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31 MAYIS 1948 

PAZARTESİ 

KANUNLAR NLLAAR

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No 5209 Kabul tarihi 24/5/1948 

Madde 1 — 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden fazla yüklenme ve harca
malarda bulunamıyacakları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de çoğal-
tamazlar Ancak sürekli hizmetlerden harb kuvvetlerinin yiyecek, giye
cek, donatım, silâhlanma ihtiyaçlariyle bunlarla ilgili maddelerin yap
tırma işleri, okul, cezaevi ve hastanelerin yiyecek ihtiyaçları, yapı, 
onarma ve taahhüde bağlanacak her çeşit taşıma ve 5127 sayılı kanun 
gereğince yaptırılacak etüd ve proje işleri için yılları bütçelerindeki öde
neklerin yarısını geçmemek üzere ve Bakanlar Kurulu karariyle gelecek 
yıla geçici yüklenmelere girişilmesi caizdir 

Madde 2 — Bu kanun yayımı gününde yürürlüğe girer 
•Madde 3 — Bu kanunu Baklanlar Kurulu yürütür 

27/5/1948 

[Genel Muhasebe Kanunu ve bunun ek ve değişiklikleri ile T B M M Kararları 31/10/1947 
tarih ve 6742 sayılı Resmi Gazete'ye ilişik yıllık Fihristin 8 inci sahifesindeki 5077 sayılı kanun 
başlığı altına tahşiye edilmiştir.] 

No. Başlığı 

Sözü geçen Kanım t 
3127 Arama, Eksiltme ve İhale Kanununa ek Kanun 9/9/1947 

Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife San 

3803, 4274 ve 44S9 sayılı kanunların köy okulu, 
öğretmen evi, köy sağlık memurları ve ebeleri ev
leri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin değiş

tirilmesi ve 5012 ve 5082 sayılı kanunların 
kaldırılması hakkında Kanun 

Kanun No: 5210 Kabul tarihi: 24/5/1948 

Madde 1 — Köy enstîtüsü mezunu öğretmenlerin tâyin edilecekleri 
okulların binalariyle öğretmen evleri ve köy sağlık memurlariyle köy 
ebelerinin hizmet görecekleri bölge merkezlerinde bunlar için yapılacak 
evler, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıkları tarafından tesbit edilecek 

veya onanacak tip plânlara göre valiliklerce aşağıdaki kaynaklardan sağ
lanacak yardımlarla yaptırılır 

a) Her yıl Devlet ve özel idareler bütçelerinden ayrılacak ödenek-
lerden programa göre yapılması gereken işler gözönünde tutularak her 
ile düşecek hisse nakit veya ayın; 

b) Bu kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri gereğince köylü yurttaş
ların çalışma mükellefiyetleri. 

Madde 2 — Her yıl yaptırılacak köy okullariyle enstitü mezunu öğ-
retmenlere, köy sağlık memurlarına ve köy ebelerine tahsis edilecek ey
lerin ve köy enstitülerinin inşaatında kullanılacak tomruklardan orman 
içinde ve bitişiğinde bulunan ilçelerin ihtiyacı 3116 sayılı Orman Kanu
nunun 19 uncu maddesine ve bunun dışında, kalan il ve ilçelerin ihtiyacı 
da 4274 sayılı, kanunun 24 üncü maddesinin son bendine göre Millî Eğitim 
ve Tarım Bakanlıklarının kararlaştıracakları esaslar ve fiyatlar dâhilin
de Devlet Orman İşletmelerinin nakliyata elverişli istif yerlerinden sağ
lanır. 

Madde 3 — Milli Eğitim Bakanlığı köy okullariyle enstitü mezunu 
öğretmenlere, köy sağlık memurlarına ve köy ebelerine tahsis edilecek 
eylerin inşaatında kullanılacak malzemeyi 2490 sayılı kanunun hükümleri 
dâhilinde toptan satın alıp illere dağıtabilir. 

Madde 4 — İnşa ettirilmiş ve ettirilecek olan köy Okulları, işlik 
ve diğer okul müştemilâtı, öğretmen, sağlık memuru ve ebe evleri köy 
tüzel kişiliği adına tescil edilir. Bunların daimi bakımı ve onarımı köye 
aittir. 

