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Resmî Gazete 

Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

İdare ve yom isleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

25 E Y L Ü L 1944 

P A Z A R T E S İ 

K A N U N L A R 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerine paralı 
we> yatılı talebe alınmasına dair kanuni 

Kanun No: 4668 Kabul tarihi: 15/9/1944 

Madde 1 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerine her yıl, 
1838 sayılı kanunun 2005 sayılı kanunla değiştirilen ikinci maddesi hükmü 
dairesinde paralı yatılı olmak üzere yerli ve yabancı talebe alınabilir. 

Talebeden alınacak ücretler, biri kayıt esnasında ve diğerleri birinci-
kânun ve mart aylarında olmak üzere, üç taksitte alınır. Talebeden alına
cak ücretlerle bunların iaşe ve ibateleri ve bu hususta kullanılacak memur 
ve müstahdemlerin ücretleri için sarfolunacak paralar nâzım varidat ve 
masraf hesaplarında gösterilir ve bunlardan malî yıl sonuna kadar sarf-
edilmiyen miktarlar ertesi yıla devrolunur. 

Paralı yatılı talebe adedine göre istihdam edilecek ücretli memur ve 
müstahdemlerin kadroları Muvazenei Umumiye Kanunlarına bağlı cet
vellerde gösterilir. 

Muvakkat Madde 1944 malî yılında bu kanun esasları dairesinde 
alınacak paralı yatılı talebe sayısına göre istihdamı gerekli görülen memur 
ve müstahdem kadroları ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Ve

killeri memurdur. 18/9/1944 

C E T V E L 

No. 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Müzakereci 12 50 
İdare memuru 2 40 
Muhasebeci 1 80 
Muhasebe memuru 2 30 
Doktor 1 100 
Diştabibi 1 80 
Revir hemşiresi 1 50 

Bash&ı 
Dâurur 
T e n i » 

1838 

2471 
2/397 

fte«mj 

Oh Safeifc Savı 

I > K a n u n l a r : 
Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek Mektep Pansi-~ 
yonları Kanunu 12/7/1931 
Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyon
ları hakkındaki 1838 numaralı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun 

16/6/1932 
2005 numaralı kanuna müzeyyel kanun 30/5/1934 
II - Nizamname : 
Mektep Pansiyonları Nizamnamesi 18/4/1934 

638 
643 

316 

2126 
2714 

2679 

Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4669 Kabul tarihi: 15/9/1944 

Madde 1 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Başvekâlet bütçesinin mesture tertibiyle Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâleti, Emniyet ve Orman Umum Müdürlükleri bütçelerinin istihbarat 
tertiplerine ait ita ve tediye emirleri mesul vekil ile Maliye Vekili ve Baş
vekil taraflarından müştereken imza edilmiş bir kararnameye müsteni
den tanzim olunur. Bu ita ve tediye emirleri gereğince tediye yapılması 
ancak imza eden vekillerin mevkilerini muhafaza etmelerine bağlıdır. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
18/9/1944 

Baslıirı 

1050 

1552 

1856 

2069 

2518 
2586 

3010 

3321 

3325 
4097 

389 

5 2 7 

613 

I - K a n u n l a r : . 
Muhasebei Umumiye Kanunu 14/6/1927 
(Bu kanunun 136 ve 137 inci maddeleri 18/1/1943 tarih 

ve 4353 sayılı kanunun 40 ıncı maddesiyle mülgadır) 
Muhasebei Umumiye Kanununun 92 DCİ maddesine bir fık-

