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İ n e b o l u ve Amasra l i m a n l a r ı y a p ı m ı i ç i n gelecek 
(yıllara g e ç i c i y ü k l e n m e l e r e g i r i ş i l m e s i 

h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun l\o 4870 Kabul tankı U/2/1946 

Madde 1 İnebolu ve Aması a Limanlarındaki dalgakıranların ona
rılma ve uzatılmaları ve Ibu limanlarda yanaşma yerleri, tarama ve l i 
manla ilgili diğer işlerin yapılması için yıllık ödeme miktarı (900 000) 
lirayı geçmemek üzere üç buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişmeğe Bayındırlık Bakanlığı ve faizleriyle birlikte 
bu miktara kadar bono çıkarmağa Maliye Bakanlığı yetkılıdıı 

Madde 2 Birinci maddede yazılı işler ıçm gerekli ödenek Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs'mlarına 
koaur. 

Madde 3 _ Amasra'da dalgakıran tamu ve inşası için gelecek yıl
lara geçici taahhüt icrası hakkındaki 7/7/1939 tarihli ve 3715 sayılı ka 
mm kaldırılmıştır 

Madde 4 _ Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe guer 
Madde 5 _ Bu Kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanlaıı yuıutuı 
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Sil ma S a v a ş ı Kanunu 

Konun No- 4871 Kabul tarihi 15/2/1946 

Genel hukııınleı 
Madde 1 _ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1593 sayılı Umumi 

Hrtzıssıhha Kanunu ve bu Sıtma Savaşı Kanunu hukumleıme dayanarak 
gerekli gördüğü yerlerde sıtma hastalığı ile savaş vapaı ve «savaş yapı
lacak yerleri tesbıt ve ilân eder 

Kvruluş ve yetki 
Madde 2 _ Sağlık ve Sosyal Yaıdım Bakanlığı Savaşın geıektu-

dığı yerlerde sabit ve gezici kuıuilaıla laboratuvaılar enstitüler, hasta 

neler, yataklı ve yataksız dıspanseı ler, bakımevleri kurmaya ve savaşda 
odevlendırılecek memur ve hizmetlilerin yetiştirilmesine ve tekâmülüne 
ait kurslar açmağa ve sıtmalı bölgelerdeki halkın tedavi ve korunması 
ıçm geıeKh her turlu ilâçları parasız vermeğe ve tedbırleu almaya izin
lidir 

Madde 3 Sağlık ve Sosyal Yaıdım Bakanlığı, yukarıkı maddede 
yazılı kurullar ve müesseseleı için gerekli tabip, eczacı, sıtma savaş me
muru ve sağlık koruyucusu, yüksek mühendis, mühendis ve fen memur
ları hemşire ve diğer meslekî ve idari memurlar kullanmağa yetkilidir 

Sağlık koruyucusu olarak çalıştırılanlardan kıdemi beş yıla vaıan-
laı ve açılan en az uç aylık bir kurs sonunda yapılacak imtihanda başarı 
kazananlar sıtma savaş memuru ımvanıyle Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülü hakkındaki Kanun esaslarına gore aylıklı kadroya 
geçirilirler Ancak halen sağlık koruyuculuğunda çalıştırılmakta olup hiz
met sureleri beş yılı geçenler ve bu sure içinde başarı ile çalıştıkları üst
len taıafından onananlar, kutsa bağlı tutulmadan aylığa geçirilebilirler. 

Sıtma savaş memulları kuçuk sıhhat memurları gibi 4192 sayılı Ka
nun hükümlerinden istifade ederler 

Odev ve yasaklaı 

Madde 4 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sıtmadan koıun-
ma ve sıtmalıları tedavi bakımından lüzum gösterdiği tedbirleri almağa 
ve tesisleri yapmağa, diğer Bakanlıklarla resımî ve özel butun daire ve 
kurumlar ödevlidir Bu odevlerm uygulama şeklini ilgili Bakanlık ve daı-
ı elerle Sağlık ve Sosyal Yardıjn Bakanlığı birlikte düzenler 

