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BÖLÜM -1 
Tütüne ait genel hüküm 

Madde 1 — Tütün tarımı ve yaprak tütün ticareti, bu kanun hü
kümleri dairesinde serbesttir. 

A) TÜTÜN TARIMI 

Tütün ekicileri 

Madde 2 — Tütün tarımı yapmak için medenî hak lan kul lanma ye
terliğini taşımak şarttır. Ancak, Devlet memurları memuriyetleri çevresi 
içinde doğrudan doğruya veya başkalan aracılığı ile tütün tarımı yapa
mazlar. 

Tütün dikim alanları 

Madde 3 , — Tütün t a n mı serbest olan ilçeler bu kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Tütün tanmı serbest olan ilçelerin geçici 1 inci madde gereğince 
tespit edilecek tütün üretim alanlarının dışında, tütün tarımı yasaktır. 

İdarî teşkilâtta yapılacak değişiklikler, üretim alanlarının değiştiril
mesini gerektirmez. 

Tütün üretiminin düzenlenmesi 
Madde 4 — Tütün üretiminin memleket iktisadî ve ticarî gereklerine 

göre düzenlenebilmesi için lüzum görülen alanlarda üretim miktarım be
l i r l i oranlarda azaltacak tedbirleri almaya ve bu tedbirleri kısmen veya 
tamamen kaldırmaya Eakanhklararası Tütün Kuru lu yetkil idir. 

Tütün ekiminin geçici olarak yasaklanması 
Madde 5 — Hastalık ve zararlı böcek tahribatı sebebiyle ürünün n i 

teliği bozulan alanlarda Tarım Bakanlığının tekl i f i üzerine Bakanlıklar-
arası Tütün Kurulunun karariyle tütün ekimi geçici olarak yasak edile-
büir. 

Tütün tarımı yasağının kaldırılması 

Madde 6 — B u kanunun 3 üncü ve geçici 1 inci maddeleri gereğince 
tütün tarımı yasak edilmiş olan yerlerde, yasağı doğuran şartların gide
rilmiş olması gerekçesiyle tütün tarımı için yapılan başvurmalar üzerine, 
Tarım Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından müştereken, 
3 sene müddetle ekim denemesine iz in verilebilir. 

B u denemelerin Bakanhklararası Tütün Kuru lu tarafından tespit olu
nacak sonuçlarına göre tütün tarımına iz in verilebilir. 

B u şekilde tütün tarımına i z in verilen yerler, bu kanuna ekli (1) 
numaralı cetvele i thal olunurlar. 

Kanuna aykırı tütün tarımının ihtiyar heyetleri tarafından bildirilmesi 

Madde 7 — B u kanunun 3, 4 ve 5 inci maddeleriyle geçici 1 inci mad
desi gereğince konacak sürekli veya geçici yasaklardan veya üretimin 
düzenlenmesi için alınacak tedbirlerden mahalle ve köy iht iyar heyetleri 
Tekel İdarelerince haberdar edilir. 

İhtiyar heyetleri yukarıki fıkraya a y k m olarak yapılan tütün ta-
nmmı o yerin Tekel idaresine, bulunmıyan yerlerde mülkiye amirliğine 
bildirmekle yükümlüdür. 

Tütün tohumu 

Madde 8 —> 
a) Yu r t dışına tütün tohumu ve fidesi çıkarmak, 
b) Gümrük ve Tekel ve T a n m Bakanlıklarının ortak izni olmadan 

yurda tütün tohumu ve fidesi sokmak, 
c) B i r yere mahsus olan tütün çeşidinin tohum veya fidelerini baş

k a çeşitlere aynlmış olan yerlere ekmek, dikmek veya ekim ve d ik im 
amaciyle taşımak, 

Yasaktır. 
Yabancı memleketler fen kuruluşlan tarafından bilimsel araştırma

lar için istek halinde, karşılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı yıl 
içinde en çok 10 grama kadar tohum gönderilmesi Gümrük ve Tekel ve 
Tarım Bakanlıklarının ortak iznine bağlıdır. 

Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitlerinin 
tespit ve değiştirilmesi 

Madde 9 — Tütün t a n m alanlarında üretilecek tütün çeşitleri bu 
kanunun yürürlüğe girmesini takibeden İki yıl içinde iç ve dış pazar ih 
tiyaç ve istekleri ile tarımsal zorunluklar göz önünde tutularak Gümrük 
ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur ve lüzu
munda aynı esaslara göre değiştirilir. 

B u tespit ve değiştirme Bakanhklararası Tütün K u r u l u karar iy le 
yürürlüğe girer. 

BfcieiZere parasız tohum ve fide verilmesi 

Madde 10 — a) 9 uncu maddeye göre tespit olunan tütün çeşitleri, 
Gümrük ve Tekel ve T a n m Bakanlıklarının araştırma ve ıslah organ
ları tarafından ıslah ve tohumlan üretüerek ihtiyaç oranında ekicüere 
parasız dağıtılır. 
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b) (a) fıkrasındaki organlar tarafından kurulacak örnek fidelik
lerden elde edilen fideler de aynı suretle ekicilere parasız verilir. 

Tütün köklerinin sökülüp yok edilmesi 

Madde 11 — Tütün ekicisi ürününü topladıktan soma tarlada kala
cak köklerden tohumluk için lâzım olan miktarını ayırıp, geri kalanını 
15 gün içinde, tohumluk için bıraktıklarını tohumu alır almaz söküp yok 
etmek zorundadır. 

Bu süre içinde söküp yok etmiyenlere 15 gün daha mühlet veril ir. 
B u müddet içerisinde de yine sökmezse Tekel İdaresi tarafından sökülüp 
yok edilerek masrafı 53 üncü maddeye göre çiftçiden alınır. 

Fidelikler 

Madde 12 — a) Tütün fidelikleri arazi ve su durumu uygun olan 
yerlerde yapılır. Kurulan fidelik yeri ve alanı, ekici tarafından muhtar
lara ve muhtarlarca da o yerin Tekel İdaresine bildiri l ir . 

b) Tütün fideliklerinin içine ve etrafına Tüzükte belirtilecek esas
lar dahilinde başka hiçbir bi tk i ekilip dikilmiyeceği gibi bu mesafe için
deki yabancı otların da yok edilmesi ve temiz bulundurulması zorunludur. 

c) Tütün dikildikten sonra fidelik yerleri bellenmek, sürülmek, ka 
zılmak veya derince çapalanmak suretiyle bozulur ve kalan fideler sö
külüp yok edilir. 

En az tütün dikim alam 

Madde 13 — B i r ekici yarım dekardan az tütün dikemez. Ancak 
tarıma uygun toprağı dar olan yerlerde aynı ilçe sınırları içinde olmak 
ve toplamı yarım dekarı bulmak şartiyle en çok üç yerde tütün ekile
bilir. 

Tütün dikim şartı 

Madde 14 — Tütün dikilen tarlalarda tütünlerin arasına başka hiç
bir b i tk i ekilip dikilemez. 

B) TÜTÜN EKİMİNİN NASIL YAPILACAĞI 

Tütün ekim istek kâğıdı ve tütün ekim cüzdanı 

Madde 15 — Ekic i ler , dikimden evvel Tüzükteki örneğe göre hazır
lıyacakları (Tütün ekim istek kâğıtlarını) tarlasının bulunduğu yer muh
tarlığına vermekle yükümlüdür. 

İstek kâğıtlarında; tütün dikilecek tarlanın yeri, sınırı, dekar (Dö
nüm) esasına göre yüzeyi, k i r a ile tutulmuş ise asıl sahibinin adı ve ika
metgâhı gösterilir. Aynı köy veya mahallede birden fazla tarlada tütün 
dikmek istiyenler, her tarlanın sınırı ayrı ayrı gösterilmek şartiyle bir 
istek kâğıdı verebilirler. Muhtarlar, istek kâğıtlarının içındekıleıı inceler 
ve bu kanunun ekiciliğe ve tütün dikimine ait hükümlerine aykın olma
dığım onaylayıp, veriliş tarihlerinden başlıyarak 15 gün içinde o yerin 
Tekel İdaresine vermek zorundadır. 

İstek kâğıtlarının onaylanması için ekicilerden her istek kâğıdı ba
sma 100 kuruştan fazla ücret alınmaz. 

Tekel idareleri, istek kâğıtlarını inceliyerek karşılığında her ekici 
için bir (Tütün ekim cüzdanı) doldurup en çok 15 gün içinde i lg i l i muh
tarlıklar aracılığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür. 

Bakanlıklararası Tütün Kuru lu tarafından bu kanunun 4 üncü mad
desi gereğince tedbir alınmış olan yıl ve yerlerde, ekicilere tütün ekim cüz
danı verirken, istek kağıtlarındaki ekim alanı miktarım, Bakanlıklararası 
Tütün Kuru lu kararına uygun olarak ve Tüzükte belirtilecek esaslara göre 
ekim sahalarına nispetle azaltmak Tekel İdaresinin görevidir. 

Ekic i l e r istek kâğıtlarına göre tütün ekim cüzdanlarına kaydedilen 
alandan fazla tütün dikemezler. Cüzdanda yazılı miktardan daha az tütün 
diktiklerinde durumu, dikimi takiben onbeş gün içinde muhtarlıklar ara
cılığı ile veya bizzat Tekel İdaresine bildirmek ve cüzdanlarındaki mıktan 
düzelttirmek zorundadır. 

Tarladaki tütünlerin devri 

Madde 16 — Ekic i ler , ekim cüzdanlarında yazıh tarlalardan bir veya 
birkaçına yahut tamamına ait tütünleri, kırımın tamamlanmasından evvel 
bu kanuna göre tütün dikimine yetki l i olanlara devredebilir. Devir işi, 
ekici ile devralanın, cüzdanın alındığı yer Tekel İdaresine birlikte başvur
maları üzerine, tütünlerin tamamının devri halinde cüzdana yazılmak, kıs
men devri halinde devralana yeni bir cüzdan verilmek suretiyle yapılır. 

B i r kışı birden fazla ekicinin tütününü devralamaz. 

Tütünlerin kırımı 

Madde 17 — a) Dip yaprakların kırımdan evvel toplanıp yokedil-
mesı zorunludur. 

b) F i l i z ler in toplanması yasaktır. 

Ekici tütünlerin denklenmesi ve imhaliklar 

Madde 18 — Ek ic i l e r tütünlerini; mahsul, görmez ve imhalık olmak 
üzere üç gruba ayırmak, bu kanunun tüzüğünde gösterilen usullere uy
gun olarak işlemek ve denklemek zorundadır. 

imhal ik lar : Kırıntı, yanık, karayeşil, çürük ve görmeze giremiye-
cek derecede hastalıklı olan kısımlardır. 

Ekici denklerinin kontrolu 

Madde 19 — Gerek satış merkezleri kurulan yerlerde satışa çıka-
n lmak üzere bu merkezlere ve gerekse satılmış veya satılmamış olarak 
emanet ambarlarına getirilen tütünler tartılıp ekim cüzdanlarında yazılı 
yaprak tütün borç miktarlarına göre kontrol edilmeden önce, Tekel i da 
resi eksperi tarafından muayene edilir. 

Bu muayenede imhalıklarla - varsa dip ve fi l iz m ik ta r l an - tespit 
edilir ve 18 inci madde hükmüne aykırı olarak işlenmiş ve denklenmiş 
olan denklerin düzeltilmesi ekiciye yazılı olarak bi ldir i l ir . Denklerini dü
zeltmek için kendisine bir haftaya kadar mühlet verilir. Veri len mühlet 
içerisinde denklerini düzeltmiyen veya düzelltırmiyen ekicilerin bu hare
ke ueıi mühletin sonunda bir tutanakla belgelenir. 

Muayene sırasında, denklerde taşıt araçları yüzünden veya yağmur 
ve saire gibi elde olmıyan sebeplerle nitel ikleri değişmiş veya bozulmuş 
tütün bulunursa, bozulan kısımlar tespit olunmakla beraber, bu yüzden 
ekiciler hakkında hiçbir kovuşturma yapılmaz. Ekic i ler , bu madde gere
ğince yapılacak ambarlama muayenesine, sonucun kendilerine bildirildiği 
andan başlıyarak 5 gün içinde it iraz edebilirler. İtirazlar, ekici bir l ik ler i , 
bunların bulunmadığı yerlerde ziraat odaları veya belediye encümeni, be
lediye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde o yer ihtiyar heyeti tarafından seçi
lecek eksper veya eksper yoksa tütün işlerini bi l ir i k i temsilci ile Tekel 
e^speunuen kmulacak kurul tarafından 5 gün içinde incelenir ve kara ra 
bağlanır. Kuru lun vereceği karar kesindir. 

i t i raz kuruluna giren temsilcilerin ücretleri haksız çıkan tarafça 
ödenir. 

C) YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ 

Ekici tütünleri satış piyasalarının Hânı 

Madde 20 — E k i c i tütünleri satış piyasalarının açılış tarihleri, tü
tün bölgelerinin özeliklerine göre her yıl Bakanlıklararası Tütün K u r u l u 
tarafından tespit ve ilân olunur. 

ilân olunan piyasa, açılış tarihlerinden önce o yıl ürünü ekici tütün
lerinin alım satımı yasaktır. E k i c i ile alıcı arasmda tütün alım satımı 
yalnız denk halinde yapılır. 

Tütün satımı sözleşmesi 

Madde 21 — E k i c i ile alıcı arasında tütün alım satımı Tekel i da 
resi tarafından bastırılarak bedeli karşılığında verilecek olan ve örneği 
bu kanuna bağlı (2) numaralı yazılı sözleşmelerle yapılır. 

Sözleşmelerin üç nüsha olarak düzenlenmesi ve bir nüshasının eki
ciye, bir nüshasının alıcıya, bir nüshasının Tütün Tarım Satış Koopera
tiflerine, bulunmadığı yerlerde Tekel idaresine verilmesi zorunludur. Söz
leşmeler piyasa açılış tarihlerinden önce ve Tekel idaresince, tespit olu
nan tarihte dağıtılmaya başlanır ve yalnız piyasa açılış tarihi Uân edilen 
ürün yılı tütünlerinin alım satımında kullanılır. Alındığı yıl kuUanılmıya-
rak elde kalan sözleşmelerin, Tekel idaresine ertesi yıla ait damga koy
durulmak suretiyle kullanılması uygundur. 

Sözleşmelere, bu kanun hükümlerine aykırı olmamak şartiyle özel 
şartlar konulabilir. Sözleşme yapılıp satış tamam olduktan sonra denkler 
tüccar tarafından yüzlerine damga vurulmak veya dört tarafından iple 
bağlanıp mühürlenmek suretiyle tespit olunabilir. 

Satılan tütünlerin devri 

Madde 22 — E k i c i , satılan tütünlerinin devir işlemini kanuna uy
gun olarak hazırlar. B u işlemin bitirildiği alıcıya veya kanunî konutuna 
bildirildiği tarihten başlıyarak alıcı on gün içinde bedelini ödeyip tütü
nünü teslim almak zorundadır. 

Zorlayıcı sebep olmadan ödemeden veya teslim almaktan kaçınma 
halinde, ekici bu kanunda yazılı tahkim yoluyla bedeli ödemeye ve tütün-
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ler i teslim almaya alıcının zorlanmasını istiyebilir. E k i c i isterse, hakem 
kurulu satış tutarının yarısına kadar da tazminat alınmasına karar ve
rebilir. 

Tütün alım - satımı hakkındaki yasaklar 

Madde 23 — a) Birden fazla ekiciden satış yetkisi tanıyan vekâlet
name almak, 

b) Tar ih in i piyasa açılışında koymak üzere, ekiciye piyasa açılışın
dan önce tarihsiz sözleşme imza ettirmek, 

c) 16 ncı madde gereğince yapılan devirlere ve bu madde gere
ğince verilecek vekâletnamelere konu olan tütünlere ait tütün ekim cüz
danları hariç olmak üzere, diğer ekicilere ait tütün ekim cüzdanlarını ne 
sebeple olursa olsun toplamak, 

Yasaktır. 

Avans 

Madde 24 — Tekel İdaresi veya diğer alıcılar tarafından, tütün eki
cilerine tar ladaki veya toplanmış tütünleri karşılığı, avans ve saire i s im 
ve suretleriyle para verilebilir. B u şekilde verilmiş para, parayı verene 
eşit f iyat ve şartlarla ve bu kanun çerçevesinde alış için rüçhan hakkı 
verir. 

Rüçhan hakkına sahip olan, f iyat ve şartın kendisine veya 53 inc i 
madde gereğince göstermek mecburiyetinde olduğu konutuna bildirildiği 
andan itibaren ekici ve rüçhan sahibi alıcı aynı kasabada bulunurlarsa bi l 
d i r i anında, başka kasabalarda bulunanlar ise 24 saat içinde, kabulünü 
bildirmezse hakkı düşmüş olur. 

Şu kadar k i avans sözleşmesinin bir sureti ekicinin cüzdanını aldığı 
Tekel İdaresine tescil ettirilmiş ise, devir muamelesinden evvel veya de
v ir muamelesi anında peşin para aldığı zata veya müesseseye veya hesa
bına, almış olduğu parayı evvelemirde ödemek veya başka suretle tesviye 
için muvafakatnamesini ibraz etmekle mükellef tutulur. 

Alım - satım sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların 
çözümlenmesi 

Madde 25 — Tütün ekicisi i le alıcısı arasında, yazılı alım - satım 
sözleşmesinin bu kanuna göre uygulama ve yürütümünden doğacak uyuş
mazlıklar hakemler eliyle çözümlenir. 

Uyuşmazlık başgösterdiğinde alıcı veya ekici veya, var ise ekicinin 
isteğine dayanarak ekiciyi temsilen Ek ic i l e r Birliği, mahallî sulh mahke
mesine tahkim istediğini ve hakeminin k i m olduğunu yazı ile bildirir. 
Mahkeme bu başvurmayı ve davacının hakeminin k i m olduğunu diğer 
tarafa veya ikametgâhına hemen bildirerek üç gün içinde kendi hakemini 
seçmesini ister, mahkemece de üçüncü bir hakem seçüir. 

B u süre içinde hakemini seçmiyen tarafın hakemi mahkemece re'sen 
geçilir. Mahkemece 3 hakeme de doğruyu tarif ve bildireceklerine yemin 
ettiri l ir. 

Hakemler, yemin ettirildiği günden başlıyarak beş gün içinde ka 
rarlarını verirler. 

Hakem kararlarında hakem ücretleri ve diğer giderler de belirti l ir. 
Hakemler, eksper bulunmıyan yerlerde, bu işlerden anlıyanlar ara

sından seçilir. 

Hakem kararlarının temyizi 

Madde 26 — Hakemler, kararı mahkeme kalemine verirler. 
Mahkeme, hakem kararını i k i gün zarfında taraf lara tebliğ eder. 

Taraflar, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde Yar 
gıtay'a başvurabilirler. 

Yargıtay tetkikatmı bir ay içinde yaparak kararını verir. 
Hakem kararı Yargıtay'ca bozulduğu takdirde mahkemece hakem

lere yeniden inceleme yaptırılır. 
Yargıtay'ın bozma kararma uyulması zorunludur. 
Temyiz süresi geçen hakem kararları mahkemece tasdik ve tescil, 

Yargıtay'ca onanan hakem kararları ise tescil olunur. 
Mahkemece tescil olunan hakem k a r a r l a n ilâm niteliğini alır 

Dara, küf ve su çürüğü 

Madde 27 — E k i c i ile alıcı arasında tütün alım ve satımmda dara, küf 
veya su çürüğünden i leri gelen azaltmalardan ve 19 uncu madde gere
ğince imhalık olarak tespit olunan miktar lardan başka iskonto, veya ıs
k a r t a veya diğer isimlerde bedel veya ağırlık indir imi veya bedelaiz alı
nacak kısım ayrılması her i k i taraf için yasaktır. 

Dara tayininde anlaşmazlık çıkarsa, ik is i satan ekici ve ik is i satın 
alan alıcı tarafından seçilecek dört dengin darası, ortalama dara ağırlı
ğının tayinine esas tutulur. 

E k i c i ile alıcı bu yolda da anlaşamazlarsa, ambalajların tamamı 
tartılarak gerçek dara m ik ta r i tespit olunur. 

Küf ve su çürüğü aza l tmalan konusunda alıcı ve ekici anlaşamadığı 
takdirde, bu anlaşmazlık alıcının 24 saat zarfında müracaatı üzerine 19 
uncu maddede yazılı surette hallolunur. 

Tütün satış merkezleri 

Madde 28 — Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde ekici tütünle
r in in alım satımının bu merkezlerde yapılması zorunludur. 

Satış merkezleri kurulan yerlerde, bu kanunun 27 nc i maddesinin 
daraya ilişkin hükümleri hariç, diğer hükümleri ile, 21, 22, 24, 25 ve 26 
ncı maddeleri uygulanmaz. 

Satış merkezlerinde yapılan satışlara ait yazılı sözleşmelerin şekli, 
sureti tanzimi ve tütünlerin devrine ait işlemlerle, sair hususlar Tüzükte 
belirti l ir. 

D) BAK ANLIKLAR AR ASI TÜTÜN KURULU VE MİLLİ 
TÜTÜN KOMİTESİ 

Bakanliklararası Tütün Kurulu 

Madde 29 — Millî tütün politikasını tespit etmek, düzenlemek ve 
tütüncülükle i lg i l i çalışmalan koordine etmek «Bakanliklararası Tütün 
Kurulu» nun görevidir. 

Bakanliklararası Tütün Kuru lu Maliye, Gümrük ve Tekel, Tarım ve 
Ticaret bakanlarından kurulur. 

Millî Tütün Komitesi 

Madde 30 — Bakanliklararası Tütün Kurulunun kararlarında 
«Millî Tütün Komitesi» n in tekli f ve dilekleri gözönünde tutulur. 

Millî Tütün Komitesi ; Gümrük ve Tekel, Tarım, Maliye, Dışişleri ve 
Ticaret bakanlıktan, Devlet P lanlama Teşkilâtı, Tekel Genel Müdürlüğü, 
Ziraî Mücadele ve Z i ra i Karant ina Genel Müdürlüğü, T. C. Merkez Ban
kası, T.C. Ziraat Bankası, Tütün Tarım Satış Kooperatif leri Bölge B i r l i k 
leri ve Genel Birliği, Türkiye Tütüncüler Federasyonu, Ziraat Mühendis
leri Odası, Yüksek Tütün Eksperler i Okulu, Tütün Eksperler i , Sendikası, 
Türkiye Ziraat Oda lan Birliği, T a n m Fakülteleri ve Türkiye İşçi Sendi
kaları Konfederasyonu temsilcilerinden kurulur. 

Bakanliklararası Tütün Kurulu ve Milli Tütün Komitesine ait 
işlerin yürütümü 

Madde 31 — Bakanliklararası Tütün Kuru luna ve Millî Tütün Ko
mitesine ait işlemler, tüzükte belirtilecek esaslar içinde, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı tarafından yürütülür. 

E) TÜTÜN EKSPERLİĞİ 

Tütün eksperlerinin yetiştirilmesi 

Madde 32 — Türkiye'de tütün eksperliği yapmak için, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı tarafından kurulacak Tütün Eksperler i Yüksek Okulunu 
bitirmiş olmak şarttır. 

B u okulun diplomasını haiz olmıyanlar, tütün alım satım muayene
lerini, tütünlerin vasıf, değer ve nevilerinin tayini işlerini ve tütün işlet
me, bakım, fabrikasyon eksperliğini yapamazlar. Tütün işlerinde bilirkişi 
ve hakem olamazlar. Ancak 25 inci madde hükmü saklıdır. 

B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kazanılmış olan hak
larla, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tekel İdaresinin eksper kur
sunda öğrenci olanların hakları saklıdır. 

Yabancı memleketlerden emsal yüksek okulları bitirenler, yönetme
l ikte belirtilecek imtihanı vermek şartiyle bu okulu bitirenlerin bütün 
haklarına sahip olurlar. 

Tütün Eksperleri Yüksek Okulu 

Madde 33 — Tütün eksperi yetiştirmek amaciyle açılacak Tütün 
Eksper ler i Yüksek Okulunun giriş şartları, okutulacak dersler, gösterile
cek stajlar, sınav usulleri, okulun yönetimi, disiplin işleri, okula kimler in 
öğretmen olabileceği gibi hususları tespit etmek üzere hazırlanacak ve 
Millî Eğitim Bakanlığınca onanacak bir yönetmelikte göıterllir. 
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Eksper kursu mezunu eksperlerin, Tütün Eksperleri Yüksek Okulunu 
bitirenlerin haklarım kazanması 

Madde 34 — 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu ile bu ka 
nunun uygulama şeklini gösteren nizamname hükümleri gereğince Tekel 
idaresi tarafından açılan 5 yıllık kursu ve stajları tamamlıyarak diploma 
ve ehliyetname almış olan tütün eksperleri, ayrıca hazırlanacak bir müf
redat programına göre, Tütün Eksperler i Yüksek Okulunda toplamı en 
az bir ders yılı süreli bir öğrenim görürler. B u öğrenim sonunda yapıla
cak sınavda başarı gösterenlere bu okulun diploması veril ir. 

Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukları 

Madde 35 — Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukları bu kanuna 
ait tüzükte gösterilir. 

E) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Araştırma kuruluşlarının muafiyetleri 

Madde 36 — Araştırma kuruluşlarının denemeler yapmak amaciyle 
ekiciden alacağı tütünler için bu kanunun 18, 19, 20, 21 ve 28 inci mad
deleri uygulanmaz. 

Tütünden alınacak vergi ve resimler 

Madde 37 — Türkiye'de tütün yetiştiren gerçek kişiler, yetiştirdik
leri yaprak tütünün yetiştirilmesi ve satılması ile i lg i l i işlemleri dolayı-
aiyle Hazineye ait her nevi vergi (Gelir Vergisi hariç) ve resimden mu
aftır. Belediye ve özel idarelere ait vergi, resim ve harçlar ise en düşük 
tarife üzerinden alınır. 

BÖLÜM - II 

Tütün tekeli tütün tarım ve ticaretinin kontrolü 

A) TÜTÜN TEKELİ 

Tekelin konusu 
Madde 38 — a) Yu r t içinde tüketim için tütün, tömbeki kıymak, sigara, 

yaprak sigarası, enfiye, ağız ve pipo tütünü ve kıyılmış tütün yapmak 
ve bunları alâmeti far ikah kutularda veya paketlerde satışa hazırlamak 
ve satmak, 

b) Yabancı memleketlerden tömbeki, yaprak sigarası ve tütünü ve 
diğer tütün mamulâtı ve sigara kâğıdı getirmek, 

Devlet Tekelindedir. 
B u Tekel, Tekel idaresi tarafından işletilir. 
c) Tütün kullananlar kendileri için Tekel idaresinin sattığı kıyılmış 

tütünlerden ve sigara kâğıdından el ile sigara yapabiürler. 
d) Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan özel ve tüzel kişilerle, tü

tün tarım satış kooperatifleri ve bölge birl ikleriyle, Türkiye Tütün E k i c i 
leri Genel Birliği, yalnız yabancı memleketlere satılmak üzere (a) fıkra-
s-nda sayılan maddeleri yapmak için Gümrük ve Tekel Bakanlığının izni 
ile fabr ika açabilirler. 

Kurulacak fabrikaların işletme İhtiyaçları için gerekli Tekel mad
deleri Tekel idaresinin kontrolü altında ve ithalât rejimi çerçevesinde 
yabancı memleketlerden de ithal edilebilir. 

Tütün artıklarından tal i maddeler üretimi için fabr ika veya imalât
hane kurmak serbesttir. 

B u fıkraya göre kurulacak fabrikaların açılma şartlariyle kurulan 
fabrikaların kontrol usul ve işlemleri Tüzükte gösterilir. 

e) Tekel idaresi kendi fabrikasyon ihtiyacını karşılamak amaciyle 
ekiciden aldığı tütünlerden çıkacak stok fazlası yaprak tütünleri satabi
leceği gibi, yabancı memleketlere tütün mamulâtı ve harmanlanmış yap
rak tütün gönderebilir. 

f) Tekel idaresi s igara kâğıdım kontrolü altında yurt içinde de 
yaptırabilir. 

Tütün mamulleri fiyatlarının tespiti 

Madde 39 — Tekel idaresi tarafından yurt içinde satılan tütün ma
mullerinin satış fiyatı Tekel Genel Müdürlüğü tarafından belirtilip, Güm-
:ülî ve Tekel Bakanlığı tarafından Mal iye Bakanlığının görüşü almarak 
onaylanır. 

38 inci maddenin (e) fıkrası gereğince satılacak yaprak tütünlerle 
İh-aç edilecek harmanlanmış yaprak tütün ve tütün mamulâtının satış 
fiyatları, ticaret gereklerine göre Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tes
pit ediür. 

Tütün satış belgeleri 

Madde 40 — Tütün mamullerini satmak istiyenler Tekel idaresin
den satış belgesi almak zorundadırlar. Satıcıların sınıfları; satış miktar
ları gözönünde bulundurularak, tüzükte belirti l ir. Satış belgeleri kişiye 
özel olup başkasına devrolunamaz. Satış belgesi gösterilen süre, yer ve 
bölge için geçer. Satıcılar mamulleri satış belgelerinde yazılı Tekel i da 
resi depolarından almak zorundadırlar. 

Satıcıların kontrolü 

Madde 41 — Tekel idaresi, satıcıların satış yerlerini ve mamulâ-
tını kontrola yetkil idir. 

Satıcılar Tekel idaresinin isteği üzerine mevcutlarını imzalı b i r bü-
dir im ile bildirmek zorundadırlar. 

Satış ve taşıma ücreti 

Madde 42 — Tekel idaresi : 
a) Mamuller ini satanlara tüzükte belirtilecek sınırlar içinde sa

tış ücreti verebilir. 
b) idare deposu bulunmıyan veya şehir ve kasaba dışında olan 

yerlerdeki başsatıcılarla satıcılara ayrıca, taşıma şartlarına ve satış 
yerlerinin uzaklığına göre, taşıma karşılığı olarak taşıma ücreti vere
bil ir. 

Sigara kâğıtları 

Madde 43 — a) Rengi beyaz veya beyaza yakın, kalınlığı 0,04 
m/m veya daha aşağı ve yanma yetenekleri olumlu olan kâğıtları yurda 
sokmak ve bunları alıp satmak, 

b) Hang i nevi ve renkte olursa olsun sigara kâğıdı yapmak, k u l 
lanmak, alıp satmak, saklamak ve bunları memlekete sokmak veya bir 
yerden diğer bir yere taşımak, 

Yasaktır. 
c) (a) fıkrasında yazılı nite l ikteki bütün basılı kâğıtlar İle, am

balaj işlerinde kullanılan satüıe kâğıtlar (a) fıkrası hükmü dışındadır. 

Tütün mamullerinin yurda sokulması 

Madde 44 — a) Yabancı 'memleketlerden gelen yolcular, yurda 
girerken beraberlerinde en çok 200 adet sigara veya 50 adet yaprak s i 
garası veya 200 gram kıyılmış tütünle 200 yaprak sigara kâğıdını veya 
200 gram pipo veya ağız tütününü veya 200 gram tömbekiyi veya 50 
gram enfiyeyi hiçbir vergi ve resim vermeden memlekete sokabilirler. 

B u yolcuların yanındaki maddeler (Sigara kâğıdı hariç) yukarıki 
miktarlardan fazla ise, fazlalık yolcu tarafından bildir i lmek şartiyle 
en çok bir k i loya kadar Gümrük Resminden ve diğer vergi ve resim
lerden başka Tekel Resmi veya Gider Vergisinin tüzükte belirtilecek 
katı alınmak suretiyle yurda sokulabilir. Böyle bir fazlalığın varlığı 
inkâr edildiği veya gizlendiği halde tespit edilirse i l g i l i hakkında K a 
çakçılık Kanunu hükümleri uygulanır. 

Tekel resimleri veya Gider Vergis i gümrüklerce alınarak Tekel 
İdaresine verilir. 

b) Türkiye'de oturan yabancılar adına dış memleketlerden gön
derilip ticarî amaç ve niteliği bulunmıyan (Sigara kâğıdı hariç) tütün 
mamullerinin yurda sokulmasına Tekel Genel Müdürlüğünce İzin ver i 
lebilir. Bunlardan (a) fıkrasına göre Tekel Resmi veya Gider Vergis i 
alınır. 

c) Gümrük Kanunu gereğince Cumhurbaşkanının kendisi ve ko
nutu için getirilen ve yine aynı kanun gereğince ve karşılıklılık şartı i le 
yabancı devlet elçilerinin ve Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rınca tespit edilecek diplomasi memurlariyle siyasî delegelerin ve ulus
lararası kuruluşların memurlarının beraberlerinde getirdikleri veya 
sonradan getirecekleri bu kanunda yazılı Tekel maddeleri, Tekel Resmi 
veya Gider Vergisinden muaftır. 

d) Gerek (a) ve (b) fıkraları hükümlerine gerekse Gümrük K a 
nununun 18 inci maddesinin 1, 2, 3 numaralı fıkraları hükümlerine da
yanarak yurda sokulan sigara ve diğer tütün mamulâtının, bu hüküm
lerden istifade edemiyenler tarafından her ne sebeple olursa olsun, be
delli veya bedelsiz kabulü, kul lanma veya tüketimi, bulundurulması, 
saklanması, satılığa çıkarılması ve satılması yasaktır. 

Kimlerin elinde yaprak tütün bulunacağı 

Madde 45 — E k i m cüzdanı bulunan ekici ile, Tekel idaresince tes
c i l edilmiş olan tütün tüccarlarından ve tütün tarım satış kooperatifleri 



30 MAYIS 1969 (Resmî Gazete) Sabife : 5 

ile bu kooperatiflerin üst kuruluşlarından başka hiç kimse elinde yap
rak tütün bulunduramaz. Hiç kimse 44 üncü madde hükmü hariç olmak 
üzere 38 inci maddenin (a) ve (b) fıkralarında sayılan ve Tekel idare
sinin alâmeti farikasını taşımıyan maddeleri memlekete sokamaz, bera
berinde bulunduramaz ve b i r yerden bir yere taşıyamaz. 

