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Ç A R Ş A M B A 
SAYI: 5857 

J 

K A R A R N A M E L E R 

Dahiliye Vekaletinden 

1 içel Vilâyetinin Mut Kazasına bağlı Boyuntu, Cerit, Medre
selik ve Değirmenbaşı Köyleri Konya Vilâyeti Karaman Kazasının Mer
kez Nahiyesine bağlanmıştır. 

2 Bu kararname hükümlerini yerine getirmeğe Dahiliye Vekili 
memurdur. 

6/11/1944 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
f . BÂRAOOĞLü 

Dahiliye Vekili 
BtLMİ URAN 

1 Kütahya Vilâyeti Simav Kazasının Merkez Nahiyesine bağlı 
ilişik (1) numaralı cetvelde adları yazılı köyler Gediz Kazasının Merkez 
Nahiyesine, (2) numaralı cetvelde adları yazılı köyler Emet Kazasının 
Merkez Nahiyesine, (3) numaralı cetvelde adları yazılı Dağardı Nahiye
sine bağlı köyler Tavşanlı Kazasının Merkez Nahiyesine, 

A - Emet Kazasının Virancık Nahiyesine bağlı ilişik (4) numaralı 
cetvelde adları yazılı köyler Gediz Kazasının Merkez Nahiyesine, 

B - Gediz Kazasının Merkez ve Şaphane Nahiyelerme bağlı (5) 
numaralı cetvelde adları yazılı köyler Simav Kazasının Merkez Nahiye
sine, (6) numaralı cetvelde adları yazılı köyler aynı kazanın Şaphane 
Nahiyesine bağlanmışlardır. 

2 — Bu kararname hükümlerini yerine getirmeğe Dahiliye Vekili 
memurdur 

6/11/1944 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
SARAÇOĞLU 

Dahiliye Vekili 
BtLMt URAN 

1. NUMARALI CETVEL 

Gediz Merkez Nahiyesine bağlanan köyler 

Köyün adı Eski bağlı olduğu merkez 

1 _ iğdiş 
2 Işıkpaşa 
3 Tahtacılar 
4 Değirmen 
5 Kaya 
6 Kıran 
7 Saruhanlar 
8 Çayemge 
9 Kepenez 

Simav Merkez Nahiyesi 
> > » 

» » » 
» » 

» » 

2. NUMARALI CETVEL 
Emet Merkez Nahiyesine bağlanan köyler 

Köyün adı Eski bağlı olduğu merkez 

1 Alınveran 
2 _ Hocalar 
3 _ Çatak 
4 Halifeler 
5 Kızılçukur 

Simav Merkez 
» » 

> » 

3. NUMARALI CETVEL 

Tavşanlı Merkez Nahiyesine bağlanan köyler 

Köyün adı Eski bağlı olduğu merkez 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 . 
8-. 
9 

10 . 

Kışla 
Çınarcık 
Çobanlar 
Çıvgalar 
Dümrekler 
(Dümrek Hüseyin, Orta Dümrek 
Büyük Dümrek) 
Aydınlar 
Kavaklı 
Maden 
Karaşehir 
Kocayer 

Simav Dağardı Nahiyesi 
> > » 
> > > 
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4. NUMARALI CETVEL Köyün ada Eski bağlı olduğu merkez 

Gedix Merkes Nahiyesine bağlanan köyler 11 Küplüce > » > 
Köyün adı Eski bağlı olduğu merkez 12 Yenice » » » 

13 Orhanlar » » » 
1 Yunuslar Emet Virancık Nahiyesi 14 Yağmurlar » » » 
2 Doğanlar » 15 Sarıçam » » » 
3 Yigenler » » 
4 Pusatlar » > 6 NUMARALI CETVEL 
â — Yağmurlar Şaphane Nahiyesine bağlanan köyler 
3 — Cebrail > > 

Şaphane Nahiyesine bağlanan köyler 

7 — Alacapmar > » » Köyün adı Eski bağlı olduğu merkee 
8 Güney » » 
9 — Yukarısusuz » » > 1 _ Kızılkoltuk Gediz Merkez Nahiyesi 

