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KANUNLAR 

Pasaport Kanununa bazı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 

Kanun ı\o. 5370 Labvl tanh. IS''4 1949 

Madde 1 — 3519 sayıl ı Pasaport Kanununa aşağ ıda yazılı maddeler 

ek lenmiş t i r : 

E k madde 1 — D o ğ u m itibariyle miinderıs Osmanlı Hanedan ından 
o lmayıp ibu Hanedan azas ından bi r i ile evlenmiş ve ölüm veya b o ş a n m a 
sebebiyle dul ka lmış olan ve çocuğu bulunmayan erkek ve kadın la r ın Tür 
kiye 'ye gelmelerine Bakanlar K u r u l u karariyle m ü s a a d e olunabilir. Şu ka 
dar kı Osmanl ı İ m p a r a t o r l u ğ u n d a padişah l ık e tmiş kimselerden hilâfet in 
i lgas ı tarihinde hayatta olsun olmasın, vâr is ler ine in t ika l i yap ı lmamış 
her (hangi bir inin nam ve uhdesinde o tarihte mukayyet bulunan gayrimen
k u l mallarla 1 Eylül 1324 ve 21 Nisan 1325 tar ihl i iradelerin mevzuu bu
lunan gayrimenkul mallar 431 sayı l ı kanunun 8 inci ve 10 uncu madde
ler i mucibince millete in t ikal e tmiş bu lunduğundan bu kanuna müs ten i 
den yurda avdet edenler dahi bu mallar üzerinde irs veya her hangi bir 
sebebe dayanarak hak iddia edemezler. 

E k madde 2 — Doğum itibariyle münder l s Osmanl ı Hanedan ı âzas ın
dan bulunan kad ın l a rdan yabanc ı Devlet Başkan la r ından veya yabanc ı 
Devlet Hanedan âzas ından veyahut elçi veya elçilik vazifesiyle görevlen
dir i lmiş olanlardan biriyle evli o lan lar ın transit suretiyle Türk iye 'den geç
melerine ve Uç aya kadar Türk iye 'de ikametlerine Bakanlar K u r u l u ka
rariyle i z in verUebilir. 

Madde 2 — 431 sayılı kanunun İkinci maddesinin bu kanuna a y k ı n 
h ü k ü m l e r i kaldı r ı lmış t ı r . 

Madde 3 — B u kanun yayımı tarihinde yü rü r lüğe girer. 

Madde 4 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u y ü r ü t ü r . 
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Pasaport Kanunu ile bunun ek ve değişiklikleri 
3519 Pasaport Kanunu 15/71938 
4661 Pasaport Kanununun 10 uncu maddesinin tadiline dair Kanu* 

13/4/1941 

Dtatcr 
Terli» Cil t 

19 

22 

Hasır. 
Ossel' 

SaUfa S ı r 

1594 

1307 

9960 

4833 

Baalıfiı 

Pasaport Kanununun 10 uncu maddesinin tadiline dair 4061 
numaralı kanuna müzeyyel Kanun 10/7/1943 

Hilafetin ücrasına ve Hanedanı Osmanıuin Türkiye Cumhuri
yeti memaliki haricine çıkarılmasına dBir Kanun 6/3/1340 

Ofiatar 
Terci» 

24 1421 5458 

5 668 fi} 

Vatandaşlık Kanununa bazı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 

Kanun No: 5371 Kabul tarihi: 18/4/1949 

Madde 1 — 1312 sayı l : Va tandaş l ık Kanununa aşağ ıdak i maddeler 
eklenmiş t i r : 

E k madde 1 — 3519 sayıl ı Pasaport Kanununa bazı maddeler ek
lenmesine dair olan 5 3 7 P sayılı kanunun birinci ek maddesi ge reğ ince 
yurda dönmeler ine m ü s a a d e edilen kimselerin o kanunda yazılı k a y ı t l a r 
dâhilinde va tandaş l ığ ımıza a l ınmas ına Bakanlar Kuru lu karar vermeğe 
yetki l idir 

E k madde 2 — 431 sayıl ı kanunun dördüncü maddesinin bu kami
l i on h ü k m ü n e aykır ı h ü k ü m l e r i kaldır ı lmışt ı r . 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yü rü r lüğe girer. 