Madde 5 — Okul binası veya öğretmen, sağlık memuru ve ebe evi 
yaptırılacak köyün erkek halandan yaşları 18- 50 arasında bulunanlar 
(Bu yaşlar dâhil) İçişleri ve Çalışma Bakanlıkarının mütalaası alına 
rak Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca ona
nacak esaslara göre bu inşaatta bizzat ve vâsitâlariyle çalıştırılır. Çalış
ma mükellefiyeti köylünün başlıca istihsal faaliyeti zamanlarının dişindir 
ve yılda (20) günü geçmemek üzere düzenlenir. Okula eklenecek dersa-
ne, yemekhane, çamaşırlık, işlik ve depo gibi yapılarla bunlarla- ilgili 
yollar ve suyolları yapılması ve bunların onarılması da çalışma mükelle
fiyetine dâhildir. 

Madde 6 — Çalışma mükellefiyetine tabi olanlar bunu bizzat çalı
şarak, yerine rızasiyle ehil birini çalıştırarak veyahut mahallî rayice gö
re tesbit edilecek bedeli ödeyerek ifa ederler. Bu bedel her gün için bir 
liradan az ve iki liradan çok olamaz. Nakil vasıtalarlyle çalışanlardan 
hayvaniyle çalışanların bir günlük işi iki, tekerlekli vasıtalariyle çalı
şanların bir günlük işi üç günlük sayılır. Çalışamıyacak derecede malûl 
ve aynı zamanda fakir olanlar çalışma mükellefiyetine tabi tutulmaz. 

Madde 7 — Bu kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yazılı çalışma 
mükellefiyetine tabi olanlardan; 

a) Mazeretsiz olarak işe gelmiyenler veya işten kaçanlar, çalışma
dıkları her gün için köy ihtiyar heyetleri karariyle mahallî rayice göre 

İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

Sayı: 6919 

Resmî Gazete 
T . C 

a 23 1494 5792 



tttkâtr olunacak işçi ücreti verirler. Bu suretle alınacak ücretin tutarı 
ve her gün için iki lirayı geçmemek üzere hesaplanır. Kararlar alâka-
darlara tebliğ olunur. 

b) Kendilerinden amele ücreti alınmasına karar verilenler tebliğ 
tarihinden itibaren on gün içinde işe gelmemelerinin mazerete dayandığa 
veya takdir olunan ücretin rayice uygun olmadığı sebeplerine inhüsar et-
mek üzere köyün bağlı bulunduğu idari mercie itirazda bulunabilirler. 
Bu merciler tarafından verilecek kararlara söz yoktur. 

C) 5 inci ve 6 ncı maddelere göre ödenecek bedeni mükellefiyet be
delini vermiyenlerden bu para Tahsili Emval Kanununa göre alınarak köy 
sandıklarına yatırılır. 

d) Çalışma mükellefiyetine tabi olanların çalıştırılmasında kayıt-
sızlığı veya işi aksatacak fena halleri görülen muhtar ve İhtiyar heyeti 
üyeleri hakkında 42T4 sayılı kanunun 20 nci maddesi tatbik olunur. 

Madde 8 — Milli Eğitim müdürlüklerinde okul binalarının, öğretmen, 
sağlık memuru ve ebe erlerinin inşaatına ait teknik işlerle uğraşmak 
üzere geçici olarak yapı ustası ve kalfası, fen memuru, mühendis ve mi
mar, bekçi ve İşçi kullanılabilir. 

Bu elemanların teknik faaliyeti ve okulların inşaatı Bayındırlık 
müdürlüklerince denetlenir. 

Madde 9 — Köy okullariyle öğretmen, sağlık memuru ve ebe ev
lerinin ve köy enstitülerinin inşaatında kullanılacak bütün malzemenin 
Devlet Demir ve Denizyolları vasıtalariyle taşınmasında nakliye bedel
leri Millî Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları arasında kararlaşt ır ı lacak 
esaslar dâhilinde Ulaştırma Bakanlığınca tesbit edilecek tenzilâtlı özel 
tarife üzerinden ödenir. 