B) TÜTÜN EKİCİLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Ürün bildirimi 

Madde 46 — Tütün ekicileri, tütünlerini topladıktan sonra, en çok 
bir hafta içinde, tarlalarından aldıkları tütün miktarını tüzükteki ör
neğe göre dolduracakları bir ürün bi ldir imi ile o yer in muhtarına b i l 
dirmek zorundadırlar. 

Muhtar lar , bildirimlerde yazılı üretim miktarlarını ekin cüzdanla
rına yazarak onaylar ve bi ldir imleri , kendisine verildiği tarihten başlı-
yarak 10 gün içinde, o yer in Tekel idaresine vermekle yükümlüdürler. 

Ürün bildirimlerinde ve bu bildirimlere göre düzenlenen tütün ek im 
cüzdanlarında yazılı üretim miktarları, ekici lerin Tekel idaresine karşı 
yaprak tütün borçlarım teşkil eder. 

Yaprak tütün borçlarımın tesbiti ve kontrolü 

Madde 47 — Tekel idaresi, gerek ürün bildiriminden evvel ekici
ler in d ik im alanlarını ve gerekse ürün bildiriminden sonra kurutulmuş 
tütünlerini, lüzum gördüğünde kontrol etmek suretiyle yaprak tütün 
borçlarını incelemeye ve tesbite yetki l idir. 

E k i c i ; tarla, kurutma ve denkleme döneminde ve gerek denk ha
linde bulunan tütünlerinin hepsini kontrolda bulunan Tekel memurlarına 
göstermekle yükümlüdür. 

Tütün ekicisinin vekil göstermesi ve şartlan 

Madde 48 — Tütün ekim cüzdanını aldıktan sonra işinin başından 
uzun zaman ayrılacak olan ekici Tekel idaresine başvurarak kanunî bir 
veki l göstermeye mecburdur. 

Asker l ik hizmetine çağırılanların vekâletnameleri i lg i l i askerl ik 
şubesi başkanlıkları veya mensup oldukları b ir l ik komutanları tarafın
dan düzenlenir ve onaylanır. 

Vek i l göstermeden ayrılan ekici leri derhal Tekel idaresine haber 
vermeye ve kurutulmuş tütünlerinin kaçağa gitmemesi veya kaybol
maması için gerekli tedbirleri almaya tarlanın bulunduğu yer muhtarı 
mecburdur. 

B u haber verme üzerine Tekel idaresi, göndereceği memurlarla o 
yerin muhtarı veya iht iyar heyetlerinin seçecekleri yetki l i i k i tütün eki
cisinden kurulu bir heyete gerek yaş gerek kuru haldeki tütünlerin du
rumlarını ve miktarlarını tespit ettirir. 

Tütünler değer taşıyorlarsa açık artırma ile yerinde 2 nci mad
deye göre tütün ekimine engel hal i bulunmıyan isteklisine satılır. P a 
rası gaip ekici adına emanete alınır. Değer taşımıyorlarsa usulünce yok 
edilir. 

Ek i c in in ölümü halinde tütün ekim cüzdanından doğan ödev ve 
hukukî mükellefiyetler kanunî mirasçılarına aitt ir . Mirasın reddi veya 
var is bulunmaması hallerinde yukarıki fıkraya göre işlem yapılır. 

B i r şahıs, bu maddenin bir inci fıkrası gereğince birden fazla eki 
cinin tütünü için veki l gösterilemez. B i r şahıs bu maddenin beşinci fık
ram gereğince birden fazla ekicinin tütününü satınalamaz. 

Kırımdan vazgeçen ve tütünleri zarara uğrıyan veya kaybolan 
ekicilerin yaprale tütün borçlarının düzeltilmesi 

Madde 49 — Tütün kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen 
veya kırımdan evvel veya sonra tütünlerinin kısmen veya tamamen za
rara uğradığı veya kaybolduğunu gören ekiciler o yerin muhtarına he
men bildirmekle beraber, 

a) Ürün bi ldir imi vermemişlerse bir hafta içinde ekim cüzdanı 
aldıkları Tekel idaresine başvurarak cüzdanlarını geri vermeye veya 
cüzdanlarmdaki yazıları düzelttirmeye, 

b) Ürün bi ldir imi vermişlerse bir hafta içinde o yer in Tekel i da 
resine başvurarak yaprak tütün borçlarım düzelttirmeye, 

Zorunludurlar. 
B i r inc i fıkraya göre kırımından tamamen veya kısmen vazgeçilen 

veya kullanmıya yarkmıyan tütünler usulüne göre yok edilir. 
Ek i c i , eksiğinin çalınmaktan i ler i geldiğini iddia eder ve bu iddiası 

zabıtaca yapılacak soruşturma ile anlaşılırsa çalınan miktar cüzdan
dak i miktardan indir i l i r . 

Su baskım, sel ve yangın gibi genel felâketler olduğunda Tekel 
idaresi ekicilerin başvurmalarını beklemeden durumu araştırarak za
rara uğrıyan miktarı cüzdanlarmdaki miktardan indir ir . 

Ekici tütünlerinin taşınması 

Madde 50 — Tekel idaresince verilmiş taşıma belgesi olmadıkça, 
tütünlerin bir yerden diğer bir yere taşınması yasaktır. 

Ancak, ekici topladığı tütünlerini dizme ve kurutma yerlerine ser
bestçe taşıyabilir. Kurutulmuş tütünlerin aynı ilçe hududu içinde bir 
yerden diğer bir yere taşınması serbesttir. 

Ekici tütünlerinin ambara getirilmesi 

Madde 51 — Ek ic i l e r bu kanuna bağlı 3 numaralı cetvelde göste
rilen süreler içinde, tütünlerini Tekel idaresinin göstereceği ambarlara 
veya Tekel idaresinin iznini almak şartiyle ürünlerini, sattıkları alıcı
nın ambarına teslim etmek zorundadır. Tütünler Tekel idaresinden ta 
şıma belgesi alınmak suretiyle ambarlara getiri l ir. Tekel idaresi 3 nu
maralı cetvelde gösterilen ambarlama sürelerini gerektiğinde uzatabilir. 

Ambarlama, Tekel teşkilâtının bulunduğu yerlerde yapılır. Ancak ; 
en çok 30 kilometre mesafede idarenin bir ambarı bulunmadığı ve eki 
ciler de kendi köylerinde veya yakın bir köyde elverişli bir ambar gös
terebildikleri takdirde, anahtarlardan bir i idarede kalmak şartiyle ürü
nün bu ambara konulmasına müsaade olunur. 

Tütünlerin ambara k imler tarafından teslim olunacağı ve idareye 
ne suretle bi ld ir im verileceği, karşılığında ne gibi b ir belge alınacağı, 
bunların örnekleri ve tütünlerin tüccar ambarına ne gibi şartlar altında 
indirilebileceği tüzükte gösterilir. 

Tütünlerin ambarda tartısı ve yapılan ambarlama işlemi 

Madde 52 — Ambara getirilen ekici tütünleri, 19 uncu maddeye 
göre muayeneleri yapılıp tarttırılır ve bulunan miktar ekicinin yaprak 
tütün borcuna karşılık sayılır. 

Ekic i l er , yaprak tütün borçlarından fazla olarak tesl im edecekleri 
tütün için sorumlu tutulmıyacakları gibi, tespit olunan borçlarına göre 
kanunî fireler düşüldükten sonra % 5 e kadar eksik teslim sebebiyle de 
sorumlu tutulmazlar. 

% 5 ten çok olan eksikliğin makbul sebeplerden i ler i geldiğine o 
yerin en büyük mülkiye memuru veya tevki l edeceği kimse, tekel me
muru ve tarım teknisiyeninden kurulacak kuru l tarafından kanaat 
getirilirse çiftçi hakkında kovuşturma yapılmaz. 

Tütün denkleri arasına veya imhalıklar içine karıştırılan yabancı 
maddeler ile - varsa dip ve f i l izler - ve fazla tavdan i ler i gelen ağırlık 
farkları ekicinin yaprak tütün borcuna karşılık sayılmaz. B u suretle 
ayrılan imhalıklarla - varsa dip ve fi l izler - Tekel idaresine parasız tes
l i m olunur. 

Tekel konusu dışında tarımsal veya endüstriyel amaçlar için, ta l i 
maddelerin üretiminde kullanılmak imkânı elde edilinceye kadar Tekel 
idaresince usulüne göre yok edilir. 

Tarımsal veya endüstriyel amaçlarla kullanmak üzere isteklisi çı
karsa, imhalık tütünleri Tekel idaresi satabilir ve tutarından, bu tütün
ler için yaptığı masrafları düştükten sonra kalanım, varsa o yerin tütün 
tarım satış kooperatifine öder. Yoksa irat kaydeder. 

Ekici borçlarının kesilmesi 

Madde 53 — Tütünlerin transfer muamelesinin yapılabilmesi için 
ekici i lk önce Tekel idaresine borçlu olduğu avans akçasını, varsa am
bar kirasını, kesinleşen para cezalarını ve bu kanunun uygulanması se
bebiyle Tekel idaresinin tütün ekicisi adına harcadığı parayı ödemeye 
mecburdur. 

Ekici tütünlerinin tekel ambarlarında korunması 

Madde 54 — Tekel idaresi, ambarlarını tütünlerin iyice korunma
sını sağlıyacak surette kurmaya mecbur ve ambarların fena bir halde 
bulundurulmasından ve tütünlerin iy i korunmamasından ve istif edil
memesinden doğacak bütün ziyanlardan sorumludur. Şu kadar k i , zor
layıcı sebeplerden doğan ziyanlardan ve ambara teslim sırasında tütün
lerin zaten fena bir halde bulunmasından i leri gelen zararlardan idareye 
hiçbir sorumluluk yüklenemez. B u takdirde, malın ambara girişi sıra
sında fena bir halde bulunduğunun tutanakla tespit edilmiş olması lâ
zımdır. 

Tekel idaresi, ambarda çiftçi tütünlerinin nefasetini korumak için 
mütehassıs istifçiler bulundurmak ve tütünlerin aktarmalarını zama-
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nında yaptırmakla yükümlüdür. Her ekicinin ürününü ambar içinde ayrı 
ayrı koymaya ve istendiği zaman ekim cüzdanını ambar memuruna gös
terip başka bir işleme uymadan malım görmeye ve alıcısına göstermeye 
hakkı vardır. 

Ekici tütünlerinin sigorta ettirilmesi 

Madde 55 — Tekel İdaresince ekicilere ayrılmış ambarlara giren 
•kicî tütünleri, İdarenin eksperleri tarafından takdir edilecek kıymet 
üzerinden yangına karşı sigorta ett ir i l ir . 

Sigorta işlemi Tekel İdaresi tarafından yapılabileceği gibi, aracı 
kullanılmaksızın Tekel İdaresi ile sigorta şirketi arasında da yapılabilir. 
Şu kadar k i , sigorta şirketine ödenecek prim, 7397 sayılı kanunun yet
k i l i kıldığı organlarca tespit edilecek tarifeden % 30 - 35 arasında i n 
dir im yapılarak bulunacak miktardır. 

Sigorta primleri, Tekel İdaresi tarafından ekici adına ödenir. Tü
tünler satıldığında, tütünlerin sigortalı bulunduğu günlere ait sigorta 
primleri ekiciden alınır. B u alacaklar Tekel İdaresinin 53 üncü madde
deki imtiyazlı alacakları meyanındadır. 

Tekel İdaresi, re,sen yapacağı sigortalar için bir fon tesis eder ve 
hasıl olacak zararı bu fon ile karşılar. B u fonun kuruluş ve işleyişi b ir 

yönetmelikte düzenlenir. 

Ekici tütünlerinden alınacak ambar kirası 

Madde 56 — 51 inci maddeye göre ambarlanan ekici tütünlerinden 
i lk i k i sene için ambar kirası alınmaz. 

B u süre içinde satılamıyan tütünler, rehinde olsa veya aynın mu-
hazasına taallûk etmiyen ihtiyatî veya icrai haciz veya ihtiyatî tedbir 
kararı ile hacizl i bulunsa dahi. Tekel İdaresi tarafından doğrudan doğ
ruya ve açık artırma ile satılabilir. 

Şu kadar k i , daha evvel tütün sahibine; rehinde ve hacizl i ise rehin 
alana ve haczedene tütünlerin kendisi tarafından satılması veya sattıril-
ması için bir ay mühletli bir haber verme kâğıdı gönderilir. 

Tütün sahibinin veya haczeden veya rehin alanın konutu bil inmi
yorsa, o yerlerdeki noter aracılığı ile ilân yapılır. 

Artırma bedelinden, önce idarenin yapmış olduğu bütün masraf
lar la idare tarafından tütün sahibine verilmiş olan avanslar, ambar k i 
raları, varsa karar ve hüküm altına alınmış para cezaları indiri l ir . 

Ka l an paradan, tütünler rehinde olduğu surette mürtehine rehin be
deli ödendikten ve haczolunduğu takdirde haczedilen miktar haczeden 
makama verildikten sonra fazla kalırsa ekiciye veya onun kanunî tem
silcisine verilir. 

Tütün üzerinde birden çok hacız varsa, haczedilen tütünün tutarı, 
haczedenler arasında i c r a ve İflâs Kanunu hükümlerine göre bölünmek 
üzere i c ra dairesine verilü-, îcrai hacız veya ihtiyatî tedbir kararı ile 
daha fazla muhafazası gereken tütünler, 57 nci madde gereğince ambar 
kirasına tabidir. 

Alıcısı çıkmıyan ekici tütünlerinin yok edilmesi 

Madde 57 — Açık artırmada alıcısı çıkmıyan tütünler usulüne 
göre yok edilir. Şu kadar k i , 56 nci maddede azılı sürelerden sonra k a 
lacak tütünlerin ki lo başına bir ay için bir kuruş ambar kirasını peşinen 
ödemek şartiyle bir sene daha ambarda kalmasını sahibi istiyebilir. 

Uzatılan bu sürenin bitiminden sonra yapılacak ik inci artırmada 
dahi alıcısı çıkmıyan tütünler yak edilir. 

Gerek resmî artırmayı yapan Tekel İdaresinin gerek yukarıki fık
ralara göre yok edilen tütünlerin yok edilmelerine ait tutanaklar Tekel 
idareleri için tütün sahiplerine karşı ibra senedi yerindedir. 

Açık artırmada elde edilen tutar, Tekel İdaresinin alacağına yet-
nazae artanı, tütünü ambara bırakmış olandan alınır. 

C) TÜTÜN TİCARETİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Tütün tüccarları 

Madda 58 — Yaprak tütün ticareti yapabilmek ıçm, tüccar yeter
l ik ve niteliğine sahip olmak ve Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tes-
eil edilerek belge almış olmak şarttır. 

Tütün ticareti yapmak maksadiyle; müracaat edenlere bu belgenin 
verilebilmesi, isteklinin kayıtlı olduğu ticaret odası, bankalar ve meslekî 

teşekküllerden malî durumu ve ticarî itibarı hakkında Tekel idaresince 
müspet bilgi alınmış olmasına bağlıdır. 

Tütün tacirlerinden, bu kanunun yürürlüğe girmesinden geriye 
doğru Uç yıl içindeki ekici tütün piyasaları da dahil olmak üzere, eki
ciye karşı bu kanunda derpiş edilen alım satımla i lg i l i vecibelerden her
hangi bırmi, süresi içinde yerine getirmemiş olanlara belge verilmez. 

Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilerek belge almış tütün 
tüccarlarından, ekiciye karşı bu kanunda derpiş edilen alım satımla 
i lg i l i vecibelerden herhangi bir ini süresi içinde yerine getirmediği sabit 
olanların belgeleri iptal edUir. 

Tüccarın vekâletnamesni taşıyanlar, tüccar adına tütün alım satı
mı yapabilirler. 

Tüccar veya vekil i , ekiciden tütün satm alacağı yerlerde, o yer in 
Tekel idaresine başvurarak, o yer için kanunî ikametgâh göstermek 
zorundadır. 

Tüccar arasında tütün alım satımı 

Madde 59 — Tüccar arasında tütün alım satımı, Tekel İdaresine 
verecekleri i k i nüsha müşterek alım satım bi ld ir imi üzerine yapılır. 

B u bildirimlerde, tütünün işlenmiş veya işlenmemiş olduğu, men
şei, ürün yılı, nevi, denk adedi ve ağırlığı gösterilir. 

Tütün tüccarlarının tütün kıyması ve kendilerine verilecek sigara kâğıdı 

Madde 60 — Tütün tüccarlarının, alıcılarına tütünlerin çeşnisini 
göstermek için 100 grama kadar tütün kıymaları caizdir. Tüccarın bu 
amaçla yapacağı başvurma üzerine, Tekel idaresi tarafından bedeli kar 
şılığında kendilerine senede en çok 500 yaprak sigara kâğıdı veril ir. 

Tüccara ait yaprak tütün bakım ve işleme atelyelerinin kontrolü 

Madde 61 —• Tütün tüccarlarının bakım ve işleme atelyesi olarak 
kullanacakları binaların, Tekel idaresi tarafından kalbul edilecek durum
da bulunmaları lâzımdır. Bakım ve işleme atelyesi açmak veya var olan 
bakım ve işleme atelyesini kapatmak istiyen tüccarlar durumu önceden 
yazı Ue Tekel idaresine bildirmek zorunluğundadır. 

Tekel idaresi tüccara ait yaprak tütün bakım ve işleme atelyele-
r ini her vakit teftiş ve kontrola yetkilidir. 

Tütün tüccarlarının yaprak tütün borçları 

Madde 62 — Tütün tüccarlarının gerek ekicilerden gerekse tüccar
dan satm aldığı tütünler, Tekel idaresine karşı yaprak tütün borçlarmı 
teşkil eder. 

Tütün tüccarları örneği tüzükte gösterilen bir b i ld ir im Ue, b i r ev
velki yıhn Ağustos ayı sonundaki mevcutlariyle o tarihten başlıyarak 
Eylül ayı başına kadar geçen bir yıl içerisinde satm aldıkları, sattıkları, 
ihraç ettikleri ve ellerinde kalan tütünlerin miktarını Eylül ayının Uk 
15 günü içinde imzaları altında o yerin Tekel idaresine bildirmekle yü
kümlüdürler. 

Tütün tüccarı, her bakım atelyesi için giren çıkan tütünleri yaz
mağa mahsus a y n bir defter tutar ve bu deftere kayıtlarını günü günü
ne geçirir. 

Gerek bildirimlerde gerekse ambar defterlerinde işlenmemiş, işlen
mekte ve işlenmiş tütünlerin menşei, ürün yılı, nevi, denk adedi, net ağır
lığı Ue bakım ve işleme atelyelerıne o sene içinde meydana gelen fire ve 
imhalık m ik t an açık olarak belirt i l ir . 

Tüccar tütünlerinin işletümesinden meydana gelen süprüntü veya 
kırıntılar en geç işlemenin sona ermesini izliyen 15 gün içinde, bakı
mından hâsıl olan süprüntü veya kırıntılar tüccar tarafından yok edil
mesi istendikçe, Tekel Eksperinin raporuna dayanarak Tekel idaresi 
tarafından tartılarak masrafı tüccara ait olmak üzere yok edUir ve tüc
carın yaprak tütün borcunda gerekli düzeltme yapılır. 

Tüccar tütünlerinin taşınması 

Madde 63 — Aynı şehir veya kasaba içinde tüccara ait tütünlerin 
bir depodan diğerine taşınmasında taşıma belgesi almağa lüzum yoktur. 
Şu kadar k i , tüccar taşımadan evvel taşıyacağı tütünlerin işlenmemiş 
veya işlenmiş olduğunu, menşeini, ürün yılını, nev'ini, denk adedini, mik
tarını ve taşıyacağı yeri yazı ile Tekel idaresine bildirmeğe mecburdur. 

B i r şehir ve kasabadan diğer bir şehir ve kasabaya taşınacak tü
tünler için Tekel idaresinden taşıma belgesi alınması ve bu taşıma bel-
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gesimn tütünlerin gönderildiği yerin Tekel İdaresine bir hafta içmde 
gösterilmesi zorunludur. 

Tekel idaresince taşıma belgesi verilebilmesi için, tüccarın, ekici
den satın aldığı tütünün bedelini tamamen ödediğine dair ihbarnameyi 
ibraz etmesi şarttır. 

Tekel idaresi tarafından 3 nüsha olarak düzenlenecek taşıma bel
gesinin aslı tütünün sahibine verilir, bir nüshası tütünün gideceği yer 
Tekel idaresine gönderilir. 

Taşıma belgelerinde, tütünlerin işlenmiş veya işlenmemiş olduğu, 
menşei, ürün yılı, nevi bakımından denk adedi ve net ağırlığı gösterilir. 

Tütün tüccarları bir şehir ve kasabadan diğer bir şehir veya kasa
baya veya yabancı memleketlere posta ile 10 ki loyu geçmemek üzere 
örnek tütün gönderebilirler. Her i k i şekilde de Tekel idaresinden alacak
ları taşıma belgelerinin Posta İdaresine gösterilmesi zorunludur. 

Posta idarelerinden alınacak posta alındılarının b i r hafta içinde 
taşıma belgesi alınan Tekel idarelerine gösterilmesi ve memleket için
de bir yerden diğer yere gönderilen örneklerin gittiği yerde Posta ida
relerince verilecek haber verme kâğıtlarının bir hafta içinde Tekel 
idaresine vize ettirilmesi suretiyle örneği gönderen ve alanın yaprak 
tütün borçlarında gerekli düzeltmeler yapılır. 

Tütün ekicileri, tüccar kuruluşları ve tütün tarım satış koopera
tifleri ile bu kooperatiflerin üst kuruluşları için de bu madde hüküm
leri uygulanır. 

Yabancı memleketlere ihraç edilen tüccar tütünleri 

Madde 64 — Yabancı memleketlere ihraç edilecek tütünler için 
de Tekel idaresinden taşıma belgesi alınması zorunludur. 

63 üncü maddede belirtilen esaslara göre düzenlenecek bu taşıma 
belgelerine dayanarak Gümrük memurlarının kontrolü altında ve usu
lüne göre ihraç edilen tütünler için, ihraç işleminin yapıldığına dair 
gümrük idarelerinden alınacak belgelerin, bu belgelerin alındığı tarihi 
iz l iyen 15 gün içinde Tekel İdaresine gösterilmesi lâzımdır. B u belge
lerde yazılı miktar, tüccarın Tekel idaresinde kayıtlı yaprak tütün 
borcundan indiri l ir . 

Yabancı memleketlere gönderilip kısmen veya tamamen satılamı-
yarak gen getirilen tütünler gümrüklerde Tekel idaresi tarafından 
muayene edilip Türk tütünü olduğu ve menşe, ürün yılı, nevi bakımın
dan ihraç edilen tütünlerin aynı olduğu anlaşıldığı takdirde, yurda so
kulmasına izin veri l ir ve masrafı tüccara ait olmak üzere tartılarak 
tüccarın borcuna geçirilir. 

İhraç edilen tütünlerin gönderildiği memlekete girdiğinin 
belgelendirilmesi 

Madde 65 — 64 üncü maddeye göre yabancı memleketlere gön
derilen tütünlerin ihraç tarihinden başlıyarak en çok 91 gün içinde gön
derilen yere girdiğinin Türkiye Konsolosu, olmıyan yerlerde, o yerin 
ticaret odası tarafından onaylanmış bir şahadetname ile belgelendiril
mesin! istemeye Ticaret Bakanlığı yetkil idir. 

Yaprak tütünlerinin işlenmesi 
Madde 66 — Türkiye'de yetişen tütünlerin, Türk Standartları Ens 

titüsü tarafından tespit edilecek Türk standardına göre işlenmesi zo
runludur. 

Yabancı memleketlerin, Türk standardına uymıyan siparişleri, bel
gelendirilmek şartiyle ve Ticaret Bakanlığının izniyle Türk standardına 
uyulmadan işlenebilir. Kendi fabrikalarında kullanmak amaciyle Tür
kiye'de tütün işliyen yabancı f i rmalar Türk standardına uymak zorun-
luğunda değildir. 

işlenmiş tütün denklerinin etiketlerinde veya ambalajlan üzerin
de, dengin içindeki tütünün menşei veya işleme partisinin adı, ürün yılı, 
nevi ve net ağırlığı belirti l ir. 

Yaprak tütünlerinin işlenmesi 
Madde 67 — Türkiye'den yetişen tütünlerin fümige edilmeden 

ihracı bakanliklararası tütün kurulu kararı Ue ve bu karar en az bir 
yıl önce ilân edilmek şartiyle kısmen veya tamamen yasaklanabilir. 

İhraç edilecek tütünlerin muayenesi 

Madde 68 — ihraç edilecek tütünler, ehlıyetnameli ve yeminli 
eksperlerden kuru lu üç kişilik bir k u r u l tarafından muayene edilir. 

B u kurulun kararı, ihraç lisansına esas teşkil eder. 66 ve 67 nci 
maddelerde belirtilen nitelikte olmadığı, kuru l muayenesiyle tespit edi
len tütünler ihraç olunamaz. 

B u kurulun kararlarına Ticaret Bakanlığına başvurularak i t i raz 
edilebilir, i t i r a z edildiğinde Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek dip
lomalı ve yeminl i üç eksperden kurulacak bir kuru la tütünler yeniden 
muayene etürüir. B u kurulun kararı kesindir. 

D) YAPRAK TÜTÜN FİRELERİ 

Fireler 

Madde 69 — Tekel İdaresi tarafından, yaprak tütün borçlarının 
izlenmesinde bir yerden diğer yere trenle gönderilen tütünlerle deniz 
yolu ile gönderilen tütünlerde % 1, hayvan araba ve kamyonla gönde
rilen tütünlerden % 1,5 fire kabul edilir. 

Ambar ve işleme fireleri bu kanuna bağlı 4 numaralı cetvelde gös
terilen miktar lara göre hesap olunur. 

işlenmiş veya fermantasyon geçirmiş tütünlerin firesi yukarıkl 
miktarların yarısı kadar hesap edilir. 

E) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Tekel maddelerinden alınacak vergi ve resimler 

Madde 70 — B u kanunla Tekel altında bulunan maddeler, asıl 
Gümrük Vergis i hariç olmak üzere Hazine, belediye ve özel idarelere 
ait bütün vergi ve resimlerden muaftır. 

C E Z A H Ü K Ü M L E R ! 

Madde 71 — 2 ncı madde hükmüne aykırı olarak diki len tütün
ler yaprak tütün borcuna yazılmakla beraber her bir dekar veya artı
ğından 250 liradan 500 l iraya kadar ağır para cezası alınır. 

Madde 72 — B u kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde isimleri ya
zılı, tutun tarımı serbest olan ilçeler dışında kalan yerler ile, bu ilçele
r in geçici 1 inci madde gereğince tespit edilmiş ve kesinleşmiş tütün 
üretim alanlarının dışında kalan yerlerde ekilen tütün fideleri veya 
diki len tütünler sokulup yok edilir. Ekilmiş olan fideliklerin metre kare 
veya artığı için 50 l ira, dikilmiş olan tarlaların her bir dekar veya ar
tığı için 100 l i ra ağır para cezası alınır. 

Tütünler toplanmışsa elkonulmakla beraber, her bir ki lo veya artığın
dan 5 l ira, tütünler elden çıkarılmışsa her bir ki lo veya artığından 10 l i r a 
ağır para cezası alınır. Ayrıca elden çıkarılan tütünler kaçağa harcan
mış sayılarak sahipleri hakkında kaçakçılık kanunları hükümleri uygu
lanır. 

Madde 73 — 5 inci madde gereğince geçici yasak uygulanan yer
lerde dikilen tütünler söktürülmekle beraber fideliklerin her bir metre 
kare veya artığından 50 l i ra ve tarlaların her bir dekar veya artığın
dan 100 Ura ağır para cezası alınır. 

Madde 74 — 6 ncı madde gereğince deneme amaciyle tütün dik i 
mine izin verilen miktar ve alanın dışına çıkanlar hakkında 72 nci mad
de hükmü uygulanır. 

Madde 75 — 7 nci madde hükmüne uymıyan ve 15 inci maddenin 
ikmcı fıkrası hükmüne aykırı olarak istek kâğıtlarını incelemeden onay-
lıyan veya bu kanun hükümlerine uygun olduğu halde süresi içinde 
onaylamıyan veya Tekel idaresine vermıyen ihtiyar heyeti üyeleri ve 
muhtarlar hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

Madde 76 — 8 inci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak yurt dı
şına tütün tohumu veya fidesi çıkaran veya yabancı memleketlerden 
izinsiz olarak tütün tohumu veya fidesi getirenlerden veya bu hareket
lere kalkışanlardan 125 liradan 1 000 l iraya kadar ağır para cezası alı
nır. Ayrıca tohum ve fideler elinden alınır. Bunlardan yetişmiş fide ve 
tütünler varsa yok edilir. 

Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne aykırı olarak taşman tohum
lar elinden alınır ve fideler yok edilir. Tohumlar ekilmışse fidelikler bo
zulur. Tütünler tarlaya dıkılmişse çiçek açımından evvel f idanlann tepe
leri kırılır. Fidel ikler in Ma veya artığından 25 lira, tarlaların her bir 
dekar veya artığından 100 l i ra hafif para cezası alınır. 

9 uncu maddeye aykırı hareket edenlere de aynı hükümler uygu 
lanır. 

Madde 77 — 11 inci madde hükmüne aykırı olarak tütün saplarını 
kanunî süresi içinde söküp yok etmıyenlerden tarlaların her bir dekar 
veya artığı için 25 l i ra hafif para cezası alınır. Sökme ve yok etme işi 
Tekel idaresi tarafından yapılmışsa giderleri ekiciye ödetilir. 

Madde 78 —• 12 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı bi ldir imi yap-
mıyan ekici ve muhtarlardan 25 liradan 100 l i raya kadar hafif para 
cezası alınır. 

Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne aykın hareket edenlerden, f i 
deliklerinin beher metrekare veya artığı için 25 l i ra hafif para cezası 
alınır. 

Aynı maddenin (c) fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında da 
(b) fıkrası hükmü uygulanır. Ayrıca hastalıklı alan içinde bulunduğu 
takdirde fidelikler sahipleri hesabına söktürülür. 

Madde 79 —• 13 üncü madde hükmüne aykırı olarak tütün diken
lerden 10 l i ra ağır para cezası alınır. 
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Madde 80 — 14 üncü madde hükmüne aykırı olarak arasına başka 
bitki ekilmiş veya dikilmiş olan tütün tarlalarının ekicilerinden, başka 
bitki ler in ekildiği veya dikildiği kısmın her bir dekar veya artığı için 50 
liradan 125 l i raya kadar hafif para cezası alınır. 

Madde 81 — 15 inci maddenin bir inci fıkrası hükmüne aykırı ola
rak istek kâğıdı vermeden veya Tekel İdaresince süresi içinde verilecek 
tütün ekim cüzdanını almadan tütün diken ekicilere tütün ekim cüzdanı 
verilmekle beraber, kendilerinden dikt ikler i alanın her b i r dekar veya 
artığı için 50 l i ra hafif para cezası alınır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı olarak istek kâğıt
larını doğru doldurmıyan ekicilerle altıncı fıkra hükmüne aykırı olarak 
cüzdanlarında yazılı alandan az tütün dikt ikler ini süresi içinde Tekel 
İdaresine haber vermiyen ekicilerden 25 l i ra hafif para cezası almır. 

Aynı maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı olarak cüzdanla
rında yazılı alanın % 10 undan fazla tütün diken ekicilerden fazla dik
tiği dekar veya artığı için 50 l i ra hafif para cezası alınmakla beraber 
cüzdanlarında gerekli düzeltmeler yapılır. 

4 üncü madde gereğince tütün üretiminin, memleket ikt isadi ve t i 
carî icaplarına ve satış imkânlarına göre düzenlendiği yerlerde 15 inci 
maddenin beşinci fıkrasına uygun olarak Tekel İdaresi tarafından uygu
lanacak tedbirlere aykırı diki len tütünler yaprak tütün borcuna kayde
dilmekle beraber, dikilen tarlalarm her bir dekar veya artığından 100 
hra hafif para cezası alınır. Üretimin düzenlenmesi hakkındaki kararın 
devam etmesi halinde ekiciye arkadan gelen bir yıl için tütün dikimi 
yasaklanır. 

Madde 82 — 16 nci madde hükmüne aykırı olarak cüzdanlarında 
yazılı alanın tamamına veya bir kısmına ait tütünleri başkasına devre
denlerle devralanlardan her bir dekar veya artığı için 100 er l i ra hafif 
para cezası alınır. 

Madde 83 — 17 nci maddenin (a) fıkrası hükmüne aykırı olarak 
toplanmıyan veya toplandığı halde yok edilmiyen dip yapraklarla (b) 
fıkrası hükmüne aykırı olarak toplanan fil izler yok edilir ve sahiple
rinden 10 liradan 50 l iraya kadar hafif para cezası almır. 

Madde 84 — 19 uncu madde gereğince yapılacak ambar muaye
neleri sırasında, 18 inci maddeye aykırı olarak işlenmiş olan denklerini 
düzeltmesi için yapılan bi ldir iy i dinlemiyen veya itirazı üzerine verile
cek kesin karara uymıyan ekicilerden düzenlenecek tutanak üzerine, 
kanuna aykırı olarak işlenen ve denklenen tütünlerin her bir dengi için 
10 l i ra , teslim edilmek üzere ambara getirilen denklere karıştırıldığı 
tespit olunan dip ve f i l iz lerin her bir kilosu için 5 l i ra hafif para cezası 
almır. 

Madde 85 — 20, 21 ve 23 üncü maddeler hükmüne aykırı olarak 
tütün satan ve alanlardan, tütünün her bir ki lo ve artığı için ikişer l i ra 
ağır para cezası alınır. 

Madde 86 — 27 nci madde hükmüne aykırı hareket edenlerden, 
azaltma bedele ait ise bunun, ağırlık veya bedelsiz bırakmaya ait ise 
indirilen miktar değerinin 5 katından 10 katına kadar ağır para cezası 
almır. 

Madde 87 —• Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde, satışın 
bu merkezlerde yapılması zorunluğuna aykırı hareket eden tütün eki
cileri ve alıcılarının her bir i hakkında 85 inci madde hükmü uygulanır. 
Alım - satım işlemi tanınmaz ve bu gibi tütünlerin transferi yapılmaz. 