Madde 5 — Sıtma ile savaş yapılan bölgelerde valiler ve bütün ma
halli mülki üstler kendi çevı elerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının lüzum göstereceği tedbirleri alırlar Genel müfettişlerle vallleı bu 
isleri yakından kovuştu i m ak ve denetlemekle ödevlidirler 

Madde 6 Sıtmalı bölgelerle sıtmanın çoğalıp yayılmasından kor
kulan boLgelerde 

A) Ev, sokak, bağ, bahçe, arsa, mera, çayır, çeltik veya sivrisinek 
surfesının yetişip inkişaf edebileceği sure ıçmde su altında bırakılan tar
la fabrika, su değirmeni, su bentlen, su arkları, çeşme ayakları ve her 
turlu su birikintileri husule getirecek yerlerde sıtma bakımından zarar 
vereceği sıtma savaş kuı ulu tarafından tesbıt edilen her türlü surfe yu
valarının yokedılmesı hakkında teklif ve tavsiye edilen butun tedbirleri, 
bu mahaüeri ellerinde bulunduran resmî ve özel bütün daireler ve kurum
larla gerçek ve tüzelkişiler zamanında almakla ödevlidirler 

Bt Bu maddenin (A) bendindeki tedbirleri zamanında almamak, 
alınmasına karşı koymak ve alınmasını güçleştirmek, tedbirleri alacak-
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laıa engel olmak, yem bastan surfe yataklarının doğmasına sebep olmak, 
ev ve bağlanıklarıyle diğer butun binalarda, bahçe, arsa gibi yerlerde ya
pılacak teftiş ve incelemelere engel olmak yasaktır 

'Madde 7 — Sıtma ile savaş yapılan yerlerde herkes savaş kurul
larınca yapılacak genel muayenelere gelip muayene olmak ve ailesi efra
dını getirip muayene ettirmekle odevlıdıı 

Madde 8 — Çevresinde oturanların sağlığına zarar vereceği ilgili 
sağlık makamlarınca tesbit olunan ve kuçuk sây İle giderilmesi kabil 
buluaan sıtma kaynaklarıaıın ortadan kaldırıtanasiyie o ye<de oturmaktd 
bulunanlar ödevlidir 

Kuçuk sây odevı yılda beş gündür. îşbu ödev kasaba ve şehirlerde 
belediyelerce, köylerde ihtiyar heyetlerince halka bedenen veya para ola
rak salınır 

Bu ödeve 18 yaşından 60 yaşma kadar erkek nüfus tabidir Mâlûl-
leı, öğrenciler, askerde bulunanlarla kuçuk sây ödevinin ilân edildiği yıl 
içinde o yerde buluınmıyanlar bu ödev dışındadır ödev cetvelleri idare 
makamla rrnca onanır 

Madde 9 Surfe kaynaklar mm ortadan kaldırrlması için kuçuk 
sây yapılacak yerlerin tâyini ve hudutlandırılması, ödevlilerin tesbıtı ve 
işin tevzii sıtma komisyonlarına aittir. Bu komisyonlar, ıl merkezlerinde 
vah, belediye başkanı sağlık ve sosyal yardımı muduru, sıtıma savaş 
başkanı, bayındırlık ve tarım müdürlerinden ve ilçelerde kaymakam 
belediye başkanı, hükümet tabibi, sıtma savaş iabıbı, tarrm varsa 
bayındırlık memurlarmdan kurulur Askerî garnizon bulunan yerleıde, 
garnizon komutanını temsil etmek üzere garnizonun en yüksek rütbelr 
tabıbr, eğer tabip yoksa garnizonun komutam, yahut, o yerin en yüksek 
askerî üstü veya bunların temsilcileri komisyona 1 atılır Bu komisyon
lar, odev para olarak ödenecek ise alınacak paranın toplanıp harcanma
sını da denetler 

Yukardakı fıkralarda yazılı komisyonun odevı, köylerde ıhtıyaı he
yetle! ı tarafından koyun bağlı bulunduğu bucak müdürü, ilce kaymaka
mı ile sıtma savaş tabibinin denetimi altında yapılır. 