Madde 3 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u y ü r ü t ü r . 

21/4/1949 

Ma. 

1312 

1414 

3519 

Baslığı 

1 İlgili Kanunlar -

Türk Vatandaşlığı Kanunu 4/6/1928 
Türk Vatandaşlığı Kanununun dördüncü maddesinin birinci 
fıkrasının tadili hakkında Kanun 16/4/1929 

2 Söstiı seeen Kanunlar: 
Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmanmın Türkiye Camhari-
>eti memaliki haricine çıkarılmasına dair Kanun 6/3/1340 

Pasaport Kanana 15/7/1938 

Tertip ait 

Bant! 
Sanata 

Saaifa Sap 

9 994 9*4 

16 719 1169 

5 668 

19 1594 
63 

396» 

T.C. 

9 

3 

3 

3 

No. B«»lıiı 

431 

3 

3 

N o . cat stut* e&vn 



Sahife: 16010 (Resmî Gazete) 15 NİSAN 1949 

İ L Â N L A R 

M . S. B. Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — 1400 aded muhabere merkez feneri kapalı zarfla yaptırılacaktır. 
2 — Muhammen fiyatı: 35.000 Ura olup geçici teminatı 2 625 uradır. 
3 — İhalesi 29 Nisan 1949 Cuma günü saat 16 da Komisyonda ya

pılacaktır. 

4 — İdari ve fennî şartname ve numunesi her gün öğleden evvel 
Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir ve 175 kuruş muka
bilinde Komisyondan alınabilir. 

5 — Kanuni belgeleri havi tekUf mektuplarının 29 Nisan 1949 Cuma 
günü saat 15 e kadar Komisyona verilmesi. 

1270 / 4-4 

1 — Kapah zarf usullyle 5.000 aded bez keçe belleme ve 15.000 aded 
kıl keçe belleme satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 4/5/1949 Çarşamba günü saat 16 da Komisyonda yapıla
caktır. 

3 — Muhammen bedeU bezli bellemenin adedi 12 lira, kıl keçe bel
lemenin adedi 850 kuruştan hepsinin muhammen bedeli 187.500 lira olup 
geçici teminatı 10.625 liradır. 

4 — Bez ve kıl bellemeler toptan bir talibe verileceği gibi 1500 aded-
den aşağı olmamak üzere 1500 bez veya 1500 kıl keçe belleme ayrı ayrı 
partiler halinde ayrı ayrı taliplere de verilir. 

6 — Evsaf, numune ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul 
Lv. Amirliğinde görülür. 

6 — Şartnamesi isteyenlere 938 kuruş mukabUlnde Komisyonda ve 
istanbul Lv. Amirliğinde makbuz karşılığı veriür. 

7 — İsteklilerin 4/5/1949 Çarşamba günü saat 15 e kadar kanuni 
şekilde teklif mektuplarım Komisyona vermeleri. 

1320 / 4-3 

1 — Kapalı zarf usullyle 20.000 aded semer urganı sat ın alınacaktır, 
a — İhalesi 9/5/1949 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapı

lacaktır. 
3 :— Hepsinin muhammen bedeli (80.000) lira olup geçici teminatı 

(5.250) Uradır. 
4 — Hepsi bir kişiye verileceği gibi 2.500 adedden aşağı olmamak 

üzere ayrı ayrı partiler halinde ayrı ayrı taliplere de ihale edilir. 
5 — Numune, evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul 

Lv. Amirliğinde görülür. 
6 —> Evsaf ve şartnamesi İsteyenlere 4 liraya makbuz mukabilinde 

Satınalma Komisyonunda satılır. 
7 — IstekUlerin 9/5/1949 Pazartesi günü saat 10 a kadar kanuni 

•ektide teklif mektuplarım Komisyona vermeleri. 
1385 / 4-2 

1 — Cebeci Şehitliğinde pazarlıkla onanın, lahit ve mezar yaptı
rılacaktır. Muhammen keşif bedeli (15.801,86) Ura olup kesin teminatı 
(2.372) liradır. 