4/2/1930 
üncü maddesine bir 

30/7/1931 
üncü maddesine bir 

17/7/1932 

ra ilâvesine dair kanun 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
fıkra ilâvesine dair kanun 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
fıkra ilâvesine dair kanun 
Muhasebei Umumiye Kanununa müzeyyel kamın 25/6/1934 
Muhasebei Umumiye Kanununun 99 uncu maddesi hükmü
nün jandarmaya da teşmili için mezkûr maddenin tadiline 
dair kanun 18/11/1934 
Muhasebei Umumiye Kanununun 99 uncu maddesini değiş
tiren 2586 »ayılı kanun hükmünün Gümrük Muhafaza 
Genel Komutanlığı askerî kurumları hakkında da latbikına 
dair kanun 4/1/1936 j 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin H 
fıkrasının tadiline dair kanun 15/6/1936 
Muhasebei ^Umumiye Kanununun 44 üncü maddesini tadil 
eden kanun 21/1/1938 
Muhasebei Umumiye Kanununa ek kanun 27/1/1938 
Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sayılı kamın 
i le 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa bir mu
vakkat |inadde eklenmesine dair kanıln 13/8/1941 

II - K a r a r l a r : 
Muhasebei Umumîye Kanununun 57 nci maddesinin muh
tacı tefsir olmadığı hakkında , 17/1/1928 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesinin tef-1 
şirine mahal olmadığı hakkında 11/12/1929 
Muhasebei Umumiye Kanununun 118 inci maddesinin muh
tacı tefsir olmadığı hakkında 9/2/1931 

Düstuı 
Tertip 

Re»mi 

Cilt Sahife Sıvı 

8 1373 647 

11 70 1415 

12 915 186« 

13 1228 2151 
15 1270 2735 

16 3 2857 

1 7 136 3 1 9 7 

17 1206 3330 

19 289 3 8 1 4 
19 304 3 8 1 9 

22 1503 488S 

9 130 79S 

11 16 1368 

12 64 1 7 « 



Sayfa: 7662 (Resmî Gazete) 25 E Y L Ü L im 

Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair kanun 

Kanun No: 4670 Kabul tarihi: 15/9/1944 

Madde 1 — İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak yerlerde yeni
den kurulacak radyo istasyonları inşası, tesisi ve mevcut istasyonun esaslı 
tevsi, tadil ve ıslahı için (5.500.000) liraya kadar 1945 ve 1946 yıllarına ge
çici taahhütlere girişmeğe Başvekil mezundur. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı işlerden bina inşaat ve tesisatına 
ait kısmı ve tahsisatı ve taahhüde girişmek salâhiyeti İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle Nafıa Vekilliğine devredilir. Ancak bu işlere ait proje ve tafsilât 
resimleriyle keşif evrakı ve her nevi şartnameleri ve kabul muameleleri 
Nafıa Vekilliği ve Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü tarafından müştere
ken yapılır. 

Madde 3 Bu işlere ait teknik tesisat 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunu ve tadilleri hükümlerine tabi değildir. 

Muvakkat madde 1 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü kısmında 
(yeniden kurulacak radyo istasyonları inşası^ tesisi ve mevcut istasyonun 
esaslı tevsi, tadil ve ıslahı her türlü masrafları) adı ile yeniden açılan 115/A 
faslına birinci madde ile taahhüde girişilecek işler için (1.500.000) lira fev

kalâde tahsisat konulmuş ve bu fasıl adı geçen kanuna bağlı (E) işaretli 
cetvelin Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü kısmına İlâve edilmiştir. 

Muvakkat madde 2 Birinci muvakkat madde ile yeniden açılmış 
olan 115/A faslına ait olmak üzere 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü kıs
mına aşağıdaki formül ilâve edilmiştir: 

115/A: Yeniden kurulacak radyo istasyonları inşası, tesisi ve mevcut 
istasyonun esaslı tevsi, tadil ve ıslahı her türlü masrafları «Bu işlere 
ait projelerin tanzimine, inşaat ve tesisatın murakabesine, tecrübe işletme
lerine mütaallik her türlü masraflarla bu hususta istihdam edileceklerin 
ücret ve her türlü masrafları bu tertipten verilir.» 

