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PAZARTESİ 

KANUN 
î d a r e i U m u n ı i y e i V i l â y a t K a n u n u n u n b a z ı maddele

r in in d e ğ i ş t i r i l m e s i ve b ir madde eklenmesi 
h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No: 4928 Kabul tarihi: 11/6/1946 

Madde 1 13 Mart 1329 tarihli Idareı Umumıyeı Vilâyat Kanunu
nun 103, 104, 108, 110,ve 111 ıncı maddeleri aşağıdaki şekilde -değiştiril
miştir: 

Madde 103 _ Her ilde bir Genel Meclis bulunur îl Genel Meclisleri
nin üyeleri ilçeler adına seçilir. Her ilce bir seçim çevresidir 

Nüfusu 20 000 e kadar olan ilçelerden bir, 20 001 den 30 000 e kadar 
iki , 30 001 den 45 000 e kadar üç, 45 001 den 60 000 e kadar dort üye 
seçilir Bundan sonra her 20 000 nüfus için bir uye eklenir 

Bu esasa gore her ilçenin çıkaracağı uye sayısı İl İdare Kurulu ve 
daimî komisyonunun birlikte toplanması suretiyle kurulacak heyetin ka
rarı ile belirtilir ve i l içinde yayımlanır. 

Madde 3 04 1 Genel Meclis üyeleri seçim ıhakkını haiz olanlar 
tarafmdan doğrudan doğruya seçilir. Oylar bir günde ve seçime ara veril
meden kullanılır 

Seçmen olabilmek için: 
A ) Turk olmak; 
B) 122 yaşını bitirmiş olmak, 
ıC) Kamu hızmetleı inden yasaklı olmamak; 
!))• Kısıtlı olmamak; 
E) Yabancı Devlet uyrukluğunu öne sürmemek; 
F) Yabancı bir Devletin resmî hizmetinde bulunmamak; 
G) İlce içinde yerleşmiş veya bu maksatla ilçede altı aydanberı 

oturmuş olmak; 
lâzımdır. 

2 Silâh altında bulunan erat, jandarmalar, subaylar, polisler, askerî 
memurlar, askerî yargıçlar ve askerî okullar öğrencileri Genel Meclis 
seçimlerinde oylarını kullanamazlar. 

3. Her ılın merkez ilçesinde ve o ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi 
idare ve kontrol etmek üzere belediye başkanının başkanlığında beş ki
şilik birer seçim kurulu teşkil olunur Bu kurul üyeleri belediye meclis
leri tarafından ve kendi aralarından seçilir Ancak fesih, iptal veya meclisi 
teşkil edecek miktarda uye ve yedek uye kalmamış olmak gibi suretlerle 
belediye meclisinin kurulması mümkün olmıyan yerlerde belediye başkan 
veya başkanvekılı veya ılcenm yeni kurulmuş olması sebebiyle belediye 
seçimi henüz sonuçlanmamış olan yerlerde kaymakamlar tarafmdan be

lediye sınırı içindeki mahalleler halkından ve belediye üyeliği şartlarım 
haiz bulunanlardan ikişer kişi çağırılır. Bunlar çağıran zatın başkanlığı 
altında belediye binasında toplanarak ya aralarından veya belediye üyesi 
şartını haiz olmak üzere dışardan yukarda gösterilen miktarda seçim 
kurulu üyesi seçerler. Üyelerin üçü toplanmadıkça ve hazır ıbulunanlann 
oyçokluğu bırleşmedıkçe seçim kurulunun kararları muteber olmaz. 

Belediye şubesi olan ve ilce teşkilâtı bulunan şehirlerde seçim kurul
larına belediye şubeleri müdürleri başkanlık eder. 

Seçim kurullarında sayfaları numaralı ve idare Kurulunca onaımfc 
bir tutanak defteri bulunur. İşlemler ve kararların tutanakları bu deftere 
yazılır Başkan ile üyeler tarafından imza olunur. . 

4 Her seçim kurulu, vali veya kaymakamın başkanlığı altında İdare 
Kurulıyle birlikte toplanarak, butun seçmenlerin oylarını bir gun içinde 
kullanabilmelerini sağlamak amacı ile, seçim çevresini mümkün olduğa 
kadar bin seçmen sayısını geçmiyecek şekilde seçim bürosu adı verile» 
seçim sahalarına ayırrr. Bu kararlarda büroların nerelerde kurulduğu» 
merkezleri ve hangi köy, mahalle ve sokakları kısmen veya tamamen 
içme aldıkları açıkça belirtilir. 

