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K A N U N L A R 
Bina Vergisi K a n u n u n a g e ç i c i bir madde 

eklenmesi h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No • 4873 Kabul tarihi 3/4/1946 

Madde 1 _ 4/7/1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir-

Geçici Madde Bu kanunun 3 uncu maddesinin 5 mcı fıkrasında 
yazılı şartları haiz olan okul binaları ıçm tou şartların belirtildiği tarihe 
kadar geçen sureye ilişkin olmak üzere salınmış olup bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar alınmamış olan bma vergileri ile zamları ter
kin olunur. 

Madde 2 _ Bu kanun yayımı tarihinde* yürürlüğe girer 
Madde 3 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yurutur 

4/4/1946 

No. 

1837 

2413 

2802 

2870 
2871 

2898 

3279 

4750 

. 176 

13638 
2/4772 

2/10848 
3/123*0 

\ 

Basilin 
Düıtuı 
Tartıp 

Resmî 
Gazete 

B ina Vera- ıs ı K a n u n u ile b u kanunla i lg i l i ek. de 

ğ l ş ı k l i k . Y o r u m , Meclis K a r a r ı ve T ü z ü k l e r 

A - K a n u n l a r 
Bina Vergisi Kanunu 14/7/1931 
\404Q sayılı kanunun 31 mcı maddisi de bu kanunla ünı 

lıdır 1 
l î ına Vergisi Kanununun 3 uncu maddesinin 7 numara l ı 
f ıkrasının tadiline dair Kanun 25/4/1934 
Bina vergisi hakkındaki 1837 s a y ı l ı Kanunun 24 uncu mad 
des ın ın dığı<utrılmesı hakkında Kanun 22/6/1915 
1837 numaral ı Bina Vergisi kanununa ek Kanun 30/12/193) 
Arazı ve lıına vergileriyle binalardan a l ınan iktisadı buhran 
vergilerinin v ı lavet hususi idarelerine devn rakkmda Kanun 

30/12/193o 

Bina Vergisi hakkini ıkı 1837 sa>ı l ı Kanunun bazı bükümler i 
nın değ i ş t i r i lmes ine Hur Kanun 27/1/1936 
Arazı ve bina v c r g ı l e ı ı > l e binalardan a l ınan ikt i sadı ruıhran 
vergs ının v ı l ı y e t hususi idarelerine devri hakkındaki 2871 nu 
maral ı Kanuna bir madde ilavesine dair Kanun 16/12/1937 
Bütçe y ı l ı n ı n değ i ş t i r i lmes i u /er ıne Kazanç , Hayvanlar Mua 
mele ve Bina Vergilen Kanunlar ında değ i ş ik l ik yap ı lmas ına 
ve bunlara geç ir i maddeler eklenmesine dair Kanun 

13/6/1945 

Buıa Vergisi Kanununun 34 uncu maddesinin değ i ş t i r i lmes i 
ne dair Kanun 15/2/1946 

B - Y o r u m 

Bina Vergisi kanununun 3 uncu maddesinin 5 ıncı f ıkras ının 
tefsin 29/6/1932 

C - Meclis K a r a r ı 
Bina Vergisi hakkındaki 1837 say ı l ı Kanunun 3 uncu madde 
sının 6 nci f ıkrasının tefsirine mahal o lmadığ ı hakkında 
Heyeti Umumiye Kırar ı 4/12/1940 

D - T ü z ü k l e r 

Bina Vergisi Nizamnamen 4/1/1933 
Ara/ ı ve Bina Verdilerine ait kayı t lar ın ve bakaya hesapla 
rının hususi idarelere devri ve matbu evrak ve m e f m ş a t ıh 
t ıyac ın ıh temini ve devredilen kayı t lara M a l ı y c ' n ı n müracaat 
ş ek l i hakkında Nizamname 25/6/1936 
Bina Vergisi \ ı / a m n a m ı > ı 11/5/1939 
Bıaa Vergisi Nizamnamesinin 22 nci maddesini değiş t iren 
Nb.mname 5/12/1939 

Cilt Sahile Sayı 

12 604 1848 

15 369 2684 

16 1506 3035 

17 117 3193 

17 118 1193 

17 313 ¡216 

19 68 3784 

26 1159 6030 

— — 6233 

13 737 2137 

22 43 4677 

14 31 2'95 

17 1394 3339 

20 450 4205 

21 30 4376 

K a z a n ç Vergis i K a n u n u n u n 3 ü n c ü maddesinin 
14 ü n c ü f ı k r a s ı n ı n d e ğ i ş t i r i l m e s i 

h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No- 4874 Kabul tarihi- 3/4/1946 

