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Kuruluş 

Madde 1 —- Yur t çiftçiliğinin z i ra i verimini a r t ı r m a k , istihsalini çe
ş i t lendirmek ve mahsu lün kalitesini yükse l tmek amac ı ile i y i tohumluk, 
damızl ık ve fidan iht iyacını s a ğ l a m a k , t a r ım a lan ında çiftçiye örnekl ik 
ve öğret ici l ik etmek üzere T a r ı m B a k a n l ı ğ ı n a bağlı , tüzelkişi l iği haiz, 
katma bütçeli Devlet Ü r e t m e Çiftlikleri Genel Müdür lüğü k u r u l m u ş t u r . 

Madde 2 — B u kanunun konusuna giren işlerde T a r ı m Bakanl ığ ı 
n ın takip edeceği esaslar dâhilinde ve emri a l t ında Genel Müdür lüğün ya
pacağ ı başl ıca görevler şun la rd ı r : 

a) Y u r t çiftçiliğinin tohum, damızlık, fidan, arıcı l ık ve k ü m e s hay
vancılığı iht iyacını s a ğ l a m a k için çeşitli kaynaklardan yüksek vasıflı to
hum, damızlık ve fidan tedarik ederek bun la r ı kendi i ş le tme ve müesse
selerinde ü r e t m e k ve bu işlerin gerekt i rd iğ i b ü t ü n faaliyetlerde bulunmak; 

b) Ü r e t m e ve ye t i ş t i rme konusunda T a r ı m Bakan l ığ ınca belirtile
cek esaslar dairesinde bu işleri başa rab i lecek kurum ve çiftçilerle işbirliği 
yapmak; 

c) Yüksek vasıflı tohum, damızlık ve fidanları bedeli karş ı l ığ ında 
çiftçiye d a ğ ı t m a k ; 

d) İ ş l e tme ve müesseseler inde elde edilen mahsullerin kıymetlen
dirilmesi için gerekli ziraat s a n a t l a r ı ile u ğ r a ş m a k ; 

e) Yapacağ ı işlerde çevresi çiftçilerine örnekl ik etmek; 

f) B u kanun konusuna gireri işlerde öğre t ic i mahiyette kurslar aç
mak ve gereken yayınlar ı yapmak; 

g) Atelye ve tamirhanelerinde, kendi işlerine engel olmamak şar -
t iyle çiftçilerin ziraat alet ve m a k i n a l a r m ı bedeli karş ı l ığ ında onarmak; 

h) Ça l ı şma konusuna giren işler için gerekli her tü r lü yapı ve tesis
leri kurmak. 

Madde 3 — Devlet "Üretme Çiftl ikleri Genel Müdür lüğü bir genel 
m ü d ü r ü n idaresi a l t ında merkez ku ru luşu ile merkez dışında iş letme mü
dürlükler inden ve merkez atelyesinden t e şekkü l eder. 

Genel Müdür lüğün merkez kuru luşu i k i genel müdür yardımcıs ı ve 
uzman müşavir ler le a ş a ğ ı k l dairelerden ibarettir: 

1 Teftiş K u r u l u Başkanl ığ ı ; 
2. Hukuk Müşavir l iği ; 
3. Tar la Ziraat i İş ler i Müdür lüğü ; 
4 Hayvancı l ık İş ler i Müdür lüğü ; 
5 Bahçe Kül tür ler i Müdür lüğü ; 
6. M a k i n a İş ler i Müdür lüğü ; 
7. Ekonomi ve D a ğ ı t m a İşler i Müdür lüğü; 
8. Levazım Müdür lüğü ; 
9. ö z l ü k İş ler i ve E v r a k Müdür lüğü ; 

10 Genel Saymanl ık Müdürlüğü. 
Maddo 4 — Genel Müdür lük Yönet im Komisyonu, Genel Müdürün 

başkanl ığ ı a l t ında genel müdür yardımcı lar ı , Hukuk Müşavir i , Teknik Da
ire müdür le r i ve Genel Saymanl ık Müdüründen teşekkül eder. 

B u komisyon; 

a) Genel Müdür lüğün İş letme ku rma veya mevcut ku rumla r ı ve İş
letmeleri tasfiye etme teklif lerini ; 

b) Kanun, tüzük, yönetmelik, iş program ve plânı, kadro ve bütçe 
tasar ı la r ın ı ; 

c) Sa t ı ş fiyat ve ş a r t l a r ı n a ilişkin esas lar ı ; 
d) On bin l iradan y u k a r ı alım, sa t ım, yapma, yap t ı rma , keşfe t t i r 

me ve bunlara benzer diğer İşleri ve yıll ık on bin l iradan y u k a r ı k i r aya 
verme ve ki ra lama işlerini, mukavele t emina t la r ın ın geri verilmesi veya 
irat kaydı husus la r ın ı ; 

e) Konut la r ın k i r a bedellerinin tesbitine mütaa l l ik Genel Müdür lük 
tekliflerini; 

f) 10 uncu madde gereğ ince yap ı lacak vazgeçme, k a y ı t sildirme, 
sulh olma ve sözleşme tadil i tekliflerini; 

g) Tüzükle belirtilecek diğer işleri inceler ve bir ka ra ra bağlar , 
a, b ve c bentlerinde yazılı hususlarla yüz bin l i ra ve daha yuka r ı alım, 

sa t ım, yapma, yap t ı rma , keş fe t t i rme ve benzeri diğer iş lere ve yıll ık tu
t a r ı yüz bin l i ra veya daha y u k a r ı olan k i r aya verme ve k i ra lama İşle
rine ve bunlara mütaa l l ik sözleşme t emina t l a r ın ın geri verilmesi veya irat 
kaydı husus la r ına mütaa l l ik karar lar ancak Bakan ın onamas ı ile olur. 

Komisyon, k a r a r l a r ı n d a n sorumludur. 
Madde 5 — Genel Müdür lük Dis ip l in K u r u l u genel m ü d ü r y a r d ı m 

cı lar ından birinin başkan l ığ ı a l t ında Teftiş K u r u l u Başkan ı , Hukuk Müşa 
v i r i ile ö z l ü k İş ler i ve Evrak M ü d ü r ü ve İlgili daire müdür le r inden te
şekkül eder. 

B u kurul tâyinler i Genel Müdür lüğe ait memur l a r ı n disiplin İşleriyle 
meşgul olur. 
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Tâyinleri Tarım Bakanlığına ait olan memurların disiplin işleri Ba
kanlık Disiplin Komisyonunda görülür. 

ıMadde 6 — Genel Müdür ile yardımcıları ve uzmanları Tarım Ba
kanının teklifi üzerine müşterek karar ile tâyin olunur. 

Altmcı ve daha yukarı derecedeki memurlar Genel Müdürün teklifi 
üzerine Tarım Bakanlığınca, bunun dışında kalan memur ve hizmetliler 
Genel Müdürlükçe tâyin olunurlar. 

Genel Saymanlık Müdürü ve sorumlu saymanlar ile saymanlık me
murları Maliye Bakanlığınca tâyin olunurlar. Tarım Bakanlığı ve Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü müfettişleri, Genel Saymanlık Mü
dürlüğü ile sorumlu saymanların muamele ve hesaplarını teftiş ve tahkik 
etmeğe yetkilidirler. Ancak bunların işten elçektirilmeleri Maliye Bakan
lığının iznine bağlıdır. 

İşletmelerde çalıştırılacak olan daimî ve geçici mahiyetteki çeşitli 
hizmetliler Genel Müdürlükçe belirtilecek esaslara göre işletme müdürleri 
tarafından tâyin olunabilirler. 

Madde 7 — Genel Müdürlüğün merkez ve işletmelerdeki görevleri 
tüzük ile belirtilir. 

Madde 8 — Genel Müdürlük, merkez ve taşradaki her çeşit dava
larla icra işlerini kovuşturmak ve sonuçlandırmak için sözleşmeli avu
kat çalıştırabilir. 

Dâvavekillerinin mahkemelere kabul edildikleri yerlerde zaruret 
hâsıl olursa bunlar da çalıştırılabilir. 

