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ÎSsre ve fteun işleri için 
Mil&î Neşriyat ve Müdevvenai 

Wmmm Müdürlüğüne 
müraeaat olunur 

9 E Y L Ü L 1944 

C U M A R T E S İ 
S A Y I : 5804 

K A N U N L A R 

Ordu ve Jandarmaya mensup Subaylarla Eratın ve sair 
binek hakkı olanların kendi malı bineklerinin ve or
duya alman ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair 

1471 sayılı kanunun dördüncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4657 Kabul tarihi: 4/9/1944 

Madde 1 Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla eratın ve sair 
binek hakkı olanların kendi malı bineklerinin ve orduya alınan ahali nak
liye vasıtalarının ödenmesine dair 1471 sayılı kanunun dördüncü maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Ordu ve Jandarmaya mensup subay ve binek hakkı olan askerî me
murlarla jandarma erat hayvanlarının bedeli, temlik mazbatalarmdaki 
kıymet üzerinden ödenir. Bu kıymet jandarma erat hayvanları için 200 
ve subay hayvanları için 350 lirayı geçemez. Ancak fevkalâde haller ve 
seferin devamı müddetince ordu mensuplariyle jandarmanın ölen hayvan
ları yerme mümkün olduğu kadar aynı evsafta,hayvan Hükümetçe teda
rik edilir ve verilir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa, Dahiliye 

ve Maliye Vekilleri memurdur. 
5/9/1944 

. Resmi 
Düstur Gazete 

No. Ba«hgı Tertip Cilt Sabite Sayı 

1471 Ordu ve jandarmaya mensup zabitlerle efradın ve sair binek 
hakkı olanların kendi malı bineklerinin ve Orduya alınan 
ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair kanun 3/6/1929 3 18 1533 1206 

İspirto ve ispirtolu içkiler hakkındaki 4250 saydı ka
nunun 21 inci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun 

Kanun No: 4658 Kabul tarihi: 4/9/1944 

Madde 1 İspirto ve ispirtolu içkiler hakkındaki 4250 sayılı ka
munun 21 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Devlete, Vakıflar Umum Müdürlüğüne, hususi idarelere ve beledi
yelere ve menafîi umumiyeye hadim cemiyetlere ait sıhhi müesseselere 
ve eczanelerle tıbbi, ispençiyari ve gâlenik müstahzarlar yapan lâbora-
tuvarlara lâzım olan ispirtonun satış fiatmdan tenzilât yapılarak sattı-
rılmasına Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 3 _ Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

5/9/1944 

Hesnıl 
Dö»tnr GsssS« 

No. B a t l ı i - Tertip Cilt Sahife Sayı 

4250 İspirto ve ispirtolu içkiler İnhisarı Kanunu 12/6/1942 3 23 1394 

Avukatlık Kanununun muvakkat sekizinci 
maddesinde yazılı müddetin uzatdması 

hakkmda kanun 

Kanun No: 4659 Kabul tarihi: 4/9/1944 

Madde 1 3499 sayılı Avukatlık Kanununun beşinci maddesi hü
kümlerinin tatbiki 18/1/1948 tarihine kadar tehir edilmiştir. 

Madde 2 Bu ^ kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
5/9/1944 

Regmi 
D&stau GaaeM 

No. Baalıeı Tertip Cilt Sabite S a n 

3499 Avukatlık Kanunu 14/7/1938 3 19 1*17 395» 
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T E B L İ Ğ 

İ k t i s a t V e k â l e t i n d e n : 

Ticaretin tanzimine ve ihtikârla mücadeleye dair K/510 sayılı ka
rarın 14 üncü maddesine göre İktisat Vekilliğince tesbit ve 3/5/1944 ta
rih ve 5696 sayılı Resmî Gazetede neşir ve ilân olunan dahilî sanayi ma
mullerinin maliyet fiatı unsurlarına mütaallik tebliğin 25 inci maddesi
nin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

d - Senenin muayyen aylarında istihsal faaliyetini tatil ederek ma
kine ve tesisatını tamir etmesi mûtat olan işletmelerde mahsubu aynı 

hesap senesi içinde yapılmak ve mûtat miktarı aşmamak şartiyle ayrı
lan tamir masrafı karşılığından gayri karşılıklar. (Maliyete ithali caiz 
görülen tamir masrafı karşılıkları sene nihayetinde fiilî tamir masraf
ları ile mahsup olundukta ayrılan karşılıklar fiilî masraflardan fazla ol
duğu takdirde bakiyesi veya ayrılan tamir masrafı karşılıklarının fiilî 
tamir masrafları ile mahsubu mücbir sebepler dolayısiyle aynı hesap se
nesi içinde yapılamadığı takdirde ayrılan tamir masrafı karşılıklarıma 
tamamı ertesi seneye devrolunur ve ertesi senenin tamir masrafı karşı
lığını teşkil eder.) 

