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K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 7/11142 

20 Kasım 1975 tarihinde Islamabad'da imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması» nın onaylanması; Dışişleri 
Bakanlığının 11/12/1975 tarihli ve ESİD : 450. 013-4/75- 1260 sayılı ya
zısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci 
maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/12/1975 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANİ 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

S. DEMİREL 

Devlet Bakara 
Barbakan Yardımcısı 

A. TÜRKES 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. E R B A K A N 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. FEYZİOĞLÜ 

Devlet Bakara 
H- A K S A Y 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ye Teknik İşbirliği 

Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti (bundan böyle «Âkit Taraflar» diye anılacaktır), 

— Ortak inançlarından ve ülkeleri arasındaki geleneksel ve çok 
candan ilişkilerden esinlenerek, 

— Aralarında mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha faz
la güçlendirmek arzusuyla, 

— Her ik i tarafa da yarar sağlayacak ekonomik ve teknik işbir
liğinin sürekli gelişmesini desteklemek ve kolaylaştırmaktaki çıkarla
rını teyid ederek, 

— B u tür somut işbirliğinin gelişmesi için en elverişli koşulları 
yaratmaya kararlı olarak. 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

MADDE 1 
Âkit Taraflar, ekonomilerini ve milletlerinin refahını geliştirme

ye katkıda bulunacak olan iki ülke arasındaki ekonomik ve teknik iş
birliğini teşvik etmek ve güçlendirmek için gerekli bütün tedbirleri 
alacaklardır. 

TWlar Bakamı 
M . K. E R K O V A N 

VIillî Savunma Bakam 
F. M E L E N 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. E R G E N E K O N 

Ticaret Bakanı 
H . B A Ş O l 

Gıda - Tar- ve Hav. Bakanı 
Prof. K . ÖZAL 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A . DOĞRU 

tımar ve İskân Bakanı 
N. OK 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. S- E R E K 

Devlet Bakanı 
G. K A R A C A 

içişleri Bakanı 
O. ASlLTÜRK 

Millî Eğitini Bakanı 
A. N. E R D E M 

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

Ulaştırma Bakanı 
İV. M E N T E Ş E 

Em- ve Tab- Kay. Bakam 
S- KILIÇ 

Kövişieıi Bakanı 
V. POYRAZ 

Kültür Bakanı 
R. DANIŞMAN 

Adalet Bakanı 
/ . MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Balkanı 
/ . S- ÇAĞLAYANGlL 

Bayındırlık Bakara 
F . A D A K 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. ÖZTRAK 

Çalışma Bakanı 
A- T. P A K S U 

Turizm ve Tan. Bakam 
L. TOKOĞLU 

Orman Bakanı 
T. KAPANLİ 

Sosyal Güvenlik Bakam 
A. M . A B L U M 

Agrément on Economie and Technical Cooperation Between 
The Government of The Republic of Turkey and The Go

vernment of The Islamic Republic of Pakistan 

The Government of the Republic of Turkey and the Govern
ment of the Islamic Aepublic of Pakistan (hereinafter referred to 
as «The Contracting Parties»), 

— inspired by their common faith and very "cordial traditional 
ties between their countries, 

— desirous xof further strengthening the existing friendly and 
brotherly relations, 

—confirming their interests in supporting and facilitating the 
continued development of mutually advantageous economic and 
technical cooperation, 

— determined to create the most appropriate conditions for 
the development of such concrete cooperation, 

have agreed as follows : 

ARTICLE 1 

The Contracting Parties shall take all the necessary measures 
to promote and strengthen economic and technical cooperation 
between the two countries which would contribute to the develop
ment of their economies and the welfare of their nations. 

R 

Başbakan 
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MADDE 2 

Âkit Taraflar her ik i ülkedeki devlet örgütlerinin, kamu ve özel 
sektör kuruluş ve teşebbüslerinin karşılıklı fayda esasına dayalı ola
rak işbu Anlaşma çerçevesinde işbirliği yapmaları için tüm olanakları 
araştırmayı ve yararlanmayı kararlaştırmışlardır. 

MADDE 3 

i k i Taraf, her türlü işbirliği konuları meyanmda, aşağıdaki işbir
liği alanlarını ele almayı kararlaşt ırmışlardır: 

— Tarım ve tarımsal endüstri 
— Ağır endüstri 
— Hafif endüstri 
— Gıda endüstrisi 
— Turizm 
— Üretim ticaret ve ulaştırma alanlarında ortak teşebbüsler 
— İki ülkeyi de ilgilendiren diğer alanlar. 

MADDE 4 

İşbu Anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecek ekonomik ve teknik 
işbirliğini ilgilendiren projelerin ayrıntıları, ik i ülkenin ilgili teşeb
büsleri, kuruluşları veya makamları arasında imzalanacak mukavele
ler üzerinden tespit edilecektir. 

MADDE 5 

Âkit Taraflar, karşılıklı olarak ülkeleri arasında teknik işbirliği
nin gelişmesini teşvik edecekler, uzman, belge ve teknik eğitim konu
sundaki ihtiyaçlarının karşılanmasında mümkün olan ölçüde birbirle
rine yardımcı olmaya çalışacaklardır. Bu hususu gözönünde tutarak, 
Âkit Taraflar, gerektiği hallerde işbu Anlaşma hükümleri tahtında 
ayrı programlar düzenleyeceklerdir. Bu programların finansmanı ve 
diğer şartları ayrı mukavelelerle tespit olunacaktır. 

MADDE 6 

Âkit Taraflar, kendi teşebbüs ve kuruluşlarını diğer Akit Taraf 
ülkesinde açılan sınaî, ticarî teknik ve sair nitelikleri fuar ve sergi
lere katılmalarını teşvik edecekler ve kendi ülkelerinde açılacak bu 
çeşit fuar ve sergilere diğer Âkit Tarafın kuruluş ve teşebbüslerinin 
katılmasını kolaylaştıracaklardır. 

MADDE 7 

Her ik i ülkenin devlet örgütleri, kamu ve özel teşebbüsleri. Âkit 
Taraflardan her birinin özel ilgi göstereceği mal ve maddelerin dü
zenli bir şekilde ikmalini sağlamak amacıyla uzun vadeli anlaşmalar 
yapabileceklerdir. 

MADDE 8 
Karşılıklı çıkarlarının bulunduğu her türlü ekonomik ve teknik 

alanda yakın işbirliğini sürdürmek hususunda katî kararlı olan Âkit 
Taraflar, görev sahası aşağıda belirtilen Bakanlar düzeyinde bir Türk-
Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu kurmayı 
kararlaşt ırmışlardır: 

1 — Ortak Komisyon, işbu Anlaşmanın başarılı bir şekilde uygu
lanabilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. 

2 — Ortak Komisyon, işbu Anlaşmanın uygulanmasından doğan 
sorunların görüşülmesine ve çözümlenmesine vasıta olacaktır. 

3 — Ortak Komisyon, karşılıklı çıkarların bulunduğu yeni alan
lar tespit edecek ve bunun üzerine ilgili Hükümetlere tavsiyelerde 
bulunacaktır. 

4 — Ortak Komisyon, yılda bir defa münavebeyle Türkiye ve 
Pakistan'da toplanacaktır. 

5 — Ortak Komisyon, çalışma kurallarını kendi tespit edecektir. 
6 — Ortak Komisyon, Âkit Tarafların yetkili makamları ara

cılığı ile haberleşmek suretiyle gündemini hazırlayacaktır. 
7 — Ortak Komisyon, lüzum gördüğü sayıda toplantı akdede

bilir. 

MADDE 9 
İşbu Anlaşma çeçevesinde ik i ülke arasında yapılacak işbirliği 

her ik i ülkede yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun 
olarak yönetilecektir. 

ARTICLE 2 
The Contracting Parties have decided to explore and utilize 

all possibilities for cooperation within the framework of the pre
sent Agreement between the State organizations, public and private 
institutions and enterprises of the two countries on the basis of 
mutual interests. 

ARTICLE 3 
The two Parties have decided to take up, inter alia, the follo

wing as possible fields of cooperation: 
— agriculture and agro-industry 
— heavy industry 
— light industry 
— foodstuff industry 
— tourism 
— joint ventures for production, commerce and transportation 
— other fields of interest for both countries, 

ARTICLE 4 
The details of projects relating to economic and technical coo

peration to be realized within the framework of the present Agree
ment, shall be established on the basis of contracts to be signed bet
ween the interested enterprises, organizations or public bodies of 
the two countries. 

ARTICLE 5 
The Contracting Parties shall encourage, on reciprocal basis, 

development of technical cooperation between the two countries, 
and shall endeavour to assits each other, as far as possible, in mee
ting their requirements for experts, documentation and technical 
training. With this in view, the Contracting Parties shall arrange, 
where necessary, individual programs within the terms of this Agree
ment. The financing and other provisions of these programs wil l be 
determined in separate contracts. 

ARTICLE 6 
The Contracting Parties shall encourage their enterprises and 

organizations to participate in the industrial, commercial, technical 
and other fairs and exhibitions organized in the country of the other 
Party and shall facilitate the participation of the enterprises and 
organizations of the other Contracting Party in such fairs and exhi
bitions organized in their country. 

ARTICLE 7 
The respective State organizations, public and private enterpri

ses of the two countries may conclude long-term commodity agree
ments to ensure regular supply of commodities of particular inte
rests to either of the Contracting Parties. 

ARTICLE 8 
The Conracting Parties, firmly determined to pursue close coo

peration in all economic and technical areas of mutual interest, have 
decided to establish a Turkish - Pakistani Joint Commission at Minis
terial level for Economic and Technical Cooperation with the follo
wing terms of reference: 

1 — The Joint Commission shall adopt necessary measures for 
the successful implementation of the present Agreement. 

2 — The Joint Commission shall serve as a means for discus
sing and solving the problems arising from the implementation of 
the present Agreement. 

3 — The Joint Commission shall seek to identify new areas of 
common interest and shall thereupon recommend to the respective 
Governments. 

4 — The Joint Commission shall meet once a year alternately 
in Turkey and Pakistan. 

5 — The Joint Commission shall make its own procedurel rules 
for functioning. 

6 — The Joint Commission shall draw up its agenda by means 
of communicating through the competent authoritites of the Cont
racting Parties. 

7 — The Joint Commission may hold as many meetings as it 
may deem necessary. 

ARTICLE 9 
Cooperation between the two countries within the framework 

of the present Agreement shall be concluded in accordance with the 
laws and regulations in force in the two countries. 



5 ŞUBAT 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 3 

MADDE 10 

îşbu Anlaşma, yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl süre ile 
geçerli olacaktır. Bu süre sona ermeden altı ay önce Taraflardan biri 
Anlaşmayı sona erdirmek isteğini yazılı olarak bildirmedikçe, Anlaş
ma kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilenmiş addedilecektir. 

MADDE 11 

işbu Anlaşma çerevesirıde imzalanacak mukavelelerin uygulan
ması Anlaşmanın sona erdiği tarihte tamamlanmamış ise, anılan mu
kavelelerin sonuçlandırılmasına değin işbu Anlaşma hükümleri ge
çerli addedilecektir. 

MADDE 12 

işbu Anlaşma, Âkit Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için 
gerekli anayasal koşulların yerine getirildiğini biribirlerine bildirdik
leri tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdaki hususları teyiden, Hükümetleri tarafından yetkili 
kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Islamabad'da 20 Kasım 1975 tarihinde İngilizce dilinde aynı de
recede geçerli ik i asıl nüsha halinde düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

Pakistan İslâm Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

Aziz Ahmed 
Dış ve Savunma İşleri ile Görevli 

Devlet Bakanı 

ARTICLE 10 
The present Agreement shall be valid for a period of five years 

from the date of its entering into force. Upon the expiry of the said 
period, its validity shall be automatically extended for further pe
riods of one year, unless either of the Contracting Parties declares 
in writing its intention to terminate the Agreement six months prior 
to its expiry. 

ARTICLE 11 
Should the implementation of the contracts signed within the 

framework of the present Agreement not be completed at the time 
of the present Agreement is terminated, the provisions of the pre
sent Agreement shall be considered valid until such time the said 
Contracts are completed. 

ARTICLE 12 
The present Agreement shall enter into force on the date when 

the Contracting Parties notify each other that the constitutional 
requirements for the entry into force of the Agreement have been 
fulfilled. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authori
zed by their respective Governments, have signed this Agreement. 

Done in Islamabad on November 20, 1975, in English, in two 
original copies both of which being equally authentic. 

the For the Government of 
Republic of Turkey 

Ihsan Sabri Caglayangil 
Minister of Foreign Affairs 

For the Government of the 
Islamic Republic of Pakistan 

Aziz Ahmed 
Minister of State for Foreign 

and Defence Affairs 

Karar Sayısı: 7/11294 

istanbul Hilton ebelinin İşletilmesi mevzuunda Hilton Internati
onal Oo Firması üe T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü arasında 
aktedüen mukavele gereğince ıl/l/19l76 tarihinden 1/1/1986 tarihine ka
dar tahaşşüt edecek kârdan adı gecen yabancı firmanın Mssesinin, {bu 
husustaki şartlar Maliye Bakanlığınca tespit ve tayin edilmek kaydiyle) 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Kararın 35 nci mad
desi hükmüne istisnaen transferine müsaade edilmesi; Maliye Bakanlığı
nın 8/1/1976 tarih ve 593584-08-1/85/1102 sayılı yazısı üzerine. Bakanlar 
Kurulunca 18/1/1976 tarihinde fcararlaştınlrnıştrr. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

S. DEMIREL Prof. Dr. N. E R B A K A N Prof. Dr. T. FEYZIOĞLU 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam Devlet Bakanı 

A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H . AKSAY 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. K. E R K O V A N G. K A R A C A M Ü F T Ü O Ğ L U 

Millî Savunma Balkanı İçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakanı 
F. M E L E N / M Ü F T Ü O Ğ L U / . s. ÇAĞLAYANGIL 

Maliye Bakamı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. E R D E M F. A D A K 

Ticaret Balkanı Sağ. ve Sos. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı 
H- BASOL Dr. K. DEMIR 0- ÖZTRAK 

Gıda - Taır. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakam Çalışma Bakanı 
Prof. K. ÖZAL İV. M E N T E Ş E A. T. PAKSU 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
A. DOĞRU S- K ı L ı Ç L. TOKOĞLU 

İmar ve İskân Balkanı Köy işleri Bakanı Onman Bakanı 
N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ 

Genç. ve SPOT Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakam 
A. Ş. E R E K R- DANıŞMAN A . M. A B L U M 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı : 15740 
1 — Erzurum İli Karayazı İlçesinin Göksu Bucağına bağlı Ko

pal Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 

2/10/1975 tarihli ve 1975/398-484 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
20/1/1976 

CUMHURBAŞKANI 

FAHRl S. KORUTÜRK 
Başbakan İçişleri Bakam 

S. D E M İ R E L O. A S İ L T Ü R K 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayıs ı : 15714 
1 — Açık bulunan ikinci derece kadrolu Talim ve Terbiye Da-

iıesi Üyeliğine; Planlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Başkan 
Yardımcısı Yaşar Baykul'un 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ıncı maddesi uyarınca atan
ması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürürütür. 

