayılı Kanunların tanıdığı ve bu k a 
nunlar zamanında, bu kanunlara uygun olarak, 1617 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden evvel kazanılmış bir hakkı, 1617 sayılı Kanunun 
23. maddesi ortadan kaldırmakta aynı koşullar altında bulunan 2 kişi
den birisine nedeni olmadan ayrıcalık tanıyarak eşitlik ilkesine aykırı 
düşmektedir. Oysa T.C. Anayasası'nın 12. maddesindeki; - Herkes, d i l , 
ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı göze
tilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz hük
mü ile böyle bir durumu yasaklamış bulunmaktadır. 

b) Sarfedıîen emek yönünden, hal i arazi , bilindiği gibi tabu du
rumu ile zıraate elverişli b ir yerdir ve bu ziraat için sadece taşınmaz
da yapılan sürme işlemi yapılacak, eğer arsa olarak kullanılacaksa bu 
işleme dahi bir gerek duyulmayacaktır. Tabir yerinde ise böyle hazır 
bir taşınmazda 20 yıl kendi adına bekçilik yapmak, bu yerin kendi adı
na tapu siciline yazılmasına neden olacaktır. 

Diğer yerlerde ise icabında toprak taşıma, gübreleme, kök sökme 
gibi işlemlerle çok fazla emek ve para harcanıp, taşınmaz zıraate elve
rişli hale getirilerek, yine b ir inc i kişinin yaptığı işlemler tekrarlanacak 
fakat, taşınmaz, elde eden adına tapuya yazılmayacak ve böylece nimet 
külfet karşılığıdır sözü fantaziden i leri gidemiyecektir. 

c) Devlet politikası yönünden, Devlet bir yandan çeşitli kuruluşla
rı eliyle çeşitli usullerle mevcut ziraat arazisini korumaya, yani ziraat 
arazileri elde etmek için çalışıp personel ve nak i l giden yapacak, sonra 
bunları vatandaşa dağıtacak, fakat bu işlemi Devletten herhangi bir 
yardım istemeden yapan kişilerin k i (ekserisi topraksız kişilerdir) bu 
emeğini, uzun süren çabalarım ve yararına doğmuş aynî hakkım tanı
mayacak. 

Sonuç : Yukarıda değinilen konu ve gerekçeler karşısında 1617 sa
yılı Kanunun 23. maddesinin : 

Doğmuş bulunan bir aynî mülkiyet hakkım, kanunî ve hukukî bir 
nedene dayanmadan sona erdiğinden T . C. Anayasa'nm 38. maddesine. 

Aynî hukukî ve fiilî koşullar içerisinde bulunan vatandaşlar a r a 
sında nedensiz olarak farklı sonuçlar yarattığından T.C. Anayasası'nın 
12. maddesine, 

Ve olayın tümü ve niteliği karşısında T.C. Anayasası'nın genel i l 
keler ve esprisine aykırı olduğundan ipta l i konusunda gereği arz olu
nur » 

m — Y a s a metinleri : 
1 -— Mahkemenin i t i raza dayanarak yaptığı Anayasa kuralları : 
«Madde 12 — Herkes, d i l , ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 

a in ve mezhep ayınım gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 
IHıçbir 'kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 
«Madde 36 — Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
B u haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabiür. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykın olamaz.» 
2 — İtiraz konusu kanun kuralı : 
İtiraz konusu olan ve Anayasaya aykırılığı i l e n sürülen 19/7/1972 

günlü, 1617 sayüı Toprak ve Tarım Reformu öntedbırler Kanununun 
23. maddesi, 28 Temmuz 1972 günlü, 14257 sayılı Resmî Gazete ile y a 
yımlanan metne göre şöyledir : 

«Madde 23 — 766 sayılı Tapulama Kanununun 37 maddesinin son 
fıkrası hükmü yürürlükten kaldırümıştır.» 

3 —• 766 sayılı Kanunun 37. maddesinin kaldınlan kuralı : 
28/6/1966 günlü, 766 sayılı Tapulama Kanununun 37. maddeimin 

son fıkrası (Beşinci Tertip Düstur - C i l t 5 - îkıncı K i tap > sayfa 2544 
teki metne göre) şöyledir : 

«Madde 37/son — B u maddede yazılı gayrımenkuller hakkında 
şartlan uygun bulunduğu takdirde 33 üncü madde hükmü uygulanır.» 

r v — ilk inceleme : 
A n a y a s a Mahkemesi Içtüaüğunün 15. maddesi uyarmca 21/11/1972 

gür.und» yapılan i lk inceleme toplantısında, rapor, Ceyhan Tapulama 
Mahl-emesınuı gerekçeli kararı ve buna bağlı belgeler konuyu ilgilendi
ren öteki metinler okunduktan sonra önce mahkemenin İtiraz yoluna 
başvurmaya yetkıü bulunup bulunmadığı üzerinde durulmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin 3/10/1972 günlü, 1972/43-43 sayüı k a r a 
rında açıklandığı üzere, Anayasa 'nm değişik 151. ve 22/4/1962 günlü, 
44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri H a k 
kındaki Kanunun 27 maddeleri kurallarına göre bir mahkemenin her
hangi b ir kanun hükmünü Anayasa 'ya uygunluk denetimimden geçirilmesi 
için Anayasa Mahkemesine getirebilme yetkisini kazanması, elinde gör
m e k t e olduğu b i r davanın bulunmasından başka ayrıca Anyasa M a h 
kemesine getirdiği kanun kuralını o davada uygulama durumunda ol
masına bağlıdır 

Ceyhan Tapulama Mahkemesinin elinde görülmekte olan bir dava 
vardır ve bu durum açıktır. Çünkü tapulama tespitine yapılan i t iraz ko
misyonunca reddedilmiş ve kararın tebliğinden itibaren Tapulama K a 
nununun öngördüğü 30 günlük sure içinde tapulama mahkemesine baş
vurularak tespitin iptali istenmiştir. 

B u davada mahkemenin, Anayasa. Mahkemesine getirdiği 1617 sa 
yılı Yasanın 23 maddesini uygulama durumunda bulunup bulunmadığını 
saptamak ıçjı anlaşmazlığın hukukî niteliğini araştırmak ve kanunî du
rumu gözden geçirmek gerekir. 

Tapulama tutanağında yazılı olan husus aynen şöyledir : ( 
işbu gayrimenkul Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşlık 
yerlerden iken 1952 tarihinde Hasan oğlu Mustafa Remzi Ta lay 'm para 
ve emek sarfederek imar ve ihya edip tarla haline getirdiği ve halen de 
nızasız fasılasız malık sıfatı ile zilyet ve tasarrufunda bulunduğu 
anlaşılmakla ve kanunî zi lyetl ik müddetini doldurmadığından işbu gay
rimenkul senetsizden Mal iye Hazinesi adma tahdit ve tespit edildi 
14/7/1956) 

Yapılan itirazı Tapulama Komisyonu 28/5/1968 günlü karar la red
detmiş, 5/8/1968 gününde yapılan tebligat üzerine davacı 21/&/1968 gü
nünde kaydı yapılan 19/8/1968 günlü dava dilekçesiyle Tapulama M a h 
kemesine başvurmuştur 

D a v a dilekçesinde davanın hukukî sebebi zilyetliğe dayandırılmış 
ve kanunda öngörülen surenin fazlasıyle dolduğu iddia edilmiştir. 

Dosyada bulunan belgelerm incelenmesinden, dava konusu taşınma
zın Devletin hüküm ve tasarrufunda olan taşlıktan açıldığında bir an
laşmazlık olmadığı, anlaşmazlığın kanunî zi lyet l ik süresinin geçip geç-
medığ.ne inhisar ettiği ve davada hukukî sebebin zilyetliğe dayandırıl
dığı anlaşılmaktadır. 

26/7/1972 günlü, 14257 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmak s u 
retiyle yüıürlılfe giren 1617 sayılı Toprak ve T a n m Reformu öntedbir-
ler Kanununun II. Bölümündeki hükümlerle 766 sayılı Tapulama K a n u 
nunun 33 maddesi ve geçici 3 maddesinin birinci fıkrası hükmü değiş
tirilmiş \ a 766 sayılı Kanuna bir madde eklenmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda gün ve sayısı belirtilen Resmî Gazete'deki metne göre bu 
ııukümler şöyledir : 

«II. BÖLÜM 

766 sayılı Tapulama Kanunu ile i l g i l i hükümler : 
Madde 20 — 28/6/1966 tarihl i ve 766 sayılı Tapulama Kanununun 

33 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Tapusuz gayrımenkuller : 
Madde 33 — Tapuda kayıtlı olmayan ve her parçasının yüzölçümü 

20 dönüme kadar olan (20 dönüm dahil) gaynmenkul , çekişmesiz ve 
aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatiyle zilyetliğini, belgelerle veya 
bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyle tevsik eden züyedi adma kaydedilir. 

Aynı şalısın yekdiğerine bitişik olup da, yüzölçümü toplamı 20 dö
nümden f a z l a bulunan müstakil parçalar üzerindeki zilyetliği ayrı ayrı 
sebeplere dayandığı takdirde, her parçanın yüzölçümü 20 dönümü geç
memek ve Zilyetliğe ilişkin diğer unsurlar mevcut olmak kaydiyle, bu 
parçalar zilyedi adma kaydedilir. 

Yüzölçümü 20 dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şah-
5 ,n ayrı ayrı sebeplere dayanarak zilyedi bulunduğu yekdiğerine b i t i 
şik ve yüzölçümleri 20 dönümü aşan birden fazla parçalardan her b i 
r i n i n 20 dönümlük kısmı, zilyetliğe ait 1. fıkradaki unsurların mevcudi
y e t i halinde zilyedi adma kaydedilir. 

B i r tapulama bölgesinde, bu maddenin I., II . ve H I . fıkraları ge-
ı eğmce bir kişinin ıktısabedebileceğı gayrımenkullerın toplam büyük
lüğü 50 dönümü geçemez. 

_ 2 -
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Araz in in yukardaki fıkraların kapsamı dışında kalan kısmının z i l 
yedi adına kaydedebilmesi için, bir inci fıkra gereğince delillenrilen z i l 
yetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lâzımdır. 

a) 1950 yılma veya daha önceki yıllara ait vergi kayd, 
b) Zilyet lehine kenileşmış mahkeme ilâmları, 
c) Tasdik l i irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli sipahi, mültezim, temessük veya senetleri, 
e) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga İHaainei Hassa sene

di veya muvakkat tasarruf ilmühaberi, 
f) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı at ika kalemi kayıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
ı) E v k a f idaresinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları, 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile kanunlar 
uyarınca Devlete kalan gayrımenkuller - tapuda kayıtlı olsun veya ol
masın - kazandırıcı zaman aşımı yoluyla iktisap edilemez ve bu madde 
hükmü uygulanamaz. 

Madde 21 —• 766 sayılı Tapulama Kanununun geçici 3. maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

5602 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesine dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tespitlerde veya 
açılan tescil davalarında, zilyetliğe ilişkin diğer şartlar mevcut olduğu 
halde, vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye maledilen gayrı-
menkulierin 20 dönüme kadar olan kısmı (20 dönüm dahil) 33 üncü 
maddede öngörülen ikt isap şartları mevcut olduğu takdirde zi lyetleri 
adına tespit ve tescü olunur. 

Madde 22 — 766 sayılı Tapulama Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir : 

Açılmış bulunan davalar : 
E k Madde — 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ve geçici 3 üncü 

maddelerini değiştiren bu kanunun 20. ve 21. maddeleri; - Tapulama 
Kanununun değişik 33 üncü maddesinin son fıkrası hariç - bu Kanunun 
neşir ve ilân edildiği tarihe kadar açılmış bulunan davalarda uygulana
maz.» 

1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun 20 
maddesiyle değiştirilen 766 sayılı Tapulama Kanununun 33. maddesinin 
son fıkrası ile, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerin kazan
dırıcı zaman aşımı yolu ile ikt isap edilmesi yasaklanmış ve eklenen ek 
madde Ue de 26 Temmuz 1972 gününe kadar açılmış bulunan davalarda 
uygulanacak hükümler belirtilmiştir. 

Kanunun uygulanacak hükümlere ilişkin bu buyruğu karşısında, 
1617 sayılı Yasanın 23. maddesinin davada uygulanma olanağı yoktur. 
B u durumda iptal i istenen Kanun kuralının mahkemenin elindeki işte 
uygulanacak kura l o lma koşulu gerçekleşmediğinden Anayasanın deği
şik 151. ve 44 sayılı Kanunun 27. maddelerine uymayan başvurma, i t i 
razda bulunan mahkemenin yetkisizliği yönünden reddedilmelidir. 

V — Sonuç : 

Mahkeme bakmakta olduğu davada it iraz konusu kuralı uygulama 
durumunda bulunmadığından Anayasa'nm değişik 151. maddesine uyma
yan başvurmanın mahkemenin yetkisizliği yönünden reddine 21/11/1972 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan 
Muhittin Taylan 

Üye 
Nuri Ülgenalp 

Üye 
Halit Zarbun 

Başkanvekili 
Avni Givda 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Zıya önel 

Üye 
Fasıl Uluocak 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Kani Vrana 

Üye 
hûtfi Ömerbaş 

Üye 
Şevket Müftügil 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

Üye 
Sait Koçak 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 
Muhittin Gürün 

Esas Sayısı : 1973/7 
Kara r Sayısı : 1973/8 
İstemde bulunan • A . H . Alpdoğan, Karayolları Lojmanı - Sinop, 
İstemin konusu : 28 Eylül 1972 günlü, 14320 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan «5434 sayılı T.C. Emek l i Sandığı Kanununa 23/2/1965 gün 

ve 545 sayılı Kanunun 5. maddesi ile eklenen ek maddenin, 1 inci fıkra» 
sının değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair.» 
22/9/1972 günlü, 1623 sayılı Yasa kurallarının Anayasanın eşitlik i lke
sine aykırı olduğu i leri sürülerek bu Yasanın ipta l i istenümiştir. 

inceleme : Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15. maddesi uyarın
ca 22/2/1973 gününde i l k inceleme için yaptığı toplantıda; işin niteliği 
bakımından başka güne bırakılması gerekli görülmeyerek incelemenin 
sürdürülmesine oybirliğiyle karar verildikten sonra, dUekçe ve rapor 
okundu; gereği görüşülüp düşünüldü : 

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabile
cekler Anayasa 'nm 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 149. ve Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama usûlleri hakkındaki 22/4/1962 
günlü, 44 sayılı Kanunun 21. maddelerinde açıkça gösterilmiştir, istemde 
bulunan o maddelerde sayılanlardan değildir. B u nedenle, başvurmanın, 
başvuranın yetkisizliği yönünden reddi gerekir. 

Sonuç : Anayasa 'nm değişik 149. ve 44 sayılı Yasanın 21. madde
lerine uymayan başvurmanın, başvuranın yetkisizliği yönünden reddine, 
işbu kararın kendisine tebliğine 22/2/1973 gününde oybirliğiyle karar 
verildi 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Muhittin Taylan Avni Givda Fasıl Uluocak Sait Koçak 

Üye Üye Üye Üye 
Nuri Ülgenalp Şahap Arıç İhsan Ecemiş Ahmet Akar 

Üye Üye Üye Üye 
Halit Zarbun Ziya Önel Abdullah Üner Kâm Vrana 

Üye Üye Üye 
Muhittin Gürün Şevket Müftügil Ahmet H. Boyacıoğlu 

Esas Sayısı : 1973/8 
Kara r Sayısı : 1973/9 

İstemde bulunan : İsmail Taşkesen - Ruhsatlı dava takipçisi Ağrı 
İstemin konusu : 19/3/1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu

nun geçici 17. maddesinin 26/2/1970 günlü 1238 sayılı Yasanın 4 ncü 
maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasının Anayasa'nm 12., 14. ve 31. 
maddelerine aykırı olduğu i ler i sürülerek iptal i istenmiştir. 

İnceleme : Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15. maddesi uyarın
ca 22/2/1973 gününde ük inceleme için yaptığı toplantıda; işin niteliği 
bakımından başka güne bırakılması gerekli görülmeyerek incelemenin 
sürdürülmesine oybirliğiyle karar verildikten sonra, dilekçe ve rapor 
okundu; gereği görüşülüp düşünüldü : 

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilecek
ler Anayasa'nm 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 149. ve Anayasa M a h 
kemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 22/4/1962 gün
lü, 44 sayılı Kanunun 21. maddelerinde açıkça gösterilmiştir. İstemde 
bulunan o maddelerde sayılanlardan olmadığı gibi Anayasa Mahkeme
sinin kendiliğinden Anayasaya uygunluk uygunluk denetimi yapmasma 
da olanak yoktur Başvurmanın, başvuranın yetkisizliği yönünden reddi 

gerekir. 

Sonuç : 
Anayasa'nm değişik 149. ve 44 sayılı Yasanın 21. maddelerine uy

mayan başvurmanın, başvuranın yetkisizliği yönünden reddine; işbu ka 
rarın kendisine tebliğine 22/2/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan BaşkanvekiU Üye Üye 
Muhittin Taylan Avni Givda Fazıl Uluocak Sait Koçak 

Üye Üye Üye Üye 
Nuri Ülgenalp Şahap Arıç İhsan Ecemiş Ahmet Akar 

Üye Üye Üye Üye 
Halit Zarbun Ziya önel Abdullah Üner Kâni Vrana 

Üye Üye Üye 
Muhittin Gürün Şevket Müftügil Ahmet H. Boyacıoğlu 
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K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı : 7/5790 

30 Kasım 1972 tar ih ve 1634 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
bulunan ilişik «Uçakların Kanun Dışı Yo l lar la Elle Geçirilmesinin önlen
mesine dair 16 Aralık 1970 tar ihl i L a Haye Sözleşmesi» n in onay belgesüün 
tevdiinden 30 gün sonra yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri 
Bakanlığının '24/1/19T3 tar ih ve 728.0O4/SİĞM/SİIMD/4 - 68 sayılı yazısı 
üzerine, 31/5/1973 tar ih ve 244 sayuı Kanunun 3 üncü maddesine göre, 
Bakanlar Kurulu 'nca 31/1/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
F. MELEN 

Devlet Bakanı 
Prof. I. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 
D. KİTAPLI 

Devlet Bakanı 
/. ARAR 

Adalet Baıkaıu 
F. ALPASLAN 

Devlet Bakanı 
Z. BAYKARA 

Mîffî Savunma Bakanı 
Af. İZMEN 

Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin 
Önlenmesi Hakkında Sözleşme 

BAŞLANGIÇ 

İS B U SÖZLEŞME'YE T A R A F O L A N D E V L E T L E R : 

Uçuş halindeki uçağı veya kontrolünü ele geçirme şeklindeki k a 
nunsuz f i i l ler in fert ve mal emniyetini tehlikeye düşürdüğünü, bava ser
vislerinin faaliyetini ciddî olarak etkilediğini ve dünya halklarının s iv i l 
havacılık güvenliğine karşı itimadım zayıflattığım nazarı dikkate a larak; 

B u ful lerin vukua gelmesinin vahim endişe verici b i r mevzu teşkil 
ettiğini nazarı dikkate a larak; 

B u eylemlerin tekerrürüne mani olmak gayesiyle, suçluların ceza
landırılmaları için uygun tedbirlerin alınmasına a d i ihtiyaç olduğunu 
nazarı dikkate a larak; 

AŞAĞIDAKİ H U S U S L A R D A ANLAŞMIŞLARDIR : 

M A D D E I 

Uçuş halindeki b ir uçakta bulunan herhangi b i r şahıs; 
a) Kanun dışı olarak, zorla veya tehditle veya diğer herhangi b ir 

korkutma yolu ile, uçağa el koyar veya uçağın kontrolünü ele geçirirse 
veya 'böyle bir harekete teşebbüs ederse, veya 

b) Böyle bir hareketi yapan veya buna teşebbüs eden b i r şahısla 
suç ortağı olursa suç işlemiş sayılır. (Bu hareket bundan böyle «suç» 
olarak tanımlanacaktır.) 

M A D D E 2 

He r âkit devlet suçu şiddetli cezalarla cezalandırmayı taahhüt 
eder. 

M A D D E 3 

1. — B u Sözleşmenin amaçlan bakımından, binişi müteakip bütün 
dış kapıların kapanmasından, tahliye için kapılardan bir in in açılması 
anma kadar bir uçak her zaman uçuş halinde sayılır. Mecburi iniş halinde, 
uçak Ue uçaktaki yolcu ve malların sorumluluğu yetki l i makamlarca 
deruhte edilinceye kadar uçuşun devam ettiği farz olunur. 

2. — B u Sözleşme, askeri hizmet Ue gümrük ve polis hizmetlerinde 
kullanılan uçaklara tatbik edilmez. 

3. — B u Sözleşme, ancak içinde suç işlenen uçağın kalkış veya mu
tat iniş mahall i , uçağın kayıtlı olduğu devlet topraklan dışında bulun
duğu takdirde tatbik edilir; uçağın rnilleüerarası veya yurtiçi sefer yap
makta olması önemli değildir. 

4. — 5. maddede zikredilen hallerde, içinde suç işlenen uçağın kalkış 
ve mutat iniş mahallerinin mezkûr maddede zikredilen devletlerden b i r i 
n in kendi toprak lan içinde bulunduğu takdirde bu Sözleşme tatbik edilmez. 

5. — Suçlu veya suçlu olduğu iddia edilen şahıs, uçağın kayıtlı 
olduğu devletten başka bir devletin topraklarında bulunduğu takdirde, bu 
uçağm kalkış veya mutat iniş mahal l i neresi olursa olsun, bu maddenin 

İçişleri Bakanı 
F. KUBAT 

Millî Eğittim Bafcant 
Prof. S. ÖZBEK 

Sağ. ve Sos. Y. Baıkanı 
Dr. K. DEMİR 

Ulaştırma Bakanı 
R. DANIŞMAN 

En. ve Tab. Kay. Bakam 
N- KODAMANOCLU 

Köy İsleri Bakanı 
Prof- N- SÖNMEZ 

Dışişleri Bakanı 
U. H. BAYÜLKEN 

Baıymdırhk Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

Güm. ve Tekel Bakamı 
U. ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. R. UZUN ER 

Turizm ve Tam. Bakam 
E. Y. AKÇAL 

Onman Balkanj 
Prof. S. İNAL 

Maliye Bakanı 
Z. MÜEZZİNOĞLU 

Ticaret Bakanı 

N. TALU 

Tanm Bakanı 
/. KARAÖZ 

Sanaıyj ve Tek. Bakanı 
Af. EREZ 

İmar ve İskân Bakanı 
T. TOKER 

Genç. ve Spor Bakamı 
A. KARAKÜÇÜK 

Convention for the suppression 
of Unlawful Seizure of Aircraft 

P R E A M B L E 

T H E S T A T E S P A R T I E S T O T H I S CXDNVENTJON 
C O N S I D E R I N G that unlawful acts of seizure or exercise of control 

of aircraft i n f l igh jeopardize the safety of persons and property, 
seriously affect the operation of air services, and undermine the confi
dence of the peoples of the world in the safety of c iv i l aviation; 

C O N S I D E R I N G that the occurence of such acts is a matter of 
grave concern; 

C O N S I D E R I N G that, for the purpose of deterring such acts, there 
Is an urgent need to provide appropriate measures for punishment of 
offenders; 

H A V E A G R E E D A S F O L L O W S : 

A R T I C L E I 

A n y person who on board an aircraft i n f l i g h t : 

(a) unlawfully, by force or threat thereof, or by any other f rom of 
Intimidation, seizes, or exercises control of, that aircraft, o r attempst to 
perform anysuch act, or 

(b) is an accomplice of a person who performs or attempts to 
perform any such act 
commits an offence (hereinafter referre to as <sthe offencen.) 

A R T I C L E 2 
E a c h Contracting State undertakes to make the offence punishable 

by severe penalties. 

A R T I C L E 3 
1. Fo r the purposes of this Convention, an aircraft is considered 

to 'be i n flight at any time from the moment when a l l i ts external doors 
are closed following embarkation until the moment when any such door 
is opened for disembarkation. In the case of a forced landing, ten fl ight 
shall be deemed to continue unt i l the competent authorities take over 
the responsibility for the aircraft and for persons and property on board. 

2. This Convention shal l not apply to aircraft used i n mil i tary, 
customs or police services. 

3. This Convention shall apply only it the place of take-o f f or 
the place of actual landing of the aircraft on board which the offence 
is committed is situated outside the territory the State of registration 
of that aircraft; i t shall be immaterial whether 'the aircraft i s engaged 
In an international or domestic flight. 

4. In the cases mentioned i n Art ic le 5, this Convention shall not 
apply i f the place of take -o f f and the place of actual landing of the 
aircraft on board which the offence is committed are situated wi'thin 
the territory of the same State where that State is one of those refer
red to in that Article. 

(5. Notwithstanding pragraphs 3 and 4. of this Art ic le , Art ic les 
6, 7, 8 and 10 shall apply whatever the place of take - off or the place 
of actual landing of the aircraft, i f the offender or the alleged offender 



S ve 4. paragrafları mahfuz ka lmak kaydiyle, 6, 7, 8, ve 10. maddeler 
tatbik olunur. 

M A D D E A 

1. — He r âkit devlet, aşağıdaki hallerde, suç ve suçlu olduğu iddia 
edilen şahıs tarafından suçla murtabit olarak yolcu ve mürettebata 
kargı girişilen her türlü diğer şiddet hareketleri haklımda kendi kaza 
yetkis ini tespit için gerekli tedbirleri alacaktır. 

a) Suç, o devlette kayıt edilmiş bir uçakta işlendiği zaman, 
b) Suçun içinde işlendiği uçak, suçlu olduğu iddia edüen şahsı 

hamilen o devlet topraklarına indiği zaman, 
c) Suçun, iş merkezi veya belli bir işyeri o lmamakla beraber daimî 

ikametgâhı o Devlette bulunan bir şahsa mürettebatsız olarak k i ra lan
mış bir uçakta işlenmesi halinde. 

2. — Her âkit devlet, suçlu olduğu iddia edilen şahsın kendi top
raklarında bulunması ve bu maddenin 1. paragrafında belirtilen devlet
lerden herhangi birine, bu şahsı 8. madde uyarınca iade etmemesi ha
linde suç hakkında kendi kaza yetkisini tespit için aynı şekilde gerekli 
tedbirleri alır. 

3. — İş bu Sözleşme, Millî Kanuna uygun olarak icra edilecek 
cezaî kaza hakkım haleldar etmez. 

M A D D E 5 

Müşterek hava nakliyatı yapan müesseseler veya, müşterek veya 
milletlerarası kayda tabi uçak işleten milletlerarası acentalar kuran 
âkit devletler, usulüne uygun olarak, her uçak İçin aralarından kazaî 
yetk iy i kullanacak bir devleti tayin edecekler ve bu devlet Sözleşmenin 
amaçları bakımından, uçağın kayıtlı olduğu devlet yetkilerini haiz ola
cak ve keyfiyetten, Sözleşme'ye âkit devletlere tebliğ edilmek üzere, 
MUletlerarası S iv i l Havacılık Teşkilâtına bi lg i vereceklerdir. 

M A D D E 6 

1. — Suçlunun veya suçlu olduğu iddia edilen şahsın kendi top
rakları üzerinde bulunluğu her âkit devlet, şartların kifayet ettiği hu 
susuna kanaat getirdiğinde, bu şahsı tutuklayacak veya mevcudiyetini 
temin edecek diğer tedbirleri alacaktır. 

Nezaret veya diğer tedbirler o devlet Kanunlarına göre alınacak, 
ancak müddet, sadece cezai takibat veya iade hususundaki formalitelerin 
tamamlanması için gerekli olan müddeti geçmiyecektir. 

2. — B u devlet, hadise Ue i lg i l i hazırlık tahkikatına derhal teves
sül edecektir. 

3. — B u maddenin 1. paragrafına göre nezaret a l tma a lman şansa, 
vatandaşı olduğu devletin en yakın yetki l i temsilcisi ile derhal temasa 
geçmesine yardım edilecektir. 

4. — B u madde hükümlerine göre, b ir devlet, bir şâhsı tutukladığı 
takdirde, uçağın kayıtlı olduğu devlete, 4. maddenin 1 (c) paragrafında 
belirti len devlete ve tutuklanan şahsın tabiyetinde bulunduğu devlete 
veya uygun gördüğü takdirde, diğer i lg i l i devletlere, böyle bir şahsın 
tutukluluk durumu ve tutukluluğunu icabettiren şartlan derhal bildire
cektir. B u maddenin 2. paragrafı uyarınca hazırlık tahkikatım yapan 
devlet, netice hakkında mezkûr devletlere derhal bi lgi verecek ve kaza 
yetkisini kullanıp kul lanmamak hususundaki niyetini açıklayacaktır. 

M A D D E 7 

Suçlu olduğu iddia edilen şahıs topraklarında bulunan âkit devlet, 
bu şahsı iade etmezse, istisnasız ve suç kendi arazisinde işlensin veya 
işlenmesin, vak'ayı taMbast maksadile yetki l i makamlarına havale etme
ye mecburdur. B u makamlar, o devletin kanunlanna göre ciddi mahiyet
te sayılan adi suçlarda olduğu şekilde karar vereceklerdir. 

M A D D E 8 

1' — Suç, âkit devletler arasında mevcut iadeı mücrimin anlaşma
larında iadesi mümkün bir suç olarak sayılacaktır. Âkit devletler suçu, 
aralannda yapacakları bütün iadeî mücrimin anlaşmalarına, idasi müm
kün bir suç olarak dercetmeyi taahhüt ederler. 

2 — İadeyi bir anlaşmanın mevcudiyeti şartına bağlayan âkit dev
let, aralannda iadeî mücrimin mukavelesi olmayan diğer âkit devletin 
iade talebile karşılaştığında, eğer isterse bu sözleşmeyi suçla i l g i l i ola-

is found i n the territory of a State other than the State of registration 
of 'that aircraft. 

ARTICLE 
1. E a c h Contracting State shall take such measures as may be 

necessary to establish i ts jurisdiction over the offence and any other 
act of violence against passengers or crew committed by the alleged 
offender i n connection wi th the offence, i n the following cases : 

(a) when the offence i s committed on board an aircraft regis
tered i n that States; 

(b) when the aircraft on board which the offence is committed 
lands i n i ts territory w i th 'the alleged offender st i l l on board; 

(c) when the offence is committed on board an aircraft leased 
without crew to a lessee who has his principal place of business or, i f 
the lesseee has no such olace of business, his permanent residence, i n 
that State. 

2. Each Contracting State shall l ikewise take such measures as 
may be necessary to establish its jurisdiction over the offence in the 
case where the alleged offender is present in its territory and it does 
not extradite h im pursuant to Art ic le 8 to any of the States mentioned 
in paragraph 1 of this Article. 

'3. This Convention does not exclude any cr iminal jurisdistion 
exercised i n accordance w i th national law. 

A R T I C L E 5 
The Contracting States which establish joint a i r transport opera

t ing organisations or international operating agencies, which operate 
aircraft which are subject to joint or international registration shall, 
by appropriate means, designate for each aircraft the State among 
them which shall exercise the jurisdiction and have the attributes of 
the State of registration for the purpose of this Convention and shall 
give notice thereof to the International C i y l l Aviat ion Organisation 
which shall communicate the notice to a l l States Parties to this Con
vention. 

A R T I C L E 6 

1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any 
Contracting State i n the territory of which the offender or the alleged 
offender Ss present, shall take h im into custody or take other measures 
to ensure his presence. The custody and other mesures shall toe as 
provided in the law of that State but may only be continued for such 
time as is necessary to enable any cr iminal or extradition preoeedlngs 
to foe instituted. 

2. Such State shall immediately make a prel iminary enquiry into 
the facts. 

3. A n y person in custody pursuant to paragraph 1 of this Art ic le 
shall be assisted in communicating immediately w i th the nearest 
appropriate representative of the State of which he is a national. 

4 . When a State, pursuant to this Art ic le , has taken a person 
into custody, i t shall immediately notify the State of registration of 
the aircraft, the State mentioned in Art ic le 4, paragraph 1 (c), the 
State of nationality of the detained person and, i f i t considers i t advi
sable, any other interested States of the fact that such person is i n 
custody and of the circumstances which warrant his detention. The 
State which .makes the preliminary enquiry oantemiplated paragraph 2 of 
this Art ic le shall promptly report i ts findings to the said States and 
shall indicate whether i t intends to exercise jurisdiction. 