' ' 9 9 9 

İ L Â N L A R 
Maliye Vekâletinden : 

Tamirat Hânı 

İhale mevzuu: Adliye Vekilliği ve Temyiz Mahkemesi binasındaki 
kalorifer tesisatının tamir ve islâhı işi. 

Keşif bedeli: 31917 lira 30 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 2393 lira 80 kuruştur. 
İhale şekli: Kapalı zarf. 
İhale zamanı: 5 teşrinievvel 1944 perşembe günü saat 15 de. 
İhale yeri: Millî Emlâk Umum Müdürlüğünde müteşekkil Artırma 

Eksiltme ve İhale Komisyonu. 
1 Teklif mektupları ihaleden bir saat evvel komisyona tevdi edile

cektir. 
2 Keşif evrakını görmek ve bedeli mukabilinde almak isteyenlerin 

komisyona müracaatları. 
3 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekilliği Yapı ve İmar 

İşleri Reisliğinden alacakları ehliyet vesikasiyle 1944 yılı ticaret odasın
dan alacakları vesikayı ibraz ©taneleri lâzımdır. 

1000/4-2 

Nafıa Vekâletinden : 

Betonarme köprü inşaatı 

1 Eksiltmeye konulan iş: Bolu Vilâyetinde Düzce - Hendek yolu
nun 15 inci kilometresinde betonarme büyük Melen Köprüsü olup keşif 
bedeli (250.000) liradır. 

2 Eksiltme 28/9/1944 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da 
Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (12) lira 
(50) kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

,4 , Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1944 yılına mahsus tica
ret odası vesikası ile usulü dairesinde (13.750) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair Nafıa Vekâletinden ehliyet ve
sikası almaları lâzımdır. Bu vesikayı alabilmek için isteklilerin eksiltme 
tarihinden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) bir istida ile Nafıa 
Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına bu ehemmiyetteki inşaatı 
muvaffakiyetle başarmış olduklarını gösterir işi yaptıran daireden ala
cakları vesikalarını raptetmeleri şarttır. 

5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde veri
len izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Reisliğine teslim etmeleri lâzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1068/4-1 

Betonarme köprü inşaatı 

1 Eksiltmeye konulan iş: Bolu - Gerede yolunun 1+815 kilomet
resinde betonarme Kurûçay Köprüsü olup keşif bedeli (95.000) liradır. 

2 _ Eksiltme 28/9/1944 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 de 
Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 —, Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (475) ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1944 yılına mahsus T i 
caret odası vesikası ile usulü dairesinde (6.000) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair Nafıa Vekâletinden ehliyet ve
sikası almaları lâzımdır. Bu vesikayı alabilmek için isteklilerin eksiltme 
tarihinden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) bir istida ile Nafıa 
Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına bu ehemmiyetteki inşaatı 
muvaffakiyetle başarmış olduklarını gösterir işi yaptıran daireden ala
cakları vesikalarını raptetmeleri şarttır. 

5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde veri
len izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ikinci mad
dede yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Reisliğine teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1070/4-1 

Yapı ve imar işleri ilânı 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bahçesin
de yapılacak trotuvar ve ihata duvarı işidir. 

Keşif bedeli: (15663,07) liradır. 
2 Eksiltme 26/9/1944 salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve 

İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (78) kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 
4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (1174.73)" 

bin yüz yetmiş dört lira yetin.'ş üç kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâleti Yapı ve 
İmar İşleri Reisliğinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 
Bu vesikayı almak için isteklilerin bu gibi teknik ehemmiyette iş yapmış 
olduğuna dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika ibraz etmeleri lâzım
dır. 

