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Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

12 Ş U B A T 1946 

SALI SAYI: 6230 

K A N U N L A R 
A d l i E v r a k m Posta, Telgraf ve Telefon İ d a r e s i V a s ı t a s i y l e 

T e b l i ğ i n e dair olan 3560 s a y ı l ı K a n u n a ek K a n u n 

Kabul tarihi: 8/2/1946 Kanun No 4856 

Madde 1 _ 4347 sayılı kanunla uygulanması üç yıl geri bırakılan, 
3560 sayılı kanunun telgrafla tebliğe ilişkin hükümleri bir yıl daha geri 
bırakılmıştır 

Madde 2 — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 Bu kanunun hulkmunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

11/2/1946 

Bul ı i ı 

3560 

4974 

3/12306 

3/18076 

Adli Evrakın Posta. T e l a r a f ve Telefon İ d a r e m V a s ı t a 
siyle Tebliğine dair Kanun ile ek ve Tiıziıklerl . ^ 
A - Kanunlar : 
Adi) evrakın Posta Telgraf ve Telefon İdares i v a s ı t a s i y l e 
t eb l iğ ine dair İtamın 21/1/1939 
A d l ı evrakın Posta. Telgraf ve Telefon Idareeı yaaı tas ıy le 
t eb l iğ ine dair olan 3560 sayı t ı kanuna ek kanun 6/1/1943 
A d l ı evrakın Posta, T e l g ı a f ve Telefon* idaresi vas ı ta s iy l e 
t eb l iğ ine dair olan 3560 s a y ı l ı kanuna ek kanun 9/6/1944 
B • Tusukter 
A d l ı evrakın Posta Telgraf ve T J t f o n idaresi vas ı tâ« ıy ie 
t e b l i ğ i n e dair tuzuk 25/11/1939 
Adl i evrakın PoBta, Telgraf ve Telefon IdareBi \ a a ı t a e ı y l e 
t e b l i ğ i n e dair TuzuğuD bazı maddelerinin değ i ş t i r i lmes ine 
dair tüzük 2/7/1942 

D û a n u 
Tertio Cilt 

20 

24 

25 

ne»m 
G a s e » 

SaMie S a r ı 

172 

195 

1011 

4117 

5297 

5726 

21 18 4368 

23 1376 5147 

Belediye, K a m u l a ş t ı r m a K a n u n u n a b i r g e ç i c i madde 
eklenmesine dair K a n u n 

Kanun No: 4857 Kabul tarihi: 8/2/1946 

Madde 1 — 7/7/1939 tarihli ve 3710 sayılı Belediye Kamulaştırma 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

Geçici madde — 3710 sayılı Belediye Kamulaştırma Kanununun 
22 ncı maddesindeki uç yıllık sure, olağanüstü hallerin başladığı tarih
ten bittiği Hükümetçe kararlaştırılıp yayınlandığı tarihe kadar işlemez. 

Madde 2 _ B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yurutur 
11/2/1946 

Baeheı 

Belediye K a m u l ı ^ t ı r m a H - ı n u n u \ c eki 

3710 Belediye İ s t imlâk Kanunu 14/7/1939 

4633 Belediye istimlak Kanununun 9 itn^u m Kİdt jnı değiş t iren 
kanun 8/8/1944 

ÜUırur 
T e r t i p Cilt S.hlfe S a n 

20 

25 

1705 

1253 

4258 

5777 

T. B. M . M. K A R A R I 
A s k e r î ve M ü l k î T e k a ü t K a n u n u n a ek 3255 ve 4463 

s a y ı l ı kanuni ar m yorumlanacak b i r t a r a f ı 
b u l u n m a d ı ğ ı h a k k ı n d a 