Sıtma savaş kurulu olmıyan yerlerde yukardaki komisyonlar, sıt
ma savaş başkanı ve tabipleri bulunmaksızın da umularak aynı işleri 
yaparlar 

Madde 10 Ödevini para olarak ödeyecek olanlardan ahnacak pa
ralar, mahallî belediyelerce o bölge için tesbit edilecek işçi gündeliği üze
rinden (hesaplanır 

Bu paralar 9 uncu maddedeki komisyonların hazırlıyacakları cet-
velleıe göre özel idareler kuruluşu tarafından tahsil edilerek özel bir 
hesaba kaydedilir ve sıtma komisyonlarının gösterecekleri arazi ıslahatı 
İşlerine harcanır 

B u maksatla toplanan paralar özel idarelerce başka bur yere hiç 
bir sebeple harcananııyacağı gibi yılı içinde artakalan paralar da gele
cek yulara, aynı maksatla harcanmak üzere aktarılır 

Madde 11 Kuçuk sây odevı ile îdareı Umumıyeı Vılâyat Kanunu
nun 78 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince özel idarelerin de ayrıca 
yardıma katılmasıyla yokedılmesı mümkün olamıyan bataklıkların sağ
lık İtibariyle düzenlenmesi ve tezelden yökedılmesi zaruri olanları, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile bu Bakanlığın göstereceği lüzum üzerine 
Bayındırlık Bakanlığı veya işbu araziden faydalananlar tarafından ıslâh 
olunur 

Madde 12 Gerek kuçuk sây ilânı gerekse Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının yardımiyle genel sağlığı korumak üzere açılan kanal ve kuru
tulan bataklıkların iyi korunması ve daimî bakımı ile civar halk ödevlidir 
Resmî ve özel kurumlarla gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılan kanal 
ve kurutulan bataklıkların daimî bakımı ve korunmaslyle de buraları el
lerinde bulunduran ve faydalananlar ödevlidir. Bu kanaUarı her hangi 
bir şekilde olursa olsun bozmak veya suyun akımına mâm olmak yasaktır 

(Madde 13 Yol, demiryolu, köprü, su barajları, regülâtör İnşaatı, 
sulama ve boşaltma kanalları açılması, fabrika, çiftlik, enstitü ve sair 
kalabalık halk kütlesi barrndıran kurumların tesisi sırasında sıtmanın 
zararlarını önlemek bakımından ilgili makamlar önceden Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak ve 
bu tedbirleri idame ettirmekle ödevlidirler. 

Madde 14 Sıtmalı bölgelerde resmî ve özel burumlar, çiftlrk, çel
tiklik, devamlı veya geçici işçi çalıştıran arazı sahipleri veya kiracıları, 
amele ve hizmetlilerine fennî usul dairesinde parasız olarak sıtma ilâcı 
dağıtmak ve bu yerlerde bulunan şahısları sıtmadan korumaya matuf her 
türlü tedbirleri almakla ödevlidirler 

Madde 15 _ Lâğım veya genel mecrası olmayan yerlerde helâ ve 
bulaşık suları İçin hususi ve üstü her zaman açılıp kapanması mümkün 
kapakla örtülü çukurlar yapılması mecburidir. 

Madde 16 Şehir ve kasabalarda savıtsinek ürememe manı olarak 
ve yokedilmesinr sağlıyacak tedbirleri almakla mahallî beledlycleı Ödev
lidir 

Madde 17 — Yokedılmesi uzunca zamana muhtaç büyük sıtma mem
balarının çevresi içinde bulunan köyler, arazi, kuruluş, onarma ve dona
tımları 4753 sayılı kanuna gore Devletçe sağlanmak şartıyle Bakanlar 
Kurulu kararı ile en yakm sıtmasız muhite naklolunabilirim 

Madde 18 — Sıtma ilâçlarının para ile satılmasına veya parasız dağı 
turnasına dair olan esaslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbtt 
olunur. Bakanlığın tesbit ettiği bu esaslar dışında veya İzinsiz olarak 
sıtma ilâçlarının satılması, sattırılması, satışa çıkarılması veya istif edil
mesi veya yurt dışına çıkarılması yasaktır 