Genel Müdürlük avukatı veya dâvavekili bulunmıyan yerlerde ve 
zamanlarda bunlara ait görevleri idarenin o yerdeki en yüksek üstü veya 
görevlendireceği memur yapar. Bunların da bulunmadığı yerlerde bu 
görevler, Tarım Bakanlığının müsaadesiyle o yerde Bakanlık kuruluşunda 
bulunan diğer memurlar tarafından yapılabilir. 

Madde 9 — Genel Müdürlük Hukuk Müşaviri ve avukatı hakkında 
8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı kanunun 17 nci maddesi uygulanır, idarece 
kullanüan sözleşmeli avukat ve dâvavekilleri bu hükme tabi değildir. 

Madde 10 — On bin liraya kadar (on bin lira dâhil) bir idare ala
cağı veya bu değerdeki bir hak veya menfaat için mahkemeye veya icraya 
müracaatta veyahut böyle bir alacak, hak ve menfaat dâva veya icra 
yolu İle takip olunmakta iken takibata devam etmekte veya takibin idare 
aleyhine neticelenmesi halinde yüksek dereceli mahkeme ve mercie baş
vurmada bir fayda umulmazsa müracaattan veya takipten vazgeçme 
emri vermeye ve dâva veya icra kaydını sildirmeye veya böyle bir işin 
sulh yolu ile hallinde menfaat görüldüğü takdirde bu bapta anlaşmalar 
yapmaya, yahut sözleşmelerde idare menfaati gerektirirse yukarda yazılı 
miktarda bir hakkın tanınmasını veya menfaatin terkinini tazammun 
eden tadiller İcrasma Genel Müdürün teklifi üzerine Tarım Bakanı yet
kilidir. 

Bu miktar ve değeri aşan işlerde müracaattan veya takipten vaz
geçmek, sulh olmak veya sözleşme tadillerinde bulunabilmek için Danış-
tayın muvafık mütalâası üzerine Tarım Bakanlığınca kararname alın
ması şarttır. 

Bu madde hükmüne uygun bir işlem yapılmasına tevessül edilmiş 
olsa bile ilgililerin, kanuni müddetlerin dolması yüzünden hakkın düş
mesine mâni tedbirler almaları mecburidir. 

Döner sermaye 

Madde 11 — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı işlerden tohum ve 
hayvan üretmek, fidan yetiştirmek maksadı ile işletmeler kurmaya; 

işletmelerin ilk tesis giderleriyle (idare binaları, memur mesken
leri ve işletmeler dışındaki dağıtma tesisleri hariç) işletme ile ilgili tesis, 
ambar, hangar, ağıl, ahır, atelye, imalâthane ve benzeri inşaata; 

Mevcut işletmeler ile bundan sonra kurulacakların işletilmesiyle 
flgili her türlü giderlerle her nevi İptidai madde, tohum, hayvan, fidan, 
menkul eşya, makine, malzeme, nakil vasıtaları ve yedek malzemeyi sa
tın alma, kiralama, nakliye, sigorta ve benzeri giderlere; 

Temizleme, ilaçlama, ambalaj ve dağıtım merkezlerine yollama gi
derlerine; 

Amortisman bedellerine ve işletmeden mütevellit tamir giderlerine; 
Uzman, işçi ve geçici hizmetli ücretlerine ve 24 üncü maddeye göre 

verilecek fazla çalışma ücretlerine; 
harcanmak üzere Genel Müdürlük emrine 120 milyon lira döner 

sermaye verilmiştir. 
Döner sermayenin ödenmiş miktarının yüzde otuz beşinden fazlası 

gayrimenkule yatırılmaz. 

On bin liradan fazla kıymette gayrimenkule para yatırılması, Ba
kanın tasvibi ile yapılır. 

Madde 12 11 inci maddede yazılı döner sermaye aşağıdaki kay
naklardan sağlanır: 

1 Bu kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri gereğince Genel Müdür
lüğe devi edilecek kıymetlerden işletmelere tahsis edilecek para, menkul 
eşya, levazım ve gayrim enkullerin geçici 3 üncü madde gereğince tesbit 
edilecek değerleri; 

2. 20 nci ve 32 nci maddeler gerefince döner sermayeye yapılacak 
ilâveler; 

3. Döner sermayenin yıllık safi gelirinden 16 nci ve 17 nci madde
lerdeki kısımlar ayrıldıktan sonra kalan miktar; 

4. Lüzum ve zaruret halinde genel bütçeden verilecek paralar. 
Madde 13 — Bu kanun gereğince Genel Müdürlüğe devredilecek 

kıymetlerin devir bilançosunda sermaye olarak görülen miktardan, kat
ma bütçeye tahsis edilecek Genel Müdürlük Merkezine ait menkul ve 
gayrimenkul mallar ile işletmelerin idare binaları ve memur meskenleri
nin ve işletmeler dışındaki dağıtma tesislerinin değerleri ve devredilecek 
kurumların borçları indirildikten sonra kalan bakiye 12 nci maddenin 
1 ve 2 nci fıkralarındaki kaynaklara esas teşkil eder. 

Genel Müdürlüğe devredilecek kurumların bu madde mucibince öde
necek borçlarına tekabül eden miktarlar, Genel Müdürlükçe döner ser
mayede açtırılacak bir hesaba emanet olarak kaydedilir ve bu hesaptan 
ödenir. Emanet hesaplarındaki paralar Genel Müdürlüğün izni ile döner 
sermaye işlerinde kullanılabiUr. 

Bu hesabın tasfiyesinde artan paralar döner sermayenin ödenmiş 
kısmına ilâve edilir. 

Madde 14 — Döner sermayeden yapılacak harcamalar 26/5/1927 
tarihli ve 1050 sayılı Muhasebel Umumiye ve 2/6̂ 1934 tarihli ve 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunları hükümlerine bağlı değildir. 

Bu muamelelerin şekli, satınalma, satma, yaptırma, yapma, kira
lama, kiraya verme ve hesap usulleri, menkul ve gayrimenkul amortis
man payları Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte belirtilip Bakanlar 
Kurulunca onanacak esaslar dairesinde yürütülür. 

Madde 15 — işletmelerin döner sermayelerine ait bilanço, kâr ve 
zarar hesapları ile Genel Müdürlükçe bütün işletmelere şâmil olmak 
üzere düzenlenecek döner sermayenin genel bilanço, kâr ve zarar hesap
ları yıl sonundan itibaren üç ay içinde Genel Murakabe Kuruluna tevdi 
olunur. Bilanço, kâr ve zarar hesapları ve döner sermayenin teknik işleri 
Genel Murakabe Kurulunca incelenir. 

Bilanço, kâr ve zarar hesaplan ile Genel Murakabe Kurulu raporu 
Genel Müdürlüğün mütaakıp yıl bütçe tasarısına eklenerek Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. 

Madde 16 — Katma bütçenin giderlerinin tamamı döner sermayenin 
yıllık safi gelirinden karşılanır. Döner sermaye geliri katma bütçenin 
giderlerini karşılıyamadığı yıllarda noksanı 17 nci maddedeki yedek 
sermayeden karşılanır. 

Madde 17 — Döner sermayenin yıllık safi gelirinden 12 nci madde
nin 3 üncü fıkrası gereğince katma bütçenin giderlerini karşıhyacak kı
sım aynldıktan sonra artanın yüzde yirmi beşi yedek sermaye olarak 
ayrılır. 

16 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hal hariç olmak üzere ye
dek sermayeden ne gibi hallerde harcama yapılacağı Maliye ve Tarım 
Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilir. 

Madde 18 _ Devlet ÜTetme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, döner 
sermayesince yapılacak işlere harcanmak üzere, Tarım Bakanlığının İzni 
ile ve 12 milyon l irayı geçmemek şartiyle Millî bankalardan ödünç para 
almaya yetkilidir. 

Madde 19 — Genel Müdürlük, işletmelerinden elde ett iği iyi tohum
luk, damızlık ve fidanları Tarım Bakanlığmin belirteceği esaslar daire
sinde peşin para veya taksitle yahut trampa suretiyle satar. 