Karar No: 1489 

Orduda muvazzaf subay iken 1325 tarihli eski Tekaüt Kanunu gere
ğince malûl olarak emekliye ayrılmış bulunanlardan bazıları bilâhare 
milletvekili seçilerek Büyük Millet Meclisine katümışlar ve bunlardan bi
rinci, ikinci ve üçüncü dönemlere katılmış olanların aylıkları 995 ve 1664 
«ayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak f88 sayılı Memurin Kanu
nunun (Mebuslukta geçen "müddetin tekaüde mahsup edileceği ve me
busluk tahsisatı olan on bin kUTUşun tekaüde esas tutulacağı) hakkındaki 
yetımıŞ üçunou maddesi gereğince bu miktar aslı aylık üzerinden tekaüt 

işlemleri yine 1325 tarihli Tekaüt Kanunu hükümleri dairesinde düzeltil
miştir 

Bilâhare, 1325 tarihli kanuna gore tekaütlükleri icra edilen m a l û l 

subayların terfihleri maksadıyie kabul edilen 3255 sayılı kanun ile bun
ların almakta oldukları terfih zamları bir misline çıkarılmış ve bu zam 
da dâhil olduğu halde alacakları para miktarının 1 Haziran 1930 tari
hînde, yani halen yürürlükte olan Tekaüt Kanununa gore, tekaüt edilen 
aynı rütbeli ve aynı hizmetli m a l û l emsallerinin aldıkları para miktarım, 
geçemlyeceğtne dair bir hükümle de bu miktar takyit edilmiş bulunmak
tadır Yukarda bahse konu olan m a l û l emekli milletvekillerinin bir kıs
mı da bu kanundan istifade ettirilerek almakta oldukları terfih zamları 
bir ımisli artırılmıştır 

Bilâhare, 3265 sayılı kanundan istifade eden m a l û l subayların 
bir kısmı yine 1683 sayılı Tekaüt Kanunu hükümlerine goı e tekaüt 
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edilen subaylar derecesine gelemedikleri gorulduğıinden bunlaım arasın
daki farkı gidermek ve aynı seviyeye getırılmeleı mı temin etmek mak
sadiyle 14/7/1943 tarihinde 4463 sayılı kanun kabul edilmiş ve bununla 
(3255 sayılı kanunun birinci maddesi gereğince terfih zamları artırılan 
anâlûl subay ve askerî memurlardan halen almakta oldukları aylık, tah
sisat, ytızde yirmi beş zam ve terfih zamları tutan 1 Haziran 1930 tali
hinde tekaüt edilen aynı rütbeli ve aynı hizmetli rnâlûl emsallerine bağ
lanan aylık miktarına kadar artııılacağı) hukmu kabul edilmiştir 

Millî Savunma Bakanlığı, aynı rütbeli ve aynı hizmetli malûl em
sali kaydını, adı geçen mılletvekılîeı ı hakkında, milletvekilliği sıfıtı do-
layısıyle yeniden tahsis edilen on bm kuıuş aslı aylığı esas tutmak su
retiyle ikmal etmiş ve on bm kuruş aslı aylığın tekabül ettiği lütbede 
bulunan ve 1 Haziran 1930 tarihinde tekaütlükleri icra edilen bir malû
lün almakta olduğu emekli aylığına kıyasen bunla ı a da geıeken tahsis
leri yapmış ve tescil için Sayıştaya gondeımıştır Sayıştayca ilk ıkı iş
lem hakkında teıeddut edılmıyeıek tescil yap'ılmıj ise de bılahaıe şev-
kedılen işlem uzeımde durulmuş .ve yapılan incelemeler sonunda mevzua
tın Millî Savunma anlayışını haklı gösterecek mahiyette olmadığı görü
lerek keyfiyetin yorum yoluyla halledilmesi maksadiyle Sayıştayca Yük
sek Meclise başvurulduğu anlaşılmış ve mesele incelenmiştir Vaıııan 
sonuca gore 

A) 3255 ve 4463'sayılı kanunlar münhasıran subaylardan 1325 ta
lihli Tekaüt Kanunu hükümlerine goıe emekliye ayrılmış bulunan malûl 
subayların 1683 sayılı kanun ile emekliye ayrılan aynı rütbeli ve aynı 
hizmetli malûl emsalleri derecesine yükseltilmesi amacını elde etmek 
maksadiyle tedvm edilmiştir Kanun kurucusu bunları kabul ederken or
du dışında her hangi bir suretle aylıklaıı yükselenleri duşunmemaştır. 

