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İdare ve yazt işleri için 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

6 NİSAN 1946 

C U M A R T E S I 
S A Y I : 6276 

Bakanlar Kurulu Kararları 

Karar Sayısı. 3931 

Macar uyruğu Davut ile Margerit'ten 1889 yılında Macaristan'ın Se-
get Kasabasında doğmuş olup 1923 tarihinde yurda gelen dönme ve hay
matloz durumda İskender Atasoy (Aleksandr Doyç) ile Emil ve Marya'-
dan 1893 yılında Dıvrısk'de doğmuş eşi dönme ve haymatloz Macıde (Mar
ya) ve 1919 Seget doğumlu oğlu haymatloz Lâtif (Laslo) ın Turk vatan
daşlığına alınmaları; İçişleri Bakanlığının 20/3/1946 tarihli ve 73237/88/ 
1357/651 sayılı yazısı üzerine, 1312 sayılı kanunun 5 ıncı maddesine gore, 
Bakanlar Kurulunun 21/3/1946 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır 

21/3/1946 

CUMHURBAŞKANİ 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan Adalet Bakanı 
•Ş. SARAÇOĞLU R- TÜREL 

Millî Savunma Bakanı 
A- R. ARTUNKAL 

İçişleri Bakanı 
HİLMİ URA» 

Dışişleri Bakam 
H. SAKA 

Ekonomi Bakam 
FUAD SlRMEN 

Maliye Bakanı 
İV. E. SÜMER 

Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam 
YÜCEL SIRRI DAY 

Sağlık re Sosyal Yardım Bakam 
Dr. SADİ KONUK 

Gümrük ve Tekel Bakam 
T. COŞKAN 

Taran Bakam 
$. R. HATlPOĞLU 

Ulaştırma Bakanı 
A F. CEBESOY 

Ticaret Bakanı 
R KARADENİZ 

Çalışma Bakanı 
Dr SADİ /KM/1 A, 

No B»8 i ;¿ ! 
Dufltuı 
Tart ıp 

Resmi 
Garete 

Sahile Sayı 

Adı gecen K a n u u 

T u r k Va ta l ı dae l l j h K a n u n i 4/6/1928 

Karar Sayısı 3971 

7/6/1945 tarihli ve 3/2651 sayılı karaıa ektir 

İran ve diğer şark memleketlerinden yurdumuza transit suretiyle ge
tirilmiş olup İstanbul antreposunda bulunan halıların, transit süresinin 
yeniden bir yıl daha uzatılması, Gumruk ve Tekel Bakanlığının 22/2/1946 
tarihli ve 8367 sayılı yazısı ve Maliye Bakanlığının 19/3/1946 tarihli ve 
186459/21-2411 sayılı mütalaası üzerine, Gumruk Kanununun 1549 sayılı 
kanunla değiştirilen 35 İnci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28/3/1946 
tarihinde kararlaştırılmıştır 

28/3/1946 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET INÖNÜ 

Başbakan 
S- SARAÇOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
H. SAKA 

Ekonomi Bakanı 
FUAD SlRMEN 

Tarım Bakanı 
S. R. HATlPOĞLU 

Adalet Bakanı 
R. TÜREL 

Maliye Bakanı 
İV E. SÜMER 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. ARTUNKAL 

Millî Eğitim Bakam 
YÜCEL 

İçişleri Bakam 
HİLMİ URAN 

Bayındırlık Bakan] 
SIRRI DAY 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. SADİ KONUK 

Gümrük ve Tekel Bakam 
T COŞKAN 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. CEBESOY 

Ticaret Bakanı 
R KARADENİZ 

Çalışma Bakanı 
Dr. SADİ IRMAK 

No. Baa l ı t ı 

, İ l g i l i B a k m l a r K u r u l u K a r a r ı . 
5/2651 Iran ve tl ğer gark memleketlerinden yurdumuza transit sure 

tiyle getirilecek h a l ı l a r ı n İs tanbul antreposundakı transit 
s u ı e s ı n ı n bir yı l daha uzat ı lmas ı hakkında 25/6/1945 

• e m ! 
Düstur Cuete 
Tartlp Cilt Sabite S a r ı 

— 60«« 
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T A M I M 
İçişleri Bakanlığından 

ÖZETİ 

İllerde yapılar idari değişiklikler h. 