Bu kararlar Ağustos ayının ilk haftası içinde ve en az seçim günün, 
den 15 gun once gazete çıkan yerlerde gazetelerle, olmıyan yerlerde diğer 
vasıtalarla ilân edilir. Her seçim bürosunda, başkan ve üyeleri seçim 
kurullarınca seçilecek beş kişilik bir komisyon bulunur Bu komisyonlar 
belediyesi olan seçim sahalarında belediye başkanları ile belediye meclisi 
üyeleri arasından, meclis üyeleri yetmıyen yerlerle belediyesi olmıyan se
çim sahalarında münasip kimselerden seçilir. 

Seçim komisyonları başkan ve üyelerinden çekilen veya komisyona 
gelmıyen bulunursa yerlerine seçim kurullarınca diğerleri seçilir. Top
lanma ve karar verme yeter sayısı ile kararların defterlere yazılması ve 
imzalanması hakkında seçim kurullarına ait hükümler bu komisyonlar 
hakkında da uygulanır. 

5 Üye seçiminde oy vermeye hakkı olanların ad ve soyadını, baba 
ve ana adını, doğum yeri ve tarihini, ikametgâhının bulunduğu mahalle 
ve sokağın adı ile numarasını ve sanat ve ışını gösterecek surette; şehir 
ve kasabalarda belediyelerce, köylerde ihtiyar meclislerince hazırlanacak 
seçmen defterleri en geç Ağustosun 8 mcı gunu akşamma kadar seçim 
kurullarına verilir. Defterlerin bu kurullar tarafından incelenmesi işleri 
en geç Ağustos ayının 12 ncı ıgunu akşamına kadar bitirilir. 

6 Beşinci bende gore hazırlanmış olan seçmen defterlerinin bürolar 
itibariyle örnekleri çıkarılarak her seçim «bürosu ıçm kabul edilen genel 
yerlerde, tatil günleri hariç olmak üzere, altı gun astırılır Bu defterlerin 
en geç Ağustosun 13 uncu gunu sabahı asılmış ve asılma suresinin son 
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günü saat 18 de kaldırılmış olması lâzımda 'Defterlerin aşılmazdan once, 
hangi günler asılı kalacağı ve hangi güne kadar ıtuazların kabul edile
bileceği ve hangi günden sonra itirazların kabul edılemıyeceğı seçim ku
rulları 'tarafından gazete ile, olmıyan yerlerde diğer vasıtalaıla halka 
üân edilir. 

Defterlerin asılması ve kaldırılması odovı şehir ve kasabalarda be
lediye idarelerine, köylerde muhtar ve ihtiyar meclislerine aittir 

Defterlerin asılı kaldığı altı gun içinde seçmenlerin adları, nitelik
leri, defterlere yanlış veya mukeıreı yazılmış veya hiç yazılmamış oldu
ğuna dair ileri sürülecek itirazlar seçim kuıullaı nea dinlenip kurul ka-
nariyle- gereken duzeltmeleı yapılıı Seçim kuru lan yerinde gorulmıycn 
itirazların reddi hakkındaki karar örneğini itiraz edene bildirir Bu ku
rullarca itirazlar yerinde görülmediği takdirde let karaıımn örneği itiraz 
edene en geç defterleım askıdan indiği günden, başhyaıak ıkı gun içinde 
tebliğ edilir. 

Seçim kurulunun kaıaıına ıazı olmıyanlaıın, kararın bildirilmesi 
{yününden başlıyarak uç gun içinde mahallin asliye hukuk mahkemesine, 
'bulunmıyan yerlerde sulh hukuk yargıçlığına seçim kurulunun kararıyle 
fbîrlikte başvurarak itiraz etmeğe hakları vardır Bu sure bittikten sonra 
itiraz hakkı kalmaz 

Mahkeme itiraz iddialarını ençok altı gun içinde kesm olarak ka
râra bağlar. Bu konudaki müracaat ve kararlar hiçbir haıç ve resme 
tabi değddır. 

T. Seçim kurullarınca, herhangr bir vatandaşın adaylığının seçim 
bürolarında yayılabilmesi için oyların atılmasından enaz bir hafta önce, 
seçilmek niteliğini taşıyan vatandaşın bir dilekçe ila istekte bulunması 
lâzımdır. 

Vatandaşın siyası bir parti tarafından adaylığının bıldır ilmesi ve
yahut o seçim çevresi seçmenlerinden enaz yuz kişmın yazı ile başvur
maları halinde de adaylığı yayılır. 

Seçim gününde sandığın yakınmda münasip bir yere konulacak lev
halara adayların adlan, soyadları, meslek ve sanatları yazılarak ilân 
edilir. 