10 
» 

— Aşağısusuz » > 2 _ Karagür > » » 
11 Efendiköprüsü 1» » 

2 _ Karagür > » » 

ıs Polat > » (Karagür Kozanlı, Karagür Şekli) 
ıs _ îlicikviran 3 Körkuyu * » » 
14 — Yenicearmutçuk 

» 

5. NUMARALI CETVEL 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinden : 

Simav Merkes Nahiyesine bağlanan köyler 

Köyün adı Eski bağlı olduğu merkez 1 Tunceli Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürü Dr. Niyazi Ersey 
sıhhi haline binaen Amasya Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne 

1 Kehiller Gediz Merkez Nahiyesi maaşiyle naklen tâyin kılınmıştır. 
2 Çakırlar 2 — Bu kararnamenin hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaa Muavenet 
3 Pazarıazyaka Gediz Şaphane Nahiyesi Vekili memurdur. 
4 Pazarıçokyaka » » 6/11/1944 
5 Yakuplar REİSİCUMHUR 
6 örey İ8MBT tNOSTÜ 
7 — Sofular » » 
S _ Karamanca • > 
9 Divanhıdır » Başvekil Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 

10 — Koşu 
• 

» ?. BARACOGLÜ Dr. B. Ah AT AŞ 

T E B L İ Ğ 
iktisat V e k â l e t i n d e n : 

4/3/1944 tarihli ve 3/522 sayılı kararname ile kabul edilen K/510 sa
yılı kararın 13, 14 ve 18 inci maddelerine müsteniden Ticaret Vekâletiyle 
birlikte zeytinyağı, ptrinayağı ve yağ tortularından (sobştok) imâl edilen 
her nevi sabunların satış fiyatlarına esas olan unsurlar ve satış şekli aşa
ğıda yazılı olduğu gibi tesbit edilmiştir. 

1 — 24/10/1944 tarihli ve 5839 sayılı Resmî Gazete Ue ilân edilen teb
liğin 1 inci maddesinde gösterildiği üzere, zeytinyağı ve pirinayağmdan 
imâl edilen sabunların ham maddesini teşkil eden % 8 asitli sabunluk bir 
kilo zeytinyağının toptan âzami satış fiyatı 138 ve pirinayağrnın ise 103 
kuruştur. 

Aym tebliğde tesbit edildiği üzere, sabunluk zeytinyağı için gösteril
miş olan % 8 asit derecesinden fazla her bir asit derecesi için esas fiyattan 
% 1 tenzilât yapılır. Bu fiyatlar, yağların istihsal edildiği yerlerde yağın 
kabsız ve kilo olarak fabrika, tâsir yeri veya depoda teslim müstahsil veya 
imalâtçı toptan âzami satış fiyatlarıdır. 

Yağ tortuları (sobştok) kullanılarak imâl edilen sabunların ham 
madde bedeli dahilî sanayi mamullerinin maliyet fiyatı unsurları hakkın
daki 3/5/1944 tarihli ve 5696 sayılı Resmî Gazete'de neşrolunan tebliğin 
harri madde kısmında yazılı esaslar dâhilinde fabrikaya mal olduğu fiili 
kıymet üzerinden hesap olunur. 

2 Sabun imalâtçısı ham madde olarak kullandığı zeytinyağı, 
pirinayağı ve yağ tortularını (sobştok) kendisi İstihsal veya İmâl etmediği 
takdirde, doğrudan doğruya yağ müstahsilinden veya imalâtçısından al
makla mükelleftir. Zeytinyağı, pirinayağı ve yağ tortularını (sobştok) 
toptancıdan satm aldığı takdirde ise, bunlar sabun maliyetine ancak 1 inci 
maddede gösterilmiş olan fiyatlarla ithal olunur. 