Madde 4 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 5 Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
18/9/1944 

R e j t n ! 
Düstaı G&ftete 

No. Baslığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

B u k a n u n d a gözü gecen k a n u n l a r : 
2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 10/6/1934 S 15 1057 272S 

[Bu kanunun ek ve tadilleri 13/8/1941 tarik ve 4885 sayılı 
gazetede münderic 4097 sayılı kanun altına tahşiye edilmiştir . ] 

4566 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1/6/1944 — — — 5719 

İLÂNLAR 
Nafıa Vekâletinden : 

Yapı ve imar işleri Uânı 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Siyasal Bilgiler Okulunda yapılacak 
sıhhi tesisat ilâvesi işidir. 

Keşif bedeli: 11509,14 liradır.. 

2 Eksiltme 9/10/1944 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekâleti 
Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı sarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 29 kuruş bedel 
mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve 1. 1. Reisliğinden alınabilir. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (863,19) 
sekiz yüz altmış üç lira on dokuz kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâleti Yapı ve 
İmar 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 İmar 
İşleri Reisliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine buna benzer teknik 
ehemmiyette bir iş yapmış olduklarına dair işi yaptıran idarelerden alın
mış vesika ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 _ İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 9/10/1944 
pazartesi günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komis
yonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1195/4-2 

1 Eksiltmeye konulan iş: Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kaloriferi 
için yaptırılacak derenaj tesisatı işidir. 

(Keşif bedeli 1620 liradır.) 
2 Eksiltme 27/9/1944 çarşamba günü saat 15 te Nafıa Vekâleti 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usuliyle 
yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Nafıa Vekâleti 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (121,50) 
yüz y i r m i bir l i ra elli kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapa
bilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reis
liğinden alınmış vesika ibraz etmeleri şarttır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin bu gibi teknik ehemmiyette bir iş 
yapmış olduklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetme
leri muktazidir. 

1228 

Adliye Vekâletinden : 

1943 yılı gayri safi geliri 6.626,54 kuruştan ibaret bulunan Aydın No
terliği açılmıştır. 

İmtihansız ve imtihanla noter olmak vasıf ve şartlarını haiz taliplerin 
Noter Kanununun 7 nci maddesinde yazılı evrakı müsbiteleriyle bir ay 
içinde Adliye Vekâletine müracaatları ilân olunur. 

1176 

Ankara Valiliğinden: 

Rüsum paralarının tahsiline ait olup kullanılmış makbuzları tekrar 
kullanmak suretiyle memuriyet vazifesini suiistimalden maznun Ankara 
Vilâyet hususi muhasebe rüsum toplama memuru Dursun Çaldek hakkın
da, Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesine tevfikan Vilâyet İdare 
Heyetince ittihaz olunan 30/6/1944 tarihli ve 162 sayılı karar, maznunun 
bulunamamış olmasından dolayı tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 
1177 

— — — • > — — 

Ziraat Vekâletinden : 

Soba alınacak 
1 Konya'nın Sarayönündeki özden ve Niğde'nin Aksaray civa

rındaki Koçaş Teknik Ziraat Okulları için 1, 2, 3 ve 5 numaıalı sobalar
dan cem'an (80) aded taşkömürü sobası, 1600 aded boru ve 180 aded dir
sek kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 Soba, boru ve dirseklerin mecmu muhammen bedeli (10.136) 
lira olup, muvakkat teminat 761 liradır. 

3 . Kapalı zarfla eksiltme 9/10/1944* tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 te Ziraat Vekâletinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 Bu işin şartnamesi Vekâlet Levazım Müdürlüğünden parasız 
olarak verilmektedir. 

5 Taliplerin kapalı teklif mektuplarını ve muvakkat teminat mek
tubu ve Ticaret Odası vesikasını havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir 
saat önce Komisyon Reisliğine teslim eylemeleri ilân olunur. 

Postada, vukubulacak gecikme nazarı itibara alınmaz. 
1201/4-2 



25 EYLÜL 1944 <K**mî 

M . M. V . 1 n u m a r a l ı Satın A l m a 
K o m i s y o n u n d a n 

1 — Teneke, kalay, kurşun ve kauçuk gibi malzeme ciheti askeriye
den verilmek suretiyle pazarlıkla alınacağı ilân edilmiş olan (100) bin kutu 
türlü sebze konservesine istekli çıkmadığından pazarlığı tekrar 27 eylül 
1944 çarşamba günü saat (15) te Ankara'da yapılacaktır. Kutusunun mu
hammen bedeli (65) kuruştur. Kati teminatı (9000) liradır. 