Madde 10 — 4274 sayılı kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 20 — Köy okullarının sıra, masa, yazıtahtası, harita, tebe
şir, soba, odun, kömür, lâmba, petrol, süpürge gibi daimî ihtiyaçlarını te
min etmek üzere köy bütçelerine köyün gelir kaynaklariyfle uygun ola
rak tahsisat konur. 

Okulun bu ihtiyaçlarını bütçenin tanziminden bir ay evvel köy muh
tar ve İhtiyar heyetine eğitmen ve öğretmenler yazı ile bildirirler. 

Köyün geliri müsait olduğu halde bu tahsisatı bütçelerine koymıyan 
muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri hakkında köyün bağlı bulunduğu i l ve
ya ilce idare heyetleri karariyle Köy Kanununun 27 nci maddesinde ya
n l ı ceza tatbik olunur. Hükmolunan para cezasını vermiyenlerden bu pa
ra Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilir. İdare heyetlerinin bu hu
lustaki karar lar ı kesin olup bunlar aleyhine hiç b i r mercie başvurulamaz. 

B u maddeye göre tahsil olunan paralarla ve ihtiyar heyeti karariy
le okulun birinci fıkrada yazılı ihtiyaçları temin olunur. 

Madde 11 — 4274 sayılı kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 21 — 19 uncu ve 20 nci maddelerde yazılı işlerin karşı
lığı olan tahsisatı zamanında bütçelerine koymıyan köyler için bu tahsi
sat, bütçeleri tasdıka salahiyetli idare âmirleri tarafından doğrudan doğ
ruya konur. 

Madde 12 — 4274 sayılı kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 39 — Köy enstitüsü idareleri, enstitünün kesimine giren bü
tün köyleri tesbit ve tetkik ederek bu köylerin her biri hakkında gereken 
bilgileri toplarlar. Köylerin durumlarına ve ihtiyaçlarına göre enstitüden 
mezun olacak eğitmen ve öğretmenlerin gönderilecekleri köylerle bu köy
lerden 2 nci maddeye göre teşkil edilecek bölgeler hakkındaki tekliflerini 
millî eğitim müdürlüklerine bildirirler. B u teklifler valiliğin mütalâasiyle 
beraber tasdik edilmek üzere Millî Eğit im Bakanlığına gönderilir. 

Madde 13 — 4274 sayılı kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 59 — Bu kanunun 13, 14, 19, 20 ve 24 üncü maddeleriyle 
3803 sayılı kanunun 14 üncü maddesinde yazılı hizmetler; 422 sayılı Köy 
Kanununun 12 nci maddesiyle mecburi sayılan işlerdendir. 

Köyün mecburi işleriyle bu kanunda yazılı diğer işlerin vaktinde ve 
gereken şekilde yapılıp yapılmadıklarını vali, kaymakam ve bucak mü
dürleri takip ve murakabe ederler. 

Madde 14 — 4459 sayılı kanunun, 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 2 — Bir inci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları, 5120 
sayılı kanunun 1 inci maddesi gereğince, köy öğretmenleri gibi aylık alır
lar. Ancak bunların ayaklarının artırı lması için, öğretmenlerde olduğu 
gibî ders yılı hizmet yılı olarak sayılır. 

Köy enstitülerinden mezun olan köy sağlık memurları, askerlikleri 
halinde, köy enstitülerinden mezun öğretmenler gibi 3803 sayılı kanunun 
9 uncu maddesi hükmüne tabidirler. 

Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları 3803 ve 4274 sa
yılı kanunlarla köy öğretmenlerine temin edilen her türlü haklardan da 
faydalanırlar. 

İkinci sınıf köy ebeleri, birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık memurla
rının bu haklarından faydalanamazlar. 

Madde 15 — 3803 sayılı kanunun 16 nci maddesiyle 4274 sayılı ka
nunun 22, 23, 25, 26, 38, 41, 42 nci maddeleri ve 5012 ve 5082 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 560 nci (Geçici hizmetliler Ücre
ti) bölümüne (100 000) l ira ve 606 nci (İllere) bölümünün 3 üncü (İlkokul 
yapıları için yapılacak para ve ayın yardımı için) maddesine (6 000 000) 
lira ek Ödenek verilmiştir. 