Akçalı hükümler 

Madde 19 — Her sıtma mevsimi sonunda sıtma savaşı işlerinde ça
lıştırılan tabiplerle sıtma savaş memurları ve sıtma sağlık koruyucularına 
ve bu hususta büyük çalışma ve başarı gösteren Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığr ile diğer Bakanlıkla) kuruluşlarındaki memurini A ve sözle, yazı 
ile veya örnek olmak suretiyle sıtma savaşı hakkında halk aı asında büyük 
ilgi uyandıran okul öğretmenleri ve köy muhtarlariyle diğer kişilere ve 
sıtma savaşı bölge başkanlarınca onanmak şartlyle sıtma savaşma hâdlm 
su ıslahatı veya toprak ameliyatı yapan köy muhtarlariyle diğer kişi ve 
kurumlara, bütçenin sıtma savaşı giden tertibinden beş yuz lirayr geçme
mek üzere para veya srtma savaşının faydalarını gösterir projeksiyon 
aletleri, tablolar, okul ders araçları gibi aynî ikramiye ve mükâfatlar 
verilmesine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam yetkilidir. 

Ceza hükümleri 

Madde 20 — Bu kanun gereğince sıtma savaşı amaelyle Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, sıtma savaş başkanları veya tabipleri tarafın
dan alınan karar ve tedbirleri veya yapılan bdıhı uYilcrl yı.ı ütnıt k.V öd,-vlı 
olup ta bu karar, tedbir veya bildirimleri yürütmıyen vey.ı uyguluımyan 
veya sıtma ile savaş yapılmasında veya denetlemesinde kuşum görülen 
ve bu kanunun resmî dairelere ilgisi olan maddelerini uygulamayan bütün 
daire ve kurumlara mensup memur ve hizmetliler, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının teklifi uzermc mensup oldukları dairelerce, hareketleri
nin mahiyetine göre, disiplin cezalarından herhangi birisiyle cezalandırılır 

Bu madde gereğince disiplin cezası verilenlerden hareketleri suç ko
nusuna girenler hakkında ayrıca kanunî kovuşturma da yapılır. 

Madde 21 — A) Bu kanunun dördüncü maddesi hükmüne uygun ha
reket etmiyen ve 6 nci maddesinin (A) fıkraslyle konulan ödevleri yap-
mıyan ve (B) fıkrasındaki yasaklara aykııı hareket eden özel tüzelkişi
ler temsilcileri hakkında 50 liradan 200 hıaya. kadar paıa cezası ve gerçek 
kişiler hakkında ise* 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası veya bir 
haftadan iki aya kadar hafif hapis cezası yahut her ikisi birlikte hükmo-
lunur. 

7 nci maddede yazılı genel muayeneye, bulundukları yerde yapılacak 
davet üzerine gelerek veya velayet veya vesayeti altındaki kimseleri ge
tirerek muayenesini yaptırmıyanlar 25 liraya kadar hafif para cezasına 
çarptırüırlar 

B) 8 inci madde ile konulan ödeve uygun hareket etmlyenlcr hak
kında 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası veya bir haftadan ik i 
aya kadar hafif hapis cezası veyahut her ikisi, blıden hükmolunur. 

C) 12 ııcı maddenin birinci fıkrasının resmî ve özel kurumlarla ger
çek ve tüzelkişiler tarafından açılan kanal ve kın utulan bataklrkların 
daimî bakımı ve korunmaslyle de buıalaıı ellerinde bulunduranların voya 
bu yerlerden faydalananların ödevli bulunduklarına dalı hükmü ihtiva 
eden ikinci kısmına uygun hareket etmiyen özel tüzelkişiler tümt,ictlerl 
hakkında 50 liradan 200 liraya kadaı paıa cezası ve gerçek kişiler hak
kında ise 20 liradan 200 liraya kadar hafif paıa cezası veya bir hat tadan 
iki aya kadar hafif hapis cezası veyahut her ikisi birden huknıolunuı 

12 nci maddenin son fıkrasında yazılı yasaklara aykırı hareket eden
ler hakkında 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası veya bir hafta
dan ıkı aya kadar hafif hapis cezası yahut her ikisi birlikte hükmolunur. 