A R T I C L E 7 

The Contracting State i n the territory of which the alleged offen
der is found shall, i f i t does not extradite him, be obliged, without 
exception whatsoever and whether or not the offence was committed 
in its territory, to submit the case to its competent authorities for the 
purpose of prosoutiion. Those authorities shal l take their decision i n 
the same manner as i n the case of any ordinary offence of a serious 
nature under the law of that State. 

A R T I C L E 8 

1. The offence shall be deemed to be included as an extraditable 
offence in any extradition treaty existing between Contracting States. 
Contracting States undertake to include the offence as an extraditable 
offence in every extradition treaty to be concluded between them. 

2. I f a Contracting State which makes extradition conditional on 
the existence of a treaty receives a request for extradition f rom anot
her Contract ing State w i th which i t has no extradition treaty, i t may 
at Sits option consider Itlhisi Convention as the legal basis for extradi-

5 



rak iadenin kanunî mesnedi sayabilir. İade, kendisinden iade talebinde 
bulunan devletin kanunlarında öngörülen diğer şartlara uygun olarak 
yapılır. 

3 — İadeyi, b ir anlaşmanın bulunması şartına bağlamamış olan âkit 
devletler kendi aralarında bu suçu, iadesi mümkün bir suç olarak tanı
yacaklardır. B u halde iade talebedılen devlet kanunlarında belirtilen hü
kümlere tabi olacaktır. 

4 — A k i t devletler arasında iade maksadile, suç, sadece vuku bul
duğu yerde işlenen bir suç olarak değü, aynı zamanda, 4. maddenin 1. pa
ragrafı uyarınca kendi kaza yetkisini uygulaması talep edilen Devlet
lerin topraklarında işlenmiş bir suç olarak, kabul edilecektir. 

M A D D E 9 

1 — 1. maddenin (a) paragrafmda mezkûr herhangi b ir f i i l vuku 
bulduğu veya böyle bir iht imal in var id olduğu hallerde, âkit devletler, 
uçağın kontrolünü meşru komutanına iade etmeye veya meşru komuta
nının uçak üzerindeki kontrolünü muhafazaya matuf uygun tedbirleri 
alacaklardır. 

2 — Yukarıdaki paragrafta, mezkûr hallerde, uçağın veya uça
ğın yolcularıyla mürettebatının bulunduğu her âkit devlet, yolcuların ve 
mürettebatın mümkün olan en kısa zamanda seyahatlerine devamım ko
laylaştıracak ve uçak üe yükünü kanunî sahiplerine gecikmeden iade 
edecektir. 

M A D D E 10 

1 — A k i t devletler, suçla ügili cezaî takibata geçilmesi hususunda 
ve 4. maddede bahsi geçen hallerde biribirlerine mümkün olan en büyük 
ölçüde müzaıharette bulunacaklardır. Kendisinden iade talebinde bulu
nulan devletin kanunları her halde tatbik edilecektir. 

2 — B u maddenin 1. fıkrasındaki hükümler cezaî konularda bütü
nüyle veya kısmen, karşılıklı müzaharet maksadile halen mevcut veya 
akıtedilecek ik i l i veya çok taraflı diğer antlaşmalarla derpiş edilen taah
hütleri haleldar etmeyecektir. 

M A D D E 11 

H e r âkit devlet, sahip olduğu aşağıdaki hususlarla ügili herhangi 
bilgiyi, millî kanunlarına uygun olarak, en seri şeküde Milletlerarası 
Siv i l Havacılık Teşkilâtı Konseyine verecektir : 

a) Suçun şartları, 
b) 9. madde uyarınca girişilen işlem, 
c) Suçlu veya suçlu olduğu iddia edilen şahıs hakkında alınan ted

birler ve özellikle iade formalitelerinin sonuçlan. 

M A D D E 12 

1 — İki veya daha fazla âkit devlet arasmda bu sözleşme'nin yo
rumlanması veya uygulanması hususunda ortaya çıkan ihtilâf müzake
re yolu üe halledilmez ise, taraflardan bir inin talebi üzemme, hakeme su
nulacaktır. Tahkim talebi tarihinden itibaren altı ay içinde taraf lar ha
kem hey'etinin teşekkül tarzı hususunda anlaşmaya varamazlarsa, ta 
raflardan herhangi b in , anlaşmazlığı, isterse, Divan Statüsünün bu ko
nuda öngördüğü şartlara uygun olarak, Milletlerarası Adalet Divanı'na 
götürebilir. 

2 — Her Devlet, bu Sözleşmenin imza veya tasdikinde veya Sözleş-
leşme'ye katılırken, bir önceki paragrafla kendisini bağlı saymadığım 
beyan edebilir. Böyle bir ihtirazı kayıt i leri sürmüş olan herhangi bir 
âkıt devlete karşı diğer âkit devletler önceki paragrafla bağlı sayılma
yacaklardır. 

3 — önceki paragrafta belirtildiği şeküde bir ihtirazî kayıt der-
meyan etmiş âkit devlet, bu kaydı, Depoziter Hükümetlere tebliğ su-
retile her zaman gen çekebiUr. 

M A D D E 13 

1 — B u Sözleşme, L a Haye'de 1-16 Aralık 1970 tarihleri arasında 
yapılan Milletlerarası Hava H u k u k u Konferansına (bundan böyle L a 
Haye Konferansı olarak tanımlanacak) katılan devletlerin im
zasına 16 Aralık 1970 tarihinde L a Haye'de açüacaktır. 31 Aralık 1970 
tarihinden itibaren Sözleşme, Moskova, Londra ve Vaşington'da, bütün 
devletler için imzaya açık olacaktır B u maddenin 3. fıkrasına göre. işbu 
Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden önce. Sözleşme'yi İmzalamamış olan 
herhangi bir devlet her zaman Sözleşme'ye katılabilir. 

tion m respect of the offence. Extradit ion shal l be subject to the other 
conditions provided by the law of the requested State. 

3. Contracting States which do not make extradition conditional 
on the existence of a treaty shall recognize the offence as an extradi
table offence between themselves subject to the conditions provided by 
the law of the requested State. 

4 The offence shall be treated, for the purpose of extradition 
between Contracting States, as i f i t had been committed not only in the 
place m which it occurred but also in the territories of the States 
required to establish their jurisdiction m accordance w i th Art ic le 4, 
paragraph 1. 

A R T I C L E 9 
1. When any of the acts mentioned m Art ic le 1 (a) has occurred 

or is about to oscur, Contracting States shall take a l l appropriate mea
sures to restore control of the aircraft to its lawful commander or to 
preserve his control of the aircraft. 

2. In the cases contemplated by the preceding paragraph, any 
Contracting State m which the aircraft or its passengers or crew are 
present shall facilitate the continuation of the journey of the passen
gers and crew as soon as practicable, and shall without delay return 
the aircraft and its cargo to the persons lawfully entitled to possesion. 

A R T I C L E 10 

1. Contracting 'States shall afford one another the greatest mea
sure of assistance in connection w i th criminal proceedings brought i n 
respect of the offence and other acts mentioned in Ar t i c l e 4. The law of 
the State requested shall apply i n al l cases. 

2. The provisions of paragraph 1 of this Art ic le shall not affect 
obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, which 
governs or wi l l govern, in whole or in part, mutual assistance i n cr imi 
nal matters. 

A R T I C L E 11 

Each Contracting State shall in accordance w i th i ts national law 
report to the Council of the International C iv i l Av iat ion Organization 
as promptly as possible any relevant information i n i ts possession 
concerning : 

(a) the circumstances of the offence; 
(b) the action taken pursuant to Art ic le 9; 
(c) the measures taken in relation to the offender 

or the alleged offender, and, i n particular, the results of any extradi
tion proceedings. 

A R T I C L E 12 

1. A n y dispute between two or more Contracting States concer
ning the interpretation or application of this Convention which cannot 
be settled through negotiation, shall, at the request of one of them, be 
submitted to arbitration. If wi th in six months f rom the date of the 
request for arbitration the Part ies are unable to agree on the organisa
tion of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute 
to the International Court of Justice by request in conformity w i th the 
statute of the Court. 

2. Each State may at the time of signature or ratif ication of 
this Convention or accession thereto, declare that i t does not consider 
itself bound by the preceding paragraph The other Oon/tractin|g States 
shall not be bound by the preceding paragraph w i th respect to any 
Contracting State having made such a reservation 

3. A n y Contracting State having made a reservation in accor
dance w i th the preceding paragraph may at any time withraw this 
reservation by notification to the Depositary Governments. 

A R T I C L E 13 

1. This Convention shall be open for signature at The Hague on 
16 December 1970, by States Part ic ipat ing in the International Confe
rence on A i r L a w held at The Hague from 1 to 16 December 1970 
(hereinafter referred to as The Hague Conference). A f ter 31 December 
1970, the Convention shall be open to a l l IStates for signature i n Mos-
kow, London and Washington. A n y state which does not sign this 
Convention before its entry into force in accordance with paragraph 
3 of this Art ic le may accede to i t at any time. 

2. This Convention shall be subject to ratification by the signa
tory States. Instruments of ratification and instrumenta of accession 
shall be deposited w i th the Governments of the Union of Soviet Socio* 
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2 — B u Sözleşme mümzi devletlerin tasdikine tâbi olacaktır. Onay 
ve katılma belgeleri, burada Depoziter olarak tanımlanan, Sovyet Sos-
valist Cumhuriyetleri Birliği, İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallı
ğı ve Amer ika Birleşik Devletleri Hükümetlerine tevdi olunacaktır 

3 — B u Sözleşme. L a Haye Konferansına katılmış olan, 10 mümzi 
devletin, onay belgelerini tevdi tarihinden it ibaren 30 gün sonra yürür
lüğe girecektir. 

4 — Diğer devletler için, bu sözleşme, işbu maddenin 3. paragra-
rafında belirtildiği şekilde yürürlüğe giriş tarihinde veya onay veya i l 
tihak belgelerinden en sonuncusunu tevdi ett iklen tarihten itibaren 30 
gün sonra yürürlüğe girecektir 

5 — Depoziter hükümetler, bu Sözleşmeyi imzalayan ve ona i l t i 
hak eden devletleri, bu Sözleşme'nin imza, onay belgelerinin tevdi ve 
yürürlüğe giriş tarihleri ile diğer hususlar hakkında senan haberdar 
edeceklerdir. 

6 — B u Sözleşme, yürürlüğe girer girmez, Birleşmiş Mil let ler Y a 
sasının 102. maddesi ve Beynelmilel S iv i l Havacılık Konvansiyonunun 
(Şikago 1944) 83. maddesi uyannca depoziter devletlerce tescil edile
cektir. 

M A D D E 14 

1 — Herhangi b ir âkit devlet depoziter devletlere yazılı ihbarda bu
lunmak suretiyle Sözleşme'yı feshedebilir. 

2 — Fes ih keyfiyeti yazılı olarak yapılan ihbarın depoziter devlet
ler tarafından alındığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Yukandak i hususları tasdiken usulü veçhile Hükümetlerince selâ-
hıyetli kuman murahhaslar bu Sözleşmeyi imza etmişlerdir. Her b i r i 
İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde ve dört metinde ay
nı derecede geçerli olmak üzere üç orij inal nüsha halinde, 16 Aralık 1970 
günü L a Haye'de tanzim edilmiştir. 

Başbakanlıktan : l 

Karar Sayısı: 11925 
1) Açık bulunan 4 üncü dereceli Bursa Vakıflar Bölge Müdürlü

ğüne, A n k a r a Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Oktay Sanan'm 657 
sayılı Devlet Memur lan Kanununun 2 sayılı Kamun Hükmündeki Ka ra r 
name İle değiştirilen 68 inci maddesinin üç ve dördüncü ıbendleri uyannca, 

Açık bulunan 10 uncu dereceli Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlü
ğüne, halen bu görevi vekâleten i fa eden Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı 
A. Yaşar İnalöz'ün a lmakta olduğu 10 uncu derece aylık ile, 

Nak len ve terf ian atanmaları uygun görülmüştür. 
2) B u k a r a n Başbakan yürütür. 

6/3/1073 
CUMHURBAŞKANI 

C. SVNAY 
Başbakan 

F. MELEN 

Karar Sayısı : 119^9 
1 — Bakanlar Kurulunun 17/2/1972 gün ve 7/3964 sayılı k a r a n ile 

ihdas edilen 3 üncü derece kadro aylıklı Diyanet işleri Başkanlığı H u k u k 
Müşavirliğine, 4 üncü derecenin 2 nci kademesinden maaş alan aynı 
Başkanlık özlük İşleri Müdürü Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Uzun-
oğlu'nun 657 saydı Kanunun 2 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname i le 
değişik 68 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü bendleri uyannca alabi
leceği kademe aylığı ile terfian ve naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 —• B u k a r a n Başbakan yürütür. 
7/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
F. MELEN 

• 
içişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 11921 

1 — Ordu fil Aybaatı Ecesinin Merkez Bucağına bağlı Elbeyli Kö
yünün Alakent Belediye hudutlan İçerisine alınması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 24/2/1973 tarih ve 1973/95-60 sayılı karan üzerine, 1580 

list Republics, the United Kingdom of Great Br i t a in and Northern 
Ireland, and the United states of America, which are hereby designated 
the Depositary Governments. 

3 This Convention shall enter into force thir ty days following 
the date of the deposit of instruments of ratif ication by ten States 
signatory to th.s Convention which participated i n The Hague Confe
rence. 

4. F o r other States, this Convention shall enter into force on the 
date of entry into force of this Convention i n accordance wi th parag
raph 3 of this Art ic le , or thir ty days following the date of deposit of 
their instruments of ratification or accession, whichever is later. 

5. The Depositary Governments elhall promptly inform al l signa
tory and acceding States of the date of each signature, The date of 
deposit of each instrument of ratif ication oif accession, the date of 
entry into force of this Convention, and other notices. 

6. A s soon as this Convention comes into force, i t shal l be regis
tered by the Depositary Government pursuant to Art ic le 102 of the 
Charter of the United Nations and pursuant to Ar t i c l e 83 of the 
Convention on International C i v i l Aviat ion (Chicago, 1944). 

A R T I C L E 14 

1 Any Contracting State may denounce this Convention by 
written notification to the Depositary Governments. 

2. Denunciation shall take effect s ix months following the date 
on which notification is received toy the Depositary Governments. 

XN W I T N E S S W H E R E O F the undersigned Plenipotentiaries being 
duly authorised thereto by their Governments, have signed this Conven
tion. 

D O N E at The Hague, this sixteenth iday of December, one thousand 
nine hundred and seventy, in three originals, each beaig drawn up in 
four authentic texts in the Engl ish, French, Russian and Spanish 
languages. 

sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun 
görülmüştür. 

2 — B u kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11917 
1 —• Anta lya i l i Korkute l i İlçesinin Bozova Bucağına bağlı Belen-

köy ve Yavuzköyü'nün birleşerek Yaıvuzköy Merkez olmak üzere ve Ye-
şüyayla adıyla Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 24/2/1973 
tarih ve löTB/S'S - 78 sayılı K a r a n üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — B u k a r a n İçişleri Bakam yürütür. 
218/2/1873 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Saytsı: 11916 
ıl — Adana İh Bahçe ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Hasanbeyli 

ve Yeşilköy Köylerinin birleşerek Hasanbeyli Köyü Merkez olmak üzere 
Hasanbeyli adıyla Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
28/2/1973 tar ih ve 1973/1116 -105 sayılı K a r a n üzerine, 0.580 sayılı Kanu
nun 71469 sayılı Kanun la değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı içişleri B a k a m yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı : 11915 
1 — Ordu İli Fatsa İlçesinin Merkez Bucağına bağlı EVkafkoy'ün 

Fatsa Belediyesi sınırları içerisine alınması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
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38/2/19713 tar ih ve 1973/1109 -100 sayılı Kararı üzerine, 1580 sayılı K a 
mımın 74*69 sayüı KamıumJa değişik 7 nc i maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — B u kararı içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
F. MELEN 

içişleri Bakanı 
F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11914 
1—> Anka ra i l i Çantoa/ya ilçesinin Gölbaşı Bucağına, bağlı Ka ra -

gedöfc Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
28/2/1973 tar ih ve 1973/115 -102 salyalı K a r a n üzenine, 1580 sayıh K a 
nunun 7469 sayılı Kanun la değişik T nc i maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — B u k a r a n içişleri Bakanı yürütür. 
¡28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
F. MELEN 

İçişleri Bakam 
F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11913 
ÜL — Ordu İli Fatsa İlçesine bağlı Çaımaş Merkez i Ünmeli Köyü 

Taşoluk adlı kusmamam bu Köyden aynlarak Sarıyaıkup Belediyesi sınır
l a n içerisine alınması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 20/2/1973 tarih ve 
1973/69-66 sayılı K a r a n üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı K a 
nunla değişik 7 nc i maddesine göre Uygun görillmUştür. 

2 — B u k a r a n İçişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11912 
1 — Ordu İli Fatsa İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Çatak Köyünde 

Çatalpınar adıyla belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
24/2/1973 ıtarih ve 1973/86 - 83 sayılı K a r a n üzerine, 1580 sayılı K a n u 
nun 7469 sayıh Kanunla değişik 7 nc i maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — B u k a r a n İçişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11911 
1 — Ordu i l i Kumıru İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Ayvalı Kö

yünün K u m r u Belediyesi suıırlarn içerisine alımmrıaıaı, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 28/2/1973 tar ih ve 1973/107 - 95 saydı K a r a n üzerine, 1580 
sayılı Kamumun 7469 sayıh Kamumla değişik 7 nci maddesinle göre uygun 
görülmüştür. 

2 — B u k a r a n İçişleri Bakanı yürütür. 
26/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri B a k a m 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11910 
i l — Samsun Üi Çarşamba llçesimin Merkez Bucağına bağlı A lan-

yaykın, Bereket ve Düzköy Köylerinin birleşerek Bereket Köyü merkez 
olmak üzere Salıpazan adı ile Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dai
resinin 24/2/1973 tar ih ve '1973/91 - 86 sayüı K a r a n üzerine, 1580 sayüı 

Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüş
tür. 

2 — B u kararı içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
F. MELEN 

İçişleri Bakam 
F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11909 
1 — Giresun i l i Görele İlçesine bağlı Çanakçı Bucak Merkez i Kuz 

ca ve bu Bucağa bağlı Kale Köylerinin birleşerek Kuzca Köyü merkez 
olmak üzere Çanakçı adı ile Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 24/2/1973 tarih ve 19713/74 - 85 sayüı K a r a n üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüş
tür. 

2 — B u k a r a n içişleri Bakanı yürütür. 
218/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: U90& 
1 — i zmi r İli Bayındır liçesinlkı Merkez Bucağına bağlı Zeytinbağı 

Köyünde Zeytinova adı ile Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesi
nin 24/2/1973 tarih ve Iı&7İ3/92 - 7"7 sayılı K a r a n üzerine, 1580 sayüı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüş
tür. 

2 — B u k a r a n içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11906 
1 — Bingöl Öi Kiği ilçesine bağlı Yedisu Bucağının merkezi Ye -

diau Köyü ile Bucağa bağlı Döşengi Köyünün birleşerek Yedisu Köyü 
merkez olmak üzere Yedisu adı ile Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 22/2/1973 tar ih ve 1973/88 - 71 sayıh K a r a n üzerine, 1580 
sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — B u kararı içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11905 
1 — Sivas İli Zara İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Tekke Köyü

nün Zara Belediyesi sınırlan içerisine alınması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 24/2/1973 tar ih ve 1973/89-88 sayılı K a r a n üzerine, 1580 sayüı 
Kanunun 7469 sayüı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüş
tür. 

2 — B u k a r a n İçişleri Bakanı yürütür. 
218/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11904 
ıl — Ankara İli Güdül İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Yeşilöz Kö

yünde Belediye kurulması. Danıştay Üçüncü Dairesinin 27/2/1973 tar ih 
ve 1973/102 - 90 sayüı K a r a n üzerine, 1580 sayılı Kanunun 74619 sayılı 
Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — B u k a r a n içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 



içişleri Bakanlığından: M i l l i Eğitim Bakanlığından 

Karar Sayısı: 119 03 
11 —> Hakkâri 1lu Uludere İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Hilâl 

Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 24/2/1973 ta
r ih ve 1973/97-80 sayılı Kararı üzerine, Iı58ı0 sayılı Kanunun 74ıSI9 sayılı 
Kanunla değişik 7. nı<addes,ne göre uygun görülmüştür 

12 —• B u kararı içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1073 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUN AY 

Başbakan içişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11908 
(1 — Mala tya i l i Merkez ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Hanunm-

çiftlığı Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
24/2/1973 tarih ve 1973/94 - 812 sayılı 'Kararı üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7409 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —• B u kararı içişleri Bakanı yürütür. 
218/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11901 
,1 — Balıkesir İli Bigadiç ilçesinin Merkez Bucağına bağlı İskele-

köy'de Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin '218/2/1073 tar ih 
ve 1973/105 - 98 sayılı k a r a n üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı K a 
nunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

'2 —' B u k a r a n İçişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11900 
1 — Ordu i l i Aybastı ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Ardıç Köyü

nün Kabataş Belediyesi sınırları içerisine alınması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 28/2/1973 tar ih ve 1973/1018 - 95 sayılı Kararı üzerine, 1580 
sayılı Kanunun 74)89 sayılı Kanunla değışuk 7. maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 —• B u k a r a n içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11899 
1 — Ordu İli Fa tsa İlçesinin Bolaman Bucağına bağlı Eskiköy'de 

Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 28/2/H97Ö tarih ve 
1973/1110 - 99 sayılı K a r a n üzerine, 1080 sayılı Kanunun 7460 sayılı K a 
nunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür 

2 —• B u k a r a n İçişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11898 
1 —• Ordu i l i IKargan ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Tepealan 

Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 28/2/1973 ta
r ih ve 1973/111-07 sayılı K a r a n üzerine, 1580 sayılı Kanunun 746© sayılı 
Kanunla değişJk 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11873 
1 — Ege Üniversitesi, Mühendislik Bi l imler i Fakültesine bağlı Mü

hendislik ve Mimarlık Akademisinde açık bulunan 1500 l i ra aylıklı Sanat 
Tar ih i ve Mimarlık Tar ih i dersi Profesörlüğüne, Fakülte Profesörler K u 
rulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Yönetim Kurulunca uygun gö
rülen, istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Doçenti Dr . Mü-
kerrem Anabol, «-Üniversiteler Öğretim Üyelerinin ve Kürsü Profesörle
r in in seçimleri ile Profesörlüğe Yükseltilme Hakkında Tüzük» ün 21 inc i 
ve 1936 sayılı Kanunun, 115 saj'ilı Kanunla değişik 26 ncı maddesi gere
ğince, a lmakta olduğu 1750 l i r a aylıkla naklen atanmıştır. 

2 —• B u k a r a n Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
5/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
F. MELEN Prof. S. ÖZBEK 

Karar Sayısı: 11983 
1 — istanbul iktisadî ve Ticarî i l imler Akademisi işletme iktisadî 

Kürsüsünde açık bulunan 1100 l i ra aylıklı Profesörlüğe 7334 sayılı K a 
nunun 17 ve 19 uncu maddeleri gereğince, Akademi Profesörler Kurulunca 
seçilen aynı Kürsü Doçenti Dr . A l i Sait Yüksel'in a lmakta olduğu 950 
l i ra maaşla atanması uygun görülmüştür. 

2 — ı B u kararı Millî Eğitim Bakam jürütür. 
6/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
F. MELEN Prof. S. ÖZBEK 

Karar Sayısı : 11924 
1 — istanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Mal iye Kürsü

sünde açık bulunan 1500 l i r a aylıklı profesörlüğe 7334 sayılı Kanunun 
17 ve 19 uncu maddeleri gereğince, Akademi Profesörler Kurulunca se
çilen aynı Kürsü Doçenti Dr . Sal ih Şanver'ın a lmakta olduğu 1250 l i r a 
maaşla atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u k a r a n Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
6/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
F. MELEN Prof. S. ÖZBEK 

Karar Sayısı: 11929 
1 — Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve idarî B i l imler Fakültesinde 

açık bulunan 1250 l i r a aylıklı Tar ih Dersi Profesörlüğüne, Fakülte Profe
sörler Kuru lu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun 
görülen, aynı Fakülte Tar ih Dersi Doçenti Dr . Nejat Göyünç 4936 sayılı 
Kanunun, 115 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi gereğince, a lmakta 
olduğu 1250 l i ra aylıkla atanmıştır. 

2 —. B u k a r a n Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
7/3/1973 

CUMHURBAŞKANİ 
-V. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
F. MELEN Prof. S. ÖZBEK 

Karar Sayısı: 11930 
1 — A n k a r a Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Kür

süsündeki Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı K a 
nunla değişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmaksızın ve 
aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesörler K u 
rulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen 
aynı Kürsü Doçenti Dr. Mehmet Vedat İçöz, bu Kanunun 26 ncı maddesi 
gereğince atanmıştır. 

2 — B u k a r a n M i l l i Eğitim Bakana yürütür. 
7/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
F. MELEN Prof. S. ÖZBEK 
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Millî Eğitim Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 11931 
1 — istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloj i Kürsüsün

deki Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla 
değişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını 
Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesö 1er Kuru lu tara
fından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen aynı Kürsü 
Doçenti Dr . Aşkıdıl Akarca , bu Kanunun 26 nc i maddesi gereğince atan
mıştır. 

2 — B u k a r a n Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
7/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Mi l l i Eğitim Bakam 
F. MELEN Prof S. ÖZBEK 

Karar Sayısı : 11932 
1 — istanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, II. Cerrahi Kürsüsündeki 

Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla deği
şik 24 üncü maddesıi gereğince, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını 
Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesörler Kuru lu tara
fından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen aynı 
Kürsü Doçenti Dr . Saman Belgerden, bu Kanunun 26 nci maddesi gere
ğince atanmıştır. 

2 — B u k a r a n Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
7/3/1973 

CUMHURBAŞ K A N I 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
F. MELEN Prof S. ÖZBEK 

Karar Sayısı: 11976 

1 — Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 1100 l . ra 
aylıklı, Göğüs Hastalıkları Kürsüsündeki Profesörlüğe, Fakülte Profe
sörler Kuru lu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uy
gun görülen, aynı Fakülte Göğüs Hastalıkları Kürsüsünde Doçent Dr . 
ihsan Bilgiç, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanun la değişik 26 nci 
maddesi gereğince, a lmakta olduğu 1500 l i ra aylıkla atanmıştır. 

2 — B u k a r a n Milü Eğitim Bakanı yürütür. 
17/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
F. MELEN Prof. S. ÖZBEK 

Karar Sayısı: 11977 

1 — Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 11C0 l i ra 
aylıklı, Gastroenteroloji Kürsüsündeki Profesörlüğe, Fakülte Profesör
ler Kuru lu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun 
görülen, aynı Fakülte Gastroenteroloji Kürsüsünde Doçent Dr. A v n i 
Aktuğ, 4936 sayılı, Kanunun 115 sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesi 
gereğince, a lmakta olduğu 1250 l i ra aylıkla atanmıştır. 

2 — B u k a r a n MUl i Eğitim Bakam yürütür. 

17/3/1973 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan Miilî Eğitim Bakam 

F. MELEN Prof. 8. ÖZBEK 

• 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 11991 
1 — Münhal bulunan üçüncü derece kadrolu Bakanlık Sağlık iş

leri Genel Müdür Yardımcılığına altıncı derece kadroda altıncı derece
n in bir inci kademesinden maaş alan /Ankara i l i Sağlık ve Sosyal Ya r 
dım Müdür Muavini Dr. Nilüfer (özışık) Ünver'ın 657 sayılı Kanunun 
2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 618 inci maddesinin 
üç ve dördüncü bentleri gereğince naklen ve terfian, 

Münhal bulunan dördüncü derece kadrolu 'Sakarya İli Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğüne beşinci derece kadroda ik inc i derecenin 
birinci kademesinden maaş alan aynı II Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dür Muafını Dr . Muamımer Güner'in a lmakta olduğu ik inc i derecenin 
birinci kademesinden maaş ödenmek üzere naklen ve terfian, 

Münhal bulunan üçüncü derece kadrolu Bakanlık Sağlık İşleri 
Genel Müdür Yardımcılığına beşinci derece kadroda üçüncü derecenin bi
rinci kadamestnden maaş alan Bakanlık A n a ve Çocuk Sağlığı Müdür
lüğü Müdür Yardımcısı Dr . Mustafa Şüküroğlünun a lmakta olduğu 
üçüncü derecenin birinci kademesinden maaş ödenmek üzere naklen ve 
terfian, 

Münhal bulunan üçüncü derece kadrolu Bakanlık özlük İşleri ve 
Muamelât Genel Müdür Yardımcılığına altıncı derece kadroda beşinci 
derecenin b i r inc i kademesinden maaş alan Bakanlık Zatişleri ve M u a 
melât Genel Müdürlüğü S ic i l Şubesi Müdürü Hüseyin Tannyakul 'un 657 
sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 68 inci 
madesinin üç ve dördüncü bentleri gereğice naklen ve terfian, 

A t a n m a l a n uygun görülmüştür. 
2 — B u k a r a n Sağlık ve Sosyal Yardım B a k a m yürütür. 

19/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 'Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
F. MELEN Dr. K. DEMİR 

• 
Ticaret Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 11948 
1 — Açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğü 4 üncü Derece Kadro 

aylıklı 1 inc i Derece Müşavirliğine, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 4 
üncü Derece Kadro aylıklı 1 inci Derece Müşaviri E r o l Altıparmak'ın 
a lmakta olduğu aylıkla ve 657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile değişik 76 nci maddesi gereğince naklen, 

2 — Açık bulunan Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 3 üncü 
Derece Kadro aylıklı Genel Müdür Yardımcılığına, 8 inc i Derece Kadro 
aylıklı Bakanlık 5 inc i Derece Müfettişliğinde 8 inc i Derecenin 3 üncü 
Kademe aylığını almakta olan İhsan Uzer ' in, 

Açık bulunan Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 4 üncü Derece 
Kadro aylıklı 1 inci Derece Müşavirliğinle, İthalât ıGenel Müdürlüğü 8 
inci Derece Kadro aylıklı 2 nc i Derece Raportörlüğünde 8 inci Derecenin 
2 nci Kademe aylığını a lmakta olan Şakır Sayarı'nın, 

E ro l Altıparmak'tan açılacak olan Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
4 üncü derece Kadro aylıklı 1 inci Derece Müşavirliğine aynı yer 8 inci 
Derece Kadro aylıklı 2 nci Derece Raportörlüğünde 8 inci Derecenin 
2 nci Kademe aylığını a lmakta olan Erdoğan Ulutaş'ın, 

657 sayüı Kanunun 2 sayılı K a n u n hükmünde Kararname ile 
değişik 68 inci maddesinin üç ve dördüncü bentleri gereğince atandık-
l a n kadronun 1 inci kademe aylığı ile terfian, 

A t anma lan uygun görülmüştür. 
3 — B u k a r a n Ticaret Bakanı yürütür. 

7/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Ticaret Bakam 
F. MELEN N. TALÜ 

Çalışma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 11942 
1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu İşçi Sağlığı Genel Müdür 

Yardımcılığına, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Uzmanı Kenan Avşar'm 657 sayılı Kanunun 2 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 68 inci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü bendleri gereğince naklen ve terfian atanması uygun görül
müştür. 

2 — B u kararı Çalışma Bakam yürütür. 
7/3/1973 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Çalışma Bakanı 
F. MELEN A. R. UZUNER 



Y Ö N E T M E L I K 
Ege Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğine Ek Yönetmelik 

A) Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

öğretim süresi ve safhaları: 

IMadde 1 — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Tıp öğretimi süresi 
on i k i sömestre olup, aşağıda gösterildiği gibi dört safhada tamamla
nır. 

a) Tıp öncesi öğretiminin gayesi, öğrenciye bilimsel anlayış (1. 2. 
3. ve 4. sömestreler) 

b) Kliniğe hazırlık öğretimi (Propedötik) ( 5 . ve 0. sömestreler) 
c) K l in ik öğretimi 
(7. 8. ve 9. sömestreler) 
d) Staj 

(10. 11. ve 12. sömestreler) 

öğretimin gayesi : 
Madde 2 — Tıp öğretiminin gayesi 1. maddedeki safhalara göre 

aşağıda belirtilmiştir. 
a) Tıp öncesi öğretimin gayesi, öğrenciye bilimsel anlayış ve tıpla 

i lg i l i temel kültür vermektir. 
b) Kliniğe hazırlık öğretiminin gayesi öğrenciye k l in ik ve labora-

tuvar muayene usullerimi pratik ve sistematik bir şekilde öğretmektir. 
c) K l i n i k öğretiminin gayesi; öğrenciye, hekimlik için lüzumlu b i l 

gi ler i vermek i y i edici ve koruyucu alanda sanatının icrası için gerekli 
meleke ve mahareti kazandırmaktır. 

d) Stajın gayesi; hekim adaylarının sorumlu tutuldukları hasta
lar üzerinde meslekî davranışlarını geliştirmek ve bir hekim şahsiyeti 
kazanmalarını sağlamaktır. 