8. Defterlerin asıldığı gun, bunların asılı kalacağı sure ile duzel-
tilmelerı ve mahkemeye başvurma ve mahkemece kaıar v enlin e sureleri 
hesaplanarak bu surelerin sonunu kovuşturan ilk pazar gunune rastlıya-
cak şekilde oyların ıl içinde hangi gun kullanılacağı valinin başkanlığın
da ü idare kurulu ve daimî komisyonunun birlikte toplanması suretiyle 
kurulacak heyetin karaııyle belli edilir ve il ıçmde yayılır 

Sandığın açık kalacağı sure saat sekizden ondokuza kadardır An
cak sandık başında oyunu kullanmamış seçmenler vaısa on'ar da oyla
rım kullanmadan tasnife başlanamaz 

9. Buro seçim komisyonlarının, oyların kullanılacağı günden enaz 
bir gun once seÇına kurullarınca kendilerine teslim edilen oy sandığı ve 
bürolarına aut seçmen defterlerıyle birlikte buro merkezinde bulunma-
üarı lâzımdır. Buro merkezinde sandığın konulacağı yen mahallin icap
larına göre seçim komisyonu tâyin ve ilân eder 

10. Her seçmen kendi oyunu getirip seçim buı osundan'alacağı zarf-
İçine koyarak sandığa atmakla ödevlidir Bu zarflar önceden seçim ku
rullarınca hazırlanıp mühürlenmiş olarak-seçmen sayısınca seçim büro
larına verilir Pusulaların beyaz kâğıttan olması gerekli o'up bunlara 
seçmenlerin imzası, muhuru, adresi veya seçmenin kim olduğunu belli 
edecek herhangi işaret konulmıyacağr gibi her zaıfa yalnız bıı oy pusu
lası konur. 

Pusulalara seçilecek uye sayısının bıı misli fazlasıyle ad yazılır, ön
ceden hazırlanıp yazılmış veya bastırılmış oy pusulaları da kullanılabilir. 

ıSeçmenler oylarım yalmz adaylara vermeğe mecbur olmayıp dile
diklerine verebilirler 

Her seçmen, ikametgâhının bulunduğu seçim bürosundan başka bü
roda oyunu kullanamaz Ancak seçim komisyonlar mm başkan ve üye
leri görevli bulundukları bürolarda seçmen def tellerinin sonuna adlan 
yazılmak ve hizalan imzalanmak suretiyle oylaımı kullanabilirler Se
çim komisyonunca heı seçmene kimliği sorulur ve gerekır-e kimlik cüz
danım göstermesi istenebilir. Bu suretle kimliği belli olan seçmenin se
çim defterinde yazılı adı hizasına imzası veya muhuru alındıktan 3on-
ra oyunu kullanmasına izin verilir. İmza bılsnıyen ve muhuru olmıyanla-
rrn sol elleri başparmağı bastırılır Bu parmağı olmıyanların hangi par
mağının bastırıldığı yazı ile açıklanır 

Hiçbir sebep ve suretle başkasının adına oy zaıfı sandığa atılamaz 

11. Sandığa oy pusulalaıı atılmazdan once seçim komisyonu baş-
Ssanı üyelere ve hazır bulananlara sandığın boş olduğunu gösterir ve bu 

olay bir tutanakla belirtilip komisyon uycleu t"iufıncUn ıu.z> erilUr. 
Sandığın başka, başka anahtarla açılıı iki kilidi, üzerimi^ ir>u> bir mek
tup sığaccl kadar aralığı bulunur Sendik an'Uıtat I ı-mıi m bitini buş-
kan, diğerim komisyon kararıyle uyeleıden bal paklar 

12 Seçim bürosunda, seçmen defterler ine konmuy oî..n Im/tı, m>U. 
hur veya parmak işaretlerine göre oylarım kullananların sayısı bir tu-
tpnakla belirtilere; sandık, seçmı komisyonlarınca ı.ıl'i vı ay ıf.nia ya
zılı olduğu üzere hemen tasnif cdıhı 

A) Sandık içinden çıkan oy zırfları suyıloi.ık, oylaıını kullanan
ınım sayısını belirten tutanakla karşılaştırılır, 

B) Oy pusulalarına yazılan adlar okunanı.us , v, ya .serilenin kim 
olduğu belli olmazsa hesaba katılmaz, 

C) İstenilen sayıdan fazla ad yazılmış oh.ıı p , i M i ' u mı b.i'jttdın 
başlryarak yalnız yetersayı kabul edilir 

D) Pusulaya yetersayıdan az ad yp:::İM:v ' hesaba k ıtılıı; 
E) Zarf ıçmde birden fazla pusula çıktığı ve hu puflalarda aynı 

adlar aynı sıra ile yazıl: bulunduğu t<ıkdUrtr pu J,ııl»',..) dun yalmz biri 
yukardakı fıkralara gore-hesaba katılu ve r,";u l«ı pıtniı 1 üa.Hİ ı başka 
başka ad'ar yazılmış veya aynı adlaı değişik !,ı. ,ı Ue ya/.ıltmş ise hiçbiri 
hesaba katılmaz, 