Madde 1 _ 22/3/1934 tarihli ve 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu
nun 3 uncu maddesinin 14 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Özel frengi ve akıl hastaneleriyle verem sanatoryumları, genel öğ
retime hizmet etmekte oldukları ve öğretim programlarıyle yönetmelik-
üen Millî Eğitim" Bakanlığınca onanacak özel ana okulları, ilk ve orta 
okullar, liseler ve diğer meslek okulları 

Geçici Madde Birinci maddede yazılı şartları haiz okullara bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan süre için salınmış olup da 
henüz alınmamış bulunan kazanç vergileri (Asgari vergi dâhil) ve zam
ları terkm olunur Sözü geçen okullara bu tarihten sonra geçmiş süre İçin 
vergi salınmaz 

Madde 2 _ Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

4/4/1946 

Başl ığı 
Düs tu ı 

Remi 
Guetc 

2395 
2574 

2729 
2751 

2957 
3258 

3470 

3840 

4215 

4350 

4508 

4750 

1010 

1021 

1042 
1302 

K a z a n ç Vergis i K a n u n u ile bu K ı n u n u n ek ve d e ğ i 

ş i k l i k l e r i ve M e ı h s K a r n r l a r ı 

A - K a n u n l a r 

k ı / ı n ç Vergim Kanunu 2S/3/l*l31 
Kazanç Vergisi Kanununun 41 m c ı rrndde«ının son fıkrasının 
değ i ş t i r i lmes i hakkında kanun " 15/7/1931 
Ka/nnç Verdisi Kanununa ek kamın 28/5/1935 
Kazanç Vergisi Kanununun ba?ı maddelerinin değ i ş t i r i lmes ine 
dair kanun 5/6/1935 
Kazanç Vergı=ı Kanununa ek kanun 29/4/1936 
Kazanç Vergisi Kanunu ile 1890 1980 ve 2882 numaral ı 
kanunlar ın bazı h u k u m l e n n ı değiş t iren kanun 24/6/1937 
Ka/anç Vergisi Kanununda bazı değişiklik. > apı lmas ına dair 
kanun 9/7/1938 
239S ve 2729 say ı l ı kanunlar ın t a d ı h hakkında kanun 

29/5/1940 
Kazanç Vergisi Kanununun ucuncu maddesinin on u ç u n c u 
f ı k n s m ı n değiş t ir i lmes i hakkında kanun 7/5/1942 
Kazanç Vergisi Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine 
dair kanun • 8/1/1943 
Kazanç Vergisi Kanununun bazı h ü k ü m l e r i n i n değişt ir i l • 
mes ı hakkında kanun 15/1/1944 
B ü t ç e y ı l ı n ı n değ i ş t i r i lmes i üzer ine K a z a n ç , Hayvanjar, 
Muamele ve Bina Vergilen Kanunlar ında değ i ş ik l ik y a p ı l 
masına ve bunlara g e ç i c i maddeler eklenmesine dair kanun 

1 3 / 6 / 1 9 4 » 
B - Meclis K a r ı r l a r ı 

Kazanç Vergisi Kanununun u ç u n c u maddesinin 5-ve 21 ıncı 
f ıkralarının tefsirine ih t iyaç o lmadığ ı hakkında 18/6/1937 
Serbest meslek erbabın ın 2751 s a y ı l ı kanun mucibince 
mes l ek î t e ş e k k ü l l e r veya belediye heyetleri tarafından tâyin 
olunan s ını f derecelerine m ü k e l l e f l e r i n ve varidat ıdare le 
rının itiraz e d e m ı y e c e k l e n hakkında 7/1/1938 
Ebelerin kazanç vergisine dair 28/4/1938 
Kazanç Vergisi Kanununun \ inci maddesinin (A) ve 6 nci 
maddesinin (3) uncu f ıkralarının te ls ime nakal o lmadığ ı 

hakkında 1 5 / İ / 1 9 4 2 

Tart ıp Cilt Sahı fa San 

3 15 234 2662 

3 15 1421 27Sİ 
3 16 848 MU 
3 16 1279 M2t 
3 17 910 »m 
3 18 1399 M» 
3 19 1342 J»JS 

3 21 880 4 U 1 

3 23 527 S İ M 

3 24 209 unf 
3 25 51 MM 

3 26 1159 60S« 

3 18 1384 S6S4 

3 19 178 SMS 
3 19 590 S S M 

3 23 14*3 S M 

file:///404Q
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T C 
BAŞBAKANLIK 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü Ankaı.ı, 6/4/1948 
G No 6/210 
Özel No 954 