B) Her ıkı kanun metninde de sarih olarak yazılı olan (1 Haziran 
1930 tarihinde tekaüt edilen ayını rütbeli ve aynı hizmetli malûl emsalle
rinin almakta oldukları para mikCarını geçemez) kaydındakl emsale, 1683 
sayılı Tekaüt Kanununa göre tekaütlükleri yapılan ve daha müreffeh 
olan emsalden başka bir mâna vermeğe de metnin kapsağı ve her iki ka
nunun ruhu müsait bulunmamaktadır 

C) Malûl emekli bir subayın malletvekılı obuasından doğan aylık 
artımı bu sıfatın gerektirdiği özel bir haldır Artan bu aylığın rütbe tâ
yinine esas tutulması asla vâııt değildir Bir rütbemin nasıl kazanılacağı 

ordu mevzuatında çok açık olarak belirtilmiştir Hiç bir subay gereken 
kademeleri geçmeden general rütbesine yükseltilomez Şu halde millet
vekilliği sıfatlyle bu emekli malûl subayların aylıklarımda yapılan artır
malar mevrıdine tmaksur ve özel olarak kalmaktadır. 

Kaldı k l , Yüksek Meclisçe kabul edilen 1067 sayılı kararda da yine 
özel bir durum arzeden, vekillik etmiş bir zatın tekaüdo esas olan 150 lira 
aslî aylığının malûllüğe de esas tutulamıyacağı sarih olarak belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh 
1 - Emekli malûl subaylardan milletvekilliğine .seçilerek BUyük 

Millet Meclisinin birinci, İkinci ve üçüncü dönemlerinde milletvekilliği et
miş olmalarından dolayı emekli aylıkları, eldeki hükümlere göıe, artırıl
mış bulunanların ellerine geçen para, 3255 sayılı kanunun ikinci madde
sindeki (Bu kanuna gore yapılan zam da dâhil olduğu halde alacakları 
para miktarı 1 Haziran 1930 tarihinde tekaüt edilen aynı rütbnli ve aynı 
hizmetli malûl emsallerinin aldıkları para miktarını gecemiz) kaydına 
göre, fazla olduğundan bu kanundan; 

2 4463 sayılı kanunda ( aldıklaıı maaş, tahsisat, yüzde yirmi 
beş zam ve terfih zamları tutarları 1 Haziran 1930 tarihinde tekaüt edi
len aynı rütbeli ve aynı hizmetli malûl emsallerine bağlanan aylık mik
tarına balıığ olmıyanlarm terfih zamları bu hadde kadar artırılır) kaydı 
karşısında adı geçen emekli malûl milletvekillerinin ellerine geçen para 
yine bu hükümle belirtilen hemrütbe emsalleı inden yüksek bulunduğun
dan bu kanundan, 
İstifade edemiyecekleri tabii görülmüş ve konunun yorumlanacak bir ta
rafı bulunmadığı sonucuna varılmıştır 

6/2/1946 

[Asker î ve M ü l k i Tekaüt Kanunu ve bunun ok vr ı l ı u ^ ı k l ı k l ı rı ılı V ı r 
ve ılfillı Tüsugı i 5844 say ı l ı Rpımi Cazete'je i l lç ık y ı l l ık M ı r ı l t ı n A nnrı < 
kanun bas l ığ ı a l t ına tahsl>e ed i lmi ş t i r 1 
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T E B L İ Ğ 
Orman Umum Mudurluğu 2 No lı Orman Tahdit Komisyonu Baş

kanlığından 

iGerede İ l ç e s i n i n Y e n i ç a ğ B u c a ğ ı n a b a ğ l ı Ç a m l ı k 
K ö y ü s m ı r ı n a t e s a d ü f eden Devlet O r m a n l a r ı n ı n 