F) Pusulaya aynı ad bııkaç kı ıe yazılnnş.^a bıı ı.jf.. yakılmış sa
yılır; 

G) Renkli kâğıtlaıa jazılaıı pu.~ulal,nla, im/.alı, mhhınHl veya seç
menin kını olduğunu belli edecek herhangi Kı ı s ı t ı l t .şıy.ııı pusulalar 
hesaba katılmaz 

Bu suıetlo oylatın sayılması ve tasnifi bittikten '.".mta' 
A) Seçim gunu, 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuru ile aoldıÇı; 
C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oylanın kıılhmınlarır sayı

sını belirten tutanakla kaışılaştırma sonucu, 
D) Oy pusulalanndan kaç tanesinin ne sebeple h" lı > kııtılmıdığı; 
E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak her .al iyin k'u; oy almış 

olduğu, 
F) Seçımm kanuna aykııı şekilde yapıldığı habeı vtııidıfcl veya şl-

kâyelt edildiği takdirde bunların nelerden İbaıet olduğu, 
bir tutanakla belirtilir 

Seçim buıolarınca tutulmuş olan tutm-ıkla v ^ t; t ı defter \ ı lylo 
hesaba katılmayan oy pusulaları seçim komisyon! u> tarafındın ı.ıühür-
lenecek bîr zaf ıçmde, seçim bürosunun baftlı oldu\ıı ı C . ' ı i ı i lan uluna tes
lim edilir Hesaba katılan oy pusulalan komis-yoıı uy»Icıl ve orada ha
zır bulunanlar onunde yakılır ve bu keyfiyet bu tutan.'kl.ı rıolıttillr 

13 Seçim kutulu, on rkıncı bentte yazılı tııtan'ikl.ııı tanıtımen tes
lim aldıktan sonra, aynr esaslar çerçevesinde ve bu •u'v aki/ırı bbleş-
tırmek suretryle ayrı bir tutanak düzenliye) ek s.niırı ı evi esi h'lnde kim
lerin kaçar oy aldıklarını belirtir. En çok oy ka//ın:uıl;.u üyeliğe ve on
dan sonra oy kazananlardan ilçenin çıkaracağı üye Myusı kadarı da ye
dek üyeliğe seçilmiş sayılu Eşit oy kazananlaıd ın mlı ol,m, evlilerden 
yaşı buyuk olan, bu da eşit ı°c çocuğu çok olan teı .h olunur. Çocuk 
sayısında da eşitlik halinde kuta çekilerek adı once e k i n sırada evvel 
olur. 

.Seçim kuıulu, duzenlıyeçeğl bu tutanağı hemen mahallin en büyük 
idare üstu aracılığiyle valiliğe gönderir. Valiler üyeliği vo yedek üyeliği 
kazanmış olanların adlarrnı 11 içindeki gazetelerden biriyle ilân edecekleri 
gııbı kendilerine de yazı ile bildirirler 

Seçim burolannea düzenlenmiş olan bütün tutanaklar vo seçim def
terleri ve diğer kâğıtlar mühürlü bir zarf içinde secim kurulları tarafın
dan çevıenın bağlı olduğu ¡1 veya İlce belediye b iskanlımın ı teslim ıdlllr. 
Belediye başkanlaıı bu zaıflap bıı secim dviı ı • < "î'c .ıak),.anıkla 
odevlıduler 

14 Seçime katılan siyası partilerin tem ı l dk . l oyl.uın ıjundıfta 
atılması, açılıp tasnif edilmesi şuasında seçim kutulu v ılvoıiıhıyonlatında 
hazır bulunmağa yetkılıdııler Bu maksatla seçim kıınıllatı başkanları 
teşkilâtı olan yerlerde bu partilerin birer temsilcisini, fecimde hazır bulun
mak rçın yazı ile davet ederler Doğrudan doğruya adaylığım koytmlar 
kendileri seçim kuıul ve komisyonlarında bulunabilecekleri trlbt temsilci
lerim de gönder ebrlırler 

15. 13 uncu bende göıe düzenlenmiş olan tutanakl ı ( > İlk toplantısın
da Genel Meclise verilir. Meclis bu tutanağı seçilen üyelerin kanunda jrös-
terilen nitelikleri haiz olup olmadıkları, seçimin yolumla yıpılıp yapılma
dığı bakımlarından ve varsa bu konudaki ihbaı ve .şikayetlerle birlikte 
mcelıyerek bir karara bağlar 
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Kararın özeti ilgililere tebliğ edilir İlgililer, töbliğ tarîhmden başlı-
yarak yirmi gun içinde bu kararlara karşı Damştaya itiraz edebilirler. 
Bu konudaki itirazlar Damştayea en geç ik i ay içinde karara bağlanır. 