Tarım Bakanlığınea bu esaslarm belirtilmesinde döner sermayenin 
umumi zarara uğramaması gözönünde bulundurulur. Lüzum ve zaruret 
halinde bir hesap devresi içinde umumi zararı intaç edecek mahiyette 
fiyat belirtmelerinde önceden Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. 

Bakanlar Kurulunca belirtilecek esaslara göre maliyetten aşağı ya
pılan satışlar yüzünden hâsıl olacak zarar ertesi yıl Tarım Bakanlığı 
Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Maliyetin tâyininde katma bütçeden sağlanmış gayrimenkul ve te
sislerin itfa bedelleri İle katıma bütçenin diğer giderleri de hesaba katılır. 
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Taksitle satışların şekil ve esasları İle taksit müddetleri ve tahsil 
usulleri Maliye ve Tarım (Bakanlıklarınca müştereken ıtesbiıt ve Bakanlar 
«Kurulunca onanacak esaslar dairesinde yürütülür. 

Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde bütün borç 
muacceliyet kesbeder ve bu ödenmiyen taksit tarihinden itibaren bor
cun bakiyesi için (faiz hesap edilir. Borçlulardan alınacak borç senetleri 
icra ve i f lâs Kanununun 38 inci maddesinde yazılı vesika hükmündedir. 

Kuraklık veya her hangi bir âfet veya mücbir ve fevkalâde bir 
sebeple bir veya birkaç taksitin kısmen veya tamamen teciline zaruret 
görüldüğü hallerde bu tecil Tarım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Ku
rulunun onaması ile kararlaşır. 

Tecil edilen taksitlerden faiz aranmaz. 
Madde 20 — Genel Müdürlüğün yeniden İşletme kurması veya mev

cut yahut devralınmış İşletmelerin tasfiyesi Tarım Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca verilecek kararla olur. 

İşletmeler, Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyeti altında 
bulunan arazi üzerinde kurulur. Bu arazi ve varsa gerekli diğer gayrl
menkuller 2/6/1934 tarihli ve 2490 sayıl ı kanunun 66 ncı maddesi uya
rınca bedel takdiri suretiyle ve bedelleri döner sermayeye sayılmak üzere 
Genel Müdürlüğe verilir. 

Devlet arazisi bulunmıyan yerlerde Genel Müdürlük ve işletmeleri 
için gerekli gayrlmenkuller pazarlık suretiyle sağlanabilir. Ancak işlet
menin içinde müteferrik durumda bulunan sahipli arazi parçalan lüzu
mu halinde Menafi! Uımumiye is t imlâk Kararnamesi hükümlerine göre 
alınabileceği gibi bu kabîl arazi o İşletmeye ait diğer arazi İle veya işlet
me dlşında mevcut olup yukarki esasa göre ve bedeli döner sermayeye 
«ayılmak suretiyle bu maksat için Devletten alınacak arazi ile muadili 
(kıymette olmak üzere trampa dahi edilebilir. 

Tasfiye ıdolayıslyle elde kalan gayrimenkullerden arazi en son bi
lanço, yoksa defter kıymetleri, o da yoksa takdir edilecek bedelleri öden
miş döner sermayeden düşülerek Hazineye devredilir. 

Arazi dışındaki (gayrlmenkuller Genel Müdürlükçe satılır. Bunla
rın Genel Müdürlüğe devir kıymetleri ile satış bedelleri arasında fark 
olursa fazlası ödenmiş döner sermayeye İlâve edilir, eksiği ödenmiş dö
ner sermayeden indirilir. 

Madde 21 — Döner sermayenin hesap dönemi takvim yılıdır. 
Döner sermayenin yıllık bütçesiyle döner sermayeden geçici olarak 

çalıştırılan çeşitli hizmetlilerin kadrolan ve işletme, atelye ve depolarda 
ve hayvan bakımı işlerinde sürekli olarak çahştınlan işçi, sanatkâr, şo
för, makinist, arabacı, bekçi, çiftçi, bahçıvan, çamaşırcı ve bu mahiyet
teki diğer İşçi ve ustaların kadrolan Tanın Bakanmın onaması ile yürür
lüğe girer. 

Müşterek hükümler 

Madde 22 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün merkez 
kadrolan bağlı (1) sayılı cetvelde, İşletmeler ve merkez atelyesinin kad
rolan da (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Genel Müdürlük aylıklı memurlarının emeklilikleri 3/6/1930 tarihli 
ve 1683 sayılı kanun ve ekleri, daimî hizmetlilerin emeklilikleri de 
20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

Madde 23 — Genel Müdürlük aylıklı memur ve daimî hizmetlile
rinden emsallerine göre olağanüstü bir hizmet ve gayretleri görülen 
veya yaptıkları İşin hususi ve mümtaz bir kıymeti bulunanlara Tanm 
Bakanlığı tarafından belirtilecek esaslar dairesinde ve yılda iki aylik-
lan tutarını (geçmemek üzere Genel Müdürlükçe ikramiye verilebilir. Her 
yıl ikramiye verileceklerin sayısı kadro mevcudunun yansını geçemez. 

Madde 24 — işletmeler ile merkez atelyesine alt İşlerin icaplarından 
olarak çalışma gün ve saatleri dışında devam etmesi zaruri görülen işler 
için1, memurlarla hizmetli ve sürekli atelye işçilerinin mesai müddetle
rinden fazla çal ıştmlmalarma lüzum hâsıl olduğu takdirde İşin mahiyeti 
ve devam müddeti Tarım Bakanlığınca tâyin edilmek suretiyle kendileri
ne döner sermayeden, fazla çalışt ıklan (beher saat için, mesai saatlerin
de aldıklan aylık veya ücretlerin bir saatine İsabet eden miktarının yüz
de yirmi beşinden yüzde ellisine kadar fazla ücret verilir. 

Madde 25 — Genel Müdürlük kuruluşundaki işletme yerlerinde ça
lışan memurlar ve bunların aile fertleri Genel Müdürlüğe ait konutlarda 
Genel Müdürlük tarafından mahallî rayice uygun olarak takdir edilecek 
kira karşılığında barrodınlaJbillrler. İş letme yerlerinde İkametleri işletme 
icabından olan çeşitli hizmetliler, sürekli işçiler ve bunların aile fertleri 
iş letme müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün muvafakatiyle Ge
nel Müdürlüğe alt yerlerde parasız oturabilirler. 

Madde 26 — Genel Müdür lükçe belirtilecek işyerlerinde çalışan sü
rekl i ve geçici işçilerle i ş le tme merkezinden vazife ile uzakta bulunan 
ve iş başımdan a y r ı l m a m a k zorunda olan memur ve hizmetliler döner 
sermayeden pa ras ı z olarak yedirilir . B u maddenin uygulanma tarzı ve 
verilecek yemeğin âzami bedeli her yıl başında Maliye ve Tanm Bakan
l ık lar ınca bir l ikte belirt i l ir . 

Madde 27 — Genel Müdür lük kuruluşundaki veznedar ve veznedar 
yard ımcı l a r ına ayl ık tu ta r lannm % 15-25 ine kadar aylık kasa tazmi
nat ı verilebilir. 

Madde 28 — İ ş l e tme merkezine en çok beş kilometre uzaklıkta, 
i ş le tmedeki memur, (hizmetli ve sürekli işçi çocuklarının okuyabilecekleri 
bir i lkoku l bu lunmadığ ı takdirde idare, gerekli gördüğü yerlerde T a r m 
B a k a n m ı n tasvibiyle ve 22/3/1926 tar ihl i ve 789 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesi hükümler i dairesinde i lkokul açar. Başka işletmelerden 'getiri
lecek çocuklar için pansiyon da açılabilir. 

Birinci f ık rada yazılı beş kilometrelik çevre içindeki okullarda 
okuyan çocuklar ın gidiş ve dönüşleri idare taşıtları ile parasız sağlanır. 