tahdit k ı s a d a y a n a ğ ı 

Ormanların tahdidine mütedair 3116 numaı alı Orman Kanununa 
tevfikan Gerede İlçesi dâhilinde mevcut oı inanların tahdidi hususunda 
Orman Genel Müdürlüğünün 9/3/1945 gün ve 17783 sayılı buyruklarını 
mutaakıp Kaymakamlıkça alâkadar köylere 12/3/1945 gun ve 116 sayılı 
bildirimle ılânat yapıldığı anlaşılması üzerine ehlivukuf seçimi ve tah
dide ilgili vesikalar ihzarı hususunda ihtiyar heyetme 25/7/1945 gun ve 
37 sayılı tebligatı mutaakıp Çamlık Koyune gidildi Evvel emirde köyle
rinin hudutları dâhilinde mevcut ormanların etrafı gezildi. Ehlivukuf ola
rak intihap edilen Çamlık Köyünden Ahmet oğlu Mustafa Yardımcı ve 
Muharrem oğlu .Mehmet öztoprak celbedılerek tahlifleri icı a kılındıktan 
sonra orman içinde ve kenarında mülkü ve toprağı olanların ellerindeki 
mevcut tasarruf vesikalarının bizzat veya bılvekâle (mahallinde yerini ve 
hududunu göstermek suretiyle komisyona ibrazı (bildirildiği gibi bir defa 
daha koy muhtarı taraf ından bekçisi vasıtaslyle d 3 halka malûmat veril
di ve tahdit işlerine çıkıldı 

01 Adaköy ve Çamlık sınırı üstünde Deretarla me/vkıindeki 936 
numaralı Icuru duvardan şimali şarkiye doğru Çirçiı, İmamderesini geçe
rek Harmanfırınıyerl, Ayıderesinl geçerek Yazlıcak köylü tarlasının bur
nu, Büyükağıl, Kızkuyusu (kuruduvar) mevkilerinde bulunan 936-946 
numaralı noktaların teşkil ettiği tahdit hattının şmaünde kalan ormana 
kanuni ve muteber vesaik ibraz edilemediğinden tahdidinin Devlet namı
na yapılmasına. 

2 Mezkûr tahdit hattının cenubunda (kalan ve Çamlık köy arazi 
camiasını teşkil eden tarlaların ormana komşu bırakılmasına yukarda 
zikredilen tahdit hattı üzerindeki Köylütarlasınınburau mevkiinden 944 -

1009 numaralı noktaların teşkil ettiği bağlama hattlyle Çamlık Köyünün 
Kertil Mahallesinin Helibaydamı mevkiine gidildi. Buradan 1009 -1040» 
1009 rasat numaralarının bulunduğu Şahinkayası, Kapıaltı, (Hokoksuyu-
dereslni geçerek) Koyyanı, Bostanlarla, Yumrutaş, Yaylabostanı, Elma-
pmannmtepe, Kocafındık, Kapınınüstyanı ve yine Helibaydaml mevklle-
rinden ölçülerek yüründü, 1009 - 1040 - 1009 rasat noktalaıiyle çevrili ve 
orman içinde olan Kertil Mahallesinin tarlalarını halihazır vaziyetinin 
tesbltlyle iktifa edilmesine 

3 Yukarda zikredilen mahallerin Yumrutaş mevkiinin 1060 met
re garbında ve Eskiçağ Köyü hudutları içindeki ormanda yine Çamlık 
Köyün Karatas Mahallesini Osman Şimşek Sayvantı yanındaki 1025 nu
maralı noktaya gelindi. Buradan Kuyuayağı, Sivhtaş, Taşpmarı, Terelik 
ve yine başlangıç noktasına dönüldü 1025 - 1031 - 1025 rasat numarala-
ıriyle çevtili Çamlık Köyünün Karataş Mahallesine alt tarlaların da hali
hazır vaziyetlerinin tesbltlyle iktifasına karar verildi 

Her noktanın mesafe ve semt zaviyesi hanel mahsuslarına yazüdı 
ve sınır boylarının başlangıç ve nihayetlerine arazinin vaziyetine göre 
yaptırılan kuruduvar ve her noktaya siyah yağlı boya Ue numara yazı
larak çaktırılan kazıklar muhtara teslim edildi. 1/10.000 mlkyasındakL 
krokisi tersim edilip eklenen işbu tutanak tebliğ tarihinden itibaren üç 
ay zarfında mahallî mahkemesine itirazı kabil olmak üzere mühür ve< 
imza ile tasdik edildi. 

