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Idare ve yazı işleri için 
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Basbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
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KANUNLAR 
Yüzbaşı Osman Erbay'm hükümlü olduğu cezanın 

affı hakkında Kanun 

Kanun No: 5402 Kabul tarihi: 31/5/1949 

Madde 1 — Cihanbeyli Jandarma Bölük Komutanı, 1332 doğum! 
Hasan Ali oğlu 1938-6 sicilli Jandarma Yüzbaşısı Osman Erbay'm, Bo] 
Asliye Ceza Yargıçlığınca 11/2/1047 tarihinde 947/17 esas ve 947/28 sayı 
kararla, Düzce Jandarma Bölük Komutan vekili iken memuriyet görevi 
kötüye kullanmaktan dolayı Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesi uyı 
nnca hükümlü olduğu altı ay hapis ve altı ay memuriyetten mahrumiyı 
cezası bütün hukuki neticeleriyle beraber affedilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Adalet, İçişleri ve Millî Savunma Bakanla 

yürütür. 2/6/1949 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiş

tirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 sayılı kanuna ek 4908 

sayılı kamunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair Kanun 

Kanun No: 5403 Kabul tarihi: 31/5/1949 

Madde 1 — 4908 sayılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkı 
eklenmiştir : 

4598 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bulundukları derec 
l^rde iki yıldan fazla kalmış ve bu derecelerde İken 2556 sayılı Yargıçlî 
Kanunu gereğince mümtaz terfie lâyık görülerek sözü geçen tarihtt 
başlamak üzere iki üst dereceye yükseltilmiş veya kadrosuzluk sebebiy 
bir üst derece maaşı verilmiş olan yüksek okul mezunu her sınıf ve d 
recedeki yargıç, savcı ve yardımcüariyle hizmetleri bu mesleklerde ge 
miş sayılanlar hakkında da ikinci fıkra hükmü 31/5/1946 tarihinden il 
bar en uygulanır. 

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

2/6/1949 

[Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun efe vc de 
elkliklerl 28 Ekim 1948 tarih. 7041 sayılı yıllık Resmî Gazete Fihristinin 3 üncü sahifesindeki 51 
sayılı kanun baslığı altına tahşiye edilmiştir. 

Vakıflar Kanununun muaddel birinci maddesinin mül
hak vakıflara ait hükmünün değiştirilmesine ve 
24 üncü maddesinin kaldırılmasına dair Kamun 

Kanun No : 5404 Kabul tarihi: 31/5/1949 

Madde 1 — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 3513 sayılı kanunla 
değiştirilen birinci maddesinin mülhak vakıflara ait hükmü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Mütevelliliğl vakfedenlerin fer'ilerine şart edilmiş vakıflara (Mülhak 
Vakıflar) denir. Bunlar mütevellileri tarafından idare olunur. 

Mütevelliler Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Genel Müdürlük de 
İdare Meclisinin kontrolü altındadır. 

Cemaatlere ve esnafa mahsus vakıflar, bunlar tarafından seçilen 
kişi veya heyetlerce idare edilirler. İlgili makamlarla Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından denetlenirler. 

Madde 2 — Vakıflar Kanununun 24 üncü maddesi kaldırılmıştır. 
Geçici Madde — Mülhak vakıflar ile cemaatlere ve esnafa mahsus 

vakıflar için tahakkuk ettirilmiş olan kontrol haklarının kayıtları silinir. 
Tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

2/6/1949 

No. 

2762 
3513 

1188 

3/5042 

Baslığı 

2762 sayılı Vakı f la r Kanunu ve bunun değiş ik l ik ler i İ le 
T . B . M . M . K a r a r ı ve T ü z ü k ı 
1 — K a n u n l a r ı 
Vakıflar Kanunu 13/6/193S 
Vakıflar Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair Kanun 

H/7/1938 
Vakıflar Kanununa ek Kanun 21/6/1945 
2 T . B . M . M . K o r a n ; 
Vakıflar Kanununun 30 uncu maddesinin tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 17/6/1940 
3 T ü z ü k : 
Vakıflar Nizamnamesi 7/7/1936 

Düstur 
Tertip 

Resmi 
Gazete 

Cil t Sahife Sayı 

16 1293 

19 
26 

21 

17 

1583 
1183 

1659 

1433 

3027 

3959 
6037 

4537 

8371 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 28 inci mad
desine bîr fıkra eklenmesine dair Kanun 

Kanun No: 5405 Kabul tarihi: 31/5/1949 

Madde 1 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 28 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

3 

3 
3 

3 

3 

NLAR 



SsMiV 16246 (TTentııf 4 HAZÎRAN 1949 

'Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüleri ve bölge lâboratuvar-
larmda aşı ve serum istihsal, kontrol ve araştırma işlerinde kullanılacak 
hayvanlar, mahallî satınalma komisyonları veya lüzum görüldüğü tak
dirde Tarım Bakanlığınca mütehassıslar arasından seçilecek en çok üç 
kişiden müteşekkil geçici komisyonlar- tarafından pazarlık yolu ile satın 
alınabilir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Maliye ve Tarım Bakanları yürütür. 

2/6/1949 
Retml 

No. 
Düstur Gazete 

No. B a s i l i Tertip ait Sakile San 

A r t ı r m a , Eksiltme ve İha le Kanunu ve bu kanunun ek 
ve değiş ik l ik ler i i l e Y o r u m u : 
A * K a n u n l a r : 

2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanuuu 10/6/1934 3 15 1057 2723 
2838 Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki kanunun 22 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 1/11/1935 3 16 1659 3145 
2893 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 41 inci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair Kanun 25/1/1936 3 17 297 3215 
2902 Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki kanunun 28 inci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 3/2/1936 3 17 331 3222 
2931 Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki kanunun 68 inci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 9/4/1936 3 17 446 9275 
3009 Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki kanunun 46 nci mad

desinin A fıkrasının değiştirilmesine ve 50 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun 15/6/1936 3 17 1205 3330 

3559 Artırma, eksiltme ve ihale haklkındaki 2490 sayılı kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun 18/1/1939 3 20 171 4114 

4097 Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sayılı kanun 
i le 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa bir muvak
kat madde eklenmesine dair Kanun 13/8/1941 3 22 1503 4885 

4547 Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 numaralı ka
nunun 57 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

24/4/1944 3 25 260 5689 
4876 Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa ek Kanun 30/4/1946 3 27 1054 6295 
Sİ 27 Artırma, EkBİltme ve İhale Kanununa ek Kanun 9/9/1947 

B . Y o r u m : 
3 28 1494 6702 

213 Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 numaralı ka
nunun 46 nci maddesinin K fıkrasının tefBİrî 17/4/1935 3 16 715 2980 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde 
düzeltme yapılması hakkında Kanun 

Kanun No: 5406 Kabul tarihi: 31/5/1949 

Madde 1 — Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatındaki sekizinci dere
ceden (50) lira aylıklı iki tercüman kadrosunun münhal bulunmadıkları 
halde, 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilmesi 
suretiyle yapılan işlemin düzeltilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

2/6/1949 
&e>m 

Oâatnr Gasef 
aj a . Baslığı Teıdf Cilt Sahlfe S ı r 

İlgili Kanun : 
5350 1949 yılı Bütçe Kanunu 1/3/1949 — — — 7144 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu bandoları ve Cumhur
başkanlığı Armoni Muzrkası için yetiştir ilecek 

nııızrka öğretmenleri hakkında Kanun 

Kanun No: 5407 Kabul tarihi: 31/5/1949 

Madde 1 — Ordu bandoları ile Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkası 
öğretmenleri yetiştirmek üzere üç yıl süreli ve üç sınıflı bir Askerî Mu-
zıka Meslek Okulu açılmıştır. 

Madde 2 — Bu okula aşağıda yazılı kaynaklardan her yıl ihtiyaç 
nispetinde sınavla öğrenci alınır: 

A) Muzıka Gedikli Hazırlama Orta Okulunu en az İyi derece ile 

bitirenler, 
B) Orta okulu veya bu derecedeki tahsili hariçte bitiren istekliler. 
Madde 3 — Askerî Muzıka Meslek Okulunu başarı ile bitirenler 

Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkasmda bir yıl staja tabi tutulurlar. 
Madde 4 — 3 üncü maddedeki stajı başarı ile bitirenler 1076 sayılı 

Yedek Subay ve Askerî Memurlar Kanununa göre yedek subay yetişti
rilirler. 