3 . Sabunlarda ham madde olarak kullanılan zeytinyağı, pirina
yağı ve yağ tortularının (sobştok) fiyatlarına, sabun imalâtında, 3/5/1944 

tarihli ve 5696 sayılı Resmi Gazete ile ilân olunan dahilî sanayi mamulle
rinin maliyet fiyatı unsurlarına müteallik tebliğdeki maliyet anasırından, 
aym tebliğde yazılı esaslar dâhilinde hesaplanmak şartiyle yalnız aşağıda 
yazılı olanlar ilâve edilir: 

a) Yağın ve tortuların sabunhaneye kadar (varsa) nakil masrafı 
ve yağ akıntısından hasıl olan fiili zayiat, 

b) Kostik soda ve tuz bedeli, 
c) işçilik, 
d) Mahrukat bedeli, 
e) Kâğıt, sicim ve çuval gibi ambalaj masrafı, 
f) Umumi masraflar (istihsal ile ilgili menkul ve gayrimenkuller 

için ödenen sigorta primleri, müstahdemlerle memurların aylıkları, amor
tisman veya kira, su, elektrik, tanür, muhaberat ve kırtasiye masrafları). 

4 Yukarda maliyet unsurları gösterilmiş olan zeytinyağı, pirina
yağı ve yağ tortularından (sobştok) mamul sabun maliyet fiyatma, 
3/5/1944 tarihli ve 5696 sayılı Resmî Gazete ile ilân olunan % 10 sabun 
İmalâtçı kârı ilâvesi suretiyle bir kilo sabunun fabrika veya depoda tes
lim imalâtçı toptan âzami satış fiyatı bulunur. 

5 Bu imalâtçı toptan âzami satış fiyatına, 17/4/1944 tarihli ve 
5683 sayılı Resmi Gazete'de intişar ederi tebliğin 3 üncü maddesinin B ve C 
bentlerinde gösterilen masraf unsurlariyle aym tebliğe ilişik IV sayılı 
listede kabul edilen âzami kâr hadlerinin ilâvesi suretiyle istihlâk yerlerin
deki toptan ve perakende âzami satış fiyatlarının hesaplanması icabeder. 

Çuval bedeli maliyete ithal edilmiş olduğuna göre, perakende »atış
larda çuvalların perakendeci tarafından ayrıca satılmasından elde edile
cek bedel, beher kilo sabuna isabet ettiği nispette perakende satış fiya
tından düşülür. 

6 —-Bu tebliğ gereğince taayyün eden sabun satış fiyatları imalâtçı 
ve toptancılar için. 1 kânunuevvel 1944, perakendeciler için ise İS kanu
nuevvel 1944 tarihinden itibaren tatbik elunur. 
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İ L Â N L A R 

Başvekâlet Umumi Murakabe Heyeti Reisliğinden 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan, 
3460 numaralı kanun hükümlerine tabi İktisadı Devlet Teşekküllerinin 
1943 senesi bilançolarının tetkiki için, Umumi Heyetin 20 ikinciteşrin 1944 
pazartesi günü saat 10 da Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüphane salo
nunda toplanması Yüksek Başvekâletçe kararlaştırılmıştır 

Keyfiyet ilân olunur 1727 

Nafıa Vekâletinden 

1 Eksiltmeye konulan ış: Ayvalık ve Ezine Kasaibaları halı hazır 
haritalarının alınması işidir. 

2 Eksiltme aşağıda yazılı olduğu üzere 4/12/1944 tarihinde açık 
eksiltme usulıyle yapılacaktır 

3 . Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Nafıa Vekâleti 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde aşağıda 
miktarları yazılı muvakkat teminatı vermeleri ve bu işi yapabilecek du
rumda olduklarına dair Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz 
«etmeleri şarttır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin 30/11/1944 tarihine kadar (bu 
tarih dâhü) bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve dilekçe
lerine bu gibi işleri yapmış olduklarma dair işi yaptıran idarelerden alın
mış vesika raptetmeleri lâzımdır. 

Kasabanın ismi 

Ayvalık 
Ezine 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

7.050,00 
1 800,00 

Eksütmenin tarihi 
günü saati 

4/12/1944 Pazartesi 15 
4/12/1944 Pazartesi 15,30 

Muvakkat 
teminat 
Lira Kr. 