13/1/1976 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 

Millî Eğitim Bakanı Başbakan 
S. D E M İ R E L A. N . E R D E M 

Karar Sayıs ı : 15751 
1 — 1750 sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri 

ile, «Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yük
seltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19 uncu maddesi hükümleri uya
rınca Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulunca seçilen ve 
seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Nöroloji 
Kürsüsü Doçenti Dr. Türe Tunçbay'm, kadroya bağlı olmaksızın ve 
aylığını doçentlik kadrosundan almak üzere üniversite profesörlüğüne 
atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
20/1/1976 

CUMHURBAŞKANI 
F A H R İ S. KORUTÜRK 

Başbakan Milli Eğitim Bakanı 
S. D E M İ R E L A. N . E R D E M 



Sahife : 4 (Resmî Gazete) 5 ŞUBAT 1976 

G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar : (76/7) 

1 — Memleketimizle Polonya Halk Cumhuriyeti arasında 23 Nisan 
1974 tarihinde imzalanmış ve 4/7/1974 tarihli 14935 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanmış bulunan Tasfiye Protokolünün IV. maddesinde belirtiler 
orta vadeli proje kredileri mukaveleleri ile ilgili hesapta tespit edilen 
S 595.788,— lık borç bakiyesinin mer'i İhracat Rejimimiz hükümleri 
dahilinde 31 Ağustos 1976 tarihine kadar Memleketimizden pamuk ihracı 
suretiyle tasfiyesi uygun görülmüştür. 

2 — Birinci maddede zikredilen pamuğun İhracat Yönetmeliğinim 
14. maddesinde öngörülen esaslar dahilinde ihracına müsaade edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından: 

1/8/1972 yayım tarihli 1615 sayılı Gümrük Kanununun 78 nci 
maddesinin 1, 2, 3 ve 6 ncı fıkralarında yazılı ihtilâfları halletmeye 
yetkili olan ve aynı Kanunun 80 nci maddesi gereğince Türkiye Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâası 
alınmak suretiyle, Ticaret Bakanlığı ile müştereken tespit edilip 14572 
sayılı 22/6/1973 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Eksper Hakemler 
listesinin muhtelif zümreler bölümüne Sami Gürak (Zahitbey Sokak 
19 Kızıl toprak-istanbul) , Al i Sıddık Tüzün (22 nci Sokak No. 27/1 
Gürat Apartmanı Kat 4 Güzelyalı - İzmir) ve Enis Kansu (Teşvikiye 
Şakayık Cadde No. 6-8 Daire 16 istanbul) nun dahil edilmesi uygun 
bulunmaktadır. 

T E B L I Ğ 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

1 — Bankamızca, alım - satım konusu yapılan dövizler arasına alın
ması kararlaştırılan Avustralya doları için saptanan alış satış fiyatları 
ile bu dövizin esasen alınıp satılmakta olan efektifleri için yeniden tes
pit edilen alış satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

2 — İşbu alış ve satış fiyatlarının uygulanmasına 5 Şubat 1976 Per
şembe sabahından itibaren başlanacaktır. 

II SAYILI LİSTE 

Dövizin cinsi 

1 Avustralya doları 

Dövizin Cinsi 

1 Avustralya doları 

Döviz (Kuruş olarak) Efektif (Kuruş olarak) 
Alış Satış Alış Satış 

1890.00 1927.80 

IV SAYILI LİSTE 
Döviz alış fiyatı 

Kuruş 

1417.53 

1795.50 1946.70 

Efektif alış fiyatı 
Kuruş 

Î346İÎ6 

D Ü Z E L T M E L E R 

3/2/1976 tarihli ve 15488 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret İşlerine Dair (Anlaşmalar: 76/6) 
sayılı Sirkülerin ihraç maddeleri ile ilgili listesinde yer alan «Liman» 
ibaresi, «Limon» olarak; 

Düzeltilmiştir. 

28/1/1976 gün ve 15482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Or
man Bakanlığı Teknik Araştırma Hizmetlerinin Yürütülmesine ve 
Teknik Araştırma Dairesinin görev ve Çalışmalarına Ait Yönetme
lik» in yayımlanmayan 25 nci maddesi aşağıda belirtilmiştir. 

«Madde 25 — Fen Heyetleri Müdür Yardımcılarının nitelikleri: 
1 — Ormancılık lisans öğrenimi görmüş olmak, 
2 — Araştırma ve mesleğin diğer dallarında en az 10 yıl başarılı 

hizmet yapmış olmak, 
3 — Bi r yabancı dili literatür takip edecek seviyede bilmek.» 

I L Â N L A R 
T. C. Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Baş

kanlığından : 

MUHTELİF M A L Z E M E ALINACAK 
1 — Aşağıda yazılı mazleme hizalarındaki gün ve saatlerde Sir-

keci'deki Komisyon binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Tekliflerin en geç ihale saatine kadar komisyona verilmiş veya gel
miş olması şarttır. 

2 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartna
meler komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 — TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 
ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

C i n s i Miktarı Günü Saati 

1 - Birer adet kompresör ile otomatik 2 Adet 20/2/1976 15.00 
daire testere tezgâhı 

2 - Harici çift telefon kablosu 77700 Metre 23/2/1976 15.00 
1256 / 2-2 • 

Başbakanlık Basımevi İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — Otomatik dizgi makinalarmda yılda 500.000 satır yazı kapalı 
zarf usulüle dizdirilecektir. 

2 — İhale 25/2/1976 günü saat 15.00 de İşletmede yapılacaktır. 
3 — Geçici teminatı 15.250 liradır. 
4 — Şartname ücretsiz olarak işletmeden alınabilir. 
5 — İsteklilerin ihale günü saat 14.30 a kadar İşletme -Müdürlüğüne 

tekliflerini vermeleri ilân olunur. 

Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1975/353 
K. N o : 1975/519 
Kumar oynamak suçundan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar 

ile T.C.K. nunun 568. maddesi gereğince yedi gün hafif pahis ve 50 lira 
hafif para cezasiyle mahkumiyetine karar verilen Elazığ Sedeftepe Kö
yünden olup halen Adana Büyükçukurova'da mukim Ali oğlu, Firdevs-
ten doğma 1341 doğumlu Ziya Aydm'ın, uzun zamandanberı aranmasına 
rağmen ele geçirilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 
31 inci maddeleri gereğince ilânı, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
hükmün muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

1112/1 

E. No : 1975/593 
K . N o : 1975/714 
Tar ihi : 27/8/1975 
6085 sayılı Trafik Kanununa muhalefetten ötürü, yukarda tarih ve 

numarası yazılı karar ile 6085 sayılı Kanunun 24, 58/B bendi gereğince 
10 gün hafif hapis ve 300 lira hafif para cezasiyle mahkumiyetine ka
rar verilen İspir İlçesinin Güney Bucağı Avcı Köyü 45 sayılı hanede 
nüfusa kayıtlı olup halen istanbul Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58 
Sokak No: 66 da mukim Mehmet ve Gülüzar oğlu 1944 doğumlu Süley
man Ogün'e gıyabî hükmün tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince ilânı ve ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün muhatabına tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 1112/2 

R 

G 

R 



(Resmî Gazete) Sahife : 5 5 ŞUBAT 1976 

Zara Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/364 
Orman İdaresine izafeten Orman Dava Takip Memuru İsmail 

Kılıç tarafından, Zara'nm Becekli Köyünden Gazi oğlu, Rifat Özkan 
aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında; 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan, davalıya ilânen tebligat 
icrasına karar verilerek duruşma 25/3/1976 günü saat 11.40 a bırakıl
mıştır. İhtarlı davetiye yerine sayılmak üzere, davalı en geç ilk duruş
mada ibraz etmek istediği belgeleri getirmesi, göndermesi gerekmek
te olup, belli günde gelmediği veya göndermediği, kendisini bir vekil
le de temsil ettirmediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılaca
ğı ilân olunur. 941 

1974/852 
Orman İdaresine izafeten Orman Dava Takip Memuru İsmail 

Kılıç tarafından, Zara Göktepe Köyünden M . Al i oğlu Sabri Erkol 
aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında; 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan, davalıya ilânen tebligat 
icrasına karar verilerek duruşma 25/3/1976 günü saat 13.30 a bırakıl
mıştır. İhtarlı davetiye yerine sayılmak üzere, davalı engeç ilk duruş
mada ibraz etmek istediği belgeleri getirmesi, kendisini bir vekille de 
temsil ettirmediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilân 
olunur. 942 

1974/316 
Orman İdaresine izafeten Orman Dava takip Memuru İsmail Kı

lıç tarafından, Zara'nm Göhertaş Köyünden Salih oğlu, Mehmet Yıl
dız aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan açık duruşması sıra
sında; 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan, davalıya ilânen tebligat 
icrasına karar verilerek duruşma 1/4/1976 günü saat 10.30 a bırakıl
mıştır. İhtarlı davetiye yerine sayılmak üzere, davalı en geç i lk du
ruşmada ibraz etmek istediği belgeleri getirmesi, göndermesi gerek
mekte olup, belli günde gelmediği veya göndermediği, kendisini bir 
vekille de temsil ettirmediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapı
lacağı ilân olunur. 943 

istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . N o : 1975/69 
K. No : 1975/212 
Hırsızlıktan Maznun olup İnebolu Çubuk Köyü Hane 40 da nüfusa 

kayıtlı olup Yağkapanı Kalafatyeri Düğmeciler Sokak 133 no. da otu
rur Hasan oğlu Hatice'den doğma, 1947 doğumlu, Hasan Acar hakkın
da yapılan duruşma sonunda: T. C. K. nun 491/4, 522, 59, 525 inci mad
de ile beş ay hapis ve bu kadar emniyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulmasına dair sanığın gıyabında verilen 27/6/1975 tarihli hü
küm sanığa tebliğ için gönderilmiş bulunmamış olduğundan zabıtaca 
da arattırılmış ve yine bulunamaması sebebiyle ikametgâhı meçhul 
kalmış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine 
mahkemece karar verilmiş olduğundan, işbu ilân varakasının tebliği 
Tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Hasan Acar'a tebliğ vamlmış 
sayılacağı ilân olunur. 1114 

istanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . N o : 1973/23 
K . No : 1975/7 
Müt Karar : 1975/165 

K A R A R 
Başkan : Rüçhan Kutengin 7156 
Üye : Necdet Karaağaoğlu 11776 
Üye : Salih Acıpayamoğlu 12737 
Başkâtip : Kâmuran Uysal 1925 
29/4/1971 tarihinde Mehmet Özhava'yı öldürmek suçundan sanık 

olup Siverek Camii Kebir Mahallesi 459 hanede nüfusa kayıtlı olup 
istanbul'da Küçükpazar Ülke Palas Oteli'nde yatıp kalkar, Mustafa 
oğlu Şeyla'dan doğma, 6/7/1949 doğumlu Mehmet Alkaç hakkında ya
pılan yargılama sonunda sanığın hareketine uyan T. C. K . nun 448, 
51/1, 31, 33 üncü maddeleri uyarınca 18 sene müddetle ağır hapsine, 

1803 sayılı Af Kanununun l / C maddesi uyarınca 12 senesi indirilerek 
6 sene müddetle ağır hapis cezası ile mahkûmiyetine, 7/B maddesi 
hükmünce tayin olunan fer/i ve mütemmim cezaların ortadan kaldırıl
masına, hürriyeti bağlayıcı cezanın infazında 7/A maddesi hükmünün 
nazara alınmasına suçta kullanılan çakı bıçağının 26. madde gereğince 
müsaderesine 27/1/1975 tarihinde sanığın gıyabında karar verilmiştir. 

Sanık Mehmet Alkaç'm gıyabında verilen iş bu karar PTT ve za
bıta marifeti ile tebliğ edilmek istenmiş isede sanık adresinde buluna
madığından tebligat yapılamamıştır. 

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip mad
deleri gereğince karar Resmî Gazete'de ilânı suretiyle sanığa tebliğine 
ilânın yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde kanunî yollara baş
vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine 29/8/1975 tarihinde oy 
birliğiyle karar verildi. 