Geçici Madde 2 — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına, ilişik formül eklenmiştir. 

Madde 16 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 17 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27/5/1948 

1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmına eklenecek formül 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

606 3 İlkokul yapıları için ya
pılacak para ve ayın 
yardımı için 

Hangi hizmetlere harcanabileceği 

Köy okulları inşaatı için alına
cak her türlü yapı malzemesi 
satınalınması, bunların taşıma 
ve gerekli imal giderleri, bu iş-
lerde çalıştırılacak usta ve işçi 
gündelikleri ve bunların kanuni 
yollukları, taşıt kiralariyle işlet
me giderleri. 

No. 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Resmi 
Gazete 

Sayı 

422 
2490 
3116 
5161 

3803 
4274 
4459 

1 — Sözü geçen Kanunlar: 
Tahsili Emval Kanunu 
Köy Kanunu 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Orman Kanunu 
1948 yılı Bütçe Kanunu 

13/8/1325 

10/6/1934 
18/2/1937 
2/1/1948 

2 
3 
3 
3 

1 
5 

15 
18 

624 T.V. 313 
696 — 

1057 2728 
309 3537 
— 6795 

5129 

5012 

5082 

2 — İ lg i l i Kanunlar: 
Köy Enstitüleri Kanunu 22/4/1940 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanunu 25/6/1942 
Koy ebeleri ve koy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına 
ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teş
kilât ve Memurin Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun 16/7/1943 
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle koy sağlık memurla
rının geçimlerini düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sa
yıl ı kanunlara ek Kanun 10/9/1947 

3 — Kaldır ı lan Kanunlar: 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 25 inci 
maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 24/2/1947 
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına 
ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun 

21/6/1947 

a 
3 23 

692 
1573 

4491 
M 41 

3 24 

28 

1499 

1496 

5457 

6703 

28 921 6540 

38 1287 6638 

İLANLARRR 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından: 

100 aded manyatolu telefon satın 'alınacaktır. Tahmıin edilen be
del benerl 200 lira olup geçici akçası 1500 Uradır. Kapalı zarf eksilt

mesi 9/6/1948 Çarşamba günü saat 11 dedir. Şar tname hergün Komisyon
da görülür. İsteklilerin teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar Komutanlık Merkez Satmalına Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri. 1688/4-3 

Sahife:14110 (Resmi Gazete) 31 MAYIS 1948 



Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonundan: 

Cıvata, somun ve perçin çivisi alınacak 
1 — Aşağıda sıra numarası yazılı ik i liste muhteviyatı 79.450 K g . 

«ıvata, 6300 K g . somun ve 69.700 K g . perçin çivisinin mubayaası işi ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Her listenin muhammen bedel ve muvakkat teminat miktar
ları hizalarında gösterilmiştir. 

3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden 
ve Haydarpaşa 'da Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden temin olunur. 

4 — Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu 'Satmalına Komisyonunca 18 Haziran 1948 Cuma 
günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

Taliplerin teklifleri ile kanunun tâyin ettiği vesikalarını aynı günde 
nihayet saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lazımdır. 

Muhammen Muvakkat 
Liste Miktarı bedel teminat 
No. ismi K g . L i r a K . L i r a K . 

Cıvata ve 
Somun 
Perçin çivisi 

79.450 
6.300 

69.700 

71.232 50 

32.025 00 

4.811 63 

2.401 88 

1780/4-1 

Aokara Belediyesinden : 

1 — Şehir dâhili yollarda yapılacak katran kaplama ve asfalt kap
sama- ve şose inşaatı 4şi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli (210.464,37) lira olup muvakkat teminatı 
(11.773,22) uradır. 

8 — Eksiltme ve ihale 7 Haziran 1948 Pazartesi günü saat 16 da 
Belediye binasında Encümende yapılacaktır. 

4 — ÎJhaleye iştirak edeceklerin en az yüz bin liralık bu gübi asfalt 
ve katran kaplama inşaatı yapmış olduklarına dair vesika ibraz etme
leri; yüksek mühendis, mühendis olmaları veya bu gibi bir fen adamı Üe 
Işttirak etmeleri, asfalt makin ası ve, püskürtme ım akmalarına sahip bu
lunmaları ve tatil günleri hariç olmak üzere eksiltme ve ihale gününden 
üç gün evvel Belediye Başkanlığına müracaat la Fen İşleri Müdürlüğün
den yeterîük belgesi almaları ve ticaret odasına kayıtlı bulunmaları şart
tır. 