Ders ve uygulamalarım öğretim safhalarma dağıtımı: 

Madde 3 — Tıp öncesi öğretiminde (Premediks) verilen derslerin 
adları ve saat olarak en az olması gereken sayıları aşağıda gösterilmiş
tir. 

B i r inc i ve ik inc i sömestrelerde : 
Teorik P ra t i k Toplam 

F i z i k 108 81 189 
K i m y a 108 81 189 
Botanik 56 30 86 
Zooloji 56 30 «6 
Matemat ik 38 — 38 
Morfoloji 160 — 1150 
(Genel Anotomi) 
(Genel Histoloji) 
(Genel Embriyoloji ) 
Yabancı D i l 1162 — 1162 

900 

Üçüncü ve dördüncü sömestre dersleri : 
Teorik Pra t ik Toplam 

Morfoloji 152 314 466 
(Anatomi, Histoloji, Embriyoloji ) 
B iok imya 146 48 194 
Fizyoloj i 102 48 210 

Yabancı DU 102 — 1162 

1032 

Madde 4 — Kliniğe hazırlık (Propedötik) öğretiminde verilen ders
lerin adları ve saat olarak en az olması gereken sayıları aşağıda gös
terilmiştir. 

Beşinci ve altmcı sömestre dersleri : 
Teorik Prat ik Toplam 

Mikrobiyoloj i 103 07 •200 
Parazitoloji 81 27 1108 
Genel Patoloji 70 108 ans 
İç Hastalıkları (Propedötik) 44 22 66 

İç Hastalıkları (Sistematik) 64 132 96 
Genel Cerrahi 65 116 81 
Kadm Hast. ve Doğum (Propedö.) 04 27 81 
Çocuk Sağ ve Hastalıkları (Propedötik; 217 54 81 
Nöroloji (Prope.) 27 — 27 
K ' in ik Koruyucu Hek iml ik 112 • — 12 
Ps ik iya t r i 12 — 12 

942 

Madde 5 — K l i n i k öğretiminde verilen derslerin adları ve saat ola
rak en az olması vereken sa yüarı aşağıc la gösterilmiştir. 

Yedinci ve Sekizinci sömestre dersleri : 
Teorik P ra t ik Toplam 

Patoloji 170 81 151 
Fizyopatoloji 81 11 92 
Farmakoloj i 189 — 089 
Koruyucu H . ve Ha lk ,Sağlığı 163 — 103 
İç Hast K l in ik 165 65 130 
Cerrahi K l in ik -38 413 81 
Kadın Hast. ve Doğum (Sistema.) 81 11 92 
Çocuk Hast. ve Püerıkültür in — 11 
Çocuk Hast. ve Sosyal (Pediyat) 16 — 11 
Nöroloji Siste. 11 — 11 
Nöroloji K l in ik :i6 — 16 
Dermatoloji 32 — 32 
Ortopedi 32 — 32 

1016 
Dokuzuncu sömestre dersleri : 

Teorik Pra t ik Toplam 

İç Hast. K l in ik 6® — 5 5 

Gastroenteroloji 212 — 22 
Cerrahi K l in ik 56 — 56 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 22 — 22 
Çocuk Hastalıkları 33 — 33 
Çooulk Cerrahisi 22 — 22 
Kadın Hast. ve Doğum 33 — 33 
Nöroloji 33 — 33 
Ps ik iya t r i 33 — 33 
Göğüs Hastalıkları 22 — 22 
İntaniye 22 — 22 
Dermatoloji 22 — 22 
Üroloji 22 — 22 
Ku lak , Burun. Boğaz 22 — 22 
Göz Hastalıkları '22 — 22 
Ortopedi 22 — 22 
Radyoloji 22 — 22 
F i z i k Tedavi 22 — 22 
Adlî Tıp ı22 — 22 

529 
Madde 6 — Staj safhasının öğretim süresi üç sömestre olup i k i 

döneme ayrılır. 
A ) Dönemi (10. sömestre) 
B u dönemde aşağıdaki dersler okutulur ve stajlar uygulanır. B u 

sömestrenin başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl Genel Kuru lca ilân edilir. 

Dersler : Teorik Prat ik Toplam 

Adlî Tıp 32 — 32 
Tıp Tar ih i ve Deontoloji !U6 — 1® 

46 
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Stajlar : 
Gün 

Gastroenteroloji 12 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 12 
Çocuk Cerrahisi 12 
Der i Hastalıkları 12 
Göğüs Hastalıkları 12 
F i z ik Tedavi ve Hidroloj i 12 
Göz Hastalıkları 12 
K . B. B . Hastalıkları 12 
Nöroloji 12 
Ortopedi 12 
Ps ik iya t r i 12 
Radyoloji 12 
Üroloji 112 
Adlî Tıp 13 
intaniye 12 

B ) Dönemi (11. 12. sömestreler) 

B u dönemde aşağıdaki dersler okutulur ve stajlar uygulanır : 

Dersler : 
Teorik 

Devr im Tar ih i 127 

Stoklar ; 

îq Hastalıkları 50 
Cerrahi 50 ( İ L s.) 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 50 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 50 (12. s.) 

öğretim Yılı ve Süresi : 

Madde 7 — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim yılı sınar 
süreleri dışında yılda en az 7 ay tutarında 2 sömestredir. Fakültenin 
açılış ve kapanış tarihleri Senato tarafından tespit edilir. 

Derslere Devam : 

Madde 8 — Ege Üniversitesinde teorik ve pratik derslerden devam 
belgesi alabilmek için öğrencinin her sömestredeki o dersin toplam teo
r ik ders saatlerinin 3/4 üne ve pratik ders saatlerinin 5/6 sına devam 
etmesi, kürsülerin gerekli gördüğü teorik vize ve pratik vizelere girmesi 
mecburidir. B u vizelerde alman notlar dersin genel sınavında verilecek 
nota etki l i olur. Gerekli görüldüğü hallerde toplam saati aşmamak şartı 
ile yönetmelikte belirtilen teorik ve pratik ders saatlerinin de ihtiyaca 
göre kürsü kurullarınca değişiklik yapılabüir. Ancak, bu değişikliklerin 
yoklamaları esas sayüabilmesi için ders yılının i lk 15 gününde öğrenci
lerin görebilecekleri b ir yerde ilânı ve aynı zamanda Dekanlığa bi ldir i l 
mesi gereklidir. Yönetmelikte prat ik saat belirtilmemiş ise kürsü, yıl 
başında ilân ederek yeteri kadar prat ik saat koyabil ir . 

Sınavlar : 

Madde 9 — Smavlar aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 
A ) Genel Hükümler : 
a l ) B i r dersin sınavına girebilmek için o dersden devam belgesi 

almış olmak ve Tıp Fakültesi Dekanlığmca üân edilen süre içinde F a 
külte Öğrenci işleri Bürosuna başvurarak sınav harcını yatırıp yazılmak 
şarttır. Aynı dersten sınavın tekrarı halinde harç i l k harcın i k i katı ola
rak alınır. 

a2) ISmavlar Haz i ran ve Eylül aylarında Dekanlıkça tespit edüen 
gün ve saatte yapılır, öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunun kabul ede
ceği mazeretler dışında herhangi bir nedenle smava girmediği takdirde 
o devre içinde aynı dersin sınavına girme hakkını kaybeder. Mazereti 
kabul edilen öğrenciye Dekanlık, i lg i l i Kürsü i le görüş birliğine vararak 
o sınav devresi içinde veya devre bit imini takip eden 10 gün içinde yeni 
bir sınav günü tespit eder. 

a3) Smavlar o dersin kürsü yönetimine görevli öğretim üyesi veya 
onun görevlendireceği öğretim üyeleri tarafından yapılır. Sınavın yapı
lış şeklini kürsü kuru lu tayin eder. Sınav sonunda öğrencinin aldığı not 
Dekanlıkça gönderilen sınav liste ve fişlerine yazılır. Sınav sonuçları en 
geç sınav bit imini izleyen i k i çalışma günü sonunda Dekanlığa gönderilir. 

Smav notları Pekiy i , i y i , Or ta ve geçmez olarak belirtil ir. 

a4) Tıp öncesi ve Kliniğe hazırlık derslerinin herhangi birinden 
ik inc i smav hakkında (Eylül) imtihan döneminde başarı gösteremeyen 
öğrenci başarısız ders veya derslere yeniden yazılır gerekli sömestrelere 
devam ettikten sonra i k i defa daha (Haziran ve Eylül) dönemlerinde o 
derslerden smava girebilir. 

Kullanılmayan sınav hakları yetme yenisi verilemez. Dördüncü 
sınav Kürsü yöneticisinin başkanlığında o derse konu itibariyle yakın 
dersleri veren bir kürsü veya kürsülerden Yönetim Kuıulunca seçilen 
i k i öğret.m üyesmoı katılması ile kurulacak Jüri önünde verilir. 

Böylece 4 defa sınava guıp başarı gösteremeyen veya smava girme
mek yoluyla hakkını kaybeden öğrencilerin Ege Tıp Fakültesinde Tıp öğ
retimi ile ilişkisi kesilir. B u gibi öğrenciler hiç bir surette Tıp öğrenimi 
için tekrar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydedilemezler. 

B) özel Hükümler : 
b l ) Kaldırılması, oybirliği ile kabul edildi, 
b2) K l i n i k derslerinin sınavlarına her dersm stajının son bir ıkı 

gününde girilmesi mecburidir, öğrenci bu sınava girmezse bir sınav hak
kını kaybetmiş sayılır. B u sınava girmemek suretiyle hakkını ıkavbeden 
veya smava girerek hakkını kullanıpta başarı sağlayamayan öğrenci, 
diğer smav haklarını isterse müteakip staj devreleri sonundaki smav 
günlerinde kullanabil ir, öğrencinin sınava girme hakkı mevcut olduğu 
müddetçe yönetmelikte belirtilen İlk ve müteakip yaz ve güz smav dö
nemlerinde sınava girmesi zorunludur. Smav döneminde (Haziran ve Ey 
lül) sınavına girmeyen öğrenciler sınava giremiyeceğini önceden öğ
renci Bürosuna bildırseler dahi sınava girmiş ve başarı sağlıyamamış sa
yılırlar. Böylece 4. hakkında da basan kazanamıyan öğrenci o ders.n 
stajını tekrar yaptıktan sonra i k i defa daha smava girebilir. 6. ncı sı
nav Fakülte Yönetim Kurulunun tayin edeceği üç, kişilik bir Jüri huzu
runda yapılır. Başarısızlık halinde öğrenen n Ege Üniversitesi Tıp F a 
kültesinde Tıp öğrenimi ile ilişkisi kesilir. 

Fakülteye Yazılma ve Nakil : 
Madde 10 — Fakülteye yazılma veya nak i l olunma bu maddedeki 

esaslara göre yapılır. 
a) Fakülteye öğrenci olabilmek için, Resmî Türk Liselerinden ve 

bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş olan Türk l i 
seleri veya yabancı okullardan, bitirme sınavlarını^ vererek diploma al
mış bulunmak gerekmektedir. 

b) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi teapilt edilen kontenjana göre 
(a) fıkrasındaki şartlan taşıyanlar arasından esasları Ege Üniversitesi 
Senatosunca tespit edilen bir giriş sınavı ile her yıl Fakülteye almacak 
öğrencüeri seçer. 

Yabancı uyruk lu öğrencilerin dersleri takip edebilecek kadar Türkçe 
bildikleri Ege Üniversitesi Yabancı Di l l e r Okulundan almacak bir belge 
ile gösterilmiş olmalıdır. 

c) Tıp Fakültesinden başka Fakülte veya Yüksek Okullardan, 
diploma alarak veya almadan, Ege Tıp Fakültesine kaydolmak istıyen-
ler o yüm giriş sınavında basan kazanmış bulunmalıdırlar. Böyleler inin 
diğer Fakültelerde okumuş bulunduklan denk derslerden int haklarının 
yapılıp yapılmaması Fakülte Yönetim K u r u l u kararma bağlıdır. Ancak 
bu gibüer hakkında yapılacak işlem, intibakı yapılacak derslerle i lgi l i 
öğretim üyelerinin yazılı mütalâaları alındıktan sonra uygulanabilir. 

d) Diğer Tıp Fakülte veya Tıp Okullarından nakletmek isteyen
ler için, öğretim yönetmeliği ve sistemi bakımından uygunluk varsa, 
öğrencinin ayrılmış olduğu Fakültenin yönetmeliklerine göre ders ve 
uygulamalara devam ve başarmış olduğu smavlar geçerli sayılarak int i-
bak lan yapılır. 

Ancak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine yazıldıktan sonra herhangi 
bir smava girebilmek için en az i k i sömestre kayıtlı ve devamlı öğrenci 
bulunmak şarttır. Fakülteye yazılma ve nakiller, kontenjanların müsaa
desi oranında, ders yılının i lk haftasında yapılır. 

Madde 11 — Fakülteye yazılı öğrenciler her sömestre başında ve 
15 gün içinde Fakülte öğrenci İşleri Bürosuna baş vurarak kaydını 
yeniletmek zorundadırlar. B u süre içinde kaydmı yeniletmeyen öğrenci 
o sömestre fakülteye devamdan vazgeçmiş sayılır. Öğrenci devama mec
bur olduğu sömestre başında kaydmı yeniletmediği takdirde ancak, müte
akip ders yılı ıçjnde aynı sömestreye kaydını yeniletebilir. B u müddet 
sonunda da kaydını yeniletmeyen öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir. 
Devama ara verme süresi, öğrencinin kabule değer bir özrü varsa, Yö
netim Kuru lu kararı ile i k i sömestre daha uzatılabilir. 

Madde 12 —• Memurlar, askerî şahıslar ve diğer kamu hizmetinde 
çalışanlar Fakülteye giriş şartlarını yerine getirdikleri ve i l g i l i makam-
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lardan Fakülteye devamlarına müsaade belgesi aldıkları takdirde öğ
renci kaydolunabilir. 

Derslere yasılma : 
Madde 13 — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıtlı olupta 

birinci ve İkinci sömestre derslerinin hepsinden devam belgesi alan ve 
F iz ik , K imya, Botanik, Zooloji ve Matematik sınavlarının (hepsinden ba
şarı gösteren öğrenciler üçüncü sömestre derslerine devam için yazılabi
lirler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıtlı olupta üçüncü ve dör
düncü sömestredeki derslerin hepsinden devam belgesi alan ve Morfo
loji (Anatomi, Histoloji, Embriyoloj i ) B iok imya, Fizyoloj i sınavlarını 
başaran öğrenciler beşmci sömestre derslerine devam için yazılabilirler. 
Ege Üniversitesi! Tıp Fakültesinde kayıtlı olupta beşinci ve altıncı sö
mestredeki derslerin hepsinden devam belgesi a'an ve Mikrobiyoloji, 
Parazitoloji sınavlarını başaran öğrenciler yedinci sömestre derslerine 
devam ıçm yazılabilirler Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sömestredeki 
derslerin hepsinden devam belgesi alan ve Patoloji, Fizyopatoloji, Far 
makoloji, Koruyucu Hek iml ik ve Ha lk Sağlığı sınavlarını Haz i ran ve 
Eylül dönemlerinde başaran öğrendi dilerse 10. sömestreden borçlu ola
rak 11. sömestreye yazılır. İki uzun süreli stajını yaptıktan sonra tekrar 
10. sömestredeki stajını yapabilir. 

Tıp Tar ih i ve Deontoloji sınavı 10 sömestre sonunda Devr im Ta
r ih i smavıda 12. sömestre sonunda yapılır, öğrendi yabancı dil muafiyet 
sınavını 12. sömestre sonuna kadar vermekle yükümlüdür. 

Fakülteyi bitirme şartları: 
Madde 14 — Eıge Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olacak bir 

öğrencinin tez yapması şarttır. Bunun ilcinde; 
1) 'Tez konuları en geç 10. sömestre sonuna ikadar alınmış olma

lıdır. 
2) Tezler, konunun alınmasından sonra müteakip i k i sömestre 

içinde tamamlanıp i lg i l i kürsüye verilmelidir. 

3) i k i sömestrelık sürenin İçinde tezini vermeyen veya veripte k a 
bul edilmeyen öğrenciye i l g i l i kürsüce bir sömestre daha müsaade edilir. 
B u müddet sonunda da kabul edilebilecek bir tez vermeyen öğrenci için 
Yönetim Kuru lu bir sömestre daha uzatma kararı alır. B u defa da gereği 
yerine getirilmediği takdirde öğretim ve Sınav Yönetmeliğipin 9. mad
desi (b) fıkrası hükmü uygulanır. 

Madde 15 — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde okutulan derslere 
devam eden gerekli şartları tamamlayan, bütün sınavları veren ve kür
sülerin herhangi birinden alacağı tezi başardığım Iblr belge üe ispat eden 
adaylara aşağıda metni verilen yeminin merasimle yaptırılmasından 
sonra «Tıp Doktoru» Unvanı verilir. 

«Hekımljk mesleği üyeleri araşma katıldığım şu anda hayatımı 
insanlık hizmetine vakfedeceğimi alenen ve resmen taahhüt ediyorum. 

Hocalarıma karşı lâyık oldukları hürmet ve minnettarlığı muhafaza 
edeceğim. Sanatımı vicdanım dairesinde ve vakar la i f a edeceğim. Hasta 
nın sağlığmı baş kaygum olarak telâkki, kendini bana tevdi eden k im
selerin sırrını muhafaza edeceğim. Hek iml ik mesleğinin şerefini ve ne
cip geleneklerini idame ettireceğim. Meslektaşlarım, kardeşlerim olacak
tır. Dm, milliyet, ırk, part i veya içtimaî sınıf kaygularımı vazifemle 
hastam arasına gırmesme müsaade etmeyeceğim, insan hayatına ana 
karama düştüğü andan itibaren mutlak bir surette hürmet edeceğim 
Tehdit altında bile olsam tıp bi lgi ler imi insanlık kanunları aleyhime k u l 
lanmayı kabul etmeyeceğim. Bunları resmen ve alenen serbestçe ve na
musum üzerine yapmaya and içiyorum.» 

Madde 16 — 10/5/1971 gün ve 13872 sayılı Resmî Gazete'de ya
yımlanan 1971 ders yılı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 13/3/10ı72 gün 
ve 14127 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1972 ders yılı öğretim ve sınav 
Yönetmelikleri ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 17 —• B u Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

Madde 18 — B u Yönetmeliği Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 

I L Â N L A R 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. d e n : 

1) Şirketimiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı 
kereste, tekl i f isteme suretiyle satın alınacaktır. 

Tekl i f No. M i k t a r v e c i n s i 

SA. 32/73 -138 a) 2870 M^. ı ı . Sınıf çam kereste, 
b) 1025 » ı ı ı . Sınıf buharlı kayın kereste, 
c) 780 » ı ı ı . Sınıf buharlı kayın veya 

ı ı . Sınıf meşe kereste, 

2) Tekl i f ler in 18 Nisan 1973 günü saat 17.00 ye kadar «Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Iç Alımlar Müdürlüğü - Kdz . Ereğli» 
adresinde bulundurulması lâzımdır. 

3) Kereste ticareti yapın f i rmalar , antetli kâğıtlarına yazılmış 
bir dilekçede teklif numaramızı bel irtmek suretiyle, idarî ve Teknik 
şartnameleri yukarıdaki adresten veya; 

— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Atatürk Bulvarı No. 
127, kat 6 Bakanlıklar - Ankara 
adresinden bedelsiz olarak temin edebiliıler. 

4) Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısımlara bölmekte 
serbesttir. 3749 / 2-2 

« 
T . C . Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden . 

Y A T A K Y A P T I R I L A C A K 
Bankamız Eğitim Sitesi için 304 adett nuımıunesine uygun, 20 adette 

standart eb'adta olmak üzere cem'an 324 adet yatak yaptırılacaktır. 
1 — Numune yatak Levazım Müdürlüğümüzde gönilebılır 
2 — Yatağa ait teknik ve umumî şartname Levazım Müdürlüğü

müzden temin edilebilir. 
3 — Yatakların eb'arlı Eğitim Sitesinde f irmalarca bizzat tespit 

edil er ektir 
4 — işin muhammen bedeli ( 1 4 0 0 0 0 - ) yüzkırkbın Ura olup geçici 

teminatı ( 1 0 500,—) liradır 
5 — Firmalar , tekliflerini, en geç 3 Nisan 1973 Salı günü saat 

17 00 ye kadar Levazım Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

6 — Bankamız, ihaleyi yapıp yapmamakta, tekliflerden birini ter
cihte yeniden tekl i f istemekte tamamen serbest olup 2490 sayılı Kanuna 
tabi değildir. 3655 / 3 3 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz ihtiyacı olan : 
a) Aydınlatma Kontrol Masaları, 
b) Aydınlatma Araçlan, 
c) 10 A d . TV Veric i Teçhizatlan, kapalı zarf la ve teklif alma 

suretiyle satın alınacaktır. 
2 — Aydınlatma Kotrol Masa lan şartnamesi 150,— TL. , Aydınlat

ma Araçları şartnamesi 250,— TL., 10 Ad . TV. Ver ic i Teçhizatı şartna
mesi 500,— TL . mukabilinde, mümessillik belgesinin ibrazı şartiyle 
Genel Müdürlük Alım ve i k m a l işleri Dairesi Bşk. lığından temin edile
bi l ir . 

3 — Aydınlatma Kontrol Masa l an ve Aydınlatma Araçlan ihalesine 
ait tekliflerin 4/Mayıs/1973 günü saat 14 e kadar 10 A d . TV . Ver ic i 
Teçhizatı ihalesine ait teklif lerin 15/Mayıs/1973 günü saat 14 e kadar 
«TRT Kurumu Genel Ev rak Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi 37 - Ankara» 
adresine makbuz mukabilmde teslim edilmesi veya posta üe gönderil
mesi gereklidir. 

Postadaki gecikmeler nazan dikkate alınmaz. 
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya

pıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
2632/3-3 

Gündoğmuş Asl iye H u k u k HâkimUğinden : 

Gündoğmuş'un Köprülü Nahiyesinden! Mehmet oğlu, 1932 doğumlu 
Hüseyin özmen tarafından açılan soyadı tashihi davasınm yapılan du
ruşması sonunda, 22/2/1973 tar ih, 1973/3 -11 sayılı karar la davacı Hü
seyin Özmen'in soyadının Ahbasoğlu olarak tashihine eşinin ve gayri 
reşit çocuklarının d a aynı soyadı almasına ka ra r verilmiş o lmakla ilân 
Olunur. 3907 
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Niksa r Su lh H u k u k Hâkimliğinden: 

1972/9 

Davacılar H a m d i Aydın, Şaban Uğur veki l l er i Avukat Ref ik K i h -
t i r tarafından davalılar Musta fa Uygun ve arkadaşları aleyhine açılan 
tespit davasının yapılan duruşması şurasında: 

Davalılardan Necat i B u l , Mustafa Uygun ve Mustafa özkurt'un 
adresleri araştırılmış bulunması mümkün olmadığından dava dıleK-
çesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 ve aynı K a n u n tatbikine dair n izamnamenin 48 
inc i maddeler i uyarınca ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan 
işbu ilân davetiye ve dava dilekçesi yerine k a i m o lmak üzere ve duruş
manın bırakıldığı 3/5/1973 Perşembe günü saat 9.00 da duruşmada 
hazır bulunmaları ilânen tebliğ o lunur. 3517 

Ankara 12 nc i Asl iye H u k u k Hâkimliğinden: 

1972/677 

Davalı: Güdül Gençlik Spor Kulübü Başkanlığı 
Davacı: K . H . tarafından davalı Güdül Gençlik Spor Klübü Baş

kanlığı aleyhine açılmış bulunan Cemiyetin Feshi davasının yapılan 
muhakemesinde: 

Davalıya 13/3/1973 günlü duruşma günü ilânen tebliğ edilmiş 
duruşmaya gelinmediğinde gine aynı yo ldan ilânen gıyap k a r a n tebli
ğine karar verilmiş o lmak la veri len karar gereğince 8/5/1973 Sah günü 
saat 14.00 de mahkemede hazır bulunmanız veya kendiniz i b i r veki l le 
temsi l ett irmeniz ve usulün 405 inc i maddesi gereğince b u gıyaba beş 
gün içerisinde i t i raz etmeniz lüzumu gıyap kararı yerine k a i m o lmak 
üzere ilânen tebliğ o lunur. 3513 
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Demirbank T. A. Ş. 

30 Aralık 1972 Bilançosu 

A K T İ F L i r a K r . P A S İ F L i r a K r . 

ödenımemliş Sermaye 
Kasa 
T. C. Merkez Bankası 

iSerıbest tevdiat 
Bloke 

3.606 J825.24 
4.4412.1699,78 

2.CO0.O00,— Sermaye 
9.604 858,64 İhtiyat Akçeleri 
8.160.525,02 Kanun i İhtiyatlar 

Fevkalade iht iyat lar 
Tasarruf bonosu 

465.708,86 
1.6161 775,39 

77.130,— 

12.000.000,— 
2.204.614,25 

Kanunî Karşılıklar Kasası 
Munzam karş. mukabil kıymetler 
Diğer kanunî karşılıklar kasası 

Bankalar 
Tahvil ler ve Misse ISenetleri Cüzdanı 

Tahvil ler 
Tasarruf Bonosu 

Senetler Cüzdanı 
,9air müşteriler 

16.813 €86 06 
468.090,81 

138.000,— 
102.690,— 

7J967.974,72 

Borçlu Ca r i Hesaplar 
İştiraklerimiz 2.814.463 22 
iSair müşterileri 36.285^14,93 

İştiraklerimiz 
SabJt Kıymetler 

Menkul ler (4*2.100,— T L . sigortalı) 
Gayrimenkuller ('500X100,— TL . sigortalı) 

Muhtelif Borçlular 
Diğer Akt i f ler 
İlk Tesis Masrafları 
Zarar 

1971 yılı zararı 

Nazım Hesaplar 

1.532.690,86 
Yekûn 

19.281J17637 

353.979,87 
240.690,— 

7J957.974,72 

39.099.978,15 

12.616.980,— 
6.792J692.07 

1.398.103,59 
17.781.665,82 

'11.400,— 
1 .'532.690,86 

126.781.765 61 
246,660.060,75 

373.441.826,36 

Karşılıklar 

Taahhütlerimıiz 
T . C. Merkez Bankasına 

Mevduat 

Resmî M ev. 
Ticarî Mev. 
Banka lar Mev. 
Tasarruf Mev. 

Tedive Emir l e r i 
Muhtel i f Alacaklılar 
Diğer Pasif ler 
Kâr 

Büânço yılı k a n 

Nazım Hesaplar 

Cirolarımız 
Kefalet lerimiz 
Diğer nazım hes. 

Vadesiz 

238.160,83 
'27J277J675,36 

1.117.737 75 
38.787.948,34 

Yekûn 

6.330.000,— 
101.118.999,77 
140.211.060,98 

9.958.462,42 

Vadel i 

18.209.305,26 

347^60:12 

5.77M22/11 

9.958.462,42 

85.630.827,54 

72.545,20 
6.428.456 10 
4.366.777,817 

347.260,12 

126.7811.765,61 

246660.0160,75 

373.441.8216,36 

Demirbank T. A. Ş. 
1972 Yriı Kâr ve Zarar Tablosu 

BORÇLU H E S A P L A R L i r a K r . 

Personel Masrafları 
Verg i , Resim, Harç ve Kaydiyeler 
Veri len F a i z ve Komisyonlar 
Tasarrufu Teşvik İkramiyeleri 
Amort isman ve Karşılıklar 
Diğer Masraf ve Zarar lar 
Kâr 

5.227.226,45 
710 340,06 

3.557.288,03 
280934,06 
340.010,10 

2.998.200,45 
347.260,l!2 

1'3 461.259,26 

A L A C A K L I H E S A P L A R L i r a K r . 

A lman Fa i z ve Komisyonlar 
Tahvil ler ve Hisse Sen. Gel ir ler i 
Bank. Hizmet. Krşı. A l . Fa i z ve Komisyonlar 
Iştirakleni'miz Kârlan 
MuhteMf Kârlar 

7.(973.248,17 
63.493,91 

4.721.228112 
680.620,79 
422.668,27 

13.461.259,26 

3671 
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Türkiye E l ek t r i k K u r u m u n d a n : 

1000 A D E T A. G. TEVZİ T A B L O S U S A T I N A L I N A C A K T I R 
1 — K u r u m u m u z u n köy e lektr i f ikasyonu işlerinde kullanılmak 

üzere b i r kısım malzemesi Ku rumumuzca ver i lmek ve kapalı zarf 
usulü tekl i f a lmak suretiyle, şartnamesi gereğince 1000 adet muhtel i f 
güçte kab in t ip i A. G. tevzi tablosu satın alınacaktır. 

2 — B u işe ait şartnameler: 
a) T E K KÖY ELEKTRİFİKASYONU 

FİNANSMAN - M A L Z E M E V E i D A R l İŞLER D A l R E S t 
BAŞKANLIĞI 
«Ziya Gökalp Caddesi No. 14/4 ANKARA» 

b) T E K 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
«Millet Caddesi No. 324/1 Tonkapı - İSTANBUL» 

c) T E K 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
«1391. Sokak No. 1 Alsancak - İZMİR» 

adreslerinden 100,— TL. karşılığında temin edi lebi l ir . 
3 — B u konudak i iştirak belgesi ile i l g i l i müracaatlar şarina-

nameye uygun olarak en geç 13/4/1973 günü saat 17.00 ye kadar «Zıya 
Gökalp Caddesi No . 14/1 Ankara» adresindeki T E K KÖY ELEKTRİ
FİKASYONU FİNANSMAN-MALZEME V E İDARÎ İŞLER DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI Muhaberat Servisine yapılmış olacaktır, iştirak belge
le r i 19/4/1973 tar ihinden i t ibaren veri lecektir. 

4 — Tekl i f ler 30/4/1973 günü saat 14.00'e kadar «Ankara Z iya 
Gökalp Caddesi No. 14/1» adresindeki T E K KÖY ELEKTRİFİKAS
Y O N U FİNANSMAN - M A L Z E M E V E İDARÎ İŞLER DAİRESİ BAŞ
KANLIĞI Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Geciken tekli f ler 
nazarı i t ibara alınmayacaktır. 

5 — K u r u m u m u z 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
3955-2-1 

Ankara Levazım Amirlisi 1 Nn. in Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(B i r i kalem (Taze Patates) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarında k i gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvelime kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Taze Patates, T. fiyatı : 1.80 T L , Miktarı : 30.000 K g , 
M bedeli : 54 000,— TL. , G. teminatı 3.950,— TL. , İhale günü 10 Nisan 
1973 Sah saat 11.30 daı 31159/4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Taze çayır otu) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarında 
k i gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisvonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, istekl i lerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, pastada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Taze çayır otu, T. fiyatı : —,40 TL., Maktan : 270 000 Kg., 
M . bedeli : 108.000 — TL. , G. teminatı : 6.050,— T L , İhale günü 10 N i 
san 1973 Salı saat 11.00 de 

3160 / 4-4 

Aşağıda cinsi , m i k t a n , muhammen bedel ve geçici t eminat lan 
yazılı b i r kalem yoğurt kapalı zarfla eksi l tmeler i hizalarında k i gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve i s tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan tekl i f mek tup lanm ihale 
saatinden b i r saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri , Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i : Yoğurt, Tahmin i fiyatı: 3.50 TL., M i k t a n : 80.000 Klg . , M 
bedeli 280 000,— TL., G. teminatı: 14.950,— TL , ihale günü saat : 12 
N isan 1973 Perşembe 11.00 de 3249 /*-3 

Turgut lu Belediye Başkanlığından • 

Belediyemiz oto garajında beş adet dükkân, kapalı otopark ile 
kapalı sundurma inşaatı mevcut keşif ve şartnamelerine göre kapalı 
zarf usulüyle yaptırılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 227.856,— L i r a o lup geçici teminatı 
12.645,— liradır. 