5 . İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 26/9/1944 sah 
günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme komisyonu Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1081/4-1 

Yapı ve imar işleri ilânı 
1 Eksiltmeye konulan iş: İktisat ve Ticaret Vekâletlerinin işgal 

ettiği binaya konacak kalorifer kazanı işidir. 
Keşif bedeli (11935) liradır. 
2 _ Eksiltme 26/9/1944 salı günü saat 11 de Nafıa Vekâleti Yapı ve 

İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (30) kuruş bedel 
mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 
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4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (895.13) 
@eklz yüz doksan beş lira on üç kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve 
hu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâleti Yapı ve imar 
İşleri Reisliğinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işleri 
Meisliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine bu gibi teknik ehemmiyette 
öir iş yapmış olduklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika 
âbraz etmeleri lâzımdır. 

5 isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 26/9/1944 salı 
•günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
zenneleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1105/4-1 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

9330 kilo ağırlığında demir işleri yaptırılacak 

1 Ankara Doğum ve Nisaiye Kliniği binasında mevcut numunesi 
?e tafsilât resmi mucibince ve tahminen 9330 kilo ağırlığında demir iş
leri vahit fiat esası üzerinden ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-
easîştur. 

2 Bu işler müteahhide ihalenin tebliği tarihinden itibaren 60 gün 
içinde yapılacaktır, işlerin yarısı bitince bedelin yarısı ve tamamı bitince 
•hale bedelinin tamamı ödenecektir. 

3 — ihale 16 eylül 1944 cumartesi günü saat 11 de Sıhhat ve Içti-
snal Muavenet Vekâletinde yapılacaktır. 

4 — Şartname, keşif ve hususî şartlar cetvelleri ve tafsilât resim
leri Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti içtimai Muavenet işleri Daire
sinde görülebilir. 

5 — Muhammen bedel 14918 ve muvakkat teminat 1118 lira 85 
ftaruşinr. 

6 — isteklilerin teklif zarflarını ve teminat mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde içtimaî Muavenet işleri Dai
resindeki Komisyon Reisliğine vermeleri. 

T — Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak Komis
yonca kabul edilemiyeeeği için bu kabil teminat vermek istiyenlerin daha 
«vvel müracaatla bunları alâkalı malsandıklarına yatırmaları ve mak
buzun Komisyon tevdi etmeleri lâzımdır. 

1047/4- 3 

Ankara Valiliğinden : 

1 — Ankara Sivrihisar yolu Bahçelievler Çiftlik iltisak yolunda ya-
{gsiaeak asfalt kaplama işinin ihalesi 11/9/1944 tarihine rastlıyan pazar
tesi günü saat 15 te Vilâyet Daimi Encümeninde yapılmak üzere kapalı 
aarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 Keşif bedeli (37.500) lira ve muvakkat teminatı (2.812) lira 
|öö) kuruştur. 

3 — isteklilerin teklif mektuplarını; muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzlarile, ticaret odası vesikalarını ve Nafıa Müdürlüğünden bu 
'jş için alacakları fennî ehliyet vesikalarını hamilen yukarda adı geçen 
günde saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. 

4 — Bu işe ait keşif ve şartnameyi her güm Nafıa Müdürlüğünde 
görebilecekleri. 967/4- 4 

M . M . V . 1 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 
Komisyonundan 

1 — Teneke, kalay, kurşun ve kauçuk gibi malzeme ciheti askeriye
den verilmek suretiyle ve pazarlıkla beherinin safi susuz muhteviyatı bir 
kilo olmak üzere (100) bin kutu türlü sebze konservesi pazarlıkla alına
caktır. Kutusunun muhammen bedeli (65) kuruştur. Katî teminatı (9750) 
İtradır. İhalesi 16 eylül 1944 cumartesi günü saat (11) de Ankara'da Komis
yonda yapılacaktır. 

2 Şartname Ko. da görüleceği gibi İstanbul ve izmir Levazım 
Amirliklerinde görülebilir, isteklilerin kanuni vesika ve teminatlariyle 
Bttöracaatları. 

K.l—1118/3-1 

1 . Kapalı zarfla alınacağı ilân edilmiş olan (500) ton balyalı ku
ru ot ile (500) ton balyalı samana istekli çıkmadığından ihalesi pazarlıkla 
yapılacaktır. Pazarlığı 14 eylül 1944 perşembe günü saat (15) de yapıla

caktır. Otun muhammen bedeli (8) kuruş, teminatı (6.000) liradır. Sama
nın (6) kuruş olup teminatı (4.500) liradır. 

2 Tevsik edilmek şartiyle istihsal merkezinden (25) kilometre
den uzak mesafesi nakliyesinin parası ciheti askeriyeden verilecektir. 