D) 14 üncü madde ile konulan ödevi yapmıyan özel kurumlar, çiftlik, 
çeltiklik ve devamlı veya geçici işçi çalıştıran arazi sahipleri veya kira
cıları hakkında 50 liradan 500 liraya kadaı ağır paıa cefası hükmolunur 
Tekerrürü halinde bu ceza ik i kat alınmakla beraber ayrıca bir aydan 
altı aya kadar hapis cezası da tâyin olunuı 

E) Bu maddede yazılı cezaları gerektiren suçlara ilişkin dâvalarla 
parasız dağıtılan sıtma ilâçlarım Batanlar hakkındaki dâvalara sum mah
kemeleri bakar 
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Madde 22 21 ıncı maddenin (A, C, D) fıkraları hükümleri uygulan
makla beraber mahkeme kararı beklenmeden ıslahı gereken her nevi sürfe 
kaynakları sıtma savaşı kurulları tarafından hemen ve gerektiği takdirde 
zabıta kuvvetiyle yokedılerek ve gerekli işler yapılarak buna ait giderler 
tutarı Tahsili Emval Kanununa gore Maliye dairelerince ilgililerden tahsil 
olunur 

Madde 23 — A) Bu kanunun 18 inci maddesine aykırı olarak sıtma 
ilâçlarını satan veya sattıran veya satışa çıkaran veyahut istif edenlerin 
İlâçları zoralıma bağlı tutulmakla beraber haklarında, eylemleri kanun
larımıza göre daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde, 100 liradan 1000 
liraya kadar ağır para cezası veya uç aydan hır yıla kadar hapis cezası 
veyahut her ikisi birlikte hükmolunur 

B) Sıtma İlâçlarını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izni ol
maksızın yurt dışına" çıkarmağa kalkışmak veya çıkarmak kaçakçılıktır. 
Bu, suçu işliyenler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle bir
likte ilâcın kıymetinin ıkı katı tutarmca ağır para cezası hükmolunur 
Ve ilâçlar zoraluma bağlı tutulur Ancak zatî ihtiyaç ıçm götürülecek 
miktardaki İlâçlar bu hükme bağlı değildir. 

Bu fıkra hükümleri 1918 sayılı kanuna göre uygulanır. 
Madde 24 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca parasız dağıtılan 

sıtma ilâçlarını satanlara, satılan ilâç bedelinin 20 misli para cezası 
hükmolunur 

Madde 25 Bu kanunun şümulüne giren suçlara ilişkin dâvalar 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 423 üncü maddesinde yazılı tatilde 
görülecek acele işlerdendir 

Çeşitli hükümler 

Madde 26 Sıtma savaşı kuruluna mensup sıtma genel mudur mu
avini ile sıtma savaş başkanları ve müfettişleri, sıtma enstitüleri mü
dürleri, lâboratuvar şefleri, sıtma savaş tabipleri, sıtma savaş memur ve 
sağlık koruyucuları, yüksek mühendisler, mühendis ve fen memurları, 
sürfe kontrol ve sürfe memurları, genel seferberlik dışında talim için veya 
her hangi bir surette yedek olarak askerî hizmete çağrılmıyarak sıtma 
savaşı kuruluşunda çalıştıkları süre içinde tehirli sayılırlar. 

Madde 27 Sıtma savaş başkanları vc ilçelerdeki savaş tabipleri 
bulundukları (mahallerin hıfzıssıhha meclislerinin tabii üyesidırler 

Madde 28 Sıtma hastalığının halk sağlığını tehdit edici olağanüstü 
bir durum aldığı bölgelerde mevcut kadroların yetersizliği halinde bu 

••• 

tehlike geçinceye kadar yapılacak savaş işlerinde Bakanlar Kurulundan 
alınacak kadrolara dayanılarak memur ve hizmetliler kullanılabilir. 

Bundan başka yukarda yazılı hal ve şartlarda mahallerinde yapıla
cak savaş için açıktan kullanılacak tabiplere sıtma savaşı ödeneğinden 
Bakanlar Kurulunca önceden tesbıt edilecek esaslara göre yolluk ve ayda 
altı yüz lirayı geçmemek üzere muayene ve tedavi ücretleri ödemeğe 
Sağlık Bakanlığı yetkilidir. 