Üyelerden birinin kanuni niteliği haiz olmadığına karar verilirse se-
ıçaldığı ilçenin yedeklerinden m çok oy alanı "üyeliğe çağrılır. Seçime fesat 
karıştırıldığı kabul edilirse o îleede seçim yenilenir. 

16 Vali ve kaymakamlar, seçim kurullarına ve komisyonlarına se-
(çım işlerinde çalıştırılmak için 3'eteri kadar kâtip verirler. 

/Vali ve kaymakamlar-yargıç ve yargıç sınıfından olanlarla subay ve 
askerî memurlar dışında kalan bütün memur ve hizmetlileri seçim işleı 
yinde çalıştırmağa yetkilidirler. 

Genel Meclis seçimine aît bütün giderlerle, görevlendirilecek memur 
ve hizmetlilerin taşınma güderleri ye gündelikleri i l özel idare bütçesin
den ödemi. 

17 Bu kanuna göre seçim işlerinde çalıştırılmaları vali veya kay-
•makamlarca uygun görülen memur ve hizmetlilerin verilen görevi makbul 
faır özüre dayanmaksızın kabul etauyenlerinden beş liradan 25 liraya ka
dar ve bu görevlere tâyin edilenlerin görevlerini kabul etmelerine engel 
•olanlardan 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır. Bu cezalar 
fieçim yapılan yerin en büyük mülkiye ustu tarafından yerilir. Bu cezalara 
karşı itiraz veya temyiz olunamaz. 

Madde 108 t i Genel Meclislerinin süresi Eylül ayından başlamak 
•üzere dort yıldır. Seçim dönemi bitmezden önce meclîs feshedilir veya 
ânfisah ederse yeniden seçilecek meclis eski meclisin süresini tamamlar. 
Bi r seçim donemi içinde yeniden kurulmuş veya kurulacak elan illerin 
.genel meclislerine ait süreler de diğer genel meclislerin süresiyle bir İllete 
sona erer. Seçim dönemi sonunda seçimin yenilenmesine imkân gönül-
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mezse Bakanlar Kurulu kaıarıyle sure hır yıl uz.atıtvr Bu takdirde, uzatılan 
sure gelecek meclısm döneminde geçmiş sayılır 

Madde 110 Üyelerden çekilen, olen veya sfiîâ&î bitmeden önce 
başka bir ile ıkametgâhrnr nakleden veyahut uye olmak EÎtelığını kaybe
denlerin yerlerine hangi ilçeden seçılmışlerse o rlcenm yedekleri, kazan
dıkları oy sırası ile, evvelki üyenin suresini bitirmek üzere .getirilir Ye
dek üyeler de Genel Meclise uye olaıak alındıktan sonra üyelik açılırsa 
o ilçede, son Genel Meclis seçimi ıçm hasırlanan defterler esas tutularak, 
yalnız açılan üyelik ıçm yeniden seçim yapılır. Bu suretle seçilen üye, ye--
rıne seçildiği üyenin süresini doldurur 

Madde 111 II Genel Meclisleri yılda bir defa Eylülün ilk yarısı 
içinde toplanır 'Seçimden sonra ilk toplanma gunu valilerce, diğer toplan
ma gunleı ı II Genel Meclislerince kararlaştırılır 

Ek Madde Milletvekilleri Seçimi. Kanununun ceza hükümleri bö
lümündeki 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 ncı maddeleri hüküm
leri II Genel Meclisi seçimlerinde de uygulanır 

Geçici Madde Bu kanunun yayımlanmasından sonra ilk Genel 
Meclis seçimi 1946 yılı Ağustos ayı içinde yapılır 

Madde 2 Bu kanun yayımlandığı tarihte yuruıluğe girer. 
Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yurutur 

12/6/1946 
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LANLAR 
M. S. B. İ numaralı Sateı Alına 

Komisyonundan 
1 _ Okul ve Hastaneler eratı için ve mukaveleye bağlanmak üzere 

499) ton sığır etimin satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konııl-
jnuştur. 

2 (Eksiltme 3 Temmuz 1946 çarşamba günü saat 11 de komisyon
da yapılacaktır. 