Yedek Subay Okulunu başarı ile bitirenler yedek asteğmen nasbo-
lunmalarını mütaakıp 8 inci sınıf muzıka öğretmenliğine naklolunurlar. 
Bunlardan bando öğretmeni olarak yetiştirilmiş olanlar Ordu bandola
rına ve Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkasına atanırlar. 

Madde 5 — Muzıka Öğretmen Okulunda üst üste bir sınıfta veya 
okul devresinde muhtelif sınıflarda iki yıl kalanlar muvaffak olmamış 
sayılırlar. 

Gedikli Hazırlama Orta Okulundan gelmiş olanlardan, birinci sınıf
ta muvaffak olamıyanlar Gedikli Hazırlama Orta Okulunu bitirip gedikli 
yetiştirileceklerin staj şartlarına tabi tutularak muzıka gedikli çavuşu 
yetiştirilirler, ikinci ve üçüncü sınıflarda muvaffak olamıyanlar sekiz 
aylık kıta stajından sonra muzıka gedikli çavuşu olurlar. Meslek sta
jında ve Yedek Subay Okulunda muvaffak olamıyanlar muzıka gedikli 
çavuşu olarak kıtalara verilirler. 

Bunlardan sivil orta okullardan gelmiş olanlar hakkında askerî okul
larda başarı göstereımiyen öğrenciler hakkındaki hükümler uygulanır. 

Madde 6 — Askerî Muzıka ö ğ r e t m e n Okulu öğrencilerinin her türlü 
ihtiyaçları, askerî liseler öğrencileri gibi ve meslek stajında bulunan öğ
rencilerin ise Harb Okulu birinci sınıf öğrencileri g'Jtii, Millî Savunma 
Bakanlığınca sağlanır. 

Madde 7 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 8 —• Bu kanunu Millî Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

2/6/1949 

Dtstnı Cucüt 

No. Bat l ı i ı Tertip Cilt Sak i l i San 

İlgi l i Kanun i 
1076 İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanunu 

9/7/1927 3 8 733 623 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme 
Komisyonu üyelerine Ankara dışımda yapacakları 

incelemeler için verilecek ikamet yevmiyesi 
hakkında Kanun 

Kanun No: 5408 Kabul tarihi: 31/5/1949 

Madde 1 — Içtüzük'ün 62 nci maddesi uyarınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu üyelerinden, görevleri ge
reğince inceleme ve teftiş için, Ankara dışında vazife (görenlere genel hü
kümler dairesinde ikamet yevmiyesi verilir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 

2/6/1949 

Vakıf menvba suları ile orman ve zeytinliklerin işletil
mesi hakkındaki 3913 sayılı kanunun birinci mad

desinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kanun No: 5409 Kabul tarihi: 31/5/1949 

Madde 1 — Vakıf memba suları ile orman ve zeytinliklerin işletil
mesi hakkındaki 3913 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare edilmekte olan memba suları 
ve zeytinliklerle narenciye ve meyva bahçelerinin ticari esaslar daire
sinde işletilmesi için 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tahsü edilen 
taviz bedellerinden (1 500 000) liraya kadar döner sermaye tahsisine Va
kıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
(Madde 3 — Bu kanunu Başbakan yürütür. 

2/6/1949 
t U u ü 

Düstur Gazete 
No. Ballığı Tertip Cilt Sahlfe Sarı 

İ lgi l i K a n u n l a r ı 
2762 Vakıflar Kanunu 13/6/1935 3 16 1293 302!, 
3913 Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin isletilmesi hak 

kında Kanun 27/8/1940 3 21 2115 4598 

Muamele Vergisi Kanununun onuncu maddesinin 4700 
sayılı kanunla değiştirilen beşinci fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No: 5410 Kabul tarihi: 31/5/1949 

Madde 1 — 3843 sayılı kanunun onuncu maddesinin 4700 sayılı ka
nunla değiştirilen beşinci fıkrası aşağıdaki şeküde değiştirilmiştir: 



4 HAZİRAN 1949 Sahile: 16247 

5) M ü n h a s ı r a n ha lk ın kendi iht iyacı için get i rd iğ i hububat ve bak-
l iya t ı öğüten , döven, k ı r a n veya ezen yel ve su ile m ü t e h a r r i k valssız ve 
eleksiz deği rmenler le muharrik kuvveti k ı r k beygiri geçmiyen motorlu, 
valssiz ve eleksiz değirmenler , 

B u deği rmenlerde f ı r ınlara, zahire t ücca r l a r ı na veya değirmeni işle
tenler hesab ına ima lâ t yapı ldığı takdirde m ü n h a s ı r a n bu k ı s ım vergiye 
tabi tutulur. 

Madde 2 — B u kanun yay ımı tarihinde y ü r ü r l ü ğ e girer. 
Madde 3 — B u kanunu Adalet, Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Güm

r ü k ve Tekel Bakan l a r ı y ü r ü t ü r . 

2/6/1949 

Ti: Batlıiı 

Muamele Vergisi Kanunu İ le bunun ek ve değ i ş ik l ik le r i : 
3843 Muamele Vergisi Kanunu 4/6/1940 
3973 Muamele Vergisi Kanununa ek Kanun 15/1/1941 

Dua tor 
Tertip Cilt Sahife 

21 
22 

900 
170 

Reim! 
Gazete 

Sıvı 

4526 
4708 

Batlıiı 

Muamele Vergisi Kauunuaun 12 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ve 26 nci maddesinin fevkalâde hallerin devamı 
muddetince tatbik edilmemesine dair Kanun 14/8/1942 

4307 Nebati mahsulleri ve pirinayı tlsir veya tasfiye eden sınai 
müesseselerden muamele vergisinin aynen alınması hakkında 
Kanun 16/11/1942 

4430 Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanun ile 4307 nu
maralı kanuna ek Kanun 7/6/1943 

4641 Muamele Vergisi Kanununa bazı fıkralar eklenmesine dair 
Kanun 8/8/1944 

4700 Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanunun onuncu mad
desinin 5 inci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

24/1/1945 
4750 Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hayvanlar, Mua

mele ve Bina Vergileri Kanunlarında değişiklik yapılmasına 
ve bunlara geçici maddeler eklenmesine dair Kanun 

13/6/1945 
4939 Muamele Vergisi Kanunuuda değişiklikler yapılmasına ve 

2731 sayılı kanun ve ekleri gereğince bazı maddelerden alı
nan istihlâk vergisinin muamele vergisiyle birleştirilmesine 
dair Kanun 21/6/1946 

Bakanlar Kurulu Kararı 

Tertip 
Dû»! ur 

CUt Sahife Sarı 
Gaaete 

23 1709 5184 

24 27 5258 

24 1332 5423 

25 1261 5777 

2« 192 5913 

26 1159 6030 

27 1349 6339 

Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı 

Karar Sayısı 
3 

9306 

22/5/1947 tar ihl i ve 3/5843 sayıl ı karar la yü rü r lüğe konulan «Türk 
pa ra s ı k ıymet in i koruma h a k k ı n d a k i 13 sayıl ı k a r a r » m bir inci madde
sinin son f ıkras ın ın değişt i r i lmesine dair olan ilişik k a r a r ı n yü rü r lüğe 
konulmas ı ; Mal iye Bakanl ığ ın ın 16/5/1949 tar ihl i ve 593434-1/18553 sayı l ı 
yaz ıs ı üzer ine , Bakanlar Kurulunca 28/5/1949 tarihinde kara r l aş t ı r ı lmış t ı r . 