1115 

istanbul Onbirinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E N o : 1975/377 
K . No : 1975/716 
Hırsızlıktan Mahkememizin 27/11/1975 tarihli ilâmı ile (T. C. K . 

nun 491/İlk, 62, 522 ve 525) inci maddeleri gereğince iki ay hapis ve 
hapis cezası kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma 
rezasiyle hükümlü, istanbul, Zeytinburnu, Yenidoğan Mah. 54/23 de 
oturur, Tahtakale'de halde çalışır, Ali oğlu, 1953 doğumlu, sanık İsmail 
Bütüner hakkındaki gıyabi ilam, bütün aramalara rağmen bulunup 
lebliğ edilemediği cihetle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 
inci maddeleri hükümleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıl
masına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 1116/1 

istanbul 4 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

1974/280 
Kaçakçılıktan sanıklar Hüseyin oğlu 1944 doğumlu, Tophane Ka-

labaş Cad. No: 32 de oturur, Erdoğan Varan ve İbrahim oğlu 1951 
doğumlu, Üsküdar Pazar arkası Zümrüt Otelinde kalır Hikmet İnceler 
haklarında mahkememizde yapılan duruşma sonunda; 

Sanıkların hareketlerine uyan 1918 sayılı Kanunun 25/3 ve 1177 
sayılı Kanunun 88/2, 25/son, 59, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gere
ğince neticeten üçerbin lira ağır para cezasına dair 7/11/1975 tarih 
1974/280 - 1975/308 sayılı gıyabî karar sanıkların bulunamamaları ne* 
deniyle ilânen tebligat yapılmasına mahkememizce karar verilmiş ol
duğundan, iş bu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanuni 
vollarma müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ilân olu
nur. ' 1116/2 

istanbul 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1975/463 
K. No : 1975/556 
Sav. No : 1975/10321 
Hâkim : Nevzat Ersan 10468 
Kâtip : Saime Durmuşoğlu 
1918 sayılı Kanuna muhalefetden maznun Darende Sakızlı Köyü 

H . 77-14 de nüfusa kayıtlı Darende Kazası Şahabık Kövünde mukim, 
istanbul'da ikametgâhı yok, Cuma oslu 12/10/1961 de Avse'den doğma, 
Asım Güneş hakkında mahkememizden verilen gıvabi ilamın sanığa 
tebliğ edilemediği C. Savcılığınca iade edilen muameleli evraklardan 
anlaşılmakla dosya tetkik edilip icabı düşünüldü : 

Maznuna isnad edilen 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla mu
addel 25/3-Son, 1177 savılı Kanunun 88/2, 54/3, 59 uncu maddeleri ge-
ı-epince iki ay onbeş eün hapis, 25 lira ağır para cezası ile teczivesine, 
647 sayılı Kanunun 4üncü maddesi ile bir gün hapisin 20 lira hesfabı 
ile 2 ay 15 gün hapisin 1500 lira asır para cezasına çevrilmesine, siga
raların müsaderesine dair mahkememizden verilen 14/7/1975 tarih 
1975/463 esas ve 1975/556 karar sayılı hükmün 7201 savılı Teblisal Ka
nununun 28 inci maddesindeki sarahat dairesinde tebligat çıkarılma
sına rağmen tebliğ edilemediği tribi zabıtacada adresinin meçhul kaldığı 
anlaşılmakla mezkur kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri eere&ince 
hüküm hülasasının ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 eün 
sonra tebligatın yapılmış savılmasına, temyizi kabil olmak üzere 
20/1/1976 tarihinde karar verildi. 1117 



Sahife : 6 

Eskişehir îcra Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden: 

E . No : 1975/275 
K . N o : 1975/710 
îcra Dosya No : 1975/1539 
Hâkim : Nurettin Kılıçreis 11139 
Kâtip : Nermin Tunç 
Şikâyetçi: Kemal Öndül 
Vekil i : Av. Hali l Akçardak 
Sanık: A l i Karaca, Necmettin oğlu, Zehradan olma, 1956 doğum

lu, Sivrihisar, Karaburhan Köyü 7/32 hanede nüfusa kayıtlı, Türk, İs
lâm, halen Eskişehir, Sanayi Çarşısı, Ateş Sokak bila no. da mukim. 

Mustafa Yazıcı, Mustafa oğlu, Fehime'den olma, 1949 doSumlu, 
Adapazarı», Karadiler Köyü 16 hanede nüfusa kayıtlı halen Eskişehir, 
Sanayi Çarşısı, Ateş Sokak bila noda ikamet eder. 

Suç : Mal beyanında bulunmamak 
Suç tarihi: 5/3/1975 
Borç mik ta r ı : 1.650,— TL. 
Yukanda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mal beyanında bu

lunmamak suçundan dolayı Eskişehir İcra Ceza Hâkimliğinde yapılan 
duruşma sonunda: 

Sanıklann Eskişehir İcra Ceza Hâkimliğinin 11/7/1975 tarih ve 
275-710 sayılı gıyabi hükmü ile 1.1. K. nun 337. maddesi gereğince, 
takdiren ve teşdiden üçer gün müddetle hafif hapis cezası ile tecziye
lerine, karar verilmiş olup gıyabî hüküm sanıklardan Mustafa Yazıcı
ya tebliğ olunarak kesinleşmiş ve infaz için savcılığa verilmiş olup 
diğer sanık Al i Karaca bütün aramalara rağmen bulunamadığından 
gıyabî hüküm tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddeleri gere
ğince ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1108 
* 

Dinar Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1974/1063 
K. No : 1975/141 
Tecavüzkâr sarhoşluk ve bıçakla yaralamak suçundan sanık hak

kında Mahkememizin 19/2/1975 tarihli ilâmı ile T.C.K. nun 456/4, 
457/1, 572/1 inci maddeleri gereğince neticeten ik i ay otuz gün hapis 
cezasına hükümlü Osmaniye Karaçay Mahallesinden Al i oğlu 1946 do
ğumlu Mustafa Gööebakan hakkındaki gıyabi ilam sanığın bütün ara
malara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediği 7201 
sayılı Adli Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen 
sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 
itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

1109 

1974/699 
Şahsi davacı İbrahim karısı Bayram kızı 1943 doğumlu Çifteler 

İlçesi Han Kasabası Dokuzlar Mahallesi 2 hanede oturur Fadime Öz-
çamur'a 7/8/1974 suç tarihinde gündüzün mesken masuniyetini ihlal ve 
hakaret etmek suçundan sanıklar Ayşe, Yusuf ve Emine Aslan hakkın
da yapılan duruşmada. 

Şahsi davacı Fadime Özçamur'un bütün aramalara rağmen adre
sinin tesbit edilemediği ve duruşma gününün şahsi davacıya bildirile-
mediğinden Adli Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı 
geçen şahsi davacıva 10/2/1976 tarih saat 10.00 olan duruşma gününü 
ilânen tebliğine ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
duruşma günü tebliğ edilmiş savılacaeı ilân olunur. 1110 

istanbul İkinci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1975/768 
K . N o : ,1975/639 
Davacı: K . H . 
Müdahil • Tekel Başmüdürlüğü 
Sanık : Yusuf Özsünbül, Mehmet oğlu, Şerife'den 10/9/1953 yı

lında o'ma, halen Adana, Hakkıbeyli Köyü, Hane 137, Cilt 191/88 de nü
fusa kayıtlı, bekâr, okuryazar, sabıkasız, Sirkeci Burdur Otelinde yatar 
kalkar, tonbalacı. 

Suç : 1918 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi: 1/8/1975 

5 gUBAT 1976 

1918 sayılı Kanuna muhalefetten sanık olup, yukanda açık hüvi
yeti yazılı bulunan Yusuf Özsünbül hakkındaki istanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesinde bu suçundan dolayı yapılan açık duruşması sonunda: 

Samk Yusuf özsünbül'ün 1177 sayılı Kanunun 88/2, delaletiyle, 
1918 sayılı Kanunun 6829 saydı Kanunla değişik 25/3, 25/son, T. C. K . 
run 59, 1918 sayılı Kanunun 25/3. maddeleri gereğince 5 ay hapis ve 
25 lira ağır para cezası, kaçak sigaraların müsaderesine, 800 lira maktu 
ve 337 kuruş nisbi ücreti vekâlet ile suç üstü ve PTT giderlerinden 
harcanan 84 lira muhakeme masrafının sanıktan tahsiline mütedair 
gıyabî karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile hükmün 
ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın ya
pıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatm yapılmış sayılmasına karar 
verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1113 / 1 

E . N o : 1975/738 
K. N o : 1975/649 
Davacı: K. H . 
Sanık: Mehmet Gürbüz, Cemal oğlu, Havva'dan 21/8/1958 yı

lında olma, halen Kayseri Develi, Kulpak Köyü Hane 20, Cilt 20, sahife 
26 da nüfusa kayıtlı, bekâr, okuryazar, sabıkasız, Kadıköy Bostancı, 
Karamürsel Sokak Zümrüt Apt. No: 5/1 de ikamet eder, seyyar satıcı. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 22/7/1975 
Hırsızlıktan sanık olup, yukanda açık hüviyeti yazılı bulunan Meh

met Gürbüz hakkındaki istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bu su
çundan dolayı yapılan açık duruşması sonunda: 

Sanık Mehmet Gürbüz'ün T. C. K. nun 492/6-7, Son, 62, 522, 55/3 
üncü maddeleri gereğince 8 ay 26 gün hapis, tutuklu olarak geçirdiğ"' 
günlerin işbu cezasından mahsubunun yapılmasına, PTT giderlerinden 
harcanılan 400 kuruş muhakeme masrafının sanıktan tahsiline müte
dair gıyabî karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile hükmün 
ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyannea ilânın ya
pıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar ve
rilmiştir, 

İlânen tebliğ olunur. 1113/2 

E. No : 1975/102 
K . N o : 1975/653 
Davacı: K . H . 
Müdahil : Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sanık: Hristo Madenoğlu, Anastas oğlu, Katina'dan 1938 yılında 

olma, Fatih, Fener, Abdurubaşı Sokağı Hane 7, Cilt 67, Sahife 65 de 
nüfusa kayıtlı, evli çocuksuz, okuryazar, sabıkasız, Kurtuluş, Dericiler 
Sokak No: 119/1 de oturur, çantacı. 

Suç : 506 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi: 27/6/1974 
506 sayılı Kanuna muhalefetten sanık olup, yukanda açık hüviveti 

vazıh bulunan Hristo Madenoğlu hakkındaki istanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesinde bu suçundan dolayı yapılan açık duruşması sonunda: 

Sanık Hristo Madenoğlu'nun 1973 senesi, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci 
aylarına ait bildirgeleri Kuruma tevdii etmediğinden 506 sayılı Kanunun 
140, 1696 Ek, 6, C. K. 72. maddesi gereğince 2100 lira ağır para cezası 
800 lira maktu ücreti vekâlet ile PTT giderlerinden harcanan 500 kuruş 
muhakeme masrafının sanıktan alınmasına mütedair gıyabî karar sa
nığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 
uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve 
aynı Kanunun 31 inci maddesi uyannea ilânın yapıldığı tarihten 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. - 1113/3 

Ankara Asliye 8. Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/314 
Davacı Mustafa Sangül tarafından davalı Ahmet Kuru, Orhan 

Marşap aleyhine 6.545 liranın tahsili talebiyle açılan davanın yapılan 
duruşmasında: Davalılardan Ahmet Kura'nun adresi tespit edilemeyip 
davetiye ve dava dilekçesi ilânen tebliğ edildiği halde durusmava ica
bet etmediğinden gıyap karannıda ilânen tebliğine karar verildiğinden, 
davalı Ahmet Kuru duruşmanın atılı olduğu 26/2/1976 günü saat 9.30 
da bizzat veya kanuni bir vekille temsil olunmadığı takdirde duruş
manın gıyabında devam olunacağı, gıyap kararının tebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 1120 

(Resmî Gazete) 
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Çorum 2. Asliye Hukuk HâMmliğinden: 

1974/142 
K . H . tarafından Hacı Koçak ve Ayşe Koçak aleyhine açılan ev

lenmenin iptali davasının yapılan muhakemesinde: 
Davalılardan Ayşe Koçak'm adresi tespit edilemediğinden, ilânen 

davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla, davalının duruşmanın bıra
kıldığı 17/2/1976 Salı günü saat 9.30 da mahkemede hazır bulunması 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1101 

Antalya Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Hâkim : Sebahaddin Bizimer 14165 
Kâtip : Oğuz Kabacalı 40 
8/11/1974 tarihinde tetbirsizlikle yangına sebebiyet vermek ^suçun

dan sanık Fethiye Kayabaş Köyünde kayıtlı Feyzullah ve Fatma'dan 
olma 1316 doğumlu Rahibe Koç hakkında mahkememizden verilen 
TCK. nun 383/1 maddesine göre 7 gün hapis 25 lira ağır para cezasına 
dair hüküm adı geçen sanık bulunamadığından tebligat yapılamamış
tır. Verilen karar tecil hükmü olup Resmî Gazete'de ilân edilmek su
retiyle Tebligat Kanununun hükümlerine göre ilân olunur. 

1102 

İskenderun Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Maznun : Erdem Günal Osman Nuri oğlu Müzeyyen'den olma 
1936 doğumlu İskenderun İlçesi Belen Bucağı Şembük Mahallesi ha
ne : 28, c i l t : 2, sahife: 3 de kayıtlı, İskenderun Dumlupmar Mahal
lesi 199. Sokak No. 24 de mukim. 

İskenderun Asliye Ceza Hâkimliğinin U/3/1975 tarih ve 1974/615 
esas 1975/134 sayılı ilâmiyle 506 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 
dolayı 506 sayılı Kanunun 140/B maddesi gereğince ikiyüz lira ağır pa
ra cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup adresinizden bulunama
mış olduğunuzdan yeni adresiniz tespit edilemediğinden işbu kararın 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 1103 

Kilis Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

10/12/1974 tarihinde mütecavüz sarhoşluk ve kavgada bıçak çek
mek suçundan sanık Salih oğlu Rasime'den olma 1948 doğumlu Kilis ' in 
Vaiz Mahallesi H . 125 te nüfusa kayıtlı halen Kil is Aşıt Mahallesi 
Selvili Çıkmazı No: 20 numarada oturan Mahmut Nedim Abdüsselam-
oğlu mütecavüz sarhoşluk suçundan T. C. K . nun 572 nci maddesi ge
reğince 2 ay hafif hapis cezasına mahkum edilmiş bu cezası 10 lira 
bir gün hesabı ile paraya çevrilerek 600 lira hafif para cezası olarak 
infazına, yine aynı sanık kavgada bıçak çekmek suçundan T. C. K. nun 
466 nci maddesi gereğince bir ay hapis cezasına çarptırılmış bu cezası 
647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince 20 lira bir gün hesabı ile 
paraya çevrilerek 600 lira ağır para cezası olarak infazına, sanığın ne
zarette geçirdiği sürenin T. C. K . nun 40 nci maddesi gereğince 20 lira 
bir gün hesabı ile ağır para cezasından icrai mahsubuna emanetin 
1974/94 sırasında kayıtlı bulunan bıçağın T. C . K . nun 36 nci maddesî 
gereğince zoralımına 375 kuruş mahkeme giderinin sanık Mahmut N p -
d m Abdüsselamoğlu'ndan tahsiline karar verilmiş olup sanığın bütün 
aramalara rağmen bulunamadığından hâkimliğimizden sadir olan 
13/5/1975 gün 1974/769-1975/142 sayılı ilamın ilânen tebliği kararlaş
tırılmıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri uya
rınca hükmü ilânen tebliğ olunur. 1104 

Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/496 
Davacı Kral Çiftliği vekili Avukat Yahya K . Zabmoğlu tarafın

dan davalı Celâl Gürbüz aleyhine açılmış olan tazminat davasının 
mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda: 

Mahkememizin 30/12/1975 tarih ve 1974/496 esas 1975/778 karar 
sayılı ilâmı ile sabit görülen 25.000,— liranın rücuhan davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine bu miktara 4/6/1974 ödeme tarihinden itiba
ren, tahsil tarihine kadar yıllık % 5 faiz yürütülmesine, avukatlık 
ücreti tarifesi gereğince takdir olunan 2.600 lira ücreti vekâletin keza 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine, peşin harcın mahsubı ile 
bakiye 539 lira harcın tahsiline, mahkememizce verilen 2/10/1974 gün 

ve 496 sayılı ihtiyati tetbir karannında hükmün kesinleşmesine ka
dar devamına harç ve masrafların davalıya yükletilmesine 4air veri-
ıen karar mahkeme ilâmı yerme kaim olmak üzere ilân olunur. 