2 — Şartnamesi komisyonda görüleceği gibi İstanbul ve İzmir leva
zım amirliklerinde de görülebiliri İsteklilerin kanuni vesika ve teminatla-
Tiyle müracaatları. 

K.l__1218/3-l 

M . M . V . 2 n u m a r a l ı Satın A l m a 
Komisyonundan 

(4.186) ton kömür naklettirilecek 
Komisyonda mevcut şartnamesine göre (4.186) ton kömür naklet-

tirllecektir. Muhammen bedeli (25.116) lira olup ilk teminatı (1883,70) lira
dır. İhalesi 3/10/1944 salı günü saat (16) da kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel saa 11 ilâ 12 arasında komis
yonda görülebilir. İsteklilerin grup vesikalariyle birlikte kanuni teklif 
.mektuplarını ihale saatinden bir saat evvelisi saat (15) e kadar makbuz 
mukabili komisyona vermeleri. 

K. 2—1156/4-3 • 

(1.960) ton kömür naklettirilecek 
Komisyonda mevcut şartnamesine göre (1.960) ton kömür nakletti-

crüecektir. Muhammen bedeli (17.640) lira olup ilk teminatı (1.323) liradır. 
İhalesi 4/10/1944 çarşamba günü saat (16*) da kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel saat 11 ilâ 12 arasında ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin grup vesikalariyle birlikte kanuni tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvelisi saat (15) e kadar makbuz 

-mukabili komisyona vermeleri. 
K. 2—1157/4-3 

,(9) aded elektrojen grupu alınacak 
15/9/1944 günü isteklisi çıkmıyan (9) aded elektrojen grupu komis

yonda mevcut şartnamesine tevfikan satın alınacaktır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel saat (11-12) arasında komisyonda görülebilir. Eksiltmesi 
2/10/1944 pazartesi günü saat (15,30) da pazarlıkla yapılacaktır. İstek
lilerin teklif edecekleri fiatlara göre hesap edecekleri kati teminatlarını 

"Hazine veya Merkez Muhasebeciliği veznesine yatırarak alacakları mak
buzla ve grup vesikaları ile birlikte komisyona gelmeleri. 

K.2—1217/3-1 

(3) Aded Şapinğ' tezgâhı alınacaktır 
Belli gün ve saatte isteklisi çıkmayan komisyonda mevcut şartna

mesine göre (3) aded Şapinğ tezgâhı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(21.000) lira olup katî teminatı (3.150) liradır. Eksiltmesi 4/10/1944 çar
şamba günü saat (15) de pazarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel saat 11-12 arasında komisyonda görülebilir. İsteklilerin katî 
teminatlarını hazine veya merkez muhasebeciliği veznesine yatırarak ala
cakları makbuz ve grup vesikalariyle birlikte belli gün ve saatte komis
yona gelmeleri. K.2_1220/2-l 

_ -o-. -~ 

M . M . V . 4 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 
Komisyonu n dan 

Eskişehir'de bir hastanenin elektrik ve sıhhi tesisatı mütaahhit nam 
ve hesabına açık eksiltme ile ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli '424580 
lira olup muvakkat teminatı 20733 lira 20 kuruş olup ihalesi 2/10/1944 
pazartesi günü saat 11 de M. M. V . 4 Numaralı Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır. Keşif, şartnamesi her gün öğleden sonra komisyonda 
görülebilir. Ve 10 lira 61 kuruşluk makbuz mukabili inşaat dairesinden 
alınabilir. Bu işe gireceklerin inşaat dairesinden asgari 7 gün evvel mü
racaat ederek ehliyet vesikası almaları1 şarttır. Banka mektuplarından 
başka teminatların hazine veya merkez veznelerine yatırılmış olması şart
tır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlariyle birlikte 
komisyona müracaatları. K.4 1162/4-4' 