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı ) Y ü c e K a t m a 

Sıhhi durumundan dolayı çeküen Adalet Bakanı Alı Rıza Tutel'ın çekilmesinin kabulıyle Adalet Bakanlığına Ankara Milletvekili Mümtaz 
Ökmen'rn tâyini Yüksek tasviplerine arzorunut 

Başbakan 
§ SARAÇOĞLU 

Türkiye 
CUMHURBAŞKANLIĞI Ankara 6/4/1946 

Genel Katipliği 
4/345 

B a ş b a k a n l ı ğ a 

6 Nisan 1946 tarihli ve 6-210/954 sayılı yazı karşılığıdır 

Konya Milletvekili Alı Rıza Turel'ın Adalet Bakanlığından çekilmesi kabul edilmiş ve Adalet Bakanlığına teklifiniz veçhile Ankıua Milletvekili 
IMümtaz Okmen'ın tayını tensip edilmiştir 

C UMHUltBAŞKANI 
ISMET İNÖNÜ 

İLÂNLAR 

M. S. B. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Ankara Askeri Fabrikalarında günde (2000- 3500) küodan 1946 yı
lında hasıl olacak (4900 - 857500) kilo kaba talaş satılacaktır Beher to
tosunun muhammen bedeli (75) santim olup hepsinin tutan (6431) Ura 
ı(25) kuruş ve ilk teminatı (482) lııa (35) kuruş tu Artııması 25 Nisan 
1946 perşembe gunu saat (16) da kapalı zarf usulü ile yapılacakta Şart-
(öaanesi her gun öğleden evvel (11-12) arasında komisyonda görülebilir 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvelisi saat (15) e kadar hazır-
hyaCakları kanuni teklif mektuplarını makbuz kadılığında komisyona ver
meleri 

K 2 ..975/4-1 

M, S. B. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Elmadağ Barut Fabrikası nıtro selluloz ambarı inşaatı yaptırılacak
tır. Keşif bedeli 39.575 lira 08 kuruş olup muvakkat teminatı 2968 Ura 13 
kuruştur. İhale kapalı zarf usuliyle 11 Nisan 1946 perşembe günü saat 
16,30 da Bakanlık Satın Alma Komisyonu binasında yapılacaktır 

Bu işe girecekler yüksek mühendis veya mühendis, yüksek mimar 
veya mimar olmadığı takdirde bunlardan biriyle teşriki mesai edeceğine 
dair noterce tasdikli bir vekâletname alacaklar bununla beraber en az 
40 bin liralık bir inşaatı yapıp kati kabulünü yaptırmış olduğuna dair 
fidnci vesikayıda Askerî Fabrikalar İnşaat Dairesine ibraz ederek ehliyet 
vesikası alacaklar ve her üç vesikayı eksiltme zarfına koyacaklardır. 
Proje ve hususi ve fenni şartnameler her gün öğleden sonra komisyonda 
görülebilir, isteklilerin bu vesikalarla birlikte kanuni vesikalarını havi 
teklif mektuplarını 11 Nisan 1946 günü saat 14,30 a kadar makbuz mu- Q 

kabul Komisyon Başkanlığına vereceklerdir K. 4—826/4-4 

Harp Okulu su duıumunu sağlamak üzere Dikmen deresinde beton
arme bir kuyu yaptırılacaktır Keşif bedeli 9292 L lira 69 kuruş olup mu
vakkat teminatı 5896 lira İS kuruştur, ihale kapalı zarf usuliyle 15 Nisan 
1946 pazartesi gunu saat 15 30 da Bakanlık Satmalına Komisyonu bina

l ında yapılacakta Bu işe girecekler asgari bu cinsten 30 bin İn alık bir 
İsi yapmış ve muvakkat kabulünü yaptırmış olduğuna dair vesaik ibraz 
öe Bakanlık İnşaat Dan esinden vesika alacaklar ve-her ıkı vesikayı teklif 
zarf ma koyacaklaı dıı 

IŞartnameler her gun öğleden som a komisyonda goı ulebılır. İsteyenler 
fenni Ve idari şartnameyi 465 kuruşluk makbuz mukabilinde inşaat Daire
sinden alabilirler, isteklilerin 15 Nisan 1946 günü saat 14,30 a kadar teklif 

mektuplarını makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına vermiş olacak
lardır. 