Madde 29 — Genel Müdür lük ve işletmeleri kuruluşumda çalışan 
sürekl i işçilerin iş ten d o ğ m a hastalıkları halinde bunlar iki ay müd
detle, ücretleri y a r ı m verilmek ve tedavi giderleri ve yol paralan İdare 
t a r a f ından ödenmek suretiyle, tedavi ettirilir. Bunların İşten doğma kaza 
ve has ta l ık sebebiyle ölümleri halinde mirasçı lar ına , malûl kelımaları ha
linde de kendilerine ıkı ay l ık tan bir yıllığa kadar ücretleri tutannca 
tazminat verilir. 

B u madde hükümler in in uygulanma tarz ı Sağl ık ve Sosyal Yardım 
ve Çalışma Bakanl ık la r ın ın müta l âas ı a l ınd ık tan sonra Tanm Bakanlı
ğının teklif i üzerine Bakanlar Kurulunca belirt i l ir . 

Genel Müdür lüğün İ ş Kanununa bağ l ı işyerlerinde çalışan İşçi
lerin iş kaza la r ı , meslek has ta l ık la r ı ve analık hallerinde 27/6/1945 ta
r ihl i ve 4772 sayılı kanun hükümle r i uygulanır. 

Madde 30 — Genel Müdür lük Hukuk Müşaviri ve kadroya dâhil avu
k a t ı 2/2/1929 ta r ih l i ve 1389 sayıl ı kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

Madde 31 — B u kanun hükümle r i gereğince yapılacak devirlerde 
gayrimenkullerin int ikal , ifraz ve f e rağ ve senetsizden tescil işlemleriyle 
devrin gerekli kıldığı sair işlemler ve belgeler ve Genel Müdürlüğün çift
çi ile münasebet le r inde tanzim edilecek borç senetleri İle borç ödeme 
makbuz la r ı damga resminden ve diğer her türlü resim ve harçlardan 
muaft ı r . Genel Müdür lüğe ait b ü t ü n gayrlmenkuller ile işletmelerinde 
çiftçiye ait ziraat alet ve makinelerinin yapı lacak onarmalarından dolayı 
hiç bir vergi ve resim al ınmaz. 

Madde 32 — Yüksek vasıflı b i tk i tohumları veya fidan üretme ama-
cıyle k u r u l m u ş T a r ı m Bakan l ığ ına bağlı ve ayn sermaye Ue idare edilen 
kurumlardan Devlet Ü r e t m e Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne geçmesi Ta
r ım Bakanl ığ ın ın tekl i f i ve Bakanlar Kurulunun kararı ile uygun görü
lenler bü tün para ve para hükmündek i kıymet ve alacakları menkul ve 
gayrimenkul mal lar ı , bü tün hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve 
borçlar ı ve bunlara mütaa l l ik kayı t , "defter ve belgeleriyle birilikte adı 
geçen Genel Müdür lüğe devredilir. 

Devredilen mal la r ın değeri , Ta r ım ve Maliye Bakanl ık lan ve Devlet 
Ü r e t m e Çiftlikleri Genel Müdür lüğü t a r a f ından tâyin edilecek birer kişi
den müteşekki l üç kişilik bir komisyon marifetiyle en son bilanço, yok 
ise defter k ıymet ler ine , bi lanço veya defter kıymetleri bulunmadığı tak
dirde devir tar ihi rayicine göre tesbit olunur. 

Madde 33 - Devlet Ü r e t m e Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; merkez 
ve işletmeler ve merkez atelyesl kuruluşlarında istihdam etmekte o l 
duğu aylıklı memur la r ı , ifası Genel Müdür lüğe ait bir i ş için orada Genel 
Müdür lük kuru luşu ve münha l vazife bulunup bulunmamasiyle bağlı ol
maksız ın kadrodaki ödeneği ve T a r ı m Bakanl ığ ın ın tasvibiyle dilediği 
yerde kullanabilir . 

Madde 34 - - Devlet Ü r e t m e Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün -mal
la r ı ve döner sermayeye ait b ü t ü n kıymetleri Devlet malı hükmünde olup 
bü tün gayrimenkuller Genel Müdür lük adına tapuya tescil edilir. 

Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyenler Devlet mallan aley
hine suç işliyenler gibi ceza görür le r . 

Madde 35 — 7/1/1938 tarihli ve 3308 sayılı Devlet Ziraat işletmeleri 
Kurumu h ak k ı n d ak i kanun kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Bu kanunla kurulan Devlet Üretme çift l ikleri 
Genel Müdür lüğüne : 

a) 12/2/1937 tarihli ve 3130 sayılı kanunun 4 üncü maddesi gere
ğince T a r ı m Bakanlığına verilen ödenekten 1939 malî yılı Bütçe Kanunu-
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nun 26 nci maddesi gereğince Zirai Kombinalar Dairesine tahsis edilmiş 
olan döner sermayenin; 

b) 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 43 üncü maddesine müs
teniden muhtelif tarihlerde yine Zirai Kombinalar Dairesine tahsis edil
miş olan 9 844 567 01 lira sermayenin; 

c) Rize Çay Fabrikası ile buna ait bütün tesisler hariç olmak üzere 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun; 

bütün para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, işletmeden 
elde edilen gelir ve kıymetleri, menkul ve gayrimenkul malları, bütün hak 
ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçlan bunlara mütaalllk kayıt, 
defter ve belgelerle birlikte devredilmiştir. 

Bu kanunim yürürlüğe girdiği tarihte, Zirai Kombinalarca işletil
mekte olan Hazineye ait arazi de aynı şekilde bu Genel Müdürlüğe devre
dilir. 

(b) fıkrasındaki 9 844 567 01 lira Millî Korunma sermayesinden 
indirilerek her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek ile kapa
tılır. 

Geçici Madde 2 — Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna ait Rize Çay 
Fabrikası, işletmeye taallûk eden para ve para hükmündeki kıymet ve 
alacakları, menkul ve gayrimenkul malları ve hak ve menfaatleri ve her 
türlü taahhüt ve borçlan ilgili kayıt, defter ve belgelerle birlikte Tekel 
Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu devirlerde mal değerleri Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıkları tarafından tâyin edilecek birer 
kişiden müteşekkil üç kişilik bir komisyon marifetiyle en son bilanço, 
yoksa defter kıymetlerine göre tesbit olunur. Bilanço veya defter kıy
metlerinin bulunmaması halinde değerleri sözü geçen komisyon tarafın
dan doğrudan doğruya takdir edilir Devir neticesinin safi tutarı Tekel 
Genel Müdürlüğü tarafından 4 yılda ve 4 eşit taksitte Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

127/3/1940 tarih ve 3788 sayılı Çay, 20/5/1942 tarih ve 4223 sayılı 
Kahve ve Çay tnhisan Kanunlariyle Devlet Ziraat işletmeleri Kurumuna 
verilmiş görev ve yetkiler Tekel Genel Müdürlüğüne geçer. 

Geçici Madde 3 — Geçici birinci madde gereğince yapılacak devir
lerde mal değerleri Maliye ve Tarım Bakanlıkları, Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü tarafından tâyin edilecek birer kişiden müteşek
kil üç kişilik bir komisyon marifetiyle en son bilanço, yoksa defter kıy
metlerine göre tesbit olunur. Bilanço veya defter kıymetlerinin bulun
maması halinde değerler sözü -geçen komisyon tarafından doğrudan doğ
ruya takdir edilir. 