Madde 88 — Kaçak yerl i tömbeki, enfiye, ağız, pipo, ve yaprak 
sigarası tütününün her bir ki lo veya artığından 25, yaprak sigarasının 
tanesinden 1 l i ra ağır para cezası almır ve kaçak maddelere el konulur. 

B u maddeler dış memleketlerden getirilmiş ise, el konulmakla 
beraber yukarıda yazılı para cezalarının i k i katı alınır. 

Dış memleketlerden gelen yolculardan, yurda girerken beraber
lerinde bulunup 44 üncü maddenin (a) fıkrasındaki miktarlardan fazla 
olan ve yolcu tarafından gizlenen veya inkâr edilen mamullerden aynı 
ceza alınır ve sahipleri hakkında Kaçakçılık Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

44 üncü maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleriyle Gümrük K a 
nununun 18 inci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı fıkraları hükümleri 
uyarınca yurda sokulan sigara ve diğer tütün mamulâtı, bu hüküm
lerden yararlanmıyanların beraberinde bulunursa ik inci fıkrada yazılı 
cezalar uygulanır. 

Madde 89 — B u kanunla tekel altında bulunan maddelere ve ma-
mulâta mahsus bandrol, etiket ve alâmeti farikaları kaçak maddeler 
üzerine koyan ve yapıştıranlardan ve bunları yetki l i ve iz inl i olmak
sızın yanında bulunduran veya satanlardan ve Tekel İdaresine ait paket, 
kutu veya başka kablar içinde kaçak maddeler satanlardan kaçak madde 
için uygulanan cezadan başka 125 l iradan 500 l i raya kadar ağır para 
cezası alınır ve bu maddelere el konur. 

B u suçları işliyenler Tekel İdaresinin satıcıları iseler yukarıki 
cezaya çarptırılmakla beraber satış belgeleri yürürifıkten katmnlır, 

varsa yazılı sözleşmeleri bozulur ve bir daha kendilerine satış hakkı 
verilmez. 

Madde 90 — B u kanunda yazılı her nevi tekel maddelerinin 
Tekel idaresinden izin alınmadan paket veya kutuları açılmış veya 
kutu ve paket içindekilerin değiştirilmiş veya azaltılmış olarak satıl
ması ve tütün paketleri içine konulan Tekel idaresinin markasını taşı
yan sigara kâğıtlarının ayrıca satılığa çıkarılması yasaktır. B u yasak
lara aykırı hareket edenlerden 50 liradan 250 l i raya kadar hafif para 
cezası almır ve bu maddelere elkonulur. 

B u eylemleri işliyenler Tekel idaresinin satıcıları iseler yukarı^ 
daki cezalardan başka, satış belgeleri ve varsa yazılı sözleşmeleri hü
kümsüz sayüır. 

Madde 91 — 38 inci maddenin (a) fıkrasında sayılan tekel ma
mullerinin yapılmasında kuUamlan alet ve makinaları veya parçalarını 
Tekel İdaresinin izni olmadan ellerinde 'bulunduranlardan ve bunları 
her ne suretle olursa olsun yapan, satan, kullanan ve taşıyanlardan 
her bir alet, makina veya parçaları için 75 l iradan 250 l i raya kadar 
ağır para cezası almır. Alet, makina ve parçalarına elkonulur. 

Madde 92 — Tekel mamullerini, tespit edilen fiyatlardan fazla
sına satanlar belgesiz satıcı iseler ellerindeki mamullere el konulmakla 
beraber ayrıca 50 liradan 500 l iraya kadar hafif para cezası almır. 

B u eylemi işliyenler Tekel İdaresinin satıcıları iseler yukarıdaki 
para cezası alınmakla beraber, satış belgeleri ve varsa yazılı sözleş
meleri yürürlükten kaldırılır. 

El ler indeki mamuller, kendileri tarafından, satış belgesi olan 
diğer bir satıcıya devredilinceye kadar Tekel İdaresince muhafaza olu
nur. Muhafaza süresi ve bu sürenin sonunda yapılacak işlem tüzükte 
belirtüir. 

Madde 93 — Satış belgesi olmadan tekel mamullerini satanlar
dan 50 liradan 500 l iraya kadar hafif para cezası almır. El ler indeki 
mamuller kendileri tarafından satış belgeli diğer bir satıcıya devre
dilinceye kadar Tekel İdaresince muhafaza olunur. 

Satış belgelerini ve ellerindeki mamulleri başkasma devreden ve 
devir alanlardan aynı para cezası alınır. Ayrıca devredilen belge yürür
lükten kaldırılır. 

Tekel mamullerini satış belgelerinde veya yazılı sözleşmelerinde 
belirtilen bölge dışında satışa çıkaranlardan da aynı para cezası alın
mak la beraber satış belgeleri ve varsa sözleşmeleri yürürlükten ka l 
dırılır. El ler indeki mamuller kendileri tarafından satış belgesi bulunan 
diğer bir satıcıya devredilinceye kadar Tekel İdaresince muhafaza 
olunur. 

B u maddedeki muhafazaya ait süreler ve bu süreler sonunda ya
pılacak işlem tüzükte gösterilir, 

Madde 94 — 41 inci maddenin bir inci fıkrası gereğince Tekel 
İdaresi tarafından satış yerlerinin kontroluna engel olan veya zorluk 
çıkaran satıcılardan, düzenlenecek tutanak üzerine 10 l iradan 50 l i raya 
kadar hafif para cezası alınır. 

A y m maddenin ik inc i fıkrasına aykırı hareket eden satıcılardan, 
bildirmedikleri mevcutlarının, noksan bildirmenin tespit edildiği tar ih
tek i fiyatlarının i k i katı tutarında ağır para cezası almır, satış belge
ler i ve varsa sözleşmeleri de hükümsüz sayılır. 

Madde 95 — 43 üncü maddeye göre kaçak sayılan sigara kâğıt
ları İle sigara kâğıdı yerine kullanılan diğer kâğıtlardan büyüklüğü 
9X5 santimetreye kadar olanların her bir yaprağından ve bunlardan 
daha fazla büyüklükte bulunanların her bir 45 santimetre kare veya 
artığından 5 kuruş ağır para cezası alınır ve bu maddelere zor alımı 
uygulanır. 

Madde 96 — 45 inci madde hükmüne aykırı olarak ellerinde yap
rak tütün bulunduran kimselerin tütünlerine elkonulur ve her bir k i lo 
veya artığından 25 l i ra ağır para cezası alınır. 

Madde 97 — 46 nci madde hükmüne aykırı olarak tütünlerini 
topladıktan sonra en çok bir hafta içinde ürün bi ldir imlerini bağlı bu
lundukları muhtarlığa vermiyen ekicilerden 25 liradan 50 l i raya kadar 
ve bu bi ldir imleri kendüerine verildiği tarihten başlıyarak 10 gün İçin
de o yerin Tekel idaresine teslim etmiyen muhtarlardan 10 liradan 25 
l i raya kadar hafif para cezası almır. 

Madde 98 — 47 nci madde hükmüne aykırı olarak tarlada veya 
kurutma ve denkleme devresindeki ve denk halindeki tütünlerini, kont
rol la görevli tekel memurlarına göstermiyen ekicilerden, usulen dü
zenlenecek tutanak üzerine 25 l iradan 500 l iraya kadar hafif para ce
zası alınır. 

Madde 99 — Tütün ekim cüzdanını aldıktan sonra veki l göster
meden işinin başından uzun b i r süre için ayrılan ekiciler hakkında 48 
nci madde hükümlerine göre işlem yapılmakla beraber, ayrıca kendi
lerinden 10 l iradan 25 l iraya kadar ağır para cezası almır. 
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B u gibi hallerde gaip ekiciye ait tütünlerin kaçağa gitmemesi 
için gerekli tedbirleri almıyan ve keyfiyeti Tekel idaresine vaktinde 
haber vermiyen muhtarlar hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddeleri hükümleri uygulanır. 

48 inci maddenin yedinci fıkrası hükmüne göre birden fazla eki 
cinin vekâletini almak veya birden fazla ekicinin tütününü satın almak 
yasağına aykırı hareket edenlerden, tütünün her bir ki lo ve artığı için 
2 l i ra ağır para cezası alınır ve yapılan işlem geçer sayılmaz. 

Madde 100 —• Ürün bildirimlerinin tartılarak kontrol edildiği 
yerlerde kontrol sırasında, ürün bildirimlerinin tartılarak kontrol edil
mediği yerlerde tütünlerin ambarlama tartısında, çıkacak % 5 ten 
fazla eksikl ikler için ekici kabul edilebilir bir sebep gösteremezse nok
san çıkan tütünlerin her bir kilo veya artığından 12,5 l i ra hafif para 
cezası alınır. 

Madde 101 — 49 uncu maddeye göre tütün kırımından tamamen 
veya kısmen vazgeçen yahut kırımdan evvel veya sonra tütünlerinin 
kısmen veya tamamen yok olduğunu veya kaybolduğunu görüp duru
mu o yerin muhtarına derhal haber vermiyen ve aynı zamanda kanunî 
süresi içinde Tekel idaresine başvurmıyan ekicilerden 10 liradan 25 
l i raya kadar hafif para cezası alınır. 

Madde 102 — Kaçak tütün taşıyanlardan taşıdıkları tütünün 
her ki lo veya artığı için 10 l i ra ağır para cezası alınır ve ellerindeki 
tütünlere elkonulur. 

Madde 103 — 50 inci maddede belirtilen yerler dışında nakliye 
tezkeresi olmadan tütün taşıyan ekicilerden, tütünlerini alıcısının veya 
Tekel idaresinin ambarına teslim etmek veya' satış merkezine getirmek 
için taşıdığına kanaat getirilirse, 100 l iradan 500 l iraya kadar hafif 
para cezası alınır ve tütünler ambara getiril ir. 

Kaçakçılık amaciyle taşıdığı anlaşılırsa tütünler müsadere olun
makla beraber her bir ki lo veya artığından 10 l i ra ağır para cezası alınır. 

Madde 104 — 51 inci maddede belirtilen sürelerin bitiminden baş-
lıyarak otuz gün içinde ürünlerini tamamen veya kısmen ambara teslim 
eden ekicilerden, geç teslim ettikleri tütünlerin her bir ki lo veya artığın
dan, gecikmenin her bir günü için 10 kuruş hafif para cezası almır. 

Şu kadar k i , ekiciler ambarlama süresinin bitiminden en az üç gün 
evvel Tekel idaresine başvurarak, tütünlerini vaktinde teslim edemiyecek-
lerini köy ihtiyar heyetlerinin belgeleri ile onaylanmış, kabul edilebilir 
bir sebebe dayanarak bildirirlerse, gecikmeden dolayı ceza almmaz. 

Ambar lama süresini izliyen 30 gün içinde - ik inci fıkra hükmü ha
riç - teslim edilmiyen tütünlerin her bir k i lo veya artığından 5 l i ra ağır 
para cezası alınır. 

Ambar lama müddetini izliyen 30 gün içinde tütünlerini teslim etme
diği halde yanında tütün bulundurduğu tespit olunan ekicilerin bu tütün
lerine el konulur ve noksan miktar için kaçakçılık kovuşturması yapılır. 

Madde 105 — a) Ürünlerini kaçağa harcadıkları için mahkûm 
olanlarla, 

b) Yaprak tütün borçlarını görmez, ihraklık veya kırıntı halindeki 
tütünlerle kapatmak istiyenlerden bu hareketi kaçakçılık amaciyle yap
tıkları Tekel İdaresinin başvurması üzerine mahkeme karariyle sabit 
olanlar, 

B i r sene süre ile tütün ekemezler. 
Madde 106 — 58 inci madde gereğince belgesi iptal edilen tütün ta

cir leri 3 yıl süre ile bizzat veya dolaylı olarak tütün ticareti yapamazlar. 
F i i l i n tekerrürü halinde, bu tacirlere bir daha tütün tac ir i belgesi veri l
mez. 

58 inci madde hükmüne aykırı olarak tacirin vekâletnamesine sahip 
olmadan tütün alım satımı yapanlardan ve tütün satınaldıkları yerin Te
kel İdaresine başvurarak kanunî ikametgâh göstermiyen tüccardan veya 
bunların vekâletnamesini taşıyanlardan 5 000 liradan 10 000 l i raya ka 
dar ağır para cezası almır. 

Madde 107 — İşleme ve bakım atelyelerinin bulunduğu yerleri Tekel 
İdaresine önceden haber vermiyen tüccarlardan 500 l iradan 1 000 l i raya 
kadar hafif para cezası almır. 

Tekel İdaresi memurlarının, tüccara ait işleme ve bakım atelyelerinl 
kontroluna engel olan veya zorluk çıkaranlar hakkında usulüne uygun 
olarak düzenlenecek tutanak üzerine, y u k a n k i fıkrada yazılı para cezası 
almır. 

Madde 108 — 62 nci madde gereğince stok durumlarını gösteren bi l 
dir imleri Tekel İdaresine zamanmda vermiyen veya bakım atelyeleri için 
ambar defterlerini tutmıyan veya bi ldir im ve defterleri 62 nci madde hük
müne uygun olarak düzenlemiyen tüccarlardan 2 500 l iradan 10 000 l i 
raya kadar ağır para cezası alınır. Suçun tekrarlanması halinde, aynı 
para cezası alınmakla beraber bir seneden beş seneye kadar da tütün tica
retinden alıkonulur. 

Bildirimlere dayanarak tüccarın depolarında yapılacak kontrollarda 
noksan veya fazla çıkacak tütünlerin her bir k i lo veya artığından 10 l ira 
ağır para cezası alınır. 

62 nci maddenin son fıkrası hükmüne aykırı olarak, tütünlerin işle
tilmesinden meydana gelen süprüntü veya kırıntıları Tekel idaresine ha
ber vermeden yok eden tüccarların yok ettikleri tütünler kaçağa gitmiş 
sayılır ve her bir ki lo veya artığından 10 l i ra ağır para cezası alınır. 

Madde 109 — 63 üncü maddenin birinci ve ik inci fıkralarına aykırı 
olarak tütün taşıyan tüccarlardan 1 000 l iradan 2 500 l i raya kadar ağır 
para cezası alınır. 

Taşıma belgelerini kanunî süresi içinde Tekel idaresine göstermiyen 
tüccarlarla, posta idarelerinden alınacak posta alındılarını, taşıma belgesi 
aldıkları Tekel idarelerine aynı süre içinde göstermiyenlerden 20 liradan 
50 l i raya kadar hafif para cezası alınır. 

Madde 110 — Yabancı memleketlere ihraç edilen tütünler için güm
rük idarelerimizden alınacak belgeleri kanunî süresi içinde Tekel İdare
sine göstermiyen tüccarlardan ihraç ettikleri tütünün her bir ki lo veya 
artığı için 5 kuruş ağır para cezası alınır. 

Kanunî sürenin bitiminden başlıyarak 2 ay içinde belgesi-gösteril-
miyen tütünler kaçağa gitmiş sayılır ve her bir ki lo ve artığından 10 l i r a 
ağır para cezası almır. 

Madde 111 — 76, 88, 89, 91, 95, 96, 102, 110 uncu maddelerle, 103 
üncü maddenin ik inc i ve 108 inci maddenin üçüncü fıkralarında yazılı suç
ları işleyenler hakkında 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değiş
t ir i len 25 inci maddesi hükmü ve o kanunun kovuşturma ve yargı usulleri 
uygulanır. 

Madde 112 — 76, 88, 89, 91, 95, 96, 102, 110 uncu maddelerle, 103 
üncü maddenin ikinci ve 108 inci maddenin üçüncü fıkraları hariç olmak 
üzere bu kanunda yazılı suçlara, Tekel idaresinin yazdı başvurması üze
rine o yerin sulh ceza mahkemesince karar verilir. 

B u Mahkemelerce verilip 20 lirayı aşmıyan veya 1918 sayılı Kanu
nun 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 25 inci maddesinin birinci fıkrasına 
göre verilen para cezası hükümleri kesindir. 

Madde 113 — 1918 sayılı Kanuna değinen eylemlerden başka bu ka 
nuna göre zapt ve elkonulması gereken tütün ve sair maddeleri Tekel 
idaresi, kovuşturmanın sonucuna kadar korumakla yükümlüdür. 

Madde 114 — Sulh ceza mahkemelerince verilen para cezası karar
ları, Tekel idaresi tarafından Amme Alacaklarının Tahsi l i Usulü hakkın
daki Kanun gereğince yerme getiril ir. 

Pa ra cezalarını ödemeye malî kudreti müsait olmadığı usulen tespit 
edilenler için, Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde işlem yapılmak üzere, para cezalarına ait karar lar Tekel İda
resi tarafından bir müzekkere ile mahallî cumhuriyet savcılığına gönde
r i l i r . 

Cumhuriyet savcılığınca tahsil olunan para cezaları Tekel İdaresine 
devredilir. 

647 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına rağmen para ceza
sının tamamının karşılanmaması halinde, geri kalan paranın tahsil i için, 
ilâm Cumhuriyet savcılığınca Tekel İdaresine iade edilir. Tekel İdaresince, 
«hapis ile tazyik hükmü ayrık kalmak üzere» Amme Alacaklarının Tahsi l i 
Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre infaz olunur. 

Madde 115 — B u kanunda yazılı para cezalan Tekel İdaresine aittir. 
Şu kadar k i 88, 89, 91, 95, 96, 102, 110 uncu maddelerle, 103 üncü mad
denin ikinci ve 108 inci maddenin üçüncü fıkralarında yazılı para cezaları 
ile el konulan kaçak maddelerin Tekel İdaresince takdir edilecek değer
leri 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre dağıtılır. Kalanı Tekel İdaresi 
bütçesine gelir kaydedilir. 

Madde 116 — B u kanun hükümleri tömbeki, püro, V i rg ina, Hasan-
keyf ve sair yabancı tütün çeşitleri hakkında da uygulanır. 

Madde 117 — 10/6/1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhi
sarı Kanunu hükümleri kaldırılmıştır. 

Ancak, sözü geçen kanunun 11 inci maddesi gereğince evvelce ko
nulmuş olan sınırlı yasaklama hükümleri, bu kanunun geçici 1 inci mad
desi hükümleri uygulanıncaya kadar yürürlüktedir. 

B u yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu kanunun 72 nci mad
desi hükmü uygulanır. 

Özel kanunlarla 1701 ve 3437 sayılı kanunlara atıf yapılan hallerde 
bu kanunun i lg i l i hükümleri uygulanır. 

Geçici madde 1 — A ) B u kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 
tütün tarımı serbest olan ilçeler, iç ve dış piyasa icaplan göz önünde 
bulundurulmak suretiyle yeniden incelenerek : 
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a) I rmak ve çay yatakları, 
b) Kışın su altında kalan veya tütün ürünü tarlada İken çoğun

luk la sel basan yerler, bataklıklar, karasuluklar, 

c) N i te l ik bakımından iç tüketim veya ihracata elverişli tütün ye
tiştirmeye müsait olmıyan sair yerler, 

Hariç bırakılmak suretiyle, tütün üretim alanlannm sınırlan tespit 
edilir. 

B u tespit işi, Tekel tütün eksperi veya Tekel enstitülerinden bir tek
nik elemanın başkanlığında; İlçe tarım teknisyeni ve o yerin İhtiyar k u 
rullarının seçeceği bir ekici üyeden kurulacak kurul lar tarafından yapı
lır. Kuru l la r gezdikleri alanın ik l im ve toprak özelliklerini ve gerektiğinde 
o yerde üretilen tütünlerin nitel iklerini inceliyerek tütün tannuna* uygun 
olan ve olmıyan a lanlan tespit eder ve sınırlarını krokilerle belirtirler. 
K u r u l ka ra r l an çoğunlukla veri l ir. Kara r l a r Tekel tarafından, o yer in 
muhtarları aracılığı İle arazi sahiplerine duyurulur ve kararların bir su
reti muhtarlara tevdii tarihinden itibaren 15 gün süre ile köy odalarına 
ve şehir veya kasabalarda ekicinin görebileceği münasip bir yere asılır. 

Kurulların gündelik ve yol giderleri Tekel İdaresi tarafından ödenir. 

B ) Y u k a r k i fıkraya göre tespit' edilen tütün üretim alanlannm dı
şında kalan yerlerdeki arazi sahipleri, 15 günlük İlan süresinin bittiği 
tarihten itibaren bir ay içinde o yerin Tekel İdaresine yazılı olarak baş
vurmak ve kurul masraflarını önceden yatırmak suretiyle i t i raz edebilirler. 

İtiraz inceleme kuru l l an ; Tekel başeksperinln başkanlığında, ti* tarım 
müdürlüğünce seçilecek bir uzman, ziraat odaları tarafından seçilecek 
tütün ekicisi bir üye, Toprak Su Teşkilâtınca seçilecek bir uzman ve o 
mahalde teşkilâtı varsa Tütün Tarım Satış Kooperatifinden yoksa, Tütün 
Ek ic i l e r i Birliğinden seçilecek bir üyeden kurulur. 

i t i raz inceleme kuru l l an yerinde gerekil İncelemeleri yapar. Ka ra r 
lar çoğunlukla veril ir. B u kurulların ka ra r l an kesindir. 

İtirazında haklı olduğuna karar verilen eklcüerin Tekele yaptırdık
ları kuru l masraftan, kendilerine iade edilir. 

C) (A) ve (B) fıkralarındaki işler, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 3 yü içinde bit ir i l i r . 

D) Tütün üretim alanlarının sınırlan tespit edilecek olan İlçelerin 
sırası ve tespit işlerine ait çalışma programlan Gümrük ve Tekel ve Ta-
n m Bakanlıklarınca müştereken düzenlenir. 

E ) B u madde hükmünün uygulanması Ue Uglli esaslar, Gümrük ve 
Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetme
likle belirti l ir. 

B u yönetmelik, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde 
hazırlanır. 

Geçici madde 2 — Ticaret odalarına kayıtlı tütün müesseselerinde, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yaprak tütün alım, bakım, 
işleme işlerinde aralıksız olarak 5 yıl çalıştıkları tüzükte belirtilecek usule 
göre tespit edilen ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fi i len bu iş
lerde çalışanlardan, Tekel idaresi tarafından açılacak kursta 6 ay sü
rel i bir eğitimi müteakip yapılacak sınavda basan gösterenlere, çalış-
tıklan bölge ve iş için tütün teknisyeni ehliyetnamesi veri l ir. 

' Tütün teknisyenlerinin tütün işlerindeki yetki ve sorumlulukları tü
zükte belirti l ir. 

B u işlemler, bu kanunun yürürlüğe girmesini takı beden altı ay için
de müracaat edenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere yapılır ve 
kanunun yürürlüğe girmesini takibeden 3 yıl İçinde tamamlanır. 

Madde 118 — B u kanunun uygulama şeklini gösterir bir tüzük ya
pılır. 

Madde 119 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 120 — B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

(1) N U M A R A L I C E T V E L 

(Madde S - 7t) 

1. Adana Merkez (Misis Bucağı) - Bahçe - Ceyhan - Osmaniye -
Yumurtalık 

3. Adıyaman Merkez - Besni - Çelikhan - Gerger - Kahta - Samsat 
3. Amasya Gümüşhacıköy - Merzi fon - Taşova 

4. A r t v i n 

5. Aydın 

6. Balıkeslr 

7. Bi lec ik 
8. Bingöl 

9. B i t l i s 
10. Bo lu 
11. Burdur 

12. Bursa 

13. Çanakkale 

14. Denizl i 

15. Diyarbakır 

16. Edirne 

17. Elazığ 

18. Gaziantep 

19. Giresun 

20. Gümüşhane 

21. Hakkâri 

22. Hatay 

23. İsparta 
24. istanbul 

25. İzmir 

26. Kırklareli 

27. Kocael i 
28. Konya 
29. Kütahya 
30. Mala tya 
31. Manisa 

32. Mard in 

33. Muğla 

34. Muş 

39. Rize 

36. Sakarya 

37. Samsun 

38. S i i r t 

39. Sinop 

40. Tekirdağ 

41. Tokat 

42. Trabzon 

43. Tuncel i 

44. Uşak 

40. V a n 

Merkez - Ardanuç - Borçka - Şavşat - Yusufel i 

Merkez - Bozdoğan - Çine - Germencik - Karacasu -
Koçarlı - Kuşadası - Kuyucak - Naz i l l i - Söke 

Merkez - Ayvalık - Bigadiç - Burhaniye (Armutova 
Bucağı) - Erdek - Gönen - Divr ind i - Manyas - Sa
vaştepe - Sındırgı - Susurluk 
Merkez - Osmaneli - Pazaryer i - Söğüt 
Solhan 

Merkez - H i zan - M u t k i - Tatvan 
Düzce 
Merkez (Çeltikçi Bucağı) - Bucak (Vir j inya tütünü) 

Merkez - Gemlik - İnegöl - İznik - Karacabey •> Keleş -
Mudanya - Mustafakemal Paşa - Orhangazi - Yen i 
şehir - Orhaneli 

B i g a - Çan - Yenice 

Merkez - Acıpayam - Buldan - Çal - Çardak - Güney -
Kale - Tavas 

BlsmU - Çınar - Hazro - K u l p - L ice - Si lvan 

Merkez - Havsa - ipsa la - Keşan - Lalapaşa - Meriç -
Uzunköprü 
P a l u 
Merkez (Hasankeyf tütünü) 

Şebinkarahisar 
Torul 

Beytüşşebap - Çukurca - Şemdinli - Yüksekova - (Ora-
mar Bucağı) 

Merkez - Altınözü - Dörtyol (Payaa Bucağı) - İsken
derun - Y a y l adağı 

Atabey 
Bakırköy (Mahmutbey Bucağı) - Çatalca - Eyüp (Rami 
Bucağı) - K a r t a l - S i l i vr i - Ya lova 

Merkez - Bayındır - Bergama - Bornova - Çeşme - D i 
k i l i - Foça - Karaburun - Karşıyaka - Kemalpaşa - K i 
raz - Kınık - Menemen - ödemiş - Seferihisar - Sel
çuk - Tire - Torbalı - Ur l a . 

Merkez - Babaeski - Demirköy - Kofçaz - Lüleburgaz -
Pehlivanköy 

Merkez - Gebze - Gölcük - Karamürsel 
Hadım (Tömbeki tütünü) 
Emet 
Merkez - Akçadağ - Argovan - Doğanşehir - Pütürge 
Merkez - Akh isar - Alaşehir - Demirc i - Gördes - Kırk
ağaç - K u l a - Sal ihl i - Sarıgöl - Saruhanlı - Selendi -
Soma • Turgut lu 

Merkez - Derik - Kızıltepe - Mazıdağı - Savur 

Merkez - Bodrum - Datça - Fethiye - Marmar is - M i 
las - U l a • Yatağan 

Merkez 

Pazar (Puro tütünü) 

Merkez - Akyazı - Geyve - Hendek - Kaynarca 

Merkez • Alaçam - Ba f r a - Çarşamba - Havza - K a 
vak - Vezirköprü 

Baykan - Beşiri - E r u h • Koz luk - Sason - Şırnak -
Batman 

Merkez - Erfelek - Gerze 

Merkez - Çerkesköy - Çorlu - Hayrabolu - Ma lka ra -
Muratlı - Saray - Şarköy 

Merkez - A lmus - E rbaa - N iksa r - Turha l 

Merkez - Akçaabat - A r s i n - Maçka - Yomra 

Hozat - Mazg i r t (Çarsancak Bucağı) - Pertek 

Merkez - Eşme - Karaha lh - Sivaslı - Ulubey 

Çatak - Gevaş 
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[2] N U M A R A L I Y A Z I L I SÖZLEŞME 

(Madde — Sİ) 

EKİCİNİN 

Vilâyeti Kazası 
Nahiyesi 

Köyü Mahallesi 

Adı, Soyadı 
Yaşı , 

Adres i 
Kanuni ikametgâhı 

Cüzdan numarası 

A L I C I N I N 

Vilâyeti Kazası 
Nahiyesi 
Köyü Mahal lesi 
Adı, Soyadı 
Yaşı 
Adresi 

Kanuni ikametgâhı 

Şahitler 

S A T I L A N TÜTÜNÜN 

Cinsi denk adedi 
Mahsul Beher denkde dara . .. 
Görmez Saf i ki losu 
Mahsul senesi safi ki losunun f i 
yatı 

Yukarda gösterilen tütünler ... 
tarafından ekiciye 

olarak l i r a kuruş 
verilmiştir. Tesl im ve tesellüm sıra
sında denklerde küflü veya 
çürüğü tütün bulunursa ekici bun
ları denklerden çıkaracak veya bu 
yüzden sikletten düşülecek miktar 
hakkında alıcı ile anlaşacaktır. 

A k s i bir anlaşma kaydı bulun
madıkça denk sargılarının ekiciye 
iadesi mecburidir, 

HUSUSİ ŞARTLAR 

( sayılı Kanuna aykırı ol
mamak şartiyle) 

işbu mukavelenamede adı ve sanı yazılı ekic i 
Tekel idaresinin numaralı ve / ... /19.. . 
tar ih l i cüzdanı mucibince sahibi bulunduğu 

tütününü bu. mukavelename
de adı sanı kayıtlı alıcıya satmış ve alıcı da k a 
bul etmiştir. Tütünler en geç / /19 
tarihine kadar daki ambara indiri l ip 
usulü dairesinde devir ve teslim olunacak ve bu 
müddet zarfında ekici tütünleri iyice muhafaza 
edecek ve ezik basık gibi tütünün nefasetini bo
zacak hallere meydan vermiyecektir. Alıcı devir 
muamelesinin bitirildiği kendisine ve kabul o l 
mazsa kanunî ikametgâhına bildirildiği tarihten 
itibaren en geç on gün içinde tütünleri tesellüm 
edip bedelini ödiyecektir. 

B u mukavelenamenin tatbik ve icrasından 
doğacak bütün ihtilâflar Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun 25, 26, 27 nci maddelerinde tasrih 
kılınan şekiller dairesinde halledilecektir. 

B u mukavele üç nüsha olarak / / 19... 
tarihinde de tanzim ve i k i tarafça 
muhteviyatı dinlenip anlaşıldıktan sonra imza 
ve teati olunmuştur. 

/ / 19 mahal ismi 

E k i c i 

Alıcı P u l 

(3) N U M A R A L I C E T V E L 

(Madde — Sİ) 

İ l i Ambara tesl im müddetleri 

1. Adana 
2. Adıyaman 
3. Amasya 
4. A r t v i n 
5. Aydın 
6. Balıkesir 
7. B i lec ik 
8. Bingöl 
9. B i t l i s 

10. Bo lu 
11. Burdur 
12. Bursa 
13. Çanakkale 
14. Denizl i 
15. Diyarbakır 
16. Ed i rne 
17. Elazı* 
18. Gaziantep 
19. Giresun 
20. Gümüşane 
21. Hakkâri 
22. Hatay 
23. Iskarta 
24. istanbul 
25. İzmir 
26. Kırklareli 
27. Kocael i 
28. Konya 
29. Kütahya 
30. Ma la tya 
31. Manisa 
32. Mard in 
33. Muğla 
34. Muş 

35. Rize 
36. Sakarya 
37. Samsun 
38. S i i r t 
39. Sinop 
40. Tekirdağ 
41. Tokat 
42. Trabzon 
43. Tuncel i 
44. Uşak 
45. Van 

Ertes i senenin 30 Nisanı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 30 Haziranı 
» » 3 0 Haziranı 
» » 3 0 Nisanı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 31 Mayısı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 3 0 Nisanı 
» » 3 0 Nisanı 
» » 30 Haziranı 
» » 3 0 Haziranı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 30 Haziranı 
» » 3 0 Haziranı 
» » 3 1 Mayısı 
» » 3 0 Nisanı 

30 Nisanı 
31 Mayısı 
30 Nisanı 
30 Haziranı 
31 Mayısı 
30 Haziranı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
30 Nisanı 
30 Nisanı 
30 N i sam 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
15 Temmuzu 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
30 Haziranı 
15 Temmuzu 
31 Mayısı 
31 Mayısı 
30 Nisanı 
30 Haziranı 

Muhtelif mmtakolardaki tütünlerin birinci sene için. firelerini 
gösterir cetvel 

Bölgeler 

Ege 

Marmara 

(Madde — 69) 

Ambar fireleri işleme fireleri 

Tütünlerin tacir zimme
tine int ika l i tarihinden 1 Mar t tan 
başlamak üzere 31 Ağustosa kadar 

İLLER 

SO TJ 

o "3ı 

• M ra 

¡1 
H-g 
H OT 

•d 

Aydın, Balıkesir, Denizl i İspar
ta, İzmir, Kütahya, Manisa 
Muğla, Uşak 

4 
4 
3 
4 

Balıkesir, Bi lecik, Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Edirne, İstanbul, 
Kırklareli, Kocael i , Sakarya, 
Tekirdağ 
Balıkesir (Agonya, Gönen ilçe
leri) 

Karadeniz Amasya, Samsun, Sinop 
A r t v in 
Tokat 
Giresun, Gümüşane, Rize, Trab
zon 

Doğu ve 
Güney-Doğu Adana, Adıyaman, Bingöl, B i t 

lis, Burdur, Diyarbakır, Elâzığ, 
Hakkâri, Hatay, Malatya , M a r 
din, Muş, Siirt , Tunceli, Van 8 6 

A ) Gaziantep'te yetişen Hasankeyf tütünlerinden % 45 çöp firesi 
indir i l i r . 

B) Tömbekiler için Doğu ve Güney - Doğu tütünlerinin fire his-
betleri uygulanır. 

C) Yeniden tütün dikilecek i l ler için, diki len çeşidin bu cetvelde 
gösterilen fire nisbetleri uygulanır. 

D) Müteakip senelerde ambar fireleri % 1,5 hesap edilir. 
E ) Müteakip seneler için işleme fireleri birinci sene için tespit edi

len nisbetin yarısı olarak hesap edilir. 
20/5/1969 

6 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı 
Keshüıesap Kanunu 

Kanun No : 1178 Kabul tarihi: 13/5/1969 

Madde 1 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı 
genel harcamaları ilişik (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gös
terildiği üzere, 

a) (12 250 778) lirası car i harcamalara, (31 577 163,38) lirası 
yatırım harcamalarına, (94 769,39) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak (43 922 710,77) liradır. 