1121 • 
Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğmden: 

Esas N o : 1974/1358 
Karar N o : 1975/35 
Karar tarihi: 14/1/1975 
Davacı : K . H . 
Sanıklar : Mahmut Polat Abdülkadir oğul Nadire'den olma 1954 

doğumlu aslen Diyarbakır'ın Bozbağlar Köyü nüfusunda kayıtlı 
Suç : Hırsızlığa tam teşebbüs 
Suç tarihi : 10/8/1974 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinde, C K : 

491/4, 62, 522, 525, 647. sayılı K . nun 6. maddeleri gereğince 2 ay 20 
gün hapis, o kadarda Emniyeti umumiye cezasiyle mahkûmiyetine da
ir yukarıda tarih ve sayısı yazılı Karar-sanığın adresi meçhul bulun
duğundan tebliğ edilemediği cihetle, ilânın tebliğine ve ilân tarihinden 
15 gün zarfında kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün ke
sinleşmiş addine karar verildiği tebliğ olunur. 

1099 

Esas N o : 1975/151 
Karar No : 1975/970 
Karar tarihi: 2/10/1975 
Davacı : K. H . 
Sanıklar: Torun Tümer, İsmail kızı Telli'den olma 1947 doğumlu 

Kelkit İlçesi Köse Nahiyesi nüfusunda kayıtlı 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 4/2/1975 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden, CK : 

491/1, 61, 522, 525, 647, sayılı K. nun 6. maddeleri gereğince 20 gün ha
pis, 20 gün emniyeti umumiye cezasiyle mahkûmiyetine dair yukarıda 
tarih ve sayısı yazılı karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan teb
liğ edilemediği cihetle ilânın tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zar
fında kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addi-
ne karar verildiği tebliğ olunur. 1100 

Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Karar N o : 1975/888 
Esas N o : 1975/1049 
Karar tarihi : 24/9/1975 
Davacı : K. H . 
Sanık : Bozan Çeri, Zülküf oğlu Sakine'den olma 1949 doğumlu 

aslen Ergani İlçesinin Memelan Köyü nüfusunda kayıtlı 
Suç : Alkollü ve ehlivetsiz vasıta kullanmak 
Suç tarihi : 24/8/1975 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden 6085 

«avılı K . nun 31, 58/C, 24, 58/B. CK : 71. maddeleri gereğince 15 gün 
hafif hanis ve 400 lira hafif nara cezasiyle mahkûmiyetine dair yu
karıda tarih ve numarası yazılı karar sanığın adresi meçhul bulun
duğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 
15 gün zarfında kanun voluna başvurmadığı takdirde hükmün kesin
leşmiş addine karar verildiği tebliğ olunur. 1098 

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğmden: 

1975/1459 -1609 
Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinin 30/12/1975 tarih ve 1975/ 

1459-1609 sayılı kararı ile 9 sene, 10 ay hapse mahkum Eskişehir Ok-
iubalı Köyü Hane 111-5-106 da nüfusa kayıtlı Zülkarney oğlu 1927 
doğumlu hükümlü Nihat Yalçm'a ağabeyi Ziyal Yalçuı'ın M . K.nun 
hükümleri gereğince vasi tayin edildiği ilân olunur. 1105 

1975/1274-1546 
Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinin 19/2/1975 tarih ve 1975/1274-

1546 savılı karan ile 24 sene ağır hapis cezasına mahkum Abdurrah
man Irak'a, Eskişehir Esentepe Mahallesi Hane 325-15242 de nüfusa 
kayıtlı Reşit oğlu 1944 doğumlu Mehmet Nuri Aksak'ın M . K.nun hü
kümleri gereğince vasi tayin edildiği ilân olunur. 1106 
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Erbaa Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemizce yapılan 38 adet dükkâna stor kepenk yaptırı
lacaktır. 

2 — 380 M 2 lik işin muhammen bedeli 87.400,— liradır geçici te
minatı 6555,— liradır. 

3 — İhale 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

4 — İhale 3 Mart 1976 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye En
cümeni huzurunda yapılacaktır. 

5 — İhaleye gireceklerin 1976 yılı vizesini havi ticaret odası ve
sikasını teminat mektup veya makbuzunu Belediye Fen İşlerinden 
alacakları iştirak belgelerini ve kanunî ikametgâhını bildirir ikamet
gâh ilmühaberini teklif mektubuna eklemeleri şarttır. 

6 — İştirak belgesi almak için en geç 1 Mart 1976 tarih ve saat 
-7.00 ye kadar stor kepenk imalâtı yaptığına dair bir belge ile Be
lediye Fen İşlerine müracaat ederek almaları şarttır. 

7 — Bu işe ait şartname ve keşif evrakı Fen İşlerinde görülebi-
Lr. Ve isteyene gönderilir. 

8 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve» postadaki gecikmeler na
zara alınmaz. 1429 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 
12. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Erzurum Tekman Yatılı Bölge Okulu inşaatı işi 222 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (20.000.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Erzurum'da Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü İha

le Komisyonunda 23/2/1976 (Pazartesi) günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (613.750,—) lirahk geçici teminatını, 
B) 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bil
dirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bildirisi, 
bunu belirten banka referans mektubunu, teknik personel bildirisi, 
taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) gru

bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 12. Bölge Müdür-
lüğü'nden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 23/2/1976 (Pazartesi) günü saat 
14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
19/2/1976 (Perşembe) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. ' 1431 / 4-1 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden • Bahçe-
kapı - istanbul 

1 — Malatya Fabrikamız için 2 kalemde net 5.300 kilo mensucat 
boyası kapalı zarf usuliyle teklif alma suretiyle dahili piyasadan satın 
alınacaktır. 

Miktarı 
Boya adı K g . 

İNDANTHRENOLİV R 4.700 
İNDANTHREN GREY BG 600 

Y e k û n : 5.300 Kg. 
2 — Teklif zarflarının üstüne 3431/75 dosya numaramız yazılarak 

en geç 16/2/1976 günü akşamına kadar Müessesemiz veya Sümerbank 
istanbul Şubemiz hollerindeki alım teklif kutusuna atılmış veya bu 
tarihe kadar Müessesemize gelmiş olması lâzımdır. 

3 — Teklifler arasında şartlarımıza ve ihtiyacımıza en uygun 
olanı tercih edilecektir . 

4 — Teklif edilecek boyaya ait ikişer adet numune Müessesemiz 
AL/I I I . Servisine verilecektir. 1264 / 1-1 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

Siirt İli ve İsparta İlinin Yalvaç İlçesi Belediye sınırları için
deki taşınmaz malların 2613 sayılı Kanun uyarınca kadastrosu yapı
lacaktır. 

Keyfiyet sözü edilen kanunun 8 inci maddesi gereğince ilân olu
nur. 1094 / 1-1 

Köy İşleri Bakanlığı Y S E . Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : BURSA 

Keşif bedeli G. teminatı E k s i l t m e S o n m ü r a c a a t 
Lira Lira Tarihi Günü Saati Tarihi Günü Saati 

790.000,— 35.350,— 20/2/1976 Cuma "11.00 17/2/1976 Sah 17.30 

1.090.000,— 46.450,— 20/2/1976 Cuma 16.00 17/2/1976 » 17 30 
500 000 — 23 7S0,— 23/2/1976 Pazartesi 11.00 20/2/1976 Cuma 17.30 
600.000 — 27.750,— 23/2/1976 Pazartesi 16.00 20/2/1976 » 17.30 
600.000 — 27.750,— 24/2/1976 Salı 11.00 20/2/1976 » 17 30 
960.000,— 42.150,— 24/2/1976 Sah 16.00 20/2/1976 » 1730 

1.490.000 — 58.450,— 25/2/1976 Çarşamba 16.00 20/2/1976 17.30 

1 — Eksiltmeye konulan köprü a d ı : 

1 — Balıkesir - Kepsut Karagöz köprüsü 
2 — Balıkesir - Dursunbey Sacayak köp

rüsü 
3 — Bursa - İnegöl - Mesrurive köprüsü 
4 — Bursa - Keleş - Oydaş köprüsü 
5 — Kütahva Merkez Perli könriisü 
j — Kütahya - Emet Yeni köprüsü 
7 — Kütahya - Gediz Fırdan köprüsü 

2 — Yukarıda yazılı köprü inşaatı eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Bursa Arabayatağı mevkii Y S E 2. Bölge Müdürlüğü 
binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyalan Ankara Ulus Y S E Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığı Yapım Fen Heyeti Müdürlüğünde, Bursa Y S E 
2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin Y S E Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) İsteklilerin 1975 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faali

yet belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarlarda geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup 
olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 
12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 savılı tamimine uygun olmalı.) 

b) İsteklilerin en geç yukarıdaki yazılı her iş için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Y S E 
2. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine (B) grubundan en az yukarıdaki yazılı 
keşif bedellerini ihtiva eder miktarda müteahhitlik karnesini veya en az keşif bedellerinin % 80 i kadar miktarda benzeri köprü işini bir 
defada yapıp, geçici kabulünü yaptırmış olduğunu bevan eder tasdikli iş bitirme belgelerini Y S E 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinden 
Lemin edecekleri örnekleri uygun (Malî durum bildirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarih'nden sonra alınmış banka mektubunu, ralısma tasa
rısını ve teçhizatı bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini şirket 
olması halinde şirket sirkülerini, işyerini görüp tetkik ettiklerini beyan eder belgelerini) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi 
ılmaları. (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden bir saat önce
kine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 1430 / 4-1 

Sahife : 8 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den 

1 — Aşağıda gösterilen malzeme karşısında yazılı tahmini bedel 
üzerinden 2490 sayılı Yasanın 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur. 

Malzemenin cinsi : Civata yuvası tamir ve takviye elemanları, 
Miktar ı : 111 Kim. , Tahmini bedeli: 2.407.650,— TL., Geçici teminat ı : 
85.979,50 TL.. İhalenin tarihi: 23/2/1976, Saati: 15.00 te. 

2 — Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte An
kara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y S E Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden 50,— TL. be
delle verilir. Şartname bedelinin Y S E Gene] Müdürlüğü adıra ihale 
konusu belirtilerek malmüdürlükleri veya defterdarlık veznelerine ya
tırılarak alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde 
posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — İsteklilerin, şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 No. lu oda) 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 1222 / 4-1 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 4 kalem macun bant satın alınacaktır. 
İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür

lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük 
Postane üstünde bulunan PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisin
den 60,— TL. bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firma
ların şartnamelerini İdareden almış olması şarttır. 

Teklifler en geç 18/3/1976 günü saat 10.00'a kadar PTT Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile 
gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibara alınmaz. 
1147 / 3-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından : 

1 — İzmir DSİ. 2. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 
Alaşehir Sol Sahil Sulaması (Kanalet Montaj lı İnşaatı) işi kapalı 
zarf usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (55.500.000,—) TL. olup, 
geçici teminatı (1.678.750,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uy
gun olarak şantiyede çalışır vaziyette : 

2 adet ekskavatör (1, 5Yd s lük) , 1 adet yıkama-eleme tesisi, 
1 adet dozer (D8), 2 adet keçi ayağı silindir ve çekicisi, 1 adet grey
der, 1 adet kompresör ve kâfi miktarda betoniyer, vibratör,kamyon, 
arazöz motopomp, kanalet nakil aracı ve lüzumlu diğer ekipman bu
lundurulacaktır. 

4 — İhale 24 Şubat 1976 Salı günü saat (15.00) te Yücetepe Mahal
lesi İsmet İnönü Bulvarı Ankara, DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığı katında toplanacak olan DSİ. Merkez Eksiltme Komisyonu 
larafından kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (600,—) TL. mukabilinde 4 üncü mad
dede yazılı adresten 5 Şubat 1976 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığına 16 Şubat 1976 günü saat (17.00) ye kadar bir dilekçe ile 
müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşa
ğıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı, 
(A) grubundan en az (55.500.000,—) TL. lık. 

b) Bugüne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulu
nan işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal 
tarihleri ve yapılan iş bedelleri, 

c) 3 üncü maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait 
olduğunu tevsik eden vesikalar veya kiralayacak ise kiralayan şahıs veya 
firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname ile makine ve teç-
hiztm kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş programına 
uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhile tan
zim edilmiş taahhütname, 

d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyog
rafisi, 

e) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler. 
7 — İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını 20 Şubat 1976 

sabahından itibaren DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müra
caat ederek öğrenebilirler. 

8 — 16 Şubat 1976 günü saat (17.00) ye kadar ihale tasarısı ve 
eklerini almamış olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirktelerin teklif 
zarflarını 24 Şubat 1976 günü saat (14.45) e kadar 4 üncü maddede 
belirtilen adreste DSİ. Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki vaki gecikme
ler kabul edilmez. 1146/2-1 

Devlet Orman İşletmesi Korkuteli Müdürlüğünden: 

Deposu 

lacıbekar 
Mıstıkdere 
Hacıbekar 
Mıstıkdere 
Hacıbekar 
Mıstıkdere 
^acıbekar 
Mıstıkdere 
Hacıbekar 
Mıstıkdere 
Uacıbekar 
Mıstıkdere 

Malın cinsi, nevi 
ve kalitesi 

3. S.N.B. Çz. T o m v 

3. S .NB. Cz.Tom. 
3. S.N.B. Ck. Tom. 
3. S .NB.Ck.Tom. 
3. S K B . Cz.Tom. 
3. S.K.B. Cz. Tom. 
3. S K B . C k . T o m . 
3. S K B . C k . T o m . 
Cz. Maden Direği. 
Cz. Maden Direği. 
Cz. Sanavi Odunu. 
Çz. Sanayi Odunu. 