3 _ Muhammen bedeli (99.000) lira olup geçici teminatı {.6_200) lı
ğadır 

4 _ Evsaf ve şartlar komisyonda görülebilir. 
5 Teklif mektuplarının ihale- saatinden bir saat evveline kadar 

3tomısyona verilmesi lâzımdır. 
K . J 1631/4-1 

M. S. B. 2 numaralı Satın Ahna 
Komisyonundan 

Hava Müsteşarlığı ihtiyacı için, Komisyonumuzda fcnlıroan evsaf 
ve şartnamesine göre, beheri 6 metreküplük 500 aded .çelik oksrjea iıipü 
satın alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 33,765 Jira <otnz uç bm 
yedi yuz altmış beş lira) olup muvakkat teminatı 2.532 lira 33 kuruştur 

Münakaşası 6 Ağustos 1946 salı günü saat 15*3© (fa Ankaaa'da M . 
S B Satmalına Kamisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır JEvsaf 
ve şartnamesi her gün saat 10-12 arasında Koraisyonda görülebilir 
Usteklılerın belli günde, münakaşa saatinden bir saat evveline kadar, 
kanuna uygun teklif zarflarını Komisyona makhuz karşılığında verma-
îeri 

SC2_l«88/4-l 
—, o 

M. S. B. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher adedine 115 kuruş fiyat tahanin edilen 3SSO0 adei tımar fır-
(çasınm pazarlıkla 19/6/194S çaırşamba günü jsaat SS tUs «ehaiîtaassi yapı
lacaktır. 

Numunesi, evsaf ve şartnamesi her gun öğleden evvel komisyonda 
görülebilir 

Muhammen bedeli 41 400 lira olup kesin teminatı 6 210 liradır 
isteklilerin belli günde banka teminat mektubu veya Hazine Muha

sebeciliklerinden alacakları makbuz ve kanunun emrettiği vesaikle birlikte 
komisyona gelmeleri K 3. 1511/4-4 

Beheı çiftine 60 kuruş fiyat tahmin edilen ,50000 çift yun eldiven 
3/7/1946 çarşamba gunu saat 16 da kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Evsaf, şartname ve numunesi her gun öğleden evvel komisyonda 
görulebrlrr. 

Toptan bıı talibe ihale edılebıleceğ gibi 25000 den aşağı olmamak 
şartıyle ayrı ayrı taliplere de? ıha'e edılebılıı 

Muhammen bedeli 30 000 lira olup geçici teminatı 2 250 liradır. 
isteklilerin belli günde ihale saatinden en az bıı saat evveline ka

dar teklif nıektupl".»-*)rfe beraber kanunun emrett'ğı vesaikle komisyona 
gelmeleri 

K 3—1662/4-1 

Beherine 330 kuruş fiyat tahmin edilen 12375 aded buyuk yem tor
basının 3/7/1946 çarşamba gunu saat 15 de pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır. 

Evsaf, şartname ve numunesi her gun öğleden evvel komisyonda 
gorulebıhr 

Muhammen bedeli 40 837 lira 50 kuruştur Kesin teminatı 6125 
lira 62 kuruştur 

isteklilerin belli günde banka teminat mektubu veya hazine mu
hasebeciliklerinden alacakları teminat makbuzu ve kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte komisyona gelmeleri 

K 3_J 663/4-1 

Beher kilosuna 300 kuruş fiyat tahmin edilen 5600 kilo bağlama 
ipiyle, kilosuna 300 'kuıuş fiyat tahmin edilen 2400 kilo gergi ıpı ve k i -
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loşuna 500 kuruş fiyat tahmin edilen 8000 kilo ağ ıpı pazarl kla 24/6/1946 
pazartesi gunu saat 15 de eksiltmesi yapılacaktır 

Evsaf şartname ve numunesi bet gun öğleden ^vvcl koalisyonda 
görülür. 

Her uç cins ıp (bir arada ve her cinsten doıtte bir nispet, muhafaza 
edilmek şartıyle paıtı halrnde ihalesi yapılabilir 

Muhammen bedeli 64 000 Ura olup kesin teminatı S 900 liradır. 
İsteklilerin belli ıgunde banka teminat mektubu veya hazme muha

sebeciliklerinden alacakları teminat makbuzu ve kanunun emrettiği ve
saikle birlikte komisyona gelmeleri 

K3_16S9/2-l 

Jandarma Satın Alma Komrsyomı Başkanlığından 

1 2/7/1946 salı ıgunu saat 15 te kapak zarfla 120 000 tane telefon 
fincanı satın alınacaktır. 

2 Beher tanesine 72 kuruş fiyat tahmin edilmiştir 
3 Muvakkat teminatı 5570 liradır. Şartnamesi her gun çalrşma 

saatleri içinde Ankara ve İstanbul landarnra Satın Alma Komisyonlarında 
görülebilir. 