3 ,'Ot ve samanlar Ankara istasyonunda teslim alınacaktır. Şart
namesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin müracaatları. 

K.l_1119/2-l 

M . M . V . 2 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 
Komisyonundan 
(1.800) ton odun almacak 

Belli gün ve saatte isteklisi çıkmayan (1.800) ton odun yeniden ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli (135.000) 
lira olup ilk teminatı (8.000) liradır. Eksiltmesi 12/9/1944 salı günü saat 
(15) te kapalı zarf- usulü ile yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir, isteklilerin grup vesikaları ile birlikte kanuni teklif 
mektuplarını belli gün eksiltme saatinden bir saat evveline (14) e kadar 
makbuz karşılığı komisyona vermeleri. 

955/4- 4 

(50.000) aded deveboynu demiri almacak 
Komisyonda mevcut şartname ve resmine göre (50.000) aded deve

boynu demiri satın alınacaktır. Muhammen bedeli (38.000) lira olup kati 
teminatı (5.700) liradır. Eksiltmesi 14/9/1944 perşembe günü saat (14) te 
pazarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir, isteklilerin grup vesikaları ile birlikte katî teminatlarım ha
zine veya merkez muhasebeciliği veznesine yatırarak alacakları makbuzla 
komisyona gelmeleri. 

2 _ 1080/3-2 

M . M . V . 3 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 
Komisyonundan 

Çamaşır yıkattırılacak 
Fen Tatbikat Okulu okurlarının 79.050 parçadan ibaret yıllık ça

maşırlarının yıkattırılması işi kapalı zarf usulü eksiltme üe 11/9/1944 
pazartesi günü saat 16 da ihale edilecektir. Muhammen bedeli 19.074 lira 
olup muvakkat teminatı 1430 lira 55 kuruştur. Şartnamesi her gün ko
misyonda öğleden evvel görülebilir, isteklilerin belli gün ve saatten en 
az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını kanunun istediği vesaikle 
makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 944/4- 4 

Çadır malzemesi almacak 
Aşağıda cinsi, miktarı ve tahmini fiatları ile tutarları yazılı 7 kalem 

malzeme 15/9/1944 cuma günü saat 15 de pazarlık suretiyle eksiltme ile 
isteklilerine ihale edilecektir. (Ayrı ayrı kalemler halinde muhtelif istekli
lere de ihale edilebilir. Şartname ve numuneleri hergün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. Tahmin edilen bedeli (16.972) lira (50) kuruş olup 
teminatı (2845) lira (88) kuruştur. Taliplerin muayyen gün ve saatte te
minat mektuplarından gayrı diğer teminatlarını hazine veya merkez mu
hasebeciliği veznesine yatırdıktan sonra alacakları makbuzla komisyona 
müracaatları. 

B. için tahmin 
Miktarı olunan fiat Tutarı 

Cinsi Aded Kuruş S. Lira Kr. 

22 M/M lik yuvarlak halka 105.000 3 00 37l50 00 
Çadır için erkek kanca 75.000 1 50 1.125 00 
Çadır için dişi kanca 19.000 1 50 285 00 
Tahta çelik 105.000 3 25 3.412 50 
2 delikli büyük tahta düğme 110.000 2 50 2.750 00 
2 delikli küçük tahta düğme 210.000 2 50 5.250 00 
Tahta çadır kapı düğmesi 100.000 3 00 3.000 00 

1046/3-2 

Kar başlığı almacak 

Beher adedine 137 kuruş 50 santim fiat tahmin edilen 30.000 aded 
kar başlığı kapalı zarf usulü eksiltme ile 11/9/1944 pazartesi günü saat 
15 de isteklisine ihale edilecektir. 

Tahmin edilen fiat 41.250 lira olup muvakkat teminatı 3093 lira 75 
kuruştur. Şartname ve numunesi her gün komisyonda öğlede» evvel gö-
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rülebilîr. Taliplerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını kanunun istediği vesaikle birlikte makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri. 959/4-4 

Arka çanta malzemesi alınacak 
Aşağıda cins, miktar ve beher adedi için tahmin edilen fiatları yazılı 

13 kalem çanta malzemesi pazarlık sureti eksiltme ile 11/9/1944 pazartesi 
günü saat 15 te isteklilerine ihale edilecektir. 

Hepsi bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı kalemler halinde 
muhtelif isteklilere de ihale edilebilir. Şartname ve numuneleri her gün 
komisyonda görülebilir. 