899/4- 3 

Çamlıca Askerî Sanatoryomunun ikmal İnşaatı yaptırtacaktır. Keşif 
bedeli 81546 lira 22 kuruş olup muvakkat teminatı 5327 lira 31 kuruştur. 
İhale kapalı zarf usuliyle 19 Nisan 1946 cuma günü saat 16 d.ı Bakanlık 
Satmalnia Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girecekler buna benzer yüz 
bm liralık tesisatlı bir yapıyı bir defada ve kanuni müddeti zatfında iyi 
bir şekilde bitirmiş olduklarına dan vesaikle ihale gunıındi'n üç gün evve
line kadar Millî Savunma Bakanlığı inşaat Dalı esinden a!a< a^ı ehliyet vesi
kası ve bu işe girecek mütaahhit kendisi mühendis veya mimar değilse 
İşin fennî mesuliyetini deruhte edecek bir mühendis veya mlmann noterden 
alacağı taahhüt senediyle birlikte teklif mektubuna koyacaklardır. Şart
nameler her gün öğleden sonra 4 numaralı satınalma komisyonunda görü
lebilir, tstiyenler şartnameleri 408 kuruşluk makbuz mukabilinde Bakanlık 
İnşaat Dairesinden alacaklar ve bu vesaiki zarfa koyacaklardır (Umumi 
şartname komisyonda görülür) İstekliler 19 Nisan 1946 cuma günü saat 
15 e kadar kanuni vesikalarını havi teklif mektuplarını makbuz mukabili 
komisyon başkanlığına vereceklerdir. 

932/4-'.) 

Ankara Temızelemeevınin noksan kalan ışleılylc b ı/a tadilat İşlen 
yaptırılacaktır Keşif bedeli 78 185 lira 45 kuruş olup muvakkat teminatı 
5 159 lira 27 kuruştur İhale kapalı zarf usulıvh 19 Nisan 1946 cuma 
gunu saat 15,30 da Bakanlık Satın Alma Komisyonu binasında yapıla
caktır. 

Bu işe girecekler buna benzer işlerden 50 000 malık İm Işı Devlet 
müesseselerine muvaffakiyetle yapdığına dalı vesaik ılna/.la ihale gü
nünden uç gun evvel Bakanlık İnşaat Dairesinden ehliyet vesikası ala
caklar ve her ıkı vesikayı eksiltme zarfına koyar ıkl.ırdıı 

Şartnameler her gün öğleden sonra Bakanlık 4 numaralı Satın A l 
ma Komisyonunda görülebilir isteyenler 391 kuıuşluk m tkhıız mukabi
linde şartnameyi İnşaat Dairesinden alacaklar ve bu şartnameyi eksilt
me zarfına koyacaklardır isteklilerin 19 Nisan 1946 gunu saıt 14,30 a 
kadar kanuni vesikaları havı teklif mektuplarını makbuz mukabili Ko
misyon Başkanlığına vereceklerdir 

933/4-2 
. « 

M. S. B. 5 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Pazarlıkla Komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dâhilinde aşağıda 
cins ve miktarı yazılı (8) kalem İlâç satın alınacaktır. Bu ilâçlar bir taubo 
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ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı parçalar halinde bir kaç talibe de İhale 
edilebilir. Pazarlığı 15 Nisan 1946 pazartesi günü saat 16 dadır. Şartlaşma 
ve evsafı komisyonda görülebilir, vermeye İsteklilerin teklif edecekleri fi
yat üzerinden tanzim edecekleri fatura ve kesin inancalariyle birlikte belli 
günde komisyona müracaatları. 
Kilo 

250 
500 
50 
5 

200 
100 
200 
750 

Asit Asetik Anhıdr 250-500-1000 Gr. lık şişede 
> » Glasiyal > » > » > 
» Kromik 50 gramlık şişelerde (sarı) 
> MoliptiklO » > > 
» Nitrik 1,30 500 gramlık şişelerde 
» > 1,40 >» » > 
» » 1,52 > » > 
» Sulfırik 1,84 250.500 Gr. lık şişelerde 

K.5—898/4-1 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Doğu bölgelerinde yaptu ılacate memur evlerine 
ait yapı işlen ilânı 

1 Eksiltmeye konulan ış Birinci Genel Müfettişlik Bölgesınd» 
1946 ve daha sonraki yıllarda yaptırılacak memur evleri yapımı İşidir. 