Parti 
adedi 

M i k t a r ı 
Adet M 3 Dm 3 

6 
4 

19 
5 
5 
5 
8 
1 
1 
1 

11 

939 
725 

2767 
812 
790 

1008 
1340 

198 
707 

1203 
3834 
3444 

258.728 
198.319 
886.S34 
231.172 
139 139 
162 438 
269 907 

26 623 
26.610 
44.251 

329 471 
285.492 

Muh. Bed. 
Lira 

525,— 
525 — 
550,— 
v550,— 
425,— 
425 — 
425 — 
425,— 
375,— 
375 — 
350,— 
350,— 

T o p l a m : 75 17767 2858.684 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı muhtelif cins orman emvali 75 

parti halinde 24/2/1976 tarihine rastlavan Salı »ünü saat 10.30 da Ha-
cıbekar Bölge Şefliği binasında toplancak komisvon huzurunda 15/B 
modeli vadeli satış şartnamesine göre % 25 mal bedeli ile nizami vergi 
ve rüsumları peşin bakiyesi 90 gün vadeli müddetsiz ve kati banka 
mektubu karşılısında olmak üzere acık artırma suretivle satılacaktır. 

2 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden evvel ya
tırmaları banka mektubu vereceklerin isletme adı ile almak istedikle
ri oarti numaralarını belirtmeleri, mektupların kati ve müddetsiz ol
ması şarttır. 

3 — Satışa ait ilân kâğıdı ve şartnamesi Orman Genel Müdür
lüğü, Antalva Orman Bolce Başmüdürlüğü, Ankara, Antalva. Burdur, 
istanbul, İsparta İşletmeleriyle İşletmemiz Muhasebe Servisinde görü
lebilir. 

4 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat mekrtminrıvla mü
racaatları ilân olunur. 1427 / 1-1 

İller Bankasından: 

İŞHANI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
Tesisin adf: Senirkent (İsparta) İşhanı, Keşif bedeli: 4.990.000 

TL., Geçici teminat ı : 163.450 TL., Karne grubu : B . İhale evrakı satış 
bedeli: 312,50 TL. 

1 — Yukarıda adı yazılı tesis kapalı zarf usulü birim fiyat esas
ları ile eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Teklif zarfları 24/2/1976 Salı günü saat 15.00 te Ankara'da 
İller Bankası Satın Alma Komisyonunca açılacaktır. 

3 — Teklif zarflarının 24/2/1976 Salı günü saat 12.30'a kadar Ban
kaya teslimi gerekmektedir. Zamanında yapılmayan müracaatlar veya 
postada vukubulan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 — Teklif vereceklerin eksiltmeye girme belgesi almak için 
18/2/1976 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar Bankaya dilekçe verme
leri ve dilekçelerine yüklenici karnelerinin aslını, şimdiye kadar yap
tıkları işlere ait belgelerin listesini örneğine göre teknik personel be
yannamesini taahhütleri altında bulunan işleri gösterir taahhütname
lerini, örneklerine uygun en son sermaye ve kredi olanaklarını açıkla
yan yüklenicinin kendisi tarafından doldurulacak malî durum bildiri
sini Banka malî durum belgesi ile eklemeleri gereklidir. 

5 — İhale evrakı Bankamızdan satın alınacaktır. 
6 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp eksiltmeye girme 

belgesi verip vermemekte işi ihale edip etmemekte veya ihaleye giren
lerden dilediğine vermekte serbesttir. 1186 / 1-1 



Sahife : 10 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Evsafı teknik şartnamede belirtilen 2700 ton yağ imâlinde kul
lanılan katıklar kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle satın alına
caktır. 

2 — Teknik ve idari şartnameler Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
Madeniyağ Şubesinden temin edilebilir. 

3 — Fiyatlar FOB, C-F Derince ve CÎF Derince olarak ayrı ayrı 
verilecektir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 
8 Mart 1976 günü saat 13.00 e kadar dış zarfın üzerine (Petrol Ofisi 
Genel Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak 
No: 18 Bakanlıklar/ANKARA) ve zarfın sağ üst köşesine de «Madeniyağ 
Teklifi, 8 Mart 1976 saat 15.00 de açılacaktır.» ibaresini yazarak Genel 
Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Şube Müdürlüğüne posta ile gönderecek 
veya elden tevdi edeceklerdir. Numuneler ise aynı adrese teklif mek
tuplarından 10 gün önce 27 Şubat 1976 ya kadar gönderilmiş olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakta fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmaya verip 
vermemekte serbesttir. 1585 / 2-1 « 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 

Samanpazan'nda, aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayri-
menkûllerle ilgili imar plânı etüdü, İmar ve İskân Bakanlığınca tasdik 
edilmiş ve Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilânen duyurulur. 

Ada No. Parsel No. 

251 7, 8, 9, 10, 11, 12 
265 5, 6, 7, 8, 9, 35, 51, 52, 53, 

55, 56, 57, 58, 63, 64 
267 7, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27 
268 1 ilâ 20 

1546 1 
1547 1, 2, 3, 9, 10, 11 
2215 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 

1592 / 1-1 

Kelkit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/231 
Davacı Kelkit ' in Özen Köyünden Dursun Keleş vekili Avukat Ha

san Temel'in davalılar, Kelkit 'in Karşıyaka Köyünden Hüsnü Sarı ve 
arkadaşları aleyhinde açmış olduğu alacak davasının açık duruşması 
sırasında davalılar Hasan San ve Mehmet San adlanna çıkartılan da
vetiyelerin yurt dışında olduklarından ve adreslerinin de meçhul oldu
ğundan tebliğ edilememiş olması nedeniyle 22/1/1976 tarihinde davalı
lar Hasan ve Mehmet Sarı'nın duruşmada hazır olması nedeniyle da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1307 • 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
1 — Aşağıda belirtilen kagir depo inşaatları sabit birim fiyatı 

esası üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlmıştır. 

İ l i İnşaatın yeri Tonajı 
- Keşif bedeli 

Lira Kr . 
G. teminatı 
Lira K r . 

Tekirdağ Çorlu 8x1000 3.695.984,15 124.629,52 
» Saray 3x1000 1.311.807,39 53.104,22 
» Malkara 2x1000 936.726,33 41.219,05 

Kırklareli Lüleburgaz 6x1000 2.905.730,56 100.922,01 
» Babaeski 2x1000 810.736,89 36.179,48 

Edirne İpsala 10x1000 4.627.820,34 152.584,61 
2 — İstekliler eksiltme şartnamesinde istenen belgelerle birlikte 

en geç 16 Şubat 1976 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar T. M . O. Genel 
Müdürlüğü Muhaberat Müdürlüğüne müracaatlannı yapmış 23 Şubat 
1976 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar Fenişleri Müdürlüğünden yeter
lik belgesi almış olacaklardır. 

3 — İstekliler eksiltme dosyasını Genel Müdürlüük Fenişleri Mü
dürlüğünden 100,— l i ra bedelle teinin edip inceleyip, şar t lan kabul et
tiklerini belirtir imza edip teklif zarflanna koyacaklardır. 

5 ŞUBAT 1976 

4 — İştirak edeceklerin teklif zarflanm en geç 25 Şubat 1976 Çar
şamba günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlük Muhaberat Müdürlü
ğüne makbuz mukabili vermiş olmaları şarttır. 

Teklifler aynı gün saat 15.30 da Fenişleri Müdürlüğünde toplanacak 
İhale Komisyonunca açılacaktır. 

5 — Her işyerindeki depolar ayn ayrı ihale konusu olup, müteah
hitler ihalesine iştirak etmek istedikleri her işyeri için ayn ayn müra
caat edeceklerdir. 

Ancak; birden fazla işyeri inşaatına teklif vermeleri halinde her 
işyeri teklifi ayrı ayrı kaydedilmek suretiyle bir teklif mektubu vere
bilirler. 

6 — Ofis her işyerini ayrı ayrı ik i veya üç işyeri veya guruplar 
halinde bir müteahhide ihaleyi yapmakta serbesttir. 

7 — Belgesiz veya telgrafla yapılan veya zamanında yapılmayan 
müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

8 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, belge verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. ' " 1593 / 1-1 

• 
Midyat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
Esas N o : 1975/113 
Davacı Estel Mahallesinden Emin Bedir vekili Avukat Cemil Mun-

gan tarafından davalı Midyat'ın Kaşravat Mahallesinden Şemun kızı 
Hazmi Sevik aleyhine ikame ettiği anaadı tashihi yapılan açık duruş
masında : 

Davalı adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edilmesi üze
rine savcılıkça xda yapılan tahkikatta verilen cevapta adresinin meç
hul olduğunun bildirilmesi üzerine Mahkememizce tebligatın Resmî 
Gazete ile yapılmasına karar verilmiş olmakla: Davalı Hazmi Sevik'in 
25/3/1976 günü mahkemede hazır olması veya kendisini temsil ede
cek bir vekil göndermesi zımmmda davetiye yerine ve 509 - 510 uncu 
maddeleri gereğince de muayyen günde gelmediğinden muhakemenin 
gıyabında bakılacağı ilân olunur. 1309 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

20/1/1976 gün ve 15474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve son 
nıüracaat tarihleri 5/2/1976 - 9/2/1976 tarihleri olan; Radyo ve Televiz
yon Vericilerimizdeki odacı, şoför, bekçi, kapıcı, kaloriferci aynca 
Genel Müdürlüğümüzdeki memur, şoför, odacı, istanbul - İzmir Rad-
yolarındaki şoför, odacı, bekçi, kapıcı, kaloriferci sınavları ileride tes-
bit edilecek bir tarihe ertelenmiştir. 

Sınav tarihi Resmî Gazete vasıtasıyla adaylara duyurulacaktır. 
1584 / 1-1 

Akçakoca Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Emine Tubay vekili Avukat İsmail Aktepe tarafından Mustafa 
Tubay aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dava
sının yapılan yargılaması sırasında, davalıya Resmî Gazete'nin 
18/12/1975 tarih, 15442 sayılı nüshası ile İlânen davetiye tebliğ edilmiş 
olmasına rağmen duruşmaya gelmediğinden adına gıvap kararı çıka
rılmasına ve Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olduğundan, karar 
gereğince adı geçen davalı Mustafa Tubay'ın yargılamanın atılı olduğu 
15/3/1976 Pazartesi günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruşmaya gıya
bında devam olunacağı gıyap kararı tebliği yerine geçerli olmak 
Jzere ilânen tebliğ olunur. 1308 

Göle Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

D. No : 1974/238 
Davacı Göle Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından davalı Göle 

Kazası Çakır Üzüm Köyünden Yaşar Keskin Aleyhine açılan tazminat 
c'avasının Göle Sulh Hukuk Hâkimliğinden yapılan yargılamada: 

Davalıya usujüne uygun ihtarlı davetiye dava dilekçesinin tebliği 
iein ikametgâhına gönderilmiş olup adı geçenin adresinde bulunma
dığı ve belli bir adreste bırakmadığından bu defa duruşmanın bıra
kıldığı 3/3/1976 günü Göle Sulh Hukuk Mahkemesinin 1974/238 sayılı 
dosyasının duruşmasında hazır bulunması H.U.M.K. nun 509 uncu 
maddesi uyannea dava basit yargılama usulü ile yürütüleceğinden 
gelmediği takdirde gıyabında duruşmaya devam edileceği ve ibraz 
edeceği vesikalar ile diğer kanıtlarını ibraz etmesi aksi takdirde gı
yabında gerekli karann verileceği davetiye yerine kâim olmak üzere 
ilân olunur. 939 

(Resmî Gazete) 



5 ŞUBAT 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 11 

Maliye Bakanlığından : 

Petkim-Petrokimya A. Ş. nin Yanmca'da ve Aliağa'da gerçekleş
tirmekte olduğu kompleks ve Petkim Kauçuk A. Ş. nin gerçekleştir
mekte olduğu tesisler için memleket dahilinden temin edilecek olan 
ya t ınm malı, ham madde ve yardımcı maddelerin, 1980 yılı sonuna 
kadar dahilde alman istihsal vergisinden istisna edilmesi hakkında 
tebliğ: ^ 

1 — Petkim-Petrokimya A. Ş. nin Yanmca'da gerçekleştirmekte 
olduğu kompleks ve Petkim Kauçuk A. Ş. nin gerçekleştirmekte oldu
ğu tesisler için, 6326 sayılı Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla de
ğişik 112. maddesine göre muaf en ithal edip kullanma hakkına sa
hip bulundukları yatırım mallarının, 

2 — Petkim - Petrokimya A. Ş. nin Yanmca'da gerçekleştirmekte 
olduğu kompleks ve Petkim Kauçuk A. Ş. nin gerçekleştirmekte oldu
ğu tesisler için 474 sayılı Kanunun 2. maddesine müstenit 13/11/1975 
tarihli ve 7/10811 sayılı Kararname gereğince, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının müsaadesiyle, gümrük vergisinden muaf olarak ithal ede
cekleri ham madde ve yardımcı maddelerin, 

3 — Petkim - Petrokimya A. Ş. nin Aliağa'da gerçekleştirmekte ol
duğu kompleks için, 6326 sayılı Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanun
la değişik 112. maddesine müsteniden gümrük vergisinden muaf ola
rak ithal edeceği malzemenin, 

Memleket dahilinde imal edilen eşit ve benzerlerinin, 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun 4/j maddesine istinaden ve münhasıran 
Petkim - Petromkimya A. Ş. ve Petkim Kauçuk A. Ş. tarafından ger-
çekleşitrilmekte olan tesislerde kullanılmak şartıyle tesliminin, 1980 
yılı sonuna kadar, dahilde alman istihsal vergisinden istisna edil
mesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken kararlaştırılmıştır. 

Bu konuda evvelce 18/7/1972 tarihli ve 14249 sayılı Resmî Gaze-
'e'de yayımlanmış olan tebliğ iptal edilmiştir. 