İhalesi 17 Nisan 1973 günü saat 15.00 de Belediye Encümeninde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptığına dair yeterl ik belgesi i le 
lüzumlu evrakı müsbitelerini zarflarına koymaları, kapalı zarflarını 
ihale saatinden b i r saat evvel encümene vermeleri postada vaki gecik
meler nazara alınmaz. 3678 / 4-2 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemizin Morfoloji Binasındaki Dönersermaye Sayman
lığına ait bölümdeki tadilat işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 

2 — ihale Ankara Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Satın A l m a Ko
misyonunda 12/4/1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 

3 - İşin keşif bedeli 88 967 S6 l ira olup muvakkat teminatı 5.699,— 
liradır Teminat verecekler nakitlerini A Ü Tıp Fakültesi Hastanesi (Ce
beci) Döner sermave Veznesine yatıracaklardır. 

4 — Eksiltmeye ait şartname ve eklerini havi dosva A Ü Tıp F a 
kültesi Avn ve Levz Müdürlüğü Levazım Şubesinde her gün saat 8.30 - 16 
arasında görülebilir. 

5 — Eksi ltmeye iştirak için istekli lerin : 
a l 5 699,— liralık muvakkat teminatlannı (Banka mektuplan l imi t 

dahili Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı adına) olarak. 
b) 1973 yılı tasdikli ticaret odası belgesini. 
c) Bavmdırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en 

az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (müte
ahhitlik karnesini) teklif mektubu ile birl ikte 2490 sayılı Kanunun tanfine 
?ore hazırlıyacaklan zarfa koymalan şarttır 

6 — İsteklilerin teklif mektuplanm 12/4/1973 Perşembe günü saat 
10 00 a kadar makbuz karşılığı Satm A l m a Komisyonu Başkanlığına tes
lim etmemeri lâzımdır. 

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

ilân olunur. 3237/4-4 

Muş Cumhuriyet Savcılığından : 

Miktarı 
C i n s i 

M bedeli G teminatı İhale 
L i r a Kr . L i r a K r tarihi 

750 Gr. 80 randumanlı 
tek tıp ekmek 
Koyun eti 
17 kalem gıda maddesi 

140 000 Ad 
4 000 Kg . 

Gıd mad 
17 kalem 

187 600.-
70 000,-
60.425,-

14 070,-
5 250,-
4.532, 

26/4/1973 
26/4/1973 
26/4/1973 

1 — Muş Kapalı Cezaevinin 1973 malî yılma ait yukarıda üç madde 
halinde gösterilen ihtiyaç maddeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — Her maddenin ihalesi ayrı yapılacaktır. 
3 — Her üç maddeye ait ihale tanhi 26 Nisan 1973 Perşembe gü

nüdür Verilen teklif zarfları aynı gün saat 16 00 da Muş Cumhuriyet 
Savcılığı odasında Satın A lma Komisyonunca açılacaktır 

4 — istekli ler ihale şartnamelerim her gün mesai saatlerinde Ceza
evi Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığında görebilirler. 

5 — istekl i ler in Kanunun aradığı belgelerle müracaat etmeleri, pos
tada vuku bulacak gecikmelerin navara alınmayacağı ilân olupur. 

3548 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8. 
Bölge Müdürlüğünden : 

Malatya - Kömürhan yolunun 32 4- 000 kilometresinde 32400 M2. 
tpras üzermp inşa edilmiş 87 982 — l ira keşif bedelli Bölgemize ait Bah-
nkoy Bakımevi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı 
zarf usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

Satış 24/4/1973 Salı günü saat 11.00 de Bölgemiz Satm A l m a 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve kredi mesai saatleri dahilinde malzeme Ami r 
liğinde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı Kanunun 32 noi maddesine göre hazırlıyacak
lan kapalı teklif mektup'arına 5 649 10 liralık teminata ait mektup veya 
makbuzunu koyarak ihale saatinden en geç bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına vereceklerdir. (Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.) 

3267 / 4-3 
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Yiyecek) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve Istarlbul Levazım Amirliğinde görülebi
l i r . İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları tekl i f mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı (Komisyon Başkan
lığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 

(Koyun eti 
Sığır eti 

Tahminî 
fiyatı 

L i r a K r . 

19.— 
18.— 

Muhammen Geçici 
Miktarı bedeli teminatı 

K g . L i r a K r . L i r a K r . 

İffOO 
8400 

T A M A M I 

19 000— 
161.200— 

170.200 — 9.760,-

1 H A L E 
Günü Saat i 

17/4/1973 11.00 
ıSalı 

3593 / 4-1 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Tür - K a n Petrol Limited Şirketinin V No. lu Si i r t bölgesinde sahip 
bulunduğu AR/TÜR/898 ve AR/TÜR/917 hak sıra numaralı 2 adet ve 
V I N o l u Gaziantep Bölgesinde sahip bulunduğu AR/TÜR/1030, 1032, 
1033, 1034 hak sıra numaralı 4 adet olmak üzere toplam 6 adet petrol 
arama ruhsatnamesini terk için 23/3/1973 tarihinde müracaat ettiği 
Petrol Nizamnamesinin 25/2 nci maddesi mucibince ilân olunur. 

3882 

P E T R O L H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No : 1249 Tar ih i : 23/3/1973 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Müracaatın mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Yüzölçümü 
H a k sıra No 
İktisap tarihi 
Müracaat tar ihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara , Yenişehir Müdafaa Cad, No : 22 
Ankara , Yenişehir Müdafaa Cad. N o : 22 
A r a m a ruhsatnamesi müddetinin temdidi 
I No lu -Marmara TPO/I/Y 
EJ . rne ve Kırklareli 
49 303 hektar 
AR/TFO/740 
12/3/1965 
10/3/1973 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yukarıda bölgesi, saha işa
reti, vilâyeti, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ıuh-
satnamesinin temd.t edilmiş süresinin sona erdiği 12/3/1973 tarihinden 
itibaren Petrol Kanununun 55/2. maddesi gereğince ıkı yıl müddetle ye
niden temdit edilmesi ıçm 10/3/1973 tar ihl i dilekçesi ile talepte bulun
muştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, temdit talebine ait evra
kı incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve 
esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Ortaklığın 
10/3/1973 tarihl i ddekçesınde yapmayı tasarladığım beyan ettiği pet
rol ameliyelerinin ifasına imkân vermek maksadıyle I No. lu Marmara 
Bölgesinde sahip bulunduğu AR/TPO/740 hak sıra numaralı petrol ara
ma ruhsatnamesinin temdit edilmiş süresinin sona erdiği 12/3/1973 ta
rihinden itibaren Petrol Kanununun 55/2 maddesi gereğince 12/3/1975 
tarihine kadar ı k ı yıl müddetle temdidine karar verildi 

3883 

Gebze Su lh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1971/14 
K . No : 1971/495 
C . M . U . N o : 1971/21 
Sanık : Z iya oğlu Hayriye 'den doğma 15/6/1955 doğumlu İzmitin 

Rahmiye Köyünden 
Yukarıda adı yazılı sanığın Türk Ceza Kanununun 565/1, 55/3 ve 

647 sayılı Kanununun 4/1 inc i maddeler i gereğince neticeten 50 l i r a 
haf i f pa ra cezası i le mahkûmiyetine karar verilmiş o lup sanık göste
r i len adreste bulunamadığından ve açık adreside tespit edilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inc i maddeler i hük

müne kararın sanığa ilânen tebliğine neşir tar ihinden 15 gün sonra teb
ligat yapılmış sayılmasına kararın mahkeme divanhanesine asılma
sına masrafının sanıktan tahsil ine karar verilmiş o lmak la keyfiyet ilân 
olunur. 3500 

E . No : 1970/51 
K. No : 1970/60 
C. M . U. No : 1969/397 
Sanık : Baht iyar Güner: Sadul lah oğlu Hanım'dan doğma 1341 

doğumlu Görele Aralı Ko z Köyünden 
Yukarıda adı yazılı sanığın Türk Ceza Kanununun 276/2 ve 647 

sayılı Kanununun 4/1 maddesi gereğince 150 l i r a ağır para cezası i le 
mahkûmiyetine karar verilmiş sanık gösterilen adreste bulunmadı
ğından ve açık adreside tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve 31 inc i maddeler i hükmüne tevf ikan hükmün 
ilânen tebliğine neşir tar ihinden i t ibaren 15 gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılmasına ilân suret inin mahkeme divanhanesine asılmasına 
yapılacak ilân masrafının sanıktan tahsil ine karar veri lmekle keyfiyet 
ilân olunur. 3501 

Gebze Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1970/198 
K . No : 1971/106 
C . M . U . N o : 1970/322 
M a z n u n : 
1 — İsmet Kurşun : Ve l i oğlu Fatma'dan doğma 1946 doğumlu 

Amasya Mehmetler Köyünden olup İzmir Atatürk Lisesinde garson 
2 — Fahr i Çalışkan : Yusuf oğlu Havva 'dan doğma 1946 doğumlu 

Baf ra Kalaycılı Köyünden 
Yukarıda adı yazılı sanıklardan İsmet Kurşun'un 6136 sayılı K . 

nunun 1308 sayılı K . nunla değişik 15 inc i , 647 ve 466/1 ve 647 nc i mad
deleri hükmüne tevfikan 6 ay 10 gün. 

Sanık Sabr i Çalışkan'ın da Türk Ceza Kanununun 466 nc i mad
desi gereğince 1 ay hapsine 467 sayılı K . nunun hükümlerinin uygu
lanmasına yer olmadığına emanette kayıtlı bıçağın müsadelerine ve 
23 l i r a mahkeme masraflarının sanıklardan müteselsilen tahsil ine 
karar verilmiş sanıklar gösterilen adreste bulunamadıklarından ve 
açık adresleri de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kamınu-
nun 28, 29 ve 31 inc i maddeler i gereğince hükmün ilânen tebliğine 
neşir tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ilân sure
t in in mahkeme divanhanesine asılmasına yapılacak ilân masrafının 
sanıklardan alınmasına karar ver i lmekle keyfiyet ilân o lunur. 

3502 

Anta lya Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1973/194 
Davacı Ve l i Karagöz tarafından davalılar Zeynep Kotanak ve 27 

h.ssedar aleyhlerine açılan ızaleı şüyu davasının yapılmakta olan du
ru şmasmda : 

Dava konusu : Asıkaraman Köyü 3C/1/1973 tar ih 397 yevmiye, 
177 cilt, 49 sahıfe ve 9 sırada kayıtlı gayrunenkulde hissedar olup ad
resi meçhul bulunan davalı Mahmut kızı Emine Yalçın'a çıkartılan da
vetiyenin bilâ tebliğ iade edilmesi ve adresinin meçhul olması sebebiyle 
ilânen tebligat icrasına karar verildiğinden, karar gereğince duruşma
nın bırakıldığı 30/4/1973 Pazartesi günü saat 9.25 de duruşmaya bizzat 
gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gelmediği taktirde 
adına ilânen gıyap kararı tebliğ olunacağı hususunda dava dilekçesi teb
liği yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 3825 

Millî Piyango idaresinden : 

DÜZELTME 
Resmî Gazete'nm 21/3/1973 tar ih ve 14483 sayılı nüshasının 30 

uncu sayfasında çıkan, Millî Piyangonun 28 Şubat 1973 çekilişine ait 
ikramiye listesinde : 

Dört yüz l i r a ikramiye kazananlar arasında (6001) olması lâzım 
gelen numara ı(6061), ıkışer-bin l i ra teselli ikramiyesi kazananlar ara
sında (137682) olması lâzım gelen numarada (187682) şeklinde yayın
landığı görülmüştür 

Düzeltilerek ilân olunur. 3944/1 - 1 
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Gediz Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden : 

Emva l in 
cins ve nev'i 

n ı . S. N . B. Ç. T. 
III. S. Ks. B. Ç. T. 
Çm. San. odunu 

Pa r t i 
adedi 

22 
4 
1 

Miktarı M . bed. G. tem. 
adet M?. L i r a L i r a Deposu Vasfı 

99-23 
1068 

826 

+ 

1597,178 
1815,801 

66,377 

+ 

450 
325 
225 

27 7817 1850,356 

53.500 
4.600 
1.150 

+ 
50.250 

Gediz Asval t 
Gediz Asvalt 
Gedlız Asvalt 

11 — Yukarıda müfredatı yazılı vadeli açık arttırımalı suretiyle ve 
şartnamesi gereğince 16 N isan 1973 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
raat 14.00 de Gediz Orman işletme Müdürlüğü binasında toplanacak olan 
Komisyon huzurunda satılacaktır. 

2 —• Emva l in '% 25 bedeli peşin bakiyesi % 75 müddetslz banka te-
mlmat mektubu karşılığı 3 ay vadeli, 

3 —• B u satışa ait ilân Orman Genel Müdürlüğü Eskişehir Orman 
Başmüdürlüğü, Ankara , Eskişehir, Kütahya, Afyon, Simav, Tarvşamlı, 
Emet, 'Uşak ve işletmemiz Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların satıştan önce iştirak edecekleri partilere ait temi
natlarını yatırarak teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaat
ları ilân olunur. 3782 / 1-1 

Siv i l Savunma idaresi Başkanlığı Satın A l m a Komisyonu Başkan
lığından : 

1 — Siv i l Savunma bakımından halk tarafından yapüacak teşkilât 
va alınacak tedbirler hakkında yönetmeliğin 450.000 adet alarak ıSelin T i 
caret, Yüksel Met in Firması nam ve hesabına bastırılması açık eksiltıme 
usuliyle İhaleye çıkarılmıştır. 

2 —• Eksıtlme ihalesi 11 Nisan 11973 Çarşamba günü saat 15130 da 
Siv i l Savunma idaresi Başkanlığı Satın A l m a Komisyonunda ( A n k a r a -
Atatürk Bulvarı No. 135 Bakanlıklar) yapılacaktır. 

3 — İşin muhammen bedeli 90.000 T L ve muvakkat teminatı 5750 
TL . dır. 

4 —• İdarî ve özel şartnameler çalışma gün ve saatleri nçınde 
Sat'm A lma Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

5 —• İsteklilerin muayyen gün ve saatte ve diğer lüzumlu vesaikle-
niyle birlikte Satm A l m a Komisyonunda hazır bulunnıaları ilân olunur. 

3793 / 4-1 

Samsun 1 'inci İcra Memurluğundan : 

1970/453 
TÜTÜN AÇIK ARTIRIMA İLANI 

B i r borçtan dolayı rehinli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri ya
zılı tütünler satışa çıkarılmıştır. 

B i r inc i arttırma 16/5/1973 günü saat 9.30 -10.00 da Samsun İskele 
Caddesi postahane geçidi No. 3 deki tütün deposunda yapılacak ve o günü 
kıymetlerinin % 75 ne İstekli bulunmadığı 'takdirde 17/5/1973 günü aynı 
yerde ve saatte 2 mci artırma yapılarak en çok fiyat verene satılacağı ve 
satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği tak
dirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi a l 
mak isteyenlerin 1970/453 numarasıyla İcra Memurluğuna başvurmaları 
ilân olunur. 

Ekspert i z ve tar i f sonucu tespit edilen hususlar 
Gay r i 

Nev ' i Ba l ya safi ki lo D a r a k i lo Sa f i k i lo 

A G 834 17.088 5 458.7 16.629.8 
B G 10 209,— 5.5 203.5 
K P 86 1.881.5 47.3 1.834.2 
D. K P 20 442.6 111.— 431.6 
Iskarta 12 246.8 6.6 240.2 

IToplam 962 19.868.4 529.1 19.339.3 

D e ğ e r K i l o fiyatı Tutar. bed. 
Nev ' i Ba l ya Safi k i l o L i r a K r . L i r a K r . 

A G 834 16.629.9 16,— 286.076,80 
B G 10 203.5 no — 2.035,— 
K P 86 1.834.2 5.— 9.171,— 
(D. K P 20 431.« 2,— 883,20 

Toplam 950 19.099.1 j 278.146,— 

3857 /1-1 

D. B . Deniz Nakliyatı T. A . O. Genel Müdürlüğünden : 

GEMİ S A T I L A C A K T I R 
1 — Teşekkülümüze ait K a r gemisi satılacaktır. 
2 — (Satış şartnamesi, istanbul'da Fındıklı MecliSİ Mebusan Cad

desi No. 9i5 - 97 de Genel Müdürlük Veznesinden, Ankara 'da D. B . Deniz 
Nakliyatı T. A. O. lığı «Yenişehir Selanik Caddesi No. '32/3» MümessilU-
ğinden. 

İzmir'de D. B . Deniz Nakliyatı 'T. A . O. lığı Acenteliğinden 50 T L . 
sı karşılığında temin edilebilir. 

3 — Teklif ler en geç SO Nisan 1973 Pazartesi günü saat 17.00 ye 
kadar Genel Müdürlük, Malzeme İkmal Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 — Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
serbesttir. 3864 /1-1 

Türkiye Kızılay Derneğinden : 

Küçük makbuz, ıŞefkat pulu, masa, duvar takvimleri bastırılacak 
madensuyu ve sodası kasaları ile şişe kapsülü imal ettirilecektir. 

Derneğimizin 1973 yılı ihtiyacı için; 
1 — 35 mi lyon adet küçük makbuz '(muhtelif değerde) 
2 — 3 0 milyon adet şefkat pulu muhtelif değerde) 
3 —• 100 b in adet masa takvimi 
4 — 75 b in adet duvar takvimi 
5 —• 100 bin adet su ve soda kasası 
6 — 60 milyon adet su ve soda şişesi kapsülü 

ihale suretiyle alınacaktır. 
istekl i ler in en geç 19 Nhsan 1973 Perşembe günü saat 1I6.O0' y a kadar 

tekliflerini Genel Merkezimiz in Muhaberat servisine vermeleri gerek
mektedir. 

Şartnameler 25,— TL . mukabilinde Ankara 'da Genel Merkez vezne
sinden istanbul 'da Kızılay istanbul ıSaıtış Büromuz Amirliğinden, izmir 'de 
Kızılay Şubesinden, Afyon'da Madensuyu İşletmesi Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
(Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

38616 / 4-1 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın adı : İlim Y a y m a vakfı 
Vakfedenler : İlim Yayma cemiyeti 
Vakfın ikametgâhı : istanbul 
Tesci l kararını veren Mahkemenin adı karar tarihi ve nosu : i s tan

bul 10. Asl iye H u k u k Hâkimliğinin 20/2/1073 tarih, E . 19713/83, K . 
1973/118 sayılı ka ran . 

Vakfın gayesi : Memleket dahilinde i l im yaymaya teşvik, her dere
cedeki tedris müessesesinde tahsil veya ihtisas yapan kabil iyetin, Türk 
Çocuklarına nakdi veya aynı yardım yapmak okul, yurt, kütüphane ve 
kurs 'mşa ve idare etmek aynı gayeli ımüesseseselere nakdi ve aynı var-
dımda bulunmak, i lmi araştırmaları teşvik etmek, ilmî kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklere nakdî yardımda bulunmak i lmin yayılması 
maksadı i le her türlü neşriyat yapmak ve aynı gaye İle neşriyat yapan 
şahıs ve ımüesseseselere aynı ve nakdi yardımda bulunmalı, 

Vakfedilen ma l ve hakları : 197.6.ÛO,—• T L kıymetlinde tasamr f bo
nosu ve 55 adet (îşhanı, yurt, okul binası, garaj, apartman, ev v.s.) gay
rimenkul, 

idare Uzvuzları : Vakıf Umumî Heyet i vakıf mütevelli heyeti, vakıf 
murakabe heyeti, 

Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkın
daki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur. 3860 /1-1 

A n k a r a 7 ncı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1972/940 
K . N o : 1972/1362 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 30/12/1972 tar ih l i ilâmı ile 

T .C .K nun 491/4, 522/1, 55/3, 40 maddeleri gereğince i k i ay müddetle 
hapis cezası ile hükümlü Ahmet oğlu, 1957 doğumlu Mahmut Unsal hak
kındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisi
ne tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 uncu mad
desi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhtaba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân olunur. 2967 
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Mers in Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Par t i M İ K T A R I M . bedell 
Bölgesi Deposu Emva l in cins ve nev'i adedi adet M? L i r a K r . 

Çam al an Çamalan 3 . S N . B, Karaçam tomruk 4 364 1 8 8 0 8 2 5 6 0 , — 

» » 3. S N . B Kızılcam tomruk 9 1952 4 5 1 7 6 2 500 — 
3. S. N . B. Ardıç tomruk 1 96 1 9 038 700 — 

> » 2. S. Ardıç Mad. direk 1 436 24 1 9 0 750 — 
Ç. C. dere Sebil 2. S. N . B. Karaçam tomruk 1 45 2 5 072 eoo — 

» » 2. S. N . B. Kızılcam tomruk 1 22 8.976 700,— 
> » 2. S. N . B. Sedir tomruk 1 19 1 0 8^8 9 P ~ _ 

» » 3. S. N . B. Karaçam tomruk 3 306 130.984 550,— 
> 3. S. N . B. Kızılcam tomruk 6 ©49 2165 7 6 1 600 — 
» Ardıçlıbük 3. S. N . B, Kızılcamı tomruk 8 1278 3 5 3 0 5 7 5 0 0 , — 

» Sebil 3. S. N . B. Göknar tomruk 1 11 6 . 9 8 1 5 0 0 — 

» 3. S. N . B. Sedir tomruk 3 522 1 1 6 9 9 9 700,— 
» 2. S. K. B. Kızılcam tomruk 1 32 9 9 1 0 550,— 
» 3 . S. K. B. Kızılcam tomruk 4 466 1 0 7 216 4 2 5 , — 
» » 3. S. K B. Göknar tomruk 1 4 1.679 375,— 
> > 2. S. Çk. Mad. direk 1 160 6 9 1 5 4 2 5 , — 

Karaçam San. odunu 1 36 7.479 3 0 0 , — 

» Kızılcam San. odunu 2 332 41056 3 2 5 — 
Ardıçlıbük Kızılcam San. odunu 1 184 26272 3 2 5 — 

» SebU ISedir Sanayi odunu 1 73 4 374 3 0 0 , — 

N a m r u Çakıllı 2. S N B. Kızılcam tomruk 3 690 189 928 7 0 0 , — 
> > 3. S N . B. Kızılcam tomruk 8 2674 Ö63 9 1 6 5 0 0 , — 

» 3. S. K. B. Ardıç tomruk 1 4 0541 600 — 
> 2. S. Karaçam Mad. direk 1 22 1128 4C0 — 
> 2. S. Kızılcam Mad direk 7 8475 326 640 400,— 

Kızılcam tel direk (7 boy) 1 397 52.108 460,— 
» Kızılcam tel direk (8 boy) 1 90 16 0 1 7 4 8 5 , — 

» Kızılcam tel direk (9 boy) 1 9 1.8T5 5 1 0 — 

» Karaçam San. odunu 1 19 l.©15 3Cn — 
Ardıç Sanayi odunu 1 16 1.142 375,— 

> Çz. Kabuklu Sanayi odunu 2 (Ster) 47 000 1 5 0 , — 
> > Çz. Ya rma Sanayi odunu 1 (Ster) 2 000 1 5 0 — 

> > Sedir Y a r m a 1 (Ster) 18.000 1 5 0 , — 

İ/P. emval yekûnu 76 19704 2 9 6 0 "520 

Ster envai yekûnu 4 — 67.000 

1 —• Y u k a n d a müfredatı yazılı orman emvalleri % 29 i peşin bakiyesi 3 ay vadeli olarak açık artırmalı satışa çıkartılmıştır. Satış 12/4/1973 
tarihine rasıtayan Perşembe günü Namrun (Çamlıyayla) Belediye binasında toplanacak Komisyon huzurunda saat 13.30 da yapılacaktır. 

2 — Artırmalı satışlara kereste t icareti yapanlarla, kereste imalâthanes' olanlar inşaat yaptıran gerçek ve tüzel 'kişiler, orman emvali kul la
nan küçük sanat erbabı, satış şartnamesinin 3 ve 4 üncü maddesinde belirtilen belgeleri teminat yatırmadan önoe ibraz etmek şartıyla girebilirler. 

3 — Satışa ait şartname ve satış müfredatı listesi Orman Genel Müdürlüğünde, Me-sin Orman Başmüdürlüğünde, Adana, Antakya, Pozantı, 
Sivas Orman işletme Müdürlüklerinde, Merkez, Çamalan, Tarsus, Namrun, Ç. C. dere, İskenderun, Gaziantep, iKayserı Orman Bölge Şefliklerinde, 
Mersin, P. çukuru, Sebil. Namrun Belediye Başkanlıklarında görülebilir. 

4 —• Satışla i lg i l i her türlü vergi ve resimler alıcıya ilân masrafı Iştelmemize aittir. 

a — Tal ipl i ler in belirtilen günde saat 13.00 e kadar Namrun Orman Bölge Şefliğine teminatlarını yatırmalan ve temin/at rnıakbuzlan 'ile Satış 
Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 3872 / 1-1 

• •• 
Düzce Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

(Bedelin tahsil şekli : vadeli) 
Y o l Pa r t i M i k t a r ı M . bedeU .Teminatı 

Deposu durumu Cins ve nev' i No. adet M3. Din». L i r a K r . L i r a K r . 

B. Açma ıŞose m . S N . N B. Gök. tom. 19 2300 1616 835 580.— 70 340,— 
B Açma Şose TU. S K. B Gök. tom. 1 94 13 897 470.— 500,— 
B . Açma Sose H I . S. N . B. Çm. tom. 1 14 4,329 500,— 170 — 
S. Çökek Şose U t . S. N . B Gök. tom. 1 56 23 517 580,— 1.030 — 
[Dip Şose K a y . Yuv. San. od. 1 144 4,9127 200,— 80,— 
Beyköyü ıŞose Kay . San. odunu 1 — 17,625 200 — 270 — 

Toplam 24 part i 2608 1681130 72.390,— 
Şimşirlik Şose Şimşir odunu 1 5.O0O ton 800,— 300,— 

25 72,690,— 

1 — Yukarıda yazılı carî orman emvali tomruk standardizasvonuna göre hazırlanbış 25 part i orman emvali hizalarındaki muhammen be
delleri üzerinden bedeLnın, ı% 50 s i peşCn '% 50 si üç ay vadeli ımüddetsiz banka mektubuyla satışa çıkanlmıştır. 

2 — Açık arttırması 10/4/1973 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de İşletmemiz Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda ya
pılacaktır. 

3 —• İhaleye iştirak edeceklerin her par t i için 1% 7,5 üzerinden alınacak geçici teminatlarının ihale günü saat 12.00 ye kadar İşletmemiz vez
nesine yatınlması şarttır. 

4 — Teminat olarak banka mektubu verecek olanların mektuplarında İşletmemizin adı, ihale tarihi, emvalin cins ve nev'i yazılması gerek
mektedir. Usulüne uymayan mektupların kabul edilmeyeceği, 

5 —• B u satışa a l t şartname ve ebat listeleri, Bolu Orman Başmüdürlüğü, Ankara , istanbul ve Adapazan, Bo lu İşletme Müdürlükleriyle yuka
rıda yazılı ist i f yerlerinde görülebilir. 

6 — İsteklilerin belirl i gün ve saatte teminat mektupları ile bir l ikte Komisyona müracaatları 'ilân olunur. 3861 /1-1 
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Demirköy Devlet Orman İşletmesi Karamanbayırı Müdürlüğünden : 

İşletmemizin Merkez, Köprü ve Dörtyol satış depolarında mevcut 
1972 yalı ııstJhsalı muhtelif hay ve kalitede Saçlı Meşe, Meşe, Kayın, K a 
vak, Kızılağaç, Gürgen, Ihlamur, Karaağaç ve Akçaağaç cam'aın 8189 0O8 
M3. tomruk, ©68 020 M3. Maden direk, '197 3195 M*. Sanayi 20/4/1973 
Cuma günü saat 14.00 de işletme Müdürlüğü Satış Salonunda toplanacak 
Komisyon huzurunda % 25 a peş'jı '% 75 i % © fa^z ile üç ay vadeli müd-
detsiz banka mektubu karşılığı açık arttırma ile satılacaktır. 

Satış ile teferruatlı liste, ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü 
istanbul Orman Başmüdürlüğü, istanbul, Kırklareli, Çatalca, Vize ve 
Demirköy Orman İşletme Müdürlükleıunde görülebilir. 

Daimî müşterilerimize tafsilatlı satış listesi postalanmıştu'. 
Satışa iştirak etmek isteyenlerin yazılı veya telefon ile müracaatla

rında satış listeleri adreslerine gönderilecektir. 3373 / 1-1 

Ticaret Bakanlığından : 

ihracata dönük yaş meyve ve sebze üretiminim ihtiyacını karşıla
mak üzere memleketimizin değiŞik illerinde kurulacak en az beş (5) pa
ketleme evi, soğuk hava deposu, tahta, karton ve diğer cins ku tu fabri
kaları ile i l g i l i ekipman Mılletterarası ihale yoluyla temin edilecektir. 

He r tesis ıç.n ihaleye iştirak edecek firmaların ön seçim müracaat
ları en geç 30 Mayıs 1973 tarıhjıe kadar Yaş Meyve ve Sebze İhracatı 
Proje Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, No. 103, K a t O A n k a r a adresine yapı
lacaktır. 

Alâkadar f irmalardan aşağıdaki bilgi ler istenmektedir. (1) 
Paketleme evleri için (2) 
a) Firmanın kuruluşu, sermayesi, işçi sayısı, imalat çeşidi, duru

mu, ülkesinde ve diğer ülkelerde kurduğu tesisler hakkındaki tanıtıcı 
bilgi, 

b) Narenciye, yaş üzüm, şeftali ve diğer yaş meyve sebze için ayrı 
ayrı veya kombjıe 5, 10, 15, 20 ton/saat kapasiteli paketleme evleri ve 
sarartma tesislerine a i t : 

I — TesisAtenn makina ve teçhizatını tek tek izah eden teknik kato-
loğ, broşür ve kul lanma kitapları, 

I I — Tesislerin kuıuluşuna ait örnek projeler (BluaprintB,) 
i n — Tesislterin işletmeciliğine ait teknik ve ekonomik bilgiler. 

Soğuk hava depoları için : 
a) Finmıanm kuruluşu, sermayesi, işçi sayası, imalat çeşidi, duru

mu ülkesunde ve diğer ülkelerde kurduğu tesisler hakkında tanıtıcı bilgi, 
b) Narenciye, yaş üzüm, şeftali ve diğer yaş meyve sebze için 5.000 

ton, 7 6I0O ton, H0.00O ton, kapasiteli soğuk depolama ve 30>.CO0 ton, 45.C0O 
ton ve 60 000 ton kapasitel i ön soğutma tesisiterine ait; 

I — E n son yaptıkları tesısterin dizayn ve projelendirilmeleri hak
kında geniş bilgi, 

U —. TeSıSİterde kullanılan teknik ekipmanlar hakkında geniş bilgi, 

I I I — Dondurulmuş meyve ve sebze için yapılan tesisler hakkımda 
geniş bilgi, 

V I — Tesislerin kuruluşuna ait örnek Projeler (Bluprints), 
Tahta, Karton ve diğer K u t u Fabrikaları için (12) 
a) Firmanın kuruluşu, sermayesi, içşı sayısı, imalat çeşidi, durumu 

ülkesinde ve diğer ülkelerde kurduğu tesaster hakkında tanıtıcı bi lgi , 
b) Narenciye, yaş üzüm, şeftali ve diğer yaş meyve ve sebze için 

500.COÛ adet/yıl, 1 milyon adet/yıl, 2 milyon adet/yıl 5 milyon adet/yıl 
kapesjteli tel da/kişli tahta sandık fabrikaları ile 

c) Narenciye, yaş üzüm, şeftali ve diğer yaş meyve ve sebze için 
5 milyon adet/yıl, 10 milyon adet/yıl, 15 milyon adet/yıl ve '20 m i l 

yon adet/yıl kapasiteli karton kutu fabrikalarına ait, 
I — Tesisin makina, teçhizatı i le imalatı safhalarını gösteren k a -

tolog, broşür ve kul lanma kitapları ve gerekli bilgiler 
H — Tesisin kuruluşuna ait örnek projeler (Blueprimts) 
I I I — Ambalaj konusunda firmanın geliştirdiği yeni teknolojilere 

ait detaylı bilgi. 

(1) Bütün bilgiler Türkçe veya ingi l izce yazılmış olarak gönderile
cektir. 

(2) Consumer-parck paketleme ve ambalaj tesisleri kabul edilme
yecektir. 
Sözkonusu paketleme ve kutu tesisleri üretim 'bölgesinden 'top
tancı hallerine in t ika l ettirilecek çeşitleri ifade- eder. 