Keşif tutarı (5 985 167,15) üradır 
2 Eksiltme 15/4/1946 pazaıte&ı gunu saat 16 da Bayındırlık Ba

kanlığı Yapı ve İmar tslen Başkanlığı Eksiltme Komisyonu odasında ka
yalı zarf usuliyle yapılacaktır 

3 Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Bakan
lığı Yapn ve İmaı lşferı Başkanlığından (50) lira karşılığında alınabilir 

4 Eksiltmece girebilmek için isteklilerin usulüne gore (193 305 01) 
yüz doksan uç bin uç yuz beş Ura bir kuruşluk geçici teminat vermeleı ı ve 
bu teknik önemde bir ışı ıjı surette başardığım veya idare ve deııetledı-
jğtnl isbata yarar belgeleriyle birlikte 11/4/1Ş46 tarihine kadar (bu tanh 
-dahil) bir dilekçe ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak yeterlik belgesi 
Aİmalan lâzımdır Bu sure içinde belge isteğinde bulunmayanlar eksiltme
ye gıremıyeceklerdi' 

İsteklilerin teklif mektuplaımı eksiltme gunu olan 15/4/1946 pazar
tesi günü saat (151 e kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır 

Postada olacak gecıkmejer kabul edilmez 878/4-4 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret Yargıçlığından : 

I 
Fatma Atakan ve ortaklan Komandit Şirketi tarafından - emirleri

me muharrer olarak United Klgdom Commercial Corporation Müessese-
.filnce verilip Osmanlı Bankası Galata Merkezi üzerine keşıdelı 5/2/1946 
tarih ve 542045 numaralı 1750 -liralık çekin zayi olduğundan bahsıle ip
taline karar verilmesi hakkında açılan dâva üzerine mahkemece 

Ticaret Kanununun 638 ncı maddesine tevfikan keyfiyetin 45 gun 
müddetle uç defa ' ilânına karar verilmiş olduğundan, 'mezkûr çekin 45 
gün zarfında mahkemeye ibrazı lüzumu ve aksı takdirde muddetm hita
mında çekin iptaline karar .verileceği ilân olunur 885/3-3 

Tarım Bakanlığından 

1 Manisa - Beydeıe Teknik Tanm Okulu sahasında ik i aded lâbo-
ratuvar binası ve inek ahin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Bu inşaatın tahmini keşif bedeli 182.633 lira 23 kuruş muvakkat 
teminatı 10381 lira 66 kuruştur. 

3 — Kapalı zarf usulü ile eksiltme Tanm Bakanlığı binasında topla
nacak İnşaat Komisyonunda 17/4/1946 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
«aat 15 te yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 9 lira 13 kuruş mukabilinde 
Bakanlığımız Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girecek mütaahhitlerln Bakanlıktan bir vesika alma
ları şarttır İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için (resmî tatil günleri 
bariç) eksiltme tarihinden en az üç gün evvel bir dilekçe İle Bakanlığa 
müracaat ederek dilekçelerinde bir kalemde bu işe benzer 100.000 liralık 
bir inşaat ıŞmı. muvaffakiyetle ikmal ettiklerine dair resmî idarelerden ve
rilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır, isteklilerin gerek malî vaziyetleri ve 
gerekse teknik teşkilâtlan ve halen ta^dîhütlerüide mevcut İş Vaziyetleri 

ve şimdiye kadar yaptıkları diğer bütün İşlerdeki muvaffakiyet dereeeleri 
tetkik edilerek Komisyonca haklarında edinilecek kanaatin müspet bulun, 
ması lâzımdır 

6 — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna göre 
taliplerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektuplarını ayrı bir zarfa 
ve ehliyet vesikası, ticaret odası vesikası şartnamede yazılı diğer vesika
larını ve muvakkat teminat mektup veya makbuzunun ayrı bir zarfa kon
duktan sonra kapalı ve muhuı 1 ' . /aıflarını eksiltme saatinden bir saat ön
ceye kadar inşaat Komisyonu Başkanlığına teslim eylemeleri ilân olunur. 