Madde 2 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsilat, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) (52 390 305,50) lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 
(1 600 000,00) lirası özel gelirlerden yapılan tahsilata, 

b) özel kanunlar ile sağlanan ve normal gelirler meyanında bulu
nan gelirlerden yılı içinde harcanmıyan (9 097 308,27) l i r a ertesi yıla dev
redilmiş bu suretle yılın tahsilatı (44 892 997,23) l i r a olarak kalmıştır. 

Madde 3 — ik inc i ve birinci maddelerde (a), (b) işareti ile yazılı 
gelir ve gider arasmdaki farkı teşkil eden (970 286,46) l i r a ; gelir fazlası 
olarak kalmıştır. 

Madde 4 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı 
içinde harcanmiyan ve bağlı ( A/ l , A/2 ve A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen (4 820 055,61) liralık ödenek yokedilmiş ve özel 
kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 
(5 348 859,30) l i ra , ertesi yıla devredilmiştir. 

Madde 5 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 6 — B u kanunu Başbakan ve Mal iye Bakanı yürütür. 

20/5/1969 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 ydı 
(A/l , A/2 ve A/3 cetvelleri) 

Ertes i yıla 
devrolunan 

İmha 
olunacak 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat 
Bölüm Tahsisatın çeşidi L i r a K . L i r a K. L i r a K . L i r a K . 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 5 835 412 4 188 587 68 1 094 373 49 552 450 83 
13.000 Yönetim giderleri 364 500 333 792 62 — 30 707 38 
14.000 Hizmet giderleri 11 237 111 O l 6 829 301 03 1 468 908 23 2 938 901 75 
15.000 K u r u m giderleri 18 000 2 689 — 15 311 
16.000 Çeşitli giderler 2 057 855 71 896 407 67 — 1161448 04 

(A/l ) Cetveli toplamı 19 512 878 72 12 250 778 2 563 281 72 4 698 819 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 550 003 293 375 57 256 624 43 3 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 33 812 743 96 31283 787 81 2 528 953 15 3 

(A/2) Cetveli toplamı 34 362 746 96 31 577 163 38 2 785 577 58 6 

(A/3) Sermaye teşküi ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 100 000 46 168 38 — 53 831 62 
35.000 Sosyal transferler 105 000 46 524 46 —. 58 475 54 
36.000 Borç ödemeleri 11000 2 076 55 — 8 923 45 

(A/3) Cetveli toplamı 216 000 94 769 39 — 121 230 61 

İCMAL 
(A/l ) Cetveli toplamı 19 512 878 72 12 250 778 2 563 281 72 4 698 819 
(A/2) Cetveli toplamı 34 362 746 96 31 577 163 38 2 785 577 58 6 
(A/3) CetveU toplamı 216 000 94 769 39 — 121230 61 

G E N E L T O P L A M 54 091 625 68 43 922 710 77 5 348 859 30 4 820 055 61 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
(B) CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 
Bölüm Madde Gelir in çeşidi L i r a L i r a K . 

61.000 
(B/2) Vergi dışı gelirler 

Kurumlar hasılatı ve paylar 2 300 001 48 917 796 89 

61.110 Basımevi gel ir i 1 750 000 3 347 255 76 

Paylar Kes im toplamı 550 001 45 570 541 13 

62.000 

61.210 

61.220 

Profesyonel kulüplerin yapacaktan yarışmalarda elde edilecek gelir
lerden Federasyon payı 
Futbolda müşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir 
Beden Terbiyesi malları gelirleri 

550 000 
1 

270 000 

775135 58 
44 795 405 55 

253 428 79 

63.000 

62.175 
62.176 

Hasılatlar Kes im toplamı 
Diğer hasılatlar 
Bursa'da Çekirge'deki Pa rk Otel, Uludağ, A n k a r a Elmadağ ve E r c i -
yes télésiège işletmeciliklerinden elde edilecek gelir 
Çeşitli gelirler 

270 000 
40 000 

230 000 
320 001 

253 428 79 
175 732 79 

77 696 
3 219 079 82 

63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirler 300 001 3 213 579 82 

63.400 Bağışlar 20 000 5 500 
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Muhammenat Tahsilat 
P . M . Gel ir in çeşidi L i r a L i r a K . 

64.000 özel gelirler 2 630 677 1 600 000 

64.100 Hazine yardımı 2180 677 1600 000 

64.300 

61.000 
62.000 
63 000 
64.000 

Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 
İCMAL 

Kurumla r hasılatı ve paylar 
Beden Terbiyesi ma l l an gelirleri 
Çeşitli gelirler 
özel gelirler 

450 000 

2 300 001 
270 000 
320 001 

2 630 677 

48 917 796 89 
253 428 79 

3 219 079 82 
1 600 000 

1965 yılma devir 
Toplam 5 520 679 53 990 305 50 

9 097 308 27 

G E N E L T O P L A M 5 520 679 44 892 997 23 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 bütçe ydı 
Kesinhesap Kamımı 

Kanun No : 1179 Kabul tarihi: 13/5/1969 

Madde 1 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı genel giderleri ilişik (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde gösterildiği üzere, (7 459.452,44) lirası carî giderlere, (770 838,70) 
lirası yatırım giderlerine, (297 856,55) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer giderlerine ait olmak üzere toplam olarak (8 528 147,69) liradır. 

Madde 2 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatı, (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere normal gelirler tahsilatı olarak (8 528 147,69) liradır. 

Madde 3 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen (2 527 832,31) liralık ödenek 
yok edilmiştir. 

Madde 4 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — B u kanunu Mal iye ve T a n m Bakanları yürütür. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 ydı 
(A/l , A/2 ve A/3 cetvelleri) 

Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
K u r u m giderleri 
Çeşitli giderler 

(A/l ) Carî harcamalar 

(A/l ) Cetveli toplamı 

(A/2) Yatınm harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 

(A/2) Cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetvel i toplamı 

İCMAL 
(A/l) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

ödenek 
L i r a K . 

8 976 049 
295 813 
389 702 

13 000 
162 000 

9 836 564 

820 000 

820 000 

11181 
237 785 
150 450 

399 416 

9 836 564 
820 000 
399 416 

20/5/1969 

Gider 
L i r a K . 

6 887 061 67 
235 730 74 
211 356 39 

4 428 15 
120 875 49 

7 459 452 44 

770 838 70 

770-838 70 

11181 
148 618 48 
138 057 07 

297 856 55 

7 459 452 44 
770 838 70 
297 856 55 

Y o k edilmesi 
gereken ödenek 

L i r a K. 

2 088 987 33 
60 082 26 

178 345 61 
8 571 85 

41124 51 

2 377 111 56 

49161 30 

49161 30 

89 166 52 
12 392 93 

101 559 45 

2 377111 56 
49161 30 

101 559 45 

Genel Toplam 11 055 980 8 528 147 69 2 527 832 31 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yüı 

Bölüm Madde 

( B ) CETVELİ 

Gelir in çeşidi 
Muhammenat 

L i r a 
Tahsüât 

L i r a K. 

(B/l ) Verg i dışı gelirler 
61.000 Kurumlar hasılatı 11 000 000 8 468 143 16 

61.170 Döner sermaye gelirleri 11 000 000 8 468 143 16 
63.000 Çeşitli gelirler 55 980 60 004 53 

63.301 Çeşitli gelirler 55 980 60 004 53 
İCMAL 

61.000 Kurumlar hâsılatı 11 000 000 8 468 143 16 
63.000 Çeşitli gelirler 55 980 60 004 53 

Genel Toplam 11 055 980 8 528 147 69 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında yakın akrabaları 1952 yılma kadar Türkiye'ye göç 
etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri 
hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

Kanun No : 1180 Kabul tarihi: 13/5/1969 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyet i Dışişleri Bakanı ile Bulgaristan 
Ha lk Cumhuriyet i Dışişleri Bakanı tarafından 22 Mar t 1968 tarihinde 
Ankara 'da imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyet i ile Bulgaristan 
Ha lk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 1952 yılma kadar Türki
ye'ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan H a l k 
Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hakkında Anlaş
ma» ve eki mektupların onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 —• B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — - B u kanun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

20/5/1969 

• 

3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'da Milletlerarası Hidrografi 
Teşkilâtına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

. bulunduğu hakkında Kanun 

Kanun No : 1181 Kabul tarihi : 13/5/1969 

Madde 1 — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'da imzalanan M i l 
letlerarası Hidrograf i Teşkilâtına dair Sözleşmenin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

20/5/1969 

e 

Anayasa Nizamı, Millî Güvenlik ve Huzuru Bozan Bazı Fiiller 
hakkında 5/3/1962 tarih ve 38 saydı Kanunun yürürlükten 

kaldırılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1182 Kabul tarihi: 15/5/1969 

Madde 1 — 5/3/1962 tar ih ve 38 sayılı; Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bazı fi i l ler hakkında kanun, yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

20/5/1969 

• 

Sıtma eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât ve müessese
lerinde çalışan bilumum memur ve hizmetlilerle trahom 
savaş teşkilâtında çalışan hasta Uâçlayıcılarının intibakları 

hakkında Kanun 

Kanun No : 1183 Kabul tarihi : 20/5/1969 

Madde 1 — B u kanun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sıtma 
eradikasyonu merkez ve taşra teşkilâtında çalışan bi lumum memur ve 
hizmetli lerin ve trahom savaş teşkilâtında çalışan hasta uâçlayıcılarının 
hizmet şartlarını ve intibaklarını düzenler. 

Madde 2 — Halen sıtma eradikasyon teşkilâtında maaşlı ve ücretli 
olarak sıtma savaş memuru, sürveyans kontrolörü ve sağlık koruyucusu 
unvanları ile çalışanlarla, trahom savaş teşkilâtında çalışan hasta Uâçla-
yıcılarına sağlık savaş memuru unvanı veri l ir. 

Sağlık savaş memurları, sıtma eradikasyonu ve trahom savaş teş
kilâtlarında ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca lüzum görülecek 
diğer sağlık hizmetlerinde çalıştırılırlar. 

Sağlık savaş memurlannm nitelik, yetki ve sorumlulukları Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak b i r yönetmelikle düzenlenir 

Madde 3 — Sıtma eradikasyonu merkez ve taşra teşkilâtında çalı
şanlar için 7402 ve 981 sayılı kanunlar la verilmiş olan kadrolardan bu ka 
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiş olan kadrolar kaldırılmıştır. 

Bütçe Kanununun (D) cetveli ile verilmiş olan kadrolardan bu ka 
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiş olan kadrolar 1969 Malî yılında 
kullanılamaz. Bunların yerine bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde göste
rilmiş olan kadrolar konmuştur. 

Madde 4 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde çalışan 
sağlık savaş memurlarına, kanunî aylıklarından başka 224 sayılı Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkındaki Kanun gereğince emsalleri 
g ibi sosyalleştirme tazminatı ödenir. 

Geçici Madde 1 — a) B u kanunun yayımı tarihinde görevi başında 
bulunan ve ücretle istihdam edilen sağlık koruyucuları, sürveyans kontro
lörleri, laborantlar, laboratuvar teknisyenleri, istatistik teknisyeni, 
başantomoloji teknisyeni ve antolomoji teknisyenleri ve hasta ilâçlayıcı-
l a n bu kanunla verilmiş olan unvanlarla ve 3656 saydı Kanunun umumî 
hükümlerine göre girebilecekleri maaşlı memuriyet derecelerine alınırlar. 

Bunların ücrette geçen hizmetlerinin üçte ik is inin her üç yılı için 
bir derece ilâve edilmek suretiyle intibakları yapılır. Üç senelerden artan 
hizmetleri mütaakıp terfilerine sayılır. B u suretle maaşh kadrolara geçi
rilenlerin ithal edilecekleri dereceye ait maaş tutarları halen a lmakta ol
dukları maaş tutarından aşağı olanlara aradaki fark terf i suretiyle telâfi 
edilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

b) B u kanun yürürlüğe girmeden önce merkez ve taşra teşkilatın
daki aylıklı kadrolara alınmış olanlardan evvelce ücretli hizmeti bulunan
ların ücrette geçen bu süreleri bu maddenin (a) fıkrasının ik inc i bendine 
göre terfilerine sayılır. 

c) B u kanunun neşri tarihinde aylıklı olupda evvelce kadrosuzluk 
sebebiyle zamanında terfi edemiyenlerin kaybett ikler i bu sureleri nazara 
alınarak intibakları yapüir. 

Geçici Madde 2 — Hizmet durumlarma göre aylığı yükseltilenlere, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere, yükseltilen aylık
ları Ödenir. Geçmiş yular için aylık farkı ödenmez. 

Ancak, bu kanuna göre yeniden intibakları yapılanların, eski derece 
tutarları üzerinden kesilmiş bulunan kesenek, karşılık ve artış farkları ile 
yemden tespit edüecek derece tutarlarına göre kesilmesi gereken kesenek, 
karşılık ve artış farkları arasındaki farklar kurumca hesaplanarak top
lamı i lg i l i ler adına borç kaydedil ir ve aylıklarından ayrıca her ay <% 10 
oranında kesilerek Türkiye Cumhuriyet i E m e k l i Sandığına gönderilir. 

Geçici Madde 3 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sıtma 
eradikasyonu merkez ve taşra teşkilâtında ve trahom savaş teşküâtında 
çalışan personelden bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde kadroları kaldırı
lanlar ve 1969 yılında kullamlamıyacak olan (2) sayılı cetvelden ücret 
alanlar (Kazanılmış hakları saklı tutulmak kaydiyle) bu kanuna bağlı 
(3) sayılı cetveldeki kadrolara yeniden atanırlar. Yeniden atanmaları ya
pılıncaya kadar bu personelin a lmakta oldukları aylıkların ödenmesine 
devam olunur. Yeni atanmalar yapıldığı tarihte geçici görev, izm ve has
talık gibi kanunî sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan işe başla
ma kaydı aranmaz. 

Madde 5 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yürütür. 

23/5/1969 

(1) S A Y I L I C E T V E L 
Aylık 

D. Memuriyet unvanı Adet Tu tan 

(7402 sayılı Kanuna bağlı cetvellerden) 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
7 Şef 1 800 
8 » 1 700 
9 istat ist ik Memuru 1 600 

10 Mümeyyiz 1 500 
12 Memur 1 400 
13 Kâtip 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 
3 350 

11 Bölgeler Grubu Kâtip ve Ayn iya t Mutemedi 21 450 
12 Bölgeler Grubu Ambar Memuru 21 400 
11 Bölge Kâtibi 13 450 
12 23 400 
13 22 350 
14 5 300 
9 Sıtma Savaş Memuru 3 600 

10 » » » 180 500 
11 > » » 100 450 
12 » » » 150 400 
13 » » > 

(981 sayılı Kanuna bağlı cetvelden) 
363 350 

9 Sıtma Savaş Memuru 65 600 

974 



30 MAYIS 1969 (Resmî Gazete) Sahife : 15 

(2) S A Y I L I C E T V E L D. Memuriyet unvanı Adet Aylık 

D. Memuriyet in nev'l Adet Ücret 8 İstatistik Memuru 1 700 

9 2 600 
(1968 yılı Bütçe Kanununun D cetvelinden) 10 » » 3 500 

3 Laboratuvar Teknisyeni 1 050 11 » » 4 450 
5 Laboratuvar Teknisyeni 10 700 12 Memur 3 400 
5 Laborant ve Laboratuvar Teknisyeni 5 700 13 Kâtip 5 350 
7 Laborant ve Laboratuvar Teknisyeni 33 500 9 Başantomolojist 1 600 
6 Laborant 35 600 
7 » 27 500 İL TEŞKİLÂTI 
8 60 450 
9 » 32 400 10 Sıtma Bölgesi Ayniyat Memuru 10 500 

10 Sağlık Koruyucusu 1000 350 11 » » » > 15 450 
9 » » 200 400 12 » » » » 15 400 

11 1578 300 13 > s> » » 20 350 
4 İstatistik Teknisyeni 1 800 11 Sıtma Bölgesi Kâtibi 13 450 
3 Basantomolojl Teknisyeni 1 950 12 » ? > 25 400 
7 Antomoloji Teknisyeni 20 500 13 ' » » » 22 350 
8 Sürveyans Kontrolörü 100 450 8 Sağbk Savaş Memuru 50 700 
7 » > 100 500 9 

10 
> » > 
» » » 

100 
200 

600 
500 

3 203 11 
12 

» » » 
» » » 

250 
510 

450 
400 

(3) S A Y I L I C E T V E L 13 » » » 870 350 
D. Memuriyet unvanı Adet Aylık 14 

9 
» » » 

Laborant 
2 265 

20 
300 
600 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
10 
11 

» 30 
60 

100 

500 
450 
400 5 Şube Müdürü 2 1 100 12 

30 
60 

100 

500 
450 
400 

6 2 950 12 Antomolojist 20 400 
7 Şef 1 800 
8 1 700 4 620 

Y Ö N E T M E L İ K 
M i l l i Eğitim Bakanlığından: 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim ve 
İmtihan Yönetmeliği 

I. ÖĞRETİM 
Madde 1 — Edebiyat Fakültesinde lisans öğretimi sekiz sömestr sürer. 

Kış sömestrinde 1 Kasım - 31 Ocak, Yaz sömestrinde 1 Mart - 31 Mayıs 
tarihleri arasında öğretim yapılır. 

Fakülte Genel Kuru lu gerekli gördüğü hallerde bu tarihleri değiş-
tirebüir. 

Madde 2 — Fakültede açılmış bölümler şunlardır: 
a) Türk D i l i ve Edebiyatı Bölümü 
b) A lman Di l i ve Edebiyatı Bölümü 
c) Fransız DUi ve Edebiyatı Bölümü 
d) İngüiz Düi ve Edebiyatı Bölümü 
e) Arap - Fars DUi ve Edebiyatı Bölümü 
f) Tarih Bölümü 
g) Coğrafya Bölümü 
Dersler: 

Madde 3 — Edebiyat Fakültesinde verilen dersler ve kredi saatleri 
(Bir dersin bir sömestr boyunca haftalık ders saati sayısı) şunlardır. 

Kred i saatleri 

a) Genel Dersler: 
Türkçe - Kompozisyon 0 
Yabancı D i l (Almanca, Fransızca, İngilizce) 12 
(Alman, Fransız ve İngiliz D i l i ve Edebiyatları 
Bölümleri hariç) 

b) Bölüm Ders ler i : 
1. Alman, Fransız ve İngüiz Düi ve Edebiyatı 

Bölümleri için: 138 
2. Diğer bölümler için: 128 

T O P L A M 144 

Türkçe - Kompozisyon ve Bölüm derslerinden hazır mahiye
tinde olanlar ük yılda, yabancı di l dersleri i lk i k i yılda oku
tulur. 

Haftalık ders saati : 

Madde 4 — B i r ders 50 dakikadır. Haftalık ders saaüerinden her bir i 
yerine ik i saatlik ek çalışma (Seminer, uygulama veya laboratuvar) yapı-
labüir. E k çalışmalar ve haftalık ders saati karşılıkları her sömestr ders 
programlarında gösterilir. B i r öğrencinin öğrenimi bitinceye kadar sorumlu 
olduğu ve başarması gereken ders saati toplamı 144 tür. Türk Devrim 
Tarihi üe Eğitim Psikolojisi - Pedagojisi derslerine ait ders saatleri bu 
toplama girmez. 

Madde 5 — Bölümler her yü alınacak öğrenci sayısını ve verilecek 
dersleri en geç Mayıs ayı sonuna kadar tespit ederek Dekanlığa sunarlar. 
Dekanlığın onayından geçmiş öğrenci sayısı ve okutulacak dersler o yıl 
için kesindir. 

Madde 6 — Ders programlan, Bölüm Başkanlarının öğretim eleman
larıyla birlikte hazırlanmasından sonra sömestrler başlamadan en az 15 
gün önce Dekanlıkça düzenlenerek ilân edilir. 

Öğretim Müşavirleri: 
Madde 7 — Bölüm Başkanları her yü lüzum gördükleri sayıda öğre

tim yardımcısını Öğretim müşaviri olarak görevlendirirler. Öğrencüerin 
sömestr başlamadan önce devam edecekleri derslere ve imtihanlara kayıt-
laırnı yapmak, bunlan, dersleri ve imtihanları yapacak öğretim üyelerine 
vermek, öğrencilere öğretim ve idare ile i lgi l i işlerinde yol göstermek, 
öğrenci müşavirlerinin görevlerindendir. 

Derslere devam: 
Madde S — B i r sömestr içinde, bir derse devamsızlığı, mazeretleri 

ne olursa olsun, yapılan derslerin üçte bir ini aşan öğrenciler devamsız 
sayılırlar ve o dersi tekrarlamadıkça imtihanına giremezler. Devam durumu, 
öğretim elemanının uygun göreceği usulle tespit edilerek, sömestrlerin 
bitiminden bir hafta önce, öğrenciler tarafından öğrenci müşavirlerine 
teslim edilen devam karnelerine işlenir. Müşavirler, bu karnelerdeki devam 
durumlarına göre imtihan cetvellerini hazırlarlar. 
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Türk Devrim Tar ih i : 
Madde 9 — Türk Devrim Tarihi dersi ve imtihanı, özel yönetmeli-

ğindeki hükümlere göre yapılır. 

Eğitim Psikolojisi - Pedagoji: 

Madde 10 — Öğretmen olmak isteyen öğrenciler Pedagoji derslerine 
bütün bölüm derslerinin 1/6 ı nispetinde devam etmek ve imtihanını ver
mek zorundadırlar. 

II. İMTİHANLAR 

Madde 11 — Fakültede dört türlü imtihan vardır : 
1. A r a imtihanları: Dersi veren öğretim elemanı, sömestr içinde 

en çok ik i ara imtihanı yapabilir. B u imtihanlarda ve sömestr içinde yap
tırılan ödevlerde alınan notların Yıl - sonu imtihanlarında alınan notlara 
tesiri, öğretim elemanının takdirine bağlıdır. 

2. Yıl - sonu imtihanları: Bir inci , ikinci, üçüncü yıl sonlarında 
yazılı veya sözlü olarak yapılır. 

3. Bitirme imtihanları: Yü sonu imtihanlarının başarı üe verilme
sinden sonra, bölümün evvelce tespit ve üân ettiği en çok dört temel dersin 
dört yıllık müfredatı üzerinden yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı imt i 
hanlarda başarı gösteremiyenler sözlü imtihanlara giremezler. 

4. Bütünleme imtihanları: Yıl sonu ve bitirme imtihanlarında basan 
gösteremiyen öğrenciler için Şubat, Haziran ve Ek im ayları içinde yapılır. 

Yü sonu yazılı imtihanları ik i , bitirme yazılı imtihanları üç saat 
sürer. Sözlü imtihanlar en az i k i öğretim elemanı tarafından yapılır. 

Madde 12 — Her öğrenci istenüdiği takdirde hüviyet kartım veya 
devam karnesini imtihana nezaret edenlere gösterir. Kopya yapan veya 
yaptıran öğrencüer imtihanda sıfır almış sayılırlar. B u gibüer aynca 
Disiplin Kumluna verilirler. 

Madde 13 — B i r dersin bitirme imtihanında arka arkaya dört defa 
başarı gösteremiyen öğrencüer (İmtihana girmemek o devre için başan-
sızlık sayılır) bütünleme imtihanları hakları saklı kalmak üzere öğrencilik 
haklarından ve askerlik tecili gibi öğrencilik imtiyazlarından faydalana
mazlar. 

Ders notları ve dereceleri: 

Madde 14 — Ders notlan ve dereceleri şöyledir : 

0 — 5 Geçmez 
6 Orta 

7 — 8 İyi 
9 _ 10 Pekiyi 

Buna göre bir öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için 6 numara 
alması gereklidir. 

Bitirme Tez i : 
Madde 15 — Altıncı sömestrin bitiminden sonra her öğrenci, kendi 

se;eceği bir bölüm dersinden bir Bitirme Tezi hazırlamak üzere ügüi 
öğretim üyesine baş vurur. Seçüecek konu öğretim üyesi tarafından 
Bölüm Başkanlığına büdirilir. Yapılan çalışma üç nüsha olarak daktilo ile 
yazılır. Ügüi öğretim üyesinin kabulünden sonra tezin bir nüshası bölümde, 
diğeri Üniversite Kütüphanesinde saklanır. 

Bitirme ve diploma : 
Madde 16 — Edebiyat Fakültesini bitirmiş olabilmek için bu Yö

netmelikte belirtilen derselere devam edilmiş, imtihanlarmda basan gös
terilmiş ve Bitirme Tezi kabul edilmiş olması gerekir. 

Diploma derecesi bitirme imtihan notlarının ortalaması alınmak sure
tiyle bulunacak notun 14 üncü maddedeki karşılıklarına göre orta, iy i , 
pekiyi olarak değerlendirilir ve gerekli harç ödendikten sonra diploma 
öğrenciye verüir. 

Pedagoji öğrenimi görüp imtihanını veren öğrencilerin durundan 
diplomaya kaydedüir. 

III. NAKİLLER 
Madde 17 — Başka bir fakülteden Edebiyat Fakültesine ders yılının 

ilk i k i haftası içinde öğrenci kabul edilebilir. Bunun için : 

a) Öğrencinin naklen geldiği fakültede okuduğu dersler, haftalık 
ders saatlerini, aldığı notları gösterir bir belge getirmesi, bu belgenin 
gireceği Bölüm Başkanlığınca incelenmesinden sonra, kabul edilenlerin 
haftalık ders saati bakımından değerlendirümesi ve bu şeküde kaçıncı 
sömestre kaydolunabileceğinin tespiti, 

b) Okuduğu derslerden aldığı notların ortalamasının 4 tam sayısı
nın altına düşmemesi, 

c) Burs ve kredi alan öğrencilerin bu kurumlardan muvafakat a l 
maları, gerekir. 

Madde 18 — B i r öğrenci Fakülte içinde, ancak ders yılının i lk i k i 
haftasında bölüm değiştirebilir. Bunun için ayrüacağı ve gireceği bölüm 
başkanlannın muvafakati gereklidir. Burs veya kredi alan öğrencüer ilgüi 
kurumların muvafakatim almak zorundadırlar. 

Madde 19 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Geçici madde 1 — Esk i yönetmelik hükümlerine tabi öğrencüer, is 

tedikleri takdirde, yayın tarihinden itibaren bir ay içinde bu Yönetmeliğe 
tabi olabüirler. 

Madde 20 — B u Yönetmeliği Dekan yürütür. 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından : 

1 — 1969 Yüı X X X V I I L İzmir Enternasyonal Fuarına «Teşhir ve 
ithal» maksadiyle katılacak Devletlere mallar itibariyle tanınan kon
tenjanlar, Kota sıra numaraları veya Liberasyon tarife ve istatistik 
numaraları esas alınarak aşağıdaki listelerde gösterilmiştir. 

2 — i lg i l i ler in, 17 Şubat 1969 tarih ve 13129 sayılı Resmi Gaze
te'de yayımlanan Fuar lar : 69/1 sayılı Sirküler hükümleri dairesinde 
yetki l i bankalara müracaat etmeleri gerekmektedir. 

AMERÎKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

X X I I . Ko ta Kontenjan 
sıra No. (?) 

95 20.000 
96 30.000 
98 14.970 

195 2.000 
249 3.500 
250 70.000 
252 7.000 
261 7.500 
262 25.000 
266 12.000 
267 65.000 
273 17.000 
285 5.000 
287 5.000 
292 32.000 
293 3.000 
295 110.000 
296 30.000 

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

(Devamı) 

X X I I . Ko ta 
sıra No. 

Kontenjan 
(?) 

297 
298 
299 
300 
303 
305 
353 
354 
367 
370 

L ib . I 01.02.22 
» 01.02.29 
» 12.03.23 
» 12.03.29 

12.000 
89.290 
10.000 
12.000 
8.000 

10.000 
5.000 
2.500 
3.000 
5.000 
2.660 
2.580 

11.000 
44.000 

Toplam 676.000 

F E D E R A L A L M A N Y A 
CUMHURİYETİ 

X X H . K o t a 
sıra No. 

25 
28 
42 
43 
50 
53 
61 
65 
68 
70 
74 
80 
81 
85 
86 
87 
88 

Kontenjan 
(?) 

1.000 
300 
300 

1.000 
1.000 
1.500 

500 
500 
300 
300 
300 

1.000 

1.000 
1.250 

500 
4.500 
1.000 

F E D E R A L A L M A N Y A 
CUMHURİYETİ 

(Devamı) 

X X I I . Ko ta 
sıra No. 

91 
92 
95 
96 
97 
98 

101 
104 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
118 
119 
120 
121 

123 
124 
126 
127 
128 
130 
136 

Kontenjan 
(?) 

300 
1.250 
4.500 
2.000 

300 
2.000 
2.000 
1.500 
1.000 
1.000 
6.000 
1.000 
1.500 
1.500 
1.000 
4.000 

500 
1.000 

300 
2.000 
1.000 
1.000 

500 
1.000 
4.000 
1.000 

300 

F E D E R A L A L M A N Y A 
CUMHURİYETİ 

(Devamı) 

X X I I . Ko ta 
sıra No. 

138 
147 
154 
155 
158 
161 
162 
163 
173 
174 
175 
178 
191 
194 
195 
196 
197 
204 
206 
217 
226 
234 
235 
242 
249 
250 
252 
254 

Kontenjan 
(?) 

500 
1.500 
6.000 
2.800 

500 
800 
500 
300 
300 
500 

2.500 
2.500 

250 
300 
500 

8.000 
7.500 
3.000 
1.000 
1.250 
5.000 

500 
1.000 

500 
6.000 

15.000 
5.000 
8.600 

F E D E R A L A L M A N Y A 
CUMHURİYETİ 

(Devamı) 

X X I I . Ko ta 
sıra No. 

259 
261 
262 
263 
264 
267 
275 
280 
285 
287 
292 
293 
295 
296 
297 
298 
300 
303 
304 
305 
306 
316 
317 
320 
321 
323 
325 

Kontenjau 
(?) 

1.000 
12.000 
2.000 
3.500 
3.500 

33.000 
15.300 
10.000 
2.000 

18.000 
10.000 

500 
164.280 
30.000 
4.000 
4.000 
3.750 
7.000 
1.500 

60.000 
750 

1.000 
3.500 

235 
235 

1.500 
750 
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F E D E R A L A L M A N Y A 
CUMHURİYETİ 

(Devamı) 

X X I I . Ko ta Kontenjan 
sıra No. (?) 

330 300 
341 3.600 
345 1.000 
346 1.000 
347 2.000 
350 3.000 
352 20.000 
353 2.000 
354 9.000 
355 3.900 
357 300 
358 2.000 
364 1.000 
365 2.500 
366 1.000 
367 2.500 
368 10.000 
370 1.000 
374 500 
378 800 
381 1.500 
382 250 
383 250 

L ib . U 84.28.20 15.310 
90 

» 84.49.90 250 
» 90.16.91 250 
» 90.23 250 
» 90.28 1.840 

Toplam 622.400 

A V U S T U R Y A 

81 1.000 
111 25.500 
136 1.000 
146 6.000 
147 6.000 
148 6.000 
149 6.000 
150 6.000 
151 6.000 
154 15.000 
161 2.000 
162 350 
178 2.500 
184 4.000 
191 2.500 
194 1.000 
196 2.000 
197 5.500 
221 6.000 
225 6.500 
234 1.000 
235 2.000 
249 3.000 
250 15.000 
252 9.000 
261 15.000 
262 550 
267 23.000 
283 1.500 
285 400 
287 500 
295 19.000 
296 5.000 
303 5.000 
305 23.^00 
306 5.000 
307 10.000 
308 20.000 
317 3.400 
320 3.000 
325 27.000 
337 5.000 
354 15.000 
361 1.000 

L ib . II 40.11 8.000 

Toplam 331.200 

A R N A V U T L U K 

48 40.800 

BELÇİKA 

3 1.000 
12 2.000 
13 1.000 

BELÇİKA 
(Devamı) 

X X I I . Ko ta 
sıra No. 

Kontenjan 
(?) 

14 4.000 
16 21.000 
32 5.000 
38 9.885 
43 1.000 
48 2.500 
65 4.000 
84 6.000 
85 5.500 
87 10.000 
91 2.500 
95 24.000 
96 12.000 

104 19.000 
108 3.000 
111 15.825 
114 3.000 
154 30.000 
171 2.000 
179 3.000 
189 3.500 
191 3.500 
196 5.000 
197 6.000 
204 5.000 
206 10.000 
223 2.000 
226 7.000 
235 1.000 
243 3.500 
244 7.500 
246 5.000 
247 5.000 
249 6.000 
250 7.000 
252 5.000 
267 31.000 
278 15.000 
285 3.000 
288 43.385 
295 7.000 
296 22.000 
298 3.000 
310 2.405 
347 3.000 

Toplam 399.000 

BULGARİSTAN 
48 10.000 
98 1.000 

111 37.000 
155 3.000 
262 2.000 
267" 2.000 
288 10A00 
296 3.000 
298 1.000 
338 10.000 
373 15.000 

Toplam 94.400 

ÇEKOSLOVAKYA 

L ib 

50 10.500 
101 5.000 
120 10.000 
136 1.200 
138 500 
197 10.000 
221 10.000 
267 8.800 
295 5.000 
297 4.000 
305 11.200 
308 1.000 
317 1.000 
320 10.000 
352 5.000 
354 5.000 
368 1.000 
373 500 
). I 90.17.11 3.500 

I 90.20.11 
91 2.000 

II 87.06 10.000 

Toplam 115.200 

DANİMARKA 

X X I I . Kota Kontenjan 
sıra No. (?) 