2 — Pazarlığı 29 Nisan 1949 Cuma günü saat (15) te Ankara'da 
Bakanlık Satın Alma Komisyonunda yapüacaktır. Şartlaşmalar her gün 
öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul'da Harblye'dekl Levazım Amlril-
ğinde görülebilir. 
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1 — Aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı beş kalem 
malzeme kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 — Hepsinin muhammen bedeU (45.383,51) Ura olup geçici teminatı 
(8.403,76) Uradır. 

S — İhalesi 7 Mayıs 1949 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda 
yapılacaktır. 

4 — Hepsi U r IstekUye verilebileceği gibi her kalemi ayrı ayn İstek
lilere verilebilir. 

5 — Mühürlü numuneleri ve şartnamesi İstanbul Lv. Amirliğinde ve 
Komisyonda görülebilir. Ve şartnamesi (227) kuruş mukabilinde Komis
yonda satılır. 

6 — Teklif mektuplarının 7 Mayıs 1949 Cumartesi günü saat (16) a 
kadar Komisyona verilmesi. 

Fiyatı Tutarı 
Cinsi Miktarı Kuruş Lira K. 

Havsa başlı bakır perçin çivisi 463 Kg. 477 2.208 51 
Balmumu 463 > 380 1.759 40 
Kolan 4.170 Metre 140 5.838 00 
VeşU keçe (2,5X110x70) 1853 aded 5.559 Kg. 600 33.354 00 
Yular zinciri 1.853 Aded 120 2.223 60 

45.383 51 
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î 1 —' Pazarlık suretiyle Singer veyahut Dedek marka olmak üzere 
i 80 aded bekçi kontrol saati satın alınacaktır. 
i 2 — İhalesi 12/5/1949 Perşembe günü saat 16 da Komisyonda yapı-
' lacaktır. 
• 3 — Hepsinin muhammen bedeli 20.000 Ura olup kesin teminatı 

3.000 Uradır, 
4 — Eksiltmeye girecekler beraberlerinde Komisyona birer numune 

getireceklerdir^ 
5 — Şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirli

ğinde görülür. 
1436 / 4-1 

| Ajîkara Lv. A. Sa. Al . Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — 4/4/1949 günkü ihalesinde talip zuhur etmiyen 1.000 kilo zeytin 
tanesi kapalı zarf usulü Ue tekrar ihaleye konmuştur. Muhammen bedeli 
26.250 Ura olup ilk teminatı 1.968 lira 75 kuruştur. 

2 — Eksiltme 4/5/1949 Çarşamba günü saat 11 de Levzım Amirliğinin 
Akköprü'deki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
her gün Komisyonda görülebilir. 

3 — İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline (saat 10 a) 
kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

1355 / 4-3 

« 
Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Satın Alma Komisyonu Baş 

kanlığından : 

Her Geçici 
Miktarı kilo fiyatı teminat 

C i n s i kilo Lira K. Lira K. İhale gün ve saati 

Çamaşırlık beyaz 
sabun 8000 2 00 1200 00 3/5/1949 Salı 11 de 
Zeytin tanesi 10000 1 35 1012 50 4/5/1949 Çarşamba 15 te 

Cinsi, miktarı, muhammen fiyat ve geçici teminatı yukarda yazılı 
çamaşırlık beyaz sabun ile zeytin tanesi hizalarında gösterilen gün ve 
saatlerde Ankara Jandarma Genel Komutanlık binasındaki Komisyonda 
kapalı zarf eksiltmesi Ue ihale edilecektir. Şartnamesi her gün Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kapalı zarf teklif mektuplarım ve teminat 
makbuzlarım ihale vaktinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

1253/4-3 



25 NİSAN «MS (Resmî Garete) Sahile 16011 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Narlı - Gaziantep hattı birinci kısmın inşaatı kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltme 28/4/1949 tarihine raslayan Perşembe günü saat 
on altıda Bakanlığımız Demiryollar inşaat Reisliğinde yapılacaktır. 