2 No. lı Or. Tan. Ko. Bş. Ormancı Üye (Hukukçu Üye 
Yümnü Keskin Adnan Angın Niyazi Genee.r 

Ehlivukuflar 

Ahmet oğlu Mustafa Yardımcı Muharrem oğlu, Mehmet öztoprak 

2476 
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İ L Â N L A R 

M. S. B. 1 numaralı Satın Alma 
Komisvonundan 

1 Okul ve hastanelerin 10 aylık ihtiyaçları için 127 ton sut ile 
185 ton yoğurdun satın alınaı ak mukaveleye bağlanması kapalı zarfla ve 
Ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur 

2 Eksiltme, 21 Şubat 1946 perşembe gunu saat (11) de komisyon 
tolnasında yapılacaktır 

3 Sütun,, muhammen bedeli (77 470) Ura ve muvakkat teminatı 
(5 123) lira (50) kuruş ve yoğurdun muhammen bedeli (144 300) lira ve 

;muvakkat teminatı (8 465) liradır 
4 Evsaf ve şartlar her gun komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin sut için ayrı, yoğurt için ayrı olmak üzere kanuna 

taygun teklif mektuplarını ihale saatmden bir saat evveline kadar komis
yona vermeleri 283/4-j 

M. S. -B. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

(25) ton Karpit satın alınacaktır. 
Komisyonda mevcut evsaf ve şartnamesine göre (25) ton karpit sa

lim ahnacaktır Hepsinm muhammen bedeli (16.500) lira olup kesin temı-
«ıatı (2 475) liradır Eksiltmesi 15 Şubat 1946 cuma günü saat (15) de pa
zarlıkla yapılacaktır isteklilerin belli gun ve saatte kesin temınatlariyle 
ttürilkte Komisyona gelmeleri 

Şartnamesi her gün öğleden evvel (11 -12) arasında Komisyonda go-
ffülebilir. 

K.2__285/3-3 

M. S. B. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Millî Savunma Bakanlığının Saraçoğlu Mahallesi tarafındaki bahçe 
«duvarları yaptırılacaktı! Keşif bedeli 28.573 Ura 82 kuruş olup muvak
kat teminatı 2 143 lira 4 kuruştur İhale kapalı zarf usulü ile 15 Şubat 
1946 cuma günü saat 15,30 da Bakanlık Satın Alma Komisyonu binası 
İçerisinde yapılacaktır, Bu işe girecekler asgari fen memuru olacaklar 
veyahut 20.000 îlfalık bir ışı bir defada nüenu suretle bitirmiş olduğuna 
<dair vesikayı eksiltme zarfı içerisine koyacaktır. Proje ve şartnameler 
Sıergun öğleden sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin 15 Şubat 1946 
günü saat 14,30 a kadar mektuplarım makbuz mukabili Komisyon Baş-
feanlığma vereceklerdir 

206/4- i 

Bayındırlık Bakanlığından 

Kırmataş döşenmesi işi 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Ankara - Kayseri - Sivas yolunun 

'254 + 410 - 298 + 404 ncu kilometreleri arası kırmataş döşenmesi ışı olup 
keşif bedeli (487.336,54) liradır. 

2 _ Eksiltme 25/2/1946 tarihine raslayan pazartesi gunu saat İC da 
Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Köprüler Reisliği odasında kapalı zarf usu-
llyle yapılacaktır 

3 Eksiltme şartlaşması ve diğer evrak (24,37) lira bedel ile Şose 
ve Köprüler Reisliğinden alınacaktır. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin 1946- yılma ait Ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (23.243,46) liralık geçici güven akçesi 
vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair İsteklilerin bu işin teknik öne
minde bir işi iyi surette başardığını veya İdare ve denetlediğini ısbata ya
rar belgeleriyle birlikte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gun 
evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu işin eksiltmesine gir
mek için ehliyet belgesi almaları. 

5 _ isteklilerin eksütme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde hazırlayacakları yükleme mektuplarım İkinci maddede 

yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 
316/4-2 

Bıtum alınacak 
26 Şubat 1946 salı gunu saat 15,30 da Ankara'da Bayındırlık Ba

kanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanacak Malzeme 
Eksiltme Komisyonunda 1000 bin ton bıtum'un kapalı zaıf usulıyle ek
siltmesi yapılacaktır. 