3870 /1*1 

Mala tya Vahliğihıden: 

İ l Daimî Encümeninin : 
1 — Merkez 5 derslik i l koku l inşaatı bakiye işleri 2ı4©0 sayüı K a 

nomun 51 inci ımaıddesi uyarınca müteahhji. nam ve hesabına açık eksilt
meye konulmuştur. 

12 —• Işın bir inci keşif bedeli 2ı31.İll,i6ı2 Uradır. 
3 — Eksi l tme 18/4/l©7ı3 Çarşamba güınü saat 14.00 de Ma la tya II 

Daimî Encümeni salanunda yapılacaktır. 
4 — B u işe a i t keşif, şartname ve her türlü fennî evraklar mesai 

saatleri dahilinde t l Dajmî Encümeni kaleminde görülebilir. 
5 —1 Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) 12.805,58 liralık geçici teminatı, 
fo) 191713 yılı ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile bir l ikte Bayındırlık Bakanlığından alınan 

müteahhitlik karnesi veya Ikeşııf bedeli kadar b i r yapı işini yaptığına dair 
iş bi.iııme belgesinin asıllarını bağlayarak en geç 14/4/19173 tarihine kadar 
Ma la tya Valiliğine başvurarak Bayındırlık Müdürlüğümden yeterlik belgesi 
almaları. 

'6 —' Telgraf la müracaat ve postada gecikmeler kabu l edilmez. 
7 — Keyf iyet ilân olunur. 3884 / 4 r l 

Kaş Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden 

Deposu ve vasfı 

Seyircam - Şose 

Cins ve nev' i 

3. S. N . B. Sedir torn. 
13. S. K. B. Sedir torn. 
13. S. N . B. Kızılcam torn. 
3. S K. B. Kızılcam torn. 
3. S. N . B. Ardıç torn. 
3. S. K. B. Ardıç torn. 
2. S. Ardıç Maden direk 
IK. Ç. Sedir San. od. 
!K. Ç. Çam. San. od. 
K. Ç. Ardıç San. od. 

Pa r t i M i k t a r ı M . bed. G. tem. 
adedi Adet M3 L i r a Dira Bedelin tahsil şekli 

15 2803 928.446 600 41506 % 50 Peş. B. 3 ay vadeli 
9 1417 475.745 650 19624 % 50 » » 
2 709 165.119 330 4087 % 25 » > » 
4 537 124.295 275 2564 % 25 » » » 
1 154 34.904 550 1440 % 50 
1 124 29.574 450 998 <% 50 > > » » 
1 269 16.604 600 751 % 50 » > > 

14 5777 1006.911 250 18877 1% 50 » » 
1 466 36 993 250 694 % 25 
1 200 129.988 300 674 % 50 » > 

49 12456 2848.669 91316 Yekûn 
1 —- Yukarıda müfredatı gösterilen Seyirçam deposunda mevcut (49) part i orman emvali 17/4/1973 tarihine nastayan Salı günü saat 10.30 

da Kaş Orman işletme Müdürlüğü Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzuruma, Sedir ve Ardıç cinsi emvallerin >% 50 si , Çam cinsi emval
lerin '% 26 i veıgı ve resııhileri ile bakiyesinin % 9 dan ffaLai peşin, üç ay vadeli olarak 15/B model şartname hükümlerine göre açık arttırma ile 
satılacaktır. 

2 — Alıcıların, şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen belgelerin ibrazı suretiyle 17/4/1973 Salı günü saat 10.00 a kadar almak istedikleri 
parti lerin geçici tenunalıarını yatırımaları, banka teminat mektubu verecekler işletime adı emval cins ve part i numaralarını belirtmeleri lâzjmdır. 

3 — işbu emvaller 1972 yılı istihsalleri olup standardızasyonlanna göre hazırlanmıştır. 
4 —• ıSatışa ait şartname ve ebat listeleri Anta lya Onman Başmüdüı lüğü, Anta lya Adama, Ankara , Mersin, istanbul, i zmir , İsparta, Fethiye 

İşletme Müdürlükleriyle Konya, Bodrum Kasaba orman bölge şefliklerinde ve işletmemizde görülebUir. 
5 — Alıcıların belirl i gün ve saatte teminat makbuzlariyle Komisyona müracaatları ilân olunur. 3874 /1-1 
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1 inci Yurtiçi (Bölge Komutanlığı Askerî Hâkimliğinden : A F Y O N 

B . No : 1972/14 
K. No : 1972/244 
Başkan : M u . Albay Hulus i Koyuncu 
"Üye : H a k i m Ütğm. Haşim Güner 
Üye : Hâkim Ütğm. özdemir Şenel 
Zabıt Kâtibi : S i v i l Memur İhsan Dölek 
Maznun : İdris Toraman, İdris oğlu, 1950 doğumlu, Anka ra Şerefli

koçhisar Kazası Ağaçören Bucağı Çatalçeşme Köyünden terhıslı er. 
Suç : F i r a r 
Hüküm özeti : Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddeleri uyarınca 

beş ay müddetle hapis ve yeni baştan askerl ik cezası .mahkûmiyetine. 
[Sanığın adresi meçhul kaldığından Uânen 'tebliğ olunur. 

3871 /1-1 

Türk H a v a Y o l l a n Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden : 

1. Ortaklığımızın ihtiyacı olarak dört renk ofset tekniği i le yılda 
Uç sayı «Dört ayda bir) «THY MAGAZİN» mecmuası bastırüacaktır. 

2. îlk sayıl 5 forma + kapak olmak üzere 20.000 adet, müteakip 
sayılar 4 forma + kapak olmak üzere 7.500 er adet olacaktır. 

3. Muhammen bedel 537.500,— T L . ve geçici teminat 16.125,— T L . 
dır. 

4. Kapalı zarf la tekl i f mektuplan 13 Nisan 1973 Perşembe günü 
saat 15.00 e 'kadar 'Gümüşsüyü Caddesi IDersan H a n No. 90 dak i M a l 
zeme Müdürlüğümüze verilecektir. 

15. iŞartname aynı adresten temin olunabilir. 
6. Ortaklığımız 2490 sayılı Kanuna tabı değildir. 

3876 / 1-1 

Ankara Asl iye 3 üncü H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/1303 
Davacı: PTT Genel Müdürlüğü 
Davalılar: 
1 — Sar L imi te t Şirketi, Yen i Sanayi Çarşısı Demir Caddesi No . 

35 Anka ra 
2 — E r can İncekara var is i Ertuğrul tncekara, Maltepe, Maltepe 

Sokak İncekara Apt. 13/20 i s tanbul . 

D a v a : Alacak 
Davalılar hakkında 26/9/1972 tar ih l i dilekçe Ue 2.538,39 liranın 

tahsil i talep edilmiş davalıların adresinde tebligat yapılamamış ve 
zabıta mari fet i i le tespit edilememiş bulunduğundan davalılara dava 
dilekçesi ve davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşmanın mual lak bulunduğu 19/4/1973 günü saat 9.10 da 
mahkemede hazır bulunmanız veya kendiniz i b i r vek i l mar i fe t i i le 
temsil ett irmeniz dava dilekçesi ve davetiye yerine kâim o lmak üzere 
ilânen tebliğ o lunur. 3685 

Karabük Asliye 1 inc i H u k u k Hâkimliğinden : 

1970/192 
Davacı TCDD Genel Müdürlüğü ile davalı Şerafettin Makas ara

larında cereyan eden alacak davasının Karabük Asl iye 1 inc i H u k u k 
Mahkemesinde yapılan açık duruşmaları sırasında: 

Davalı Şerafettin Makas gösterilen adreste bulunmadığı ve yap-
İmlan zabıta tahkikatı ile de tebligata sal ih adresi olmadığından 
mahkemece ilânen davetiye yerine ka im o lmak üzere davetiye tebli
ğine karar verilmiştir. 

Davalı Şerafettin Makas duruşmanın atılı bulunduğu 15/5/1973 
günü saat 9.00 da hazır bulunması veya kendis in i b i r veki l le temsi l 
ett irmesi davetiye yerine k a i m olacağı ilân olunur. 3671 

is tanbul Menku l Kıymetler ve Kamb iyo Borsası Hazine Komiser
liğinden : 

Deteks K i m y a Sanayi i A. Ş. n in 5.000.000 l i ra olan sermayesinin 
7.500.000 l i raya iblâğı dolayısiyle çıkarılan herb i r i 5.000 l i r a itibarî 
değerde hâmiline ait 500 adet hisse senedi (halen muvakkat makbuz) 
evvelki ler i tamamlamak üzere 23/3/1973 tar ihinden i t ibaren borsa 
kotuna kayıt ve tescil edilmiştir. 3667 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. n in 100.000.000 l i r a olan sermaye
cinin 250.000.000 l i raya çıkarılması dolayısı i le ihraç olunan herb i r i 
1 000 l i r a itibarî değerde 150.000 adet hâmiline yazılı hisse senedi 
(halen muvakkat makbuz) evvelki ler i tamamlamak üzere 23/3/1973 
tar ihinden it ibaren borsa kotuna kayıt ve tesci l edilmiştir. 

3668 

Bayındırlık Bakanlığı Karayo l lan Genel Müdürlüğü Karayo l lan 15 inci Bölge Müdürlüğünden : [ K A S T A M O N U 

1 —• Bölgemizce yapılmakta olan Karabük'teki cüruf hafrı ve naki l işinde çalıştınlmak üzere aşağıda gösterilen makinaların kiralanması 
işi hizalarında gösterilen gün ve saatte yine hızalannda gösterilen keşif bedelle ihale edilecektir. 

2 — B u işlere ait şartnameler mesai saatleri dahüinde Kastamonu'da Karayolları 15 inci Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 
3 —• Eks i l tme Kastamonu'da Karayo l l an 16 inci Bölge Müdürlüğü b.nasında Bölge İhale Komisyonu marifetiyle 2490 sayılı Kanunun 31 inci 

maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 —• Kamyonlar 5 şer adet üzerinden 5 grup halinde 1,5 M?, lük kepçeli, paletli yükleyiciler 1 er adet üzerinden 2ı grup halinde eksiltmeye 

çıkarılmış olup, kamyonlar ve yükleyicilerin bir grubuna tekl i f mektubu \ erilebildıği gibi hepsine de verilebilir. 
5 — Teminat miktarları her vasıtanın hizasında göster.lmıştir. (Tteminat mektupları l imi t l i olacaktır.) 
6 — Istekılerin tekl i f mektuplarını eksUtme şartnamesinde belirt i len şekilde 2490 sayılı Kanun hükümleri 'dairesinde hazırlayarak ihale 

satinden b i r saat önce Kastamonu'da Karayolları 15 inci Bölge Müdürlüğü Satın A l m a Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
Uânı olunur. 

Postadaki vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Kiralanacak makına Adedi Keşif bedeU G. teminatı İhale gün ve saati 

Palet l i traktör Ripperl i 
Palet l i traktör 
2,30 M3. kepçeli paletti 
yükleyici 
1,5 M3. lük kepçeli paletli 
yükleyici 

Damperl i asgarî 5 tonluk 
Kamyon 

1 
1 

1 

2 

25 

Saati 625 Uradan 6 ay için 937.500 — TL . 
» 450 » 6 » » 621.000,— » 

» 4 1 5 » 6 » » 560.250,— » 

Beherinin saat i 280 l iradan 6 ay için 3718.000,— TL . 

Beherinin Ton x 3,59 l iradan 6 ay için 112.008,— T L . 
5 adedinin 560.C40,— T L . 

41 250,-
28.590,-

26.16Q,— 

18.870,— 
1S.870,— 

26.151,60 » 

26151,60 » 

26151,60 » 

26.151,60 » 

26151,60 » 

TL . 17 Nisan 1973 Sah günü saat 10.30 da 
» 17 » » » » » 11.30 » 

17 16.CO de 

I. Grup 17 N isan 1973 Salı günü saat 16.30 da. 
n . Grup 18 N i san 1973 Çarşamba günü saat 
10.30 da. 
I. Grup 18 N isan 1973 Çarşamba günü saat 
II. 30 da. 
n . Grup 18 N i san 1973 Çarşamba günü saat 
15.00 de. 
I H . Grup 18 Nisan. 1973 Çarşamba günü saat 
16.30 da. 
IV. Grup 19 N isan 1973 Perşembe günü saat 
10.30 da. 
V. Grup 19 N i san 1973 Perşembe günü saat 
II. 30 da. 

3794 / 4-1 
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Ankara 2 nc i Su lh H u k u k Hâkimliğinden: 

1972/1535 
Davalılar: 
1 — Sevi l ibiş, Başbakanlık M i t Teşkilâtında şoför Ankara 
2 — Şimşek Büte Bahçelievler 4 Cadde 47/7 Ankara 
Davacı Başbakanlık vek i l i Avukat Mustafa Egemen tarafından 

aleyhinize açılan idareye ait vasıtaya i ka eylediğiniz hasardan müte
vell it 650 l i ra alacağın faiz masraf ücreti vekâletle b ir l ikte tahsi l i dava
sının yapılan duruşmasında: 

Adlarınıza çıkartılan davetiyeler tebligat iade edilmiş yaptırılan 
tahkikatta da adresleriniz tespit edilemediğinden ilânen davetiye teb
liğine karar verilerek duruşma 3/4/1973 Salı günü saat 9.30 a bırakıl
mıştır. Mezkûr gün ve saatte mahkemeye gelmeniz veya b i r veki l le 
kendiniz i temsi l ett irmeniz hususu davetiye yerine k a i m o lmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 3672 

Ankara Dördüncü Su lh H u k u k Hâkimliğinden: 

1972/573 
Hazine vek i l i Avukat Özden Öztekin tarafından i s tanbu l B inb in -

direk Mahal les i Boyacı Ahmet Sokak N o : 6 da ikamet eden Yaman 

Koşer aleyhine ikame olunan 347.26 l i ra alacak davasının yapılan açık 
duruşması sırasında davalıya Resmî Gazete'nin 22/2/1973 gün ve 14456 
sayılı nüshası i le ilânen davetiye tebliğ edilmiş aradan onbeş gün geç
mesine rağmen duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının da ilânen 
tebliğine karar verilmiş ve duruşma 16/4/1973 günü saat 9.30 a tal ik 
edilmiştir. Tayin edilen gün ve saatte adı geçen davalı duruşmaya gel
mediği veya b i r vek i l göndermediği takdirde bundan böyle duruşma 
ların Usu l Kanununun 405 inc i maddesi gereğince gıyabında cereyan 
edeceği gıyap k a r a n yerine k a i m o lmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 

3673 

Ankara 1 inc i Su lh Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1972/1033 
K . No : 1972/969 
Tehl ike l i vasıta ku l lanmak suçundan sanık i s m a i l Özdemir hak

kında Mahkememizce veri len 23/10/1972 tar ih ve aynı sayılı gıyabî hük
mün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiş
tir. Sanığın işbu ilân tar ihinden i t ibaren b i r ay zarfında hükme karşı 
kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine teb
liğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine k a i m o lmak üzere 
ilânen tebliğ o lunur. 3600 

Elazığ İktisat Bankası T. A . g. den : 

A K T İ F 

ödenmemiş Sermaye 
Kasa 
Kanunî Karşılıklar Kasası 

T . C. Merkez Bankası 
Amort isman Sandığı 

Bankalar 
T. C. Ziraat Bankası 
T. Ha l k Bankası 

4186.039,77 
113.262,60 

449.727,02 
156.242,84 

Tahvil ler ve Hisse Senetleri 
Hazine ve amortisman sandığı tahvi l ler i ,139.408,26 
Hisse Senetleri 
Tasarruf Bonosu 

Senıedat Cüzdanı 
Iskonto Senetleri 
İştira Senetleri 

Salbit Kıymetler 
Menkul ler 

Muhtel i f Borçlular 
Diğer Akt i f l e r 

Nazım Hesaplar 

1.7O0,— 
28.800,— 

1.127.920,— 
851.660,,— 

8.873,50 

Yekûn : 

Yekûn: 

1972 YILI BİLANÇOSU 
L i r a K r . 

8.873,50 

359.037,83 
59.465,55 

4.926.5618,79 
827.668,— 

5.754.216,79 

P A S İ F 

1.125.000 — 
119.421,43 
499.302,37 

605.96986 

169.9018,25 

1.979.680»— 

Sermaye 
İhtiyat Akçaları 

Kanunî İhtiyatlar 
Fevkalâde İhtiyatlar 

Mevduatlar 

Ban . Mev. 
Ticarî Mev. 
Tas. Mev. 

Vadel i Vadesiz 

650,86 
354.130,015 

126.383,80 1.215.170,09 

Muhtel i f Alacaklılar 
Diğer Pasif ler 
Kâr 

Bilanço Yılı Kân 
19618 Yılından Devir 

162.535,34 
34)5.372,04 

Yekûn 

550,86 
354.130,05 

1.341.553,89 

133.359,11 
191.363,79 

Nazım Hesaplar 
Kefaletlerimiz 
Diğer Nazım Hesaplar 

Yekûn : 

8120.158 — 
7.500,— 

Yekûn: 

L i r a K r . 

2.0OO.O0O — 
507.907,38 

1.696.234,80 

26.741,78 
370.951,93 
324.722,90 

4.926.558,79 
827.658,— 

5.754.216,79 

B O R Ç 

Personel Giderleri 
Veri len Fa i z Ve Komisyonlar 
Amort isman ve Karşılıklan 
Diğer Masra f ve Zarar lar 
Kâr 

1972 Yılı Kârı 
1968 Yılından Devir 

1972 YILI KÂR V E ZARAR HESABI 

133.359,11 
191.363,79 

L i r a K r . 

97.662,25 
69.878,37 

958 — 
86.396,60 

324.722,90 

A L A C A K L i r a 'Kr. 

Alınan Fa iz ve Komisyonlar 325.467,36 
B a n k a Hizmetler i Karşılığı A l m a n F a i z ve Komisyonlar 26.883,93 
Muhte l i f Kârlar 36.903,04 
1968 Yılından Devir 191.363,79 
(iBanka binası istimlâk bedeli artış farkı) 

Yekûn : 579.618,12 Yekûn : 579.618,12 

3659 
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Devlet Orman işletmesi Adana Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemizin Karaisalı, Çatalan ve Sarıçam bölgeleri depola
rında mevcut 2948,979 metreküp yapacak, 229,850 Ster kabuklu çam 
sanayi odunu, 1789 Ster yakacak odun açık artırma suretiyle % 50 pe
şin bedelle vadeli olarak 109 part i halinde satılacaktır. Muvakkat temi
natı 95190 liradır. 

2 — Açık artırma 10/4/1973 Salı günü saat 9.00 da Karaisalı Be
lediyesi satış salonunda yapılacaktır. 

3 — istekl i ler in iştirak edecekleri part i teminatlarını 9/4/1973 
Pazartesi günü saat 15 e kadar yatırmaları şarttır. 

4 —- İşbu satışa ajt ilân ve ekleri Ankara , Mersin, Pozantı, Osma
niye, Saimbeyli, Feke, Kozan, Pas, Yahyalı, Maraş, Elazığ, Antakya , 
istanbul, i zm i r Orman İşletme Müdürlüklerinde; Karaisalı, Çatalan, Sa
rıçam, Sivas, Gaziantep, İskenderun ve Kayseri Orman Bölge Şeflikle
rinde; Ceyhan Orman Kâtipliğinde; Adana ve Karaisalı Belediye Baş
kanlıklarında; Adana Tıcaıet Odası Başkanlığında görülebilir. 

5 — Aiıcrlann belirli gün ve saatte teminat makbuzları ve gerekli 
evrakı müsbıteleri, ayrıca sanayi odunu satışlarına iştirak edeceklerin 
kapasite belgeleri ile birl ikte komisyona müracaatları ilân olunur. 

3940/1 - 1 

(Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 65 nc i maddesi ile 6802 sayılı 
Gider Vergi leri Kanununun 23 üncü maddesi gereğince orjınal fatura, 
menşe şahadetnamesi veya emsali vesikalarda yazılı paraların Türk P a 
rasına çevrilmesinde, 1 N isan 1973 tarihinden 30 Nisan 1973 tarihi ak
şamına kadar it ibara alınması lâzım gelen kur lar aşağıda gösterilmiştir 

Merkez Bankasınca alınıp satılmakta olan 
dövizlerin satış kuru TL. 

1 Amer ikan doları 14,28 

1 Anlaşma doları 14,28 
il Belçika frangı 0,3540 
1 Danimarka kronu 2,2731 
1 Doyçemark 5,10 
1 Fransız frangı 3,1015 
1 Hollanda florini 4,89 
1 isveç kronu 3,1315 

1 isviçre frangı 4,4268 
100 Liret 2,5096 

1 Norveç kronu 2,3876 

1 Sterlin 34,7575 
1 Avusturya şilini 0,6810 

1 Kanada doları 14,3871 

Merkez Bankasınca alınıp satılmayan 
dövizlerin satış kıymetleri TL. 

1 Avustra lya doları 20,2304 

1 F i n markkası 3,6614 
1 i s ra i l lirası 3,3999 

1 Yunan drahmisi 0,4759 

1 Pezeta 0,2460 

1 Esküdo 0,5599 
1 Yugoslav dinarı 0,8399 
1 Irak dinarı 48,2348 

1 Meks ika pezosu 1,1424 
1 Iran r iya l i 0,2095 
1 Çek kronu 2,3919 

1 Kolombiya pezosu 0,6375 
1 Şili esküdosu — (x) 
1 Paraguay guaranisi 0,1253 

(x) Serbest piyasa kuru mevcut değildir. 
Not : Listede bulunmayan diğer dövizlerin kurları tespit edildiğin

de ayrıca ilân edilecektir. 3945 / 1-1 

Türkiye E l ek t r i k K u r u m u Genel Müdürlüğünden 

matör merkezlerinin inşaatları Bayındırlık Bakanlığı 1972 yılı rayiçle-
rindekı f iyatlar üzerinden kapalı zarf la eksiltme sureti ile ihaleye çıka
rılmıştır. 

Proje ve şartnameler A n k a r a d a Emek Işhanı Ka t . 17 Kızılay ad
resinde göıülebılır. 

İhaleye girme isteyenlerin yeterlik belgesi olmak üzere 1969 yılın
dan sonra Trafo merkezî veya benzeri teknik özellikte taahhüt işi yap
tıklarım gösterir ışb.tııme belgeleri ile kredi ve teçhizat duıumlarmı 
gösterir belgelerini dilekçelerine ekleyerek 9/4/1973 tarihine kadar T E K 
Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Kat. 16 Kızılay - Ankara 
adresine müracaat etmeleri. 

Yeterl ik belgesi olanların teklif lerini 12/4/1973 günü saat 14.C0 e 
kadar muhaberata vermeleri, 

Develi Trafo merkezinin kesif özeti 124949,42 T L . geçici teminatı 
7 497,47 T L Çınkur Trafo merkezinin keşif özeti 247288,44 T L . geçici 
tem.natı, 13.614,42 T L . dır. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabı değil
dir. 

Eks ik ve geç müracaatlarla postadaki gecikmeler kabul edilmeye
cektir. 3942/2 - 1 

Şebeke Tesis 3 üncü Bölge Müdürlüğümüz tarafından Develi de ve 
Kayser i civarındaki Çınkur Fabrikası yanında inşa ettirilecek Transfor-

Ankara E lek t r ik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi U m u m 
Müdürlüğünden : 

Ener j i naki l hattı tesisi yaptırılacaktır. 
1 — Müessesemızce, verilecek iletkenlerin' (Hırdavat malzemesi 

dahil) Çavundu.ucundan yeni havagazı fabrikasına kadar devam eden 
3354 mt. Uk çift devre 2 (3x477X00) M O M 34J5 K V . luk enerji nak i l 
hattı tesislerine çekilmesi ıçm gerekli beton direklerin temini ve montajı 
işleri ile Çavundurucu asbest trafosu arası 2C90 mt. l i k tek deVre 34.5 
K v . luk 3x2668C0 M O M enerji nak i l hattının demontajı işleri tekli f a lma 
usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — İlgililer bu işe ait şartname ve projeleri mesai saatleri dahi
linde Müessesemiz İç Ticaret Müdürlüğünde görebilirler. 

3 — i lg i l i ler şartnamesi esasları dahilinde hazırlıyacakları tekl i f 
zarflarım, teklif fiyatları üzerinden yatıracakları % 7,5 geçici teminat
ları ile birl ikte en geç 12/4/1973 Perşembe günü saat 17.C01 ye kadar 
Müessesemiz Yazı İşlen Müdürlüğüne vereceklerdir. Tekli f ler 12/4/1973 
tarihinden itjbaren 45 gün opsiyonlu sayılacaktır. 

4 — i lg i l i ler teklif şartnamesinin 20' nci maddesinde yazılı belge
lerle birl ikte en geç 7/4/1973 Cumartesi günü saat 13.30 a kadar Mües
sesemize müracaat ederek yeterlik belgesi alacaklardır. 7/4/1973 tar i 
hinden sonra belge almak için yapılacak müracaatlar nazarı ıtııbare 
alınmaz. 

5 — Postada vak i gecikmeler nazarı ıtıbare alınmayacağı g ib i tel
grafla yapılacak müracaatlar kaıbul edilmez. 

6 —• Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

/ l - l 

•-
Koyulhisar Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1971/57 

Davacı Koyulhisar Orman idaresine izafeten veki l i Avı Semiray 
Dramalı tarafından davalı Koyulhisarın Yenıarslan Köyünden Abdul lah 
oğlu Hamıt Topal hakkında açılan men'ı müdahale ve tazminat davası
nın yapılan mahkemes.nde : Davalının adresi meçhul olduğundan ilânen 
gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş <ylmaJkla., davalı Haınit 
Topal'ın duruşma günü olan 4/6/1973 tarihinde saat 10J05 e kadar 
bizzat veya kanunî bir veki l marıfeU ile kendisini temsil ettirmek üze
re mahkemede hazır bulunması gıyap k a r a n yerine k a i m olmak üzere 
.İanen tebliğ olunur. 3800 

1972/9 
Davacı Koyulhisar Orman İdaresi vek i l i Av. Semiray Dramalı t a 

rafından davalı Koyulhisar'ın Karaçam Köyünden Durmuş oğlu Ahmet 
Aydın hakkında açılan tazminat davasının yapılan muhakemesinde : 
Davalının adresi meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş olmakla, davalı Ahmet Aydın'ın duruşma günü olan 7/5/1973 
tarihinde saat 9 00 a kadar bizzat veya kanunî bir vekil marifeti i le 
kendısju temsil ettirmek üzere mahkemede hazır bulunması davetiye 
yerme ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3801 
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Gebze Su lh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/265 
K. No : 1972/351 
C. M . U . No : 1970/260 
Sanık: Faruk Döker: A d i l oğlu Güzel'den doğma 30/12/1952 

Doğumlu Adana Harapbahçe Mahallesinde kayıtlı 
Yukarıda adı yazılı sanığın Türk Ceza Kanununun 491/ilk, 61, 

55/3 üncü maddeler i gereğince b i r ay 10 gün müddetle hapsine karar 
verilmiş sanık gösterilen adreste bulunmadığından ve açık adreside 
tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 
inc i maddeler i gereğince hükmün ilânen tebliğine neşir tar ihinden i t i 
baren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ilânın suı et inin 
mahkeme divanhanesine asılmasına yapılacak ilân masrafının sanık
tan tahsil ine karar veri lmekle keyfiyet ilân olunur. 3503 

E . N o : 1971/315 
K. N o : 1972/212 
C. M . U . No : 1971/201 
Sanık: Sa l ih T e r z i : Ahmet oğlu 1932 doğumlu İnebolu nüfu

sunda kayıtlı 34 K T 040 p laka sayılı otobüs şoförü 
Yukarıda adı yazılı sanığın Türk Ceza Kanununun 565/1 ve 647 

sayılı Kanununun 4/1 maddeler i 565/2 maddesi gereğince 75 şer l i r a 
hafif para cezası ve b i r hafta şoförlükten menine karar verilmiş olup 
sanık gösterilen adreste bulunamadığından ve açık adreside tespit edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inc i madde
ler i gereğince hükmün ilânen tebliğine neşir tar ihinden i t ibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve ilân masraflarının sanıktan 
tahsiline karar verilmiş o lmak la keyfiyet ilân olunur. 3504 

Gebze Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1971/1 
K. No : 1972/67 
C . M . U . N o : 1971/11 
Sanık: Mehmet Cemal Şayian: Ahmet oğlu Hur inas 'dan o lma 

1930 doğumlu Manyas'ın Cumhuriyet Köyünden 
Adı yazılı sanığın Türk Ceza Kanununun 455/1, 501 ve 647 sayılı 

maddeleri gereğince neticeten 2.793 l i r a ağır para cezası ile tecziyesine 
ağır para cezasının ayda 5 şer yüz l i r a taksit ler le ödenmesine taksit
lerden b i r in in süresinde ödenmemesi halinde geri kalanının tamamı
nın sanıktan tahsil ine karar verilmiş ve sanık gösterilen adreste 
bulunamadığından ve açık adreside tespit edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inc i maddeler i gereğince hükmün ilâ
nen tebliğine neşir tar ih inden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına ilân suret inin mahkeme divanhanesine asılmasına ilân masra
fının sanıktan alınmasına karar ver i lmekle keyfiyet ilân olunur. 

3505 
• ' 

i s tanbul Onbir inc i Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1972/114 
K. N o : 1973/4 
C. Savcı N o : 1972/3842 
Uyuşturucu madde ku l l anmaktan Mahkememiz in 24/1/1973 ta r ih l i 

ilâmı ile Türk Ceza Kanununun 404/2, 59, 40 ıncı maddeler i gereğince 
2 sene, 6 ay hapis, 83 l i r a 30 kuruş ağır para cezasına hükümlü, is tan
bu l - Bayrampaşa, Devr im Mahal les i , Fu l ya Sokak No . 9 da m u k i m 
Ergün Hergüngezer hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara rağmen 
bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle, 7201 sayılı Tebl i
gat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inc i maddeler i gereğince ilânen tebli
ğine, hüküm fıkrasının neşir tar ihinden i t ibaren 15 gün sonra muha
taba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ o lunur. 3602/2 

• 
Midyat Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1973/40 
Davacı Midyat'ın Cumhuriyet Mahal les inden İbrahim Erdoğan 

tarafından davalı Gercüşün Mehmet Resul Mahal lesinden H a l i l Okay 
aleyhine ikame edilen alacak davasının yapılan açık duruşmasında: 

Davalının gösterilen adresinde bulunmadığı cihetle davalıya dava 
dilekçesinin ilânen tebliğine karar ver i lmekle duruşmanın bırakıldığı 
3/4/1973 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmeniz veya müddeti içeri
sinde itirazınız varsa bildirmediğiniz takdirde adınıza gıyap kararı 

çıkacağı dava dilekçesinin tebliğine dair davetiye yerine k a i m o lmak 
üzere ilânen tebliğ o lunur. 3519 • • 

Göle Asliye H u k u k Hâkimliğinden • 

1966/171 
Davacı Göle'nin Koy u n lu Köyünden Tuhtar K a t tarafından dava

lılar aynı Köyden F idan K a y a ve Musta fa Kaya aleyhine açılan dava
nın Göle Asl iye H u k u k Hâkimliğinde yapılan yargılamada : 

Davacı Zek i K a t ' m davanın açıldığı 9/9/1966 tarihinde reşit olma
ması sebebiyle 22/2/1972 tarihinde davaya dahi l edildiğinden ve davalı 
F idan Kaya 'nm adresinin meçhul bulunması sebebiyle davaya dahi l 
dilekçesi özetinin Resmî Gazete'de ilânına karar verilmiştir. 

Davalı F idan Kaya'nın davacı Zeki Kat'ın davaya dahi l edildiğine 
dair yukarıda tar ih i yazılı dilekçenin tayin edilen 8/5/1973 duruşma 
gününde gelmediği takt irde davanın evvelce tebliğ edilen gıyap kararı 
gereğince gıyabında yürütüleceği ilân o lunur. 3521 

• 
Tarsus 1 inc i Asliye H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/33 
Davacı Seher Köksel tarafından davalı Kürtoğlu Musta fa aley

hine açılan tevsi ' i davasının duruşması sonunda : 
Davalının adresi meçhul kaldığından davetiye ve gıyap ilânın teb

liğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinden Mahkememizden sadır 
olan 26/2/1973 tar ih ve 1972/33 esas 1973/98 sayılı kararın ilânen teb
liğine karar verilmiştir. 