Geçici Madde 4 — Zirai Kombinalar Dairesi Reisliği ile Devlet Zi
raat işletmeleri Kurumunun daimî kadrolarında bulunantardan bu kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğünde veya diğer Devlet daire ve müesseseleri 
ile 3659 sayılı kanuna tabi teşekkül ve kurumlardan birinde bir göreve 
tâyin edilmiyerek açıkta kalanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygu
lanır: 

a) Zirai Kombinalar Dairesinde müstahdem olup 18/1/1940 tarihli 
ve 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun değişik 6 nci maddesinin 12 nci 
fıkrasına göre Memurin Kanunu hükümlerinden faydalananlann açık ay-
l ıklan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

b) (a) fıkrası dışında bulunanlardan : 
1. Hizmet müddetleri üç yıldan fazla olanlara Uç aylık; 
2. Hizmet müddetleri bir yıldan üç yıla kadar olanlara iki aylık; 

3. Hizmet müddetleri bir yıldan az olanlara bir aylık ücret tutar

ları bu Genel Müdürlük bütçesinden ödenerek alâkalan kesilir. 
Bu ücretler defaten verilmeyip ay sonlarında ve birer aylık olarak 

ödenir. Bu suretle alâkaları kesilenlerden genel, katma ve özel bütçeU 
dairelerde ve belediyelerde veya bunlara tabi daire ve müessese ve teşek
küllerde yahut 3659 sayılı kanuna tabi teşekkül ve müesseselerde aylıklı 
veya ücretU bir vazifeye tâyin olunanlara ücretleri, tâyinlerinin tebliğ ta
rihine kadar verilir. 

Geçici Madde 5 — Ankara'da Gazi Orman Çiftliği Ue Devlet Zi
raat işletmeleri Kurumu, Ticari işletmeler Müessesesinin durum ve idare 
şekli 1950 bütçe yılı içinde ayn bir kanunla belirtilir. Ancak kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar bu çiftliğin ve Ticari iş letmeler Müessese
sinin idaresi geçici olarak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 
sağlanır. 

ÇiftUğin bu müddete ait bilançosunda açık husulü halinde ertesi yıl 
Tarım Bakanlığı bütçesine bu miktarda yardım ödeneği konulur. 

Geçici Madde 6 — Bu kanunun yürürlüğünden evvel Zirai Kombi
nalar çiftliklerinde işten doğma kaza ve hastalık sebebiyle ölmüş bulu
nanların mirasçıları hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bu kanu
nun 29 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 7 — Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu, 1949 yılı bi
lançosunu Şubat 1950 nihayeti itibariyle 14 aylık olarak tanzim eder. 

Geçici Madde 8 — Bu kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerdeki kad
rolara 28/2/1950 tarihinde tâyinler yapılabilir. 

Madde 36 — Bu kanun 1/3/1950 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 37 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/6/1949 

(1) SAYILI C E T V E L 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

D. Kadro adı Aded Aylık 

Merkez 
2 Genel Müdür 1 125 
4 Genel Müdür Yardımcısı- 2 90 
3 Başmüşavir (Uzmanlık yeri) 1 100 
4 Uzman Müşavir (Uzmanlık yeri) 3 90 
4 Teftiş Kurulu Başkanı 1 90 
5 Müfettiş 1 80 
6 Müfettiş 2 70 
7 Müfettiş 2 60 
4 Hukuk Müşaviri 1 90 
5 Avukat '1 80 
5 Tarla Ziraati İşleri Müdürü 1 80 
7 Tarla Ziraati işleri Müdür Yardımcısı 1 60 
5 Hayvancılık işleri Müdürü 1 80 
7 Hayvancılık işleri Müdürü Yardımcısı 1 60 
5 Bahçe Kültürleri Müdürü 1 80 
7 Bahçe Kültürleri Müdürü Yardımcısı 1 60 
5 Makine işleri Müdürü 1 80 
7 Makine işleri Müdürü Yardımcısı 1 60 
5 Ekonomi ve Dağı tma işleri Müdürü 1 80 
7 Ekonomi ve Dağıtma işleri Müdürü Yardımcısı 2 60 
6 Levazım işleri Müdürü 1 70 
8 Ayniyat Muhasibi 1 50 
6 Özlük işleri ve Evrak Müdürü 1 70 
8 öz lük işleri ve Evrak Müdürü Yardımcısı 1 50 
3 Yapı işleri Uzmanı (Y. Mühendis veya Y. Mimar 

Uzmanlık yeri) 1 100 
7 Raportör 3 60 
9 Şef 6 40 

10 Şef 6 85 
11 Memur 7 20 
12 Memur 7 25 
13 Memur 7 20 
4 Genel Saymanlık Müdürü 1 90 
6 Genel Saymanlık Müdürü Yardımcısı 1 70 
7 Merkez Sorumlu Saymanı 1 60 

10 Veznedar 1 35 
7 Saymanlık Raportörü 1 60 
9 Saymanlık Şefi 4 40 

10 Saymanlık Şefi 4 35 
11 Saymanlık Memuru 3 30 
12 Saymanlık Memuru 3 25 
13 Saymanlık Memuru 8 20 

Y2) SAYILI C E T V E L 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

D. Kadro adı Aded Aylık 

İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

4 Müdür (Uzmanlık yeri) 5 90 
5 > » > 8 80 
6 8 70 
7 > » » 9 60 
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D. Kadro adı Aded Aylık 

7 Müdür Yardımcısı 6 60 
8 > » 6 50 
9 8 40 
8 Şube Şefi 15 50 
9 15 40 

10 » » 20 35 
6 Veteriner veya Zooteknisi 3 70 
7 » > > 3 60 
8 » > » 4 50 
8 Fidanlık Uzmanı 5 50 
9 5 40 
8 Makine Ekipleri Şefi 6 50 
9 > » » 8 40 

10 8 35 
11 8 30 
9 Ayniyat Memuru 10 40 

10 10 35 
11 10 30 
10 Ambar Memuru 15 35 
11 15 30 
12 16 25 
11 Mamur 15 30 
12 15 25 
13 15 20 
14 » 15 15 
7 Sorumlu Sayman 10 60 
8 » » 10 50 
9 t» » 10 40 

11 Veznedar 10 30 
12 10 25 
18 10 20 

D. Kadro adı Aded Aylık 

13 Sorumlu Saymanl ık Memuru 6 30 
12 » » » 8 25 
13 > » » 8 20 
14 » > » 8 15 
4 Merkez Atelyesi Müdürü (Uzmanlık yeri) 1 90 
6 Merkez Atelyesi Müdür Yaıdımcıs ı 1 70 
6 Sorumlu Sayman 3 70 

10 Veznedar 1 35 
tı1 Sorumlu Saymanl ık Memuru 2 80 
12 > » » 2 25 
13 » » 2 20 

Réuni 
Düstur Gara t* 

No Basl ığ ı Tertip eni Sahile Say? 

1 — Sözü geçen K a n u n l a r . 
789 Maarif t e şk i lâ t ına dair Kamın T/4 1 ° ? « ~ 7 682 

1050 M u h a s e b e î Umumiye Kam.nu (4 / f ı ' 1927 a 628 MİT 

1389 Devlet dâvalar ını in taç eden e1 >i^ı ö «aırr r i m ' " ek ur 
ret) v e k â l e t hakkında Kamın 1 0 / 2 / l t m 1 İP 342 1115 

1683 Askerî ve M ü l k i Tekaüt K e m i m i 11/6/1930 1 11 1582 1517 
J004 İcra ve İ f lâs Kanunu _ J9'6/l°3'> n "532 2128 
2190 Artırma, Eksiltme ve İha le 'Kanunu '0/6/19-H 3 15 1057 272» 
3130 1936 mal î yılı Muvazeneı U m u m i m kanununa lânıl ba 1 

daire b ü t ç e l e r i n e munzam ve fe-vk^Iâde tahsisat verilmesin^ 
ve barı b ü t ç e l e r d e d e ğ i ş i k l i k vppılr™«ın=ı dair K a n u n 

19/2/1937 0 18 39d 3538 
3659 Bankalar ve Devlet m ü e s s e s e l e r i nıprııurları a y l ı k l a r ı n ı n tev 

hit ve t e a d ü l ü hakkında Kanun 11/7/1939 3 20 1539 4255 
1780 M i l l î Korunma Kanunu 26/1/1940 3 21 433 4417 
3788 Cay Kanunu 2/4/1940 3 21 577 4474 
« 2 2 İkt isadı Devlet T e ş e k k ü l l e r i M e n ı u ı l s n Tekaüt Sandığı hak 

k ı n d a Kanun _ 25/5/1942 23 647 5114 
«1223 Kahve ve Çay İnhisar ı Kanunu 25/5/1942 3 23 655 5114 
4353 Maliye V e k â l e t i Baghukllk Müşav ir l iğ in in ve Mubakemat 