Mezkûr 1000 bin ton bıtum ıçm tahmin edilen bedel 250 000 ıkı yüz 
elli bin Uradır. 

Geçici teminat 13.750 on uç bm yedi yuz elli liradır Eksiltme şart
laşması ve teferruatı 12,5 on ıkı buçuk Ura bedel mukabilinde Malzeme 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İsteklilerin tekUf mektuplarını geçici teminat ve şartlaşmasmda 
yazılı belgelerle birlikte aynı gun saat 14,30 a kadar mezkûr Komisyon 
Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır 

329/4-2 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden • 

Cinsi 

Kömür nakliyesi 
Mezar tahtası 

Miktarı 

1200 Ton 
70 M mikâp 

Tafsilât 

Fiyatı 
Li ra K . 

Tutarı 
Lira K 

M . bedeli 
Li ra Kr 

4 00 
180 00 

4800 00 
12600 00 

360 Off 
945 00 

Kömür nakliyesi 28/2/1946 perşembe saat 10,30 açık 
(Mezar tahtası 28/2/1946 perşembe saat 11 kapalı 

1 — Ankara Numune Hastanesinin ihtiyacı olan yukarda yazılı i k i 
kalem mevat hizalarında yazılı olduğu veçhile kapalı ve açık eksiltmeye 
konulmuştur 

2 _ Açık eksiltmeye girecekler 'teminat mektubu veya makbuzu İle 
esnaf odasından aldıkları vesaik ile birlikte muayyen olan günde komis
yona müracaatları 

3 _ Kapalı zarf usulıyle yapılacak eksUtmeye gireceklerin kanunun 
tarıfatı dairesinde hazırlayacakları mühürlü teklif mektuplarım belli olan 
gun ve saattan bir saat evveline kadar komisyona vermeleri 

4 _ Şartnameler her gun Hastane İdaresinde görülebilir-, 
352/4-1 

Ankara Valiliğinden 

1 — Ankara - Kızılcahamam - Geıede yolunun 87 - 96 ncı kilomet-
leleri arasında toprak tesviyesi, smaı imalât, şose inşası ve onarım işle
rinin ihalesi 4/3/1946 pazartesi gunu saat 16 da Ankara Valiliğinde Daimi 
Komisyon odasında yapılmak uzeıe kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur 

2 Keşif bedeli 319 755 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 16 140 
lira 24 kuruştur 

3 _ Eksiltmeye iştirak edeceklerin Y ımımar, Y mühendis, mühen
dis veya fenmemuıu olması veya bunlardan birisi ile ışın başından sonu
na kadar teşriki mesai edeceklerine dair noterden belge ibraz etmesi ve1 

şimdiye kadar bu kabil en az 300 bm liralık ış (başardığına dair olan bel
gesini ihale gününden en az üç gun evvel bir dilekçeye bağlıyaıak Vali
liğe vermeleri ve bu işe iştirak ıçm fennî yeterlik belgesi almaları lâzım--
dır 

4 İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat mektup ve
ya makıbuzlaıiyle Ticaret Odasının vesikalarını ve 3 uncü madde gere--
ğince alacakları fenni yeterlik belgesini yukarda adı geçen günde saat 
15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 

5 Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gun Baymdıılık Müdürlü
ğünde görebilecekleri. 

355/4-1 



Sahfft» 10096 (Rosal Goetc) 12 f ^ » A T 1946> 

Sağlık ve Sosyal Yaranıl Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
ba Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz tifüs şubesi İhtiyacı lçüı 21/2/1946 tarihinden yıl sonuna 
kadar yüz bin adet civcivli günlük taze yumurta kapalı zarf usuliyle satm 
alınacaktır. 

Muhammen bedel 15.000 ilk teminat 1.125 lira, olup ihalesi 20/2/1946 
Çarşamba günü saat 11 de müessesede, toplanacak Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır. 