28/5/1949 
CUMHURBAŞKANI 

Başbakan 

5. GÜNALTAY 

Millî Savunma Bakanı 
H. ÇAKIR 

Millî Eğitim Balkanı 
T. BANGUOĞLU 
G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. BÜRGE 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. ERİM 

İSMET İNÖNÜ 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

îçi§leri Bakanı 
E. ERİSİRGİL 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. AD ALAN 
Tanm Bakanı 

C. ORAL 

N. SÜMER 

Dışişleri Bakanı 
N. SADAK 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
C. S. BARLAS 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. SATIR 

F. SİRMEN 

Maliye Bakanı 
/. R. AKSAL 

Sağ. ve S. Y. Bakanı 
Dr. K. BAYİZtT 
Çalışma Bakanı 

R. S- SİRER 

KARAR 

Madde 1 — T ü r k p a r a s ı k ıymet in i koruma h a k k ı n d a k i 13 sayı l ı 

k a r a r ı n bi r inci maddesinin son f ıkras ı aşağ ıdak i şeki lde değiş t i r i lmiş t i r : 

«Maliye Bakanl ığ ı , Devlet Demiryol lar ı ve L iman la r ı İ ş l e tme Ge

nel Müdür lüğü ile Devlet Denizyolları ve L i m a n l a n İ ş l e tme Genel Mü

dürlüğünü, Devlet Havayol la r ı Genel Müdür lüğünü ve seyahat ve nak

liyat kumpanya ve acentelerini yolculardan döviz s a t ı n a l m a ğ a yetk i l i 

kılabilir.» 

Madde 2 — B u karar yay ımı tarihinde yü rü r lüğe girer. 

Madde 3 — B u karar Ma l iye B a k a n ı ı tarofmdan yürü tü lü r . 

No. Ballığı 
OfUtnr 
Tertip CUt 

Raunt 
Gaıett 

Sahife Sen 

İ lg i l i Bakanlar K u r u l u K a r a n : 

3/5843 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 13 sayılı kararı 
yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Kararı 26/5/1947 1184 661S 

•»99-

İ LÂNLAR 
M . S. B. Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
1 — As. Fb. 1ar için kapalı zarf usullyle kilosu (230) kuruştan 

(10.000) kilo elektrolitik bakır satın alınacaktır. Muhammen bedeli (23.000) 
Ura olup geçici teminatı (1.725) liradır. (5) tondan aşağı olmamak şar-
tlyle iki ayrı istekliye ihale edlleblUr. 

2 — Eksiltmesi 8 Haziran 1949 Çarşamba günü saat (16) da An
kara'da Bakanlık Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar 
her gün öğleden evvel İstanbul'da Harbiye'deki Lv. Amirliğinde ve An
kara'da Komisyonda görülebilir. 

3 — Teklif mektuplarının noksansız olarak 8 Haziran 1949 Çar
şamba günü saat (15) e kadar Komisyona verilmesi 

1387/4-4 

1 — ikinci açık eksiltmesine istekli çıkmayan mütaahhit nam ve 
hesab ına A s . Fab. 1ar için (6850) ki lo muhtelif ölçü ve miktar larda yayl ık 
çelik tel ve şer i t yine açık eksiltme suretiyle satm al ınacakt ı r . Muhammen 
bedeli (23.000) l i r a olup geçici t emina t ı (1725) l i radır . Her ebattaki mik
t a r ı n yar ıs ı verilmek şar t iy le i k i ayr ı istekliye ihale edilebilir. 

2 — Eksiltmesi 7/6/1949 Salı günü saat (10.30) da Bakanlık Satm 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün öğleden evvel 
istanbul'da Harbiye'deki Lv. Amirliğinde ve Komisyonda görülebilir. 

1814/4-4 

1 — Komisyonda mevcut listelerine göre (Doç, Opel, Stüdübeyker, 

Şevrole, Austin) otolarına ait yedek malzeme kapalı zarfla satın alma
caktır. 

2 — Muhammen bedeli (32.376,75) lira olup geçici teminatı 
(2.428,26) liradır. 

3 — İhalesi 8 Haziran 1949 Çarşamba günü saat (11,30) da Komis
yonda yapılacaktır. 

4 —i Listeler muhteviyatı bir mütaahhide ihale edilebileceği gibi her 
liste ayrı ayrı isteklilere verilebilir. Şu şartla ki her listedeki bölünebilen 
kalem ve parçaların % 75 den aşağı olmaması şarttır. 

5 — Ş a r t n a m e s i ve listeleri her g ü n öğleden evvel İstanbul Lv. 
Amirliği ve Komisyonda görülebilir ve (162) kuruş mukabilinde satılır. 

6 — Teklif mektuplarının 8 Haziran 1949 Çarşamba günü saat 
10,30 a kadar Komisyona verilmesi. 

1842 / 4-4 

1 — 18 kalemde ve muhtelif ebatta (303) aded iç ve dış oto lâst iği 
kapalı zarfla satm alınacaktır. 

ı2 — Muhammen bedeli (58.830) l i ra (24) k u r u ş olup geçici teminatı 
¡(4.191,51) liradır. 

3 — İhalesi 8 Temmuz 1949 Cuma günü saat (11,30) da Komisyonda 
yapı lacakt ı r . 

4 — Tamamı bulunmadığı takdirde iç ve dış olmak üzere her ebat 
ayrı ayrı istekliye verilebir. Her ebat iç ve dış olmak üzere bölünebilen 
kalem ve parçaların % 75 den aşağı olmamak şartiyle satın alınır. 

5 — Şartname ve listeleri her gün öğleden evvel İstanbul Lv. 
Amir l iğ i ve Komisyonda görülebilir. Ve (294) kuruş mukabilinde satılır. 

I 
I 

No. 
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6 — Teklif mektuplarının 8/7/1949 Cuma günü saat 10,30 a kadar 
Komisyona verilmesi. 

1843 / 4-2 

1 — Kapalı zarf usuliyle (50.000) metre hâki er kaputluk kumaş 
satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 15 Haziran 1949 Çarşamba günü saat 10,30 da Komis
yonda yapılacaktır. 

3 — Hepsinin muhammen bedeli (480.000) lira olup geçici teminatı 
(22.950) liradır. 

4 — Hepsi bir kişiye ihale edileceği gibi 25.000 metreden aşağı ol
mamak üzere ayrı ayrı partiler halinde ayrı ayrı taliplere de ihale edilir. 

5 — Numune, evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda, İstanbul 
Lv. Amirliğinde ve izmir Sa. Al . Komisyonunda görülebilir. 

6 — Evsaf ve şartnamesi isteyenlere (24) liraya Komisyonda mak
buzla verilir. 

7 — isteklilerin 15/6/1949 Çarşamba günü saat 9,30 a kadar teklif 
mektuplarının Komisyona verilmesi. 

1856 / 4-3 

1 — Kapalı zarf usuliyle 10000 aded battaniye satın alınacaktır. 
2 — ihalesi 14/6/1949 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacak

tır. 
3 — Hepsinin muhammen bedeli 230000 lira olup geçici teminatı 

(12750) liradır. 
4 — Hepsi bir kişiye ihale edileceği gibi 5000 adedden aşağı olma

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

Lv. Amirliğinde ve izmir'de Askerî Satınalma Komisyonunda görülür. 
6 — Evsaf ve şartnamesi isteyenlere 1125 kuruşa makbuzla Ko

misyonda verilir. 
7 — tstekUlerin 14/6/1949 Sah günü saat 10 a kadar teklif mektup

larını Komisyona vermeleri. 
1857 / 4-3 

1 — 133 takım komple amyant elbise kapalı zarfla ihaleye konul
muştur. 

2 — Muhammen bedeli (16.625) lira olup geçici teminatı (1.246,87) 
Uradır. 

3 — İhalesi 11 Haziran 1949 Cumartesi günü saat 11,30 da Komis
yonda yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. 

6 — Teklif mektuplarının 11 Haziran 1949 Cumartesi günü saat 
10,30 a kadar Komisyona verilmesi. 

1881 / 4-3 

1 — 2837 metre 85 mm. ve 2835 metre 110 mm. İlk keten su hor-
'umıı kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. 

2 — Muhammen fiyatı beher metre 85 mm. 575 ve 110 mm. nin 
f50 kuruş olup hepsinin (37.500) liradır. Geçici teminatı (2 812,50) liradır. 

3 — ihalesi: 13 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 15.30 da Komis-
onda yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve ist. Lv. 
Amirliğinde görülebilir. Ve 187 kuruş mukabilinde satılır. 

5 — Teklif mektuplarının: 13 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 
14.30 a kadar Komisyona verumesi. 