Mezkûr kararın ilân tar ihinden i t ibaren onbeş gün içinde temyiz 
edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilân olunur. 3522 • 

Ki l i s Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

',1972/674 
Davacı K^iils Hazinei Mal iyes i ile davalılar Tal is in Taşsöken ve 

Arap Taşsöken aralarında ceryan eden 'tazminat davasının yapılan du
ruşması sırasında : 

Davalı K i l i s Munlahamuit Mahallesi No. 35 de oturan Tahsin Taş
söken adma davetiye çıkarılmış usulüne uygun tebliğ edilmiş müteaki
ben duruşmava gelmediğinden gıyap kararı çıkarılmış Tahsin Taşsö-
ken'in adres bırakmadan semti meçhule gittiği anlaşılmış olup 'bu kerre 
duruşmanın atılı bulunduğu 30/4/1973 günü b z z a t mahkemeye ge'mesi 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi mazerette bildirmesi aks i tak
tirde bundan sonra duruşmaların gıyabında yapılacağı gıyap kararı 
yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 3523 

Vakf ikb i r Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/861 
Beşikdüzü Bucağı Nefsişarlı Mahallesin den Ha l i l İbrahim kızı 

Şükrüye Aksov 'un 'aynı yerden İdris oğlu A l i Aksoy aleyhine açtığı bo
şanma davasmda • 

Davalı Nefsıişarlı Mahallesinden İdris oğlu A l i Aksoy 'un adresi 
meçhul olduğundan davetiyenin adı geçene Resmî Gazete ile tetiğine 
duruşmanın 26/4/1973 Perşembe gününe bırakılmasına karar verildiği 
ilân olunur. ¡3627 

Pazar Asl iye H u k u k Hâkimliğimden : 

1972/470 
'Davacı Ardeşen Köprü Köyünden A l i oğlu Mustafa Balsıuzer tara

fından davalılar Pazar'ın Bucak Köyünden Dursun Köseoğlu ve İsmail 
Köseoğlu aleyhine mahkememize ikame eylemiş olduğu alacak davası
nın yapılan açık duruşmasında : 

Davalılardan İsmail Köseoğlu'nun tebligata açık adresi tespit edi
lemediği ve ikametgâhının ımeçhul bulunduğu cihetle hakkında ilânen 
davetiye tebliğine ve duruşmanın 3/5/1073 günü saat 9 CO a bırakılma
sına karar verilmiş olduğundan adı geçen davalının tayin edilen gün ve 
saatte duruşmada hazır bulunması veya kendisini kanunî bir vekille 
temsil ettirmesi aks i halde hakkında ilânen gıyap kararı tebüğ edileceği 
davetiye yerine 'kaim olmak üzere ilân olunur. 3526 
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Ordu 2 nci Asl iye H u k u k HâkimMğinden : 

1072/2,19 
"Davacı Ulubey Orta Okulunda Müstahdem N u r i Çakmak tarafın

dan Ulubey Çevizbk Köyünden E m i r Şen ve arkadaşları aleyhine ikame 
edilen men'i müdahale davasının yapılan duruşmasında : 

Davacının rüvuyefci sırasında davalılardan Dudu Tarım vefat etrruş 
olması ve mirasçıları davaya dahil edilm § olduğundan Dudu mirasçıla
rından Lüfer, Fende ve Necati adlarına çıkarılan davetiyen n b.lâ iade 
edilmiş olması ive adresinin meçhul olduğu anlaşılmış olduğundan bu 
davalılar adına ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiş 
olduğundan duruşma için tayin edJen 29/6/1S73 tarihinde davalılardan 
Lüfer, Feride ve Necatı mahkememizde hazır bulunması ve kendisini 
bir vekille temsü ettirmesi! hususu davetiye yerme kaim olmak üzere 
mahkememizin 1972/219 sayılı dava dosyasından bahisle ilân olunur 

3330 • 
istanbul 5. İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1971/1147 
Davacı Sosyal Sigortalar K u r u m Genel Müdürlüğü tarafından, 

davalı Ümit Ticaret ve Madencil ik Limited Şirketi aleyhine açılan 
25.57808 liranın tahsili davasının yapılan duruşması sırasında : 

lEvvelce istanbul, Beyoğlu is t ik la l Caddesi Terz i H a n N o 378/704 
de ikamet eden davalı şirketin semti meçhule gittiği çıkarılan daveti
yeye verilen meçruhat ile polis tahkikatından anlaşıldığından, davalı 
Ümit Ticaret ve Madencilik L imited Şirketine davetiyenin ilânen tebli
ğine ve duruşmanın 18/5/18(73 saat ' 9 ^ a bırakılmasına karar veri ldi
ğinden adı geçenin toelli gün ve saatte duruşmada hazır bulunması veya 
kendisimi bir vek i l marifetiyle temsil ettirmesi davetiye tebliği yerine 
geçmek üzere ilân olunur. 35216 

• 
Ordu 2 nci Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

'1972/216 
Davacı Ulubey Orta Okulunda mühtahdem N u r i Çakmak tarafın

dan Ulubey Cevizl ik Köyünden Ömer Şen ve arkadaşları aleyhine ikame 
edilen men'i müdahale davasının yapılan duruşmasında : 

Davanın rüviyetı sırasında davalılardan Dudu Tarım vefat etmiş 
olması ve tmirasçılan dava dahil edilmiş olduğundan Dudu mirasçıların
dan Dursun, Fatma, Lüfer, ve Necatı adlarına çıkarılan davetiyenin 
b.lâ tebliğ İade edilmiş olması ve adresinin meçhul olduğu anlaşılmış 
olduğundan bu davalılar adına ilânen tebligat yapılmasına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan duruşma ıçm tayin edilen 29/6/19T3 tar i 
hinde davalılardan Dursun, Fatma, Lüfer, ve Necati 'nin mahkememizde 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu dave
tiye yerine ka im olmak üzere mahkememizin 1972/216 sayılı dava dos
yasından Uân olunur. 3528 

• 
Savaştepe As l iye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1972/17 
K. No : 1973/6 
Ka ra r tar ihi : 23/1/1973 
Davacı Savaştepe Yeşilhisar Köyünden Mehmet ve Ayşe kızı 1950 

doğumlu Gülsüm Kırbıyık veki l i , Balıkesir Barosu Avukatlarından A l i 
K u r t tarafından, davalı Yeşilhisar Köyü nüfusunun 43 Hanesinde kayıtlı 
aynı köyde oturur Musta fa ve Fa tma oğlu 1937 doğumlu İsmail Kırbıyık 
aleyhine ikame ettiği şidde'tU geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının 
yapılan duruşması sonunda : 

Savaştepe Yeşilhisar Köyü nüfusunun 43 Hanesinde kayıtlı Gülsüm 
Kırbıyık ile aynı hanede kayıtlı i sma i l Kırbıyık'ın M .K. nun 134 üncü 
maddesi gereğince boşanmalarına, davalının aynı Kanunun 142 nci mad
desi gereğince bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetme, yukanda 
tar ih ve numarası yazılı ilâmla davalının gıyabında karar verilmiş, ancak 
davalının adresini değiştirip yeni adreste bildirmemesi nedeniyle kendisine 
ilâm tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddesi gereğince Resmî Gazete ile hükmün tebliğine, aynı Kanunun 31 
İnci maddesi uyarmca ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra hükmün teb
liğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren müddeti içinde temyiz etme
diği takdirde ilâmın kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur. 3532 

K o n y a Asl iye 3 üncü Hukuk Hâkimliğinden : 

19T2/327 
(Davacı Şerif Büyükalkan, davalı Konya Ta r l a Mahallesi Dr. Z iya 

Paşa Caddesi No . 7 de iken semti meçhulde bulunan Kâzım Büyükal
kan aleyhine açılan boşanma davasının yapılan muhakemesinde : 

Taraf lar karı, koca olup davacı tarafından açılan şiddetli geçimsizlik 
sebebiyle boşanma davasında davalıya çıkarılan davetiyeye verilen meş
ruhatta bu isimde kimsenin bulunmadığından davetiye bilâ tebliğ iade 
edilerek semti meçhule gittiği anlaşıldığından duruşmanın bırakıldığı 
3/5/1973 günü saat 9 00 da mahkemede hazır bulunması ve-a kendi saıı 
temstlen bir veki l göndermesi, gelmediğinde gıyap kararı çıkarılacağın
dan İşbu arzuhall i davetiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

3524 

Demirköy Asbye H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/56 
Davacı i smai l Dokuzağaç tarafından davalı Sami Estdot i hakkın

da açılanı alacak davasının yapılan açık yargılaması sırasında : 
Davalının adresi tespit edilemediğinden karar uyarınca hakkında 

çıkanlan duruşma gününü bi ldir ir davetiye ve dilekçe ilânen tebliğime 
rağmen duruşmaya gelmeyip kendisini b ir vekille temsil ettirmediğin
den hakkındaki gıyap karanımı ilânen tebliğine karar verildiğinden da
valı Sami Estdoti 'nin 5/4/1973 günü saat 9.00 da mahkemeye gelmeyip 
bir vekilde göndermediğinden davanın gıyabında yürütüleceği, gıyap 
kararı yerme ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3531 

A n k a r a 7 nci Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1973/43 
Davalı : Ünal öztunç, adresi meçhul, 
Davacı Millî Savunma Bakanlığı veki l i tarafından davalı Vedat A U 

Mestan ve Ünal öztunç aleyhlerine açılan 451 l i r a hasar bedelinin yapı
lan duruşmasında: 

Davalı Ünal öztunç'a gönderilen dava dilekçeli davetiye bilâ tebliğ 
iade edildiği ve adresi de bulunamadığından ilânen tebliğine karar veri l 
miştir. K a r a r gereğince duruşma günü olan 26/4/1973 günü saat 9.30 da 
bizzat gelmeniz veya bir vekil le temsil ettirmeniz aksi halde ilânen gıyap 
k a r a n çıkanlacağı cihetle dava dilekçesi yerine ka im olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 3539 

A n k a r a 3 üncü Iş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1972/10206 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından davalı Yeni Sanayi Çar

şısı Köprübaşı Yem Turan Cami i yanı N o 61 ide ikamet eden Cemal 
Kurda l aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : 

Davalının gösterilen adreste bulunamadığından tebligatın kendisine 
ilânen yapıldığı görülmüş olmakla tayin edilen 23/2/1973 tar ihl i duruş
maya gelmediğinden hakkında gıyap kararının çıkanlıp ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

Ka ra r dairesinde duruşmanın bırakıldığı 8/5/1973 günü saat 10.20 de 
duruşmada hazır bulunmadığı takdirde davanın gıyabında cereyan edeceği 
hususu gıyap k a r a n yerine ka im olmak üzere ilânen tebliği olunur. 

3562 

A n k a r a 7 nci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1972/1214 
K. N : 1972/1272 
Tehlikeli vasıta kul lanmak suçundan Mahkememizin 20/12/1972 

tar ihl i ilâmı ile T. C. K. nun 565/1,2 ve 59 uncu maddeleri gereğince 250 
kuruş hafif para cezasına i k i gün meslekten men cezası ile hükümlü Sal ih 
oğlu, 1935 doğumlu, Mehmet Gençtürk hakkındaki gıyabî ilâm bütün ara
malara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hüküm
lüye ka rann ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 3564 
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İskenderun Giriş Gümrük Müdürlüğünden : 

Mükellefin veya sorumlunun adı ve soyadı : İhsan Karasioğlu F i r 
ması, 'bilinen adresi : Sultanhamam Fındıkçı Remzi Sokak 11/1 - istanbul 
ödeme emri No : 11710 

iskenderun Giriş Gümrüğüne 298.976,80 l i r a gümrük vergisi tutarı 
kadar para cezasına borçlu olup, yukarıda adı ve soyadı yazılı şahıs hak
kında 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu hükmüne göre düzenlenen 
ödeme emri bilinen adresinde bulunmaması dolayısiyle tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilânen tebliğine 
karar verildi. 

Tebligat yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 3551 

Ur f a Gümrük idare Memurluğundan : 

İ LÂNEN TEBLİGAT 
U r f a As l iye Ceza Mahkemesinin 968/880 K a r a r sayılı ve 26/12A968 

günlü kesinleşmiş kararları gereğince kaçak para cezasından Gümrüğü
müze 452 l i ra 02 kuruş hükümlü Urfa'nın Kaleburç Mahallesinde kayıtlı 
Mustafa Hakioğlu 1940 doğumlu Mehmet Gigi l i 'nin müteaddit defalar 
aranmışsa da bulunamadığından tahsilat yapılamamıştır. 

Tebligat yerine ka im olmak üzere iş bu borcunu 15 gün içinde Güm
rüğümüz veznesine ödemesi hususu tebliğ olunur. 3552 

U r f a As l iye Ceza Mahkemesinin 968/173 K a r a r sayılı ve 25/3/1968 
günlü kesinleşmiş kararları gereğince kaçak para cezasından Gümrüğü
müze 781 l i r a 96 kuruş borçlu Urfa'nın Eyübiye Mahallesinde kayıtlı 
Derviş oğlu 1943 doğumlu Musta fa Taşçıoğlu'nun müteaddit defalar aran-
mışsa da bulunamamıştır. 

Tebligat yerine ka im olmak üzere iş bu borcunu 15 gün içinde Güm
rüğümüz veznesine ödemesi hususu tebliğ olunur. 3553 

U r f a Asl iye Ceza Mahkemesinin 968/503 K a r a r sayılı ve 12/9/1968 
günlü kararları gereğince kesinleştiğinden Gümrüğümüze kaçak para ce
zasından 443 l i r a 53 kuruş borçlu bulunan Siverek Hal i l iye Mahallesinde 
kayıtlı Mehmetşahoğlu 1952 doğumlu A l i Bakır'ın müteaddit defalar 
aranmışsa da bulunanıamışıtr. 

Tebligat yerine ka im olmak üzere iş bu kere bu borcunu 15 gün 
içinde Gümrüğümüz veznesine ödemesi hususu tebliğ olunur. 3554 

Ur f a As l iye Ceza Mahkemesinin 968/20 K a r a r sayılı ve 15/1/1968 
günlü kesinleşmiş kararları gereğince kaçak para cezasından Gümrü
ğümüze 1893 l i ra 30 kuruş, hükümlü Urfa'nın Arapoku Köyünde kayıtlı 
A l i oğlu 1935 doğumlu Mehmet Yıldırım'ın müteaddit defalar aranmışsa 
da bulunamamıştır. 

Tebligat yerine k a i m olmak üzere iş bu borcunu 15 gün içinde Güm
rüğümüz veznesine ödemesi hasusu tebliğ olunur. 3555 

U r f a Asl iye Ceza Mahkemesinin 968/65 Ka ra r sayılı ve 29/2/1968 
günlü kesinleşmiş kararları gereğince, Gümrüğümüze 580 l i ra 06 kuruş 
kaçak para cezasından hükümlü, Nusaybin' in Girmel i Köyü nüfusuna k a 
yıtlı N u r i oğlu, 1950 doğ. Abdul lah Demirel ' in müdeatdit defalar aran
mışsa da bulunamamıştır. 

Tebligat yerine ka im olmak üzere iş bu borcunu 15 gün içinde Güm
rüğümüz veznesine ödemesi tebliğ olunur. 3556 

U r f a As l iye Ceza Mahkemesinin 968/246 K a r a r sayılı ve 25/4/1968 
günlü kesinleşmiş kararları gereğince Gümrüğümüze 536 l i ra 70 kuruş 
kaçak para cezasından hükümlü bulunan, Urfa'nın Tepe Mahallesinde ka 
yıtlı Bozan oğlu 1951 doğumlu H a l i l Boz 'a müteaddit defalar aramalara 
rağmen bulunamamıştır. 

Tebligat yerine ka im olmak üzere bu kere iş bu borcunu 15 gün İçinde 
Gümrüğümüz veznesine ödemesi hususu tebliğ olunur. 3557 

U r f a As l iye Ceza Mahkemesinin 969/430 K a r a r saydı ve 14/8/1969 
günlü kesinleşmiş kararları gereğince, Gümrüğümüze kaçak para ceza
sından 564 l i ra 17 kuruş borçlu Urfa'nın Çaykuyu Köyünde kayıtlı Bozan 
oğlu 1942 doğumlu Ha l i l Kaya 'nm müdeatdit defalar aranmışsa da buluna
mamıştır. 

Tebligat yerine ka im olmak üzere iş bu borcunu 15 gün içinde Güm
rüğümüz veznesine ödemesi gereği tebliğ olunur. 3558 

Ur f a As l iye Ceza Mahkemesinin 1967/129 K a r a r sayılı ve 27/2/1967 
günlü kesinleşmiş kararları gereğince kaçak para cezasından dolayı 

Gümrüğümüze 546 l i ra 77 kuruş hükümlü Diyarbakır'ın P i r Hüseyin Kö
yünde kayıtlı A l i oğlu 1937 doğumlu A z i z Gezer'm müteaddit defalar 
aranmışsa da bulunamamıştır. 

Tebligat yerine ka im olmak üzere iş bu borcunu 15 gün içinde Güm
rüğümüz veznesine ödemesi hususu tebliğ olunur. 3559 

Gaziantep Gümrük Bagmemurluğundan : 

Kaçakçılık fiilinden idaremize borçlu, aşağıda is im ve ikametgâh ad
resleri yazıh şahısların adreslerine gönderilen ödeme emirler i bu şahıs
ların yer değiştirmesi nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince ilânen tebliğ olunur. 

Adı Soyadı İkametgâh adresleri 
Borç Miktarı 

L i r a K r . 

Necmettin Kaynarca 
Nurett in Aktaş 
Hüseyin Özkan 

Ramazan Çelik 

N iyaz i Gümüşçü 

Mehmet Oğlakçı 
ib rah im Akşl 

Kâzım Dinler 

Şahin Zaferler 
Şaziye Mamat 
Niyaz i Güvenir 
M . Turan Şenlik 
Yusuf K a y a 

Mehmet özdemir 

Güzelyurt Köyü Mala tya 899,62 
Dernek Mah. Atmalı Sok. No. 8/B Malatya 973,— 
Çamlıca Mahallesi Mahmut Sok. No. 23 
Gaziantep 578,06 
iskender Paşa CamU Mahal les i No. 4 
Diyarbakır 614,40 
Cevheriye Mahal lesi Bu lun Sok. No. 34/A 
Ma la tya 736,98 
Okçular Mahallesi K i l i s 8021,76 
Düztepe Mahallesi 12 Sok. No. 128 
Gaziantep 652,35 
Güllük Mahallesinde Dokumacılık yapar 
Oğuzeli 210,96 
Mağarabaşı Mahallesi Gaziantep 990,97 
Haverdl Mahal lesi Hane 18 Ci l t 50 K i l i s 1322,59 
Pilevne Mahallesi No. 109 A n k a r a 834,86 
Turan Emeksiz Cad. Ayyıldız Apt. Mala tya 527,24 
Yeşilova Mahal lesi Cami ıSok. No. 44 
Gaziantep 563,93 
Güzel Köyü N i z ip 586,15 

İş bu liste 14 dava dosyasından İbaret 
uygundur 

olup, dosya kayıtlarına 
3561 

Eskişehir Asliye 2 nc i H u k u k Hâkimliğinden: 

1972/947 
Davacı Musta fa Sungur vek i l i Avukat H a l i l Akçardak verdiği 

21/10/1972 günlü dilekçesinde müvekkilinin karısı Mürüvvet S u n g u r l a 
aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, davalı eşin sık sık ev in i 
terk ederek gittiğini, bu nedenle evl i l ik birliğinin devamına imkân ka l 
madığından boşanmalarına karar ver i lmesini istediğini bildirmiştir. 
Yapılan bütün tahkikata rağmen davalının adresi tespit edilemediğin
den ilânen tebligat icrasına karar verilmiş o lup duruşma 21/4/1973 
Çarşamba günü saat 9.00 a tal ik edilmiştir. Davalının adı geçen gün 
ve saatte Mahkememizde hazır bulunması veya b i r vek i l göndererek 
kendis in i temsil ett irmesi lüzumu dava dilekçesi ve davetiye yerine 
k a i m o lmak üzere davalı Mürüvvet Sungur 'a ilânen tebliğ o lunur . 

3643 

A n k a r a Dördüncü Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/1158 
Davacı Hazine veki l i Avuka t Yıldız Meriçli tarafından Ankara Bü-

yükköstence Tepecik Mahallesi 329 numarada ikamet eden Mehmet Çoban 
aleyhine ikame olunan 218 l i ra 75 kuruş alacak davasının yapılan açık 
duruşması sırasında davalının adresi tespit edilemediğinden Rsmî Gaze-
te'nin 22/2/1973 gün ve 14456 sayılı nüshası ile ilânen davetiye tebliğ edil
miş ve ilân üzerinden onbeş gün geçmesine rağmen davalı duruşmaya gel
memiş olduğundan bu kere 'gıyap kararının dahi ilânen tebliğine karar 
verilmiş ve duruşma 19/4/1973 günü saat 9.30 a bırakılmıştır. Tay in edilen 
gün ve saatte adı geçen davalı duruşmaya gelmediği veya bir vekU gön
dermediği takdirde bundan böyle duruşmaların Usul Kanununun 405 inci 
maddesi gereğince gıyabında cereyan edeceği gıyap k a r a n yerine ka im 
o lmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 3540 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Mensupları 
Yardımlagnıa Sandığı Vakfı 

Vakfedenler : Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
Vakfın İkametgâhı: istanbul 
Tescil kararını veren Mahkemenin adı karar tarih ve nosu : i s 

tanbul 4 üncü Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/11/1964 gün ve E : 964/827, 
K : 964/814 sayılı K a r a n 

Vakfın Gayesi: ihtiyarlık, maluliyet ve hastalık hallerinde üye
lerin kendlreline, ölümleri halinde İse es ve çocukları ile muhtaç ana ve 
babalarına ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilere senette yazılı hü
kümler dahilinde yardımda bulunmak üyelere borç vermek sosyal ve 
sağlık yardımında bulunmak, üyeleri için sağlık servisi kurmak, mesken 
kredisi temin etmek, 

Vakfedilen mal ve haklar : 30.000 TL. 
idare Uzuvları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, 
Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkın

daki tüzüğün 13 üncü maddesi gereğince Han olunur. 3536 

Vakfın Adı: Antalya öğrenim ve Eğitim vîıkfı 
Vakfedenler: Antalya özel İdaresi, Antalya Belediyesi, Antalya 

Ticaret Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya İhracatçılar Birliği, An
talya Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Antalya Yağ Sanayi A.Ş. Ak
lar Kollektif Şirketi, Ahmet Şevki Zaman ve F i k r i Zaman Kollektif Şir
keti, Balcılar Kollektif Şirketi Enver Ak, Müzeyyen Tugayoğlu, Sırrı Tu-
gayoğlu, Sedat Uluç, Mehmet Urcu, Adnan Yerebakan, Ömer Hakkı Gök-
aoy, Süreyya Ülgen Mehmet Pırıltı, Adnan Selekler, Aldemir Konuk, Dr. 
Orhan Gönen, Ahmet Gönen, 

Vakfın İkametgahı: Antalya, 
Tescil kararını veren mahkemenin adı, karar tarihi ve Nosu : Antalya 

Asliye 1 inci Hukuk Hakimliğinin 10/2/1973 gün ve E : 1973/240, K : 
1973/41 sayılı K a r a n ile, 

Vakfın Gayesi : Antalya'n gençlerle yetişkinlerin ve özellikle yük
sek öğrenimini yapan öğrencilerin f i k r i ve bedeni gelişmelerini, eğitim
lerini sağlamak, öğrenci yurtlan kurmak, başarılı öğrencilere karşılık gö
zetilmeden burs vermek, bilim, sanat ve edebiyat ödülleri vermek, vakıf 
amacına uygun hususlarda yeril ve yabancı kurumlarla İşbirliği yapmak, 

Vakfedilen mal ve h a k l a r : Antalya Özel İdaresi, istanbul Fatih, 
Seyit Ömer Malı. Tas Köprülü Zade Cad. Tapunun 412 pafta, 1744 ada, 
65 parselinde kayıtlı yurt binasını 4 sene müddetle kullanma hakkı ile ku
rucuların verdikleri 60.000,— TL. ve bağışlar, 

İdare Uzvu : Genel Kurul, Yönetim Kurulu Denetçiler, 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine gören kurulan vakıflar hakkın

daki tüzüğün 13 üncü maddesine göre ilan olunur. 3535 

Ankara Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1972/1213 
Davacı Hazine vekili Avukat Saim Mağara tarafından Araç İlçesi 

İhsan Gazi Nahiyesi A k k a y a Köyünden Ahmet Köse aleyhine ikame olu
nan 721,10 TL, m alacak davasının yapılan açık duruşması sırasında, da
valıya Resmî Gazete'ndn 19/2/1973 gün ve 14453 sayılı nüshası ile ilânen 
tebligat yapılmış ve aradan onbeş gün geçmesine rağmen davalı duruş
maya gelmemiş olduğundan bu kere ilanen gıyap k a r a n tebliğine karar 
verilmiş ve duruşma 17/4/1973 günü saat 10 a talik edilmiştir. Tayin 
edilen gün ve saatte adı geçen davalı duruşmaya gelmediği veya bir tem
silci göndermediği takdirde bundan böyle duruşmaların Usul Kanununun 
405 inci maddesi gereğince gıyabında cereyan edeceği gıyap k a r a n ye
rine kaim olmak üzere tebliğ ve ilan olunur. 3537 

Gaziantep B i r i n c i Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

B. N o : 10T1/İ 
K. N o : 9 
Sanık : ökkeş Topal, Oama» oğlu, 1950 doğumlu Gaziantep Savcüı 

Mahallesi 82 Hanede nüfusa kayıttı bekâr, cahil, sabıkasız aynı yerde 
mukim 

Suç : Irza geçmek alıkoymak, kızlık bozmak 
S u s : 7/8/1970 
Kar a r t a r i M : 6/9/1973 
(MuuJr ökkeş Topal'ın suç tartttiarie hüküm İS yaşını bitirmeyen 

1/1/198« def. mağdure Safiye Göçer'i nsam ile ımna «ekmekten flil ve 

hareketine uyan T.C.K.nun 414/1 inci maddesi gereğince beş sene agif 
lıapsme, f i i l temadi ettiğinden 80 inci madde gereğince işbu cezası 1/6 art
tırılarak 5 sene 10 ay ağır hapsine, kızlık bozmak mayuibiyete sebep ver
diğinden T. C. K. nun 418/Son maddesi gereğince ırza geçmeden dolayı 
verilen ceza y a n arttırılarak yedi sene onaltı ay ağır hapsine, T. C. K. 
nun 59 uncu maddesi gereğince cezası taktiren 1/6 İndirilerek neticeten 
altı sene onbir ay 10 gün süre ile ağır hapis cezası ile tecziyesine T. C. K. 
31 inci maddesi gereğince müebbeten amme hizmetlerinden memnuieytine 
33 üncü madde gereğince ağır hapis cezası zarfında Kanunî mahcuriyet 
halinde bulundurulmasına, 26 l i r a mahkeme masrafının sanıktan alınma
sına, müdahil ve sanığın gıyabında Yargıtay yolu açık olmak üzere karar 
verildi. 3 5 0 3 

»• -
istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Taksim, Cihangir, Hamam Cad. No. 9 adresinde mukim Kemal P i -
şıiricigil ,15/7/1970 tari h l i 71/64 esas, 970/98 K a r a r sayılı ilâmı ile mah
kûm olduğu 26 250 li r a ağır para cezası ve 975 li r a % 30 avukatlık ücre
tinin ödenmesi hakkında adresine gönderilen ödeme emri bila tebliğ iade 
olunduğundan zabıtaca ve idarî makamlarca yapılan tahkikata göre tebli
gata elverişli adresi meçhul kalmış bulunduğundan mezkûr ödeme emrinin 
7201 sayılı Kanun hükümlerine ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü edilen paranın 1918 sayılı Kanun hükümlerince ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içinde ödenmesi lazımdır. 

Bu müddet içinde ödenmediği takdirde haczen infaz yoluna gidileceği 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3560 

Ankara 3 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/485 
Maliye Bakanlığı ile Ankara Çankaya Farabi Sokak No. 12/1 de 

Saim Aydoğan, Aksaray Caddesi No. 36 da A r i f Karaslan ve Elazığ Ye
nimahalle Irmak Sokak No. 19 da İbrahim Mut aralarındaki okul tazmi
natı davasından dolayı verilen 28/10/1972 tarihli kararın, her Uç davalının 
adresleri meçhul olduğundan, posta ile tebliği mümkün olmadığından : 

1 — Davalı Naim Aydoğan, A r i f Karaaslan ve İbrahim Mut'a iş bu 
karar özetinin ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânın tebliğ olunur. 

2 — Davacı Maliye Bakanlığı tarafından temyiz talebinde bulunul
duğundan, yine her üç davalı Naim Aydoğan, A r i f Karaaslan ve İbrahim 
Mut'a temyiz dilekçesi özetinin temyiz dilekçesi yerine kaim olmak üzere 
ilanen bu üç davalıya ilânen tebliğ olunur. 3538 

Pertek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/127 
Davacı Pertek İstiklal Mahallesinden Ilhami Pehlivan tarafından 

davalı EPazığ Rızaiye Mahallesi, Zikzak Sok. No. 29 da mukim Mahmut 
Yılmazer aleyhine açılmış bulunan alacak davasnım yapılan açık du-
"uşmasında, davalı semti meçhule gittiğinden adına çıkarılan gıyap da
vetiyesinin tebliğ edilemediğinden bu kerre gıyabın ilânen tebliğine ka
rar verilmiş olmakla : 

Duruşma günü olan 17/4/1973 günü Pertek Asliye Hukuk Mah
kemesinde davalının bizzat bulunması veya bir vekille kendisini temsil 
ettirmesi aksi taktirde duruşmanın gıyabında icra kılınacağı ilânen teb
liğ olunur 3634 

Kayseri 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/458 
Davacı Nezahat özkul vekili Avukat A l i Dinç tarafımdan davalı 

Ziya özkul aleyhine açmış olduğu boşanma davasının yapılan açık mu
hakemesinde : 

Davalıya dava dilekçesi İlânen tebliğ edilmiş olduğundan gıyap 
kararının da İlânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davetiye ile gelmediğiniz celsede davacı tarafın göstermiş olduğu 
şahitler dinlenmiştir. 

Davalının duruşmanın bırakılmış olduğu 20/4/18T3 günü saat 9.00 da 
Kayseri 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız bulun
madığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmodlğinlz takdirde mu
hakemenin gıyabınızda yapılacağı gıyap k a r a n yerine kaim olmak Üzere 
İlân olunur. 8688 
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Aydın Dalama Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: 

U M U M Î H Ü K Ü M L E R : 

Madde 1 — Yenilecek ve içilecek gıda maddeleıinin saflığa zarar 
serecek hallerde olanlarını »atmak ve satış için muhafaza ve imâl ve 
istihsal etmek ve karıştırmak yasaktır. 

Madde 2 — Yenilecek ve içilecek maddelerin hazırlandığı ve muha
faza edildiği veya bunların ambalaj yapıldığı vaya satıldığı mahaller ve 
taşındığı vasıtalar sağlık şartlarına uygun, ve temiz olmalıdır. Böyle yer
lerde yatılmaz ve gıda maddelerinin sıhhi vasıflarını her hangi toir su
rette bozabilecek, başka işlerde tahsis edilemez. 

Madde 3 — Gazino, aşçı, fırıncı, lokantacı, tatlıcı, kasap, manav 
ve mümasili iş yerlerinde çalışanların ikişer beyaz gömleği (veya ica-
bedenlerin beyaz takkeleri) olacak ve her daim temiz bulundurulacak
tır. B u hususa riayet etmeyen işçilerle birlikte iş verenler cezalandırılır. 

Madde 4 — Kapaklı süprüntü tenekesi bulundurulacaktır. 
Madde 5 — Dükkânın zemini beton, çini, mermer veya mozayik 

olacaktır. 
Madde 6 — Dükkânı kuru süpürmek yasaktır. 
Madde 7 —• Gazoz, einal'ko, şurup, su, şerbet ve emsali meşrubat 

Şişelerinde yüzen ve dibe çöken maddeler olmıyacaktır. Görüldüğünde 
bu şişelerdeki muhteviyat ve kırık çatlak oldukları takdirde şişelerk yok 
edilecek ve mevadı ve şişeleri dükkânında bulunduran ve bu gibi gıda 
maddelerini yapanlar ayrıca cezalandırılacaklardır. Şişelerin üzerinde 
etiket bulunması mecburidir. Etiketsiz bulunan şişelerin muhteviyatı 
yok edilir ve dükkânlarında bulunduranlar cezalandırılır. 