Şartnamesi hergün müessesede görülebilir 
isteklilerin kanuni teklif mektuplarım İhale gılnu saat ona kadar ko

misyona vermeleri 
B77/4-3 

Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıs
ı h h a Müessesesinden-

Miktarı 
Cinsi Aded Muhammen bedel i lk teminat 

10 gramlık şişe 25000 2225 
20 » » 25000 2437 50 
30 » » 100000 10000 

100 » » 100000 17500 

1250000 32162 50 ,2412 19 

Müessesemiz ihtiyacı Içm yukarda cins ve miktarı yazılı şişeler ka
palı earf usuliyle satın alınacaktır. 

Muhaarumen bedelleriyle ilk teminatı hizalarında gösterilmiş olup 
ihalesi 25/2/1946 pazartesi gunu saat 11 de muessîsede toplanacak Satm 
Alma Komisyonunda yapılacaktır 

Şartnamesini görmek isteyenler her gün müesseseye müracaat ede
bilirler. Taliplerin kanuni teklif mektuplarını ihale günü saat ona kadar 
komisyona vermiş olmaları. 

315/4- 2 

Tarım Bakanlığından • 

1 — Niğde - Aksaray Koçaş Teknik Ziraat Okulu harici hava hattı 
Elektrik şebekesi ve teferruatı kapalı zarf usulü ile 6/2/1946 tarihinden 
İtibaren eksiltmeye çıkarılmıştır 

2 — Bu tesisatın tahmini keşif bedeli 42021 lira geçici teminatı 
3152 liradır. 

3 — Eksiltme Tarım Bakanlığı binasında toplanacak inşaat Komis
yonunca 21/2/1946 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de yapüacak-
tır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 210 kuruş mukabilinde Le
vazım Müdürlüğünden alınabilir 

5 — Eksiltmeye girmek Istlyen mütaahhltlerln Bakanlıktan bir ve
sika almaları şarttır, isteklilerin bu vesikayı alabilmeleri İçin resmî tatil 
günleri hariç ekşitme tarihinden en az üç gün evvel bir dilekçe ile Bakan
lığa müracaat ederek dilekçelerinde bir kalemde bu işe benzer (30.000) l i 
ralık bir tesisat işini muvaffakiyetle ikmal ettiklerine dair resmî daireler
den verilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır, isteklilerin gerek malî vazi
yetleri ve gerekse teknik teşkilatları ye halen taahhütlerinde mevcut iş 
vaziyetleri ve şimdiye kadar yaptıkları diğer butun işlerdeki muvaffaki
yet dereceleri tetkik edilerek Komisyonca haklarında edinilecek kanaa
tin müsbet bulunması lazımdır 

6 — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna gü
re taliplerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektuplarım ayn bir 
zarfa, ehliyet vesikası, yeni seneye alt Ticaret Odası vesikası ve şartna
mede yazılı diğer vesikaları, geçici teminat ve mektup veya vezne mak
buzunu ayrı bir zarfa koyduktan sonra kapalı ve mühürlü zarfım eksilt
me saatinden bir saat önceye kadar Komisyon Başkanlığına teslim ey
lemeleri ilân olunur. 

Postada vukubulacak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz 

292/4- 4 

Ankara P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden 

5 tane eski otomobil satılacak 

1 Satılacak otomobillerin; 

Tahmin 
Lâstik bedeli Plâka Motoı 

Marka ve cinsi sayısı lira No No 

Reno kamyon 6 3500 0 6550 Karosersiz 
» » 7 4000 0 6398 Karoserli 
» » 6 4000 0 2106 » 

Fort otobüs 6 5000 195 Saç karoseri! 
» kamyonet 5 1700 107 » ,> 

2 Artırma kapalı zarf usulü iledıı İhale teklif edilen en yüksek". 
bedel nazarı dıkkata alıpmak şartıyle ayrı ayrı da yapılabileceğinden is
tekliler otomobiUerln bir veya bir kaçma birden teklifte bulunabilirler, 
isteklilerin satın alacaklaıı otomobilleıin bilinci maddenle yazılı tahmin 

. bedellerin % 15 nisbetınde teminat yatırmağa ve teminat makbuzunu ka
nunun tarifine gore hazırlayacak!aıı teklif mektuplaı lyle birlikte artırma 
saatmden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanına vcı meleri lâzım
dır 

3 — Reno marka otolar telsiz gönderici ista-syonunda diğerler Baş
müdürlüğümüz binası avlusunda ve buna ,ııt şartlaşma Başmüdürlüğümüz-
bürosunda her gun görülebilir. Artırma 28 Şubat 1946 perşembe günü saat 
15 te Başmüdürlüğümüz binasında yapılacakta 

Postada vukubulacak gecikmeden sorum kabul edtlmiyeceğı ilâm 
olunur. 