Madde 29 , 839 sayılı Sıtma Mücadelesi Kanunu ile bu kanuna ek 
1271 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

Madde 30 Bu kanun yayımlandığı tarihten başlıyarak yürürlüğe 
girer. 

Madde 31 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
16/2/1946 

M B a ı l ı i ı 
Duttu: 
Tertip Cilt S.hlfe 

a o ı a l 
G » h 

San 

a A - Sozu gecen K a n u n l a r 

—. Tahsili Emval Kanunu 13/8/1325 2 1 624 T.V. 31S-
—— Idarei U m u m ı y e ı V ı l â y a t Kanunu 15/3/1329 2 5 186 T.V.H16 

1412 Ceza Muhakemeleri Usulü. Kanunu 20/4/1929 3 10 590 1172 
1593 Umumi Hıfz ı ss ıhha Kanunu 6/5/1030 3 11 324 148» 
1918 K a ç a k ç ı l ı ğ ı n a men ve takibine dair Kanun 12/1/1932 3 13 75 2000-
3656 Devlet Memurlar ı A r l ı k l a r ı s ı n Tevhit ve T e a d ü l ü n e dair 

Kanun 8/7/1939 3 20 1397 4253 
4192 Alelumum seyyar kuçt ık s ıhhat memurlar ı na hayvan yem 

hedeli verilmesine dair Kanun 25/3/1942 3 23 392 SOM 
4753 Çi f t ç iy i Toprak land ırma Kanunu 15/6/1945 3 26 1169 6032 

ü - B u K a n u n l a k a l d ı r ı l a n K a n u n l a r 
839 Sırma M ü c a d e l e s i Kanunu 29/5/1926 3 7 907 384. 

1271 13 Mayıs 1926 tarih ve 839 n u m a r a l ı S ı tma M ü c a d e l e s i Ku 
numına bazı mevat tezyiline dair Kanun 28/5/1928 3 9 876 900 

ıÇrrağan S ar ay m m istanbul Belediyesine devir 
ve temliki h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No: 4872 Kabul tarihi: 15/2/1946 

Madde 1 istanbul'da Hazineye ilişkin Çırağan Sarayı enkazı, 
1953 yılma kadar otel haline getirilmek şartiyle, arsasiyle birlikte, İs tan
bul Belediyesine, parasız olarak, devir ve temlik edümlştir a 

JMadde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 Bu kanunu Maliye ve İçişleri Bakanları yürütür 

16/2/1946 

T. B. M . M . K A R A R I 
B ü y ü k Millet Meclisi ç a l ı ş m a l a r ı n a 3 Nisan 1946 tarihine kadar ara verilmesi h a k k ı n d a 

Karar No. 1491 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan önemli işler sonuçlandırılmış olduğundan Sayın Üyelerin memleket İçinde dolaşmaları, 
denetleme görevlerine hazırlanmaları ve dinlenmeleri için 3 Nisan 1946 çarşamba gününe kadar çalışmaya ara verilmesi karar altına alınmıştır. 

15/2/1946 

K A R A R L A R 
İçişleri Bakanlığından 

1 _ Ağrı Valisi Hilmi Balâ'nın İçişleri Bakanlığı Vilâyetler İdaresi 
Genel Müdürlüğüne naklen tâyini tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararı yürütmeğe İçişleri Bakanı memurdur. 

11/2/1946 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Ticaret Bakanlığından . 

1 — Ticaret Bakanlığı 80 lira maaşlı İç Ticaret Umum Müdür Mua
vinliğine, adı geçen Umum Müdürlük Şube Müdürlerinden Zeki özdemir'in 
tâyini uygun görülmüştür.) 