1882 / 4-3 

1 — Kapalı zarf usuliyle 20.000 aded kilim satın alınacaktır. 
2 — ihalesi 16/6/1949 Perşembe günü saat 11,30 da Komisyonda ya

kılacaktır. 
3 — Hepsinin muhammen bedeli (236.000) lira olup geçici teminatı 

(13.050) liradır. 
4 — Hepsi bir kişiye ihale edileceği gibi beher parti 5.000 adedden 

aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı ayrı taliplere de verilir. 
5 — Numune, evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul 

Lv. Amirliğiyle izmir'de Askerî Satınalma Komisyonunda görülür. 
6 — isteklilerin 16/6/1949 Perşembe günü saat 10,30 a kadar teklif 

mektuplarını Komisyona vermeleri. 

7 — Evsaf ve şartnamesi isteyenlere (1180) kuruşa makbuz mu
kabilinde Komisyondan verilir. 

1883/4-3 

1 — 70 aded 10 librelik karbon dioksit cihazı kapalı zarfla satm 
alınacaktır. 

(2 — Muhammen bedeli (19.950) lira olup geçici teminatı (1.496,25) 
Uradır. 

3 — ihalesi 11 Haziran 1949 Cumartesi günü saat 12 de Komis
yonda yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. 

5 — Teklif mektuplarının 11 Haziran 1949 Cumartesi günü saat 11 
e kadar Komisyona verilmesi. 

1884/4-3 

Ankara Valiliğinden : 

1 — Ankara - Ayaş - Beypazarı - İçmece İltisak yolunda yapılacak 
şose işinin ihalesi 20/6/1949 Pazartesi günü saat 15 te tl Daimî Komis
yonunda yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 29.976.13 Ura ve geçici garantisi 2.248,21 liradır. 
3 — İsteklilerin 1949 yılma ait ticaret ve sanayi odası vesikala-

riyle fennî ehUyet belgeleri ibraz etmeleri şarttır. Ehliyet belgesi il em
rindeki komisyondan alınacaktır. Bunun için ihaleden 3 gün evvel yani 
17/6/1949 akşamına kadar dilekçe ile müracaat etmeleri şarttır. Ehliyet 
belgesi alabilmeleri için bu İşe mümasil işi fiilen yapmış ve kabulünü de 
yaptırmış olduklarına dair Bayındırlık Bakanlığından tasdikli belge İb
raz etmeleri. 

4 — ibraz edilecek belgelerde denetlemiş veya şantiye şefliğini yap
mış olmaları kâfi değildir. 

5 — Yukarda bildirilen vesaikle birlikte isteklilerin teklif mektup
larını 20/6/1949 Pazartesi günü saat 14 de kadar Daimî Komisyona ver
meleri. 

6 — Bu işe alt keşif ve şartnameyi her gün Daimî Komisyonda ve 
Bayındırlık Müdürlüğünde görebilecekleri. 

7 — Posta ve sair sebeple gecikme suretiyle yapılacak müracaat
ların kabul edilemiyeceği. 

1935/ 4-2 

1 — Ankara'nın Demirlibahçe semtinde yaptırılacak olan tekmil te
sisatı havi on dershaneU ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek-* 
siitmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (316.101) Ura (73) kuruştur. 
3 — Eksiltme 16/6/1949 tarihine raslayan Perşembe günü aaat 15 te 

D. Daimî Komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, eksiltme gününden, ta

til günleri hariç en aşağı üç gün evvel dilekçe ile Ankara Valiliğine mü
racaat ederek fennî yeterlik belgeleri almaları lâzımdır. Bunun için de 
taliplerin bu işe mümasil asgari (100.000) Uralık bir işi bir defada yapmış 
ve her iki kabulünü de yaptırmış oduğuna dair ibraz edecekleri fennî ve
sikaları da Bayındırlık Bakanlığına tasdik ettirmiş olmaları şarttır. 

Yalnız işi denetlemiş veya şantiye şefliği yapmış olduğuna dair ve
sika ibraz edenlere valilikçe yeterUk belgesi verilmiyecektir. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre 
hazırlayacakları ve buna bağlı 1949 yılma alt ticaret ve sanayi odası 
vesikalarını ve 16.394 lira 07 kuruşluk geçici garanti mektup veya mak
buzlarını havi teklif mektuplarını eksiltme saatinden asgari bir saat 
evvel, Daimî Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri lâ
zımdır. 

6 — Bu işe ait eksiltme evrakı her gün mesai saatlerinde î l Daimî 
Komisyonu odasında ve Bayındırlık Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. 

7 — Posta ve telgraf ile vâki olacak müracaatlarda husule gelecek 
gecikmeler kabul edilmez. 1069 / 4-2 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden: 

Teklif verme suretiyle çeşitli büyüklükte torna matkap, destere 
tezgâhlariyle bir aded şahmerdan pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe ait tekliflerin 25/7/1949 Pazartesi günü saat 14 e kadar An
kara'da idare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması 
lâzımdır. 

Şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
2007 / 2-2 
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Bayındırlık Bakanlığından: 

Erzurum - temdidi hattının elli üçüncü kilometresinden seksen ye
dinci kilometresine kadar olan üçüncü kısım inşaatı üzerinde geri kalmış 
olan işlerde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur: 

1 — Eksiltme 10/6/1949 tarihine raslayan Cuma günü saat on al
tıda Bakanlığımız Demiryollar İnşaat Reisliğinde yapılacaktır, 

2 — Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 2.100.000 liradır. 
3 — Geçici teminatı 76.750 liradır. 
4 — Sözleşme projesi, eksiltme şartlaşması, takeometre plânı, kati 

profili, fennî, özel, bayındırlık genel, aplikasyon, sondaj ve telgraf hattı 
şartnameleriyle birim fiyat cetveli, 91 c malzeme tipinden mürekkep bir 
takım eksiltme evrakı elli Ura mukabilinde Demiryollar İnşaat Daire
sinden satm alınabilir. 

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

Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile eksiltme şartnamesi gereğince vermeye mecbur olduk
ları evrak ve vesaiki mezkûr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacak-
ları teklif zarflarına koyarak 10/6/1949 tarihine raslıyan Cuma günü 
saat on beşe kadar numaralı makbuz mukabilinde İnşaat Eksiltme Ko
misyonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postaya verilmiş olup bu saatten sonra gelecek teklifler nazarı 
dikkate aîınmıyacaktır. 

1858 / 4-4 

Bölge ve şube atelye tesisleri yapımı 
1 — Eksiltmeye konan iş: (299.922,21) lira keşif bedelli Kayseri 

Bölge atelye ve tesisleri ile (464.244,02) llira keşif bedelli Sivas Şube 
atelye ve tesisleri olup yekûn keşif bedeli (464.166,23) dört yüz altmış 
dört bin yüz altmış altı lira yirmi üç kuruştur. 

2 — Eksiltme 15/6/1949 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 
16 da Ankara Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Reisliği 
odasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe 
Servisinden (23,21) liralık alındı karşılığında temin edilecektir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılma ait ticaret 
odası belgesi ile usuli dairesinde (22.316,65) yirmi iki bin üç yüz on altı 
lira altmış beş kuruşluk geçici güven akçesi vermeleri ve bu işin teknik 
öneminde bir işi iyi bir surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduk
larını ispat için Bakanlıktan veya Kayseri 6 nci Bölge Müdürlüğün
den alınacak tanınma beyannamelerini doldurup eksiltme gününden en az 
(tatil günleri hariç) dört gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına mü
racaat ederek bu iş için yeterlik belgeleri almaları: 

ı5 — İnşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 Şubat sonu 
vadeli bono olarak ödenecektir. 

6 —- İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 3 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde hazırlıyacaklan yüklenme mektuplarının saat (15) e 
kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1923/' 4-3 

Şube atelye ve tesisleri yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: (151.794,02) lira keşif bedelli Afyon şube 

atelye tesisleri ile (178.710,27) lira keşif bedelli Konya şube atelye ve tesis
leri olup yekûn keşif bedeli (330.504,29) üç yüz otuz bin beş yüz dört lira 
yirmi dokuz kuruştur. 