Akköprü'de binalar arasında şose inşaatı kapalı" zarfla ihaleye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 31.073 lira 35 kuruş olup muvakkat teminatı 2.330 
lira 50 kuruştur. İhalesi 11/10/1944 çarşamba günü saat 11 de M . M. V. 
4 numaralı Sa. AL Ko.da yapılacaktır. Keşif evrakı her gün öğleden sonra 
komisyonda görülebilir ve 155 kuruş mukabilinde alınabilir. Bu işe gire-

Gazetei sa r fa : 7663 

çeklerin asgari 20 bin liralık bir makamdan şose yaptığına dair resmî 
vesaik ibraz ederek ihale tarihinden en geç 7 gün evvel inşaat dairesine 
müracaat ederek ehliyet vesikası alması şarttır. Banka mektuplarından 
başka teminatların hazine veya merkez veznelerine yatırılmış olması ve 
keşif evrakının zarf içerisine konulması lâzımdır. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona 
vermeleri. 

K.4—1219/4-1 

Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Meslek okulları ihtiyacı için Zonguldak tipinde ve muhtelif numa
ralarda 325 adet soba kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen tutarı 22335 lira olup muvakkat teminatı 1676 liradır. 
İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün şehirdeki enstitü binasına 
ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de kanuni bir şekilde hazırlıyacakları 
kapalı zarflarını ihale günü olan 28/9/1944 perşembe günü saat 15 de 
enstitüde toplanacak satın alma komisyonuna vermeleri, teklif zarfları 
yukarda adı geçen ihale saatinden bir saat evvel komisyona verilecek 
ve postadan mütevelit gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

1146/4-4 

• 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Merkez 

9 uncu Satın Alma Komisyonu Reisliğinden : 
Üç bin metre lâstik hortum yaptırılacak 

Muhammen bedeli (8.040) lira olan 1500 metre asetilen için ve 1500 
metre de oksijen için olmak üzere 3000 metre lâstik hortumun ham kau
çuk ve bezi İdare tarafından verilmek suretiyle imâl ettirilmesi 2/10/1944 
pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasın
da toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (603) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tâyin ettiği vesikaları ve bu tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. 

1159/4-4 

• 
P. T. T. İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Tamirat yaptırılacak 
Başmüdürlüğümüz binasında yapılacak olan tamir ve tadilât işi 

—kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 21060 lira 40 
kuruş, muvakkat teminat 1579 lira 53 kuruştur. Buna ait şartname 105 
kuruş karşılığında Başmüdürlüğümüz bürosundan verilir. Ekşilime 4 bi
rinci teşrin 1944 çarşamba günü saat 15 te Başmüdürlüğümüz binasında 
yapılacaktır. 

İsteklilerin »kanunun tarifi dairesinde hazırlıyacakları teklif mek
tupları ve bu eksiltmeye girebileceklerine dair Umum Müdürlüğü
müz Yapı İşleri Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikası ve kanuni ve-
saikleriyle birlikte o günü saat 14 e kadar Komisyon Reisine müracaatları 
ilân olunur. 

1224/4- 2 

1 . Ankara'da inşa ettirilmekte bulunan Otomatik Telefon Santralı 
binasının kalorifer, elektrik ve sıhhi su tesisatı kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 Keşif bedeli 264.998 lira 25 kuruş olup muvakkat teminatı 
14.349 lira 85 kuruştur. 

3 _ r Eksiltme 10/10/1944 tarihine müsadif salı günü saat 15 te A n 
kara'da P. T. T. İşletme Umum Müdürlüğü binasında müteşekkil Alım, 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 Bu işe ait proje, keşif, şartname ve ssir evrak Ankara 'da P. 
T. T. İşletme U. Müdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğünden ve İstanbul'da 
P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden 13 lira 25 kuruş mukailinde verilir. 