528,75 
135,00 

1697/4-1 

Yapı ve imar işlen ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan ış: Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti asansör 

tamiri işidir. 
Keşif bedeli: (2215,00) liradır. 
2 _ Eksiltme 17/11/1944 cuma gunu saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı 

ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usulıyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Nafıa Vekâleti 
Yapı ve imar İşleri Reisliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (166,13) 
yüz altmış altı lira on üç kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu işi 
yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar işleri 
Reisliğinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır. 

Bu vesikayr almak için isteklilerin bir istida ile Nafıa Vekâleti Yapı 
ve İmar İşleri Reisliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine bu gibi teknik 
ehemmiyette bir ış yapmış olduklarına dair ışı yaptıran idarelerden alm
amış vesika raptetmeleri muktazidir. 

1721 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Mudurluğu Merkez 
9 uncu Satm Alma Komisyonu Reisliğinden : 

Bin metre lâstik hortum alınacak 
Muhammen bedeli (20.600) lira olan bin metre lâstik hortum 

23/11/1944 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1.545) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar BaşmüfettişUğinden temin olunur. 

1649/4-4 

M. M . V. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 Okul ve hastaneler ıçm aşağıda cinsleri, miktarları, muhammen 
bedelleri ve teminatları yazılı dört kalem yaş sebze mubayaası kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur 

2 _ Eksiltme (21 ikinciteşrin 1944) salı günü saat on birde komis
yonda yapılacaktır. 

3 İstekliler dört kalemin münakaşasına iştirak edebilecekleri gibi 
her hangi bir maddenin de eksiltmesine İştirak edebilirler. 

4 İstekliler evsaf ve şartnameleri her gün komisyonda görebi
lirler. 

5 _ istekliler kanuna uygun teklif mektuplarını eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri mecburidir. 

Cmsı Miktarı M bedeli Teminat 

Karnabahar 20.000 40 600 
Prasa 60 000 12 540 
Ispanak 60 000 15 675 
Lahana 48 000 15 540 

K 1—1636/4- 3 

Ankara Levazım Amirliği için kapalı zarfla satın alınacağı evvelce 
Hân edilmiş olan (175) ton sığır etine verilen fiyat pahalı görüldüğündea 
bir ay İçinde pazarlıkla satm alınmasına karar verilmiştir. 

Pazarlık 27/11/1944 pazartesi günü saat (11) de komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

Satın alınacak malın beher kilosunun muhammen bedeli (124) ku
ruş olup katî teminatı (24 200) liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebiir. Istekllılerin teminatla-
riyle komisyona müracaatları. 

K 1—1693/4- 2 

M. M. V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

(600) ton dolamıt satm alınacak 
Komisyonda mevcut numune ve şartnamesine göre (600) ton dolamit 

satın alınacaktır Muhammen bedeli (33.000) lira olup ilk teminatı (2 475) 
liradır. Eksiltmesi 5/12/1944 salı gunu saat (16) da kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır Şartname ve numunesi her gun öğleden evvel saat (11 -12) 
arasında komisyonda görülebilir, isteklilerin kanuni teklif mektuplarını 
grup vesikalariyle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvelisi saat (15) e 
kadar makbuz mukabili komisyona vermelreı. 

K 2—1718/4-1 

M. M . V. 3 numaralı Satm Alma 
Komisyonundan 

Şaplı kösele almacak 
Beher kilosu ıçm (1 350) kuruş fiyat tahmin edilen uc ton şaplı köse

lenin 22/11/1944 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 



Sayfa: 7884 (Resmî Gazete) 15 TEŞRİNİSANİ 1944 

(500) kiloluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihalesi yapılabilir. 
Şartname ve numunesi her gün komisyonda öğleden evvel görüle

bilir. 
Tahmin edilen bedel (40.500) lira olup muvakkat teminatı (3.037) 

Ura (50) kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını kanunun istediği ve
saikle birlikte muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri. 