Postada vuku bulacak gecikme nazarı dikkate alınmaz. 
916/4- « 

1 _ Mersin - Alata Teknik Tarım Okulu 3 uncu kısım inşaatından 
yatakhane, pavyon atel>e laboratuvaı çamaşırhane ve umumi helâ bina
ları inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 

2 — Bu inşaatın tahminî keşif bedeli 638.534 lira 76 kuruş, muvakkat 
teminatı 29292 liradır. < 

3 — Kapalı zarf usulü ile eksiltme Tarım Bakanlığı binasında topla
nacak İnşaat Komisyonunda 16/4/1946 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15 te yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 31 lira 95 kuruş mukabilinde 
Bakanlığımız Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girecek mutaahhıtlerm Bakanlıktan bir vesika alma
ları şarttır isteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için (resmî tatil günleri 
hariç) eksiltme tarihinden en az uç gün evvel bir dilekçe İle Bakanlığa 
müracaat ederek dılekçelennde bu kalemde bu işe benzeı 400 0,00 liralık 
bir inşaat ışını muvaffakiyetle ikmal etıtıkleune dair resmî idarelerden ve
rilmiş vesikayı raptetmelen şarttır, isteklilerin gerek malî vaziyetleri ve 
gerekse teknik teşkilâtları ve halen taahhütlerinde mevcut iş vaziyetleri 
ve şimdiye kadar yaptıkları diğer butun işlerdeki muvaffakiyet dereceleri 
tetkik edilerek Komisyonca haklarında edinilecek kanaatin müspet bulun, 
.ması lâzımdır. 

6 — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna göre 
taliplerin yazı ve rakamla yazacaklan teklif mektuplarım ayn bir zarfa 
ve ehliyet vesikası, ticaret odası vesikası şartnamede yazılı diğer vesika
larını ve muvakkat teminat mektup veya makbuzunun ayn bir zarfa kon
duktan sonra kapalı ve muhurlu zarflarını eksiltme saatinden bir saat ön
ceye kadar inşaat Komisyonu Başkanlığına teslim eylemeleri İlan olunur. 

Postada vuku bulacak gecikme nazarı dikkate alınmaz 
917/4-3 

1 Konya - Saıayonu Teknik Tanm Okulu 2 ncı kısım inşaatı ışı ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 

2 Bu inşaatın tahmini kesif b°delı 371 672 lira 26 kuruş muvakkat 
teminatı 18.616 lira 89 kuruştur. 

3 — Kapalı zarf usulü ile eksiltme Tarım Bakanlığı binasında topla
nacak İnşaat Komisyonunda 20/4/1946 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 11 de yapılacaktır 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 18 lira 58 kuruş mukabilinde 
Bakanlığımız Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girecek mütaahhitlerın Bakanlıktan bir vesika alma
ları şarttır isteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için (resmî tatil günleri 
hariç) eksiltme tarihinden en az Uç gün evvel bir dilekçe ile Bakanlığa 
müracaat ederek dılekçelennde b ı kalemde bu işe benzeı 200 000 liralık 
bir inşaat ışını muvaffakiyetle ikmal ettıkleııne dan resmî idarelerden ve
rilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır isteklilerin gerek malî vaziyetleri ve 
gerekse'teknik teşkilâtları ve halen taahhütlerinde mevcut iş vaziyetleri 
ve şimdiye kadar yaptıkları diğer butun işlerdeki muvaffakiyet dereceleri 
tetkik edilerek Komisyonca haklarında edinilecek kanaatin müspet bulun, 
ması lâzımdır. 

6 — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna göre 
taliplerin yazı ve rakamla yazacaklan teklif mektuplarım ayrı bir zarfa 
ve ehliyet vesikası, ticaret odası vesikası şartnamede yazılı diğer vesika
larını ve muvakkat teminat mektup veya makbuzunun ayrı bir zarfa kon--
düktatı soma kapalı \e muhurlu zarflarını eksiltme saatinden bir saat ön
ceye kadar İnşaat Komisyonu Başkanlığına teslim eylemeleri ilân olunur. 

Postada vuku bulacak gecikme nazarı dikkate alınmaz 
918/4- 3 

1 Amasya - Gokhuyuk Teknik Tanm Okulu sahasında vapılacak 
yemekhane, çamaşırhane, yatakhane, lâboratuvar ve pavyon inşaatı ' işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu inşaatın tahmini keşif bedeli 803 463 l ira 12 kuruş muvakkat 
teminatı 35.888 lira 52 kuruştur. 
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3 — Kapalı zarf,usulü ile eksiltme Tarım Bakanlığı binasında topla
nacak İnşaat Komisyonunda 18/4/1946 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 40 lira 17 kuruş mukabilinde 
Bakanlığımız Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girecek mütaahhltlerın Bakanlıktan bir vesika alma
ları şarttır . İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için (resmî tatil günleri 
hariç) eksiltme tarihinden en az uç gün evvel bir dilekçe ile Bakanlığa 
müracaat ederek dilekçelerinde bir kalemde bu işe benzer 500.000 liralık 
bir inşaat ışını muvaffakiyetle ikmal ettiklerine dair resmi idarelerden ve
rilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır. İsteklilerin gerek malî vaziyetleri ve 
gerekse teknik teşkilâtları ve halen taahhütlerinde mevcut iş vaziyetleri 
ve şimdiye kadar yaptıkları diğer bütün işlerdeki muvaffakiyet dereceleri 
tetkik edilerek Komisyonca haklarında edinilecek kanaatin müspet bulun, 
ması lazımdır. 