5 — Evrakı' keşflye, şartnameler ve tutanak Mamulât Müdürlü
ğünde görülür. 

6 — Zarfların eksiltme ve ihale saatinden bâr saat evveline kadar 
K&tedtye Başkanlığına verilmiş olmaları lâzımdır. 

1686/4-3 

istanbul A*Uye Üçüncü Ticaret Yargıçlığından: 

»48/227 
14/4/1948 günü, Ordu İlinin Perşembe Kazasından tüccardan Hüse

yin Aikman tarafından Ankara Vapurunun 5 İnci seferiyle ve 14/4/1948 
tarihli ve 93 sayılı konişmento Ue 8 bidonda 1755 kilo K . H . marka ile yük
lenen balık yağına ait konişmentonun ziyamdan ötürü iptali istemiyle 3*-
ref Limited Ortaklığınca mahkememize açılan davada: 

Mahkemece keyfiyetin ilânına ve son ilân gününden itibaren »iy&ı 
iddiasiyle battal edilmesi İstenilen yukarda tarih, numara ve muhteviyatı 
yazılı konişmentonun, Resmî Cazete'nin son ilân tarihinden itibaren 45 
gün içinde mahkememize tevdii, tevdi olunmadığı takdirde iptaline karar 
verileceği Ticaret Kanununun 638 inci maddesi hükmü gereğince ilân olu
nur. 

1790/3-3 

Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 

(Kapalı zarf usuliyle (287 000) kilo odun alınacaktır. Beher kilosuna 
(7) kuruş fi/yat tahmin edilmiştir, geçici teminat (1506) lira '(75) ku

ruştur. 
İhalesi 15 Haziran 1948 Salı günü saat 15,30 da yapılacaktır. Şart

namesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin «teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

1732/4-1 
0. 

Konya Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

948/563 
Konya'nın Gazi Alemşah Mahallesinde Mücellit Sokak 17 sayılı evde 

oturan Hali l oğlu Demir Dikiligül tarafından Salihli'de Maliye Varidat 
Gelir Memuru Hasan Ertan evinde Aysel Dikiligül aleyhine açılan dâva
da: Dâvâlı sebepsiz olarak birliği terk etmiş olduğundan kendisinin bir
liğe dönmesinin ihtarına karar verilmesi talep ve dâva edilmiş ve dâvâlı 
gösterilen adreste bulunmadığı gibi ikametgâhı belli olmadığından dâva 
dilekçesiyle davetiyenin davalıya ilânen tebliğine ye yargılamanın da 
14/6/1948 Pazartesi günü saat 9,30 a taiikma karar verilmiş olduğundan 
mezkûr gün ve saatte bizzat gelmediği veya tarafından bir vekil gönder-, 
mediği surette duruşmaya gıyabında bakılacağı ilân olunur. 

1659 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Yapı İşleri ilAnı 
A — EkaUtmeye konulan iş : Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız 

& 0 t kalorifer ve sıhhi tesisat işleridir. 
• — Keşif tutan 185.955,45 liradır. 
S — Eksiltme 10/6/1948 Perşembe güttü saat 16 da Bayındırlık Ba-

kftcftgı Tapı ye İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında ka
palı mmtt usuliyle yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartlaşması re buna bağlı kâğıt lar Yapı ve İmar İş
leri lUisti&lnden (9.30) Ura karşılığında alınabilir. 

§ — İstekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına ellişer 
fcorttçttfk pul yapıştırıp İmza ettikten sonra teklif mektuplariyle birlikte 
aarfft koymaları ve eksiltme günü olan 10/6/1948 Perşembe günü saat 
<15$ • kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Reisliğine verme
leri fâsundır. 

« — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (1&547.77) 
on bin beşyüz kırkyedi lira yetmişyedi kuruşluk geçici teminat verme
leri vm bu işin teknik Öneminde bir işi iyi bir surette başardığını veya 
İdare ve denetlediğini isbata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden 
en az - tatil günleri hariç - üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığı
na başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi al 
malan ve Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri şarttır . 