Muhammen bedeli (128.374 lira olup kati teminatı 15.337 lira 40) 
kuruştur. Taliplerim teminat mektubundan gayri diğer teminatlarını Ha
zine veya Merkez veznelerine yatırarak alacakları makbuzla muayyen gün 
•e saatte komisyona gelmeleri. 

Beheri için tah-
Miktarı rmn edilen fi. Tutarı 

Cinsi Aded Kr. santim Lira Kr. 

Köprülü memeli toka 82.000 6 00 4.920 00 
Üç köşeli halka 80.000 3 50 2.800 00 
Kesme kanca 200.000 9 25 18.500 00 
Köprüsüz sürgü 200.000 7 70 15.400 00 
Köprülü meme. çeng. toka 164.000 15 14 24.829 60 
Köp. sürgü 200.000 9 62 19.420 00 
8 X12 perçin çivisi 164.000 5 06 8.200 00 
5,5 X15 perçin çivisi 164.000 g 12 8.396 80 
Perçin pulu 328.000 0 92 3.017 60 
4X8 perçin çivisi 200.000 2 17 4.340 00 
Küçük perçin pulu 200.000 1 15 2.300 00 
Büyük kopça 500.000 1 00 5.000 00 
Küçük kopça 1.500.000 0 75 11.250 00 

128.374 00 

1071/3-3 

M . M . V . 4 n u m a r a l ı Sat ın A î m a 
Komisyonundan 

Askerî fabrikalar ihtiyacı için 37 ton çinko levha kapalı zarfla iha
leye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen bedeli 2 lira olup hepsi
nin muhammen bedeli 74.000 lira ve muvakkat teminatı 4.950 liradır. 
İhalesi 25/9/1944 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır; 5 tondan aşağı olmamak şartiyle par
tiler halinde ihale olunabilir. İsteklilerden talip olacakları miktara göre 
hesaplıyacakları muvakkat teminatlarını hazine veya merkez vezneleri
ne (banka mektuplarından başka) yatırmaları şarttır. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili ko
misyona vermeleri. 

K.4__1066/4-2 

18/9/1944 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ihalesi yapılacağı 
ilân olunan Cebeci Askerî Doktor Tatbikat Okuluna bir kat ilâvesi in
şaatına ait ihale görülen lüzum üzerine şimdilik yapılmıyacaktır. İlân 
olunur. 

K.4_1114 

M . M . V . 5 n u m a r a l ı Satın A l m a 
Komisyonundan 

Komisyonda mevcut şartlar dâhilinde aşağıda cins ve miktarı yazılı 
25.000 aded Katküt pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen 
bedel 30.000 lira olup katî teminatı 4.500 liradır. Parçalara bölünerek iha
lesi caizdir. Pazarlığı 11/9/1944 pazartesi günü saat 14 dedir. Şartnamesi 
iıer gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin teminatlarını (Banka mek
tubu hariç) merkez muhasebe veznesine yatırdıktan sonra alacakları mak
buzla birlikte komisyona müracaatları. 

Aded Cinsi 

5000 Katküt No: 0 
5000 » No: 1 
5000 » No: 2 
5000 > No: 3 
5000 > No: 4 

1037/3-3 

Gas***> 9 EYLÜL 1944 

istanbul Asliye Dördüncü Ticaret Mahkemesi Reisliğinden : 

İstanbul Yemiş vapur iskelesi Limoncular sokak 75 yeni numarada* 
komüsyoncu evi ve halen Karabiga'da komüsyoncu Hasan Coşkun'a ait 
olup Karabiga'dan 24 şubat 1944 tarihinde Devlet Denizyollarının Seyyar 
vapurunun ikinci dönüş seferine ve alıcısı Raşit namına yüklenmiş c4ax 
(H. C.) markalı beş çuval nohuda ait 896 sayılı konişmentonun ziyaa uğ
radığından bahisle adı geçen konişmentonun iptaline karar verilmesi müs-
tedi Hasan Coşkun tarafından istenilmiş olmakla Ticaret Kanununun 63S 
inci maddesi gereğince resmî ve gayri resmî gazetelerle ara ile yapılacak 
ilândan üçüncü ilânı takip eden 45 gün zarfında İstanbul'da Yemiş vapur» 
iskelesinde Limoncular sokak 75 numarada komüsyoncu evine veya Kara
biga'da komüsyoncu Hasan Coşkun'a ait yukarda numarası yazılı koniş
mentonun mahkemeye ibraz edilmediği takdirde iptaline karar verileceği 
İlân olunur. 1062/3-2 