2 — Bu ışın tahmin edilen keşif bedeli 3.300.000 Uradır. 
3 — Geçici teminatı 112.750 liradır, 
4 — Sözleşme projesi, eksiltme şartlaşması, takeometre plân ve 

profili, fennî, özel, Bayındırlık genel, aplikasyon, sondaj ve telgraf hattı 
şartnamelerıyle birim fiyat cetveli, ahşap köprüler hesap esasları ve 91c 
malzeme tipinden mürekkep bir takım eksiltme evrakı elli lira mukabi
linde Demiryollar İnşaat Dairesinden satın alınabilir. 

5 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi surette başar
dığını veya İdare veya denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
İhale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile bakan
lığa başvurarak bu eksiltmeye girmek için ehliyet belgesi almaları ve 
bu belgeyi Komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
îhaıe Kanunu ile eksiltme şartnamesi gereğince vermeye mecbur olduk
ları evrak ve vesaiki mezkûr kanunun tarlfatı dairesinde hazırlayacak
ları teklif zarflarına koyarak 28/4/1949 tarihine raslayan Perşembe gü
nü saat on beşe kadar numaralı makbuz mukabilinde İnşaat Eksiltme 
Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postaya verilmiş olup bu saatten sonra gelecek teklifler nazarı 
dikkate alınmayacaktır. 
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Erzurum - Temdidi hattının yirminci kilometresinden elli üçüncü ki
lometresine kadar olan ikinci kısım inşaatı üzerinde gen kalmış olan 
islerde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur: 

1 — Eksiltme 6/5/1949 tarihine raslayan Cuma günü saat on altıda 
Bakanlığımız Demiryollar İnşaat Reisliğinde yapılacaktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 1.400.000 liradır. 
% — Geçici teminatı 55.750 liradır. 
4 — Sözleşme projesi, eksiltme şartlaşması, takeometre plânı katî 

profili, fennî, Özel, Bayındırlık genel, aplikasyon, sondaj ve telgraf hattı 
şartnamelerıyle birim fiyat cetveli 91c malzeme tipinden mürekkep bir 
takım eksiltme evrakı elli lira mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesin
den satın alınabilir. 

5 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi surette başardı
ğım veya idare veya denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte IhaV 
gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bakanlığa baş
vurarak bu eksiltmeye girmek için ehliyet belgesi almaları ve bu belge

y i Komisyona İbraz etmeleri şarttır. 
Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha

le Kanunu ile eksiltme şartnamesi gereğince vermeye mecbur oldukları 
evrak ve vesaiki mezkûr kanunun tarlfatı dairesinde hazırlayacakları tek
lif zarflarına koyarak 6/5/1949 tarihine raslıyan Cuma günü saat on beşe 
kadar numaralı makbuz mukabilinde inşaat Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postaya verilmiş olup bu saatten sonra gelecek teklifler nazarı dik
kate alınmayacaktır. 
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1 — Eksiltmeye konulan iş: Maraş Memleket Hastanesi inşaatının 
ikmali ve tesisat işidir. 

Keşif tutarı: (582.160,86) Uradır. 
Z — Eksiltme 3/5/1949 Salı günü saat 16 da Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

t — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve İmar İşleri 
ReisUğinden (29.11) Ura karşılığında alınabilir. 