7 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1696/4-

Ankara Lv. A , Sa. Âl, Komisyonla 
Başkaıslığiiidan 

1 —• 12600 ton kömür nakli işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen bedeli 37800 lira geçici teminatı 2835 liradır. 

2 — Eksiltmesi 15/6/1948 Salı günü saat 16 da Ankara Lv. Amirliği 
Sa. A l . Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün Komisyonda 
görülür. 

3 — Teklif mektuplarının 15/6/1948 Sah günü saat 15 se kadar Ko
misyona verilmesi. 

1823/4-1 

Gediz Asliye Hukuk Yargıçlığından: 
^ —ı ı M • • • M • • lı M " " İlli ı l ı . ^^^^m^^^m— ı ı • • MIM • ılı I IM. I - ~ 

I 

Davacı Gediz'in Efendi Köprüsü Köyünden Halit oğlu Zekeriya ka-
I 

rısı Cemile Koyun'un dâvâlı aynı köyden kocası Hamit oğlu Zekeriya 
Koyun aleyhine açtığı terk ve şiddetli1 geçimsizlik sebebiyle boşanma dâ
vasının Gediz Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılanması sırasın
da: Mahalli ikameti, meçhul bulunan dâvâlıya 'Resmî Gazete ile ilânen 
davetiye tebliğ edildiği halde yargılamaya gelmemiş ve bir mümessil de 
göndermemiş olduğundan yine Resmî Gazete ile ilânen gıyap karar ı teb
liğine ve yargılamanın 2/6/1948 Çarşamba günü saat 10 na bırakılmasına 
karar verilmiş olduğundan mezkûr gün ve saatte bizzat veya bilvekâle 
yine mahkemeye gelmediği takdirde gıyabında yargılamaya devam ve 
dâva intaç olunacağı ve (bir daha mahkemeye kabut edilmiyeceği gıyap 
kararı makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1821/1-1 

1 

2 

3 1 MAYIS m» (Rem! Goete) Sthîfe: 14111 



Safaife: 14112 

M . S, <Bo~ Satın Alma .Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — As. Fb. için muhtelif ölçüde (6.850) kilo yaylık çelik tel ve 
şerit kapalı Sarfla satın alınacaktır. (9), (6.20) ve (6.50) milimetreliklerin 
beher kilogramı (300), (3), (3.5), ,(4), (4.5) Mm. kutrunda olanların ki
logramı (320) ve diğerlerinin de kilogramı (400) kuruş olup hepsinin 
muhammen bedeli (23.000) 'lira ve geçici teminatı (1.725) Uradır. 

Her ebadın yarısından aşağı olmamak üzere iki ayrı istekliye ihale 
edilebilir. 

2 — Eksiltmesi; 18 Haziran 1948 Cuma gönü saat: (15,30) da Ba
kanlık ıSatın Alma Komisyonunda yapılacaktır. F.enni evsaf ve şartnamesi 
istanbul Levazım Amirliğinde ve Ankara'.da Komisyonumuzda her gün 
öğleden evvel görülebilir. 

3 — Teklif mektuplarının 18 Haziran 1948 Cuma günü saat (14,30) 
a kadar Komisyona verilmesi. 

1371/4-3 

(Resmî Gazete) 31 MAYIS im 

1 — As. Fb. için muhtelif ebatta ceman (4725) metre kasnak ka
yışı kapalı zarfla satm alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli (24.795) 
lira olup geçici teminatı (1.860) liradır. (2000) metreden az olmamak 
üzere (2) ayrı İstekliye ihale edilebilir. 

2 — Eksiltmesi 22 Haziran 1948 Salı günü saat (15,30) da Bakan
lık ıSatınalma Komisyonunda yapılapaktır. Fiyat ve ihtiyaç listesi ile 
fennî evsaf ve şartnamesi İstanbul Lv. Amirliğinde ve Ankara'da Ko
misyonumuzda her gün öğleden evvel görülebilir. 

3 — Teklif mektuplarının 22 (Haziran 1948 Sah günü saalt (14,30) a 
Jsadar Komisyona verilmesi. 