2 — Bu kararı Ticaret Bakanı Yürütür 

16/2/1946 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
Ş SARAÇOĞLU 

İçişleri Bakanı 
HİLMİ URAN 

Başbakan 
Ş. SARAÇOĞLU 

Ticaret Bakanı 
B. KARADENİZ 



Sahile: 10156 (Resmî Gazete) 21 Ş U B A T 1946 

İ L Â N L A R 
Başbakanlık Memur Hizmetli ve Daimi Işçıleıı Yaıdımlasma ve 

Biriktirme Derneğinden 

Toplantı 
Başbakanlık Memuı, Hizmetli ve Daimi işçileri Yaıdımlasma ve B i 

riktirme Derneğinin 1945 hesap yılı Genel Kurul toplantısının 22 Şubat 
1946 cuma günü saat 17 de Başbakanlık binası dâhilinde yapılacağı üye
lere ilân olunur 

Yönetimi Kurulu 

Ruzname 
1 Yönetim Kurulu ve Denetçi rapoi'latının okunması, 
2 Bilançonun onanması ve Yönetim Kurulunun ibrası 
3 Yeni yıl için Yönetim Kurulu ve Denetçf seçilmesi, 
4 Tuzuğun geçici 2 ncı maddesindeki yetkinin incelenmesi 

Bayındırlık Bakanlığından 

28/2/1946 tatminde eksiltmesinin yapüacağı ilân edilen Gaziantep 
.Şube Hattı birinci kısım inşaatı görülen lüzum üzerine aynı şartlarla 
14/3/1946 tarihine rastlayan perşembe gunu saat on altıya tehir edilmiş
tir. 

496/5-2 

Parke yapımı 
1 Eksiltmeye konulan ış Ankaıa - Kayseri - Sivas yolunun 

189 +876 - 190+ 943 uncu kilometresinde Kırşehir parkesiyle 136+675-
137 + 469 uncu kilometresinde Kaman parke&ı olup keşif bedeli 
(190.772,25) lıradıı. 

2 Eksiltme 8/3/1946 tarihine lastlıyan cuma gunu saat 16 da Ba
yındırlık Bakanlığı Şose ve Köprüler Reisliği odasında kapalı zarf usu
liyle yapüacaktır 

3 EİKöiıune şartlaşması ve diğer evrak (9,54) hra bedel i le Şose 
ve Köprüler Reisliğinden almacaktır 

4 Eksiltmeye girebilmek ıçm ıstekhleım 1946 yılma ait Ticaret 
Odası belgesi ile usulü dairesinde 1(10.788,61) liralık geçici güven akçesi 
vermeleri ve bu ışı yapabileceklerıne dair isteklilerin bu ışm teknik öne
minde ıbir ışı ıyı surette başardığım veya idare \e denetlediğim ısbata 
yarar belgeleıle bü-lıkte ihale gününden en az ıtatil günleri hariç 1 uç 
gün evvel yanı 4/3/1946 akşamma kadaı yazı ile Bayındırlık Bakanlığına 
başvurarak bu ışın eksiltmesine girmek ıçm ehlıyBt belgesi a lmalar ı 

5 . isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 uncu maddesinde veri
len izahat çerçevesinde hazırlıyacakları yükleme mektuplarmı ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz karşılığından ko
misyon reisliğine vermeleri lâzımdır 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 442/4-1 
• 

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 3506 0 6550 Karosersız 
7 4000 0 6398 Karoserlı 
6 4000 0 2106 » 

Fort otobüs 6 5000 195 Saç karoserlı 
> kamyonet 5 1700 197 » » 

2 __ Artırma kapalı zarf usulü iledir, ihale teklif edilen en yüksek 
bedel nazarı dlkkata alınmak şartiyle ayrı ayrı da yapılabileceğinden i> 
tekiller otomobillerin bir veya toır kaçma birden teklifte bulunabilirler 
isteklilerin satm alacakları otomobillerin birinci maddede yazdı tahmin 
bedellerin % 15 nisbetinde teminat yatırmağa ve teminat makbuzunu ka 
nunun tarifine göre hazırlayacakları teklif mnektuplartyle birlikte artırma 
saatinden bir saat flûcesıne kadar Komisyon Başkanına vermeleri lâzım
dır 

3 — Reno marka otolaı telsiz gondeıici istasyonundu dlğeıieı Baş 
müdürlüğümüz binası avlusunda ve buna ait şartlaşma Başmüdürlüğümü/ 
bürosunda her gün görülebilir Artııma 28 Şubat 1946 perşembe günü saftt 
15 te Başmüdürlüğümüz binasında yapılacaktır 