4 Bu ış ıçm gerekli akreditif dairece açtırılacaktır 
5 İsteklilerin kanuni vesıkalarıyle beraber muvakkat teminat 

maklbuzu veya banka mektubunu muhtevi tekimflerını belli gun ve saat
ten bir saat evveline kadar komisyona teslim etmeleri veya taahhütlü 
olarak posta ile göndermeleri lâzımdır Postada olacak gecikmeler nazarı 
dikkate alınmaz 

1631/4-1 
« 

M. S. B. 4 n u m a r a l ı Satın Alma 
Komisyonundan 

Gölcük'te dökümhane fabrikası dâhilinde kum havuzu yaptırılacak
tır. Keşif bedeli 123 227 lira 31 kuruş olup muvakkat teminatı 7 411 lira 
37 kuruştur İhale kapalı zari usulıyle 8/7/1946 pazartesi gunu saat 15 30 
da Bakanlık Satın Alma Komisyonu binasında yapılacaktır Bu işe gire
bilmek ıçm müteahhidin bu çeşit işlerde fazla tecrübesi olan bir yüksek 
mühendisle teşriki mesai ettiğine dair vesikayı ihaleden bir hafta evvel Göl
cük'te İnşaat Komisyonu Başkanlığına veya Ankara'da Millî Savunma 
Bakanlığı İnşaat Dairesine ibrazla ehliyet vesikası alacaktır Proje ve 
şartnameler hergun öğleden sonra 4 No lu Satın Alma Komısj onunda gö
rülebilir İsteklilerin kanuni vesıkalarıyle istenilen vesikaları havı teklif 
mektuplarını 8/7/1946 gunu saat 14 30 o ıkadaı makbuz mukabili Ko
misyon Başkanlığına vermiş olacaklardır 

K 4__1636/4-l 

İzmit. Gölcükte Şark Rıhtımı bırmcı kısım inşaatı yaptırılacaktır 
Keşif bedeli 500.735 lııa olup muvakkat teminatı 23 779 İn a 40 kuruştur 
İhale kapalı zart usulıyle 5/7/1946 cuma gunu saat 15 30 da Bakanlık 
Satın Alma Komisyonu binasında yapılacakta Bu işe girebilmek ıçm en 
az 400 bin liralık mümasili 'dır ışın müteahhidi olarak yaptığına dan bel
ge ile mutaahıhıt kendisi yüksek mühendis değilse ışın bidayetinden sonu. 
na kadar fennî mesuliyetini deruhte edecek ve bakanlıkça münasip görü
lecek bir yüksek mühendisle teşııkı mesai ettıklcıme dair noterden ala
cakları teabfltutnameyı ve ihaleden en az uç gun evvel yazı ile Bakanlık 
İnşaat Dan esme müracaatla ehliyet belgeleri alacaklaı ve her uc belgeyi 
eksiltme zarfına koyacaklaıdır Proje ve şartnameler hergun öğleden 
sonra 4 numaralı komisyonda goıulebılır isteklilerin kanuni belgeleriyle 
yukarda istenilen vesikaları havı teklif mektuplarını 5/7/1946 gunu saat 
14.30 a kadar makbuz mukabili komisyon başkanlığına veımış buluna^ 
çakılardır (Muftaahbıt kendisi yüksek mühendis olduğu takdirde noter
den tasdikli unvan tezkeresini eksiltme zarfma koyacaktır ) 

K 4_1637/4-l 

Eskişehir Tayyare Fabrikasında ton dökümhane yaptmlaca'ktır. Ke
şif bedeli 52 025 lira 47 kuıuş olup muvakkat teminatı 3 851 lira 27 kuruş
tur İhale kapalı zarf usulıyıle 5/7/1946 cuma ganu saat 16 da Bakanlık 
Satın Alma Komisyonu binasında yapılacaktır Proje ve şartnameler her
gun öğleden soma 4 No lu komisyonda görülebilir Bu işe gııecekler 30 
bin liralık bir inşaatı yapmış vc muvakkat kabulünü yaptırmış olduğunu 
vesıkalandırarak Bakanlık İnşaat Dan esme ıholeden en az uç gun evvel 
İbrazla ehliyet vesikası alacaklardır Isteklıleııı kanuni belgeleriyle eh-
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lıyet belgelerini havi teklif mektuplarını i*'?. 19413 günü saat 15 e katla, 
makbuz, mukabili. Komisyon {Başkanlığına vermiş bulunacaklaı-dıt 

K 4. 1605/4 I 

Cebeci Askerî Doktor Tatbikat Glaıiünıîa yapılacak tamu ,4, tadilât 
ve bahçe duvarı işleri yaptırılacaktır. Ka$;if bedeli 74247 lira 58 kuıuş 
olup muvaikkajt teminatı 4962 lira 38 kuruştur. İhale kapalı zarf usuliyle 
4 Temmuz 1946 perşembe günü saat 15,30 da Bakanlık Satın Alma Ko
misyonu binasında yapılacaktır. IBu İşe girecekler ıkeşlf tutan kadar tami
rat veya inşaat yaptıklarına dair vesikalarım ihaleden üç gün evvel Ba
kanlık inşaat Dairesine ibrazla ehliye* ucalkası almaları şarttır Şıutna-
meler hergun öğleden sonra 4 No. Ia Irontısyonda gbrülebillı lMekUlemM 
kanuni belgeleriyle ehliyet Vesikalarım havî teklif mektuplarını 4 Termnufc* 
1946 günü saat 14,30 a kadar rnakbuz mukabili Komisyon Başkanlığına 
vermiş bulunacaMardıç. 