1434/4- S 

1 — 50.000 liralık neftî renk yağlı boya kapalı zarf usulü ile sa-
tıa alınacaktır. Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 295 kuruş olup geçici 
teminatı 3.750 liradır. 

2 — Eksiltme 4/6/1948 Cuma günü saat 16 da M. S. Bakanlığı Sa-
sınalma Komisyonunda yapılacaktır, idari ve fennî şartnameleri her güa 
öğleden evvel Harbiye Levazım Amirliğinde ve M. S. Bakanlığı Satm-
aima Komisyonunda görülebilir. 

3 — 50.000 liralık neftî yağlı boya 25 000 liralık partiler halinde 
ayrı ayn iki kişiye Uıaie edilebilir. 

4 — Teklif mektuplarının 4/6/1948 Cuma günü saat (15) e kadar 
Komisyona verilmesi, 

1601/4-4 

1 — (Bir aded röntgen cihazı kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli ı(39.000) lira olup geçici teminatı '(2.925) liradır. 

2 — Eksiltme 2 Temmuz 1948 Cuma günü saat (16) da M. S. Ba
kanlığı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı her 
gün Komisyonda ve İstanbul'da Lv. Amirliğinde görülebilir. 

3 — Bu işe girecekler yurtta (her (hangi bir resmî müesseseye rönt
gen cihazı satmış ve muvaffakiyetle monte etmiş olduklarına dair vesika 
ibraz edeceklerdir. 

4 — Teklif mektuplarının 2/7/1948 Cuma günü saat 15 e kadar 
Komisyonumuza verilmesi. 

1610/4-2 

Açık eksiltme suretiyle mütaahhit nam ve hesabına (17.000) metre 
ipek kumaş satm' alınacaktır. 

Eksiltmesi 9/6/1948 Çarşamba günü saat 16 da Komisyonda yapıla
caktır. Muhammen bedeli (204.000) lira olup, geçici teminatı (11.450) li
radır. 

Hepsi bir kişiye İhale edileceği gibi 1(5.666) metreden aşağı olmamak 
üzere üç parçaya bölünerek İhalesi caizdir. Fennî ve idari şartnamesi her 
gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülür. 

1675/4-S 

1 — tik İhalesi pahalı görülen 1(385) aded muhabere inşa çantaslyle 
(364) aded muhabere' işletme çantası pazarlıkla satm alınacaktır. Mu
habere İnşa çantalarına 62 lira 40 kuruş ve muhabere işletme çantala
rına 52 lira 40 kuruş fiyat tahmin edilmiş olup katî teminatı 6464 lira 
64 kuruştur. 

2 — Pazarlık eksiltmesi 14/6/1948 Pazartesi günü saat 15,30 da 
Millî Savunma Bakanlığı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameler her gün öğleden evvel istanbul Harbiye Levazım Amir
liğinde ve M S. B. Satınalma Komisyonunda görülebilir. 

1731/4-2 

Ankara III Daimî Komisyon Başkanlığından: 

1 — Ankara-Kırşehir şosesinin 115 inci kilometresinde ayrılan îg-
debeli Keskin ilüsak yolunun 0+000-21+865 Km. leri arasında yapı
lacak 207.658,60 lira keşif bedelli tesviye ve sınai imalât işleri kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Bu işin ihalesi 3/6/1948 Perşembe günü saat 15 te îl Daüıü 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Bu işe girebileceklerin Ankara Iünden ehliyet belgesi alması lâ
zımdır. 

Belge almak için de en az bir defada 100 bin liralık mümasöi %1 
bitirmiş ve kabullerim yaptırmış olduklarına dair belge ibraz etmeleri 
şarttır. 

isteklilerin dilekçelerine bağlı teklif mektubu ile belgeleri havi ka
palı -zarflarını ihaleden bir saat evveline kadar Daimî Komisyona teslim 
etmeleri- şarttır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için 1948 yılma ait Ticaret odası ve» 
sikası ile (11.632,93) lira gececi teminat yatırmaları ve Ankara îlindesü 
en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel müracaatla belge almaları l&Eim-
dır. 