Umum M ü d ü r l ü ğ ü n ü n vazifelerine, Devlet dâvalar ın ın takibi 
usullerine ve merkez ve v i l â y e t l e r kadrolar ında bazı değiş ik
likler yap ı lmas ına dair 'Kanun 18/1/1943 3 24 220 8307 

4772 İs Kazalariyle Meslek H a s t a l ı k l a r ı ve Analık Sigortalan 4772 
Kanunu 7/7/1945 3 26 1262 6051 

2 — Yürürlükten kaldırılan Kanun: 
3308 Devlet Ziraat İ s l e t m e l e r i Kurumu hakkında Kanun 13/1/1938 3 19 2S4 S80T 

3 Kararname: 
«SO a Menafi Umumiye için İstimlâk Kararnamesi 21 Cemazlyelevvel 1296 1 4 «SO — 

İ LÂNLAR 
M . S. B. Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
1 — Askerî Fabrikalara ait bir atelyenin çatısı dalgalı aleminyum 

ile örtülme ve onaran işi kapab zarf usuliyle yaptırılacaktır. Muhammen 
keşif bedeli 18.530,43 lira olup muvakkat teminatı 1.390 Uradır. 

2 — Eksiltmesi: 18 Haziran 1949 Cumartesi günü saat 12 de Anka
ra'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her 
gün öğleden evvel İstanbul'da Harbtye'deki Lv. Amirliğinde ve Anka-
ra'daki Komisyonda görülebilir. 

3 — Bu işe gireceklerin buna benzer 10.000 liralık bir çatı örtme İşi
nin kesin kabulünü muvaffakiyetle yaptırmış olduklarım gösteren vesika
larını en geç İhaleden üç gün evvel Askerî Fabrikalar inşaat Şubesine 
dilekçe ile başvurup ehliyet belgesi almaları şarttır. 

4 — Teklif mektuplarının noksansız olarak 18 Haziran 1949 Cumar
tesi günü saat 11 e kadar Komisyona verilmesi. 

1913 / 4-4 

1 — Bir aded maden mikroskobu, bir aded mıknatıs akısı (malzeme 
muayene cihazı ve demagnefcizörü ile bir aded iklim dolabı) kapalı zarfla 
ihaleye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedeli: (59.000) lira olup geçici teminatı (4.200) 
liradır. 

3 — İhalesi: 15 Temmuz 1949 Cuma günü saat 11 de Komisyonda 
yapılacaktır. 

4 — Fennî ve idari şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda 
ve Manbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve 295 kuruş mukabilinde satılır. 

5 — Tamamen bir kişiye veya her kalemi ayrı ayrı şahıslara ihale 
edilebilir. 

6 — Teklif mektuplarının 15 Temmuz 1949 Cuma günü saat 10 a 
kadar Komisyona verilmesi. 

1915/ 4-2 

1 — 4 aded 80-100 beygirlik dlael elektrojen grupu kapalı zarfla 
ihaleye konulmuştur. 

2 — Hapsinin muhammen bedeli 200.000 lira olup geçici teminatı 
11.250 Uradır. 

3 — İhalesi 18 Temmuz 1949 Pazartesi günü saat 11 de Komisyon
da yapılacaktır. 

4 Toptan veya ayrı ayrı firmalara İhale edilebilir. Tamamı bu
lunmaz ise bulanabildiği kadar alınır. 

5 - Fennî ve idari şartnamesi her gün öğleden evvel Kbırnlisyonda 
ve istanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve 10 lira mukabilinde satılır. 

6 — Teklif mektuplarının 18 Temmuz 1949 Pazartesi günü saat 
10 a kadar Komisyona verilmesi. 

1938/ 4-2 

1 — 30.000 liralık Karbon Dioksit Yangın (Söndürme Cihazı kapalı 
zarfla ihaleye konulmuştur. 

2 — Beherinin muhammen fiyatı 200 lira oıup geçici teminatı 2250 
liradır. 

3 — ihalesi 27 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 11 de Komisyon
da yapılacaktır. 

4 — idari ve fennî şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda 
ve ist. Lv. Amirliğinde görülür. 

5 —-25 den aşağı olmamak üzere ayrı, ayrı isteklilere de ihale edile
bilir. 

6 — Teklif mektuplarının 27 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 
10.30 a kadar Komisyona verilmesi. 

2084 / 4-2 

1 — Teklif edilen fiyatı pahalı görülen As. Fabrikalar için bir aded 
T. G tipi hangarla bir kazan dairesi inşaatı pazarlık suretiyle yaptırıla
caktır. Muhammen keşif bedeli (64.374,61) lira olup geçici teminatı 
(4.475) liradır. 

2 — Pazarlığı 15 Haziran 1949 Çarşamba günü saat (16,30) da An
kara'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar 
her gün öğleden evvel İstanbul'da Harbiye'deki Lv. Amirliğinde görüle-
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bilir. Ve isteyenlere şartnameler (350) kuruş bedel ile Ankara'da Ko
misyondan verilir. 

3 - - Bu işe gireceklerin buna benzer 30.000 liralık bir işin kati ka
bulünü muvaffakiyetle yaptırmış olduğuna dair belgesini ihaleden en geç 
üç gün evvel As. Fab. 1ar İnşaat Şubesine başvurarak İhaleye girme ve
sikası alacaklardır. 

2154 / 2-2 

Hınır Belediye Başkanlığından : 

Hidrol ik santral binası ve binaya monte edilecek türbin, Jeneratör, 
tevzi tabloları ve sair b ü t ü n t e fe r rua t ı İle şehi r elektrik şebekesi i n şaa t 
lar ın; belediye adına kontrol edecek bir yüksek elektrik mühendis ine 
ih t iyaç vardı r . Tal ipler in şa r t l a r ın ı ve bölgelerini havi bir di lekçe ile 
âzami 23 Haz i ran 1949 P e r ş e m b e günü saat 14 e kadar bizzat veya 
posta ile Belediye Encümenine m ü r a c a a t l a r ı ilân olunur. 

2114 / 4-2 

Dmar kasabası elektrik şebekesi için aşağıda cins ve miktarı ya
pılı malzemeler mubayaa edilecektir. (4768 sayılı kanuna göre hazırlanan 
yönetmeliğin 4 üncü maddesi mucibince) 

Bu malzemeleri sa tmağa talip olanlar sat ış şartlarını ve bedellerini 
âzami 23 Haziran 1949 Perşembe günü saat 14 te Belediye Encümeninin 
eline geçmek üzere teklif mektuplarım postalamaları veya bizzat müra
caatları Han olunur. 

Teklifler mubayaası mukarrer malzemenin hepsine veya bir kla
nıma ait olabilir. Teklif ettiği malın %7,5 tutarında teminatım birlikte 
gönderen veya getirenler muamelenin sürati bakımından tercih oluna
caktır. 

Cinsi Miktarı 

Sekiz buçuk metre uzunluğunda 20 No. lu normal profilli 
putrel demiri 8 aded 

> » » 18 » > > » 34 
> » » 16 » » 162 
» » » » 14 » » 22 

10 M» «l«ktrik bakır tel 550 kilo 
16 » » > 800 » 

35 » » » 1.600 
85 » » > 1.250 
50 > > > 3.750 
6 » » > > bağlama teli 60 

1000 voltluk imal serisinden N. K. B. A, alçak tevettür 
kablosu 560 metre 

2116 / 4-2 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından : 

Fotin ve İskarpin 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 ayrı 
ayrı teklifte bulunulması da mümkündür. 

Hepsinin tasarı bedeli 36.300 lira olup muvakkat teminatı 2655 Ura
dır. Özel 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, 
îstekliklerin kanuni tarlfat dâhilinde hazırlayacakları kapalı zarf mek
tuplarını belU gün ve saatten bir saat öncesine kadar Ankara'da Gümrük 
Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

1972 / 4-3 

(Battaniye satm alınacak) 
Birlikler ihtiyacı için mühürlü numune ve şartnamesine göre iki 

bin tane battaniye kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. 