350/4-1 

Malatya Sulh Hukuk Yargıçlığından 

İsmail Hakkı ve Mustafa Romzi Anar vekilleri Avukat Mustafffs 
Ağabığum tarafından Hamıdıye Mahallesinden Raıf oğlu Ahmet Anar ve 
Sıdıka Anar ve Izzetiye Mahallesi Halep Caddesinde 57 numaıalı hanede-
Hacı Ömer kızı Rabıa Enderic, aynı yerden Izzetiye Enderle ve aynı yer
den Zehra Enderic ve aynı yerden Cemal oğlu Fahri Enderle ve Munevveı 
Enderic aleyhlerine açmış olduğu ızaleı şüyu dâvasının yapılan yargıla-
(masında : 

Halen bulundukları yerlerin belli olmadığı anlaşılan RabU Enderic 
Izzetiye Enderic, Zehra Enderic, Fahri Enderic, Münevver Enderic'f 
davetiyelerin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma 14/2/1946 gün(J> 
saat 9 a bırakılmış olduğundan o gun mahkemeye gelmedikleri takdirde^ 
haklarında gıyap kararı verileceği ilân olunur. 

382 

Aşkale Sulh Hukuk Yargıçlığından 

Aşkale'nin Danzut Köyünden Hamit oğlu Ahmet Comaklı tarafın
dan Aşkale Sulh Hukuk Mahkemesine açmış olduğu hasımsız gayrlmen -
kul tescili dâvasının yapılan duruşmasında : 

Aşkale Kasabası hududu dâhilinde vâki taı afları sarkan yol, gar
ben Mehmet Alı tarlası, şimaien Kome giden yol, cenuben yol ve ismail?, 
tarlasıyle çevrili 150 lira değerinde ve 16 dönüm miktarında ve Cinahmet-
ler mevkiinde vâki bir tarlaya bir hak iddia eden varsa ilân tarlhindeı» 
itibaren bir ay içinde Aşkale Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etme
leri ilân olunur. 

310/1-1 

İsparta Sulh Hukuk Yargıçlığından 

İsparta'nın Tekke Mahallesinden Yahya Hadi karısı Sakine EgU ta
rafından istanbul Fatih Fevzipaşa Caddesinde Malta tramvay durağı kar
şısında 83 numaralı apartman birinci katta damadı binbaşı Bay Nafiz 
Çelik yanında Saffet Çelik ve rüfekası aleyhlerine açtığı lzalei şüyu dâ
vasının İsparta, Sulh Hukuk Mahkemesinde yapüan yargılamasında: 

Dâvâlı Saffet Çelik ikametgâhında bulunmadığı ve nereye gittiği 
malûm olmadığından tebligat makamına kaim olmak üzere (İlânen tebli
gat ifasına ve yargılamanın 26/2/1946 günü saat 10,15 e bırakılmasına 
karar verümiş olduğundan mezkûr gün vc saatte mahkemı>mizde hazır 
bulunması lüzumu İlân olunur. 

300/1-1 

Başbakanlık •fvlet Matbaaa* 
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             İÇİNDEKİLER 

                  Sayfa 

 
Kanunlar 
 
4856  Adli Evrakın Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi Vasıtasıyla Tebliğine Dair Olan  
 3560 Sayılı Kanuna Ek Kanun         1 
 
4857 Belediye, Kamulaştırma Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   1 
 

T. B. M. M. Kararı 
 
1489  Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununa Ek 3255 ve 4463 Sayılı Kanunların  
 Yorumlanacak Bir Tarafı Bulunmadığı Hakkında       1 
 

Tebliğ 
 
Orman Umum Müdürlüğü 2 Nolu Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığından    2 
 

İlanlar             3 
 