5 İsteklilerin 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı vesikalarla bu kabil tesisat yaptıklarına dair 
resmî bir daireden alınmış bir vesika ile bu işlerde bir tesisat mühendisi 
istihdam edeceklerine dair bir taahhütname ibraz etmeleri şarttır. 
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6 Teklif mektuplarının ihale için tâyin edilen saatten bir saat 
evveline kadar Alım, Satım Komisyonu Reisliğine tevdii lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
1227/4-1 

Sinop İcra Memurluğundan: 

Gayrimenkul malların açık artırma ilânı 
Tapunun 26 mayıs 1944 tarih ve 111 numarasında kayıtlı Sinob'un 

Meydankapı Mahallesinde sağı Ahmet oğlu İlyas ve zevcesi Baha hanesi 
ve bahçesi, solu Ilyas ve karısı ahırı ve Ummühan hanesi ve kısmen Ka
laycı oğlu Kürt İbrahim arsası, arkası Kademeci oğlu Mehmet Ali bah
çesi, önü tarikıam ile mahdut sekiz yüz lira değerindeki müştemilâtı sai-
reyi havi bahçeli evin tamamı şüyuun izalesi zımnında açık artırma su
retiyle satılığa çıkarılmıştır. 

' 1 Satış peşin para ile 10/10/1944 sah günü saat 14 ten 16 ya ka
dar dairemizde yapılacaktır. Talipler muhammen kıymetin yüzde 7,5 nis
petinde pey akçesi veya banka mektubu veyahut teminat kabul edilen 
tahvilât vereceklerdir. Dellâliye ve vergiler satış bedelinden ödenecektir. 
Tapu harcı ve tahliye masrafları müşteriye aittir. 

2 Satış günü artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde ve tam saat 16 da 3 defa bağırıldıktan sonra en çok ar
tırana ihale olunacak, yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 20/10/1944 cuma günü saat 14 ten 16 ya ka
dar yapılacak 2 nci artırmada en çok artırana ihale olunacaktır. 

3 Bedeli ihaje derhal verilmediği takdirde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilecektir. 

Bu müddet içinde bedel yatırılmaz ise ihale bozulacaktır. Ve bun
dan evvelki müşteri teklifi veçhile almağa razı olursa ona ihale edilecek
tir. Razı olmadığı takdirde 7 günlük bir artırmada en çok artırana veri
lecek ve iki ihale arasındaki fark evvelki müşteriden tahsil olunacaktır. 

4 Alâkadarların bu gayrimenkul üzerindeki hak ve iddialarını 
evrakı müspiteleriyle birlikte 15 gün içinde daireye bildirmeleri ve aksi 
halde hakları tapu. sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaştırılma-
smdan hariç tutulacaklardır. 

5 Artırma şartnamesi ilânın gazetede intişarından itibaren 944 -
369 numara ile dosyasında herkese açıktır. Talipler gayrimenkulun imar 
ve bütün hukuki vaziyetini bilhassa satış şartlarını görmüş, okumuş ve 
kabul etmiş addolunacaktır. İlân olunur. 

1178 

Tapunun 29 eylül 1939 tarih ve 50 numarasında kayıtlı Sinob'un Bü-
yükcami Mahallesinde sağı ve önü yol, arkası Alemdar zade Ali, solu Kâ
şif zade ölü Emin veresesiyle mahdut üç katta dört odayı müştemil ve ta
mamı iki bin beş yüz lira değerindeki bir bap evin tamamı şüyuun izalesi 
zımnında açık artırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 

1 Satış peşin para ile 10/10/1944 salı günü saat 14 ten 16 ya ka
dar dairemizde yapılacaktır. Talipler muhammen kıymetin yüzde 7,5 nis
petinde pey akçesi veya banka mektubu veyahut teminat kabul edilen 
tahvilât vereceklerdir. Dellâliye ve vergiler satış bedelinden ödenecektir. 
Tapu harcı ve tahliye masrafları müşteriye aittir. 