» 
Ünye Asliye Hukuk Ticaret Mehkemesinden: 

Devlet Deniz Yolları Ankara Vapurunun üçüncü seferinde Ünye 
Tüccarından Ruhi Kalaycının İstanbul'da Yağ İskelesi Soğancılar Cad-
d es inde No. 1 de Komisyoncu îshak Sükûtu Erener'e teslim edilmek üzere 
yüklediği (H. R.) markalı 7 sandık yumurta ve bir çuval fasulya içte 
Ünye acenteliğinden almış olduğu 18/7/1944 tarih ve 3346/870 sayılı kon-
şimenti posta treninin yanmasından zayi ederek iptalini istemektedir. 

45 gün içinde mezkûr konşimentonun her hangi bir ele geçmiş İse* 
ibraz eylemeleri ve bir hak iddia edenlerin iddialarını dermeyan eyleme
lerini aksi takdirde konşimentonun iptaline karar verileceği ilân olunur. 

859/3- 3 

Devlet Demiryolları Merkez 1 inci Komisyonundan: 

İnşaat yaptırılacak 
Ankara'da Cebeci - Saymakadm Varyant hattının ikinci kısım îkmaf-

inşaatı işi kapalı zarf usulü ile ve vahidi fiat esası üzerinden eksiltmeye 
konmuştur. 

Bu işe muktazi çimento idare tarafından verilecektir. 
1 Bu işin muhammen bedeli (161.443) liradır. 
2 İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollars 

Ankara Merkez Veznesinden ve Devlet Demiryolları Haydarpaşa istasyo
nunda 1 inci İşletme Müdürlüğü veznesinden (810) kuruş mukabilinde sa
tın alabilirler. 

3 Eksiltme 27/9/1944 tarihinde çarşamba günü saat (16) da Devlet 
Demiryolları Yol Dairesinde Merkez 1 inci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariyle böv-
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat (15) e kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

A) 9.322,15 liralık muvakkat teminat, 
B) 2490 sayılı kanunun tâyin ettiği vesikalar ile bu işe ait olmak 

üzere Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden alınmış ehliyet ve
sikası, ehliyet vesikası alabilmek için ihale tarihinden en az (3) gün evvet 
bir istida ile eksiltme şartnamesinde tasrih edildiği şekilde emsali inşaat-
işlerini muvaffakiyetle başardığına dair belge (vesaik) ibrazı suretiyle" 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne müracaat olunması. 

1121/4-1 • 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü Mer

kez Dokuzuncu Komisyon Reisliğinden : 

Muhammen bedeli ve cinsi aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı loko ve 
âdi ateş tuğlası 25/9/1944 pazartesi günü saat 15 te sıra ile ve kapal» 
zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Ko
misyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka
dar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (2,5) lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadır. 

Muhammen bedel Muvakkat temhıa* 

(I No. lı liste) Lokomotif Ateş 
tuğlası (Takriben 1042462 Kg.) 229.341,64 T. L. 12.717,09 T. L . 
(II No. lı liste) Normal tip âdi ateş 
tuğlası (300000 adet) (Takriben 
1050000 Kg.) 217.171 T. L. 12.109,55 T. I». 

1107/4-1 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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Kanunlar                                                                                                                Sayfa 

 
4657 Ordu ve Jandarmaya Mensup Subaylarla Eratın ve Sair Binek Hakkı 
         Olanların Kendi Malı Bineklerinin ve Orduya Alınan Ahali Nakliye  
         Vasıtalarının Ödenmesine Dair 1471 Sayılı Kanunun Dördüncü Maddesinin 
         Değiştirilmesi Hakkında Kanun        1
 
4658 İspirto ve İspirtolu İçkiler Hakkındaki 4250 Sayılı Kanunun 
         21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun      1
 
4659 Avukatlık Kanununun Muvakkat Sekizinci Maddesinde Yazılı 
        Müddetin Uzatılması Hakkında Kanun        1
 
Tebliğ 

 
İktisat Vekâletince Ticaretin Tanzimi ve İhtikârla Mücadele 
Hakkında Tebliğ           2
 
İlanlar            2
 

 
 
 
 
 

 
 

        

 

 
 
 
 

 

 
 
             
 
 
 
 

 
 
 
 
 