K. 3_1569/4-4 

Çadır direği ve kazığı almacack 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı çadır dııeğı ve kazıkları 17 ikinci

teşrin 1944 cuma günü saat 15 te pazarlık sureti eksiltme ile isteklisine 
İhale edilecektir 

Şartname ve resimleri her gun komisyonda öğleden evvel görülebilir. 
Muhammen bedeli (19 140) lira olup katî teminatı (2.871) liradır 
İsteklilerin teminat mektuplariyle veyahut Hazine ve Merkez vezne

lerinden alacakları makbuzlarla muayyen gün ve saatte komisyona gel
meleri. 

Cinsi Miktarı 

1 numaralı direk 
2 » » 
3 y> » 

4 > •» 
Çadır kazığı 

230 aded 
1 900 » 

350 » 
706 » 

3 206 » 

K 3—1679/3-3 

15.000 liralık şerit kolan alınacak 
Komisyonda mevcut şartname ve numunesine gö*e 15 bin liralık şe

rit kolan pazarlıkla satm almacaktır. Muhammen bedeU 15 bin lira olup 
katî teminatı 2.250 liradır. İhalesi 20/11/1944 pazartesi günü saat 15 te ya
pılacaktır. Şartname ve numunesi her gün komisyonda öğleden evvel gö
rülebilir. Banka mektuplarından başka teminatların Hazine veya Merkez 
veznelerine yatırılması şarttır İsteklilerin muayyen gün ve saatte katt 
temlnatlariyle birlikte komisyona müracaatları 

K. 3—1680/3- 3 

Beher adedine ıkı kuruş fıat tahmin edilen 800.000 aded taş düğme 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli (16.000) lira olup kati 
teminatı (2.400) liradır İhalesi 20 ikinciteşrin 1944 pazartesi saat 15,30 da 
yapılacaktır. 

Şartname ve numuneleri her gün komisyonda öğleden evvel görüle
bilir. 

İsteklilerin teminat mektuplariyle veyahut Hazine veya Merkez vez
nelerinden alacakları makbuzlarla komisyonumuza gelmeleri 

K. 3—1681/2-2 

Yüz havlusu alınacak 
Beher adedine 136 kuruş fıat tahmin edilen 50 000 aded yuz havlusu 

22 ikinci teşrin 1944 çarşamba günü saat 15,30 da pazarlık usulü eksilt
me ile isteklisine ihale edilecektir. 10 000 lık partiler halinde ayrı ayrı ta-
Uplere de ihale edilebilir Şartname ve numunesi her gün komisyonda öğ
leden evvel görülebilir 

Muhammen bedeli (68 000) lira olup katî teminatı (9.300) liradır. 
Taliplerin muayyen günde teminat mektuplariyle veyahut hazine ve 
merkez veznelerinden alacakları makbuzlarla komisyona gelmeleri 

K 3—1694/3-2 

Belediyeler İmar Heyeti Reisliğinden 

Sahası müstakbel inkişafiyle beraber 81 hektar olan Tavşanlı kasa
basının imar plânı tanzimi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. İşin keşif bedeli 2.500, liradır. 

Eksiltme 12/12/1944 tarihine rastlayan salı günü saat 11 de Dahiliye 
tVekâleti binasında Belediyeler İmar Heyeti tarafından yapılacaktır. 

1 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 187,50 
liralık muvakkat teminat vermeleri. 

2 İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel (tatil günleri 
hariç) yazı ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine 
girebilmek için mezkûr Vekâletten ehliyet vesikası almaları. 

3 Eksiltme şartnamesıyle sair evrak Ankara'da Belediyeler Ban
kası binasında Belediyeler Fen Heyeti Müdürlüğünden bedelsiz olarak te
darik olunabilir 

4 Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun tarıfatı dairesinde 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Belediyeler 
Fen Heyeti Müdürlüğüne tevdii lâzımdır. 

Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış teklif
lerle postada vâki gecikmeler nazarı itibara almmaz. 