14 81.000 
121 5.000 
161 6.000 
169 18.000 
242 1.000 
250 15.000 
261 18.000 
267 35.000 
273 15.000 
274 20.000 
287 6.000 
288 5.000 
295 40.000 
296 10.000 
298 5.000 
300 20.000 
303 10.000 
306 7.000 
320 7.000 
325 7.000 
326 2.000 
352 3.000 
358 2.000 

Toplam 338.000 

E N D O N E Z Y A 

6 15.800 
7 5.000 

16 20.000 

Toplam 40.800 

F R A N S A 

13 200 
14 300 
18 600 
48 600 
61 1.000 
67 300 
68 1.100 
75 400 
80 500 
81 200 
83 500 
84 1.500 
85 27.000 
86 500 
87 5.000 
89 1.500 
95 10.000 
96 5.000 
98 1.000 

104 7.000 
111 6.000 
114 1.500 
128 1.000 
129 1.000 
146 2.000 
147 500 
150 500 
151 1.500 
153 250 
154 13.600 
155 3.700 
161 1.000 
162 1.000 
176 1.000 
178 500 
184 10.000 
189 300 
191 300 
195 1.000 
197 1.000 
204 4.000 
206 3.000 
210 1.000 
215 2.500 
221 3.000 
242 5.000 
243 1.000 
247 2.000 
249 300 
250 20.000 
252 16.000 
253 500 

F R A N S A 
(Devamı) 

X X I I . Ko ta 
sıra No. 

254 
255 
259 
261 
262 
267 
268 
273 
274 
285 
287 
295 
296 
303 
305 
306 
307 
309 
316 
317 
320 
321 
323 
325 
326 
330 
331 
346 
347 
350 
354 
357 
363 
365 
369 
370 
372 
373 
374 

L ib . I. 29.42 
II. 29.03 

40.09.20 
70.14.22 
85.20.10 

Kontenjan 
(?) 

1.000 
200 

1.800 
8.000 
7.500 

31.000 
7.000 
2.500 
2.500 
4.000 
8.000 

66.000 
12.000 

800 
17.000 
4.300 

500 
1.000 
2.000 

11.000 
3.000 
1.500 
3.500 
1.500 
3.000 

800 
1.000 
1.000 
1.000 

900 
8.000 
1.800 
3.000 
3.000 

500 
500 

1.150 
10.000 

400 
1.000 
1.000 
3.000 
2.000 
2.000 

Toplam 412.800 

F İNLANDİYA 

42 7.000 
112 5.000 
120 30.000 
128 2.500 
154 9.000 
235 5.800 
252 11.900 
296 9.600 

Toplam 80.800 

FİLİPİNLER 
3 13.600 

G A B O N 

3 10.000 
6L 10.000 

Toplam 20.000 

G A N A 

16 10.000 

HABEŞİSTAN 

185 10.000 

HİNDİSTAN 
6 25.000 
7 1.000 
8 3.000 
9 14.000 

13 12.400 
154 10.000 
187 8.O0O 
250 1.000 

Toplam 74.400 

H O L L A N D A 

X X I I . Ko ta Kontenjan 
sıra No. (?) 

3 2.000 
13 2.500 
14 15.000 
15 7.000 
43 8.000 
48 5.000 
49 12.500 
50 2.500 
65 2.500 
85 12.500 
86 4.400 

104 8.000 
111 20.000 
116 5.000 
121 3.000 
128 5.000 
154 18.000 
191 2.500 
197 3.000 
226 5.000 
235 5.000 
242 5.000 
249 5.500 
250 10.000 
252 3.50O 
261 15.000 
266 10.000 
267 16.500 
268 10.000 
273 3.500 
274 5.000 
280 2.500 
295 10.U00 
296 8.000 
297 20.000 
298 10.000 
306 7.500 
317 2.000 
318 15,000 
320 5.000 
321 5.000 
323 10.000 
325 2.500 
328 5.000 
330 2.500 
331 4.000 
356 5.000 
358 1.000 
368 8.000 
370 500 
374 500 
379 2.000 

Toplam 358.400 

J A P O N Y A 
65 22.500 
66 2.500 

261 10.000 
262 10.000 
290 8.000 
292 25.000 
293 5.900 
298 5.000 
305 11.900 
306 8.000 
352 10.000 
357 10.000 

Toplam 128.800 

İNGİLTERE 

28 1.500 
42 1.200 
57 1.200 
62 750 
68 1.000 
75 500 
81 1.000 
82 5.000 
84 2.000 
85 12.000 
95 10.000 
96 6.000 
98 6.000 

104 17.000 
108 3.000 
111 25.000 

İ N G I L T E R E 

(Devamı) 

X X I I . Ko ta Kontenjan sıra No. (?) 

114 7.000 
146 2.500 
154 9.000 
155 2.000 
158 1.500 
160 3.000 
161 1.000 
168 6.000 
184 25.000 
190 5.000 
191 5.000 
196 4.000 
226 5.000 
235 1.500 
247 5.000 
250 24.000 
252 12.500 
261 2G.000 
262 8.000 
266 9.000 
267 35.000 
268 2.000 
269 750 
270 750 
273 J.2.000 
274 2.500 
275 3.000 
288 4.000 
292 14.000 
293 1.000 
295 45.000 
296 17.500 
298 7.500 
299 5.250 
300 12.000 
303 9.000 
305 18.000 
306 1.750 
317 4.500 
322 2.000 
325 12.000 
326 1.750 
341 18.000 
352 5.000 
354 3.300 
357 1.500 
362 4.000 
368 4.500 
370 500 

L i b 106.01.10,1 
90 

06.02.11, 
12,19,20 
12.01.11, 
12,23,25, 
27,33,35, 
39 
12.03.21, 
23,27,29 
12.03.10 

4.000 

Toplam 507.200 

İ TALYA 
42 1.500 
50 3.000 
57 600 
68 500 
71 500 
75 1.000 
85 1.500 
87 1.000 
94 2.000 
95 500 
96 3.250 
98 1.000 

104 3.500 
108 1.500 
109 2.500 
110 500 
111 6.100 
112 3.500 
113 2.250 
114 2.100 
121 1.000 
126 1.100 
127 2.000 
129 500 
130 ¿.100 
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İTALYA 
(Devamı) 

X X I I . Ko ta K o n ten j ar 
sıra No. (?) 

132 3.500 
135 3.000 
136 500 
138 500 
154 17.900 
155 1.000 
165 2.000 
168 1.000 
170 1.500 
171 1.000 
173 2.000 
175 2.000 
179 1.000 
180 1.000 
184 500 
191 1.000 
192 500 
194 2.000 
195 1.750 
196 3.000 
197 4.750 
200 2.000 
204 2.000 
206 1.000 
210 4.000 
221 3.500 
226 2.000 
228 2 500 
235 2.000 
241 2.000 
242 2.000 
245 500 
249 7.500 
250 17.500 
252 11.250 
254 5.000 
259 4.250 
262 4.000 
263 3.000 
266 2.500 
267 24.000 
269 1.000 
270 500 
273 3.250 
274 2.250 
275 2.000 
280 5.000 
282 3.000 
284 1.750 
285 5.000 
287 5.000 
288 15.000 
292 3.000 
293 1.500 
294 1.500 
295 57.000 
296 10.000 
297 9.000 
298 5.000 
299 3.000 
303 4.000 
306 3.000 
307 1.500 
308 1.500 
317 4.000 

318 
320 
321 
323 
325 
326 
341 
346 
350 
352 
354 
355 
356 
358 
361 
368 
370 
372 
379 
380 

L ib I 84.44 
L i b I I 90.28 

İ TALYA 
(Devamı) 

XXI I . Ko ta 
sıra No. 

Kontenjan 
($) 

2.500 
5.000 

750 
5.000 

14.000 
12.500 
6.000 
5.000 
3.000 
1.500 
7.000 
5.000 
3.000 
1.000 
2.500 

10.000 
1.000 
2.000 

500 
500 

11.000 
1.000 

Toplam 446.400 

İSRAİL 

Ub 

20 2.000 
75 1.000 
85 5.000 
86 10.000 
87 3.000 

104 7.000 
161 1.000 
184 25.000 
190 2.000 
194 2.000 
223 1.000 
242 3.000 
250 1.000 
267 5000 
273 5 000 
274 3 500 
295 2.500 
303 8.000 
306 4.500 
320 3.000 
II 40.10.20 2.000 
I 76.04.11 

12 
21 11.500 

Toplam 108.000 

İSVİÇRE 
3 5.000 

65 5.000 
81 500 
82 500 
83 500 
84 1.000 
86 2.000 
87 4.000 
92 3 000 
95 7.000 

tSVtÇRE 
(Devamı) 

X X I I . Ko ta 
sıra No. 

98 
104 
109 
111 
114 
154 
160 
170 
178 
196 
217 
223 
235 
249 
250 
251 
252 
261 
262 
292 
295 
296 
297 
298 
303 
306 
317 
325 
352 
354 
355 
357 
358 
363 
372 
379 
380 

Kontenjan 
($) 

10.000 
3.500 
6.000 
3.000 
4.500 
5.000 
5.000 
4.000 
2.000 
4.000 
4.000 
6.000 
5.000 
2.000 

15.000 
2.500 
2.500 
4.500 
4.500 
2.500 

15.000 
13.000 
9.000 
7.000 
3.000 
3.000 
2.000 
7.500 
3.000 
2.500 
3.500 

600 
3.200 

173.100 
2.400 

200 
100 

Toplam 372.000 

İSVEÇ 
104 
127 
154 
197 
221 
235 
249 
250 
252 
261 
262 
263 
265 
267 
275 
278 
285 
287 
295 
296 
297 
298 
299 

300 
2.000 

10.000 
2.000 

21.000 
2.800 
5.000 

10.000 
38.000 
15.000 

6.000 
5.000 
2.000 

35.000 
6.000 

10.000 
5,000 
5.000 

23.000 
28.000 
3.400 

18.000 
8.600 

İ S V E Ç 

(Devamı) 

XXn. Ko ta 
sıra No. 

300 
303 
305 
306 
308 
317 
318 
319 
320 
321 
323 
325 
350 
352 
372 

L i b H 90.28.10 
20 
30 
40 
90 

L i b H 26.06.10 
20 
30 
40 

Kontenjan 
(?) 

2.000 
7.000 
5.000 
3.000 
4.000 
4.000 

28.000 
4.000 
1.000 
1.000 
8.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.000 

3.000 

300 

Toplam 338.400 

LÜBNAN 
48 

128 
100.000 
28.800 

Toplam 128.800 

LÜKSEMB U R G 
195 
197 
249 
250 
254 
295 
296 

3.000 
3.000 
5.000 

15.000 
15.000 
20.600 
20.000 

Toplam 81.600 

MEKSİKA 
112 
262 

20.000 
20.000 

Toplam 40.000 

NORVEÇ 
111 35.000 
114 85.000 
115 3.800 
147 19.000 
148 10.000 
149 10.000 
150 20.000 
154 10.000 
184 70.000 
196 10.000 
197 10.000 
226 20.000 
235 1.000 

NORVEÇ 
(Devamı) 

X X I I . Ko ta 
sıra No. 

Kontenjan 
(?) 

242 
250 
296 
320 

5.000 
5.000 

10.000 
1.000 

Toplam 324.800 

PAKİSTAN 
7 2.000 
9 45.000 

12 40.000 
13 20.000 
14 16.750 

154 15.000 
180 2.000 
187 25.000 
254 1.500 
261 1.500 
275 l.OOO 
295 2.500 
306 500 
320 500 
347 3.750 
365 1.000 
382 2.000 

L lb . I . 90.17.22 
25 
29 
31 
39 
01 2.000 

Toplam 182.000 

PORTEKİZ 

3 
12 
13 
14 
16 
91 

120 
127 
144 
147 
154 
226 
247 
295 
297 
379 

4.000 
10.000 
10.000 
10.000 
27.000 
2.000 
5.000 
5.000 

35.000 
5.000 
5.000 

10.000 
9.000 

10.000 
10.000 
5.000 

Toplam 162.000 

SURİYE 

154 10.000 

ŞİLİ 
50 10.000 

Y U G O S L A V Y A 
48 3.000 

101 5.000 

Y U G O S L A V Y A 
(Devamı) 

X X I I . Ko ta 
sıra No. 

Lib. 

112 
147 
154 
168 
184 
196 
197 
223 
225 
250 
262 
288 
295 
296 
298 
305 
306 
308 
318 
325 
349 
356 

I. 28.03.21 

Kontenjan 
(?) 

3.000 
1.000 
1.500 
5.000 

10.000 
2.000 
1.000 
2.000 
3.000 
1.500 
2.000 
5.000 
5.000 
2000 

500 
2.000 
1.500 
2.000 
5.000 
2.000 
4.000 

17.000 
2.000 

Toplam 88.000 

M A D A G A S K A R 

7 10.000 

T U N U S 

243 
365 

26.700 
500 

Toplam 27.200 

I R A K 

4 
6 

14 

35.000 
25.000 
41.600 

Toplam 101.600 

P O L O N Y A 

225 
226 
254 
262 
267 
295 
305 
308 
317 
320 
323 
325 
365 
368 

11.000 
6.000 
3.000 
5.000 
8.000 
5.100 

15.500 
3.000 
3.000 
5.000 

10.000 
10.000 
2.000 
5.000 

L ib . II. 84.62.11 
12 
13 10.000 

Toplam 101.600 

İ L A N L A R 
Gölköy As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Çihadiye Köyünden Mehmet Ateş eşi Gülüşan Ateş vekil i Sadi 
Şihmanoğlu tarafından Kale Köyünden Fa tma Terzi ve arkadaşları 
aleyhine açmış olduğu kayıt ve yaş tashihi davasının yapılan açık du
ruşmasında : 

Davalı Naz ik Aydın'ın tebligata sal ih adresinin tespit edilemedi
ğinden ve Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde adresi meçhul olan 
davalı Naz ik Aydm'a İlânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup 
davalının duruşmanın bırakıldığı 15/7/1969 gününde mahkemede bulun
ması i lan tebliğ yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5036 

Yomra As l iye H u k u k Hâkimliğinden: 

1968/18 
Davacı E m i n Bıyık tarafından davalüar Emine Bıyık ve arkadaşları 

aleyhine açılan ölüm kaydmm tashihi davasının yapılan duruşmasında : 
Davalılardan Mahmut Dursun'a çıkarılan tebligat muhatabın Yomra 

Kazası Demirciler Köyü Hasan oğlu Mahmut Dursun adresinde olmayıp 
istanbul 'da olup adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden davalıya ilân 
yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan davalının duruş
m a günü olan 2/7/1969 günü celse mahkemede bulunmak üzere tebligat 
yerine ka im olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 5050 



30 MAYIS 1969 

Mala tya Asl iye B i r i n c i H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n : 

Davac ı Remziye E k i c i t a r a f ı n d a n kocas ı M a l a t y a ' n ı n S a l k ö p r ü 
M a h . N o . 77 de ikamet eden H a c ı oğ lu Remzi E k i c i aleyhine a ç m ı ş 
o lduğu b o ş a n m a davas ın ın y a p ı l a n d u r u ş m a s ı s ı r a s ı n d a , dava l ı Remz i 
Ekic i 'ye davetiye teb l iğ e d i l e m e m i ş ve gös te r i l en adreste de buluna
m a d ı ğ ı g ib i halen nerede o l d u ğ u da b i l i n e m e d i ğ i n d e n mahkemece 
i l ânen davetiye teb l iğ ine kara r ve r i lmiş t i r . Adı geçen dava l ın ın du ruş 
m a n ı n b ı r ak ı ld ığ ı 9/6/1969 g ü n ü saat 9.00 da Ma la tya Asl iye B i r i n c i 
H u k u k Mahkemesin in 1966/211 esas sayı l ı dava dosyas ın ın d u r u ş m a 
s ında b u l u n m a d ı ğ ı ve kendis in i de b i r vekil le temsi l e t t i r m e d i ğ i tak
dirde d u r u ş m a y a g ı y a b ı n d a devam o lunacağ ı davetiye yerine k a i m 
olmak üze re i l ânen teb l iğ olunur. 5200/ 1 1 

istanbul Onuncu (Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1969/1611 
K . N o : 1968/1806 
Hükümlü : Mehmet Sami ve Az ize oğlu, 18/2/1942 doğumlu, i s 

tanbul Kadıköy, Hasan Paşa M h . A H Fer ruh Sokak 2 de kayıtlı olup, 
İstanbul'da misafireten kalır, halen Gaziantep K i l i s , Şahapdular M h . 
Ha l i t Efendi Sokak 86 da mukim bekâr, okuryazar, kuyumcu, 17070 i s 
tanbul sic i l ehliyetli, sabıkasız : Ömer Fa ruk Kmacı 

6085 sayılı Kanuna muhalefetten maznun Ömer Fa ruk Kmacı hak
kında yapılan duruşma sonunda: 

Hareketine uyan aynı kanunun 31. maddesi delaletiyle 58/C ve 33 
maddesi delaletiyle 58/B. bentleri mucibince ve T. Ç. K. nun 72. ve 75/2. 
maddeleri uyarınca 500 l i ra hafif para ve 15 gün hafif hapis cezaları 
ile mahkûmiyetine, 160 kuruş posta masrafının kendisinden alınmasına 
mütedair 24/12/1968 tarihl i ilâmın, bütün aramalara rağmen hükümlüye 
tebliği mümkün olamadığından 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. madde
lerine tevfikan keyfiyetin Resm! Gazete ile ilânen tebliğine, 31. madde 
mucibince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılarak, (Tebliğ tarihinden itibaren bir hafta zarfında temyiz 
edildiği takdirde) müteakip muamelenin icrasına, ilân masrafının maz
nundan tahsiline, ayrıca ilânın b i r suretinin mahkeme divanhanesine 
tal ikine, 13/5/1969 tarihinde verilen işbu karar tebliğ makamına ka im 
olmak üzere ilân olunur. 5009-1 

E . N o : 1968/ 55 
K. N o : 1968/106 
Hükümlü : Adü ve Mensure oğlu, 1937 doğumlu, Bolu, Gerede De

mirci ler M h . 153 de kayıtlı olup, istanbul 'da Fat ih , Cerrah Paşa, Hofoyar 
M h . Başçı Mahmut Cami i Sokak N o 12/3 de mukim, evli, 2 çocuklu, 
okur yazar, 558 Bolu sici l ehliyetli şoför, affa uğramış geçmiş mahkû
miyetleri bulunan : Sa l ih Düz 

6085 sayılı Kanuna muhalefetten maznun ıSalüı Düz, hakkında ya
pılan duruşma sonunda: 

Hareketine uyan aynı kanunun 31. maddesi delaletiyle 58/C. bendi 
gereğince 300 l i ra hafif para ve 15 gün hafif hapis cezaları ile mahkû
miyetine, 60 kuruş posta masrafının kendisinden alınmasına mütedair 
1/2/1968 tar ihl i ilâmın, bütün aramalara rağmen hükümlüye tebliği 
mümkün olamadığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddelerine tev
f ikan keyfiyetin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine; 31. madde uyarınca, 
ilâhın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayı
larak, (Tebliğ tarihinden itibaren bir hafta zarfında temyiz edildiği tak
dirde) müteakip muamelenin icrasına, ilân masraf mm sanıktan tahsi
line, ayrıca ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine talikine 
13/5/1969 tarihinde verilen işbu karar tebliğ makamına k a i m olmak 
üzere ilân olunur. 5009-2 • 

Ceyhan As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1966/624 
(Sosyal Sigortalar Adana Şubesi veküi tarafından Celâl Ergezer 

aleyhine açılan alacak davasının duruşmasında; davacının adresi meç
hul bulunduğundan adına ilânen tebligat yapılmış olup, adresine çıka
rılan gıyap ka ra r l an da mlâ tebliğ iade edilmiş olmakla davalı Celâl 
Ergezer ' in duruşmanın bırakıldığı 17/6/1969 günü saat 9.00 da Ceyhan As 
liye Hukuk Mahkemesinde bizzat veya kendisini temsile yetki l i bir ve
ki l le temsil olunması aksi halde hakkında H . U . M . K. nun 398 ve müte
akip maddelerinin tatbik edileceği gıyap kararı yerine ka im olmak üzere 
ilânen tebli olunur. 5171 

Sahi fe : 19 

Kayser i Dördüncü Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/100 
Davacı Kayseri 'nin Talaş Nahiyesine bağlı Ispile Köyünden Duran 

Sivritaş vekil i Avuka t A l i Dinç ve davalılar Mustafa Avn i , A l i Avn i , 
Nai le Avn i , Keziban Avn i , ismet A v n i ve A lmanya 'ya gittiği bildiri len 
Cemal Sivritaş aleyhine açılan men'i müdahale davasının duruşması 
sırasında: 

Davalıların adreslerine çıkarılan davetiyelerin bilâ tebliğ iade edü-
diği ve adresi meçhul bulunduğundan ilânen gıyap kararmm tebliğine 
karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 3/6/1969 günü saat 9 da 
Kayser i 4. Asl iye H u k u k Mahkemesinde davalı sıfatı ile hazır bulunma
ları ve kendilerine temsilen bir veki l i gönderilmesi aksi takdirde duruş
manın gıyabında devam edeceği gıyap k a r a n yerme ka im olmak üzere 
ilân olunur. 5165 « 

Torbalı Su lh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1968/116 
K. No : 1968/128 
Davacı : H . TJ. 
Sanık : Orhan Avcı, Mecit A l i ve >Şimal'den olma 1939 doğumlu 

Manyas Kazası Çamlı Köyü 8 hanede kayıtlı olup halen Torbalı Tepe-
köy Mahallesi Hanım Sokak No. 30 da şoför muavinliği yapar bekâr, 
okuz, yazar, sabıkasız, islâm. 

Suç : Ehliyetle ağır vasıta kul lanmak 
Suç tar ihi : 2/5/1968 
Ka ra r t a r i h i : 12/6/1968 
Sanık Orhan Avcı hakkında 12/6/1968 tar ih ve 116/128 sayılı k a 

rarımızla 6085 sayılı kanunla değişik 232 sayılı kanunun 24 Üncü madde 
delaletiyle 58/B bendi uyarınca takdiren ve teşdiden ve T C K . 81/2 
gereğince neticeten 11 gün müddetle hafif hapisliğine ve (583) l i r a (30) 

j kuruş hafif para cezasına dair verilen gıyabî karar yapılan bunca ara
malara rağmen sanık bulunup tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince 
ilânın tebliğine 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten i t iba
ren 15 gün içerisinde ilânın yapılmış sayılacağına, ilândan bir tanesinin 
mahkeme divanhanesine asılmasına 2/3/1969 günü karar verildi. 

5155-1 

E . No : 1963/389 
K. No : 1967/66 
Davacı : H . U. 
Sanık : Germencik Kızılpınar Köyü nüfusunda kayıtlı halen o yer

de mukim, ve halen A n k a r a Bahçelievler 229 Piyade Alayı Levazım 
Hizmet Taburunda er Mehmet ve Ayşe'den olma 1945 doğumlu bekâr, 
cahil, sabıkasız, islâm halen asker f i rar is i , Serincan Ertuğrul. 

Suç : Büyükbaş hayvan hırsızlığı 
Suç tar ihi : 12/9/1963 
K a r a r tar ih i : 4/4/1967 
Sanık Serincan Ertuğrul hakkında suçu sabit görüldüğünden T. C. 

K. 491/5, 522, 525 inci maddeler gereğince altı ay müddetle hapis ve altı 
ay müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına 28 
l i r a posta giderinin sanıktan tahsiline dair verilen gıyabî ka ra r yapılan 
bunca aramalara rağmen sanık bulunup tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine, 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten i t iba
ren 15 gün içerisinde ilânın yapılmış sayılacağına, ilândan bir tanesinin 
mahkeme divanhanesine asılmasına 2/3/1969 günü karar veri ldi. 

5155-2 
• — — 

Anka ra Altıncı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E . N o : 1969/1 
K . No : 1969/148 
Davacı A n k a r a Iç H isar Alitaşı Sokak No. 5 de muk im Vahbi De

ğerli tarafından mahkememize ikame olunan mirasın reddi davasının 
yapılan açık muhakemesi sonunda : 

Davacı Vehbi Değerli'nin babası bulunan ve aslen Kırşehir İli Aşık 
Paşa Mahallesi 205 hanede kayıtlı Vehbi oğlu Zahide'den doğma 1325 D. 
lu ve 1/10/1964 tarihinde vefat eden babası Bek i r Değerli'den int ikal 
eden mirasın kayıtsız şartsız reddetmiş ve bu hususun defteri mahsu
suna tesciline mahkemece karar verilmiş olduğundan dununun ilgili lere 
duyurulması ilân olunur. 5147 

(Resmî Gazete) 



Sahife: 20 (Resmî Gazete) 30 MAYIS 1969 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

JALUZİ P E R D E Y A P T I R I L A C A K T I R 

1 — 1969 yılında hizmete girecek şubelerimizin ihtiyaçları olan jaluzi 
perde imali işi, mevcut şartnamemiz hükümlerine uygun olarak ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulacaktır. 

2 — B u işe ait şartname, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — imal edüecek jaluzi perdenin «m 2 sinin» tahmini bedeli 75,— 
(Yalnız yetmiş beş) l i ra olup, geçici teminatı 2.500,— (Yalnız i k i bin beş 
yüz) liradır. 

4 — B u işe ait eksütme, 4 Haziran 1969 Çarşamba günü saat 17.00 de 
Ankara'da Genel Müdürlük Binamızda toplanacak Satm A lma Komis
yonunda yapılacağından, kapalı zarf teklif mektuplarının aym gün saat 
16.00 ya kadar makbuz mukabilinde, Bankamız Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

5 — Eksütmeye iştirak etmek isteyenlerin, teminat mektuplarım veya 
Bankamız veznesine nakit yatırmışlarsa makbuzunu, kapah teklif zarf
larına koymaları gerekir. 

6 — Her ne sebeple olursa olsun, postada vaki gecikmeler nazarı 
itibara alınmaz. 

7 — Bankamız, 2490 sayılı Artırma, Eksütme ve İhale Kanununa tabi 
olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya düediğine vermekte ser-
besttri. 4944 / 4-4 

Kesk in C. Savcılığından : 

1_— Kesitin kapalı ceza evinin tel örgü inşaatı, demir kapı yapıl
ması demir aksama boya yapılması ve ihata duvarlarının üzerine derz 
yapılması işi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Aşağıda cinsi miktarı fiyatı yazılı bulunan onarımlar 20/6/1969 
Cuma günü saat 15,00 de Kesk in C. Savcılığında toplanacak Komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 — istekl i ler in 2490 sayılı Kanuna göre teklif mektuplarım ve lü
zumlu vesaiki ihaleden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 
lâzımdır. 

4 — Şartname mesai saatlerinde Kesk in Cezaevi Müdürlüğünde 
görülebüir. 

Tu tan M . Tem. 
C i n s i M i k t a n L i r a K r . L i r a K r . İhale şekli 

Demir imalâtın tek kat üze
rine i k i kat boyanması 25 M 2 

Tel örgü yapılması 400 Mt . 
Demir kapı yapılması 400 K g . 
400 dozlu harçla moloz taş 
duvar yüzlerine derz yapıl
ması 600 M2 

Yekûn 

248,75 
12.032,— 
2.164 — 

18,65 Kapalı zarf 
902,40 Kapalı zarf 
162,50 Kapalı zarf 

3.096,— 232,20 Kapah zarf 

17.540,75 1.315,75 

5148 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayo l l an Genel Müdürlüğü Merkez Atelye 
Müdürlüğünden : 

Akköprü - Anka ra 

(Lastik tozu ve kırpıntısı satışı) 

Atelyemizde tamir edilen hurda oto dış last iklerin toz ve kırpmtılan 
(Iç last ik parçası, kolan ve torbalar dahil) 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dahilinde kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

Toz ve kırpıntılar 20 ton civarında olup muhammen bedeli (Beher 
ki losu 90 kuruş hesabiyle) 18.000,— T L . dır. B u işe ait muvakkat temi
nat 1.350,— T L . olup Atelye veznesine yatınlacaktır. 

İhale 3/6/1969 Salı günü saat 15,30 da Atelye Müdürlüğünde ya
pılacaktır. B u işe ait şartname bedelsiz olarak mesai saatleri dahilinde 
Atelye Müdürlüğünden temin olunabilir. 

tstekulerin ihale saatinden bir saat evvel (Saat 14.30 a kadar) tek
lif zarflarım Komisyona vermeleri lâzımdır. Postada vak i olacak gecik
meler nazara alınmaz. 

4851 / 4-3 

Torbalı Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/444 
Tepeköy Mahallesinden Melâhat Kavcı tarafından İzmir'den Recep 

Kavcı aleyhine ikame edilen boşanma davasımn yargılamasında davalı 
bulunamamıştır. 

Yargılamanın yapılacağı 3/6/1969 günü saat 9 da Mahkemede ha
zır bulunması aks i takdirde yargılama gıyabında devam edeceği hu
susu ilân olunur. 5161 /1-1 

A n k a r a Altıncı i c ra Memurluğundan : 

MENKULÜN SATIŞ İ LAN I 
1966/542 
B i r borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cins ve kıymetleri yazılı men

kul mallar mahallinde satılacaktır. 
B i r inc i artırmanın 5/6/1969 Perşembe günü saat 14.30 -15.00 de 

yapılacağı, mezkûr günde kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmazsa 
6/6/1969 Cuma da aym yer ve saatte ikinci artırma ile en çok fiyat ve
rene satılacağı ve Belediye resimlerinin alıcıya ait olacağı ilân olunur. 

L i r a : 10000, Adet : 1, Cinsi : Zımba makinası 5136 /1-1 

Çaykara Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/263 
Davacı Sinek Köyünden Hüseyin oğlu Dursun Cemal Borozancı ta

rafından aynı yerden Behzat oğlu Rıfat, Hafize, Naide, Nadide, Hatice, 
Hasan Fehmi ve Ayşe Borozancı aleyhine açılan anne ve baba adının tas
hihi davasımn yapılan duruşması sırasmda : 

Davalılar Hanife, Naide, Nadide, Hatice ve Hasan Fehmi Borozan-
cı'lar acuna çıkarılan dava dilekçelerinin adreslerinin meçhul olduğundan 
bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş mahkemece Resmi Gazete ile üânen teb
l igat yapılmasına karar verilmiş olup karar gereğince adı geçenlerin du
ruşma günü olan 6/6/1969 Cuma günü saat 9 da mahkemede hazır bu
lunmaları hususu dava dilekçesi yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 5043 

Maraş Asl iye 2 nc i H u k u k Hâkimliğinden : 

1967/827 
Davacı Hazinei Mal iye tarafından davalılar Cemal Günay ve arka-

daşlan aleyhlerine ikame edilen askerî tazminat davasının yapılan du
ruşmasında : 

Davalılardan Cemal Günay'a Maraş'ta bulunduğu sıralarda davetiye 
tebliğ edilmiş ve emekliye ayrılarak Maraş'tan gitmiş bulunduğundan ve 
birçok aramalara rağmen gıyap kararı tebliğ ettirilemediğinden kendi
sine Uânen gıyap k a r a n tebliğine karar verilmiş olduğundan işbu ilâ
n m yayın tarihindeh sonraki muallâk duruşma günü olan 4/6/1969 günü 
mahkemeye gelmediğiniz veya kendinizi b ir vekille temsil ettirmediğiniz 
takdirde duruşmanın ka t i gıyabında devam edeceğinden işbu ilân gıyap 
k a r a n yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5045 

Hendek Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1968/377 
Davacı Hendek İşletme Müdürlüğü veki l i Avuka t Muzaffer Akıncı 

tarafından davah Hendek Hacıkışla Köyünden Mustafa Cihan ve arka
daşı aleyhine açılan zararın tahsili davasının yapılmakta olan duruşması 
sırasında : 

Davacı veki l i , davahların SÜIeymaniye Devlet Ormanından kaçak 
olarak 43.359 M ' dişbudak emvalini kesdiklerini, 6/2/1961 tar ihl i suç za
bıt varakası ile sabit olup idare zararı olan 15.175 liranın tahsil ini talep 
etmiştir. 

Davalı namına çıkarılan davetiyeye, köyden adres bırakmadan a y n l -
mış bulunduğundan Mlâ tebliğ mahkememize aide edildiği görülmekle, 
ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiştir. " 

K a r a r gereğince duruşma günü olan 17/6/1969 Sah saat 9 da da
valı Musta fa Cihan'm Hendek Asl iye H u k u k Mahkemesinde 1968/377 sa
yılı zararın tahsili davası için hazır bulunması veya bir vek i l göndermesi 
için davetiye yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 5042 



30 M A Y I S 196° (Resmi Gazete) SaMfe: 21 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

PETROL , H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No. 828 Tar ih i : 16/5/1969 

Şirketin adı 
Merkez i 
Türkiye'deki adresi 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Yüzölçümü 
H a k sıra No. 
İktisap tar ih i 
Müracaat tar ih i 
Müracaatın mahiyeti 

N . V. Turkse Shell 
Hollanda, Lâhey Carel van Blyandtlaan 30 
Ankara , Yenişehir Atatürk B u l . No. 127/7 

V No. lu Si irt N T S / V / M 
Diyarbakır 
11.143 hektar 
AR/NTS/272 
17/4/1956 
14/3/1969 
A r a m a ruhsatnamesi müddetinin temdidi 

N . V. Turkse Shell Şirketi, yukarıda bölgesi, saha işareti, vilâyeti, 
yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatnamesinin 
temdit edilmiş müddetinin Petrol Kanunun 55/4 üncü maddesi gere
ğince 17/3/1969 tarihinden 17/4/1970 tarihine kadar 13 ay müddetle 
temdit edilmesi için 15/3/1969 tarihinde talepte bulunmuştur. 

N . V. Turkse Shell Şirketinin temdit talebine ait evrakları ince
lenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve esas şart
lar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra şirketin V. No. lu 
Si i r t bölgesinde sahip bulunduğu AR/NTS/272 hak sıra numaralı arama 
sahasında yapmayı tasarladığı petrol ameliyelerine imkân vermek mak
sadiyle sözügeçen ruhsatnamenin temdit edilmiş müddetinin sona er
diği 17/3/1969 tarihinden 17/4/1970 tarihine kadar Petro l Kanununun 
55/4 üncü maddesi mucibince 13 ay müddetle temdidine karar verildi. 