6 — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna göre 
taliplerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektuplarını ayrı bir zarfa 
ve ehliyet vesikası, ticaret odası vesikası şartnamede yazılı diğer vesika
larını ve muvakkat teminat mektup veya makbuzunun ayrı bir zarfa kon
duktan sonra kapalı ve muhurlu zarflarını eksiltme saatinden bir saat ön
ceye kadar İnşaat Komisyonu Başkanlığına teslim eylemeleri ilân olunur 

Postada vuku bulacak gecikme nazarı dikkate alınmaz. 
919/4- < 

1 Niğde - Aksaray Kocaş Teknik Taıım Okulu 4 uncu kısım inşaa
tından lâboratuvar ve revir binaları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — Bu İnşaatın tahmini keşif bedeli 372 498 lira 80 kuruş muvakkat 
teminatı 18649 lira 95 kuruştur. 

3 — Kapalı zarf usulü ile eksiltme Tarım Ba sanlığı binasında topla
nacak İnşaat Komisyonunda 19/4/1946 tarıhme rastlıyan cuma gunu saat' 
15 te yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 18 lira 63 kuruş mukabilinde 
Bakanlığımız Levazım Müdürlüğünden alınabilir.. 

5 — Eksiltmeye girecek mütaahhitlerin Bakanlıktan bir vesika alma
ları şarttır. İsteklilerin5 bu vesikayı alabilmeleri için (resmî tatil günleri 
hariç) eksiltme tarihinden en az üç gün evvel bir dilekçe ile Bakanlığa 
müracaat ederek dilekçelerinde bir kalemde bu işe benzer 200.000 liralık 
bir inşaat ışını muvaffakiyetle ikmal ettiklerine dair resmî ıdaıelerden ve
rilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır. İsteklilerin gerek malî vaziyetleri ve 
gerekse teknik teşkilâtları ve halen taahhütlerinde mevcut iş vaziyetleri 
ve şimdiye kadar yaptıkları diğer bütün işlerdeki muvaffakiyet dereceleri 
tetkik edilerek Komisyonca haklarında edinilecek kanaatin müspet bulun, 
ması lâzımdır. 

6 — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna göre 
taliplerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektuplarını ayrı bir zarfa 
ve ehliyet vesikası, ticaret odası vesikası şartnamede yazılı diğer vesika
larını ve muvakkat teminat mektup veya makbuzunun ayrı bir zarfa kon
duktan sonra kapalı ve muhurlu zarflarını eksiltme saatinden bir saat ön
ceye kadar İnşaat Komisyonu Başkanlığına teslim eylemeleri ilân olunur. 

Postada vuku bulacak gecikme nazarı dikkate alınmaz. 

920/4- 3 

Gazı Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden 

1 Enstitümüz erkek öğrencileri ıçm 40 takım ve kız öğrencileri 
için de 30 takım elbise şartname ve ornekleıme gore açık eksiltme sure
tiyle dıktırılecektır Erkek elbiselerinin yalnız kumaş ye astarlan, kız tay
yörlerinin kumaş, astar -ve kol astaı lan enstitüce serilecek, örnekleri mev-
,cut diğer malzemesi ile işçiliği mutaahhıde ait olacaktır 

2 Erkek elbiselerinin beher takımı 30, kız tayyörlerinin de beher 
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takımı 28 imadan muhammen fiyat tutan 2040 lira ve ilk gııvcn akçesiı 
153- îîralır Güven akçesi Okullar Saymanlığı veznesine yatırılacaktı! 

3 _ İhalesi 15/4/1946 pazartesi günü saat 10,30 da Ankaıa Okullar 
Saymanlığında yapılacaktır. 