1625/4-1 

Belediyeler İmar Heyeti Reisliğinden 
Sahası müstakbel inkişafiyle beraber 189 hektar olan Çorlu kasa

basının imar plânının tanzimi ışı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. İşin keşif bedeli 5.800, liradır. 

Eksiltme 12/12/1944 tarihme rastlayan salı günü saat 11 de Dahiliye 
Vekâleti binasında Belediyeler İmar Heyeti tarafından yapılacaktır. 

1 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 435, 
liralık muvakkat teminat vermeleri. 

2 . İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel (tatil günleri 
hariç) yazı ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine 
girebilmek için mezkûr Vekâletten ehliyet vesikası almaları, 

3 — Eksiltme şartnamesiyle sair evrak Ankara'da Belediyeler Ban» 
kası binasında Belediyeler Fen Heyeti Müdürlüğünden bedelsiz olarak 
tedarik olunabilir. 

4 Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
ihale -saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Belediyeler 
Fen Heyeti Müdürlüğüne tevdii lâzımdır. 

Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış teklif' 
lerle postada vâki gecikmeler nazarı itibara atamaz. 

1626/4-1 

Belediyeler İmar Heyeti Reisliğinden 

Sahası müstakbel inkişafiyle beraber 216 hektar olan Rize kasa
basının imar plânının tanzimi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. İşin keşif bedeli 6.600, liradır 

Eksiltme 12/12/1944 tarihine rastlayan salı günü saat 11 de Dahiliye 
Vekâleti binasında Belediyeler İmar Heyeti tarafından yapılacaktır. 

1 —. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 495,— 
liralık muvakkat teminat vermeleri. 

2 İsteklilerin ihale gününden en az uç gun evvel (tatil günleri 
hariç) yazı ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu ışın eksiltmesine 
girebilmek ıçm mezkûr Vekâletten ehliyet vesikası almaları, 

3 — Eksiltme şartnamesiyle sair evrak Ankara'da Belediyeler Ban
kası binasında Belediyeler Fen Heyeti Müdürlüğünden bedelsiz olarak 
tedarik olunabilir. 

4 Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun tarıfatı daıresmde 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Belediyeler 
Fen Heyeti Müdürlüğüne tevdii lâzımdır 

Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış teklif
lerle postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz 

1627/4-1 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan 

1 — Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi hayvanları ih
tiyacı için 50 ton balyalanmış saman açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

2 _ Eksiltme 1/12/1944 cuma günü saat 11 de müessesede topla
nacak Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır 

3 — Muhammen bedel 3500 muvakkat t'emmat 262 Ura 50 kuruş 
olup şartnamesini görmek isteyenler her gün müesseseye müracaat ede
bilirler. 

4 — Taliplerin muvakkat teminatı yatırmak üzere bir gun evvel 
müesseseye müracaatla birer irsaliye almaları ve eksiltmeye iştirak et
mek içm muayyen gün ve saatte müessesede hazır bulunmaları. 

1744/4-1 

Bafrekf iet Devlet Matbaa»: 
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ithalât işlerine dair Sirküler 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 

                                                                                                             

 

Kararnameler                                                                                                                Sayfa 

 
İçel Vilâyetinin Mut Kazasına Bağlı Boyuntu, Cerit, Medreselik ve Değirmenbaşı Köyleri  

Konya Vilâyeti Karaman Kazasının Merkez Nahiyesine Bağlanması Hakkında Kararname                   1 

 

Kütahya Vilâyeti Simav Kazasına Bazı Nahiye ve Köylerin Bağlanması ile İlgili Kararname                1 

 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine Dair Tayin Kararnamesi                                                             2  

 

 

Tebliğ 

 
Zeytinyağı, Pirinayağı ve Yağ Tortularından (Sonştok) İmâl Edilen Her Nevi Sabunların Satış  

Fiyatlarına Esas Olan Unsurlar ve Satış Şekli ile İlgili Tebliğ                                                                  2 

 

 

İlanlar                                                                                                                                                     3 