5175-1 

P E T R O L H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 

No : 829 Tar ih i : 17/5/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeü 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tar ih i 

N . V . Turkse Shell 
Hollanda, Lâhey Carel van Blyandtlaan 30 
Ankara , Yenişehir Atatürk B u l . No. 127/7 
Arama ruhsatnamesi 
V No. lu Si irt N.T.S./V/S 
Diyarbakır 
50.000 hektar 
AR/NTS/846 
11/11/1968 

A rama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/25.000 ölçekli L 45-a3 paftasında Dadaş Köyünün 3 K m . kuzeydeğo-
sundaki 1576 rakımlı Hacertum T. nirengisinden N 268 derece 30 dak ika 
istikamette ve 3760 metre mesafede bulunan (a) köşesinden bağlıyarak 
7870 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 3010 metre doğuda (c) 
ye doğru hat, (c) den 1000 metre güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 
3000 metre doğuda (e) ye doğru hat, (e) den 1000 metre güneyde (f) 
ye doğru hat, (f) den 2000 metre doğuda (g) ye doğru hat, (g) den 
1000 metre güneyde (h) ya doğru hat, (h) den 3000 metre doğuda (i) 
ye doğru hat, (i) den 1000 metre güneyde (j) ye doğru hat, (j) den 3995 
metre doğuda.(k) ya doğru hat, (k) dan 1000 metre güneyde (1) ye 
doğru hat, (1) den 1990 metre doğuda (m) ye doğru hat, (m) den 1005 
metre güneyde (n) ye doğru hat, (n) den 4005 metre doğuda (o) ya doğ
ru hat, (o) dan 1005 metre güneyde (p) ye doğru hat, (p) den 580 metre 
doğuda (r) ye doğru hat, (r) den 2960 metre güneyde (s) ye doğru hat, 
(s) den 4385 metre batıda (t) ye doğru hat, (t) den 2395 metre k u 
zeyde (u) y a doğru hat, (u) dan 3510 metre batıda (v) ye doğru hat, 
(v) den 1150 metre kuzeyde (y) ye doğru hat, (y) den 8670 metre ba
tıda (z) ye doğru hat, « ( z ) köşesi 1/25.000 ölçekli L 45 c-1 paftasında 
Pireman Köyünün 900 metre kuzeybatısındaki 789.8 m. rakımlı nirengi 
noktasından N 304 derece 00 dak ika istikamette ve 1140 metre mesafe
dedir, (z) den 3545 metre güneyde (aa) y a doğru hat, (aa) dan 7720 
metre batıda (bb) ye doğru hat, (bb) den 4010 metre kuzeyde (cc) ye 
doğru hat, « (cc) köşesi 1/25.000 ölçekli L 45-d2 paftasında Y K . Feynter 
Köyünün 600 metre güneyindeki 800 rakımlı Feynter T. nirengisinden 
N 73 derece 00 dak ika istikamette ve 1245 metre mesafededir» (cc) 
den 8060 metre batıda (dd) ye doğru hat, (dd) den 2000 metre kuzeyde 

(ee) ye doğru hat, (ee) den 9005 metre batıda (ff) ye doğru hat, (ff) 
den 4000 metre güneyde (gg) ye doğru hat, (gg) den 4725 metre ba
tıda (hh) ya doğru hat, (hh) dan 9640 metre kuzeyde (il) ye doğru, 
hat, « ( i i ) köşesi 1/25.000 ölçekli L 44-c2 paftasında Şeyhömeran Köyü

nün 1.5 K m . kuzeybatısındaki 771 m. rakımlı Sabe T. nirengisinden N 
308 derece 00 dakika istikamette ve 2810 metre mesafededir» (ii) den 
5555 metre batıda (jj) ye doğru hat, (jj) den 695 metre güneyde (kk) 
ya doğru hat, (kk) dan 1745 metre batıda (11) ye doğru hat, (11) den 
2650 metre kuzeyde (mm) ye doğru hat, (mm) den 1600 metre batıda 
(nn) ye doğru hat, (nn) den 4235 metre kuzeyde (oo) y a doğru hat 
(oo) dan 33315 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) y a doğru 
hat. 

N . V. Turkse Shell Şirketinin; mevkii , hududu ve yüzölçümü yu
karıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi veri l 
mesi talebine ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi 
hükümlerine şeklî ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edil
miştir. Ancak, talep olunan arama sahasının içerisinde Devlet orman
ları mevcut olduğundan 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesi 
gereğince Tarım Bakanlığından istihsal olunan muvafakat yazılarında 
belirtildiği veçhile, şirketin faaliyetleri Devlet ormanlarına girdikçe, or
man idaresine haber verilerek ilişik örneğine uygun taahhüt senedi ile 
2500 liralık kefaletname verilmesi kaydiyle ve i k i yıl içinde bir arama 
sondajına başlamak veya ruhsatnameyi terk etmek şartiyle tal ip şir
kete mezkûr sahaya şâmil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanununun 
51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama ruhsatnamesi itasına ka 
rar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince N . V . Turkse Shell Şirketine 
21/5/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

5175-2 

Bolu Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/8 
Davacı Mehmet Z iya Kalaycıoğlu veki l i Avukat Yener Bandakcı-

oğlu tarafından davalılar Bolu Karaçayır Mahallesi Kurtuluş Sokak No : 
22 de İsmail, İsmail oğlu Abdullah, İsmail oğlu Tahsin, i sma i l kızı Ayşe, 
Ahmet ve Hazinei Mal iye ile Belediye Başkanlığı aleyhine ikame olunan 
tapu iptal i ve tescil davasının cereyan eden duruşması sırasında : 

Davalılardan ismai l , i sma i l oğlu Abdullah, i smai l oğlu Tahsin, i s 
mai l kızı Ayşe, Ahmet adlarına çıkarılan tebligatların bilâ tebliğ iade 
edildiğinden kendilerine davetiyenin ilânen yapılmasına mahkemece k a 
rar verilmiştir. 

Ka ra r gereğince ismai l , i smai l oğlu Abdullah, i sma i l oğlu Tahsin, 
i smai l kızı Ayşe ve Ahmet duruşmanın muallâk bulunduğu 11/6/1969 
günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini b ir ve
ki l le temsil ettirmedikleri ahvalde gıyap karannın ilânen tebliğ edileceği 
davetiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 5047 

Havran Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/529 
Davacı Havran Tekke Mahallesinden l lyas Tan tarafından davalı 

Yenice Kazasma bağlı Yağdıran Köyünden A l i Oral kızı Nazmiye Tan 
aleyhine ikame olunan işbu boşanma davasının mahkememizde yapılan 
açık duruşmasında : 

Davalı Nazmiye Tan'ın adresi meçhul olduğundan ilânen davetiye 
tebliğ edilmiş olup bu kere gıyap kararının ilânen tebliğine karar veri l
miş olduğundan davalı Nazmiye Tan'a muhakemesinin muallâk olduğu 
14/6/1969 Cumartesi saat 10 da Havran Asl iye Hukuk Mahkemesi du
ruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir
mesi aksi halde gıyabında duruşma yapılacağı gıyap k a r a n yerine k a i m 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5048 

Ezine Asl iye H u k u k HâkimUğinden : 

Davacılar Çanakkale Kangırlı Köyünden Mehmet F a h r i Şen, A l i 
Şen, Mithat Şen vekil leri Avuka t N u r i Aksoy tarafından davalı Mustafa 
Memioğlu aleyhine açılan beyin feshi satış bedeli olan 8.000 liranın tah
si l i davasının icra kılınan açık duruşmasında : 

Ezine'nin Seferşah Mahallesinde oturmakta iken bu adresten ayrı
lan davalı Mustafa Memioğlu'nun adresinin meçhul bulunması sebebiyle 
tebligatın ilânen yapılmasına mahkemece karar verildiğinden duruşma
nın bırakıldığı 27/6/1969 Cuma saat 9.40 da davalının mahkememizde 
hazır bulunması veya bir veki l göndermesi aksi halde gıyap kara.ı çı-
kanlacağı, davetiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

5049 



Sahife: 22 (Resmî Gazete) 30 MAYIS 1969 

Nevşehir Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/41 
Nevşehir Taskoblr l ik Fabrikası U m u m Müdürlüğü tarafından 

Adana Borsa Sarayı Ka t 4 No. 32 de Kemal Sağlam aleyhine açılan 2.400 
l i r a alacak davasının yapüan duruşması sırasmda : 

Davalıya ilânen tebligat yapılmışsa da, davalı 20/5/1969 tar ihl i cel
seye gelmediğinden, ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş bulun
duğundan, davalı Kemal Sağlam'ın bu defa 16/7/1969 tarihinde Nevşe
hir As l iye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması, gıyap kararı tebliği 
yerine ka im olmak üzere keyfiyet Uânen tebUğ olunur. 5249 • 

Susurluk AsUye H u k u k Hâklnülğinden : 

1968/142 
Gıyap kararı Uânı 

Susurluk - Karapurçek Köyünden Kaf iye Kuruca tarafından kocası 
Susurluk - Yıldız Köyünden olup, Keşan İlçesi Çingen Mahallesinde ab
lası Nazire Kuruca yanında ikamet eden HaUl İbrahim Kuruca aleyhine 
açılan boşanma davasmda, davalının adresi meçhul olduğundn kendisine 
23/5/1969 günü duruşmada bulunması için yapılan ilânen tebligata rağ
men duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kararı tebliğine ve du
ruşmanın 4/7/1969 Cuma saat 9,00 a talikine karar verUdiğinden, dava
lının mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediği takdirde muhakemenin 
gıyabında devam edeceğinin gıyap k a r a n yerine k a i m olmak üzere Uâ
nen tebUğ olunur. 5250 • 

Bolu Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1969/51 
Davacı A l i Yanardağ Avuka t Bedriye Seçkin tarafından davahlar 

Fa tma, Safiye, Ayşe Huriye, Ahmet ve Emine aleyhlerine izalei şüyu da
vası ikame etmekle, yapılan açık yargılama sırasmda, davalılann ad
resleri meçhul olduğundan mahkemece ilânen Resmi Gazete ile Uân ya 
pılmış olduğundan ve duruşmaya gelmedikleri ve kendilerini b ir vekU 
ile de temsil ett irmedikleri anlaşıldığından Resmî Gazete ile ilânen gıyap 
kararı çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan davalılar Fatma, Hak
kı Safiye, Ayşe, Huriye, Ahmet ve Emine 'nin 24/6/1969 Salı saat 10,00 
da Bo lu Sulh H u k u k Mahkemesinde hazır bulunmalan veya kendilerini 
bir vekU ile temsü ettirmeleri veya davaya cevap vermeleri gıyap ka 
r a n yerine k a i m olmak üzere Uân olunur. 5252 • 

Divriği AsUye H u k u k Hakimliğinden : 

Divriği'nin Zelihahatun Mahallesinde mukim, Ahmet Aygün tara
fından Semiha Aygün ve Vedat Aygün aleyhine açüan nesebin reddi 
davasının yapüan duruşmasmda: 

Davalılann adresi meçhul olduğundan daha evvel davetiye yerine 
ka im olmak üzere Resmî Gazete Ue gerekU Uânın yapıldığı. 

Hâna rağmen davalılar duruşmaya gelmediklerinden ilânen gıyap 
çıkanlmasına karar verilmiş olduğundan gıyap k a r a n yerine ka im ol
mak üzere duruşmanın 16/7/1969 gününe bıraküdığı Uânen tebliğ olu-

• 
Biga As l iye H u k u k Hakimliğinden: 

1968/433 
Adres i meçhul Hasan Us lu 'ya 

Davacı B i ga - Cumhuriyet Mahallesi Yeniyol Çıkmaz Sokak No. 35 
de İsmail Us lu tarafından aleyhinize açılan tescil davasının yapılmakta 
olan açık duruşmasmda: 

Uânen davetiye tebliğine rağmen gemediğinizden bu kere duruşma
nın 24/6/1969 günü saat 9,00 da B i ga AsUye H u k u k Mahkemesinde ha
zır bulunmanız lüzumu gıyap kararı yerine ka im olmak üzere Uânen teb
Uğ olunur. 5 2 4 0 • 

Şereflikoçhisar As l iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/761 
Totuş Köyünden Yaşar Özbek tarafından Çavuş Köyünden Rama

zan öztürk aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan duruşma
sında : 

Davalının adresi meçhul olduğundan Uânen tebligat yapılmasına 
karar verildiğinden 30/6/1969 tar ihl i duruşmaya gelmediği veya kendi
sini temsilen bir veki l gönedrmediği takdirde gıyap kararı çıkarılacağı 
davetiye yerine ka im olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 5242 

Şereflikoçhisar Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1967/54 
Davacılar vekiU Avukat Cahit Dumlu tarafından Mezgit Köyünden 

Yahya öztaş ve arkadaşlan aleyhine açmış olduğu tapu iptal i davası
nın yapüan duruşmasmda: 

Davalılardan Hidayet öztaş'ın adına çıkanlan tebligatın bilâ ihmal 
ladesi Ue 19/2/1969 günü duruşmanın Resmî Gazete'nin 10 Ocak 1969 
tarih ve 13097 sayılı nüshası ile tebliğ edilmiş olmakla duruşmaya gel
mediğinden ve kanunî vekilde göndermediğinden hakkında duruşmanın 
gıyabında devam olunacağına duruşmanın 8/10/1969 gününe talik olun
duğu gıyap k a r a n yerine ka im olmak üzere keyfiyet Uân olunur. 

5243 

1968/974 
Hazine veki l i Avuka t A t U a özen tarafından B . Kışla Köyünden 

Süleyman Güven aleyhine açmış olduğu alacak ve men'i müdahale da
vasının yapüan duruşmasmda: 

Davalı Süleyman Güven adına çıkartılan davetiyenin adresi bi l in
mediğinden bilâ tebliğ iade edümiş olduğundan davetiyenin Resmî Ga
zete Ue ilânına karar verUmiştir. 

Davalının duruşmanın muallâk bulunduğu 30/6/1969 tarihindeki du
ruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aks i 
halde duruşmanın gıyabında devam olunacağı davetiye yerine ka im ol
mak üzere Uânen tebliğ olunur. 5244 

1968/758 
A k i n Köyünden Ömer öztav tarafından Sebahat öztav aleyhine 

açmış olduğu boşanma davasının yapılan duruşmasmda: 
Davalı adına adresi meçhul olduğundan bUâ ihmal iadesi ile 

9/2/1969 tar ih l i duruşmanın Resmî Gazete'nin 10 Ocak 1969 tar ih ve 
13097 sayılı nüshası 11e tebUğ edilmiş olmakla duruşmaya gelmediğinden 
veya kendisini temsilen bir veki l de göndermediğinden hakkında duruşma
nın gıyabında devam olunacağına 30/6/1969 günü saat 9,00 a tal ik olun
duğu gıyap kararı yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5245 
— — • — — 

Azdavay Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Orman İdaresi tarafından davalı U r v a Köyünden Mustafa 
oğlu Ömer İnayet hakkında açılan 1.468 l i r a 03 kuruş tazminat davası
nın yapılan muhakemesi sırasmda: 

Davalı Bütün aramalara rağmen bulunamamış ve davetiye tebliğ 
edilememiş olduğundan ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar ve
rilmiştir. Ka ra r gereğince duruşma günü olarak tayin olunan 11/7/1969 
günü saat 9,00 da Azdavay AsUye H u k u k HâkimUğinde hazır bulunması 
davetiye yerine ka im omak üzere ilânen tebliğ olunur. 5247 

1967/239 
Davacı Azdavay Orman İşletmesi tarafından davalı Demirtaş Kö

yünden Osman oğlu 1928 doğumlu Cemali Çelebi hakkında açılan 1270 
l i ra tazminat davasmm yapılan muhakemesi sırasında : 

Davalıya daha evvel üânen davetiye tebliğ edildiği halde duruş
maya gelmemiş olduğundan Uânen gıyap k a r a n tebliğine karar veri l 
miştir. Duruşma günü olan 4/7/1969 günü saat 9,00 da hazır bulunma
dığı takdirde dava gıyabında devam edeceği gıyap k a r a n yerine k a i m 
olmak üzere ilân olunur. 5248 

B o l u Asl iye H u k u k Hâkimliğinden: 

1968/82 
Davacı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından davalılar Vasıf UIu-

soy ve Musta fa K a r a m a n aleyhine açılan is t ihkak davası neticesinde 
i s t ihkak idd ia edilen 4 ton inşaat demi r in in davacı Millî Eği

t im Bakanlığına aidiyetine 17/4/1969 tar ih l i ve 1969/33 sayı i le ka ra r 
verildiği davalılardan Musta fa K a r a m a n ' m adresi meçhul olduğun
dan davetiye, gıyap karannın ilânen tebliğ edilmiş ve b u kararın ilâ
nından sonra 15 gün içinde mahkemeye müracaatla i t i razda bulun
madığınız takdirde karar tebliğ yerine k a i m o lmak üzere ilânen teb
liğ o lunur. 5235 



30 MAYIS 1969 (Ream! Game) 

Istanbul 5. Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

1968/715 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık; Erz incan vilâyeti, Çayırlı 

Kazası Merkez Mantar Köyü hane 31 de nüfusa kayıtlı olup, istanbul, 
Beyoğlu, Şişli Pangalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No. 241 de oturur, 
Ve l i oğlu Fatma'dan 1944 tarihinde doğma, bekâr, cahil , sabıkasız, Hüse
yin Çelik, diğer adı Vel i Çelik hakkında istanbul Asl iye 5. Ceza Mahke
mesinde icra kılman duruşması sonunda : 

F i i l i n in subutuna mebni hareketine uyan 6136 sayılı Kanunnu 15, 
647/6 ve Ceza Kanununun 89 uncu maddeleriyle üç ay hapis ve yüz l i r a 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve sanığın geçmişteki hal i ve ahlâki 
eğilimleri it ibariyle cezasının tecili ileride kendisini suç işlemekten çekin
meye sevk edeceğine mahkemece kanaat geldiğinden tayin olunan ceza
sının teciline ve T. C. K. nun 36 nci maddesi gereğince emanetin 1968/1547 
numarasında kayıtlı çakı bıçağının müsaderesine ve 300 kuruş yargılama 
giderinin sanıktan alınmasına dair 4/2/1969 gün ve 1968/715 esas ve 
1969/58 sayılı gıyabî kararın tebliği için sanık adına çıkartılan tebligat
ların tebliğ edilememiş ve usulen yapılan tahkikatlarda, sanığın adresi de 
tespit edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 31 inci maddeleri gere
ğince tebliğatm ilânen icrasına karar verilmiş olmakla, ilânın Resmî 
Gazete'de neşrine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayıl
masına, tebliğ yerme k a i m olmak üzere ilân olunur. 5125-1 

1964/798 
Dolandırıcılık suçundan sanık ve istanbul, Beyoğlu, Kasımpaşa, Kâ

tip Muslahatt in Mahallesi Filikçi Fırın Sokak 149 No. l u evde nüfusa k a 
yıtlı, istanbul 'da muayyen ikametgâhı bulunmıyan, Ahmet oğlu Miyes-
ser'den doğma 1320 doğumlu, sabıkasız, seyyar komisyonculuk yapar, 
evli çocuksuz, Mehmet Yunusoğlu hakkında is tanbul As l iye 5. Ceza 
Mahkemesinde i c ra kılman açık duruşması sonunda : 

Suçlan sabit görüldüğünden hareketine uyan T. C. K. nun 503, 522, 
503, 522, 71 inci maddeleriyle içtimaen üç ay hapis ve i k i yüz elli l i ra ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine ve suç niteliğine ve işlendikleri tarihlere 
göre 780 sayılı A f Kanununun 9 uncu maddesinin A/4, maddesi gereğince 
cezasının tamamının affa tabi tutulmasına, dair verilen 8/5/1968 gün ve 
1964/798-1968/312 sayılı gıyabî karar tebliği için sanık adına çıkartılan 
tebligatların tebliğ edilememiş ve usulen yapılan tahkikat larda sanığın 
adresi de tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 28, 31 inci madde
ler i gereğince tebliğatm ilânen icrasına karar verilmiş olmakla, ilânın 
Resmî Gazete'de neşrine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra yapıl
mış sayılmasına, tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 5125-2 

1965/35 
Dolandmcılıktan sanık; ist . Şişli Merkez Teşvikiye B i r inc i Yen i 

Sokak 22 sayılı evde nüfusa kayıtlı olup, aynı adreste oturur, Ahmet 
Zeki oğlu Loria 'dan 14 Kasım 1926 doğumlu, bekâr, okur yazar, sabı
kasız, Gümrük Komisyoncusu Mahmut Nedim Soğay hakkmda ist . As 
liye 5 inci Ceza Mahkemesinde icra kılınan açık duruşma sonunda sanı
ğın suçu sübut bulduğundan, hareketine uyan T. C. K . nun 503, 522 nci 
maddeleriyle bir ay on beş gün hapis ve yüz y i rmi beş l i ra ağır para ce
zasiyle mahkûmiyetine, suç niteliğine ve işlendiği tarihe göre 780 sayılı 
A f Kanununun 9 ve A/4 maddeleri gereğince cezasının tamamının affa 
tabi tutulmasına dair sanığın gıyabında verilen 2/5/1968 gün ve 1965/35 -
1968/313 sayılı gıyabî kararın, tebliği için sanık adına çıkartılan tebli
gatlar tebliğ edilememiş ve usulen yapılan tahkikatlarda sanığın adresi 
tespit edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 31 inci maddeleri gere
ğince tebliğatm ilânen icrasına karar verilmiş olmakla, Uânın Resmî 
Gazete'de neşrine ve üân tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sa
yılmasına, tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 5175-3 

1963/530 
Dolandmcılıktan sanık; istanbul, F a t i h Kazası, Kasım Gürani Yen i 

Kar iye Sokak No : 610 da nüfusa kayıtlı olup, Şişli Sıra Cevizler Yapı 
Kred i Bankası Blok Apartmanında oturur ve Galata Ve l i Alemdar H a n 
522 No : da A r inşaat Ortaklığı Müdürlüğünü yapar, Mehmet i r f an oğlu, 
Hatice Cevher'den 1937 doğumlu, evli i k i çocuklu, okur yazar, sabıka
sız, tnşaat Müteahhidi Bedü özcan hakkmda ist . As l iye 5 inci Ceza Mah
kemesinde gıyabında icra kuman açık duruşma sonunda : Suçunun su
butuna binaen hareketine uyan T. C. K. nun 503 üncü maddesi gereğince 
üç ay hapis ve i k i yüz elli l i r a ağır para cezasiyle mahkûmiyetine para
nın kıymeti ortalama olarak kabul ve takdir edilmesi sebebiyle T. C. K. 
nun 522 nci maddesinin leh ve aleyhteki hükUmlerinin uygulanmasına yer 
olmadığına, suç niteliğine, işlendiği tarihe göre hüküm olunan ceza mik
tarına göre 780 sayılı A f Kanununun 9 uncu maddesinin A/4 üncü bendi 
gereğince verilen cezanın tamamının affa tabi tutulmasma 2/5/1968 gün 
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ve 1963/530 esas, 1968/306 sayı ile verilen gıyabî kararın, tebliği için 
sanık adına çıkartılan tebliğatlann tebliğ edilememiş ve usulen yapuan 
tahkikat larda sanığın adresi de tespit edilemediğinden, 7201 sayılı K a 
nunun 28, 31 inci maddeleri gereğince tebliğatm Uânen icrasına karar 
verilmiş olmakla, İlânın Resmî Gazete'de neşrine ve Uân tarihinden i t i 
baren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına, tebliğ yerine ka im olmak üzere 
ilân olunur. 5125-4 

1962/234 
Dolandırıcılıktan sanık; aslen Taşköprü, KöçekU Köyü 8 N o : l u 

evde kayıtlı, istanbul 'da Şehremini Guraba Hastahanesi yanındaki çeş
menin karşısında 28 No : da oturur, Üsküdar Toptaşı Caddesi Nasrett in 
Hoca Sokak No : 114 te bakkaliye dükkânı işletir, Hasan oğlu Harüfe'den 
olma, 1939 doğumlu, bekâr, şoför, sabıkasız, Hasan Tannöver hakkmda 
ist. Asl iye 5 inci Ceza Mahkemesinde i c ra kılman açık duruşma sonunda; 
sanığın suçu sabit görülerek, hareketine uyan 503, 522 nci maddeleriyle 
bir ay on beş gün hapis ve yüz y i rmi beş l i ra ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine, suç niteliğine, suç tarihine göre 780 sayılı A f Kanununun 
9 uncu maddesinin A/4 üncü maddesi gereğince cezasının tamamının affa 
tabi tutulmasına, dair verilen 25/12/1967 gün ve 1962/834 - 1967/736 
sayılı gıyabî kararın tebliği için sanık adına çıkartılan tebligatlar teb-
Lğ edilememiş ve usulen yapılan tahkikat larda sanığın adresi tespit edi
lemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 31 inci maddeleri gereğince teb
ligatın ilânen icrasına karar verilmiş olmakla, Uânın Resmi Gazete'de 
neşrine ve Uân tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına, 
tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 5125-5 

1964/408 
Dolandırıcılıktan sanık; ist . Fat ih , Fener Kasım Gürani Mahal les i 

Aynalıdükkân Sokak No : 5 te nüfusa kayıtlı, Yeşildirek, Rıza H a n 
No: 5/12 de diğer adresi Samatya Koca Mustafa Paşa Mahallesi P a 
mukçu Sokak N o : 47 kat 1 de, diğer adresi Kadıköy Güneşlibahçe So
kak No : 43 te ortağı Mehmet Dlo ile çalışır, muhasebeci, evli, üç çocuklu, 
Mustafa ve Huriye'den olma 1929 doğumlu İsmet Muammer Çiğdemli, 
Hıfzı Usman hakkında istanbul Asl iye 5 inci Ceza Mahkemesinde i c ra 
kılman açık duruşması sonunda; sübut bulan fiiünden dolayı hareketine 
uyan T. C. K . nun 503, 522 nc i maddeleri gereğince bir ay on beş gün 
hapis ve yüz y i rmi beş l i ra ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve 780 
sayılı A f Kanununun suç niteliğine ve işlendiği tarihe göre 9 uncu mad
desinin A/4 üncü maddeleri ile bir ay on beş gün hapis ve yüz y i rmi beş 
l i ra ağır para cezasının tamamının affa tabi tutulmasma dair verilen 
2/5/1968 gün ve 1964/408 - 1968/307 sayı ile verilen gıyabî kararın teb
liği için sanık adına çıkarılan tebliğatlann tebliğ edilememiş ve usulen 
yapılan tahkikat larda sanığın adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı 
Kanunun 28, 31 inci maddeleri gereğince tebligatın ilânen icrasına karar 
verilmiş olmakla, ilânın Resmi Gazete'de neşrine ve Uân tarihinden i t i 
baren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına, tebliğ yerine ka im olmak üzere 
ilân olunur. 5125-6 

1963/317 
Dolandmcıhk suçundan sanık; istanbul, Beyoğlu, Taksim, Hacı A h 

met Mahallesi, HindiUi Sokağı 28 N o : da kayıtlı olup, Beyoğlu, Sakız
ağacı Caddesi 106 No : da ikamet eder, evl i i k i çocuklu, sabıkasız, okur 
yazar, Mus ih oğlu Nuşa'dan doğma, 1334 doğumlu Strak Esan hakkm
da is t . As l iye 5 inci Ceza Mahkemesinde i c ra kılman açık duruşma so
nunda : Sanığın suçu sabit görüldüğünden hareketine uyan T. C. K. nun 
503, 522 nc i maddelerine gereğince bir ay on beş gün hapis ve yüz y i rm i 
beş l i r a ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, suç niteliğine ve suç ta r i 
hine göre 780 sayılı A f Kanununun 9 uncu maddesinin A/4 üncü bendi 
gereğince cezaların tamamının affa tabi tutulmasma dair verilen 2/5/1968 
gün ve 1963/317 - 1968/305 sayılı gıyabî kararın tebliği için sanık adı
na çıkartılan tebliğatlann tebliğ edilememiş ve usulen yapılan tahkikat
larda sanığın adresi tespit edilemediğinden 7201 saydı Kanunun 28, 31 
inci maddeleri gereğince tebliğatm ilânın icrasma karar verilmiş olmakla, 
ilanın Resmî Gazete'de neşrine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
yapılmış sayılmasına, tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

- 5125-7 
— » • • ' 

Haf ik Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

Asarcık Köyünden Muharrem Kelle, Hüseyin Gürgen ve varisleri 
aleyhine açtığı meni müdahale davasının duruşmasında : 

Davalı Asarcık Köyünden Mehmet GÜrgen'in adresi bulunamadı
ğından gıyap yerine ka im olmak üzere ilânına karar verilmiş olup, 
4/6/1969 günlü celseye gelmediği takdirde gıyabına kalacağı tebliğ 
olunur. 5158/1-1 
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Akhisar Asl iye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas N o : 1966/667 
Kara r No : 1967/273 
Akhisar Belediyesine izafeten vekil i Avuka t A l i Boz tarafından 

Seniha Uçar ve H i l m i B i l g in aleyhine açılan tespite i t i raz davasının ya
pılan yargılaması sonunda : 

4/5/1967 günü, dava konusu - Akhisar - Efendi Mahallesi , 246 ada, 
17 parselde, Mustafa oğlu Hasan Hüseyin adına yapılan tespitin ipta
line, yerin Akh isar - Belediyesi Mezarlığı olarak tesciline, harç ve g i 
der alınmasına yer olmadığına, karar verilmiş bulunmakla, adresi belir
siz bulunan, davalı Seniha Uçar'a, tebliğ yerine geçmek üzere, duyu
rulur. 5139 • 

Osmaniye Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

1967/8 
19/11/1966 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan sanık aslen İsla

hiye'nin Hamidiye Köyünden olup İskenderun Domuzluk Mahallesinde 
oturur çingene aşiretine mensup Hüseyin kızı, Aslı'dan doğma 11/2/1950 
D. lu Ayşe Taş hakkında yapılan duruşma sonunda : Sanığın T. C . K. 
nun 491/4, 522/1, 55/3 üncü madedlerine göre dört ay hapsine ve ceza
sını tutuk olarak çekmiş bulunduğundan tekrar çektirilmesine mahal 
olmadığına ve 157 l i ra mahkeme masrafının alınmasına dair olan Os
maniye Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 3/7/1967 gün ve 1967/8 esas 
ve 1967/74 sayılı karar sanığın adresinde bulunamamasmdan kendisine 
tebliğ edilememiş ve zabıtaca yapılan aramada da adresi tespit edile
memiş olduğundan mezkûr ilâmın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 
ve 29 uncu maddelerine göre Resmî Gazete'de ilânen yapılmasına ve aym 
Kanunun 30 uncu maddesine göre ilânın yapıldığı tarihten on beş gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın Resmî Gazete ile yapü-
masma, ilân masrafınm bilâhara haksız çıkacak taraftan alınmak üzere 
evvel emirde suç üstü tahsisatından ödenmesine dair verilen karar teb
liğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 5140/1 

1965/2 
1/10/1963 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan sanık Erz incan Tü 

Şaban Ağa Mahallesinden olup asker f i rar is i Anka ra 28. Tüm. Sıhhiye 
Taburunda asker Ağa oğlu Emine'den doğma, 1931 D. lu A l i At las hak
kında yapılan duruşma sonunda : Sanığın T. C. K. nun 493/1, son ve 
59 uncu maddeleri gereğince 6 sene 8 ay ağır hapis ve T. C. K. nun 525 
inci maddesi gereğince de bu kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına ve 153 l i ra 30 kuruş mahkeme masrafının 
alınmasına dair olan Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 
13/5/1968 gün ve 1965/2 esas ve 1968/123 sayılı karar sanığın adresin
de bulunamamasmdan kendisine tebliğ edilememiş ve zabıtaca yapılan 
aramada, da adresi tespit edilememiş olduğundan mezkûr ilâmın 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine göre Resmî Ga
zete'de ilânen yapılmasına ve aynı Kanunun 30 uncu maddesine göre 
ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına; 
ilân ması af mm bilâhara haksız çıkacak taraftan alınmak üzere evvel 
emirde suçüstü tahsisatından ödenmesine dair verilen karar tebliğ ye
rine ka im olmak üzere ilân olunur. 5140/2 

Konya Ereğlisi Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

Müt. Ka ra r No : 1969/20 
Esas No : 1967/315 
Kara r No : 1968/33 

K A R A R 
Ceza Hâkimi : Celâl Kayserilioğlu 12752 j 
Z. Kâtibi : Mustafa Kavurmacı \ 
Sanık : Rıza Eroğlu (Eroğul) İsmail oğlu 10/9/1941 D. lu Elmas'- j 

tan doğma Niğde i l in in Çiftlik Bucağı Asmasız Köyü 34 hane nüfu- ; 
sunda kayıtlı, bekâr, okur yazar, sabıkasız, T. C. T. islâm j 

Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve tecavüzî sarhoşluk i 
Suç Tar ih i : 29/10/1967 1 

Yukarıda açık hüviyeti yazılı Rıza Eroğlu (Eroğul) un yapılan ; 
muhakemesi sonunda 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve tecavüzî sar- . 
hoşluk suçlarından dolayı 6136 sayılı Kanunun 4 ve 15 inci maddesi 
gereğince üç ay hapis ve yüz l i ra ağır para cezası ile T. C. K . nun 
571/1 inci maddesi gereğince elli Ura hafif para cezasiyle tecziyesine 
dair Mahkememizden verilen 16/2/1968 gün ve 1967/315 esas 1968/33 
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sayılı hüküm posta ile sanığa tebliğ edilememiş ve 24/4/1968 tarihinden 
beri de zabıtaca yaptırılan tahkikat ve araştırmalar neticesinde adresi 
meçhul kalmış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince keyfiyetin Resmî Gazete ile ilânına ve 31 inci mad
desi gereğince tebligatın sanığa yapılmış sayılmasına ve ilân masrafı
nm sanıktan tahsiline karar verildi. 2284 • 

12. Tümen Askerî Mahkemesinden : 

Ev rak No : 1968/447 
Esas No : 1968/383 
Suç : Üste fiilen taarruz. 
Sanık : i r f an Erüyan, Enver oğlu 1944 D. Iu Anta lya Kızıltoprak 

Mahallesi Zeytin Köy Sokak No : 18 de muk im olup 4. Hd . Tb. 3. B l te 
terhisli er. 