K. 4 1674/4-1 

M. Sİ B. 5 numaralı Satın Alma 
Komi İ Y O T T U ndan 

Pazarlıkla Komisyonda mevcut evsaf ve şart lar dâhilinde (100) »oıır 
tabrı vazelin satın alınacak. Vazelin memîe%«te ıglrmtş mallardan olacak-
trr. Hepsinin muhammen bedeli (6500©) lira olup kesin İnanca akçesi 
(9.000) liradır. Pazarlığı 28/6/1946 cuma günü saat 15 tedir. Şartname ve 
evsafı her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin vc ellerinde vazelin» 
bulunanların belli günde komisyona müracaatları. 

K. 5=.1604/4-2 

Komisyonda mevcut evsaf ve şartt'ar dâhilinde talibi zuhuı etme
yen (130) ton ferro krom .yeniden kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Muhammen (Bedeli (118.42<2) lira (93) ftısrsaş oîup geçici teminatı (7.172) 
liradır İhalesi 2 Ağustos 1946 cuma günü saat 15 tedir Evsaf ve şart
namesi (590)' kuruşluk vezne makbuzu mukabilinde komisyondan Alına
bilir, isteklilerin kanuni vesikalarıyla 'kirlikte hazırlayacakları teklif 
mektuplarını belli saattan en az bıv saat evveline kadar koıııinyona ver
meleri 

K.5 lft(>1/',-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Yol istikşafa 
1 — Eksrltmeye konulan iş : Çabuk - Ankara yolunun dokuz kilo

metrelik kısmmm varyant istikşafı işi olap î'.eşit' bedeli (4 600) liradır 
2 _ Eksiltme 22/6/1946 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 12 

de Bayındırlık Bakanlrğı Şose ve Köprüler Kslsllğı Eksiltme Komisyonu 
odasında açık artırma ve eksiltme usuhyle yapılacaktır 

3 _ Eksiltme şartlaşması ve diğer evrak Şose ve Köprüler Reisliğin» 
de görülebilecektir. 

4 Eksiltmeye girebilmek fçı'rı İsteiiiîlerın 1946 yılına ait ticaret 
odası belgesi ve usulü dairesinde (337,5"!)) liralık geçici teminat vermeleri 
ve bu işi yapabileceklerine dair isteMıIt-rln ©nemli dr-miryol İstikşafı yap
mış olduklaıına dair belgeleriyle birlikte efei.tme gününden enaz (tatit 
gunleıı harıç> üç gün evvel Bayındırhîı Bakanlığına başvurarak bu işin-
eksiltmesine girmek için ehliyet belgesi almaları. 

5 __ tsteklılerin geçici teminat ve lüzumlu veslkalarlyle birlikte İkin
ci maddede yazılı saatte komisyonda hazır bulfsnmaları ilân olunur 

1008/4- s 

Yapı işleri' ifâıu 
1 Eksiltmeye konulan Iş- Ac&Jet Bakanlığı dört ve beş duraklf 

asansörün onarımı işidir. 
Keşif tutarı • 2675 liradır. 
2 — Eksiltme 20/6/1946 per*şem'öe günü saat 15 tc Bayındırlık 13a-' 

kanlrğı Yapı ve İmar İşleri Reisliği EfcJlfesra Komisyonu odasında pazar
lık usuliyle yapılacaktır 

3 — Eksiltme şartlaşmasr ve buna îtoglı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görUîebiîir. 

4 Eksiltmeye girebilmek içip- İKtehîlIsrîn usulü dairesinde (401,25) 
dort yuz bir lira yirmi beş kuruşluk ketin teminat vermeleri ve bu işi ya
pabilecek durumda olduğuna dair Bayıraırlifc Bakanlığı Yapı ve İmar İş
len Reisliğinden alınmış yeterlik Beîgjı.I •.o.fteriî.olerl vc dilekçelerine bu 
gibi biz ış yaptığına dair ışı yapturu *\;:f voıû\'.ıi alınmış belge bağlama
ları lâzımdır. 

1669/1-1 

Ba3Xjfeç)M..I. I)»»» le ı Matbaan 
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