4 — EksUtmeye girebilmek için İsteklilerin usulüne göre yirmi yedi 
bin otuz altı Ura kırk üç kuruşluk geçici teminat vermeleri ve 1949 yılı 
Ticaret Odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

g — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir İşi İyi bir surette başar
dığım veya idare ve denetlediğini Isbata yarar belgeleriyle birlikte ihale 
gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığına 
başvurarak bu İşin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları 
l&zımdır. 

a — İstekliler teklif mektuplarının her parçasma (50) şer kuruşluk 
pul yapıştırdıktan sonra eksiltme günü olan 3/5/1949 Sah günü saat 15 e 

kadar a İmdi karşılığında Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1365 / 4-3 

ı Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan ış: Bayındırlık Bakanlığı Kütüphanesi ze

minine Linelyum kaplanması işidir. 
2 — Keşif tutarı (2.100,00) liradır. 

' . 3 — Eksiltme 29/4/1(949 Cuma günü saat 16 da Bayındırlık Bakan-
i lığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasmda pazarlık 

usuliyle yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba-

• kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 
1 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (315,—) 
• üç yüz on beş liralık kesin teminat vermeleri ve ticaret odası belgesi 
I göstermeleri lâzımdır. 
' 6 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başar

dığını ve idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte Yapı ve 
İmar İşleri Reisliğine başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için ye-

' terlik belgesi almaları şarttır. 
1447 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yollar 4. üncü Bölge Müdürlüğünden : 

, 1 — Müdürlüğümüz ihtiyacı bulunan (306,50) metre (2) parmaklık 
! galvanizli boru açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
| 2 — Muhammen bedeli 3.999,82 liradır. 
1 3 — Eksiltme 2 Mayıs 1949 Pazartesi günü saat 15 te Etlik yolu 
I üzerindeki Bölge Müdürlüğü binasmda toplanacak komisyonda yapıla-
? çaktır. 
! 4 — GüvenUk akçesi (299,99) liradır. 
, 5 — Kesif ve şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Müdür-
t lükte görülebilir. 

6 — IsteklUerin mezkûr gün ve saatte güvenlik akçesi makbuzu ve 
cari yıl ticaret odası vesikaları ile Komisyona müracaatları, 

i 1342/4-3 

! 
\ 1 — Müdürlüğümüz atelye sahası muhafaza duvarları kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Bu işin muhammen bedeli 19J.92.25 Ura olup geçici teminatı 

i.439,42 liradır. 
3 — Eksiltme 2/5/1949 Pazartesi günü saat 15 te Etlik yolu üze

rinde Bayındırlık Garajı sahasındaki Bölge Müdürlüğü binasında topla
nacak komisyonda yapılacaktır. 

-4 — İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

5 — Bu işe ait keşif ve şartname - tatil günleri hariç - her gün 
Bölge Müdürlüğünde görülebiUr. 

6 — İsteklilerin (2490) sayılı kanunun ahkâmına göre müracaat 
etmeleri. Postada vukua gelecek gecikmelerin nazarı itibara almamıya-
eağı ilân olunur. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kadastro Okulu öğrencileri için tahminen 20 formalık tarih, 
10 formalık Türkçe ve 15 formalık trigonometri kitaplarının baskısı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltma 29/4/1949 Cuma günü saat 15 te Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğü binasında Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Beherinden beşer yüz aded basılacak olan tarih ve turkçe ki
taplarının muhammen bedeli 2100 ve geçici teminatı 158 ve 1000 aded 
basılacak trigonometri kitabının muhammen bedeli 2.200, geçici teminatı 
da 165 liradır 

4 — Ayrı ayrı da ihalesi yapılabilir. 
5 — Kitaplar ve şartnameler her gün Komisyonda görülebilir. 
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte Komisyona müracaatları 

l&zımdır. 
1269 / 4-4 
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Ankara ili Daimî Komisyonu Başkanlığından 