Üste fiilen taarruz suçundan sanık i r f an Erüyan'ın suçu sabit ol
duğundan As . C. K. nun 91/1 T. C. K. nun 51 inci maddesi gereğince 
neticeten dört ay onbeş gün müddetle hapsine mütedair verilen karar 
sanığa tebliğ edilemediiğnden 7201 sayılı K a n u n uyannca Resmî Ga
zete'de ilânen tebliğ olunur. 4865 

E v r a k No : 1968/739 
Esas No : 1968/633 
Suç : i z i n tecavüzü 
Sanık : Mehmet özkök, Süleyman oğlu 1943 doğumlu Gaziantep i l i 

Akyo l ilçesi Çukur Mahallesinden 34. P. A . 2. B l . te terhisli Çvş. 
i z i n tecavüzü suçundan sanık Mehmet Özkök'ün suçu sabit oldu

ğundan hareketine uyan As. C. K . nun 66/1-B maddesi gereğince altı ay 
müddetle hapsine; mütedair verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Kanun uyarınca Resmî Gazete'de ilânen tebliğ olunur. 

4866 

E v r a k No : 1968/836 
Esas No : 1968/713 
Suç : i z in tecavüzü 
Sanık : Cesur Karakuş, Mehmet oğlu 1945 doğumlu aslen Kırşehir 

Kaman ilçesi Sofular Köyünde muk im ve 243. P. A . 1. B l . de terhisli Çvş. 
i z i n tecavüzü suçundan sanık Cesur Karakuş'un suçu sabit oldu

ğundan As. C. K. nun 66/1-B maddesi gereğince altı ay müddetle hapsine, 
mütedair verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanun 
uyarınca Resmî Gazete'de ilânen tebliğ olunur. 4867 

Kadıköy B i r inc i Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1966/1021 
Hâkim : ismet Can 11344 
Başkâtip : Tahsin Yümni E k e 
Hükümlü: Uğur Ağaç, iskenderun Yenişehir Mahalesi 1092 ha

nede mukayyet Mehmet oğlu Gülsüm Güler'den doğma, 1943 D. l u ika 
metgâhı meçhul. 

18/11/1966 tarihinde Kadıköy Göztepe Mazhar Bey Sokak 20 den 
hırsızlık suçundan dolayı kısmen mevkufen ve kısmen gayr i mevkuflu 
olarak yapılan açık duruşması sonunda, 21/9/1968 tarihl i karar la T. C. K. 
nun 491/ilk, 522, 525 inci maddelerine tevfikan binnetice i k i ay süre üe 
hapsine eşit süre emniyet cezasma, nezarette ve mevkufen geçirdiği gün
lerin verilen cezayı karşıladığından mahsubunun icrasiyle ayrıca infa
zına mahal olmadığına karar verilmiş olup, gıyabî ilâmın kendisine teb
liği mümkün olamadığından bu kere keyfiyetin 7201 sayılı Kanunun hü
kümlerine tevfikan Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân masrafınm 
kendisinden alınmasına, tebligatın ilân tarihinden 15 gün sonra yapılmış 
sayılmasına 10/5/1969 tarihinde karar verildi. 5124 • 

Ankara Altıncı Sulh Hukuk Hâkimliğinden ; 

E . No : 1968/800 
K. No : 1969/170 
Adam öldürmek suçundan 15 yıl ağır hapse mahkûm edilen Çan

kaya ilçesi Gölbaşı Nahiyesine bağlı Ballık Pınan Köyünden ibrah im 
oğlu 1935 doğumlu Burhan Altan'ın M . K. nun 357 ve müteakip madde
leri gereğince ve hükümlülük süresince mahcuriyetine ve kendisine aym 
köyden ağabeyi İbrahim oğlu 1933 doğumlu i r f an N u r i Altan'ın vasi 
nasp ve tayin edildiğine karar verildiği ilân olunur. 5121 

(Resmî Gazete) 
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Tarım Bakanlığı Levazım Müdürlüğünden : 

21/8/1963 tar ihl i ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontro l ve 
Sertif ikasyonu hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi ile bu kanunun uy
gulanmasına ilişkin Bakanlar Kuru lunun 25/1/1964 tar ih ve 6/2609 sa
yılı kararma bağlı Yönetmeliğin yine 4 üncü maddesine göre adı geçen 
kanuna tabi tutulacak tohumluk cins ve çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. 

B u ilân neşri tarihinden 10 gün sonra muteberdir. 

Tohumluğun cinsi Tohumluğun çeşidi 

Buğday 

A r p a 

Yu la f 

Mısır 

Sorghum 

Tütün 

Çeltik 

Pamuk 

Ayçiçeği 

Domates 

Sert buğday çeşitleri: 

Kunduru 414/44, Akbaşak 073/44, Kırmızı 5132, 
S a n Bursa 7113, Karakılçık 1133, Kunduru 1149, 
Berkman 469, 185/1, Oviachic 65 

Yumuşak buğday çeşitleri : 

Köse 220/39, Sivas 111/33, Anka ra 093/44, Sü-
rak M . 1593/51, Sertak 52, 4-11, Mentane, Yay la 
305, Yektay 406, Kösemelez 1718, Aköz 867, Pen-
jamo 62, Le rma Rojo 64, Nadadores 63, Tobari 
66, Tevere, Burt , Wanser, P i t i c 62, İnia 66, Gains, 
Bezestaya 1 

İki suali arpa çeşitleri : 

Tokak 157/37 

Çok sıralı arpa çeşitleri : 

Zafer 160, Yeşilköy 387 

Yeşilköy 1779 

Kendilenmiş döller : 

W F 9, 38-11, M . 14, H y 2, L 317, 187 R, W 32, 
12/2-10B, 4-17, 21/1-10B, Oh I51A, 20-9, 1-24, 
40/1-32 

Tek melesler : 

W F 9 X M . 14, W32X187R, W F 9X38-11, H y 2 X L -
317, 12/2-10B X 4-17, 21/l-10BX0h 51A, 20-9X-
1- 24, Oh 51A X 40/1-32 

Çift melezler : 

Wis 641 A A , U.S. 13, 
D ike r TS-961-10, Der in TS-961-4 

Sorghum vulgare : 
2- 347 

Trabzon 18362, Samsun - Maden 2421, Samsun -
Maden (İlyas Köy) 12282, Samsun - Canik (Sıt-
masuyu) 10821, Basma 438, Ba f ra (Örencik) 
6391, Taşova (Erek) 10670, İzmit 27519, Düzce 
(özbaş) 41, T rakya (Karatohum) 20292, Bursa 

18.000, Balıkesir (Kabakulak) 16880, İzmir (Ko
kulu) 64, İzmir (Karabağlar) 6265, Ma la tya 
(Çelikan) 676, Yayladağ 18205, Tömbeki (İsfa
han) 7703, (Wisconsin) 21131, V i rg in ia 17, İz
mir 201/80, Bursa 199/9, Yayladağı 202/33, 
T rakya 198/20, Düzce 196/23, Taşova 194/9, 
Basma 192/23, Samsun - Maden 188/35, Sam
sun - Canik 190/5, Ba f ra 193/3, Trabzon 209/48, 
Ma la tya 204/3, Tömbeki 205/13, Puroluk Tütün 
206/19, 

R. Bersani, Mısır, Derviş, Vialone, Marate l l i , 
Americano 1600, Carnarol i , Sezia, R. 82, R. Ber
sani 265 = Ribe 

Sealand 542, Maydos Yer l is i , Coker 100 A/2, Çö
ker 100-153, Ye r l i 193, Deltapine 15/21, Carol ina 
Queen 

416 (V. 1646). V in i imk 8931, Peredovik 

Sırık : 
Anka ra 105, Supermarmande, Marglobe, Wis 
consin 55, Ear lyana, Stepstella, Manalucie 33 
Yer: 

Tohumluğun cinsi 

Patlıcan 

B a k l a 

Bezelye 

Havuç 

Kırmızı pancar 
Pırasa 

Taze fasulye 

Tohumluğun çeşidi 

Biber 

Karpuz 

Başsalata 
Ispanak 
Kabak 
Hıyar 
Maru l 
Patates 

Şeker pancarı 

Yeml ik pancar 

Agropyron 

Arrhenatherum 
Bromus 
Dactyl is 
E lymus 

Festuca 

Lo l ium 
Phalar is 
V i c i a 

Medicago 

Onobrychis 

Texto, Victor, Amer ikan uçsuz 7, W C 156, Pear
son, Yeşilköy 72 

Kemer 27, Halkapınar 46, Topan 374 

Seville 

Wunder von kelvedon, Delicates, Sprinter, M i n -
gomark, Durana, Zenit, Lancet, juwel 

Lange Rote Stumpfe, Nantes 
Rote Kugel 
K a r t a l 

Svrik : 
K a r a Ayşe 5822, Boncuk Ayşe 5663, Şeker A y 
şe 5809, Barbunya, 5702, Fransız 4F - 89 

Yer : 
Yer Ayşe 5636, Contender, 
teor, Tr is tan 

Fortuna, W alo, Me-

Çarliston 52, Dolma Biber 11B-14 

Black Sweet 

Golden State - A 

Universal 

istanbul Sakız 5801 

Çengelköy 5802 

Yedikule 5701 

Arı, A lpha, Cossima, Sarıkız 

K W S E R T A 9309 J 
K W S P O L Y B E T A 943». J 
K W S C E R C O P O L Y 9929 J 
K W S P O L Y B E T A 
K W S M E G A P O L Y 
K W S A A R 
K W S E R T A 
K W S P O L Y B E T A 0439 J 
K W S C E R C O P O L Y 0629 J 
K W S E R T A 0381 
K W S M E G A M O N O 0803 
K W S S A C C H A P O L Y 0484 * 
K W S M O N O B E T A 0801 
K W S P O L Y B E T A 0431 
K W S P O L Y B E T A 0442 
K W S S A C C H A P O L Y 0413 
K W S P O L Y B E T A 0481 
K W S M O N O B E T A 0831 
K W S P O L Y B E T A 0441 
K W S M O N O B E T A 0841 

P E R A M O N O 

PERAGİS R O T 
Agropyron cr istatum : G-894 
Agropyron intermedium : G- 1058 
Agropyron elongatum : 2-22 
Agropyron desertorum : 2-34 

Arrhenatherum elatius : 2-97 
Bromus inermis : 2-13 
Dactyli3 glomerata : 2-501, 74-53, 
E lymus junceus : G-913 

Festuca arundinacea : 79-53 
Festuca ovina : 81-51 
Festuca elatíor : 2-193 

Lo l ium perenne 57-53 
Phalaris tuberosa: 59-53 
V i c i a sativa : L-147, 1-200, 18-313 
V i c i a narbonensis : L-1521 

Medicago s a t i v a : L-1576 

Onobrychis sativa 

3B03 /1-1 



Sahife : 26 30 M A Y I S 1969 

Kadıköy İkinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1968/800 
K . No : 1968/1031 
Sanık : önder Sayıt, Z ihni oğlu, Hatice'den doğma, 1940 doğumlu, 

Si l i vr i P i r i Mehmet Paşa nüfusunda kayıtlı olup Kadıköy Göztepe İs
tasyon Caddesi No. 56 da oturmakta iken halen adresi meçhul. 

Suç : Alkollü vasıta kullanmak 
Suç tarihi : 14/9/1968 
Yukarda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında yapılan duruşma so

nunda : 
Sanığın sabit görülen suçundan dolayı hareketine uyan 6085 sayılı 

K. nun 31, 58/C; T C K . 89 uncu maddelerine tevfikan 15 gün hafif hapis 
ve 300 l i ra hafif para cezası ile tecziyesine ve işbu cezasının teciline 
dair gıyapta verilen 27/12/1968 tar ih l i hüküm, sanığın bulunamaması 
sebebiyle tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 
uncu maddelerine tevfikan Resmi Gazete'de ilânen tebliğine ve 31 inci 
madde gereğince neşrinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
14/5/1969 tarihinde karar verildi. 5122 

E . No : 1967/364 
K . No : 1967/1099 
Sanık : Mehmet Kâmil Ağca, İbrahim oğlu, Hüsne'den doğma, 1928 

doğumlu, Kozan Ebülhüdali Mahallesinde nüfusa kayıtlı olup Üsküdar 
Çamlıca Gaz i Caddesi No. 36 da oturmakta iken halen adresi meçhul. 

•Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak 
Suç tarihi : 17/3/1967 
Yukarda hüviyeti yazılı sanık hakkında yapılan açık duruşma so

nunda : 

Sanığın sabit görülen suçundan dolayı hareketine uyan T C K . nun 
565/1, 2, 59, 89 uncu maddelerine tevfikan adli tevbih yapılmasına, 250 
kuruş hafif para cezası ile i k i gün meslek ve sanatının tatiline ve işbu 
cezasının tatiline dair 28/12/1967 tarihinde gıyapta verilen hüküm, sanı
ğın bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen teb
liğine ve 31 inci maddeye göre neşrinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına 14/5/1969 tarihinde karar verildi. 5123 • 

Anka ra Yedinci Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1969/405 
K. No : 1969/26 

Tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyetten maznun Müfit Polat hak
kında yapılan duruşma sonunda : 

Maznunun hareketine uyan T. C. K. nun 459/2, Son ve 6085 sayılı 
Kanunun 60/E maddelerine göre y i rmi i k i gün hapis yüz y i rmi beş l i ra 
ağır para cezası ile, y i rmi gün müddetle ehliyetnamesinin geri alınma
sına dair Mahkememizden verilen 4/2/1969 tarihl i karar müdahil Hami t 
DUzgün'ün gıyabında verilmiş olup, müdahilin aramalara rağmen bulu
namaması hasabiyle Tebligat Kanunu gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebligat yaptırılmasına mahkememizce karar verilmiştir. 

Y u k a n d a hulâsası yazılı hüküm tebligat yerine ka im olmak üzere 
neşir tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanunî yol lara tevessül edil
mediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 5120 

istanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden : 

Karann 
Hükümlünün adı, soyadı ve adresi tar ih ve numarası Cezanın nev'i ve kanun maddeleri 

Muzaffer Birer, istanbul Sultanhamam 2. Vakıf 1918 S. K. 25/3, 33 Mad. ile 6 ay hapis ve 14.446,32 l i ra ağır para ce-
Handa 14/2/1969 Tar ih zasiyle mahkûmiyetine 

E. 1968/282 K. 1969/26 

Namık Kemal Güven, Eyüp Feshane Cad. si No. 
37 de muk im 

Abdul lah Ha l i t Yurt tan, Üsküdar Bağlarbaşı 
N u h Kuyusu Cad. si No. 295/3 de muk im 

20/12/1968 Tar ih 
E . 1965/62 K. 1968/370 

20/12/1968 Tar ih 
E . 1965/62 K. 1968/370 

T. C. K. 342/1 maddenin i k i defa tatbiki ile 2 şer sene müddetle ağır 
hapsine ve 780 S. A f K. nun l / B , T. C. K. 98 inci maddeleri gereğince 
cezalarının ortadan kaldınlmasına, T. C. K . nun 350/2 Md. gereğince 
açılan amme davasının 780 S. A f K. l / A maddesi gereğince ortadan 
kaldınlmasına 
T. C. K. 342/1 maddesinin i k i defa tatbiki ile 2 şer sene müddetle ağır 
hapsine ve 780 S. A f K. nun l / B ve T. C. K. 98 inci maddeleri gere
ğince cezalarının ortadan kaldırılmasına 

Mehmet A l i iyice, Samsun Dereköy Hane 82 de 
muk im 20/12/1968 Tar ih 

E . 1968/67 K.1968/396 

T. C. K. nun 493/1, Son, 59, 81/2 - Son, 525 maddelerinin i k i defa tat
b ik i ile neticeten 12 sene 20 ay ağır hapsine ve bu kadar müddetle em
niyet gözetimi altında bulundurulmasına 

i sma i l Çalışkan, Zeytinburnu Yeşiltepe 57 nci 
Sokak No. 21 de oturur 13/9/1968 Tar ih 

E . 1967/444 K.1968/238 

T. C. K. nun 429/1, 
sine 

61, 433, 59 maddeler ile 5 ay müddetle ağır hap-

Mustafa Taşova, F a t i h A t i k A l i A l tay Cad. No. 
18 de muk im 5, 6, 15/11/1968 Tar ih 

E . 1967/394 K . 1968/320 

Mağdure Sabiha Taşova 18 yaşını ikmal etmiş ve reşit olmakla davaya 
kendisi müdahil olabilir. Babası davaya müdahalede bulunamaz. B u 
sebeple Mustafa Taşova'nın davaya müdahale talebinin reddine 

A l i Kur t , Nişantaşı E lhan Sok. No. 63 de mu
k i m 8/11/1968 Tar ih 

E . 1968/302 K. 1968/312 

Servet Bozkurt, istanbul Orhaniye Cad. 31/A 
da muk im 23/2/1968 Tar ih 

E . 1967/323 K. 1968/42 

T. C. K. nun 430/2, 416/Son, 418/2, 80 ve 71 maddeler gereğince 16 
ay müddetle hapsine 

T. C. K. nun 493/1, 522, 525 maddeler gereğince 10 ay hapis ve bu ka 
dar müddetle emniyet gözetimi altında bulundurulmasına 

İbrahim Bayka l , 4. Levent Oto Sanayi Sitesi 
Emektar Sokak No. 1 de mukim 5/7/1968 Tar ih 

E . 1968/3 K. 1968/201 

T. C. K . 492/1, 522, 55 mad. ile 5 ay 10 gün hapis ve T. C. K . 89 mad. ile 
cezasının teciline 

Mehmet Düzgüner, Aksaray BUyüklanğa L a h 
macun Fırınında ikamet eder 26/1/1968 Tar ih 

E . 1967/80 K. 1968/6 

T. C. K. nun 491/4 - Son, 65/3, 59, 525 mad. ile 5 ay hapis ve bu ka 
dar müddetle emniyet gözetimi altında bulundurulmasına ve 647 S. K. 
4 mad. ile cezalannın teciline 

Ra i f Zalan, Nişantaşı Şakayık Cad. 43/2 de 
muk im 14/2/1969 Tar ih 

E . 1965/354 K. 1969/28 
Abdul lah Karo l , Nişantaşı ib rah im Sokak No. 
28 de muk im 14/2/1969 Tar ih 

E . 1965/354 K. 1969/28 

1918 S. K . 27/2-3 mad. ile 5 sene müddetle ağır hapis ve 17025 l i ra ağır 
para cezasının diğer sanık Şerif Düzgören ile müşterek ve müteselsilen 
tahsiline 

Beraatine 

Yukarda adları yazılı hükümlülerin tebligatla bulunamadıklan gibi zabıtaca yaptırılan tahkikatta da bulunamadıklan anlaşıldığından 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve 31 inci madde uyarınca ilânın neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur. 5127 



30 MAYIS \m (Resmî Gazete) Sahife : 27 

Hacettepe Üniversitesi Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından : 

Cinsi : 47 kalem atelye ve hırdavat malzemesi, Muhammen bedel i : 
17.999,25 l ira, Muvakkat teminatı : 1.350,— l ira. 

1 — Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme 4/6/1969 Çar
şamba günü saat 11.00 de kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 —• Şartnamesi mesai saatleri içerisinde her gün Üniversitemiz 
Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Tal iplerin 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre Tica
ret Odası belgesi ve muvakkat teminatı ile birl ikte hazırlıyacakları 
teklif mektuplarmı ihale saatinden 1 saat önce Komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri şarttır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. 
4654 /4-4 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

J U D O MİNDERİ İMALİNE AİT TEKNİK V E İDARİ ŞARTNAMEDİR 
TEKNİK ŞARTLAR : 
1 — Judo müsabaka minderi kauçuktan mamul olacaktır. 
2 — Beher parçasının ebadı 1X2 metre, kalınlığı 5 cm. olacak 

1X2 metre ebadmdaki her minder parçasının ağırlığı asgarî 28 K g . ola
caktır. 

3 — Minder üzerinde rahatlıkla judo yapmağa elverişli olacak darbe 
süspansiyonu, tazyik, çekme, kopma, kırılma, bükülme, su emme, sür
tünme, taşınma, soğuk ve sıcağa karşı mukavemeti Genel Müdürlükçe 
numune olarak verilecek i thal malı minderlerin derecesine yakın ve gü
reş minderlerinden daha sert olacaktır. 

4 — Minder parçalarmın kalınlığı her kısımda aynı olacak ve a l t 
üst yüzleri düzgün bir satıh teşkil edecek ve minder her tarafiyle en i y i 
vasıflı vinleks kaplı olacak. 

5 — Tekl i f sahipleri, tekliflerle birl ikte nizami 1X2 metre ebadında 
bir adet numuneyi teslim ile fiyatlarını da bildireceklerdir. 

6 — Teklif ler arasında ithal malı minderin evsafına en yakın olanı 
tercih edilecektir. 

7 — Ayrıca 1X2 metre ebadındaki parçalardan kurulu 8X8 metre 
ebadını kaplıyacak bir adet judo minderi yapıp tesl im edenlerden evsafı 
ve fiyatı uygun görülenler de Genel Müdürlükçe tekl i f sahibi f irmalar
dan satın alınacaktır. 

İDARÎ ŞARTLAR : 
8 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 2490 sayılı Artırma, Eks i l t 

me ve İhale Kanununa tabi olmadığından siparişi verip vermemekte veya 
dilediğine vermekte serbesttir. 

9 — Tekli f lerin engeç 6 Haziran 1969 günü saat 16 ya kadar Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Müdürlüğüne numune
lerle birl ikte verilmesi şarttır. 

10 — Tekli f ler muvakkat teminata ait makbuz veya banka temi
nat mektubu ve bu şartnameye göre istenilen diğer belgelerle bir l ikte 
kapalı ve teklif sahibi tarafından mühürlenmiş bir zarf içinde verilecektir. 
Tekl i f mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiği bildi
rilecek ve tekli f edilen fiyat açık ve sil intisiz olarak yazılacaktır. 

11 — İdare veya ticaret merkezinin bulunduğu yer siciline kayıtlı 
oldukları ticaret odasından sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduklarını 
gösterir bir belge ile firmanın sirkülerini veya şirket ya da şahıs namına 
tekliflerde bulunacak kimselerin vekâletnamelerini tekli f mektubu zarfı 
içerisinde ibraz edeceklerdir. 

12 — Geçici teminat miktarı verilecek teklif tutarının % 4 ü, katî 
teminat miktarı ise % 8 i oranında olacaktır. 

13 — Minderlerin tamamı sözleşmenin noterlikçe ak t i tarihinden 
itibaren (75) takvim günü zarfında Genel Müdürlük yetkili lerince Fede
rasyona teslim edilmiş olacaktır. Sürenin bitişinden önce imal edilmiş 
minder bulunduğu takdirde bunlar parti ler halinde teslim alınacaktır. 

14 — Minderler imal edüdiğinde durum yazı ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve bildirme gününden itibaren en çok 15 
gün içinde imalâtçı veya veki l i hazır olduğu halde muayene edilerek tek
nik ve özel bütün şartlara uygun ve teslim almaya yeterli olduğunu, nok
san ve bozuk cihetleri mevcutsa bunların nelerden ibaret bulunduğuna 
ve ne kadar zamanda, nasıl düzeltilmesi lâzım geldiğine dair rapor veri
lecek ve muvaffık görülenler teslim alınacaktır. 

15 — Verilecek raporda teknik icaplarına ve ihale şartlarına ay
kırı kısımlar tespit edildiği takdirde imalâtçı bunları raporda yazılacak 
•üre içinde değiştirmeye, tamamlamaya veya minderleri tamamen yeni
lemeye mecbur olacaktır. 

16 — Teknik icabı olarak evsafları ve belirli şartlan haiz olmayan 
minderler teslim alınmaz, geri çevrilir. Genel Müdürlük yetkil i lerinin bu 
yoldaki raporuna üç gün içinde it iraz edilebilir. Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünce incelenecek rapor kabul edilirse müteahhit bu rapor ge
reğini yerine getirmeye mecbur olacaktır. 

17 — Minderlerin tesellümü yapılıncaya kadar muhafazası müte
ahhide aittir. Müteahhidin sun'i taksirinden doğabilecek kaza sebebiyle 
husule gelecek hasarlar kendisine aittir. 

18 — Müteahhit 13 üncü maddede belirtilen süre içinde minderleri 
teslim etmediği takdirde geçecek her gün için 200,— l i ra ceza verecek
tir. Şu kadar k i bu gecikme 30 takvim gününü aşarsa her gün için aynı 
cezayı alarak beklemeye veya mukaveleyi feshetmeye Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü yetki l i olacaktır. 

19 — Sözleşme ve taahhüdün ifasına ait her türlü vergi, resim, harç 
ve masraflar ve bu şartnamede Genel Müdürlüğe aidiyeti gösterilmeyen 
resim vergi ve harçlar müteahhide ait olacaktır. Müteahhit ihale tar i 
hinden taahhüdün tamamen ifasına kadar bu minderlerle i lg i l i malzeme 
fiyatların yükselmesi, işçi ücretlerinin artması, nakl iye veya vergilere 
zam yapılması gibi sebeplere istinat edecek fazla para verilmesi tale
binde bulunamıyacaktır. 

20 — Müteahhit Genel Müdürlüğün yazılı muvafakat i olmadıkça 
işi başkasına devir veya temlik edemez. 

21 — Minderlerin tamamı teslkn alındıktan ve tesellüme ait işlem
ler ile faturası Genel Müdürlüğe verildikten sonra müteahhidin tahakkuk 
edecek alacağı en geç 15 gün içinde Genel Müdürlük Muhasebe Müdür
lüğünce ödenir. B u maksatla Genel Müdürlükçe ayrıca bir avans verilmez. 
Minderler partiler halinde teslim edildiğinde bunların yansma tekabül 
eden fiyat f i rmalara avans olarak ödenebUir. 

22 — Müteahhit sözleşmenin akdinden sonra taahhüdünden vazge
çerse veya sözleşmede yazılı hükümlere göre taahhüdünü yerine getir
mezse protesto çekmeğe ve hüküm almağa hacet kalmadan kesin te
minatı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce irat kaydolunur. 

23 — Kesin teminat minderlerin teslimi tarihinden bir yıl sonra 
iade olunur. B u süre aynı zamanda minderlerin garantisini teknik imalât 
hatası yönünden tazammun eder. 

24 — Siparişin ceman yekûn tutarı 200.000,— T L . (Yalnız i k i yüz 
bin T. lirasıdır.) 

25 — B u şartnamenin ve buna istinaden aktedüecek sözleşmenin 
uygulanmasından doğabilecek ihtilâflar Anka ra mahkemelerinde ve 3530 
sayılı Kanun hükümlerine göre halloluııur. 4969/2-2 • 

A n k a r a Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

İmar 6797 ada, 6 parselin miktarlarındaki değişiklik 40060 No. l u 
plan cetveli üzerinde işlenerek Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilânen duyurulur. 5211 /1-1 

5286 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 14, 15, 42 parsellerin cephe hat
ları 23990 No. lu imar planı üzerinde işlenerek Müdürlüğümüz ilân tah
tasına asılmıştır. 

İlgililere üânen duyurulur. 5213/1-1 

770 ada 1 ilâ 9 parsellerin zemin katlarına ait değişiklik 5480/1 
No. lu plan üzerinde işlenerek Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilânen duyurulur. 5214 / 1-1 

Kadastro 1759 ada, 2 parsele ait değişiklik 44100/C No. lu plan ve 
cetvel üzerinde işlenerek Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilânen duyurulur. 6210/1-1 

Aşağıda ada ve parsel numara lan yazılı gayrimenkullere ait 61675 
No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgi l i lere duyurulur. 

A d a No. Parsel No. 

1961 111, 112 
5889 117 

6212 /1-1 



Sahife : 28 ( R ew i i Gazete) 30 MAYIS 1969 

T. B . M . Mecl isi Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından : 

T. B . M . Mecl is i bahçe tanzimi, teresman tesviyesi, istinat duvar
ları, taş kaplama, oturma yerleri işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 

Keşif ve şartnamesi Ankara 'da dairemiz Teknik İşler Müdürlüğün
de istanbul 'da M i l l i Saraylar Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde gö
rülebilir. Muhammen bedeli (460.000,—) l i r a geçici teminatı (22.150,—) 
liradır. İhalesi 13/6/1969 Cuma günü saat 15 de Dairemiz Levazım Mü
dürlüğünde yapılacaktır, istekl i ler in 2490 sayılı kanuna göre hazırh
yacakları tekli f mektuplarını eksiltme şartnamesinde istenilen belgelerle 
bir l ikte Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Yapı işleri 
5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonuna en geç 10/6/1969 Salı günü 
mesai saati sonuna kadar müracaat olunarak alacakları yeterlik bel
gesi ile bir l ikte ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri üân olunur. 5142/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 18.000,— TL., geçici teminatı 1.350,— T L . olan 
69-2544 dosya numaralı 24, 25, 26, 27 ve 28 özel sayılı Teknik Bültenlerin 
beherinden 1.000 er adet olmak üzere 5.000 adedinin her türlü malzemesi 
işi alana ait olmak üzere bastırılması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksi l tmesi 17 Haz i ran 1969 Salı günü saat 16,00 da Ankara 'da K a 
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Numunesi mesai saatlannda aynı yerde görülebilir ve şartnamesi 
dilekçeyle bedelsiz veri l ir. 

istekl i ler 1969 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi veya esnaf belge
sini ve alınan şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koy
mak şartiyle hazırlayacakları tekli f mektubunu eksiltmeyi açma saatin
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vereceklerdir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

4746/4-4 

Tahminî bedeli 17.500,00 TL. , geçici teminatı 1.312,50 TL . olan 
69-2812 dosya numaralı 50 adet prizmanın satm alınması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulacaktır. 

Eksi l tmesi 16 Haz i ran 1969 Pazartesi günü saat 16 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartna
mesi aym yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. 

İstekliler 1969 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi veya Esnaf Be l 
gesini ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine 
koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarmı, eksiltmeyi açma 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği du
yurulur. 

4747 /4-4 

Tahminî bedeli 343.000,00 TL. , geçici teminatı 17.470,00 T L . olan 
69-2801-3 dosya numaralı 49 adet kamyon tipi 6500 l itrel ik arazöz tankı 
imaU ve satm alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksi l tmeler i 25 Haziran 1969 Çarşamba günü saat 16.00 da A n k a 
ra 'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle yeterlik belgesi ve Devlet ihale
lerinde asgarî 100.000,00 TL . lık benzeri ihalât yaptığım tevsik eden bel
geyi ibraz edenlere bedelsiz veri l ir. 

istekl i ler 1969 yılı vizesi yapılmış ticaret; sanayi veya esnaf belge
sini, şartnamede belirtilen belgeleri ve alman şartnamenin her sahife
sini imzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan tekli f 
mektuplarını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmele
r in kabul edilmeyeceği duyurulur. 4935/4-3 

Tahminî bedeli 40.000,00 TL. , geçici teminatı 3.000,00 T L . olan 
69-2758-3 dosya numaralı yevmiye bordrosu (CONT INUOUS ) Formu
nun 20000 takımının her türlü malzemesi işi alana ait olmak üzere bas
tırılarak satm alınması kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksl t lmesi 23 Haz i ran 1969 Pazartesi günü saat 16 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Numunesi mesai saatlerinde aynı yerde görülebilir ve şartnamesi 
dilekçeyle bedelsiz veri l ir. 

İstekliler 1969 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi veya esnaf belge
sini ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine 
koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektubunu eksiltmeyi açma saa

tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vereceklerdir. 

Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 
4936 / 4-2 

C i n s i M i k t a n Tah. bedell G. teminatı 

I inci grup büyük boy makina 
cıvatası ve somunu 55 kalem 618.415,00 TL . 28.486,60 T L . 
H nci grup büyük boy makina 
civatası ve somunu 101 kalem 355.970,00 TL . 17.988,80 T L . 

Yukanda gösterilen 69-2611-1 dosya numaralı büyük ve küçük bey 
makina civatası ve somunları hizalarında gösterilen tahmini bedel ve ge
çici teminatlar üzerinden i k i grup halinde kapalı zarf usulü İle eksilt
meye konulmuştur. 

Eksi l tmesi 19 Haz iran 1969 Perşembe günü saat 16 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartna
mesi aynı yerden dilekçeyle kalite veya satıcuik belgesini ibraz edenlere 
20,00 T L . bedelle veril ir. 

İstekliler, 1969 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi veya esnaf belge
sini, şartnamede belirtilen diğer belgeleri ve alman şartnamenin her sa
hifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan tek
l i f mektuplannı, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecik
melerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 4937 / 4 - î 

Tahminî bedeli 389.500,— TL., geçici teminatı 1933©,— TL . eiaa 
69-2714-1 dosya numaralı sentetik, turuncu otomobü boyası, astar bey* 
ve tinerin satm alınması kapalı zarf usuliyle eksütmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 27 Haziran 1969 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Ka ra 
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi aym yerden dilekçeyle 10,— TL . bedelle verilir. 
İsteklUer, 1969 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi veya esnaf belgesini 

ve alınan şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koymak 
şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi açına saatinden 
bir saat evveline kadar, makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vere
ceklerdir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

5060/4-2 

Tahminî bedeli 215.047— TL., geçici teminatı 12.002,35 TL . odan 
69 - 2057 -1 dosya numaralı 49 kalem oto makaklarının imal i ve satm 
alınması kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksi l tmesi 30 Haz iran 1969 Pazartesi günü saat 16,00 da Ankara 'da 
Karayo l lan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle 1 0 , — TL . bedelle veril ir, 
ibraz edenlere 10,— TL . bedelle verilir. 

istekl i ler 1969 yılı vizesi yapılmış ticaret, senayi veya esnaf belge
sini, şartnamede belirtilen diğer belgeleri ve alman şartnamenin her ' 
sahifesini imzahyarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan 
teklif mektuplannı eksiltmeyi açma saatından bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 5107 /4-2 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlük arazisinin batı tarafma isabet eden kısmına 
keşif ve şartnamesinde özelliği yazılı taş duvar inşaatı kapalı zart usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 49.995,16 (Kırkdokuzbin dokuzyüz doksanbeş 
l i ra onaltı kuruş) l i ra olup geçici teminatı 3.749,64 (Üçbin yediyüz kırk-
dokuz l i ra altmışdört) liradır. 

3 — İhale 9/6/1969 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara 'da Keçi
ören yolu üzerindeki Genel Müdürlük binasında toplanacak Satm A l m a 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — B u işe ait keşif ve şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Le
vazım Şefliğinde, istanbul Yeşilköy'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — B u işe girmek istlyenlerin, Bayındırlık Müdürlüğünden ala
cak lan ' yeterlik belgesini, Ticaret Odalarına kayıtlı olduklarına dair 
vesikalarını diğer kanunî belgelerle birl ikte usulüne göre hazırlıyacaklan 
kapalı zar f lanna koymaları. 