Sözü edilen istisna hükmünün 1 Şubat 1976 tarihinden itibaren 
uygulanması gerekir. 1428 / 1-1 

Et ve Balık Kurumu Zeytinburnu Et Kombinası Müdürlüğünden: 

BORU MANTARI V E CAM YÜNÜ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyacı için 925 metre cam yünü ile 3.266 metre 

boru mantarı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler bedelsiz olarak Kombinamız Malzeme 

Servisinden temin edilebilir. 
3 — İhale 16/2/1976 günü saat 15.00 de Et ve Balık Kurumu 

Zeytinburnu Et Kombinası Müdürlüğünde yapılacağından kapalı tek
lif mektuplarının aynı gün en geç saat 12.00 ye kadar Kombinamız 
Yazı ve Arşiv İşlerine tevdi edilmesi lâzımdır. Postada vaki gecikme
ler dikkate alınmayacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen -yapmakta 
serbesttir. 996 / 1-1 

İller Bankasından : 

SOĞUK HAVA İNŞAAT V E TESİSAT İŞLERİ 
YAPTIRILACAKTIR 

İhale evrakı 
satış bedeli 

Tesisin adı Lira Lira grubu Lira 
Keşif bedeli G. teminatı 

Lira Lira 
Karne 
grubu 

Nusaybin (Mardin) 
soğuk hava inşaat te
sisatı 
Urfa (Merkez) soğuk 
hava inşaat tesisatı 
Gümele (Eskişehir) 
soğuk hava inşaat te
sisatı 

1.650.000 — 63.250— G 155,— 

8.200.000,— 259.750,— G 500 — 

1.392.000,— 55.525,— G 155,— 
1 — Yukarıda adı yazılı tesisler kapalı zarf usulü birim fiyat 

esasları ile eksiltmeye konmuştur. 
2 — Teklif zarfları 25/2/1976 Çarşamba günü saat 14.30 da An

kara'da İller Bankası Satın Alma Komisyonunca açılacaktır. 
3 — Teklif zarflarının 25/2/1976 Çarşamba günü saat 12.30 a ka

dar Bankaya teslimi gerekmektedir. Zamanında yapılmayan müracaat
lar veya postada vukubulan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 -~ Teklif vereceklerin eksiltmeye girme belgesi almak için 
19/2/1976 Perşembe günü saat 17.30'a kadar Bankaya dilekçe verme

leri ve dilekçelerine yüklenici karnelerinin aslını, şimdiye kadar yap
tıkları işlere ait belgelerin listesini örneğine göre teknik personel be-
yannemisini, taahhütleri altında bulunan işleri gösterir taahhütname
lerini, örneklerine uygun en son sermaye ve kredi olanaklannı açık
layan yüklenicinin kendisi tarafından doldurulacak malî durum bil
dirisini Banka malî durum belgesi ile eklemeleri gerekmektedir. 

5 — İhale evrakı Bankamızdan satın alınacaktır. 
6 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp eksiltmeye girme 

belgesi verip vermemekte işi ihale edip etmemekte veya ihaleye giren
lerden dilediğine vermekte serbesttir. 1187/ 1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: 

Müessesemiz tarafından değişik ebatlarda 18 kalem 32.000 Kg. 
köşebent satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası, 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da Tunus Caddesi No. 63 Kavaklıdere adresindeki 

Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğin
den 100,— TL./Adet mukabilinde temin edilebilir. 

2 — İhale 20/2/1976 Cuma günü saat 15.30 da Müessese Müdür
lüğümüz Satın Alma Komisyonunda yapılacağından B-1271 No. lu 
dosya ile ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat 
teminatları ile birlikte en geç aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat 
Servimisize tevdi edilmiş olması gerekmektedir . 

3 — Postada vaki gecikmeler sebebiyle, belirtilen gün ve saatten 
sonra gelen teklifler nazarı itibara alınmayacaktır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
1424 / 1-1 

Müessesemiz tarafından 5 adet muhtelif ebatlarda modül azdırma 
satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 
1 — a) İskenderun Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da Tunus Caddesi No. 63 Kavaklıdere adresindeki 

Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefli
ğinden 100,— TL./Adet mukabilinde temin edilebilir. 

2 — İhale 17/2/1976 Salı günü saat 15.30 da Müessese Müdürlü
ğümüz Satın Alma Komisyonunda yapılacağından B-0434/II No. lu 
dosyayla ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat 
temmatlan ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Servi
sine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 

3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada 
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
1425 /1-1 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/2 
Niğde Aksaray İlçesi Baymış Köyü Hane 40, Cilt 36 ve Cahife 151 

de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Firdevs'ten olma Müzeyfe Altındal'ın adı
nın Muzaffer olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 1577 / 1-1 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın ad ı : Hacı Bekir kızı Zekiye Parmaksız Tesisi 
Vakfedenler: Zekiye Parmaksız 
Vakfın ikametgâhı : URFA 
Tescil Kararını veren Mahkemenin adı ve Karar No. su : Urfa As

liye Hukuk Mahkemesi, E : 952/153, K : 952/199 sayılı karan 
Vakfın gayesi: Bedeli icardan tamir, ihya ve vergiler için gerekli 

miktar ayrıldıktan sonra bakiyeden her ay için bir hatmi şerifi okuttu
rularak ve her sene için Kurban Bayramında Kurban kesilecek ve 
Allah rızasına fakirlere dağıtılacak muharrem ayının 1. günü fakirlere 
yemek verilecek ve muharrem ayının 11 inci akşamı mevlût okutmak 
gayesi, 

Vakfedilen mal ve haklar: Urfa'nm Kafafhane Çarşısı iken Elye-
vim Kasap Pazan Çarşısı ve cephesi tariki yol ile çevrili ve tapunun 
1335 tarih ve 239 numaralı 88 sahifede kayıtlı dükkan, 

İdare uzuvları : Kurucu tarafından, 
Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkın

daki tüzüğün 13̂  maddesi gereğince ilân olunur. 
1579/1-1 



Sahife : 12 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz Genel Müdürlük Tesisleri Mimarî Proje Yarışması 
sonuçlanmıştır. 

1. Ödül Tanju Kaptanoğlu Mimar I .T. Ü. 
2. Ödül Fikret Cankut Mimar î. T. Ü. 

Salih Erbora Mimar A . Z . M . M . Y . O . 
3. Ödül Fatih Gorbon Mimar D. G. S. A. 

Ertun Hızıroğlu Mimar D. G. S. A. 
4. Ödül Umut İnan Mimar I .T. Ü. 
1. Mansiyon Yalçın Ersoy Mimar 1. T. Ü. 
2. Mansiyon Zafer Gülçür Mimar l .T .Ü. 

Ertur Yener Mimar l .T.Ü. 
Erdoğan Elmas Mimar l .T .Ü. 

3. Mansiyon Zafer Aldemir 
4. Mansiyon Uçkun Atay Mimar l .T .Ü. 

Atillâ Atay Mimar O.D.T.Ü. 
5. Mansiyon Mustafa Polatoğlu Mimar I . D . M . M . A . 

İbrahim Baytekin Mimar 1. D. M . M . A. 
Ahmet Şimşek Mimar I . D . M . M . A. 

6. Mansiyon Edip Önder Us Mimar l .T .Ü. 
Deniz Öngürer Mimar 1. K . M . M . Y. O. 
Semih Öngürer Mimar 1. K . M . M . Y . 0. 

7. Mansiyon Sezar Aygen Mimar 1. T. Ü. 
Yılmaz Uğurlu Mimar 1. T. Ü. 

8. Mansiyon Orhan Demiraslan Mimar 1. D. G. S. A. 
Ülgen Arıkök Mimar 1. D. G. S. A. 

Yarışmaya katılan projeler 3 -10 Şubat 1976 tarihleri arasında 
hergün saat 13.00 den 18.00 e kadar Ankara Dedeman Otelinde sergile
necektir. Giriş serbesttir. 1583 / 1-1 

Bolu Devlet Oıman İşletmesi Müdürlüğünden : 

arti 
dedi Deposu Cins ve nevi Adet M 3 Dm 3 

M.Bed. 
Lira 

% 7.5 
Tem. 
Lira 

3 Çele-Gölcük II. S.N.B. Çam Tom. 228 175 123 800 10.507 
18 » » III.S.N.B Çam Tom. 4201 1913 629 625 89.701 
3 » » I. S.N.B. Gök. Tom. 184 120.381 900 8.126 

J l » » II. S.N.B. Gök. Tom. 2457 1503 244 800 90.195 
24 » » III. S.N.B. Gök. Tom. 6186 3486.864 625 163.447 

59 Yekûn : 13256 7199.241 361.976 
1 — İşletmemiz Çele Bölgesi Cele-Gölcük deposunda mevcut 59 

iarti halinde 13256 adede denk 7199.241 M 3 , muhtelif cins ve nev'ideki 
jrman emvalleri % 50 peşin bakiyesi üç ay vadeli müddetsiz banka 
eminat mektubu karşılığında açık art ırma suretiyle satışa çıkarıl-
nıştır. 

2 — Açık artırması 27/2/1976 Cuma günü saat 14.30 da İşletmemiz 
bale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Teminatını banka mektubu olarak vereceklerin banka mek-
uplarına isletme adı, ihale tarihi, teminat miktarı ile parti No. larını 
/azdıracaklardır. 

4 — Taliplilerin muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o par-
iyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş olmaları 
temektir. 

5 — Saat 12.00 den sonra teminat kabul edilmiyeceği gibi hisse 
:enetleride teminat olarak alınmıyacaktır. 

6 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile 
haleye katılabilme şartlarına havi belgelerle komisyona müracaatla-
, ilân olunur. 1426/ 1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

PROJE HAZIRLATTIRILACAKTIR. 
1 — Ankara Güvercinlik mevkiinde 60 bin tonluk silo sahamızda 

saptıracağımız, 
a) Bölge ve Şube binası, 
b) Eğitim sitesi, 
Samsun Tesisleri sahamızda yapılacak, 
c) Bölge ve lojman binası projelerinin hazırlattırılması işi teklif 

ılma ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

5 Ş U B A T 1976 

Eksiltme Ankara'da kayıtlı bürosu olanlar arasında yapılacaktır. 
2 — Geçici teminat miktarı Güvercinlik Bölge ve Şube binası için 

10.000,—, Güvercinlik Eğitim Sitesi için 15.000,— ve Samsun Bölge Loj
man binası proje hazırlanması işi için 10.000,— lira olmak üzere 35.000,— 
liradır. 

3 — İstekliler eksiltme şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 
en geç 16 Şubat 1976 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar T. M . O. Genel 
Müdürlüğü Muhaberat Müdürlüğüne müracaatlarım yapmış ve 1 Mart 
1976 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar yeterlik belgesini almış olacak
lardır. 

4 — İstekliler eksiltme dosyasını Genel Müdürlük Fen İşleri Mü
dürlüğünden 100,— lira bedelle temin edip inceleyip şartları kabul et
tiklerini belirtir imza edip dosyayı teklif zarflarına koyacaklardır. 

5 — İştirak edecekler teklif mektuplarını en geç 4 Mart 1976 Per
şembe günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlük Muhaberat Müdürlü
ğüne makbuz mukabili vermiş olmaları şarttır. 

Teklifler aynı gün saat 15.30 da Fen İşleri Müdürlüğünde toplana
cak İhale Komisyonunda açılacaktır. 

6 — Belgesiz veya telgrafla yapılan veya zamanında yapılmayan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından belge verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 1580 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu istanbul Şubesi Müdürlü
ğünden : 

NAKLİYE İLÂNI 
Kurumumuzun gerek ithal ve gerekse istanbul piyasasından mu

bayaa ettiği malzemenin kamyonla Ankara ve Kırıkkale'ye nakli işi 
şartnamesi hükümlerine göre ve kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Kapalı zarfların son teslim müddeti 4 Mart 1976 Perşembe günü 
saat 11.00 e kadardır. 

Muvakkat teminat 25.000,— TL. dır. Teminatsız teklifler kabul 
edilmiyecektir. Postada vaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. 

Şartnameler Şubemizden ve Genel Müdürlüğümüzden bedelsiz 
olarak temin edilebilir. 

Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. " 1581 /1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: 

' Müessesemiz tarafından 10.500 Kg. muhtelif renklerde boya, tiner, 
macun ve selvent boya çıkarıcı satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 
1. a) İskenderun Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 

b) Ankarada Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tev-
siat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden 
100,— TL./Adet mukabilinde temin edilebilir. 

2. İhale 20/2/1976 Cuma günü saat 15.30 da Müessese Müdürlüğü
müz Satın Alma Komisyonunda yapılacağından B-1561 nolu dosya ile 
ilgilidir. Meşruhath kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları 
ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Servisimize tevdi 
edilmiş olması gerekmektedir. 

3. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4. Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
1582 / 1-1 

• 
Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

«DÖKME YÜK GEMİSİ KİRALANACAKTIR» 
1 — Samsun Fabrikalarımızın ihtiyacına binaen 1976 yılı içinde 

ithal olunacak takriben 124.000 ton flatosyon piritinin deniz yolu ile 
nakli için dökme yük gemisi kiralanacaktır. 

2 — İstekliler, bu işe ait mütemmim malûmatı İzmir Cad. No. 35 
Kızılav/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlü
ğünden temin edebilirler. 

3 •— Kapalı teklif mektupları engeç 17 Şubat 1976 Salı günü saat 
37.30 a kadar Genel Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postalanmış 
veya elden Haberleşme Müdürlüğümüze tevdi edilmiş olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler ve zamanında verilmeyen teklifler nazarı 
ilibare alınmayacaktır. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından, iha
leyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte veya bölmekte serbesttir. 

1591 /1-1 

(Resmî Gazete) 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 



(Resmî Gazete) Sahife : 13 5 ŞUBAT 1976 

Bayındırın* BaKanlıgı Yapı İşlen Genel Muüurlugü 5. Bölge Müdür
lüğünden : ANKARA 

1 — Ankara Danıştay Başkanlığı Genel Kurul toplantı salonu ses
lendirme tesisatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Işüı keşif bedeli 150,000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da â. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyo

nunda 16/2/1976 Pazartesi günü saat 11,00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5. Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — Bayındırlık BaKanlıgı Yapı İş len 5. Bölge Müdürlüğü namına 

8.750,— liralık teminatlarını, 
B — 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C — (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildi
risi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklıyan malî durum bildirisi, bunu 
belirten Banka Referansını, teknik personel bildirisi taahhüt bildirisi, 
en az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başarmış ve kabu
lünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. 
Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) Eksiltmeye girme 
belgesini, teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00'a kadar 
makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
12/2/1976 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 1080 /4-3 

Karacabey Belediye Başkanlığından: 
1 — Belediye tüzel kişiliğine ait yeni inşa olunan, koltuklan mev

cut 900 kişilik sinema binası 2490 sayılı Kanunun 31. madd&si gereğince 
kapalı zarf arttırma usulüyle kiraya verilecektir. 