Madde 8 — Yenecek ve içilecek şeylere saf ve karışık olduğunu 
gösterir evsaf etiketi 'konulacaktır. 

Madde 9 — Yenecek ve içilecek şeylere fiyat pusulam konulacaktır. 
Madde 10 — Umum esnafın sıhhat muayene defteri olacak ve üç 

ayda bir muayenelerini yaptıracaklardır. Sağlık muayenelerini yaptırma
yanlar çalışmaktan men edileceklerdir. Ve patronların da ımuayenesiz 
işçi kullanmaları yasaktır. 

Madde 11 — Otel ve hanların odalarında ve (koridorlarında yere 
yatak sermek yasaktır. 

Madde 12 — Hanların alt katta hava ve ziya almayan odalarında 
insan yatırmak yasaktır. 

Madde 13 — Yatılan yerlerde gıda maddeleri imal ve istihsal etmek 
yasaktır. 

Madde 14 — Hanlarda yatak odalarını bulaşık ve mutfak yeri ola
rak kullanmak yasaktır. 

Madde 16 — Müşterilere yetecek kadar elbise ve şapka askısı bu
lunacaktır. 

Madde 16 — Yenecek ve içilecek gıda maddesi sanatlar ile imal 
edenler satış yerlerini ve imalâthanelerini han, otel, misafirhane, pansi
yon, bekar odaları, aile evleri, tiyatro, sinema eğlence yerleri, umumi 
yerler sahipleri veya müstecüeri de bu yerler açılırken Belediyeye istida 
ile müracaat ve çalışma izni alacaklardır. Çalışma iz n i Belediyeden alın
madıkça çalıştırılmıyacaktır. 

Madde 17 — Açıkta bulunmasından, pis suretle istihsalinden bilâ-
hara pislenmesinden veya her hangi bir suretle neticesinde sağlığa az 
veya çok fenalığı dokunacağı Belediye Hekimleri veya kimyagerliği 
raporu ile anlaşılan gıda maddeleri, içilecek şeyler İmha edüir. 

Madde 18 — Halkın sıhhatine dokunacak şekilde koku ve duman 
çıkarmamak şartiyle yenilecek ve içilecek gıda maddelerini tamamen 
pislikten muhafaza edicek şekilde seyyar satıcılar satabilirler. Umumi 
caddelerde sergi açmak, gıda maddesi satmak yasaktır. 

Madde 19 — Her türlü eşya vesaireyi bina haricine koymak ve as
mak, yaya kaldırımına, cadde ve sokaklara bırakmak ve bıraktırma 
yasaktır. 

Madde 20 — Cadde ve sokakların manzaralarını ihlâl edecek su
rette bina hariçlerini teneke, çuval, muşamba, hasır parçaları ve ben
zerleriyle örtmek yasaktır. 

Madde 21 — Vatandaşların içme suyu ihtiyaçlarını temin maksadı 
ile şehrin muhtelif semt ve mahallerine Belediyenüzce konulan halk 
çeşmelerinde çamaşır, halı, kilim, sebze, meyve vesair şeyler ile mo
torlu ve motorsuz araç yıkamak, hayvan sulamak ve yıkamak, hortum 
vesaire takarak veya arık açarak bahçelere, atelyelere. evlere ve mües
seslere su almak, inşaat ve yapı işlerine bu çeşmelerden su almak vs 
bu «esmeleri tahrip etmek, fazla su sarfiyatına sebebiyet verecek, ha
reketlerde bulunmak yasaktır. 

Madde 22 — Her ne suretle olursa olsun karşıdan karşıya İp ge
rerek çamaşır vesaire asmak yasaktır. 

Madde 23 — Balkonlardan, pencerelerden, kapılardan sokaklara 
(veyahut sokak ve meydanlarda) su serpmek, süprüntü atmak, kil i m , 
çuval, masa örtüleri, yatak çarşafları vesaire silkmek yasaktır. 

Madde 24 — Sokak ve meydanlarda keçi, koyun, tavuk ve saire 
gibi hayvanat satmak ve gezdirmek yasaktır. 

Madde 25 — Umumi mecralarla ızgaralara mevat dökmek ve tı
kanmalarına sebebiyet vermek yasaktır. 

Madde 26 — Boş mahal ve arsalara ve deniz kenarlarına vesair 
yerlere süprüntü, gübre vesaire atmak ve attırmak ve bu gibi yerler
de gübre kurutmak yasaktır. 

Madde 27 — Açık arsaların etrafına muhafaza duvarı çekilecektir. 
Madde 28 — Dükkân önlerinde ve hariçte ateş yakmak ve seyyar 

ocakla kebap vesaire pişirmek, satmak yasaktır. 
Madde 29 — Sokak ve meydanlarda kömür, kireç, gübre ve emsali 

tozlu şeyler boşaltmak ve bunların üstünü örtmeksizdn nakletmek ve 
yerleri telvis edecek surette götürmek yasaktır. 

Madde 30 — Sokaklarda odun, demir vesaire kırmak, kestirmek, 
yarmak ve düzeltmek yasaktır. 

Madde 31 — Sokaklarda kafes içinde veya açıkta yırtıcı hayvanat 
gezdirmek ve teshir etmek yasaktır. 

Madde 32 — Gelip geçenleri rahatsız edecek surette baston ve sem
siye sallamak ve eşyayı saire taşımak yasaktır. 

Madde 33 — Havai hat mevcut mahallerde uçurtma uçurmak, so
kaklarda çember çevirmek, çelik-çomak, top oynamak, sapan atmak 
yasaktır. (Küçüklerin velileri mes'uldür.) 

Madde 34 — Kalabalık mahallerde vesairede koç ve horoz döğüş-
türmek yasaktır. 

Madde 36 — Dükkân haricinde hayvan nallamak ve dükkân ve 
binaların haricinde hayvan bağlamak yasaktır. 

Madde 36 — Şehir dahilinde dükkân ve mağazalarda yaş deri, ke
mik, boynuz, paçavra ve emsali müteaffine bulundurmak yasaktır. (Ti
caret i l e iştigal edenler depolarını şehir haricinde bulundurmağa mec
burdurlar.) 

Madde 37 — Ticaret ve san'at mıntıkalarında ticaret ve san'at için 
kullanılan arsalarda ihata duvarı irtifamı geçmemek 'kayıt ve şartı 
ile hurda demir, varil, fıçı ve benzeri maddelerin depo edilmesine mttsade 
edilir. İhata duvarı bulunmayan arsalarla ihata duvarı bulunan arsa
larda ihata duvarı İrtifaı Usünde istif edilmek suretiyle dahi yukarıda 
yazdı malzemenin konulması yasaktır. 

Madde 38 — Sokak, meydan ve açık arsalara geriz ve kör kuyu 
boşaltmak yasaktır. 

Madde 39 — Duvarlara ıstampa vesair suretle resim yapmak ya
saktır. 

Madde 40 — I*ğımlı mahallerde sokaklara pis su akıtmak yasak
tır. 

Madde 41 — Lağımı olmayan yerlerde kör kuyu yapmamak ve 
pis suları açıkta akıtmak yasaktır. 

Madde 42 — A) Soba borularından çıkan k i r l i suların tedbir o l 
maksızın sokağa akmasına meydan vermek ve soba borularım saçaktan 
yukarı çıkarmıyarak neşrettiği dumanla civarını iz'aç etmek yasaktır. 

Madde 42 — B) Yağmur oluktan zemine kadar indirilecektir. 
Madde 43 — Münasip ve müteamil olmıyan sokak ve meydanlarda 

çadır ve sergi kurmak suretiyle her türlü eşya ve me'kûlat satmak ya
saktır. 

Madde 44 — Destan vesaire satmak ve reklamcılık kasdiyle cadde 
ve meydanlarda izdihdama meydan vermek yasaktır. 

Madde 45 — Sokaklarda hayvan koşturmak ve yüklü yüksüz hay
vanların yularlarım yekdiğerine, raptetmeksizin başıboş sürmek, basarı 
hayvanlara köstek vurmamak, ısırgan hayvanlara ağızlık takmamak ya
saktır. 

Madde 46 — Yasak edilen yerlere moloz vesaire dökülmez. 
Madde 47 — Hayvanların ağızuksız olarak dolaştırılmaları, bacı 

boş olarak salınması yasaktır. 
Madde 48 — Kendilerini idareden aciz çocuklara sandal ve Hay

van kiralamak yasaktır. 
Madde 49 — Cenaze nakline mahsus vesaitten gayri umumi, hu

susi vesaitle defnedilmek üzere cenaze nakletmek yasaktır. 
Madde 50 — ölmüş hayvanatı vesaiti umumiye ile nakletmek ve 

bunları rastgele yere atmak yasaktır. 
Madde 51 — Meşin, muşamba ve mukavvadan yapılımı muhafaza-

lardan hariç hiç mr surette koltuk altında ve açıkta gazete ve saire 
matbua satmak yasaktır. 



— 28 

Madde 52 — İçenlere hastalık bulaşması muhtemel görülen tesü, 
güğüm, teneke, kırba, tas ve benzerleri üe seyyar olarak bardakla su 
satmak veya bunu sebil olarak dağıtmak yasaktır. 

Madde 53 — K i r l i ve yırtık bayrak ve bayrak nizamnamesine mu
hali f bayrak asmak ve perde yerme kullanmak yasaktır. 

Madde 54 — Açıkta denize girmek, rastgele yere abdest bozmak 
ve yerlere tükürmek ve sümkürmek yasaktır. 

Madde 55 — Otomobil, araba ve troleybüslerin arkasma sarkılmak 
ka ra ve deniz vasıtalarına durmadan binmek ve atlamak (küçüklerin 
velileri mes'uldür) yasaktır. 

Madde 56 — Belediyece tespit edilmiş olan yerlerden başka yerler
de kasaplık ve sürü halinde hayvan geçirmek ve mezbaha dışında hay
van kesmek yasaktır. 

Madde 57 — F i ya t listesi bulundurmıyan, listesini Belediyeye tas
dik ettirmiyen, listeden başka ücret ve listesini müşterinin görebileceği 
yere asmıyan, listelerde tahrifat yapan, kahve, gazino, otel, sinema ve 
emsali yerler ile her sınıf lokantacüarm yemek porsiyonlarım tespit edi
len gramlardan noksan verenlerden, fazla ücret alanlardan para cezası 
alınır. 

Madde 58 — Gazino, lokanta ve benzeri yerlerde mevcut masaların 
üzerinde Belediye'den tast ikl i f iyat listesi bulundurmak mecburidir. 

Madde 59 — Belediyece tast ikl i fiyat listeleri her sene Ocak ayı 
başından Şubat ayı sonuna kadar geçen i k i aylık devre içinde yeni yü 
tar ihini taşıyan yenileri ile tebdil olunur. B u müddet içinde tarifesini 
yenilemiyenler para cezası ile tecziye olunurlar. 

Madde 60 — Saat 20.00 den sabah saat 8.00 e kadar bağırıp ça
ğırmak veya herhangi bir vasıta ile gürültü ve şamata yaparak halkın 
huzurunu ihlâl etmek yasaktır. 

Madde 61 — Dükkânlardaki sinek ve haşaratı itlaf için lâzım gelen 
tedbiri almamak ve muktezi maddeleri kullanmayıp sinek ve haşaratın 
çoğalmasına sebebiyet vermek yasaktır, (aşçı, fırıncı, bakkal , gazino, 
kahve, meyhane, otel, kasap, hamam, sinema ve emsali yerler.) 

Madde 62 — Dükkânlarda kedi bulundurmak yasaktır, (aşçı, gazi
no, han, kasap, hamam, sinema) 

Madde 63 — Narhtan fazla f iyat la buz satmak yasaktır. 
Madde 64 — Kör kuyu ve lağımları gece basmadan evvel açmak ve 

çıkan muzahrafatı sokakları kirletecek şekilde nakletmek yasaktır. 
Madde 65 — Deniz kenarı ve derelerden vesair yerlerden ruhsatsız 

kum, çakıl, toprak ve taş almak yasaktır. 
Madde 66 — Halkı iz'aç ve telaşa düşürecek ve itfaiyeyi tahr ik 

edecek şekilde sokak ve meydanlarda ateş yakmak yasaktır. 
Madde 67 — Sinemalarda, otobüslerde, troleybüslerde ve vapur k a 

maralarında sigara içmek yasaktır. 
Madde 68 — Tavuk ve benzeri hayvanatı baş aşağı taşımak ya 

saktır. (San'at itt ihaz edenler kafes yapacaklardır.) 
Madde 69 — Belediye hudutları dahilinde bulunan ve Belediye K a 

nununun 15 inci maddesinin 3 üncü bendi hükmüne giren yerlerin ka 
panma saatleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir. HUâfmda 
hareket edenlerden para cezası almır. 

Kapanacağı 
İş yerlerinin nev'i saat 

Sazlı gazino, kapalı yerlerdeki içkili lokanta 
Birahane, meyhaneler 
Hamamlar 
Sinemalar (kışlık) 12.00 
Tiyatrolar 12.00 
Yazlık tiyatro - cambazhane 
Pavyon ve barlar 
Bahçeli açık hava gazinoları (sazlı, içkili ve içkisiz) 
Tatlıcılar 
Lokanta ve kebapçılar 10.00 
Kahvehaneler (kışın) 11.30 
Kıraathaneler (kışın) 
Kahvehaneler (yaz mevsiminde) 11.30 
Kıraathaneler (yaz mevsiminde) 

Madde 70 — Sokakları telfis ve halkı rahatsız etmek suretiyle te
kerlek, var i l ve benzerlerini yuvarlamak yasaktır. 

Madde 71 — Sinemaya izdihdama sebebiyet verecek derecede fazla 
ve ayakta müşteri almak, mevcut ve şahit koltuklardan başka geçit ma
hallerinde sandalye koymak soğuk havalarda buralarını ısıtmamak ya
saktır. 

Madde 72 — Şehir dahilinde külliyetli miktarda patlayıcı madde ve 
yakıcı madde bulundurulmaz. B u n a riayet etmiyenlerden para cezası 
al mır. 

Madde 73 — Cadde, bulvar ve meydanlarda müşteri celbetmek 
maksadı ile dükkân önünden gelip geçenleri kolundan tutmak, önüne 
geçmek, her ne l isanla olursa olsun bağırmak veya adamım bağırtmak 
suretiyle satıcılık yaparak halkı ız'aç ve huzurunu ihlâl etmek yasaktır. 

Madde 74 — Müstamel kâğıt (gazete vesaire) kul lanmak ve eski 
gazete ve matbua kâğıtlardan kese kağıdı yapmak yasaktır. 

Madde 75 — ölçüler kanununun 17 nc i ve nizamnamesinin 12 ncî 
maddesi mucibince Belediye ayar şefliğine beyanname vererek ölçülerin 
muayene edileceği tarihi gösteren belgeyi almış olanların mükelleflerden 
tayin edilen günde kanunî mazeretleri dışındaki sebeplerle aletlerini 
muayene ettirmiyenlerden para cezası almır. 

Madde 76 •— A ) ölçüler nizamnamesinin 17 nci maddesine göre 
ölçülerin senelik muayenesi için müracaatlarını vaktinde yaptırmıyanlar. 

Madde 76 — B ) Ayn i nizamnamenin 19 uncu maddesine aykırı 
olarak i k i senelik muayene ve damga müddetini geçiren ölçü sahiplerin
den para cezası alınır. 

Madde 76 — C) İki seneden fazla muayene ve damga müddetle
r in i geçirmiş ölçü aletleri sahiplerinden 2 nci muayene ve damga senesi 
için tam, geçmiş seneler için nısıf ceza almır. B u suretle alınacak ceza, 
esas ceznm üç misl ini tecavüz etmez. 

Madde 77 — İşgali ruhsata mütevakkıf mahallerde işgal için 
verilen ruhsatiyelerde yazılı mahallerin haricinde veya daha fazla yer 
işgal etmek yasaktır. 

Madde 78 — E v ve bahçelerdeki havuzlardaki suların sık sık de
ğiştirilmesi ve bu gibi yerlerde su bir ikmti lerinin eshabı tarafından der
hal izalesi mecburidir. 

Madde 79 — Belediye hududu dahilinde sivrisineklerin neşvünema
sına hizmet eden her nevi su birikinti lerinin teşekkülüne sebebiyet ver
mek yasaktır. 

Madde 80 — Belediyece azamî satış fiyatları belli edilen gıda ve 
yakıt maddelerini tespit edilen f iyattan fazla b ir bedelle satan esnaftan 
para cezası alınır. 

Madde 81 — A ) Belediyece toptan ve par ekende veya yalnız 
parakende olarak azami satış f iyat lara tayin edilen gıda maddeleri ile 
akar yakıt vesair maddelerin toptan ve perakende satış fiyatları satış 
yerlerinde halkın kolayca görebileceği bir yere asık madenî levhalarda 
gösterilmesi mecburidir. B u levhaların eb'adı asgarî 40x50 cm yazıları
nın harflerinin asgarî eb'adı boyu 4 cm genişliği 1 cm. olacaktır. Yazı
lar yağlı boya ile beyaz zemin üzerine siyah renkl i olarak yazılacaktır. 
B u fiyat levhalarına satışı yapılan satış yerindeki bütün maddelerin f i 
yatları yani azamî fiyatları belli edilen maddelerin fiyatları tamamen 
yazılmış olacaktır. B u levhaları satış yerlerinde bulundurmayanlar ve
ya bulundurup da halkın göremiyeceği bir yere asmış olanlar i le bu 
levhalara fiyatları yanlış yazanlar ve bu levhalarda yazılı azamî f iyat
ların üstünde satış yapanlar birinci defasında 50,— l i ra para cezası ile 
tecziye edilir. Suçlarının tekerrürü halinde 1608 sayılı Kanun hükümle
rine göre cezalandırılır. 

Madde 80 — B ) Belediyece azamî satış fiyatları üe satış şekilleri 
ve şartları cins ve vasıflan, imal tarzları gibi riayeti mecburi şartları 
tayin ve neşren Uân olunan gıda ve zarurî ihtiyaç maddelerinin bell i 
edilen fiyatların üstünde f iyat lar la tayin edilen evsaf ve şartlar haric in
de riayeti mecburi tutulan şartlara aykın olarak imal, izhar, satışa 
arz ve satışları yasaktır. B u yasağa aykın hareket edenler bir inci defa
sında para cezası ve tekerrüründe 608 sayılı Kanun hükümlerine göre 
cezalandınlır. 

Madde 80 — C) Odun kömür ve odun ile buna benzer yakıt mad
delerinin satış yerlerinde bu maddelerin örtülü, yağmurdan korunmuş 
bir halde bulundurulması mecburî'dır. B u gibi maddelerin ıslak olarak 
satılması ve ıslak tozları ile kanşık olarak satılması ve aynca normal
den ziyade toz, toprak ve yabancı madde ile birl ikte satışları yasaktır. 
B u hükme muhalif harekette bulunanlar hakkında bir inci defasında pa
ra cezası almır. Tekerrürü halinde 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre 
muamele yapılır. 

Madde 81 — Şehir dahilinde Belediyece yoğrt imalâthanesi olarak 
faaliyetlerine müsaade edilen mahallerde imal ve satışa arzolunacak yo
ğurtlar tam yağlı veya yağsız olarak i k i cins olarak yapılır. 

A ) Her imalâthane imal ett ikleri yoğurtların kaplarına yağurdun 
evsafını ve imalâthane adresi i le amil lerinin adı ve soyadını gösteren Be
lediyece kabul edilecek şekilde sabit bir damga vurmaya mecburdur. 
B u damgayı havi olmayan kap lar la sabit ve seyyar olarak yoğurt satıl» 
ması yasaktır. 
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B) Vasfına göre yoğurt kaplarına halkın dikkat nazarını celbe-
decek şekilde büyük harflerle «tam yağlı» «yağsız» kelimesi yazılacak
tır. 

Madde 82 — Bütün alış verişlerde kullanılan kese kâğıtlarının ima
linde çimento toprak ve benzeri maddelerinin kullanılması yasaktır. Ke
se kâğıtları kullanılmamış temiz kâğıtlardan imal edüecektir. İmalât 
yapan f irmalar imal ett ikleri kese kâğıtlarının üzerine küçük çapta bir 
klişe ile firmalarını koymağa mecburdurlar. B u hükümler hilafına hare
ket eden amiller hakkında 1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükümleri 
tatbik edilir. Gramaja uygun olmuyan kese kâğıdım kullananlar T C.K. 
nun 363 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere evrakı ile be
r b e r Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunurlar. 

Madde 83 — Şehir veya hariçten satılmak üzere getirilecek (sün
ger hariç) her cins deniz mahsullerini sahipleri evvela Belediye Balık 
haline getirmeğe ve oradan, balıkhane ücretini ödediğine dair bir vesika 
almağa mecburdur. Ves ika almaksızın bu kab i l mahsullerin şehirde sa
tışa arz edilmesi veya satılması yasaktır. 

Madde 84 — ölçü aleti veya tartılarını ölçüler kanunu nizamna
mesi ahkamına uygun bir şekilde kullanmıyan veya senelik muayene 
yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak kullandıkları yerlerde ölçü 
aletlerini k i r l i tutan ve Belediyeye senelik muayene için pis vaziyette 
getiren 'mükelleflerden para cezası alınır. 

Madde 85 — Şehir dahilinde yapılan haşare mücadelesine mani 
olanlarla ev, dükkân, mağaza ve lüzumlu görülen mahalleri ekiplerle 
ilaçlatmak istemiyenlerden para cezası olmır. 

Madde 85 — B ) Eşhasa ait olup, garaj santlar'dan mülhakata 
yolcu taşıyan otobüslerden muayyen zamanda tezenfektesini yaptırma
yan, müddetini geçiren veya dezenfekteyi müteakip tarife gereğince 
ödenmesi gereken ücreti ödemıyen nak i l vasıtaları sahipleri ve şoförler
den para cezası alınır. 

Madde 86 — Belediyemiz hudutları dahilinde mevcut plajlar ve hu
susi banyo yerleri dışında umumî yerlerde mayo i le dolaşmak yasaktır. 

Madde 87 — Seyyar olarak tuhafiye, züccaciye ve hurdavat eşya 
ve muhtelif cins gıda maddesi satanların işbu mallarım yerleştirip teş
hir ve satışını yaptıkları işporta ve benzerlerinin uzunluğu bir metreden, 
genişliği de 80 santimetreden büyük olamaz. B u eb'ad ayni işlerde ku l 
lanılan vasıtalara da şamildir. İşbu ölçüden büyük işporta ve benzerleri
n in kullanılması yasaktır. 

Madde 88 — Pekmez ve bulama imalâthanelerinin sağlık fen işleri 
ve itfaiye müdürlüklerince tanzim ve tespit edilmiş bulunan şartları 
haiz oldukları anlaşıldıktan sonra açılmasına müsaade edilir. Riayet 
etmiyenlerden para cezası alınır. 

Madde 89 — Belediyemiz hudutları içinde ima l edilen, satış için 
dükkânlarda bulundurulan veya hariçten şehrimize getirilen kepeklerin 
evsafı aşağıdadır. 

Kepek : Buğday kabuğu ve unundan müteşekkildir. 
Yabancı hububat : A rpa , çavdar, mısır, dan, yulaf kepeği % 5 den 

fazla olamaz, rutubet % 15 den fazla olamaz. 
C i smi ecnebi : (Taş, toprak, ot tohumlan) % 2 den fazla olamaz. 
Zehir l i maddeler : Gıda maddeleri nizamnamesinin 255. 257. ve 258. 

maddeleri hükümlerine göredir. 
Kül miktarı : % 2 den fazla olamaz 
Tahl i l neticesi belli olunan bu evsafı haiz olmayan kepeğin numu

ne ve imalâthaneden alınmış ise ami l i , toptan veya perakende olarak 
satışa arzedilen dükkânlardan alınmış ise satıcı para cezası ile tecziye 
olunur. 

Madde 90 — 'Sınıf yönetmeliğine göre sınıfları bir inci ve ik inc i 
olarak tayin ve tespit edilen kahvehane ve kıraathanelerde rezervalı ve 
sifonlu helâ yapılması mecburidir Kahvehane ve kıraathanelerine helâ 
yaptırmayan bu smıf kahvehane ve kıraathane sahiplerinden para cezası 
alınır. 

Madde 91 — Muayene edilip ölçüler teşkilatı tarafından telle bağ
lanmak suretiyle damgalanmış bulunan elektrik, su, havagazı sayaçları 
ile meyil ağırlıklı ibreli terazilerin ve buna mümasil ölçü süetlerinin 
damgalarını koparanlardan para cezası alınır. 

Madde 92 — Esnafın toplu olarak çalıştıkları han, pasaj ve buna 
benzer yerlerde sağlığı korumak bakımından sifonlu rezervalı veya bi-
donlu helâ yaptırılması ve menbaından gelen tazy ik l i akra su bulun
durmağa mecburdurlar. (Şehir şebeke suyu geçmeyen yerlerde bidon-
lu su bulundurulması) B u isteğe riayet etmeyen han, pasaj ve benzeri 
yer i işletenlerden (sahip veya müstacirlerinden) para cezası alınır. 

Madde 93 — Belediyece tab ve bilûmum esnafa tevzi olunan gerek 
tenbihname hükümlerinin ve gerekse smrflandırma talimatını muhtevi 

karton levhaların camlı ve çerçeveli olarak müşterinin kolaylıkla görüp 
okunabileceği bir mahalle t a l i k i mecburidir, (otel, gazino ve emsali için) 

Madde 9 4 — Lüks, birinci smıf ve turist ik belgesi otel, lokanta, ga
zino, pastahane, kahvehane, bar ve emsali yerlerde çalıştuılan şef gar
son, garson, aşçı, komilerin ehliyet vesikalan almaları mecburidir. 

Madde 95 — Belediyemiz hudutlan içinde icraî faaliyet eden ecza
neler sabahlan saat 8.00 de açılıp, öğle üzeri saat 12.00 üe 13.00 arasın
da yemek ta t i l i yapacaklar, ve akşamları yalnız yaz aylarından Haziran, 
Temmuz, Ağustos ve eylül aylannda saat 20 30 da diğer aylarda saat 
20 55 de kapatacaklardır. Hilafına harekette bulunanlar (eczane sahip
leri) para cezası ile tecziye olunur. 

Madde 96 — Kalori fer tesisatı bulunan otel, apartman ve iş mües
seseleri ile iş nallarında çalışanların sıhhatlerinin korunmasını te'mmen 
her senenin 15 Kasım tarihinden Nisan ayı sonuna kadar kaloriferlerini 
yakmağa mecburdurlar. Hilafında hareket edenlerden para cezası alınır. 

Madde 97 — A ) Kalori fer tesisatı bulunan vediğer ısıtıcı cihaz
lar la ısıtılan apartman, otel, müesseselerle bilûmum Sş yerlerinde sı
caklık 18 dereceden aşağıya düşürülemez. 

Madde 97 — B) B u gibi iş yerlerinde ısı derecesini gösterir birer 
termometre bulundurulması mecburî'dır. B u mecburiyete riayet etmeyen 
bu gibi iş yerlerini işletenlerden para cezası alınır. 

Madde 98 — Her hangi bir müessese ve işyerlerinde çalıştırılan 
12 - 16 yaşlar arasındaki işçi çacuklaruun sıhhatlerinin korunmalara ba
kımından sekiz saatten fazla çalıştmlamazlar. Hilafımda hareket eden 
müessese ve iş yeri sahiplerinden para cezası alınır. 

Madde 99 — Üstü kapalı bedesten ve çarşılardaki dar geçit yer
lerine konulan muhtelif esnafa a i t çeşitli eşyanın vukuu her an melhuz ve 
muhtemel yangınlarda itfaiyenin hareket serbestisine engel olacağı c i 
hetle bu mahallerin geçit yerelrine her türlü eşyanın konulması yasak
tır. 

Madde 100 — B i lumum gazino, lokanta ve yerlerde satılan yiyecek 
içilecek mevat için bu yerleri işletenler yenilen ve içilen mevadm Bele
diyeden tasdikl i fiyat tarifelerini bu yerlerde herkes tarafından gö
rülecek mahallere asmağa ve ayrıca masalarda tarifeye uygun günlük 
fiyat listeleri bulundurmağa ve istensin istenmesin müşterilere yedik
leri ve içtikleri mevada ait bir b ir gösterilmek suretiyle hesap pusulası 
vermeğe mecburdur. B u madde hükmüne muhalif hareket eden gazino, 
lokanta ve emsali yerleri işletenler para cezası ile tecziye olunur. 

Fıkra — Gazino, lokanta vesaire yiyecek maddeleri satılan bi lumum 
yerlerde müşterilerin masalarında bu müesselerın isimleri istanpa mü
rekkebi ile yazılı veya matbaada isimleri taap edilmek 'suretiyle konsu-
masyon ücretini gösterir f iyat pusulalarının konulması mecburidir. H i 
lafında hareket edenlerden para cezası alınır. 

Madde 101 — A ) H e r smıf içkili içkisiz lokanta, gazino, kebapçı, 
bar, pavyon ve ebsali yerlerde satılan yiyecek ve içecek maddelerinin 
Belediye iktisat işlri müdürlüğüne tast ik l i f iyat tarifelerinin her masa 
üstünde 'bulundurulması ve ayııca bu tarifelerin Belediyece tespit edile
cek ebatta büyütülmüş şekillerini müessesenin her yerinden kolaylıkla 
okunabilecek şekilde muhtelif yerlerine asılması mecburidir. 

Madde 1 0 1 — B) He r sınıf içkili lokanta, gazino bar pavyon ve 
emsali yerlerde müşteri masaya oturup arzunu ifade ettikten sonra ya
pılacak her servisin müşteri masada oturduğu müddetçe ve hesap pu
sulasına C — Bendindeki hususlarm eksiksiz olarak yazılması ve müşte
riye verilmesi mecburidir. İçkisiz yerlerde müşterinin talebi halinde 
usulüne göre uygun olarak tanzim edilecek hesap pusulasının müşteriye 
verilmesi mecburidir. 

Madde 101 — C) Hesap pusulalan üzerinde aynı şeylerin yazıldığı 
ik i nüsha olarak tanzim edilecek ve üzerlerinde basüı olarak müessese
nin adı ve adresi işletenin adı ve soyadı tar ih ci l t ve sahife nuamarası 
ile yenilen ve içilenlerin miktarı cins ve fiyatlarım gösterir sütunlar ko
nulacak ve sütunlar okunaklı b ir şekilde yazılarak 1 inci nüshası (B) 
bendinde belirtildiği şekilde müşteriye verilecek diğer nüshası en az bir 
ay müddetle saklanacak ve kontrol için talep edildiğinde ilgililere ver i 
lecektir. B u madde hükümlerine aykın hareket edenlerden 1 defasında 
para cezası alınır. Tekerrüründe 1608 sayılı Kanunun meslek ve sanat 
icrasından men hakkındaki hükmü uygulanır. 

Madde 102 — Belediye hudut lan dahilinde 1580 sayılı Belediye K a 
nununun 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı yerler dışında ka lan 
fırın, bakkaliye, terzi, manifaturacı, kunduracı, demirci, tenekeci, elekt
rikçi, smema tamirci ve mümasili iş yerlerinde çalışma saatleri dahi
linde içki içilmesi veya içenlere müsamaha gösterilmesi yasaktır. 

Madde 103 — Sinema dahilinde nohut, fındık, fıstık, çekirdek gibi 
eğlencelik tabir edilen ve yenirken müz'iç çıtırtılar çıkartan maddeler 
dışında gazoz ve emsali içecek, çikolata ve şeker g ibi maddeler şu şekilde 



satılacaktır. Gazoz ve sular hususi surette İmal edilmiş kutularda bulu
nacak, bunlar için kova, teneke gibi harcı alem ve çirkin görünüşlü kaplar 
kullanılmıyacaktşr. F i l m başlamadan evvel antraklarda satıcının bağır
ması ve şişelere veya kutulara vurmak suretiyle ve gazozları patlatarak 
gürültü yapması memnudur. Ayrıca bu satıcıların beyaz olmamak sure
tiyle, göğsü kapalı yeknesak kıyafteleri bulunacak ve dalma tıraşlı ve 
temiz olacaklardır. Bu maddeye aykırı hareket eden satıcı ile birlikte s i 
nemacıdan para cezası aflınır. 