6 — Bu şekilde hazırlayacakları kapah zarflarını belirli günde saat 
14.00 e kadar Komisyona vermeleri ve postada vaki gecikmelerin nazara 
alınmayacağı ilân olunur. 

4781/4-3 



30 MAYIS 1969 (Resmî Gazelte) Safaâfe ; 2§ 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinden : 

K A S T A M O N U 200 Y A T A K L I GÖĞÜS H A S T A L I K L A R I 
HASTANESİ P R O J E YARIŞMASI 

YARIŞMANIN K O N U V E A M A C I : 

Kastamonu'da inşa edilecek 200 Yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
Projelerinin hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 
Reisliği tarafından «Mimarlık ve Şehircilik Müsabakalarına ait Yönetme
lik» şartları içerisinde yarışmaya çıkarümıştır. 

Yarışmanın amacı; Güzel Sanatları teşvik gayesi ile, programda belir
tilen ihtiyaçları en ekonomik şekilde karşılayabilecek, günümüzün mimar
lık ve sanat anlayışına uygun projeyi seçmek ve diğer başardı projeleri 
değerlendirmektir. 

B u yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan
lar iştirak edebilir. 

YARIŞMA JÜRİSİ: 

MÜŞAVİR JÜRİ ÜYELERİ: 

E K E S A N Vehbi 
K A L A YCIOĞLU Azmi 
ÖZ YEĞİN Cavit 
S A Y I M Naci 
ŞERBETÇİOĞLU Hamit 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ : 

DİNÇ Orhan 
E L M A S Erdoğan 
ÖNCÜOĞLU Hasan 
USER Suzan 
ETİMAN Rasin 

Y E D E K JÜRİ ÜYELERİ: 

DİKEL Orhan 
Y A R K I N Gülçin 
B A Y A Z I T HÜmi 

RAPORTÖRLER: 
GÖKMEN Demir 
O N R A T İhsan 

Makina Y . Müh. 
Doktor 
Doktor 
Y . Mimar 
İnş. Y . Müh. 

Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
İnş. Y . Müh. 

Y. Mimar 
Y . Müh. Mimar 
İnş. Y . Müh. 

Müh. Mimar 
Müh. Mimar 

ÖDÜLLER: 

Bir inci Ödül: 25.000,— TL . 
İkinci Ödül: 20.000,— TL . 
Üçüncü Ödül: 15.000,— TL . 
5.adet mansiyon beherine 7.000,- TL . 

Ayrıca ödül ve mansiyonların dışında, satın alınmaya lâyık değerde 
teklifler bulunduğu takdirde beherine net (2500,— TL.) ödenmek üzere 
jüri emrine net 10.000,— TL . ayrılmıştır. 

Son soru sorma ta r ih i : 23 Haziran 1960 Pazartesi, Proje teslim tarihi 
21 Ağustos 1969 Perşembe günü saat 18.00 dir. 

Yarışma şartnamesi ve eklerini istemek için şahsen veya posta ile 
yazılacak olan müracaatlar, İş Bankası A k ay Şubesi 77 No. l u (Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yayın ve Sosyal Yardımlaşma San
dığı) hesabına doğrudan doğruya veya başka bir İş Bankası Şubesi yolu üe 
(50,— TL.) yatırıldığım gösterir makbuzu üe birlikte Bayındırlık Bakan
lığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğine yapılmalıdır. 4932 / 4-4 

Anka ra Numune Hastanesinden : 

C i n s i : D'azot Prodokslt gazı, Miktarı: 6000 Kg. , Tu tan : 
150.000,—, Teminatı: 8.750,—, Şekli: Kapalı zarf, T a r i h i : 5/6/1969, 
Günü : Perşembe, Saati : 11.00 

Hastanemizin D'azot prodoksit ihtiyacı eksiltmeye çıkanlmıştır. 
Müessese adı, cinsi, m ik tan , muhammen tutan, geçici teminat, şekli, 
tar ihi , günü ve saati yukanda gösterilmiştir, ihale gösterilen zamanda 
Ankara Numune Hastanesinde yapılacaktır. Şartnameler Hastane
mizde, istanbul ve i zm i r Sağlık Müdürlüklerinde görülür, ihaleye gir
mek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazdı 

belgeleri havi kapalı zarfların ihale saatinden bir saat 
Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

evveline kadar 

4523 / 4-4 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yerleri yazılı sözleşmeli tohum üretim ve dağıtım bü-
rolanmızdaki işler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

K. bedeU G. teminatı Eksi l tme tar ih Müracaat 
Eksiltmeye konulan işler T L . T L . gün ve saati son günü 

Manisa, çelik hangar te
melleri inşaatı (15 adet) 503.250,— 23.880,— 6/6/1969 

Cuma 
Saat 10.30 

2/6/1869 
Pazartesi 

Adana, çelik hangar te
melleri inşaatı (20 adet) 671.000,— 30.590,— 6/6/1969 2/6/1969 

Cuma Pazartesi 
Saat 10.30 

2 — Eks i l tme hizalarında gösterilen tarih, gün ve saatlerde A n 
kara 'da Yenişehir Karanf i l Sokak No. 62 de Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü binasında Yönetim Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme dosyaları her gün mesai saatleri içinde Genel Mü
dürlük Yapım ve Bakım Müdürlüğünde Sözleşmeli Tohum Üretim ve 
Dağıtım Büroları i z m i r ve Adana Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için i s t ek l i l e r in : 
A ) 1969 yılına ait Ticaret Odası belgesi, şirketlerin bu eksiltme

nin i l k ilânı tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi ile her iş için h i 
zalarında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri, 

B ) Tespit edilen müracaat son günleri mesai saati sonuna kadar 
her iş için a y n bir dilekçe ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğüne müracaat etmeleri (Müracaatlarda genel evrak kayıt tar ih i mu
teberdir) ve dilekçeleri ile bir l ikte verecekleri usulüne göre hazırlanmış 
çalışma tasarısı ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt bildiri leriyle 
malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden bu eksiltmenin ilânı tar ihin
den sonra alınmış banka mektubu ile Bayındırlık Bakanlığından alın
mış bu İşlerin keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesini ibraz sure
tiyle (Her işin dilekçesine a y n belgeler bağlanacaktır) alacakları işti
rak belgelerini tekli f mektuplan ile bir l ikte zarfa koymalan lâzımdır. 

5 — 1 5 Temmuz 1969 da ikmal i şart olan bu işler İçin 5 er temel
l ik (Keşfi 167.750,— l i ra teminatı 9.637,50 l ira) tekl i f verebilecekleri 
gibi tümü hakkında da tekl i f verebilirler. 

6 — istekl i ler, usulüne göre hazırlıyacaklan tekl i f mektuplarını 
eksiltme günü, eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz kar 
şılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Komisyon ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

Telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4919/4-4 

D Ü Z E L T M E 
10/5/1969 tar ih ve 13195 sayılı Resmî Gazetenin 23 üncü sahife-

slnin birinci sütununda T. C. D. D. işletmesi Genel Müdürlüğünden 
başlıklı ve 4334 / 2-2 sayılı ilân (T. C . D. D. işletmesi Merkez Alım ve 

4334 / 2-2 

Suşehri Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1968/20 
Davacı Suşehri Orman Bölge Şefliği tarafından davalı Zara K a 

zasının Adamfakı Köyünden A l i oğlu 1934 doğumlu Mehmet Şahin ve 
bir arkadaşı haklarında Suşehri Sulh H u k u k Mahkemesinde yapılan, 
açık duruşmada : 

Davalılardan Zara Kazasının Adamfakı Köyünden A l i oğlu 1934 
doğumlu Mehmet Şahin adına çıkardan davetiyenin adresinin bilineme
diğinden bilâ tebUğ iade edildiğinden ve duruşma günü olan 29/4/1969 
tarihinde mahkemede bulunmadığından, mahkemece davalıya davetiye 
tebliğinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verildiğinden Zara K a 
zasının Adamfakı Köyünden A l i oğlu Mehmet Şahin'in davalı sıfatiyle 
15/7/1969 Sah günü saat 9.00 da davalı sıfatiyle Suşehri Sulh H u k u k 
Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir
mesi davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5118 



Sahife : 30 (Resmî Gazete) 30 MAYIS 1969 

Et ibank Genel Müdürlüğünden : 

1 — Bankamızca Seydişehir'de kurulmakta olan alüminyum tesis
lerine ait fabrika binaları temelleri ile bu binalar içerisindeki çeşitli ma
kina ve teçhizat temelleri teklif a lma suretiyle takriben ikibuçuk yıl içe
risinde inşa ettirüecektir. 

2 — Yaptırılacak inşaat işleri meyanında bulunan başlıca imalât 
cinslerinin tahmini miktarları şöyledir : 

700.000,— m* kazı 
227.150,— m3 muhtelif beton 
30.700,— ton betonarme demiri 

738.200,— m2 kalıp 
3 — İşe lüzumlu, çimento betonarme demiri, ve tomruk halindeki 

kereste malzemeleri bedeli mukabilinde Bankamızca verilecek ve agrega 
malzeme ocakları keza Bankamızca gösterilecektir. Taş kırma, çakıl ve 
kum hazırlama, agrega yıkama, eleme ve tartı tesisleri ile merkezî be
ton tesisleri, ve beton laboratuvarı tesisleri müteahhit f irmalarca temin 
ve tesis edilecektir. 

4 —• İhaleye birden fazla firmanın bir pilot f i rma ismi altında kon-
sosiyum halinde iştirak etmeleri mümkündür. 

5 —• İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların yeterlik belgesi a l 
mak üzere, 

a) Ma l ik oldukları müteahhitlik karneleri, 
b) Bugüne kadar yapmış oldukları benzeri işler ve halen taahhüt

leri altında bulunan işleri gösterir belgeleri, 
c) Ellerinde mevcut ve aynca bu işe tahsis edebilecekleri makina 

ve teçhizat listeleri 
d) Teknik personel beyannameleri 
e) Banka beyanına müstenit malî durum bildirileri, 

ile bir l ikte 2 Haz iran 1969 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Genel Mü
dürlüğümüz İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmek
tedir. 

6 — Yeterl ik belgeleri 10 Haz i ran 1969 Salı gününden itibaren Ge
nel Müdürlük İnşaat Dairesine müracaat edilerek almacaktır. İhale dos
yaları, ihale günü de belirtilmek suretiyle yeterlik belgeleri ile birl ikte 
f i rmalara verüecekür. 

7 — Et ibank yeterlik belgesi verip vermemekte veya dilediğine 
vermekte serbesttir. 4938 / S-3 

İnşaat yaptırılacaktır 
Bankamızca, Elâzığ'da yaptırılacak olan Ergan i Bakır İşletmesi 

öğrenci Yurdu inşaatı sabit b ir im fiyatı esası üzerinden eksiltmeye kon
muştur. 

1 — Eks i l tme 20 Haz iran 1969 Cuma günü saat (15.00) de E t i 
bank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — İşlerin keşif tutarı (1.379.349,59 TL.) olup, geçici teminatı 
(55.135,— TL.) dır. 

3 — Eksi l tmeye iştirak için yeterlik belgesi alınması şart olup, 
istekli lerin 

a) B grubundan en az keşif tutarı kadar müteahhitlik karnesi, 
b) B i r defada benzeri bir işi taahhüt suretiyle yaptıklarına dair 

belge, 
c) Eks i l tme Şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar, 

ile bir l ikte yeterlik belgesi almak üzere 4 Haz i ran 1969 Çarşamba günü 
saat (17.00) ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri lâ
zımdır. 

4 — Yeterl ik belgeleri 16 Haz iran 1969 Pazartesi gününden it iba
ren Bankamız İnşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekl i f ler in eksiltme günü saat (14.30) a kadar Bankamız 
Umumî Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunmalan 
lâzımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 — Eks i l tme dosyaları 2 Haz iran 1969 Pazartesi günü akşamına 
kadar Bankamız İnşaat Dairesi ile Ergan i Bakır İşletmesi ve Et ibank 
Elâzığ Şubesinde görülebilir. 

7 — Eksi l tmeye iştirak için eksiltme dosyası satın alınması şart 
olup, dosyalar 20 Haziran 1969 Cuma günü saat (12.00) ye kadar Ban
kamız inşaat Dairesinden (125,— TL. ) mukabilinde satın alınabilir. 

8 — Bankamız yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 5143 / 3-3 • 

Tekirdağ Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtipliğinden : 

1969/17 
Gayrimenkul satış ilânı 

Hissedarları Tekirdağ'ın Yavuz Mahallesi İkbal Sokak'da oturan 
Mustafa Deneri üe Mümin Bülent Deneri ve ibrahim oğlu Mustafa bu
lunan, Tekirdağ'ın Yavuz Mahallesi İkbal Sokak'da kâin i k i katlı, her 

ik i katında ikişer oda, elektrik ve su bulunan gayrimenkulun tamamı 
36.000 TL . l i ra değerli ev 21 Haz i ran 1969 Cumartesi günü saat 9 - 9.30 
arasmda ve ik inc i satışı da 2 Temmuz 1969 Çarşamba günü saat yine 
9 - 9.30 arasında H u k u k Kaleminde yapılacaktır. Hissedarlardan halen 
adresi meçhulde bulunan İbrahim oğlu Mustafa 'ya ilânen tebliğ olunur. 

5117 • 
Şereflikoçhisar Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

Hazine veki l i Av . A t i l a özen tarafmdan Panlı Nahiyesinden i b r a 
him oğlu Derviş Görgülü aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapı
lan duruşması sonunda : 

Davalının adresinin meçhul olduğu yapılan Resmî Gazete ilânların
dan anlaşıldığından Mahkememizden sâdır olan 11/4/1968 tar ih ve 
1967/119 esas ve 1968/185 karar sayılı ilâm Ue 187 l i ra 40 kuruş hüküm 
ile 78 l i ra mahkeme masrafına karar verilmiştir. 

ilân tarihinden itibaren 8 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde 
hüküm kesinleşeceği ilân olunur. 5114 

Hazine veki l i Av. A t i l a özen tarafından Karandere Köyünden Meh
met oğlu Hasan E k i c i aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan 
duruşması sonunda : 

Davalı Hasan Ek ic i 'n in adresi meçhul olduğundan adına yapılan 
Resmî Gazete ilânları ile anlaşıldığından mahkemenin 10/4/1969 tar ih 
ve 1967/366 esas ve 1968/140 karar sayılı alacağın tahsUine karar ver i l 
miştir. 

ilân tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz edümediğinde hüküm 
kesinleşmiş sayılacağı tebliğ olunur. 5115 

1967/406 
Hazine veki l i Av . A t i l a özen tarafından Çikınağıl Köyünden Mus

tafa oğlu Bek i r A l tmkaya aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapı
lan duruşması sonunda : 

Davalının adresinin meçhul olduğu yapılan Resmî Gazete ilânları 
ile anlaşıldığından mahkemenin 6/6/1968 tar ih ve 1967/406-1968/335 
sayılı alacak karannm ilandan itibaren 8 gün içinde temyiz edilmediği 
takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 5116 • 

Erzurum Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

Esas N o : 1967/242 
K a r a r No : 1968/121 
Davacı : K. H . 
Sanık : Nuralı Yıldız, Beşir oğlu, Behiye'den doğma, Çat ilçesinin 

Köseler Köyünde nüfusa kayıtlı aynı yerde oturur. 
Suç : Zorla kız kaçırmak 
Suç Ta. : 30/8/1967 
Y u k a n d a açık kimliği yazdı sanık Nuralı Yıldız hakkında yapılan 

duruşması sonunda : Adı geçen sanığın T. C. K. nun 429/1, 55/3, 59 
uncu madelerine tevfikan bir sene sekiz ay süre Ue ağır hapsine, dair 
verilen, 13/11/1968 gün ve 242/121 sayılı gıyabî karar şimdiye kadar 
tebüğ edilemediği gibi adresi de tespit edilemediğinden 7201 saydı Teb
ligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete i le neş
ren ve İlânen tebliğine, aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 15 gün 
sonra adı geçene tebligat yapılmış sayılacağına 16/5/1969 tarihinde k a 
rar verilmiş olduğundan keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 5131 

Esas No : 1968/343 
Ka ra r No : 1968/439 
Davacı : K. H . 
Sanık : Necmettin Çelebi, Maşuk oğlu, Fehime'den doğma E r z u 

rum Kırmacı Mahallesinde Hane 81 de nüfusa kayıtlı E r zu rum Kadana 
Mahallesinde, Gülahmet Caddesi 106 numarada -oturur un fabrikasında 
işçi, 

Suç : Kumar oynamak 
Suç Ta. : 9/6/1968 
Y u k a n d a açık kimUği yazılı sanık Necmettin Çelebi hakkında ya

pılan duruşması sonunda : Adı geçen sanığın T. C. K. nun 568 inci mad
desi gereğince beş gün hafif hapis, 50 l i ra hafif para cezasiyle teczi
yesine, 647 sayılı Kanunun 6 nc i maddesi uyarınca cezanın teciline, dair 
verilen 19/7/1968 gün ve 343/439 sayılı gıyabî karar şimdiye kadar 
tebliğ edilemediği gibi adresi de tespit edilememiş olduğundan, 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Ga
zete ile neşren ve ilânen tebliğine, aynı kanunun 31 İnci maddesi uya 
rınca ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene tebligat yapü-
mıs »ayılacağı Hanen tebliğ olunur. 5182 



30 MAYIS im (Resmî Gazete) Sahife : 31 

Ankara Lv. A . 1 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Dört) kalem (Yiyecek) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, i s 
tekli lerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

4 kalem malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her k a 
lemi ayrı, ayrı isteklilere de ihale edilebilecektir. 

C i n s i 
Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 

K g . L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

K u r u fasulye 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Tamamı 

170.000 510.000,— 24.150,— ] 
60.000 120.000 — 
10.000 25.000,— 
35.000 105 000,— 

760.000,— 

7.250,— 1 
1.880,— j. 
6.500,— I 

34.150,— 1 

16/6/1969 Pazartesi 
Saat 11,00 

5141 / 4-1 

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

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Fermuar) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir, istekl i ler in kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Eaş-
kanlığma vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Fermuar, Miktarı : 40.000 Adet, M . Bedeli : 360.000,— L i 
ra. G. teminatı : 18.150,— L i r a , ihale Günü : 9 Haz i ran 1&69 Pazartesi, 
Saati : 11.30 da. 4798/4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
( iki ) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bil ir, istekl i ler in kanunî şekilde hazırlayacakları tekli f mektuplannı ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

I H A L E 

Günü Saati C i n s i 
M . bedeli 

M i k t a n L i r a 
G. Tem. 

L i r a 

Mavi renk düz lastik-
siz parka kordonu 80.000 Mt . 32.000 
35 cm. i r i dişli 
fermuar 30.000 Ad . 52.500 

2.400 

3 875 

9/6/1969 Pazartesi 
günü saat 15,30 da 
9/6/1969 Pazartesi 
günü saat 16,00 da 

4799/4-4 

Kapalı zarf usulü ile 320.000 metre şerit satın alınacaktır. Tah
min bedeli : 480.000,— l i ra olup, geçici teminatı : 22.950,— liradır, iha 
lesi : 9/6/1969 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul 
Lv . A . de görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
160.000 metreden aşağı olmamak üzere partiler halinde a y n isteklilere 
de ihale edilebilir. 

160.000 metrenin geçici teminatı : 13.250,— liradır. Tal iplerin 2490 
sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan tekli f zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

4800/4-4 

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

Kapalı zarf usulü ile iskenderun muhabere tesisleri 3. kısım inşaatı 
işi yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 1.200.024,47 l i ra olup, geçici teminatı 49.755,00 liradır, 
ihalesi 18/6/1969 Çarşamba günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacak
tır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda v « istanbul Levazım Ami r 

liğinde görülebilir. Tal iplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale sathiden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tal iplerin en geç 13/6/1969 
günü saat 17,00 ye kadar Ankara 'da Dz. K. inş. E m i . D. Bşk. lığına mü
racaat ederek yeterlik belgesi a lmalan şarttır. 5105/4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r işleri Reisliğinden : 

1 — Kars Hükümet Konağı ve İl Jandarma Komutanlığı binaları 
inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zar f usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (9.710.501,48) liradır. 
3 — Eksi l tme Ankara 'da Yapı ve i m a r İşleri Reisliği İhale Komis

yonunda 16/6/1969 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü

lebilir. 
5 —• Eksi l tmeye girebümek için istekli lerin : 
A ) (305.066,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1969 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksi l tme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlannı bildiren malî durum bi ld i r i 
sini, teknik personel beyannamesini, taahhüt bakiyesini, Bayındırlık B a 
kanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz sure
tiyle Yapı ve i m a r işleri Reisliği Belge Komisyonundan a lacaklan ye
terl ik belgesini tekl i f mektupları ile birl ikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — istekl i ler teklif mektuplannı 16/6/1969 Pazartesi günü saat 
15 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterl ik belgesi alınması için son müracaat tar ih i 11/6/1969 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 5108/4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulü Ue ihaleye konulan 69-2612-INK dosya numaralı 
3 grup halinde elektrod imal i ve satın alınması ihalesine tal ip çıkmadı
ğından pazarlığa bırakılmıştır. Pazarlığı 12 Haz iran 1969 Perşembe günü 
saat 16.00 da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapıla
caktır. 

Tahminî bedel ve ka t i teminatlan aşağıda gösterilmiştir. 

Ton 

1. Grup rut i l tip elektrod 
2. Grup bazik tip elektrod 
3. Grup özel tip elektrod 

100 
55 
16 

Tah. bedeli 
T L . 

525.000,— 
357.500,— 
437.500,— 

Katî teminatı 
T L . 

49.500,— 
86,100,— 
42.500,— 

Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle kalite veya yeterlik belgesi ile 
satıcılık belgesini ibraz edenlere 10.00 T L . bedelle veri l ir . 

İstekliler, 1969 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi veya esnaf bel
gesini, şartnamede belirtilen diğer belgeleri ile katî teminat mektup veya 
makbuzları ile belirli gün ve saatte aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına 
verecekleri duyurulur. 5145 / 1-1 

Er zu rum Asl iye B i r inc i Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/696 
Necmi Göller : Abdurrahman Ağa Mahallesi İnan Sokak No. 1 de 
Er zu rum Belediyesi tarafından sizin aleyhinize meni müdahale, 2132 

l i ra 50 kuruşluk ecrimisil davası açılmıştır. 

Adresinizin meçhuliyetine binaen 12/5/1969 günü celsei muhakeme 
için ilânen davetiye tebliğine rağmen davete icabet etmediğinizden ilâ
nen gıyap k a r a n tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma 13/6/1969 günü saat 9.30 da yapılacaktır. 
O gün bizzat veya bir veki l marifetiyle hazır bulunmanız lüzumu 

gıyap kararı yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. Davete icabet etme
diğiniz takdirde duruşma gıyabınızda devam edecektir. 

«112/1-1 



SMte: $i (Resmi Gazete) 
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Konya Ereğli Sorgu Hâkimliğinden : 

E S A S H A K K I N D A İDDİANAME 
H a z N o : 1967/1710 
Esas N o : 1967/766 
Talep H a . N o : 1967/68 
İddia H a . N o : 1968/35 
Davacı: H . A. 
Müşteki: Kâzım Söllü, Remz i oğlu 1930 D. l u Hacımüteahir Mah . 

Eczacı Sami Sok. 18 numaralı evde m u k i m . 

M A Z N U N L A R : 
1 — Yılmaz Nanto, Haydar oğlu 1950 D. l u Deste'den doğma as

len K a r a m a n Y e n i M a h . o lup halen Ereğli Meydanbaşı M a h . Zülfü 
Sepetçi'nin yanında misaf ireten m u k i m Cezaevinde tu tuk lu . 

2 — Kâzım Sepetçi, Hüseyin oğlu 1935 D. l u Siilfü'den doğma as
len K a r a m a n Topucak M a h . nüfusunda kayıtlı o lup halen Ereğli Mey
danbaşı M a h . m u k i m . 

3 — Ahmet Şengül, Ömer oğlu 1933 D. l u Nebahat ' tan doğma as
len Erciş Kazası Çay M a h . nüfusunda kayıtlı o lup halen Ereğli Cum
huriyet Otelinde m u k i m seyyar satıcı. 

Suç: Anahtar uydurmak suretiyle hırsızlık. 
Suç tar ih i : 14/11/1967 
Tevki f t a r i h i : 17/11/1967 (Yılmaz Nanto için) 
Yukarıda a d l a n ve adresler i yazılı maznunlar hakkında tanz im 

edilen hazırlık ve ek tahkikat dosya lanmn te tk ik i s onunda : 

Yukarıda a d l a n ve adresler i yazılı maznun lann hadise gecesi 
müştekinin ve ailesi efradının evde bulunmadıklan sırada yanlarında 
diğer arkadaştan hakkındaki evrak tefr ik edilen A l i Gençbay da ol
duğu halde müştekinin evine anahtar uydurmak suretiyle içeri girerek 
5.500 liralık bono b i r fotoğraf makines i b i r takım elbise 6-700 liralık 
muhte l i f küçük altın çalıp kaçtıkları, maznunlar Kâzım Sepetçi ve 
Ahmet Şengül'ün müsnet suçu inkârlarına rağmen Yılmaz Nanto 'nun 
hazırlık tahkikatı sırasmda 16/11/1967 tar ih l i açık ikrarı aynı tar ih l i 
teşhis zabıt varakası, hadiseyi i k r a r eden Yılmaz Nanto 'nun b u ik-
rannı tespit eden pol is m e m u r l a n Az iz Oktar , Sabr i Aydoğan, Şükrü 
Aydın'ın ve Nazmı Dönen'in mazbut beyanları ve tekmi l dosya mün-
derecatı g ib i del i l lerden anlaşılmakla; 

M a z n u n l a n n f i i l ve hareketler ine uyan T, C. K . nun 493/2, 522, 
525. maddeler i mucibince tecziye edi lmek ve bunlardan Yılmaz Nan
to hakkında aynca T. C. K . n u n 55/3. maddesi uygulanmak ve del i l 
l e r in takd i r ve münakaşası vazi fe l i mahkemeye ait o lmak üzere hak
larındaki son tahkikatın C. U . M . K . nun 196 ve 200. maddeler i uya-
nnça Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde açılıp yapılmasına Yılmaz 
Nanto 'nun tu tuk lu olarak, diğer maznun lann da serbset o larak mez
kûr mahkemeye şevklerine karar ver i lmes i talep ve idd ia o lunur. 

1016 

Ed i rne As l iye H u k u k Hakimliğinden : 

1969/134 
Davacı Hazine tarafından davalı Şerif oğlu Hasan ve Hüseyin oğlu, 

Hasan Danış aleyhine açılan 6830 sayılı Kanunun 17 nc i maddesine göre 
tescil davasında : 

Edirne A l a ca Çeşme Sokağında mukim olan davalıların adresleri 
tahkikata rağmen tespit edilememiş bulunduğundan Uânın tebligat ic
rasına karar verilmiştir. 6830 sayılı Kanunun 122 sayılı Kanunla muad
del 17 nci maddesine göre davalüarm duruşmanın bırakıldığı 30/6/1969 
günü saat 9.00 da Hâkimliğimizde hazır bulunmaları, gelmedikleri tak
dirde gıyaplarında tetkikat yapılarak karar verileceği hususu davetiye 
yerine k a i m olmak üzere usulen ilân olunur. 5113 • 

Kozaklı Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1968/367 
Davacı Kozaklı Ecesinin Bayramuşağı Köyünden Ayşe Bahar ve

k i l i Avukat Burhanettin Kabukçuoğlu'nun davalılar aynı köyden Şev
ket Kaya , Şıh Bek i r Çelebi, A l i Sayar ve Durdu Yılmaz aleyhlerine aç
mış olduğu men'i müdahale davasmm yapılan duruşmasında : 

Davalı Şevket Kaya'nın adresi meçhul olduğundan hakkında ilâ
nen davetiye tebliğine duruşmanın 13/6/1969 günü saat 10.50 ye tal i
kine karar verilmiş olduğundan muayyen gün ve saatte duruşmada ha

zır bulunması ve kendisini kanunî bir vekille temsil etmesi aks i halde 
hakkmda ilânen gıyap k a r a n tebliğ edileceğini davetiye yerine ka im 
olmak üzere ilân olunur. 5133 

Ez ine Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1967/93 
Kara r No : 1968/137 
Sanık : Aslen Erzincanlı olup istanbul Van i Köy 'Subay Ev ler i 

Durağı No : 78 de muk im Kâmil oğlu Fındık'dan olma 1946 doğumlu 
Tacettin özhan. 

Suç : Vazife sırasmda müessir fiü 
Suç Ta, : 13/5/1967 
Vazife sırasmda Mehmet Dinçkal'a müessir fiü ikamdan sanıklar 

Tacettin özhan ve arkadaşları hakkmda yapılan muhakeme sonunda : 
Sanık Tacettin özhan'm hareketine uyan T. C. K. nun 456/4, 251 

inc i maddeleri gereğince, (266) Ura (60) kuruş ağır para cezası Ue tec
ziyesine ve 647 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince tecüine, 22 l i r a 
50 kuruş mahkeme giderlerinin tahsiline 25/12/1968 tarihinde karar 
verilmiş olup işbu hüküm sanığa bilinen adresine bulunamaması sebebi 
Ue tebliğ edilememiş olduğu cihetle 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu 
maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânına ve ilânın 
yapüdığı tarihten (15) gün sonra tebliğatm yapılmış sayüacağına 
20/5/1969 tarihinde karar verildiği ilân olunur. 

5110 
• — — — 

Erzincan Tapulama Hâkimliğinden : 

Davacüar Maliye Hazinesine izafeten Erzincan Defterdarlığı ve Celâl 
Tok üe davalılar ölü İsmail oğlu Hüseyin mirasçıları ve ölü İsmail oğlu 
AbduUah mirasçılan arasındaki tespite itiraz davasının yapılan açık duruş
ması sonunda: 

Erzincan'ın Çağlayan Bucağına bağlı Sırnaş (Yamaçlı) Köyünün Hop 
mevkiinde bulunan 366 parsel numaralı gayrimenkulun tamamının İsmaü 
oğlu A l i mirasçıları adına tesciline 7/4/1966 tarih ve 1955/945 esas, 1956/109 
karar sayı ile karar verümiş olup, mezkûr hüküm davacı Hazine veki l i 
tarafından müddetinde 22/6/1968 tarihinde temyiz edilmiştir. 

Davalılar İsmaü oğlu Hüseyin mirasçüan, ismail oğlu Abdullah m i 
rasçıları Ue adlanna tescil kararı verUen İsmaü oğlu A l i mirasçılan kesin
likle tespît edilemediğinden Mahkememizden sâdır olan karar Ue Hazine 
veküinin temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir. 

Yukanda tarih ve numarası yazılı karanmız Ue Hazine vekUinin 
22/6/1969 tarihli temyiz düekçesi İsmaü oğlu Hüseyin mirasçılanna, IsmaU 
oğlu Abdullah mirasçılarına ve İsmail oğlu A l i mirasçılanna tebligat ye
rine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 5152 

e—— 

Ankara 2 numaralı İcra Hâkimliğinden: 

1968/289 
Davacılar Nazife Adal ve Türkân Güler tarafından borçlu Muzaffer 

Özçapkın ve Sebahat Pekşan aleyhlerine ikame eyledikleri istihkak dava
smm yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Ankara'da Çalışkanlar Mahallesi Kadırga Sokak No. 80 
de, küçük kızı Sevim'e velâyeten Sebahat Pekşan adına çıkardan daveti
yeler bilâ tebliğ iade edilmiş ve adresi de bir türlü tespit edüemediğinden 
dava dUekçesinin Uânen tebliğine karar verilmiş olmakla, adı geçen davalı 
alacaklı Sebahat Pekşan'ın duruşmanın aülı bulunduğu 23/6/1969 Pazar
tesi günü saat 10.10 da hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil 
ettirmesi, dava düekçesi yerme kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 

5151 

Haymana İcra" Memurluğundan: 

1968/528 
GAYRİMENKUL AÇIK A R T I R M A İLÂNI 

Haymana'nın Evci Köyünde 1 — Parsel No. 112, Kazagası mevkiinde 
tarla 1/2 hissesi 3.250 l ira değerinde 13.760 M 2 miktarındaki tarla, 2 _ Par 
sel No. 108 Kazagası mevkiinde tarla 15.620 M 1 tarla borçlu hissesi 3.700 
l ira kıymetinde olmak üzere açık artırma üe satışa çıkarılmıştır. Satış 
14/7/19S9 saat 10.00 - 11.00 de Haymana İcra Dairesinde yapılacak ve tak
dir edüen kıymetin % 75 bulunmaması halinde 24/7/1969 tarihinde aynı 
saat ve mahalde icra edüecektir. İlân olunur. 5150 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Donar Sermaye İalatmeal 
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Kanunlar                                                                                                                        Sayfa 
 

1177  Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu          1 

 

1178  Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu    12 

 

1179  Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu    13 

 

1180  Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Yakın Akrabaları 1952 

          Yılına Kadar Türkiye'ye Göç Etmiş Olan Türk Asıllı Bulgar Vatandaşlarının Bulgaristan 

          Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine Göç Etmeleri Hakkında Anlaşmanın 

          Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun        14 

 

1181  3 Mayıs 1967 Tarihinde Monte Carlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına Dair 

          Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun      14 

 

1182  Anayasa Nizamı, Millî Güvenlik ve Huzuru Bozan Bazı Fiiller Hakkında 5/3/1962 Tarih 

          ve 38 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun      14 

 

1183  Sıtma Eradikasyonu Merkez ve Taşra Teşkilât ve Müesseselerinde Çalışan Bilumum 

          Memur ve Hizmetlilerle Trahom Savaş Teşkilâtında Çalışan Hasta İlâçlayıcılarının 

          İntibakları Hakkında Kanun           14 

 

Yönetmelik 
 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği      15 

 

Genelge 
 

Ticaret Bakanlığına Ait Genelge           16 

 

 

İlanlar                             18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