2 — Eksiltme 16/6/1949 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 11 de 
Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Reisliği oda
sında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe 
Servisinden 16,53 lira alındı mukabilinde temin edilebilir. 

4 •— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılma ait ticaret 
odası belgesiyle usulü dairesinde (16.970.17) on altı bin dokuz yüz yetmiş 
lira on yedi kuruşluk geçici güven akçası vermeleri ve bu işin teknik öne
minde bir işi iyi surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduklarım İs
pat için Bakanlıktan veya Konya 3 üncü Bölge Müdürlüğünden alınacak 
tanınma beyannamelerini doldurup eksiltme gününden en az (tatil günleri 
hariç) dört gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek 
bu İş için yeterlik belgeleri almaları. 

5 — İnşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 Şubat sonu 
vadeli bono olarak ödenecektir. 

6 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde hazırl ıyacaklan yüklenme mektuplarını saat 10 a 
kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1924 4-2 

Bölge müdürlük tesisleri ile şube atelye tesisleri yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan İş: 165.256,42 lira keşif bedelli İstanbul 

3öige Müdürlük tesisleri ile 186.742,91 lira keşif bedelli Bolu Şube Atel
ye tesisleri ve 192.991,08 lira keşif bedelli Beypazarı Şube Atelye tesis
leri olup yekûn keşif bedeli (544.990,41) beş yüz kırk dört bin dokuz 
yüz doksan lira kırk bir kuruştur. 

2 — Eksiltme 17/6/1949 tarihine raslayan Cuma günü saat 11 de 
Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Reisliği 
odasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — EksUtme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe 
Servisinden (27,25) liralık alındı mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılına ait ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (25.549,62) liralık geçici güven akçesi 
vermeleri ve bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başarmış ve
ya idare ve denetlemiş olduklarını ispat için Bakanlıktan veya 1 inci ve 
4 üncü Bölge Müdürlüklerinden alınacak tanınma beyannamelerini dol
durup eksiltme günlünden en az (tatil günleri hariç) dört gün evvel yazı 
ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu i ş için yeterlik belgesi 
almaları. 

5 — İnşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 Şubat sonu 
vadeli bono olarak ödenecektir. 

6 —• isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde hazırlıyacaklan yüklenme mektuplarını saat (10) a 
kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1926/4-2 

Eksiltmeye konulan İş: 
1 — Küçük Menderes 3 üncü kısım tahkim ve ıslah işleri inşaatı olup 

tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden 1.349.597 lira 
82 kuruştur. 

2 — Eksiltme 17/6/1949 tarihine raslıyan Cuma günü saat 16 da 
Ankara'da Su İşleri Reisliği binası İçinde toplanacak olan Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapüacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme, tasarısını, özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel 
şartlaşmasını ve su İşleri umumi, fennî şartlaşmasını 50 lira karşılığında 
Su İşleri Reisliğinden alabUirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54.237 lira 93 kuruş ge
çici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer 
bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar 
belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri 
hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına baş vurarak bu İşin 
eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almalan ve bu belgeyi göster
meleri şarttır. 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri 
lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1946 / 4-2 

Bölge atelye tesisleri yapımı 
Ü — Eksiltmeye konulan iş: Trabzon ilindeki Yollar Onuncu Bölge 

Müdürlüğüne ait Merkez Atelye ve tesisleri yapımı olup keşif bedeli 
(297.264,61) iki yüz doksan yedi bin iki yüz altmış dört lira altmış bir 
kuruştur. 

2 — Eksiltme 18/6/1949 tarihine raslayan Cumartesi günü saat 
(12 de) Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Re
isliği odasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe 
Servisinden (14,86) on dört lira seksen altı kuruşluk alındı karşılığında 
temin edilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılına alt ticaret 
odası belgesiyle usulü dairesinde (15.640,58) on beş bin altı yüz kırk Ura 



elli sekiz kuruşluk geçici güven akçesi vermeleri ve mı işin teknik öne
minde bir işi iyi surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduklarını 
ispat için Bakanlıktan veya Trabzon Yollar Onuncu Bölge Müdürlüğün
den alınacak tanınma beyannamelerini doldurup eksiltme gününden en 
az (tatil günleri hariç) dört gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına 
müracaat ederek bu i ş için yeterlik belgeleri almaları. 

6 — inşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 yılı Şubat 
sonu vadeli bono olarak ödenecektir. 

6 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde hazırlayacakları yüklenme mektuplarım saat 
(11) e kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1975/4-2 

Yapı işleri ilânı 
II — Eksiltmeye konulan iş: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bi

nası inşaatına ait matbaa binasınm içinde döşeme, sıva gibi bazı işlerin 
yapımı işidir. 

Keşif tutarı: 36.310,96 liradır. 
2 —• Eksiltme 20/6/1949 Pazartesi günü saat 11 de Bayındırlık Ba

kanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasmda ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 182 lira karşılığında alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (2.723,32) 
liralık geçici teminat vermeleri ve 1949 yılı ticaret odası belgesi ibraz 
etmeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başar
dığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale 
gününden en az (Tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığı 
yapı ve İmar İşleri Reisliğine başvurarak bu işin eksiltmesine girebil
mek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 

İstekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mektupları İle zarfa koy
maları ve eksiltme günü olan 20/6/1949 Pazartesi günü saat 10 a ka
dar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2008 / 4-1 
: — • 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlüğünden: 

Cinsi: Yaş yeşil yonca, miktarı: 300 ton, muhammen bedeli: 19.500 
lira, geçici teminatı: 1.462 lira 50 kuruş, ihale şekli kapalı zarf. 

Müessesemiz tecrübe hayvanları için lüzum görülen 300 ton yaş 
yeşU yonca kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 24 Haziran 1949 Cuma günü saat 15 te Müessesede toplanacak 
Komisyon tarafından yapılacaktır. 

Kapalı zarfların ihale saatinden bir saat önceye kadar Komisyona 
teslim edilmesi lâzımdır. 

isteklilerin şartnamesini görmek ve teminatını yatırmak üzere her 
mesai saatlerinde Müessese bürosuna müracaatları. 

2037 / 4-1 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Ticaret sicillinin' 2063 numarasında müseccel olan İller Bankasının, 
27/4/1949 tarihinde akdettiği Genel Kurul toplantısına ait tutanağın, vâki 
istek üzerine 25/5/1949 tarihinde sicilli ticarete tescil edildiği ilân olunur. 

1976 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden: 

1 — idare ihtiyacı için yirmi aded elektrikle işler hesap makinesi 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli (22.000) geçici teminat (1.650) Ura olup ek
siltmesi 20/6/1949 Pazartesi günü saat 16 da Ankara'da P. T. T. Genel 
Müdürlük binasındaki Posta Dairesi Başkanlığında müteşekkil Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler geçici teminat makbuz veya banka mektubu ile kanuni 
vesaik ve teklifi muhtevi kapalı zarflaımı o gün saat 15 e kadar mezkûr 
Komisyona vereceklerdir. 

4 — Şartnameler Ankara'da P. T. T. Emlâk ve Levazım Müdürlü
ğünden istanbul'da Yeni Valde Hanında P. T. T. Umumi Depo Muhasipli
ğinden bedelsiz olarak verilecektir. 2038 / 4-1 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından: 

(Deniz tipi tam dizel motor alınacak) 
Teknik şartnamesine göre deniz tipi tam dizel dört tane motor ka

palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Beheri 58 bin lira hesabiyle hepsinin tutar değeri 232.000 lira olup 

geçici teminatı 13.750 liradır. 
Teknik şart her gün Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutan

lığı Satınalma Komisyonunda ve istanbul'da Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünde görülebilir. Kapalı zarf eksiltmesi 22 Temmuz 1949 Cuma gü
nü saat 11 dedir. 

IstekUlerin kanuni tarifat dâhilinde kapalı zarf teklif mektuplarım 
belli gün ve saatten bir saat öncesine kadar Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı Merkez Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

1971/4-1 

Fotin ve iskarpin yaptırılacak 
Mühürlü numune ve teknik şartnamesine göre siyah ve kahverengi 

olarak 1200 fotin ve 300 iskarpin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tamamının bir istekliye ihalesi mümkün olduğu gibi renklere göre ayn 
ayrı. teklifte bulunulması da mümkündür. 