4 _ Şartname ve örnekler hergun Enstitüde görülebilir tsteklllerhv 
ihale guıo ve saatmda gerekli belgelerle Komisyona başvurmaları 

912/4- •) 

İller Bankasından • 

Genel Kurul toplantısı 
tiler Bankasının; 4759 sayılı Kanununda yazılı Genel Kurulunun, 

26 Nisan 1946 cuma gunu saat 15 de Ankaııâ'da İçişleıi Bnkanlığı binası 
konferans salonumda toplanacağı ilân olunur 

Toplantı gündemi • 
1 _ Bankaya ve Tekaüt Sandığına ait İdare Meclisi ve denettiler 

raporlarının okunması. 
2 — Banka ve Tekaüt Sandığının 1945 yılı bilançoları ile kâr ve 

zarar hesaplarının onanması ve İdare Meclisi İle denet(,llcı in İbrası, 
3 _ Bankanın safi kârından koy tüzelkişiliği adına ve hesabına 

ayrılacak % 50 den kaç köyün faydalanacağının tâyini 
4 _ 1946 yılı iç m bir denetçi seçilmesi 846/1-1 

« • 
Devlet Demiryolları Merkez 1 inci Satın Alma Komisyonundan : 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 
Devlet Demiryollaruun Eskişehir'deki Atelycler ve sair bina

larına ait elektrik ve otomatik telefon tesisatının yapılması kapalı zarf 
usuüyle ve fiyat birimi esası üzerinden eksiltmeye konmuştur 

2 _ Bu İşin muhammen bedeli (276.765) lira ve muvakkat teminatı 
da (14 82DL) liradır. 

3 _ Bu işe ait şartname ve sair evrak 1385 kuruş mukabilinde 1da-
tenın Ankara Merkez Veznesinden satılır. 

4 Eksiltme 25/4/0.946 tarihinde perşembe günü saat 16 da Anka
ra'da Devlet Demiryolları Tol Dairesinde Merkez I. Komisyonunca yapı
lacağından teklif mektuplarının o gün saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
komisyona verilmesi veyahut miadından evvel ele geçecek şekilde iadeli» 
taahhüthi olarak posta ile gönderilmesi. 

5 Kanunun tâyin ettiği mutat vesikalardan başka Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikasının da teklif zarf-
lariyle birlikte bulunması lâzımdır. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 7 gün evvel bir İstida ile-
ve eksiltme şartnamesinde yazılı belgeler ibraz edilmek suretiyle Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğüne müracaat olunması. 

953/4- 2 

Ankara Valiliğinden : 

1 _ Ankara- Koçhisar yolunun ıKoçhıgar cihetinden 0-6 nci Kim lor 
arasında 5 Kim. re tulünde yapılacak stabilize yol inşaatının ihalesi 
25/4/1946 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de D.Umî Encümende' 
yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 

2) Keşif bedeli 36980 lira ve geçici garantisi 2773,50 lirada 
3) İsteklilerin; teklif mektuplarını muvakkat teminat mektup vey» 

makbuzları ile ticaret odası vesikalarını ve en son 21/4/1946 günü akşamı
na kadar valiliğe istida ile müracaat ederek bu İş ıçm alacakları yeterlUc 
belgelerim hamilen yukarda adı geçen günde saat 14 <le kadaı Komisyon 
Reisliğine vermeleri. 

4 Bu işe ait «keşif ve şartnameyi her gun Baymdıılık Mudili lüğün-
de goı «bilecekleri. 

980/4-1 

(Resmî Gazete?) 

D Ü Z E L T M E 
25 Ocak 1946 tarih ve 6215 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş ve işçi Bulma Kuruma kuruluş ve görevleri hakkındaki 4837 numaralı ka

munun bırmcı maddesinin 6 ıncı satırındaki (özel) kelimesinin (tuzjel), 7 nci satırındaki (kunaludur) kelimesi (kurumudur), 12 inci maddesinin 3 
«üncü seta-ındakt (kurul) kelimesinin (kuıum) olarak düzeltilmesi T . B M . M . Genel Kâtipliğinin 4/4/1946 tarih ve 4112/2236 sayılı yazılın iyi e bil-
«nrllmıştir. Düzeltilir. 

H ..hakimlik Matl>tt»»ı 
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                                                              İÇİNDEKİLER 
 

               Sayfa 
 
 
 
 

Kanunlar 
4873 Bina Vergisi Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun    1 
 
4874 Kazanç Vergisi Kanununun 3 üncü Maddesinin 14 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun            1 
 

 
 
 
 
 
         
 
 

İlanlar                2
  
 

Bakanlığa Atama İşlemi 

Adalet Bakanı Ali Rıza Türel’in Çekilmesinin Kabuliyle Adalet Bakanlığına Ankara 

Milletvekili Mümtaz Ökmen’in Tayinine İlişkin     2