5 — Keşif ve şartnameler her gün II Daimî Komisyonunda ve 3a~ 
yındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

1611/4-4 

Elmadağ okulunun onarımı kapalı zarf .usuliyle eksiltmeye teonul-
muş olup tahmin edilen bedel 15.000 liradır. 

Buna ait şartname .parasız olarak II Daimî Komisyonundan alınır 
ve görülür. 

Eksiltme 14/6/1948 Pazartesi günü saat 15 te Hükümet Konağında 
îl Daimî Komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1.125 liradır. 
Eksiltmeye girmek için 1948 yılı Ticaret Odası vesikasiyle (,tatil 

günleri hariç) II Makamına yazı ile müracaatla bu İşe ait ehliyet vesi
kası almaları ve 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarfla
rım 14/6/1948 Pazartesi günü saat 14 e kadar îl Oaimî Komisyonuna yer
meleri ilân olunur. 1725/4-2 

1 — Ankara - Kırşehir yolunun 8 + 580 —10 + 500 üncü kilomet
releri arasındaki toprak tesviyesi ve sınai imalât işlerinin ikmal edüdiğl 
kısımlarda yapılacak şose işinin ihalesi 14/6/194 J tarihine, rastlıyan Pa
zartesi günü saat 15 te İl Daimî Komisyonunda yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 24.049,46. lira ve geçici garantisi 1.803,71 liradır. 
3 — İsteklilerin, teklif mektuplarını geçici garanti mektup ve mak» 

buzlariyle Ticaret Odası vesikalarını ve 11/6/1948 tarihine kadar Valiliğe 
istida ile müracaat ederek alacakları yeterlik belgelerini hamilen yukarda 
adı geçen günde saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. 

4 — Bu İşe ait keşif ve şartnameyi her gün Daimî Komisyon oda
sında ve Bayındırlık Müdürlüğünde görebilecekleri. 

1726/4-2 

Tarım Bakanlığından: 

Bakanlar Kurulunun 1/10/1947 .günlü ve 3/6471 »ayılı .karan gere
ğince; Edirne ili Merkez Bucağına bağlı Köşen, Elcili, Doyran, Büyük-
döllük, ıDemirhanlı, Muratçalı, İskender, Değinmenyenl ve Tatarlar Bu
cağının Süleoğlu, Taşlıseymen, (Çeşme, Hacıumur, Kerdelli, Geçkinli, 
Keraımeddin ve Havsa Bucağının Arpaç, Şerbettar, Habiller, Köseömer, 
ISöğütlüdere, Oğulpaşa, Abalar, Kuzucu, Taptık, Bostanlı ve Sırpsmdığı 
Bucağının Ahi, Sarayakpınar, Büyükismailce, Karabulut, Uzgaç, Budafc-
doğanca, Kemal ve Avariz köylerinde 4753 sayılı Çiftçiyi TopraJklan-
dırma Kanununa göre dağıtılmak İçin arazi kamulaştırma işlerinin ya
pılmasına başlanacaktır. Bu husus Edirne'de çıkan Edirne Postası Ga
zetesinde ve mahallerinde diğer münasip vasıtalarla İlân olunmuştur. 
Ayrıca Ankara'da; Ulus ve Kudret, istanbul'da; Akşam ve Vatan, îz~ 
mıir'de; Anadolu ve Demokrat İzmir gazetelerinde de yayımlanmıştır. İl
gililerin, sözü geçen kanunun on birinci maddesindeki Ödevleri, bu Res-
ımî Gazete tarihinden başlıyarak üç aylık süre içinde yerine getirmeleri 
İlân olunur. 

Başbakanlık Devlet Matbaan 



31 Mayıs 1948                                  RESMİ GAZETE                                                          Sayı:6919  

   

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 

 

 

 

Kanunlar                                                                                                                                            Sayfa 
  

5209  Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  1 

 

5210  3803, 4274 ve 4459 Sayılı Kanunların Köy Okulu, Öğretmen Evi, Köy Sağlık Memurları  

          ve Ebeleri Evleri İnşa Ettirilmesiyle İlgili Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5012 ve 5082  

          Sayılı Kanunların Kaldırılması Hakkında Kanun       1 

 

 

 

İlanlar     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