2 — İhale 11 Şubat 1976 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye 
Encümen odasında yapılacaktır. 3 — Aylık muhammeni 10.000,— TL., 
yülık 120.000,— TL. geçici teminatı 7.250,— liradır. 4 — Bu işe ait şart
name her gün Belediye Muhasipliğinden temin edilebilir. 5 — Artırmaya 
katılmak isteyenlerin geçici terninatlarmı, 1976 yılı ticaret odası vesika
sını, teklif mektupları ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel zarfa 
koyarak Belediye Başkanlığına vermeleri zorunludur. 6 — Postada her
hangi .bir sebeple vaki olan gecikmeler kabul edilmez. 777 /4-3 

Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğünden : 

1 — Teşkilâtımız Matbaasında 1/3/1976 tarihinden 28/2/1977 tari
hine kadar 1976 malî yılı içinde birikecek azamî 60 ton tutarında kar
bon fersude kâğıtlar kısım kısım teslim edilmek suretiyle satılacak
tır. 

2 — Bu işle ilgili şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde 
Spor-Toto Levazım Şubesi Müdürlüğü (Ankara Mithatpaşa Caddesi 
No. 38) ile istanbul (İstiklâl Caddesi No. 32) ve İzmir (Alsancak Stadı) 
Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

3 — İhale 24/2/1976 günü saat 15.00 de Ankara Yenişehir Mithat
paşa Caddesi No. 38 deki Spor-Toto Teşkilâtı Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığında kapalı zarfla teklif alma usuliyle yapılacaktır. 

4 — Satılacak karbonlu fersude kâğıtların muhammen bedeli be
her kilogram 110 kuruştan cem'an 66.000 (Altmışaltıbin) TL. sı olup, 
geçici teminatı 2.640,— (İkibinaltıyüzkırk) TL. sidir. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin geçici teminatlarını ihale günü en 
geç saat 14.30'a kadar yatırmaları ve kapalı teklif zarflarını ihale 
saatine kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığına verilmesi şarttır. 

6 — Teşkilât 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp iha
leyi yapıp yapmamakta veya en uygun teklifi tayin ve tespitte ta
mamen serbesttir. 1135/2-2 

Koçarlı Belediye Başkanlığından : 

1 — Beledivemizce inşaasına karar verilen açık pazar yeri inşaa t 
2490 savılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksi11 
meye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 318.000,— lira olup geçici teminatı 16.470,— 
liradır. 

3 — hksıltme 13/2/1976 Cuma gunu saat 11.00 de Belediye daire
sinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası mesai saatleri dahilinde Belediyemi! 
ten İşleri Servisinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin • 
A) 16.470,— liralık geçici teminatını, 
B) 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçlar» bil
dirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, 
öunu belirten Banka referans mektubunu, teknik personel bildirisi, 
Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubunda keşif bedeli 
Kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi 
ibraz iuretijle dilekçelerini ekliyerek Belediye Başkanlığı İştirak Bel
gesi Komisyonundan iş bu iştirak belgesini almalan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 13/2/1976 Cuma günü saat 10.00 
a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek-
Serdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
! 0/2/1976 Salı günü mesai sonuna kadardır. 

8 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 1083 /4-4 

Devlet Demiryolları Eskişehir Alım Satım Komisyonu Reisliğin
den : 

1 — Hastanemizin 1976 senesi ihtiyacı bulunan aşağıda cins, mik
tar, ilk teminatı ile eksiltme gün ve saati yazılı gıda maddelerinden, 
yalnız ekmek belediye rayici esasına göre, diğer grup gıda maddeleri 
de tamamına şamil olmak üzere umumî 4:utan üzerinden % yüzde nis
petinde yapacakları tenzilât teklifi ile sabit fiat üzerinden ihaleleri ya
pılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye^ çıkarılmıştır. Bu şart
lar haricinde vaki olacak diğer tenzilât teklifleri hiç bir surette ka
bul edilmeyecektir. 

2 — Eksiltme Eskişehir'de Devlet Demiryollan Hastanesinde top
lanacak komisyon tarafından yapılacaktır. İstikliler 100 kuruşluk dam
ga pulu yapıştırılmış imzalı teklif mektuplannı 1976 senesi vizeli ti
caret vesikası ve ilk teminatları ile birlikte hizalarında yazılı eksilt
me gün ve saatine kadar Komisyon Reisliğine vermeleri şarttır. Pos
tada vesair suretle yapılacak vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3 — Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri her gün mesai 
saatleri dahilinde komisyonda görülür alınabilir. 

4 — Komisyonumuz gıda maddelerini alıp almamakta veya kıs
men almakta ve tercih ettiği talipten almakta tamamen serbesttir. 

Miktarı İlk Tem. Eksiltme Eksiltm 
C i n s i kalem Lira. Kr . tarihi saati 

1 - Kuru gıda maddeleri 75 8.896,38 .10/2/1976 10.00 
2 - Kümes hayvanları 3 4.500 — 10/2/1976 11.00 
3 Taze sebze ve meyve 52 16.880,88 11/2/1976 10.00 
4 - Ekmek 1 5.000,— 11/2/1976 11.00 

1272 / 2-2 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İ l i : Kırşehir, İ lçesi : Kaman, Köyü veya mevkii : Kargın, Made-
ain cinsi : Demir, Ruhsatnamenin tarihi: 29/8/1963, numaras ı : 67/80 

Hudut lar ı : Kuzeyi : Kargın Yenice Köyü okulundan «A» kesişme 
noktasına doğru hat, Doğusu : «A» Kesişme noktasından Benzer köyü 
okuluna doğru hat. Güneyi: Benzer köyü okulundan Ekizler (Geranlı) 
köyü camiine doğru hat. Bat ıs ı : Ekizler (Geranlı) köyü camiinden 
Kargın Yenice köyü okuluna doğru hat. 

«A» Kesişme Noktas ı : 
Kargın Yemce Köyü okulu-Kargın Kızıközü Köyü camii hattı 

iîe Benzer Köyü okulu Göktepe hattının kesiştiği noktadır. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Demir ma

deni için Celelâttin Uslu uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı ve 
rilecektir. 

İ t ira/ı olanlann bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihden itiba
ren onbeş jrün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyleme
leri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak iti
razların kabul edümiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55. madde
si gereğince ilân olunur. 1129/2-2 



Sahife : 14 (Resmî Gazete) 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminattan 
yazılı üç kalem yiyecek müteahhit nam hesabına (Açık eksiltme) 
usuliyle satın alınacaktır. Bu yiyecek maddelerine ait evsaf ve şart
nameler mesai dahilinde istanbul ve Ankara Levazım Amirliklerinde 
görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları 
ilân olunur. 

M . bedeli G. teminatı İhale günü ve 
C i n s i Miktan Lira Lira saati 

Ispanak 

Patates 
Patates (Yarısı) 
Kuru soğan 
Kuru soğan (Yarısı) 

97.442 Kg. 292.326,— 15.445,— 

430.000 Kg. 
170.000 » 
135.000 Kg. 
67.500 » 

731.000,— 
365.500,— 

405.000 — 
202.500,— 

32.990,— 
18.350,— 

19.950,— 
11.375,-

18 Şubat 1976 
Çarşamba 1130 

19 Şubat 1976 
Perşembe 11.00 

19 Şubaat 1976 
Perşembe 11.30 

1136/4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici temittatlan 
yazılı (Uç) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektup-
lannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . bedeli G. teminatı İhale günü ve 
Lira Lira saati C i n s i 

Marul 
Taze kabak 
Semizotu 

Miktarı 

180.000 Ad. 
150.000 Kg. 
75.000 » 

TAMAMI : 

270.000,— 
225.000,— 
150.000,— 

14.550,— 
12.500,— 
8.750,— 

18 Şubat 1976 
Çarşamba 11.00 

645.000,— 29.550,— 
1137 / « 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce aşağıda cinsi, miktan ve nitelikleri yazılı 2 kalem 
malzeme 2490 sayılı Yasanın 40. maddesi gereğince kapalı zarf eksilt
me suretiyle, satm alınacaktır. 

1 — Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
2 — İhaleye iştirak edecekler 1975 yılı ticaret odası veya men

sup olduğu dernekten alacakları vesikalan teklif mektuplan ile bir
likte vermeleri şarttır. 

3 — İstekliler teklif mektuplannı en geç ihale saatinden bir 
saat evveline kadar encümen kalemine vermeleri zorunludur. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Muh. Bed. G. Tem. İhale 

Cinsi Miktarı Lira Kr . Li ra K r . tarihi Saati 

1 — Kaynak makinası 3 Adet 
2 — Cam malzemesi 39 Kal . 

155.250,— 
46.602,75 

9.012,50 
3.495,21 

16/2/1976 15.00 
16/2/1976 15.10 

913 /4-S 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 14.848.000,— TL., geçici teminatı 459.190,— TL. olan 
75-28014 dosya numaralı 120 adet 24" X 60' ve 40 adet 24" x 50' hk kon-
veyörlerin imal ettirilerek satın alınması 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 20/2/1976 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden bir dilekçe ile alınabilir. 

İstekliler 1975 veya 1976 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası 
veya esnaf belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik 
şartnamenin 3.3. maddesinde yazılı belge ile alman şartnamenin her 
sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyla hazırhyacakları 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vreeceklerdir. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. Duyurulur. 1142 /4-2 

Adıyaman Ortaokulu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Cins i : Cizre kömürü, Miktan 100 ton, Muhammen bedeli: 88.000 
1L., Geçici teminat ı : 5.650,— TL., İhale tarihi 18/2/1976, Saati: 10.00 

Okulun ihtiyacı olan kömür yukarıda cinsi hizasında gösteri
len gün ve saatte 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyannea kapalı 
zarf usulüyle müdürlüğümüzde ihale edilecektir. 

1 — Buna ait şartname mesai dahilinde her gün Okulda görü
lebilir. 

2 — Taliplilerin ticaret sicili belgesi veyav esnaf kefalet koopera
tifinden alacağı belge ile birlikte geçici teminatlarını yatırdıklanna 
ait makbuzla birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar hazırh
yacakları teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vererek numara 
almalan üân olunur. 1273 /4-2 

Erzincan Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda tahmin bedelleri belirtilen makinaların satın alın
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 19/2/1976 Perşembe günü saat 15.00 de Erzincan 
Endüstri Meslek Lisesi binasında toplanacak olan Satın Alma Komis
yonunca yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı 21.950 liradır. 
4 — istekliler, mukavele ve eksütme evrakı ile şartnameyi her 

gün mesai saati içinde Müdürlüğümüzde görebilirler. 
5 — Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte geçici temi

nat makbuzlarını, 1975 yılına ait ticaret odası belgesini ve diğer ve
sikaları teklif mektuplarıyla birlikte eksiltme günü saat 14.00 e ka
dar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri şarttır. 

6 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
7 — Keyfiyet ilân olunur. 
Cins i : Abkant Pres, Planya tezgâhı, ark kaynak makinası, Mik

tan : 1 er adet, Tahmin bedelleri: 455.000 lira. 
,1259 / ± 3 

Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanlan İnşaatı Genel Müdür
lüğünden : 

«Antalya Hava Alanı Yeni Terminal Binası ve Müteferrik İşler 
İnşaatı» ihalesi teklif verecek müteahhitlerin seçimi ile ilgili i l ân : 

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığınca «Antalya Hava 
Alanı Yeni Terminal Binası ve Müteferrik İşler İnşaatı» işi; 58.950.000,— 
TL. Keşif bedeli üzerinden 5367 sayılı Kanunun Bakanlığımıza verdiği 
yetki ile pazarlıkla, Bayındırlık Bakanlığı Neşriyatı olan 1975 yılı bi
rim fiyatlariyle yüzde cinsinden bir tenzilât veya zam şeklinde kapalı 
zarf içinde teklif alma suretiyle ihaleye çıkartılacaktır, 

1 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen 
ve en az (B) Grubundan 58.950.000,— TL. hk karnesini ibraz eden 
firmalar ihaleye girebilme şartlarını kapsayan başvurma bildirilerini 2 
Şubat 1976 Pazartesi günü saat 10.00 dan itibaren resmî tatil günleri 
hariç mesai saatleri dahilinde «Karayolları Sitesi B blok. Yücetepe An
kara» adresindeki D.L.H. Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik Hizmet
ler Dairesi Başkanlığına dilekçe ile müracaat ederek alabilirler. 

2 — İhaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen fir
malar başvurma bildirisinde belirtilen bilgi v& belgeleri 16 Şubat 1976 
Pazartesi günü saat 15.00 e kadar aynı adresf yazı ekinde vermelidir
ler. Postada vaki olacak gecikmeler ile eksik bilgi ve belgeler mazeret 
teşkil etmiyecektir. 

3 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun gö
rülen firmalara gerekli tebligat yapılacak ve ihale evrakı verilecektir. 

Keyfiyet ilgüilere ilân olunur. 1091 / 4-2 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Süt satüacaktır. 
1 — Haramızın 1976 Malî yılı içinde istihsal edeceği tahminen bir 

milyon ikiyüzellibin litre inek sütü açık artırma ve pazarlıkla satışa çıka
rılmıştır. 

2 — Satış 18 Şubat 1976 Çarşamba günü saat 14.30 da Hara Merke
zinde yapılacaktır. 

3 — Sütün beher litresine (350) kuruş muhammen bedel konmuş 
olup, geçici teminat (145.000,—) liradır. 

4 — Bu satışa ait şartname Ankara, istanbul, İzmir ve Bursa Vete
riner Müdürlükleri ile Müessesemizde görülebilir. 

İlân olunur. 416 / 2-2 



5 ŞUBAT 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 15 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz ile Güvercin Depo İşletme Müdürlüğü 
müzde çalışan personelin iş yerlerine getirilip götürülmeleri amacıyla 4 
adet servis otobüsü kiralanması işi açık eksiltme suretiyle ihaleye çı
karılmıştır. 

2 — Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların; 
a) Servise konulacak otobüslerin trafik ruhsatnamelerini, 
b) Bu işlerle uğraştıklarım isbatlıyacak belgeyi, 
c) 28.720,— TL. lık geçici teminat mektubunu veya bu miktar 

teminatın Ofis veznesine yatırıldığına dair makbuzu, 
d) İmza sirküleri veya vekâletnameyi, peyler sürülmeden önce 

komisyona ibraz etmeleri şarttır. 
3 — Bu işe ait idarî şartname Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Mal

zeme Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 
4 — Açık eksiltme 20/2/1976 tarihinde ve saat 15.00 de Petrol 

Ofisi Genel Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığında yapıla
caktır. 