13 HAZİRAN 1949 

Tamamına teklif mümkün olduğu gibi binerU partiler halinde de 
tekUf mümkündür. Battaniyenin beheri 23 Ura hesabiyle hepsi 46,000 
lira olup muvakkat teminatı 3.450 liradır. 

öze l şart ve numune Ankara'da Gümrük Muhafaza Komutanlığında 
ve İstanbul'da Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünde görülebilir. 

Kapalı zarf eksiltmesi 21 Haziran 1949 Salı günü saat 11 dedir. 
IstekUlerin kanuni tarlfat dâhilinde hazırlayacakları kapalı zarf tek

Uf mektuplarını belU saatten bir saat öncesine kadar Ankara'da Güm
rük Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satmalma Komisyonuna ver
meleri. 

1073 /4-8 

E r kundurası alınacak 
Mühürlü numune ve teknik şart esasları dâhilinde birlikler ihti

yacı için 4500 çift er kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Bir tanesinin değeri 17 Ura hesabiyle hepsinin tasarı bedeli 76.500 
(yetmiş altı bin beş yüz) lira olup geçici teminatı 5075 (beş bin yetmiş 

beş) Uradır. 

Mühürlü numune özel ve teknik şart Ankara'da Gümrük Muhafaza 
Genel Komutanlığı Merkez Satmalma Komisyonunda ve İstanbul'da 
Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünde görülüp bedeli karşılığında alına
bilir. 

Kapak zarf eksiltmesi 29 Haziran 1949 Çarşamba günü saat 11 
dedir. 

isteklilerin belli gün ve saatten bir saat öncesine kadar kanuni 
tarlfat dâhilinde hazırl ıyacaklan kapalı zarf teklif mektuplarmı Gümrük 
Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satmalma Komisyonu Başkanlı
ğma vermeleri. 

2065 / 4-3 

P. T. T. i ş letme Genel Müdürlüğünden: 

1 — idare İhtiyacı İçin yirmi aded elektrikle işler hesap makinesi 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 — Muhammen bedeli (22.000) geçici teminat (1.650) lira 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 — latekUler geçici teminat makbuz veya banka mektubu ile kanuni 
vesaik ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını 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 / 4-4 

Adapazan Belediyesinden: 

Elektrik malzemesi alınacaktır 
1 — Şehir elektrik şebekesine ilâve edilecek tesisler için üç transfor

matör ile muhtelif cins yeraltı kablosu ve ölçü aletleri vesair malzeme 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Yapılacak tekUfler münhasıran fab
rikalar tarafından verilecek orijinal teklifler olacak ve mukayesesi bu 
şartlarla yapılmış teklifler arasında olacaktır. 

2 — Muhammen bedeli (136.925) lira, geçici teminat (8.096) liradır. 
3 — Malzemenin ringim ve evsaf mı, miktarını ve şartnamesini gör

mek İsteyenler Belediye Elektrik İdaresine müracaat ederek bu şartna
meden tedarik ederler. 

4 — Malzemenin teslim müddeti ihale tarihinden İtibaren 75 gün, 
transformatörlerin tesUm müddeti ise 1950 yılı Mayıs ayı sonudur. 

5 — ihalesi 17/6/1949 Cuma günü saat 15 te Adapazan Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

6 — 2490 sayılı ihale Kanununun 32 ve 33 üncü madde hükümlerine 
göre teklif mektupları hazırlanarak yukarda 5 inci maddede belirtilen 
günde saat 14 e kadar Belediye Başkanlığma verilmiş olacaktır. Posta
da vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 — Artırma Eksiltme Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince Bele
diye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2048/4-4 

(Resmî Gazete) 
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Bayındırlık Bakanlığından: 

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

aıalye 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 Köpıüler 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 iş i iyi surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduklarını İs
pat İçin 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 iş 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 
İzahat çerçevesinde hazırlıyacakları yüklenme mektuplarını saat 10 a 
kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1924 4-4 

ıBöiıge müdürlük tesisleri ile şube atelye tesisleri yapımı 

1 — Eksiltmeye konulan İş: 165.256,42 lira keşif bedelli İstanbul 
3ölge 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 — Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe 
Servisinden (27,25) liralık alındı mukabilinde temin «dilebilar. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin 1949 yılma 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 olduklarımı ispat İçin Bakanlıktan veya 1 inci ve 
4 üncü Bölge Müdürlüklerinden alınacak tanınma beyannamelerini dol
durup eksiltme gününden en az (tatil günleri hariç) dört gün evvel yazı 
ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu iş için yeterlik belgesi 
almaları. 

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

6 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len İzahat çerçevesinde hazırlıyacakları yüklenme mektuplarını saat (10) a 
kadar makbuz karşılığında «Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1926/4-4 

Bölge atelry» tesisleri yapımı 

1 — Eksiltmeye konulan İş: Trabzon ilindeki Yollar Onuncu Bölge 
Müdürlüğüne ait Merkez Atelye ve tesisleri yapımı olup keşif bedeli 
(297.264̂ 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 yapüacaktır. 

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 ait ticaret 
odası belgesiyle usulü dairesinde (15.640,58) on beş bin altı yüz kırk lira 
elli sekiz kuruşluk geçici güven akçesi vermeleri ve bu işin teknik öne
minde bir işi iyi surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduklarını 
ı ipat için Bakanlıktan veya Trabzon Yollar Onuncu Bölge Müdürlüğün
den alınacak tanınma beyannamelerini doldurup eksiltme güllünden en 
az (tatil günleri hariç) dört gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına 
müracaat ederek bu iş için yeterlik belgeleri almaları. 

fi — 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 mektuplarını saat 
(11) e kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1975/4-4 

Yapı işleri ilânı 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bi
nası inşaatına ait matbaa binasının içinde döşeme, s ıva gibi bazı işlerin 
yapımı işidir. 

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

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

3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar 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 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başar
dığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte İhale 
gününden en az (Tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığı 
yapı ve imar işleri Reisliğine başvurarak bu İşin eksiltmesine girebil
mek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 

istekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mektuplan ile zarfa koy-
malan 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 /4-4 

30 takım makas alınacak 
25 Temmuz 1949 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11 ,(on 

bir) de Bayındırlık Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde top
lanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunda 15 sağ ve 15 sol olmak üzere, 
demir traversli ve anglaşman tertibatlı, göbek aksamı manganezi! dökme 
çelikten mamul komple (fener ve teefrruatı ile beraber) ve devlet tipi-
raya uygun 30 aded makas takımı kapralı zarf usulü İle satın alınacaktır. 

Makas takımlarının muhammen bedeli, yukarda yazılı şeraiti haiz 
olmak ve Haydarpaşa rıhtımında Cif Supalan teslim şartı İle beher ta
kımı için 7330 (yedi bin üç yüz otuz) lira hesabı İle 30 takımına ceman 
219900 (iki yüz on dokuz bin dokuz yüz) liradır. î ş ip geçici teminat mik
tarı 12245) on iki bin iki yüz kırk beş) lira olup bu husustaki şartlaşma 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 11 (oh bir) lira karşılığında temin 
olunabilir. 

isteklilerin geçici teminat ve şartlaşmasında yazılı belgelerle 2490 
sayılı kanun geçerlikleri dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
eksiltme günü saat 10 (on) a kadar makbuz karşılığında Komisyon Baş
kanlığına vermiş olmalan lâzımdır. 

2040 / 4-3 

Yapı İşleri İlânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Van Hükümet konağı 3 üncü kısım in

şaatı işidir. 
Keşif tutarı: (74.923,73) liradır. 
2 — Eksiltme 25/6/1949 Cumartesi günü saat 11 de Bayındırlık Ba

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

3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve imar i ş 
leri Reisliğinden (375) kuruş karşılığında alınabilir. 
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4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre dört bin 
dokuz yüz doksan altı lira on dokuz kuruşluk geçici teminat vermeleri 
ve 1949 yılı ticaret odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Ba
kanlığına başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik bel
gesi almaları şarttır. 