Hepsinin tasarı bedeli 36.300 lira olup muvakkat teminatı 2655 Ura
dır, ö z e l şart ve numune Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Merkez Satmalma Komisyonunda ve yalnız şart ve evsaf İstanbul Güm
rük Muhafaza Başmüdürlüğünde görülebilir. 

Kapalı zarf eksiltmesi 20 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
Istekliklertn kanuni tarifat dâhilinde hazırlayacakları kapalı zarf mek
tuplarını belli gün ve saatten bir saat öncesine kadar Ankara'da Gümrük 
Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

1972 / 4-1 

Akyazı Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

450 

Akyazı'nın Dokurcun Köyünden Emin Eren tarafından Akyazı Do
kursun Köyü Yeniköy'de Mutaflar mevkiinde sarkan su arkı, garben Meh
met, şimalen Safiye, cenuben Durmuş AU ile mahdut 7200 metrekare ve 
yine aynı mevkide sarkan Mehmet, şimalen Mehmet, garben su arkı, ce
nuben Mehmet Sağlam ile mahdut 2400 metrekare yine aynı mevkide sar
kan Emin Eren, garben Penbe, şimalen Pembe, cenuben patika yoUyle 
mahdut 1200 metrekare, aynı mevkide sarkan Emin Efe, şimalen patika 
yolu, garben Mustafa, cenuben Mustafa ile mahdut 2000 metrekare ve aynı 
köy Kurbanlık (mevkiinde sarkan' Kâzım, şimalen yol, cenuben Besim, gar
ben Kâzım ile mahdut 1200 metrekare ile yine aynı mevkide doğusu Meh
met, batısı Emine veresesi, kuzeyi Emine veresesi, güneyi Mehmet Sağlam 
ile çevrili 3600 metrekare ve yine Dere Mahallesi civarı Alan mevkiinde 
sarkan Mehmet, garben Mustafa, şimalen Hakkı, cenuben yol ile mahdut 
2400 metrekare ve yine aynı mevkide sarkan yol, şimalen yol, batısı dere, 
güneyi Mustafa ile çevrili 2400 metrekare tarla ile yine Biceler Mahalle
sinde doğusu Mehmet, batısı patika yolu, garben Marif e, şimalen Tevfik ile 
mahdut 2400 metrekare tarla ile aym hudutlar içinde bir bap hane ve 
müştemilâtının müekklli adına tapuya tescilini talep eylediğinden işbu 
gayrimenkullerde bir hak iddia edenlerin evrakı müsbiteleriyle beraber ve 
yazı ile ilân tarihinden itibaren bir ay müddetle mukayyet olmak üzere 
10/6/1949 dan evvel Akyazı Asliye Hukuk Yargıçlığına müracaatları 
ilân olunur. 1986 /1-1 

451 
Akyazı'nın Yuvarlak Köyünden Hüseyin kızı Emine Üre vekili Meh

met Ömercikoğlu tarafından Akyazı Asliye Hukuk Yargıçlığına ikame 
olunan Akyazı'nın Pazarköy mevkiinde Köycivarı namı diğer Değirmen-
altı mevkiinde doğusu Asiye tarlası ve araba yolu, kuzeyi Sabit Çavuş 
vereselerinden Faik ve Tevfik tarlaları, batısı dere ve araba yolu, güneyi 
araba yolu ile çevrili 24.000 metrekare bir aded gayrimenkul tarlanın mu
risi ve ölü babasından kendisine intikal edip 25 seneden beri nizasız ve 
fasılasız hüsnüniyet ve malik sıfatiyle yedinde bulunduragelmekte oldu
ğundan bahisle müekkili adına bahsi geçen gayrimenkulun tapuya tescilini 
talep eylediğinden işbu gayrimenkulde bir hak iddia edenlerin ilân tari
hinden itibaren ve bir ay müddetle kayıtlı bulunmak şartiyle Akyazı As
liye Hukuk Yargıçlığına yazı ile ve yargılamanın bırakıldığı 10/6/1949 dan 
evvel müracaatlarının lüzumu ilân olunur. 1991 /1-1 



4 HAZİRAN 1949 (Resmî G*M*BY Sahife: 16251 

Kkonoml ve Ticaret Bakanlığından: 

I — Afyon İlinin Merkez İlcesine bağlı Karacaviran ve Güneyköy 
smırları içinde kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan, 

Kuzeyi ve doğusu: Kızılca Köyü camiinden Karacaviran Köyü camii
ne doğru hat, 

Güneyi : Karacaviran Köyü camiinden başlayıp Güneyköy camiin
den geçerek Çalışlar Köyü camiine kırık hat, 

Batısı: Çalışlar Köyü camiinden hudut başlangıcı olan Kızılca Kö
yü camiine doğru hat, 

Sınırlariyle çevrili 821 hektar saha dahilindeki linyit madeni için, 
a) Bakanlığımızca ileride yapılacak teftişlerde görülecek noksan

ların ikmali, 
b) Madenin işletilmesi sırasında Genelkurmay Başkanlığınca ileri 

sürülecek hususlara riayet edilmesi, 
c) Bu sahada senevi asgari (500) beş yüz ton linyit istihsal ve im-

rar edilmesi, 
d) Bu miktar linyit imrar edilmese dahi sene sonunda buna teka

bül eden nispî resmin tamamının Hazineye ödenmesi, 
e) Bu şartların yerine getirilmesini teminen (500) beş yüz liralık 

bir teminat (nakdî veya banka mektubu) verilmesi, 
Şartlariyle 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarmca çıkacak 

talibine beş yıl süre ile işletme ruhsatnamesi verilecektir. 
II — İsteklilerin 4/6/1949 tarihinden itibaren iki ay içinde bir dilek -

çe ile başvurmaları. Bu dilekçelerinde ayrıca, 
1 - Şimdiye kadar her hangi bir maden işiyle meşgul olup olma

dıkları, meşgul olmuşlarsa bu husustaki basanları , 
2 - Madencilikten gayri yapmış oldukları işler (taahhüt, ticaret, 

sanat ve saire) 
3 - Tahsil vaziyetleri, 
4 - İşletme ruhsatnamesini istedikleri bu linyit madeni hakkında 

yapmış ve yaptırmış oldukları tetkikler ve elde ettikleri neticeler, 
5 — Malî kudretleri, sermaye vaziyetleri ve münasebette bulunduk

ları bankalar, 
6 - Teknik kudretleri, bu madende kullanacakları teknik eleman

ları veya maden mühendisleri bulunup bulunmadığı, 
Hususlarını da bildirmeleri (icabında bu noktalan tevsika elverişli 

belgeler de bağlanabilir) lüzumu ilân olunur. 
1847 / 4-1 

Balıkesir ÎUnin ivrindi ilçesinin Korucu Bucağına bağlı Yeniceyi-
kebir ve Taşdibi köylerinde kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan; 

Kuzeyi: Küçükçal tepesinden (başlayıp Çırpı tepesinden geçerek Ko-
cadümbek tepesine kırık hat, 

Batısı: Kocadümbek tepesinden Akmaz tepesine doğru hat, 
Güneyi: Akmaz tepesinden Bindomuz tepesine doğru hat, 
Doğusu: Bindomuz tepesinden Küçükçal tepesine doğru hat, 
sınırlariyle çevrili 700 hektar saha dahilindeki antimuan madeninin 

İşletilmesi için, 
Madde ı — iş letme ruhsatnamesi sahibi tarafından, 
A) Madenin teslimi tarihinden itibaren bir buçuk yıl zarfında bu 

sahada tatbik olunacak işletmeler sırasında bütün sahanın İhtiva eyle
diği cevherin kemiyet ve keyfiyetini meydana koyacak şümul ve mahi
yette esaslı aramalar yapılması, bu aramaların neticelerini izah eden fen 
raporunun bu müddet içinde Bakanlığımıza sunulması, 

B) Fen raporunun tevdiini mütaakıp her yıl bu sahadan Bakank-
ğımızca tesbit edilecek miktarda cevher istihsal ve imrar olunması, bu 
miktar cevher imrar edilmese bile buna tekabül eden nispî resmin her 
yıl sonunda Hazineye ödenmesi, 

C) Bakanlığımızca yapılacak teftişlerde görülecek noksanların ik
mal edilmesi, 

İD) Bu şart lann yerine getirilmesini teminen (2.500) iki bin beş yüz 
liralık teminat (nakdî veya banka mektubu) verilmesi, 

Madde 2 — iş letme ruhsatnamesinin müddetinin hitamında, made
nin müstakbel işletilmesi şekil hakkında Bakanlığımızca alınacak karara 
işletme ruhsatnamesi sahibinin itiraza hakkı olmaması, 

[Şartları ile 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarmca çıkacak is
teklisine 5 yıl süreli işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

Bu şartlarla madeni işletmek istiyenlerin 4/6/1949 tarihinden itiba
ren iki ay içinde bir dilekçe ile doğrudan doğruya Bakanlığımıza baş
vurmaları ve bu dilekçelerinde ayrıca, 

1 - Şimdiye kadar her hangi bir maden işi ile meşgul olup olmadık
ları, meşgul olmuşlarsa bu husustaki basanları , 

2 - Madencilikten gayn yapmış olduklan işler (taahhüt, ticaret, 
sanat vs.) 