Postada vukubulacak gecikmeden sorum kabul edtlmıycceğı llftn 
olunur .150/4-4 

M, S. B. 4 numaralı Satın Al mu 
Komisvonundan 

Deniz Müsteşarlığı Gölcük Deniz Fabrikaları Umumi Müdürlüğü ih
tiyacı için 300 ton çelik saç lâvha mtitaahhit nam hesabına satın almacak
tır. Muhammen bedeli 240.000 lira olup buna nazaran muvakkat teminatı 
13 250 liradır 

İhale açık eksiltme ile 14 Mart 1946 perşembe günü saat 15,30 da 
Bakanlık Satın Alma Komisyonu binasında yapılacaktır 

Şartnameler hergun öğleden sonra 4 numaralı Satın Alma Komisyo
nunda görülebilir Bu işe girecekler kanuni belge ve teminatlar lyle birlikle 
mezkûr gün ve saatte komisyona müracaatları 

183/8-5 

İstanbul Asliye Bınncı Ticaıet Mahkemesinden 

Bursa vapurunun 53 numaralı seferinde Küçükkuyıı iskelesinden 
Antalya Umumi Nakliyat Şirketi vasıtasıyle istanbul'da Yeni Valide Ha
nında 20 numarada Nedim Akçer namına gönderilen altı terM'ko zeytin 
yağma ait 5/7A945 tarih ve 300 numaralı kordşmento zayi olduğundan 
iptaline karar verilmesi Mahkemeden istenmekle zlyaı İddia olunan ko 
nişmentoyu bulanın 45 gun içinde Mahkemeye teslim etmesi aksi takdir
de iptaline karar verileceği ilân olumu 110/3-1 

Hasankale Belediyesinden 

Hasankale ilçesi elektrik tesisatına ait otüd pıojesınin fennî ve hu
susi şartnamesi, rapor ve karara 5re tanzimi açık eksiltmeye konulmuştur 

1 Etüd ve keşif ücreti inşaat ve tesisat keşif bedelinin yüzde iki 
buçuğudur 

2 Teminat akçesi (750) lira veya mukabili banka mektubu 
3 Eksiltme 15 Mart 1946 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 

Hasankale Belediyesinde belediye encümeni huzuriyle yapılacaktır. 
4 işin mütaahhıdı ya yüksek elektrik mühendisi veya mesuliyeti 

yüksek elektrik mühendisine ait olmak üzere resmî müesseselerden 50000 
liralık ış yaptığına dair vesaiki olacaktır. 

Taliplerin ihale gününden üç gün evvel (tatil günleri hariç) beledi
yemiz encümeni başkanlığına müracaatla oksiltmeyp girebilmek için is
tenilen vesaiki İbraz etmeleri lâzımdır 

Bu işe ait fennî ve hususi şartname, lapor, karar .suretlerini görmek 
isteyen istanbul, Ankara, Erzurum Belediye Başkanlıklarına müıacaat 
etmeleri veya posta ile Hasankale Belediyesinden isteyebilir Ayrıca doğ-
ludan doğruya belediyemize müracaatla okuyabilirle! 

172/4-1 

Ankara Sarıkışla Satm Alma Komisyonundan 

Nakliyat işi 
Çubuk ve Ayaş birliklerine sevk edilecek 1328 ton muhtelif cins eş

yanın nakliyesi 4 Mart 1946 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf suretiyle 
ihale olunacaktır 

Şartnamesi her gun çalışma saatleri İçinde Komisyonumuzda görüle-
bibr. Geçici teminatı Çubuk için 1065 lira 75 kuruş Ayaş İçin 1175 Ura 82 
kuruştur 

Bu iki birliğin nakliye ışı ayrı ayrı şahıslara da İhale edilecektir, 
isteklilerin kanuni belgeleriyle birlikte geçici teminat makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi tekliflerin belli gün ve saatten bir saat evvel Komis
yonumuza vermeleri 

•05/4-2 
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