1 — Ankara - Kırşehir yolunun 115 inci kilometresinden ayrılan 
ve Keskin'e kadar imtldat eden mevcut 22 Kim. tesvlyei turabiyenin üs
tüne makadam şose veya stablize kaplama yapılmasiyle Keskm'den Kı
rıkkale'ye kadar mevcut 30 kilometrelik eski şosenin lüzum görülen yer
lerin kaplamasının esaslı onarımı Ve Yahşihan alüsak yolunun bozuk yer
lerinin onarımı ile Keskin, Kırıkkale yolunun dik ve dar virajlı kısımla
rında yapılacak varyant ışı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif tutarı 200.954,65 liradır. Geçici garantisi 11.298 lira. 
3 — ihale 2/5/1949 Pazartesi günü saat 15 te tl Daimî Komisyo

nunda icra edilecektir. 
4 — Bu işe ait keşif, şartname ve sair ilgili bütün evrak II Daimî 

Komisyonunda ve Bayındırlık Müdürlüğünde her gün mt^aı saatleri za
manında görülebilir. 

5 — isteklilerin 1949 yılma ait ticaret odası vesıkasiyle fennî ehli
yet belgeleri ibraz etmeleri şarttır. Ehliyet belgesi ti emrindeki Komis
yondan alınacaktır. Bunun için ise ihaleden evvel 26/4/1949 Salı günü 
akşamına kadar mütaahhitlerin müracaat etmeleri şarttır. Müracaat 
edenlerin ehliyet belgesi alabilmeleri için bu işe mümasil ve keşif tutarı 
asgari 100 bin liralık işi bir defa fülen yapmış ve kabulünü yaptırmış 
olduklarına ait Bayındırlık Bakanlığından tasdikli ehliyet belgeleri ibraz 
etmeleri şarttır, ibraz edecekleri belgelerde işi denetlemiş veya şantiye 
şefliği yapmış olmak kâfi değildir. Bizzat İşin mütaahhldl olması lâ
zımdır. 

6 — İsteklilerin gerekli belgeleriyle birlikte 2490 sayılı kanunun 
hükümlerine tevfikan hazırlıyacakları kapalı zarflarının ihale günü olan 
2/5/1949 Pazartesi günü saat 14 e kadar İl Daimî Komisyon Başkanlı
ğına imza mukabilinde vermeleri. 

(7 — Posta ile ve sair suretlerle vâki olan müracaatlar geciktiği 
takdirde kabul olunmaz. 
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Ş. Koçhisar ilçesinde Aşım durağı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Keşif tutarı 15.705 lira 33 kuruş olup geçici teminatı 1.177,90 lira
dır. 

Eksiltme 5/5/1949 Perşembe günü saat 15 te i l Daimî Komisyonun
da yapılacaktır. Şartname ve keşif İl Daimî Komisyonunda görülür ve 
alınır. 

isteklilerin 1949 yılı ticaret odası vesikasiyle bu İş için ihaleden üç 
gün evvel yazı ile II makamına müracaatla (tatil günleri hariç) alacakları 
yeterlik belgesi ve 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan hazırlayacak
ları kapalı zarfiarım ihale günü olan 5/5/1949 gününde saat 14 de kadar 
tl Daimî Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

1347 / 4-3 

A n k a r a Numune Hastanesi Baştabipl iğ inden: 

Cinsi: Mezar tahtası, 
M. mikâp: 24, 
Fiyat ı : 200 Ura, 
Tutarı: 4800 lira, 
M . teminatı: 360 lira, 
İhalesi: 3/5/1949 saat 11 de açık eksUtme ile. 
1 — Ankara Numune Hastanesinin ihtiyacı olan mezar tahtası ek

siltmeye konulmuştur. 
2 — Taliplerin yeni yıl Ticaret Odası vesikası ile teminat mektubu 

veya makbuzlariyle birlikte müracaatları. 
3 — Mezar tahtalarının ebadı şartnamede yazılı olup şartnameler 

her gün Hastane İdaresinde görülebilir. 
1366 /4-3 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünden: 