2 — Satış günü artırma bedeli- muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde ve tam saat 16 da 3 defa bağırıldıktan sonra en çok ar
tırana ihale olunacak, yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 20/10/1944 cuma günü saat 14 ten 16 ya ka
dar yapılacak 2 nci artırmada en çok artırana ihale olunacaktır. 

3 — Bedeli ihale derhal verilmediği takdirde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilecektir. 

Bu müddet içinde bedel yatırılmaz ise ihale bozulacaktır. Ve bun
dan evvelki müşteri teklifi veçhile almağa razı olursa ona ihale edilecek
tir. Razı olmadığı takdirde 7 günlük bir artırmada en çok artırana veri
lecek ve iki ihale arasındaki fark evvelki müşteriden tahsil olunacaktır. 

4 — Alâkadarların bu gayrimenkul-üzerindeki hak ve iddialarını 
evrakı müspiteleriyle birlikte 15 gün içinde daireye bildirmeleri ve aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaştırılma-
sından hariç tutulacaklardır. 

5 — Artırma şartnamesi ilânın gazetede intişarından itibaren 944 -
354 numara ile dosyasında herkese açıktır. Talipler gayrimenkulun imar 
ve bütün hukuki vaziyetini bilhassa satış şartlarını görmüş, okumuş ve 
kabul etmiş addolunacaktır. İlân olunur. 

1179 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Mer
kez Dokuzuncu Komisyon Reisliğinden: 

635 aded kızıl ve karaağaç kontroplâk alınacak 
Muhammen bedeli (5201,80) lira olan 635 aded kızıl ve karaağaç 

kontroplâk 4/10/1944 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satra 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (390,14) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden temi»' 
olunur. 

1185/4-2 

Bozüyük Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Bozüyük Çarşı Mahallesinden Mehmet kızı ve Mehmet karısı Havva 
Böyürten tarafından aynı mahalleden eskici ve Hacı Mahmut oğlu Mah
mut Böyürten aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasında dâvalnîm bulun
mamasından ilânen yapılan tebligat üzerine yğme gelmediğinden hakkın
daki muhakemenin gıyaben icrasına ve duruşmanın da 9/10/1944 pazartesi 
saat 10 a talik edildiğinden mezkûr günde bizzat veya vekil göndermediği 
ve bu karara itiraz etmediği takdirde duruşmaya devam olunacağı malûm* 
olmak üzere ilân olunur. 

1175 

Siverek İcra Memurluğundan : 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: Brr 
bap hanenin tamamı. 

Gayrimenkulun bulunduğu mevki, mahallesi, sokak numarası: Sive--
rek'in Ulucami Mahallesinde vâki sağı tariki has, solu Ali oğlu Şevket 
arkası tekaüt Mustafa oğlu Mehmet, cephesi tariki âm ile mahdut. 

Takdir olunan kıymet: 2000 iki bin liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Siverek İcra Dairesinde 

29/9/1944 cuma günü saat 9 da. 
1 İşbu gayrimenkulun artırma şartnamesi 9/9/1944 tarihinde» 

itibaren 944/51 No. ile Siverek İcra Dairesinin muayyen numarasında her^ 
kesin görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla malûmat al 
mak isteyenler, işbu şartnameye ve 944/51 dosya numarasiyle memuri
yetimize müracaat etmelidir. 

2 . Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 nispe^ 
tinde pey veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkf 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrak* 
müspiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. 

4 Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malûmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş-
ad ve itibar olunurlar. 

5 Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı oları 
diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayrimenkul ile temin edil
miş alacaklarının ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaş-^ 
tırılması masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artırma 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdit ve on be-
şird günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli satış isteyenin alaca
ğına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacakları ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması 
masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi 
düşer. 

6 Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa ra
zı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrı
ca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

İşbu hane yukarda gösterilen 29/9/1944 tarihinde Siverek İcra Dai
resinde satılacağı ilân olunur. 

1200 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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4670 Yeniden Radyo İstasyonları Kurulmasına Dair Kanun  