Madde 104 — Ev, apartman veya aile evleri gibi münferit veya 
toplu olarak halkın ikamet ettiği yerlerde (tavuk, horoz, kaz, ördek, kedi 
ve köpek) gibi ehli hayvanlardan şikâyet vukuu bulduğu takdirde insan 
ve hayvan sağlığının korunması ve zuhuru melhuz hastalıkların sirayet 
derecesinin tayini için şikâyetin veterinerliğe i n t i k a l i üe netice alındıktan 
sonra sahiplerinden para cezası alınır. 

Madde 105 — Alelumum sına! müessese, fabrika ve sinemaların 
lektrik, tenvirat ve tesisatının makina, motor ve propjeksiyonunun infoik 

ve kazanların, ocak ve bacaların yapılan fenni muayenelerinde tespit edilen 
mahzur ve noksanlıkları verilen müddet zarfmda gidermiyen İş yerlerinden 
para cezası almır. 

Madde 106 — Gerek yaz aylarında, gerekse senenin diğer aylarında 
tahmil ve tahliye işlerinde çalıştırılacak amele ve İşçilerin donla veya iç 
çamaşırları üe çalıştırıl malan memnudur. 

Madde 107 — Plajlarda yüzmek bilmiyenleri korumak için yüzme 
sahasının muayyen bir yerinde dubacıklar üzerinde (yüzme bilmiyenler 
il e r i geçemez) ibaresini havi levhalarla hudut tayin edilmesi ve her plajda 
can kurtarma sandalının emre müheyya hazır bulundurulması mecburidir. 

Madde 108 — Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan sinemalar, 
tiyatrolar, bilumum iş yerleri, açık ve kapalı spor sahalan, plajlar İle va
kıflar idaresine ve Belediyemize ait olup k i r a karşılığı işletilen ve halk 
topluluğunun istifadesine açık bulunan bilumum helaların her zaman gayet 
temiz bulundurulması mecburidir. 

Madde 108 — A ) Bütün sinemaların gişelerinin önünde giriş bilet 
ücretlerini gösterir, kolaylıkla görülüp okunabilecek büyüklükte fiyat ta
rifesi bulundurulması mecburidir. 

iMadde 109 — Belediye hudutları içinde lahana, karnıbahar, prasa 
ve kerevteto hal ve sebzecilerde ne şekilde satışa arzedileceği aşağıda 
fıkra halinde.gösterilmiştir. 

A) Lahana: Dip yaprak hizasından kocam kesilerek, karnı
bahar : Çiçek etrafında i k i sıra yaprak kalacak şekilde fazla yapraklan 
kesilerek, 

B) Kerevizin: Saplan kesilerek (yeşil f i l i z l e r i kalabilir) Bursa 
benzeri, 

C) — Prasanın: Beyaz kısmının altından yapraklarının aynldığı 
yerden itibaren 10 cm altından kesilerek satışa arzedilecektir. 

Madde 110 — Mer'l taksi, dolmuş ve atlı binek arabaları (fayton
ların) fiyat tarifelerinde gösterilen riayeti mecburi şartlara riayet etml-
yenler i l k defasında para cezası ile, tekerrüründe 1608 sayılı Kanuna göre 
cezalandırılır. 

Madde 111 — Şehrimiz hudutları dahilinde faaliyette bulunan açık 
ve kapalı sinemalarda mevzuu, sesi, rengi anlaşılmıyacak derecede bozul
muş veya eskimiş filmlerin gösterilmesi yasaktır. 

Madde 112 — Şehrimiz hudutları dahilinde kahve satışlarının toptan 
veya parekende olarak ciğ veya kavrulmuş halde tane şeklinde yapılması 
mecburidir. B u itibarla tüccar, tahmis, bayi, bakkal ve emsali yerlerde 
kahvenin dövülmüş halde bulundurulması veya arzedllmesl ve satışı ya
saktır. 

Madde 113 — Beş katlı ve daha yüksek binalardaki asansörlerin 
bina sahip veya müsteciri tarafından işletilmesi mecburidir. 

Madde 114 — Meyve, ve sebzelerin alım, satımı toptan ve parekende 
olarak (nane, maydanoz, tere, roka ve marul hariç) müşterilerin huzurunda 
tartılarak ki l o esası ile yapılacaktır. 

Madde 115 — Alım ve satımlar saf i miktar üzerinden yapılacaktır. 
Ambalajlı yapılan (sandık, küfe, sepet vs. gibi) alım satımlardan dara 
düşülecek ve bu husus faturada gösterilecektir. 

Madde 116 — Kokmuş, çürümüş ve bozulmuş meyve ve sebzelerin 
satışı yasaktır. Bu türlü sebze ve meyveler derhal mahal inde tabip raporu 
ile imha edilir. 

Madde 117 — Belediye hudutları dahilinde her dükkân, mağaza, t i 
carethane veya satılmak üzere mal teşhir edilen yerlerde parekende satışa 
arz edilen mallara veya aynı cinsten gruplarına satış fiyatını gösterir 
etiket konulması mecburidir. 

a) Etiketlere malın satış fiyatı, cins ve evsafı ile birimi yazılır. 
b) F i y a t ve evsafı ile birimi yazılı bulunan etiketlerin ağaç, kar

ton veya maden gibi maddelerden olması da mecburidir. 

c) Satışa arz edilen mallan muntazam ambalajlan üzerinde her
kesin kolaylıkla görüp okuyabileceği şekilde fiyatları İse bunıarüı üzerine 
aynca etiket konulması mecburi değildir. 

d) Etiket konulmasına elverişli olmayan mallar için satış fiyat-
lannı gösterir bir listesini herkesin kolaylıkla görebileceği bir yere asıl
ması halinde etiket konulması mecburiyeti yoktur. 

e) Etiketlerdeki yazıların tamamı herkesçe kolaylıkla okunabi
leceği bir şekilde yazılması mecburidir. Yukandaki madde ve fıkralara 
riayet etmeyen parekande mal satan esnaftan 1. defasında para cezası 
alınır. Tekerrüründe 1608 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 118 — Çeşitli sanat erbabı ile esnaf topluluklarına çalıştıklan 
müşterek işhanlan ile apartmanlarda merdiven, koridor, avlu ve çeşme 
gibi tümünün kullandıklan yerlerin temizliği ile bunların geceleri ışık-
landınlmasına mülk sahipleri mecburdurlar. İş bu mecburiyete riayet et-
miyen mülk sahiplerinden para cezası alınır. 

Madde 119 — Şehir hudutlan dahilinde toptan veya pajrekende yapı
lacak kömür satışları sabit olarak depo, mağaza, dükkân veya gemi, vagon 
İçinde yapılır. Merkep, A t araba ile seyyar olarak sokak ve mahalle ara
larında kömür satışı yapılması yasaktır. 

Madde 120 — Şehrimizde mevcut kahvehane, pastahane, gazino, bar, 
otel, han, hamam, sinema, berber ve emsali yerlerde çalışan İşçilerden 
Kanun nizamname, Yönetmelik ve Belediye teabiıhnamesd hükümlerine 
arykın hareketleri tespit edilenler, bu iş yerleri sahip veya müstectrleriıyie 
birlikte tecziye edilirler. 

Madde 121 — A) Azam! satış fiyatları ve kâr hadleri tespit edilen 
maddelerin satışa arzedilmemesi veya satışından imtina edilmesi, kaçı
nılması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmek yasaktır. 

Madde 121 — B) Belediyece ftyatlan ve kâr hadleri tespit edilen 
maddelerle sair maddelerin müşteri talep etmeden verilmeye teşebbüs edil
mesi, şartlı olarak satılması veya satışa arzedilmesi yasaktır. 

Madde 122 — Belediyece azam! fiyatları tespit veya İlân olunan 
maddelerin, bu fiyatların tespitinde esas tutulan birimlerinin 2 veya daha 
fazla katma tekabül eden miktarları üzerinden imali ve satışı İle satışa 
arzı yasaktır. 

Madde 123 — Belediyece müstelik halka parekende satış İçin kendi
lerine tahsis, tevzi veya tanzim satışı şekillerinden b i r i ile gıda ve zaruri 
ihtiyaç maddeleri verilen fırıncı, bakkal, kasap gibi parekended esnafın 
bu maddeleri belli edilen şart ve fiyatlara riayet ederek doğrudan doğruya 
şehir halkına parekende olarak satış etmeleri mecburidir. Bu maddeleri 
toptan başka birine satış eden veya bir başka semte veyahut şehir hudut
t a n haricine çıkaran, vasıf veya cinslerini değiştiren, Belediyece verilen 
maddelerin bir başkalarını satışa sevkeden parekended esnafın bu satış
lar İçin kendilerine 'tanınmış olan mutemetlik sıfatlan kaldınlmakla be
raber kendileri para cezası ile cezalandırılırlar. Bu gibi esnaftan kaldı-
nl a n mutemetlik sıfatı sebebiyle evvelce kendilerine verilmiş olan tahsis, 
tevzi, tanzim satışlan mevzuu maddeler geri alınarak civardaki mute
met parekendeci esnafa ilâveten verilir. Veya yeniden tayin edilecek b i r 
mutemet vasıtaslyle müstehlik halka in t i k a l ettirilir. 

Madde 124 — Belediyece tastikli fiyat tarifeleriyle işletilen lokanta, 
otel, han, hamam, sinema, gazino, kahvehane, pastahane, kebapçı ve buna 
benzer iş ve eğlence yerlerine verilen tastikli fiyat listesinin sınıfına göre 
ve sınıflama tayini yönetmeliği hükümleri gereğince açılışlan sırasında 
Sınıflama Komisyonu tarafından mevcudiyetleri tespit edilen tesisat, mef
ruşat, menkul eşyanın işletildikleri müddetçe cins, vasıf ve miktarlarının 
aynı"ile muhafazası mecburidir. Zamanla kullanılmaz hale gelenlerin ta-
mirleriyle işler hale getirilmesi şarttır. Ne sebeple olursa olsun çalışma
larda, açılışlarında ve sınıflarının tayininde tespit edilen tesisat, mefruşat, 
menkul eşyası işleyemez hale gelmiş veya mefruşat veya menkul eşya
sının bir kısmı kaldınlımş bulunan müesseseler yeniden Sınıflama Komis
yonunca smıflandırılırlar. Durumlarının intibak ettiği sınıf verilir. Yeni 
sınıflarına göre verilen fiyat tarifelerini almaktan imtina eden veya eski 
tarife üzerinden ücret almağa devam eden müessese sahipleri ilk defa
sında para cezası ve tekerrüründe 1608 sayılı Kanuna göre cezalandın-
lırlar. 

Madde 125 — Belediyemiz hudutları dahilinde muayyen hatlara 
minibüs çalıştırılması Belediyemiz ruhsatına bağlıdır. 

A) Her minibüs sahibi, minibüsün yan tarafına minibüse verilen 
ruhsatname numarası ile çalışacağı hata ait hat numarasını yazmağa ve 
verilen ruhsatnmeyi her talepte ibraz ve ruhsat verilen hatta çalışmağa 
mecburdur. 

B) Belediye işletmeleri otobüsleri ile müşterek hatlara çalışan mi
nibüslerin kendilerine tahsis olunan durak mahallerinden gayri yerlerde 
yolcu alıp indirmeleri ve lstiab hahhinden fazla yolcu almalan yasaktır. 

C) Minibüsün ön tarafında,, işiiyecegi hattın admı gösterir levha 
asmak mecburidir. 

so 
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Madde 126 — îş bu yasaklara aykırı harekette bulunan ve minibüs
leri sevk ve idare eden sahip ve şoförlerden para cezası alınır. Tekerrü
ründe işletme ruhsatları iptal edilir. 

Madde 127 — Taksi ve dolmuşlar için Belediyece tespit edilmiş 
matbu tarifelerin vasıtaların (gidiş istikkmetine) sağ: arka camlarının 
yan tarafına müşterilerin kolayca görüp tetkik edebileceği şekilde asılması 
mecburidir. 

1 — M I L A N G A Z V E BENZERİ TÜPLERİN KULLANILDIĞI (YA
KILDIĞI) M U T F A K VESAÎR İŞ Y E R L E R İ N D E A L I N M A S I İCABE-
D E N TEDBİRLER : 

A) Milangazı tüpleri ve diğer benzeri gazların evlerde hiç bir 
suretle ateşle i l g i l i ve yanmağa müsait yerlere konulması, emniyetli ve 
hususî surette hazırlanmış yerlerine bizzat bu kayıt tüplerini satan şir
ketlerin yerleştirip, ocak musluğuna bağlandıktan, deneme ve tecrübesi 
yapıldıktan-sonra teslim edilmesi, boşalanların da muslukları sıkıca kapa
tılarak dolmak üzere geriye^ alınması. 

B) F a z l a olmamak şartiyle yedek tüpler içm ayrıca hususi surette 
kagir hücrelerin yapılması ve yedek tüpün burada muhafaza edilmesi 

2 — K Ü Ç Ü K P A R E K E N D E SATIŞ YERLERİ : 
a) Bu yerlerde onbeş tüpe kadar 5'akıt gazı bulundurulmasına mü-

sade edilir. 
b) Tüplerin konulacağı yer kagir bir oda veya hücre halinde yapı

lacak tavanı beton olacak ve bu oda ve hücreler hiç bir ateşin tesir etmi-
yeceği şekilde yapılacak ve havalandırma pencereleri olacaktır. 

el Yangına karşı tedbir olarak köpüklü, karbondioksitü ve karbon 
tetraklorlü söndürme cihazlarından- bulundurulur. 

d) Bu hücrelere konulacak boş tüplerin ağız muslukları sıkıca ka
patılır. 

3 — Milangaz, Ibregaz, Aygaz ve benzeri yakıt gazların depo ve 
satış yerleri açılmadan önce mahallî- Belediyenin fen ve itfaiye müdür-, 
lüklerinden ruhsat alacaklardır. 

4 — Yukarıdaki hususlara riayet etmiyenlerden para cezası alınır. 
Vo tekerrürü halinde 1608 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 128 — Şehir halkının sağlığını ve nezahetini korumak için 
herkes her işte ve her yerde temizliğe ve muaşeret adabına riayete mec
bur ve hilafına hareket memnudur. WC dışı defi hacet yapmak yasaktır. 

Madde 129 — Kalabalık olan yerlerde itişip kakışmak ve sıra bek-
lenıeyıp öne geçmeğe çalışmak. 

Madde 130 — Cadde ve sokaklara bulaştırıcı ve kir l e t i c i hiç biri 
şey atılamaz ve dökülemez. Sokaklara tükürmek ve sümkürmek yasaktır. 
Süprüntüler temizlik arabasının gelip alması için bi r kap içinde dükkân 
veya hanelerde bulundurulur. 

Madde 131 — Belediyenin pazarı olan Pazar gününden başka pazar 
mahallinden ve gayri günlerde Belediyece gösterilecek yerlerden maada 
cadde ve sokaklar hiçbir kimse tarafından hiçbir suretle ıbilâ müsade 
işgal edilemez. 

Madde 132 —• Sokaklarda sahipsiz, ağızlıksız veya markasız gezen 
köpekler Belediye memurları tarafından öldürülür. Bunlardan cins olup, 
hizmete elverişli olanlar Belediyeye teslim olunur. 

Madde 133 —• Her türlü nakliyatta sokakları kirletmeğe mani ted
birler ittihazın nakliyat sahipleri itina edeceklerdir. 

Madde 134 — Dükkân ve ev sahipleri veya kiracıları dükkân veya' 
evlerin önündeki veya kaldırımını temiz tutacaklardır. 

Madde 135 — Gelip geçmeyi zorlaştıracak şekilde kaldırımlar üze
rinde icabından fazla müddet odun bırakılmaz ve bırakıldıktan sonra so
kağı temizlemek mecburidir. 

Madde 136 — Umumî büyük caddelerde ve çarşılarda odun kesilmez. 
Madde 137 —• Cadde, sokak ve meydanlarda ve bunlar üzerinde 

bulunan binaların kapı ve pencerelerine çamaşır asılmaz ve buralarda 
hah, yatak, örtü vesaire eşyalar silkelenmez. 

Madde 138 — Sokaklarda umumî mecralara ait bacalar, ıskaralar 
fena koku veya gaz neşreden maiat hamızlı sular ve ıskaraları kaldırıp 
mecrayı tıkayacak eşya ve müzahrefat dökmek memnudur. 

Madde 139 — Sokaklarda umumî mecra ıskaraları üzerine çamur 
yığılamaz. 

Madde 140 — Boş yerlere, arsalara süprüntü, ıgübre; paçavra ve 
saire atılamaz ve yığılamaz. 

Madde 141 — Sokaklarda Ayı ve Maymun oynatılmaz: 
Madde 142 — Belediye elektrik lambalarını kıranlar tazmin ile mü

kelleftirler. B u hatlar veya lambalara çocuklar tarafından yapılacak 
hasardan velileri mes'uldürler. 

Madde 143 — Gaz lambalarına yapılacak zararlarda 25 madde hük
müne tabidir. 

Maddel44 — Elektrik, telgraf ve telefon hatlarında kopmuş veya 
sair tehlikeli bir hal arzedenlere- tesadüf edince derhal daireye haber ve
rilmelidir. 

Madde 145 — A t a binmesini bilmiyenlerin ve çocukların ata binerek 
dolaşması yasaktır. 

Madde 146 — Çocuklara ve ata binmesini bilmıyenlere at teslim eden 
ve bunları ata bindirenler ceza görürler. 

Madde 147 — Yayalar katiyen mecburiyet olmadıkça daima kal
dırım üzerinde yürüyecektir ve lüzumsuz yere bu kaldırımlar üzerinde dur-
mıyacaklardr. 

Madde ,148 — Ka'dirim üzerinde hamallar* hiçbir yük ve eşya taşı
yamazlar. Hamallar da araba yolunu takip ederler. 

Madde 149 — Zincirsız ve toa*sız köpek gezdirmek memnudur. 
Madde 150 — Binek ve nakliye hayvanlarını başıboş bırakmak ve 

her ne suretle olursa olsun yedeksız sevketmek yasaktır. Sağım ve kesim 
hayvanlarını sahipleri içtima mahalline getirip götürmek mecburiyetin
dedirler. 

Madde 151 — Herhangi kaza ve yangın vukuunda sokaklarda huzur 
vc sükûnu bozmak ve seyrüseferi güçleştirecek surette toplanmak mem
nudur. 

Maddo 152 — Caddelerde uçurtma uçurmak, fişenk, mantar atmak 
ve futbol, top oyunları, köse kapmaca, saklambaç gibi oyunları oynamak 
ve otomobil ve araba kamyon arkalarına asılmak memnudur. 

Madde 153 — Çocukların yukarıdaki madde ahmakma riayet et
memelerinden bunlara nesaret edenler "ve velileri mes'uldur. 

Madde 154 —• Evlere, pencerelere, balkonlara, duvarlara, dükkânlara 
asılan bayrak, ticaret levhaları, çiçek askıları, kuş kafesleri, vazolar vesai-
renin rüzgâr ve fırtınadan müteessir olmıyacak, cadde ve sokaklara düş-
miyecek ve tehlikeyi mucip olmıyacak surette tespit ve tahkimi lâzımdır. 

Madde 155 — Yağmur ve soba borularının sokaklara ve gelip geçen
lere zarar vermiyecek surette konulması lâzımdır. 

Madde 156 — Koşulmamış arabalar cadde ve sokaklarda ve Pazar 
günleri Belediyenin tayin edeceği yerlerden gayri mahallere bırakmak 
memnudur. B i r kaza hususunda veya içtinabı gayrikabil bir zaruretten 
dolayı koşulmamış bir arabanın gece sokakta kalması zarureti bulunursa 
bir fenerle tenvir olunmalıdır. 

Madde 157 — Caddelerde fıçı ve araba tekerleği yuvarlamak mem
nudur. 

Madde 158 — Cadde ve sokaklarda hayvan dövmek yasaktır. 
Madde 159 — Ayakt a araba kullanmak yasaktır. 
Madde 160 — Sürü ile umumî caddelerden hayvan nakli memnudur. 

L E V H A - İLAN - R E K L A M 

Madde 1 — Ticarethanelerinin önüne duvara yapışık, muntazam 
ve çerçeveli olarak adlarını ve soyadlarını belirtir levha asmaları mec
buridir. 

Madde 2 — Kaldırım hizasma tecavüz etmek ve kargıdan karşıya 
ip germek suretiyle levha asmak yasaktır. 

Madde 3 — Ruhsatı alınıp resmi ödenmeden ilân ve reklam asıl
ması, her nerede olursa olsun sesli ve projeksiyonlu reklâm yapılması ya
saktır. 

Madde 4 — Radyo gramofon ve diğer ses sihazlarınm reklam mahi
yetinde seslerini yükseltmek veya sokağa aksettirmek, halkı izaç etmek 
yasaktır. 

Madde 5 — Bilumum spor teşekküllerinin, derneklerin sinemaların 
veya f i l m amilleri ve komisyoncuların, hususî müesseselerin pehlivan veya 
deve güreşçilerinin satışa çıkartılan biletlerin : 

A) Cadde, bulvar, meydanlarda, otolara konulan hoparlörler vası-
tasiyle satış ve reklam yapılması yasaktır. 

B) A bendinde yazılı yerlerin haricindeki tali sokaklarda 
saat 9.00 - 18.00 arasında hoparlörle satış ve reklam yapılması Belediyeden 
izin almak ve halkı iz'aç etmemek şartiyle olur. 

Madde 6 — Belediye sınırları ile mücavir sahalar dahilinde Bele
diyece tayin ve işaretlenecek yerler dışında her türlü ilân ve reklam kâğıt 
ve'afişi yapıştırmak veya asmak yasaktır. Hilaf ma hareket edildiği tak
dirde bunların sahipleri ile yapıştıran ve asanlardan para cezası almır, 
bunlar Belediyece de sökülüp kaldırılır. 

Madde 7 — Renkler, şekilleri, eb'adları ve konulup asılacağı yer
lerde miktarları beriltilen Belediyece verilmiş ruhsatnameye dayan
maksızın- (6) ncı maddede yazılı yerlerdeki cadde, bulvar, sokak ve mey
danlarda ıbina cephelerine telgraf, telefon elektrik ve troleybüs direkleri 
ile ağlara veya yaya kaldırımları ile partel ve revüjler üzerine özel su
rette yapılmış sehpa veya mesnetler üstüne, umumî nakil vasıtalarının 
içi ve dışına ve durak yerlerine her çeşit ışıklı, ışıksız ilân ve reklam 
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levhaları ile tanıtma işaretleri koııulamsı ve asılması yasaktır. Hilafına 
hareket edildiği takdirde bu levha ve işaretler Belediyece kaldırılarak 
muhafaza altına alınmakla beraber koyanlardan ve sahiplerinden para ce
zası alınır. 

Madde 8 - 6 ve 7. maddelerde yazılı i lan ve reklamların ruhsatı haiz 
olmıyanlarla ruhsatı hilafına asılan ve konulan kâğıt afiş, levha ve işaret
lerin Belediyece sökülüp naklettir l imesi ve muhafaza için ihtiyar olunan 
masraflar, bunların sahiplerinden ve koydurup astıran müesseselerden 
tahsil olunur. B u halde ödenmeksizin levha ve işaretler sahiplerine iade 
olunmaz. 

Sökme ve kaldırma sırasında husule gelecek olan hasardan Belediye 
sorumluluk kabul etmez. 

Madde 9 — 7. maddede yazılı ruhsatnameler, Zabıta Müdürlüğünce 
gerekli tatbikat yaptırıldıktan sonra, mahzurlu hali bulunnuyanlara ve
r i l i r , îş bu ruhsatnamede, levha ve işaretleri ve eb'adlan, renkleri, konu
lacağı ve asılacağı yerleri konuş ve asılış şeldlleri belli edilir. Lüzumu 
halinde renkl i veya renksiz resim ve kroki ler ruhsata eklenir. Ruhsata 
uygun olarak hazırlanan levha ve işaretler Belediyece soğuk damga i le 
damgalanır. 

Madde 10 — Belediyemiz hudutları dahilinde bi lumum spor teşek
küllerinin, derneklerinin, tiyatroların at koşularının pehlivan güreşlerinin, 
komisyoncuların, hususî müesseselerle buna mümasil diğer iş yerlerinin 
reklâmlarına mütedair el ilânları ile duvar afişlerinin tab ettirip pulsuz 
veya soğuk damgasız olarak Belediyemiz hudutlan dahilinde dağıtılması 
ve yapıştırılması yasaktır. (5237) sayılı Belediye Gelir leri Kanununun 
(21) inci maddesinin (1) inci fıkrasındaki : 

Yalnız sinema ve tiyatroların el ilânlarına münhasır olmak üzere 
talep vukuunda maktuen sınıflan üzerinden resim alınır. Hükmü hariç 1. 
fıkraya muhalif hareketi görülenlerden matbaaca verilen faturasından 
adedi tespit edilen afiş ve el ilânı kadar rüsum alınmak üzere varidat mü
dürlüğünce gereği yapılmakla aynca para cezası alınır. 

T E N T E ve SAÇAK 

Madde 1— Dükkân ve tiyatrolarda cadde cephelerine konulan tente
ler in zeminden i r t i fa lan i k i metreden aşağı olmıyacaktır. Hilafında ha
reket edenlerden para cezası alınır. 

Madde 2 — Vus'atı kâfi olan sokaklarda perde şeklinde tenteler 
gelip geçenlerin başına dokunmıyacak şeklinde olacaktır. 

Madde 3 — Tenteler zemine raptedilmiyecektlr. 
Madde 4 — Çuval eskisi, muşamba ve bezlerinden tente yapümı-

yacâktır. 
5 — Ruhsat tezkeresiz saçak yapılmıyacaktır. 
Madde 6 — Saçaklar onbeş metre vus'atında olan sokak ve cadde

lerde b f r metre ve ondan düz olan vus'attaki cadde ve sokaklarda 75 cm 
olacaktır. 

Madde 7 — E s k i tahta ve tenekelerle saçak yapılmıyacaktır. 
Madde 8 — Vesate nakliyeye zarar verecek surette saçak yapılmı

yacaktır. 
Madde 9 — Cam saçakların altına tel çekmek mecburidir. Sürme 

kepeklerin kuruntusu hariçten yapılmıyacaktır. 

LUBİYAT 

Madde 1 —• Bi lumum invesaz, eğlence, karagöz hokkabaz vesaire gibi 
bılâ ruhsat icra i san'at etmek yasaktır. 

Madde 2 — Seyyar b i r halde ötede beride bilâ ruhsat çalgı çalmak 
yasaktır. 

Madde 3 — Resanetı mihanikiyeyi haiz olmıyan ve ruhsatsız çocuk 
sılmcaklan kurmak yasaktır. 

Madde 4 — Ruhsatsız endaht mahalleri açmak yasaktır. 

İNŞAAT 

Madde 1 — Şehrin ticaret ve trafiği kesif caddelerinde inşaat, tami
rat ve yıkım esnasında yaya kaldırımın gelip geçenlere mani olmıyacak 
şekilde en az bir metre serbest kalacak şekilde en az i k i metre i r t i faya 
kadar aralıksız tahta perde ile örtülmesi lâzımdır. 

A ) İnkişaf sahalarında gelip geçenlere mani olmamak şartı ile tahta 
perde çekilmesine lüzum yoktur. 

B ) Y a y a k a l d m m bir metreden dar ise inşaat cephesi 'boyunca 
bordur taşı hizasında 1. maddede belirtilen şeküde tahta perde yapıla
caktır. 

C) B i r inc i maddede yazılı caddelerde îhzarat ve moloz nak l i saat 
19.00 ile ertesi gün saat 8.00 arasında ve bu saatler haricinde ihzarat ve 
moloz nak l i yasaktır. 

D) Zemin ve temel sularının boşaltılması için yolda mevcut en yakırt 
rögar veya menfeze kadar boru hortum kullanılacak, kum ve mi l i süzmek, 
menfezi tıkamamak için gerekli tedbir alınmış olacaktır, (hortum ucuna 
süzgeç takılacaktır.) millî ve pis suların doğrudan doğruya kaldırım veya 
yol üzerine boşaltılması yasaktır. 

İş bu madde ve fıkı alarma riayet etmiyenlerden para cezası alınır. 
Madde 2 — Malzemeyi tahta içinde bulundurmak. 
Madde 3 — İnşaatın mütevelit, moloz, taş ve toprak lan sokakta 

bırakmak. 
Madde 4 — Açtırılan lağım ve su yollarım derakap kapattırmak ve 

gündüz kapattırmadığı takdirde geceleyin fener koymamak. 
Madde 5 — Lâğım ve su yo l lan tahrip etmek. 
Madde 6 — Belediyece mahsuru sıhhiyesi görülen hususi mecra, 

lâğım kuyu ve çukurların verilen müddet zarfında mahzurunu izale et
memek. 

Madde 7 — N izam ve mevzuata aykın inşaat, tamirat ve müma
si l i iş yapanlar (mühendis - kal fa - mimar - usta ve benzerleri.) 

Madde 8 — Binaların önlerindeki t re tuvar lanm Belediyenin göstere
ceği şekil ve tipte yapmayanlardan ceza almır. 

A ) Yeni imar sahasında adalan teşekkül etmiş ve adanın kısmı 
mühim binalarla dolmuş bulunan yerlerde kalmış arsaların önlerine tre-
tuvar yaptırmayanlardan para cezası alınır. 

Mdde 9 — Bılâ ruhsat lağım, döşeme vesaire açmak. 
Madde 10 — Yapı yerlerinde plan fennî hesaplar ve ruhsat tezke

relerim asılı bulundurmıyanlardan para cezası almır. 
Madde 11 — Gerek yapıcı ve gerekse yapıcılıktan gayri herhangi b ir 

meslek veya san'at erbabından olursa olsun bilumum eşhasın ve bu gibi 
inşaat ve tamirat sahiplerinin kanunen Belediyeden alınmasını icabetti-
recek her türlü inşaat ve tamirat ruhsatsız olarak bizzat yapması ve yap
tırması memnudur. İş bu memnuniyet hilafına hareket edenlerden para 
cezası alınmakla beraber aynca haklarında kanuni muamele yapılır. 

Madde 12 — Fennî kanalizasyon şebekesi bulunan mahallerde bina 
sahipleri lağımlarını kanalizasyona bağlamaya mecburdurlar. Tebligata 
nağmen bu mecburiyete riayet etmiyen bina sahiplerinden para cezası 
alınır. 

Y u k a n d a belirtilen 195 maddelik Zabıta Yönetmeliği Belediye 
Meclisinin 16/2/1969 tarihinde 14 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 

1726 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel, geçici 'teminat ve işyer
ler i yazılı motorlu araçların kiralanması kapalı zarf la eksiltmeye çıka-
nlmıştır. Eksütme 18/4/1973 Çarşamba günlü saat 15.30 da Bölgede 
yapılacaktır. Şartname Malzeme Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırlayacakları kapalı 
teklif mektuplarım ihale günü saat 14.30 a kadar Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazan it ibare alınmaz. 

Geçici Muh . 
Miktarı Tem. bedeli 

İ ş y e r i C i n s i Adet L i r a L i r a 

1 — A n k a r a - Çantan Y . Şantiyesi (35 kişilik) 
Otobüs 

1 8.850 152.000 

2 —• Yunusemre - Sivr ihisar îlt. Minibüs a 5.430 63.600 
3 — Kınkkale - Çerikli Y Şant. Minibüs 1 5.430 63.600 
4 — Etibank - Kırka - Degirmenözü i 

Boraks madeni yolu (35 kişilik) 
Otobüs 

1 8.850 152.000 

5 — A n k a r a - K u l u aynmı Beton 
(40 kişilik) 
Otobüs 

As fa l t Şantiyesi (40 kişilik) 
Otobüs 

1 B.950 164.000 

6 — 1 No. lu Asfalt Sathı kaplama 
Şantiyesi (40 kişilik)' 1 7.080 116.600 Şantiyesi 

Otobüs 
7 — 1. No. l u Asfalt Sathı Kap lama 

Şantiyesi (20 kiş.lik) 
Otobüs 

1 B.oeo 76.800 

8 —• 1. Bölge hududu A n k a r a Asfa l t 
Betonu Şantiyesi (40 kişilik) 

Otobüs 
1 8.950 164.000 

9 — 2 No. lu Asfa l t Sathı Kaplama 
Şantiyesi {40 kişilik) 

Otobüs 
a 7.080 116.600 

10 — 2 No. lu Asfalt Sathı Kaplama 
Şantiyesi (20 kişnuk) 

Otobüs 
T 5.090 76-800 

3399/4-2 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ? 
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