6 — istekliler aldıkları teklif mektuplarının her parçasına 50 şer 
kuruşluk pul yapıştırıldıktan sonra eksiltme günü olan 25/6/1949 Cu
martesi günü saat 10 a kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

2094 / 4-2 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından : 

12/4/1949, 5/5/1949 tarihli ve 7180, 7199 sayılı Resmî Gazete'lerle ya
yımlanan K/775 ve K/779 sayılı Koordinasyon Heyeti kararlan gereğince, 
belediyece tesbit ve ilân edilen et, yaş ve kuru meyve, yaş ve kuru sebze, 
soğan, patates, tereyağ, sadeyağ, zeytinyağ, zeytin, pirinç, bulgur, ma
karna, un, yumurta, süt, yoğurt, beyaz ve kaşar peynir fiyatları hak
kında Millî Korunma Kanununun 31 inci maddesinin 3 üncü bendindeki 
yasağm uygulanacağı belediyeler arasına Diyarbakır Şehri Belediyesi de 
ithal edilmiştir. 

2160/1-1 

Mesudiye Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Mesudiye'nin Müslımsanca Mahallesinden İbrahim Erdoğan'a ferağı 
havi vekâletname mucibi bin iki yüz lira alacağı tahsili talebiyle Parçı 
Köyünden Topal Bekiroğullan'ndan Şakır oğlu Feridun Kumpas ve hem
şiresi ölü Gülüzar veresesi Firdevs aleyhlerine A slıye Hukuk Mahkemesine 
açılan dâvanın yapılan yargılamasında-

Dâvâlı Feridun Kumpas'la Guluzar veresesi Füdevs' in yerleri belli 
olmadığından ilânen tebligat ifasına karar verilmiştir. 23/6/1949 gününde 
gelmedikleri veya vekil göndermedikleri takdirde haklarında ilânen gıyap 
kararı tebliğine karar verileceği duyurulur 
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Maraş Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

949/191 

Hatüniye Mahallesinden Ishak Abut karısı Man namı diğeri Maryom 
tarafından Maraş Tapu Sicil Muhafızlığı aleyhine açtığı tescil dâvasının 
yapılan yargılamasında: 

Maraş'm Kurtuluş Mahallesinde vâki sarkan umumi yol, garben 
Malcı oğlu Karabet, şimalen yol, cenuben Yahudi Hayyum ile mahdut 
gayrimenkulun 10 da 4 hissesinin 30 seneden beri zilyedinde olduğundan 
bahsile davacı işbu gayrimenkulun kendi namına tescilini istemektedir. 
Alâkalı bulunanların evrakı müsbiteleri ile birlikte duruşmanın muallâk 
olduğu 22/6/1949 gününden önce mahkemeye müracaat etmeleri ilânen 
tebliğ olunur. 
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948/150 
Hazine tarafından dâvâlı eski Maraş Trahom Hastanesi Odacısı 

Göksün'ün Tepebaşı Mahallesinden Ali oğlu ismail Hakkı Çetin aleyhine 
açılan alacak dâvasının yapılan yargılamasında: 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyeler tebliğ edilmediği gibi adresi de 
malûm olmadığından Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilân yapılmış ve yapılan ilân üzerine de dâvâlı mahkemeye gelmemiş oldu

ğundan bu defa da gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebli
gatın ifasına karar verilmiş, duruşma da 22/6/1949 gününe bırakılmıştır, 
i lânen tebliğ olunur. 
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Ankara Belediye Başkanlığından: 

1 — Ankara Akköpru ivedi* yolu üzerindeki ucuz arsalar sahasında 
yaptırılacak makadam şose ve buz döşemesi işi 15 gün süre ve kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 218,307 lira 55 kuruştur. 
3 —- Teminatı 12.165 lira 38 kuruştur. 
4 - Teminat Belediye veznesine yatırılacaktır. 
5 — Şartname ve keşif cetveli vesair evrak her gün belediye Tu

tanak ve Muamelât Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. 
6 — ihalesi 29/6/1949 Çarşamba günü saat 16 da Belediyede topla

nan Encümende yapılacaktır. 
7 — Bu işe girmek istiyenlerin Y. mühendis, mühendis olmaları veya 

bu gibi bir fen adamı ile teşriki mesai ederek sözleşmeyi birlikte imza 
etmeleri ve ihaleden uç gün evvel Başkanlığa yazı ile müracaat ederek en 
az yüz elli bin liralık bu gibi işi yaptığına dair vesika ibrazları ile Fen 
Müdürlüğünden belge alarak 2490 sayılı kanunun 32 nci-maddesi sarahati 
veçhile hazırl ıyacaklan teklif mektubuna eklemeleri ve belli günde saat 
15 e kadar mektuplarını Encümen Başkanlığına makbuz karşılığında ver
meleri ve ihalede hazır bulunmaları lâzımdır. 
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Dinar Belediye Başkanlığından: 

1) Aşağıda cins ve miktan yazılı ve (iki yüz seksen sekiz bin altı 
yüz seksen beş lira yirmi beş kuruş) keşif bedelli türbinlerle bunlara 
akupie jeneratör ve bunlara ait santral dairesine vaz'ı icap eden bilcümle 
elektrik malzemesi 4768 sayılı kanuna göre hazırlanan yönetmeliğin 
4 üncü maddesi gereğince teklif almak suretiyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. Taliplerin (yirmi bir bin altı yüz elli liralık) teminat mektupları ve 
lüzumlu belgeleriyle birlikte âzami 21 Temmuz 1949 Perşembe günü saat 
14 e kadar Belediye Encümeninde bulunmak üzere mezkûr makineleri 
hangi tarihte işler bir vaziyette teslim edebileceklerini ve diğer şartlarını 
havi teklif mektuplarını postalamaları veya bizzat müracaatları şarttır. 

2) Taliplerin daha evvel projeleri keşifleri ve fennî evsaf ve şeraiti 
öğrenmek arzu ettikleri takdirde bunları komplle olarak belediyemizden 
(otuz lira) mukabilinde istiyebiUrîer. 

3) Yukarda yazılı tarihte Belediyemize teslim olunan tekliflerin 
mecmuu Bayındırlık Bakanlığı Şirket ve Müesseseleri Dairesi Başkan
lığının tetkik ve mütalâasını mütaakıp Encümenimizce ihalesi icra kı
lınarak mukaveleye raptslunacaktır. 

Cinsi 

750 devirli 690 beygirlik kompile Fransız tipi su türbini 
ve buna akuple (Direk) 
Aynı devirde, 600 K V A , 231/400 Volt 50 peryot trifaze al-
ternatör ile aynı mil üzerinde bulunan ikaz dinamosu, saha 
reostası, generatör ve eksistatriş ve regülatörden tabloya 
giden yeraltı kablolan ve her türlü teferruatiyle komplle. 
750 devirli 220 beygirlik kompile tipi su türbini ve buna 
akuple (Direk) 
Aynı devirde 190 K V A , 230/400 Volt 50 peryot trifaze 
alternatör ve yukarda 600 K V A lık alet aiternatörde yazılı 
teferruat aynen ve kompile 
Yeraltı kablosu güzergâhı için baklavalı saç yetecek mik
tar ve kabloların alternatörlere raptı için trifaze kablo bas-
ılıklan, üç aded ikaz devresi için kablo 'başlığı, Üç aded 600 
K V A lık kontrol panosu saçtan mamul 
190 K V A lık kontrol panosu saçtan mamul 
Tevzi panosu 
Sınai tesisat için tesis edilen tevzi panosu 
Kompile senkronizasyon tertibatı 
Kompile topraklama tertibatı 
E l ile müteharrik 5 tonluk seyyar köprü tesisatı, köprü 
köprü rayı ve her türlü teferruatı kompile montaj 

Miktarı 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
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Bafhufcınriıfc Derlet Hasbi— 
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