3 - Tahsil vaziyetleri, 
4 - i ş letme ruhsatnamesini istedikleri bu antimuan madeni hak

kında yapmış veya yaptırmış oldukları tetkikler ve elde ettikleri neti
celer, 

5 - Malî kudretleri, sermaye vaziyetleri ve münasebette bulunduk
ları bankalar, 

6 - Teknik kudretleri, bu madenae kullanacakları teknik elemanlan 
veya maden mühendisleri bulunup bulunmadığı, 
Hususlarımda bildirmeleri, (icabında bu noktalan tevsika elverişli belge
ler de dilekçeye bağlanabilir) lüzumu ilân olunur. 

1848/4-1 

Balıkesir ilinin Susurluk ilcesine bağlı Demirkapı mevkiinde kâin 
olup mekşufen Devlete ait bulunan; 

Kuzeyi: Idlı deresiyle Demirkapı deresinin birleştiği noktadan Demir
kapı bendine doğru hat, 

Batısı: Demirkapı bendinden Korse Köyü civarındaki Fmdıklıpmar'a 
doğru hat, 

Güneyi: Fmdıklıpınar'dan Dereören Köyündeki çeşmeye doğru hat, 
Doğusu: Dereören Köyündeki çeşmeden Danaveli Çiftliği noktasın

dan geçerek hudut başlangıcı olan Idlı deresiyle Demirkapı deresinin bir
leştiği noktaya kırık hat, 

Sınırlariyle çevrili 1084 hektar saha dahilindeki antimuan madeninin 
işletilmesi için, 

Madde 1 — iş letme ruhsatnamesi sahibi tarafından, 
a) Madenin teslimi tarihinden itibaren bir buçuk yıl zarfında bu sa

hada tatbik olunacak işletmeler sırasında bütün sahanın ihtiva eylediği 
cevherin kemiyet ve keyfiyetini meydana koyacak şümul ve mahiyette 
esaslı aramalar yapılması, bu aramaların neticelerini izah eden fen rapo
runun bu müddet içinde Bakanlığımıza sunulması, 

b) Fen raporunun tevdiini mütaakıp her yıl bu sahadan Bakanlığı
mızca tesbit edilecek miktarda cevher istihsal ve imrar olunması, bu mik
tar cevher imrar edilmese bile buna tekabül eden nispî resmin her yıl so
nunda Hazineye ödenmesi, 

c) Bakanlığımızca yapılacak teftişlerde görülecek noksanların ikmal 
edilmesi, 

d) Bu şartların yerine getirilmesini teminen '(2500) iki bin beş yüz 
liralık teminat ı(nakdî veya banka mektubu) verilmesi, 

Madde 2 — i ş le tme ruhsatnamesinin müddetinin hitarnında, made
nin müstakbel işletilmesi şekli hakkında Bakanlığımızca alınacak karara 
işletme ruhsatnamesi sahibinin itiraza hakkı olmaması, 
şartlariyle 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarmca çıkacak istek
lisine beş yıl süreli işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

Bu şartlarla madeni işletmek istiyenlerin 4/6/1949 tarihinden İtibaren 
iki ay içinde bir dilekçe ile doğrudan doğruya Bakanlığımıza başvurmaları 
ve bu dilekçelerinde ayrıca, 

1 - Şimdiye kadar her hangi bir maden işiyle meşgul olup olmadık
ları, meşgul olmuşlarsa bu husustaki başarılan, 

2 — Madencilikten gayrı yapmış oldukları işler (taahhüt, ticaret, 
sanat vesaire) 

3 - Tahsil vaziyetleri, 
4 - iş letme ruhsatnamesini istedikleri bu antimuan madeni hakkında 

yapmış veya yaptırmış oldukları tetkikler ve elde ettikleri neticeler, 
5 - Malî kudretleri, sermaye vaziyetleri ve münasebette bulundukları 

bankalar, 
6 - Teknik kudretleri, bu madende kullanacakları teknik elemanlar; 

veya maden mühendisleri bulunup bulunmadığı, 
Hususlarım da bildirmeleri (icabında bu noktaları tevsika elverişli 

belgeler de dilekçeye bağlanabilir) lüzumu ilân olunur. 
1849 / 4J1 

— — • 

Sivas Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Sayı : 213 
Sivas'ın Ferhat Bostanı Mahallesinden Naciye Derindere tarafında 

kocası Sivas'ın Şemşiferaş Mahallesinde Al i oğlu Veli Derindere aley 
hine açmış olduğu sulh teşebbüsü dâvasında dâvâlıya çıkarılan daveti
yenin gösterilen adreste bulunmadığından bilâ tebliğ İade edilmiştir 
Adı geçen dâvâlı Veli Derlndere'ye ilftnen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş olduğundan Sivas Sulh Hukuk Mahkemesinıde yapılmakta olar. 
13/6/1949 günlü duruşmada hazır bulunması bulunmadığı takdirde duruş
manın gıyabında devam edeceği ilân olunur. 

2002 



SaMTo- 16252 (Resmî Gaset«) 4 HAZÎRAN 1930 

Tarsus Belediyesinden: 

1 — Tarsus Belediye Elektrik İşletmesi tarafından şehir alçak geri
lim şebekesi yaptırılacaktır. 

2 — Eksiltme müddeti 23 Mayıs 1949 gününden itibaren başlamak 
üzere 23 Haziran 1949 gününe kadar bir aydır. 

3 — Eksiltme 23 Haziran 1949 Perşembe günü saat 14 te Belediye 
Elektrik İşletmesi Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu eksiltme teklif verme usulü İle yapılacak olup aşağıdaki 
teklifler kabul edilir. 

a) Teklif, malzeme ve montajı beraber (şartnamede yazılı demir 
direk ve diğer malzeme Belediyece verilecektir.) Keşif bedeli (136.000) 
liradır. Muvakkat teminatı (8.000) sekiz bin liradır. 

b) Şebeke keşifname ve şartnamesinde yazüı yalnız malzeme keşif 
bedeli (84.000) seksen dört bin lira olup muvakkat teminatı (5.456) beş 
bin dört yüz elli liradır. 

c) Şebekenin keşif ve şartnamede yazılı ufak tefek malzemesi ile 
montajı (52.000) elli iki bin liradır. Muvakkat teminatı (3.900) üç bin 
dokuz yüz liradır. Bu her üç teklif de kabule şayan olup içerisinden en 
uygun olanı intihap ve ihale bu teklif sahibine yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların teklif mek
tubuna eklenmesi lâzımdır. 

a) İsteklilerin elektrik malzemesi ticareti veya elektrik taahhüt 
işleriyle uğraştıkları ticaret odalarından alınmış 1949 senesi vesikası. 

b) Bu işin ayar ve öneminde bir şehrin elektrik şebekesini yapmış 
veya denetlemiş olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığından veya üTer ba
yındırlık müdürlüklerinden alınmış fenni ehliyet vesikası. 

c) Yukarda yazılı ve iştirak edeceği kıs ım için nakden veya Dev
letçe kabul edilen tahvilât olarak yatıracakları teminat akçası makbuzu 
veya millî bankalardan birisinden usulü dairesinde alınmış teminat 
mektubu. 