5 — Ofisimiz 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu hü
kümlerine tabi olmayıp, eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya en faz-
ıa eksiltme yapan firmaya işi ihale edip etmemekte serbesttir. 

1193/2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 
12. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Erzurum öğrenci Yurdu 6 yatak bloku inşaat işi 351 sayılı 
Kanuna müstenit ihale yönetmeliği hükümlerine göre kapalı teklif usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (15.000.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Erzurum'da Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisvonunda 13/2/1976 (Cuma) günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte gö-

riilebilir. 
5 — Eksiltmeye girebümek için isteklilerin; 
a) (600.000,—) liralık geçici teminatını, 
b) 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bil
dirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, 

bunu belirten banka referans Thektubunu, teknik personel bildirisi, 
taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) gru
bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesinin ashnı ibraz suretiyle Yapı İşleri 12. Bölge 
Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupla
rı ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 13/2/1976 (Cuma) günü saat 
14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
10/2/1976 (Salı) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 1180/33 

Kayaş Ortaokulu Müdürlüğünden: 

1 — Ankara Kayaş Ortaokulu inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 
inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli 67.430,17 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara Kayaş Ortaokulu Müdürlüğü Eksiltme ve 

İhale Komisyonunda 16/2/1976 Pazartesi günü saat '11.00 de yapılacak
tır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Kayaş Ortaokulu Mü
dürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1975 yılma -ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
b) 4.625 liralık geçici teminatım, 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış ol

dukları (C) grubundan en az bu işi keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
(İş bitirme belgesi) girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, 
plan ve teçhizat beyannamesini .yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 16/2/1976 Pazartesi günü saat 
10.30'a kadar makbuz mukabili ile İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 1İ64/4-4 

Köy İşleri Bakanlığı Yol , Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz hudutları dahilinde, aşağıda beyanları yapılan köprü, stablize ve sanat yapılan inşaatlan, hizalannda belirtilen gün ve saat
lerde, 2490 sayılı Kanun esaslan dahilinde, kapalı zarf usulü ile 1976 yılına sari olarak, ihaleye çıkanlmıştır. İhale dosyalan ve şartname
leri Y S E Genel Müdürlüğünde, ilgili daire başkanlıklanna, 15. Bölge Müdürlüğünde ve ilgili Y S E müdürlüklerinde görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için 1975 yılı vizeli ticaret odası belgesi, yapı araçları bildirgesi, teknik personel bildirgesi, talip ortaklık ise im
za sirküleri, malî durum bildirgesi, taahhüdünde bulunan işlerin bildirgesi, işyerini gördüğüne dair bildirge, keşif bedeli kadar iş bitirme 

belgesi, stablize ve sanat yapılan için C grubu, köprüler için (keşif bedtli 500.000,— TL. fazla olan işler için, işin keşfi kadar Bayındırlık Ba
kanlığından alınmış (B) grubu müteahhitlik karnesi) ibraz ederek, yeterlik belgelerini almalarını ve teklif mektuplarını, mevzuata uygun şe
kilde, ihale saatinden 1 saat önce ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 

Telle müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edümez. 
Sıra 

İşin cinsi 
1. Keş. Bed. Geç. Tem. Son Mür. İhale İhale 1975 yılı 

No. İşin cinsi Lira Kr . Lira K r . tarihi günü saati ödeneği 

1 Sıvas-Gürün-Gerdek Mağara grup 
köyyolu stablize inşaatı 1.366.40324 54.742,10 10/2/1976 12/2/1976 11.00 

2 Sıvas-Gürün-Yol geçen köyyolu 
12/2/1976 

stablize inşaatı 1.244.110,— 51.07330 10/2/1976 12/2/1976 15.00 
3 Sıvas-Divriği ankbaşı köprüsü 440.000 — 21.350,— 10/2/1976 12/2/1976 16.30 200.000,— 
4 Sıvas-Divriği-Ölçekli köprüsü 546.250,— 25.600,— 11/2/1976 İ3/2/1976 11.00 200.000,— 
5 Sıvas-Divriği-Çaltı köprüsü 1.687.500,— 64.375,— 11/2/1976 13/2/1976 15.00 100.000,— 
6 Sıvas-Zara-Adamfakı köprüsü 495.000,— 23.550,— 11/2/1976 13/2/1976 16.30 50.000,— 
7 Sivas-Yıldızeli-Kalm (Tat) köprüsü 450.000,— 21.750,— 12/2/1976 16/2/1976 11.00 100.000,— 
8 Sıvas-Suşehri-Koymat köprüsü 1.190.000,— 49.450 — 12/2/1976 16/2/1976 15.00 300.000 — 
9 Erzincan-Kemah-Atmaçiğdemli 

köprüsü 1.172.500,— 48.925,— 12/2/1976 16/2/1976 16.30 500.000,— 
10 Erzincan-Kemah-Şahintepe köprüsü 1.915.000,— 71200,— 13/2/1976 17/2/1976 11.00 100.000,— 
11 Erzincan-Kemaliye-Karapınar 

grup köyyolu stablize kaplama ve 
sanat yapılan 2245.000,— 81.100,— 16/2/1976 18/2/1976 11.00 50.000,— 

12 Tokat-Zile-Kırlar köprüsü 531.499,42 25.010,— 16/2/1976 18/2/1976 15.00 200.000,— 
N o t : 3-4-5-9 No. Iu köprü inşaat işleri 1975 yılı fiatlan % 25 art'nlarak ihaleye konulmuştur. 1/4-4 



Sahife : 16 (Resmî Gazete) 5 ŞUBAT 1976 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu hak
kındaki 852 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre hazırlanan Yönet
meliğin 47 nci maddesi uyarınca İşletme Yönetim Kurulunca tespit 
edilen ve Başbakanlıkça onanan (Resmî Gazete, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Dergilerine 
abone kayıt usul ve şartlarına, bedeline, günü geçmiş veya perakende 
olarak satılacak Resmî Gazetelerin fiyatlarına ait esaslar) aşağıdadır. 

Sayın abonelerimize duyurulur. 
Madde 1 — T. C. Resmî Gazete ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Dergilerinin abone 
süresi bir yıldır. Resmî Gazete'ye müracaat tarihini kovuşturan ay 
başından ve Tutanak Dergilerine 1 Kasım tarihinden itibaren abone 
kaydedilir. 

Madde 2 — Resmî Gazete'nin yıllık abone bedeli 500,—, yabancı 
memleketler için 1.000,— Liradır. Abone bedeli peşin alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Tutanak Dergilerinin, bir toplantı yılma ait abone bedeli ayrı 
ayrı 500,— er liradır. 

Resmî Gazete'ye abone kaydı bulunmayanların Tutanak Dergi
lerine abone kaydı yapılmaz. 

Tutanak Dergilerine yeniden abone olmak veya mevcut abonele
rini yenilemek için 1 Kasımdan sonra müracat edeceklerin aboneleri, 
müracaat tarihini kovuşturan Kasım ayından itibaren yapılır. 

Resmî Gazete abone bedelini, abonenin bitimi tarihinden önce 
ödemeyenlerin aboneleri kesilir. Geçmiş günler için abone kaydedil
mez. 

Abone bedelleri «Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi» veznesine yaurılabileceği gibi, bu adrese posta veya banka ha
valesi ile de gönderilebilir, gönderme giderleri gönderene aittir. (x) 

Madde 3 — Abonelerin, Resmî Gazetelerini uçak postası ile veya 
özel zarflar içinde gönderilmesi istekleri, bu işler için yapılacak gide
rin istekli tarafından ödenmesine bağlıdır. 

Madde 4 — Adreslerini değiştirmeleri halinde abonelerden 60,— 
lira bant ücreti alınır. 

Madde 5 — Herhangi bir sebeple abonelerin eline ulaşmıyan Res
mî Gazete ve Tutanak Dergileri, en geç 10 gün içinde istenirse parasız 
gönderilir. 

Madde 6 — Resmî Gazete'nin günlük perakende olarak satış 
fiyatı 200,— Kuruş ve günü geçmiş saylıarından mevcudu bulunanla
rın tanesinin satış bedeli 300,— Kuruştur. Gönderme için yapılacak 
ambalaj gideri ile posta ücreti alıcıya aittir. 

Tutanak Dergileri perakende olarak satılmaz. 
Madde 7 — Başbakanlıkça onanan bu esaslar 1/3/1976 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Resmî Gazete ile yayımlanacak ilânların (ortalama 8 kelime 1 

satır) beher satırından 1/3/1976 tarihinden itibaren 30,— l ira ücret 
alınacaktır. 

Bu nedenle Resmî Gazete'de yayımlanacak Mahkeme ilânlarının 
gecikmeksizin yayımlanabilmesi için, ilân ücretlerinin buna göre he
saplanarak tutarlarının, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Dışkapı - Ankara Şubesi nez-
dindeki 640/37 sayılı hesabına aktarılmak üzere mahallî T.C. Ziraat 
Bankası şubelerine veya Posta Çekleri Merkezindeki 10003255 sayılı 
hesabına yatırılmak üzere mahallî PTT ile gönderilmesi gerektiği ilân 
olunur. 

(x). T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi 640/37 Posta 
Çekleri Merkezi 10003255 hesap numarasıdır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

SATIN ALMA İLÂNI 
Aletin a d ı : Kern D M 500 alet ve reflektörleri, Adet: 1 takım, Mu

hammen bedeli: 200.000,— TL. Geçici teminat ı : 11.250, TL. 
1 — Yukarıda adı, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı 

vazıh alet kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Eksiltme 16 Şubat 1976 günü saat 15.00 de Necatibey Cad

desi 51 numaradaki Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkan
lığı odasında ypılacaktır. 

3 — Geçici teminat ihale tarihinden en geç bir gün öncesine ka
dar Genel Müdürlük veznesine yatırılmış olmalıdır. 

4 — bksıiımeye katılacakların teminat makbuzları ve yeterlik 
belgelerine havı teklıt mektuplarını en geç ihale gunu^saat 12.UU ye 
üdüar Levanm Şetiıgıne teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 — Aletle ilgili teknik ve idari şartnameıeı neı gun mesai saat
leri içinde Levazım ş>etiıgınde görülebilir. 

6 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul 
edilmez. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 
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istanbul Telefon Başmüdürlüğünden: 

Teşekkülümüz ihtiyacı olarak aşağıda cins ve miktarı yazılı malze
meler kapalı teklif alma suretiyle imal ettirilecek ve satın alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmü
dürlük Malzeme Servisinden temin edilebilir. 

Gec.ci teminat verilecek teklif fiyatı üzerinden şartnamede yazüı 
nispetlere göre alınır. 

istekli olanların kapalı teklif mektuplarını en geç 19 Şubat 1976 
Perşembe günü saat 14.00 e kadar Malzeme Servisine vermeleri ilân olu
nur. 

' Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine iha
lede serbesttir. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 

Kurşun Manşon muhtelif ebatta 81.050 Adet 
Tel lehim 6.550 Kg. 
Delikli kurşun levha 14.000 Adet 
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Sivas Hastanesi Baştabiblıgınden: 

Hastanemiz ihtiyacı bulunan ve aşağıda ayrıntılı şekilde belirti
len (6) kalem tıbbî cihaz ve malzeme 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desi uyarınca kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alınmak üzere : 

29 Ocak 1976 tarihinden itibaren 15 gün süre ile ihaleye çıkarıl
mıştır. 

Taahhüt konusu Miktarı 
Muh. Bed. 

Lira Kr . 
Geç. Tem 
Lira K i 

D Ültra - viole - Enfraruj cihazı 
(Ayaklı, Harek.) 1 Adet 8.000,— 600.— 

2) Elekro-koter (Marin-60) 1 » 9.050,— 680,— 
3) Larenks bıopsi pensi 1 3.250,— 245,— 
4) Mathieu (28 Cm,) 1 2.500,— 187,50 
5) Klar ayna (Transformatörsüz-

Ştorz) 1 » 2.000,— 150,— 
6) YVaylet (Ağız açıcı-or ta) 1 » 1.980,— 150,— 

a) İhale 13 Şubat 1976 tarihine raslıyan Cuma günü saat 13.00 
te Sivas Numune Hastanesinde toplanacak Komisyon marifetiyle ya
pılacaktır. 

b) İsteklilerin kimlik, yeterlik belgesi ve geçici teminat alındı
larını havi ve usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklif mektupların; 
ihale vaktinden bir saat öncesine kadar Komisyona teslim etmeleri 
şarttır. 

c) Usulüne uymayan veya postada geciken teklifler geçerli sa
yılmayacaktır. 

d) Bu ihaleye ait şartname mesai gün ye saatleri içinde, Sivas 
Vumune Hastanesi İdaresinde görülebilir. 

İlgili ve isteklilere duyurulur. 1081 /4-4 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

YÜKSEK KALİTELİ CİVATA MALZEMESİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Yüksek kaliteli civata imalî için gerekli çelik malzeme satın alın
ması ile ilgili şartnameler T E K Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret 
Müdürlüğü, Bayındır Sokak No. 3 Ankara adresinden temin edilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 23/2/1976 günü saat: 14.00 e kadar Ti
caret Dairesi Başkanlığı, Dış Ticaret Müdürlüğü Muhaberat Servisi'nde 
bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. Postada vaki gecikme 
ler dikkate alınmayacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
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     İÇİNDEKİLER 
Kararnameler                Sayfa 

 
7/11142 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
              Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması Hakkında Kararname    1 
 
7/11294 Hilton İnternationd Co Firmasının Hissesinin 1/1/1986 Tarihine Kadar  
              Tahassül Edecek Kârdan Transferine Müsaade Edilmesi Hakkında Kararname    3 
 
Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Kararnameler               3 
   
Genelgeler 

 
Dışticaret İşlerine Dair Sirküler          4 
 
Eksper Hakemler Listesinin Muhtlif  Zümreler Bölümüne Dair Genelge     4  

Tebliğ 

 

 

Avusturya Doları İçin Yerden Tespit Edilen Alış-Satış Fiyatları Hakkında Tebliğ    4 
 
Düzeltmeler 
 
(Ticaret Bakanlığı Dışticaret İşlerine Dair Sirküler Orman Bakanlığı Teknik Araştırma  
Hizmetlilerin Yürütülmesine ve Teknik Araştırma Dairesinin Görev Çalışmalarına  
Ait Yönetmelik  ile İlgili)            4 
 
İlanlar              4 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