A) Standart tipte çelik ofis mobilye 
B) Elektrikli, yaylı ve nefesli saz aletleri 
C) 200 - 250 takındık nota kütüphanesi 

1 — İstanbul'da kurulmakta olan Radyo istasyonu için, aşağıda d ü ş 
leriyle muhammen bedel ve geçici inancaları gösterilen Standart tip mo

bilye, çeşitli müzik enstrümanları ve nota kütüphanesi, kapalı mut usu
llyle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme, 8/6/1949 tarihine raslayan Çarşamba gta* aşağıda 
ihale gruplarının hizalarında gösterilen saatlerde yapüacakt» . 

3 — Taliplerin, hangi firmayı temsil ettiklerine dair belgeleriyle re
sim veya kataloglarım teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır, - i 

4 — Daha fazla izahat ve parasız şartname almak İsteyenlerin An
kara'da Anafartalar Caddesi Konya Sokak Tarko Handa Ummm Müdür
lüğümüz Levazım Müdürlüğüne Müracaatları ve talip olanların muayyen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar kapah zarflarını aynı binadaki 
Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan eşyanın 
A 

Cinsi Miktarı 
Muham. 

bedeü 
Geçici 

inancası 
İhale tarihi 

ve saati 

Standart tipinde 
çelik ofis mo
bilye 
Muhtelif cins 
müzik enstrü
manı 
Nota kütüpha
nesi 

Yazıhane, dolap, eta
jer gibi çeşitli 11 ka
lem 
Elektrikli, yaylı ve ne
feslilerden mürekkep 
17 kalem saz aleti 
Preklasik, klâsik, ro
mantik ve modern 
müzik literatürünün 
belli başlılarından mü
rekkep 200 - 250 ta
kındık komple bir aded 
kütüphane 

81.654 5.332,70 8/6/1949 saat 
ISte 

98120 6.156,00. 8/6/1948 saat 
15,30 da 

62.700 4.385,00 8/6/194« 
16 da 
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Tarsus Belediye Başkanlığından : 

Karbonat Dlyoksit gazı ve köpükle söndürme cihazlarım haiz şart
namesine göre (35) bin lira muhammen bedelli bir arazöz kapah zarf 
usulü ile 16/5/1949 tarihine kadar teklif alma veya pazarlık suretiyle 
alınacaktır. 

İsteklilerin Belediyemize müracaatları ilân olunur. 
1425/1-1 

A ğ a ç Yet i ş t i rme ve Z i r a i Teşebbüsler Kooperatifinden-

Kooperatif imizin yıllık Genel K u r u l toplant ıs ı 31 Mart 1949 tari
hinde çoğunluk s ağ l anamad ığ ından - yap ı lamamış t ı r . 

Statünün 28 ıncı maddesi gereğince 15 Mar t 1949 tarih ve 7156 sayıh 
Resmî Gazete'de yay ımlanmış olan gündemdeki konular ı gö rüşmek üzere; 
haz ı r bulunacak ortaklarla Genel K u r u l 10 Mayıs İ949 tarihine raslayan 
Salı günü saat (10) da tekrar top lanacak t ı r . 

O r t a k l a r ı n belli gün ve saatte T ü r k Ticaret Bankası A. Ş. Genel 
Müdür lük b inas ındaki Kooperatif Merkezinde haz ı r bu lunmalar ın ı dileriz. 

Yönetim Kurulu, 

1437 /1-1 

Eskişehir Valiliğinden : 

Sayı : 676/127 

ilimiz Odunpazarı Karakolunda bulunan Polis Memuru Kemal Y a -
şar'dan müşteki Hatice Irican gösterilen adreslerde bulunamamış oldu
ğundan II İdare Kurulunca verilen meni muhakeme karan kendisine teb
l iğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 
1406 /1-1 

Ba&akanbk Derlet Matbaat 
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Kanun No:5370 Pasaport Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanun            1 
 
 

Kanun No:5371 Vatandaşlık Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine 
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