6 — Bu işe ait plân, proje, keşif ve şartnameler bedelsiz olarak Tar
sus Belediyesinden ve İller Bankasından alınabilir. 

7 — Postada veya her hangi şekilde vukua gelecek teklif gecikme
leri kabul edilmez. 

8 — Belediye Elektrik İşletmesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

1936 / 4-2 

• 
Basm ve Yayın Genel Müdürlüğünden: Fotoğraf melzemesi alınacak 
1 — Genel Müdürlüğümüz Basım ve Dağıt ım Dairesi Foto ve Filim 

servislerinin yıllık ihtiyaçları için boş sinema filmi, fotoğraf filmi, fo
toğraf kâğıdı, lüzumlu ecza ve saireden ibaret 60 kalem malzeme kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 6 Haziran 1949 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 
11 de Ankara'da Anafartalar Caddesi Konya Sokak Tarko Han'da Genel 
Müdürlüğümüz Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedel 40.062,50 ve geçici inancası 3.004,69 liradır. 
4 — Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istlyenlerin Geneı 

Müdürlüğümüz Levazım Müdürlüğüne ve taliplerin muayyen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarına ait zarflarım Ko
misyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

1885 / 4-4 • 
Pertek Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

949/21 

Davacı Pertek'in Camikebir Mahallesinden Hasan oğlu Necip Bil
gin tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan «Pertek'in Kaledibi Ma
hallesinin Sefinebaşı mevkiinde İsmail Efendi ve dere ve çay ve yol ile 
çevrili bir kıta sulu tarla tapunun Mart 1297 tarih ve 105 sıra numara
sında Hasan Efendi bini Hafız Bekir adına kayıtlı iken ölümiyle ken
disine ve diğer vereselere intikal eylemiş ve vereseden Hüseyin ve Mi-
yase hisseleri uhdelerinde bilipka diğerleri hisselerini Hasan Bilgin'e 
ferağ ederek tapuya tescil ettirdiklerinden ve vereseden Hasan kızı Mi-
yase hissesini 1332 tarihli bir kıta senedi âdi ile beş madenî altm muka
bilinde kendisine satarak o tarihten beri mezkûr gayrimenkulde zilyed 

bulunduğundan Miyase hissesinin adına tapuya tescilini» talep eyle
mektedir. 

Mezkûr gayrimenkulde bir hak iddia edenler varsa, ilân tarihinden 
itibaren bir ay zarfında Pertek Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları 
ilân olunur. 

1930 

Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

iŞartnamesindeki evsafına göre 17.500 lire. muhammen tutarında 
muhtelif evsafta on bir tane doğru akım dinamo ve teferruatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İstekliler şartnameyi görmek üze
re her gün Enstitü Müdürlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de kanuni 
belgeleri ve teminatlarını muhtevi teklif zarflarını ihale günü ©lan 
11/6/1949 Cumartesi günü saat on birden bir saat evvel Okul binasında 
toplanacak Satmalma Komisyonuna vermeleri lâzımdır. Posta gecik
meleri kabul edilmez. 

1916/ 4-3 • 
Yenişehir Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Sayı: 1949/144 

Yenişehir'in Mecidiye Köyünden Ahmet kızı Mehmet eşi Suade Ya
man tarafından, İstanbul, Şehremini'nde Melek Hatun Mahallesinde Gü-
müşçayır Sokağında 8 sayılı evde Hasan oğlu Mehmet Yaman aleyhine 
açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvası üzerine yapüan du
ruşması sırasmda: 

Dâvâlı Mehmet Yaman adma gösterilen adrese çıkarılan davetiye teb
liğ edilmeden iade edilmiş ve dâvâlının nereye gittiği ve ikamet yeri belli 
olmadığından, dâva dilekçesi ile davetiyenin kendisine ilânen tebliğine ve 
duruşmanın da 20/6/1949 Pazartesi günü saat 10 a bırakılmasına mahke
mece karar verilmiştir. 

Dâvâlı Mehmet Yaman'a tebliğ yerine geçmek üzere duyurulur. 

1940 

Emet Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Esas: 948/343 

Davacı Emet İlçesi Kapakluca Mahallesinden Hacı Dedeler'in Meh
met kızı ve Yaşar karısı 1322 doğumlu Emine Erkan'm dâvâlı kocası o 
mahalleden ve aslan Mengen İlçesinin Çukurca Köyünden İsmail oğlu 
1331 doğumlu Yaşar Erkan aleyhine açtığı boşanma dâvasının icra kılı
nan yargılaması sonunda: Dâvâlının davacı karısını bırakıp gittiği ve 
kabahatli olduğu tutanağında yazılı sübut delilleriyle sabit olduğundan 
Medeni Kanunun 134 üncü maddesi gereğince boşanmalarına 21/4/1949 
tarihinde karar verilmiş olduğundan hükmün kesinleşmesi için tebligata 
ilânen tebliğine ve dâva olunanın kanuni müddeti içinde temyizi dâva et
mediği takdirde hüküm ve kararın kesinleşeceği ian olunur. 

1962 
»— 

İncesu Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Incesu'yun Bulgurcu Mahallesinden Recep oğlu Hasan Benli tarafın
dan aynı mahalleden Derviş Benli, Karakoyunlu Mahallesinden Recep kızı 
Hava Tatlı, Emine Andaç ve Yakup Toker aleyhine açtığı ilçenin Beylik 
mevkiinde kâin tarafları sarkan Küçük Hüseyin, garben Emir Ağanın 
Tahir vereseleri şimalen Hasan Benli ve Emir A ğ a oğlu Tahir, cenuben 
Osman Kıyye'nin İbrahim tarlasiyle mahdut 20 dönüm ve 100 lira değerli 
tarla, yine ilçenin Ali Buran mevkiinde sarkan Hasan oğlu Torun verese
leri tarlası, garben yol, şimalen yol ve Nalbant Salih vereseleri tarlası 
cenuben su arkı ile mahdut 30 dönüm ve 100 lira değerli tarlaların namına 
tapuya tesciline mütedair açtığı dâvanın yapılan yargılamasında: 

Tescili istenen yukarda hudut ve evsafı yazılı iki parça gayrimenkul
de mülkiyet hakkı iddia edenlerin bir ay zarfında mahkemeye müracaat
larına karar verilmiş olduğundan keyfiyet ilân olunur. 

1958 

Başbakanlık Devlet M»thn«iT 
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Kanunlar            Sayfa 
 

 

Kanun No:5402 Yüzbaşı Osman Erbay'ın Hükümlü Olduğu Cezanın 

Affı Hakkında Kanun           1 

 
Kanun No:5403 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair 

Olan 3656 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 4598 Sayılı Kanuna  

Ek 4908 Sayılı Kamunun Birinci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun          1 

 

Kanun No:5404 Vakıflar Kanununun Muaddel Birinci Maddesinin Mülhak 

Vakıflara Ait Hükmünün Değiştirilmesine ve 24 Üncü Maddesinin 

Kaldırılmasına Dair Kamun          1 

 

Kanun No:5405 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 28 İnci Maddesine 

Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun         1 

 
Kanun No:5406 1949 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (L) İşaretli Cetvelde 

Düzeltme Yapılması Hakkında Kanun        2 

 

Kanun No:5407 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Bandoları ve Cumhurbaşkanlığı 

Armoni Muzıkası İçin Yetiştirilecek Mıızıka Öğretmenleri Hakkında Kanun   2 

 
Kanun No: 5408 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme 

Komisyonu Üyelerine Ankara Dışımda Yapacakları 

İncelemeler İçin Verilecek İkamet Yevmiyesi Hakkında Kanun     2 

 
Kanun No: 5409 Vakıf Memba Suları İle Orman ve Zeytinliklerin İşletilmesi 

Hakkındaki 3913 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun          2 

 
Kanun No:5410 Muamele Vergisi Kanununun Onuncu Maddesinin 4700 

Sayılı Kanunla Değiştirilen Beşinci Fıkrasının 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun         2 

 

Bakanlar Kurulu Kararı 

 
9306 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar      3   

 

 

İlanlar            3 