1 _ 15/3/1946 taııhmden ıtıbaıeh 

A) İzmir Merkez Ilcesı Bornova Bucağının Altındağ Koyune bağlı 

Çamdıbi Mahallesi (Çamdıbı) adiyle, 

B) Muğla 1lı Yatağan llce&ı Alaşaı Koyune bağlı Deştin, Suluyer, 

Yumaklı, Kuyubelenl mahalleleımın baleşerek (Deştin) adiyle, Milas ilçe

sinin Yaşyeı Koyune bağlı Damlıboğaz Mahallesi (Damlıboğaz) adiyle, 

C) Denizli 1lı Buldan İlçesi Güney Bucağının Ağabey Koyune bağlı 

Karamollalaı Mahallesi (Karagözle!) adiyle, Acıpayam İlçesinin Güney 

Köyüne bağlı ören Mahallesinin (örenler) adiyle, Çıvııl İlçesi Işıklı B u 

cağına bağlı 13 mahalleden ibaret Akdağ K o y u , Cumalar, Kaşıkçı, Gok-

çeMmmetler, İbanlar, Kambeıler, Aktaş, Kulahlaı Kavakalanı ve Güzle 

mahallelerinin bnieşeıek (Cumalar) adiyle, 

Ç) Maraş i l i Goksum ilce Merkezine bağlı Hacımırze, Yırıcek, Çağ

layan mezraalannm (Mirze), (Yirioek), (Çağlıyan) adlarlyle, 
D ) Ankara i l i Balâ Ilcesı Karaali Bucağının Mahmatlıbahçe Köyü

ne bağlı Soğulcak Mahallesi (Soğulcak) adiyle, 

E ) K o n y a Ilı Merkez Ilcesı Tomek Bucağına bağlı Peçene Y a y l a 

sının (Biçer) adiyle, 

2 _ 18/3/1946 tarihinden ıtıbaıen 

A) Bolu Ilı Düzce Ilcesı Merkez Bucağına bağlı Derdin K o y u Meh-

dJbey Mahallesinin (Uğur) Hacısuleymanbey K o y u K u r a k Mahallesinin 

(Kurak), Natbantoğlu K o y u Aşağıyahyalaı ve YııkarıyahyaUr Mahalle

lerinin birleşerek (Yahyalaıl Eftenumorhlar Köyü Keçıağılı Mahallesi

nin (Keçiağılı), Ballıca K o y u Kuşaçması Mahallesinin (Kuşaçması), G u -

mflşova Bucağına bağlı Sırtpınar K o y u Iğdn ve Kaıakılıse mahalleleri

nin birleşerek (İğdır), ören K o y u Kıyı Mahallesinin de (Kıyı) adlarıyle, 

B) E r z i n c a n Ih Tercan İlçesinin Buyuksevkâı Koyune bağlı K u -

çttksevkâı ve Çilingeı Mahallelerinin ayrılaıak Kuçuksevkâr) adiyle, 

C) Siirt Ilı P e r v a n Ilcesı E v r a k Köyünün Osyan Mahallesi (Do

ğan) adiyle koy haline ge-tirılmışleıdu 

3 _ 15/3/1946 tarihinden ıtıbaıen . 

A ) A m a s y a Ilı Merzifon ilçesi Alıcık Bucağına bağlı Ağviıan Kö
yü Merzifon Merkez Bucağına, 

B) Izmıı 1lı ödemiş ilçesi Kııaz Umacına bağlı Şemsiler Köyü 

mahalle halinde K i r a z Bucak Merkezine, yine aynı bucağa bağlı K a r a -

bağ Koyunun tüzelkişiliği kaldırılaıak Gedikli Köyüne, 

Çeşme Ilcesı Barbaros Bucağına bağlı Nohutlu Köyünün tüzelkişi

liğinin kaldırılarak Uzunkuyu Koyune mahalle halindi', 

C) Bolu İli Merkez Ilcesı Çamşazanıettın Koyum' bağlı Vııkıfakça-

kavak Mahallesi Harıçakçakavak Köyüne, 

Ç) Denizli Ilı Acıpayam Ilcesı Kızıjhisar B u c a ^ m n Ya.ssıhuyük Kö

yü Acıpayam Meıkez Bucağına, 

D) K o n y a Ilı K a r a m a n Ilcesı Ilısııa K m ağına bağlı M o n alı Köyü 

K a r a m a n tice Merkezine, 

E ) Muğla i l i M a r m a r i s Ilcesı Boz-buııın Bucağına b.ığlı Oıhaniye 

K o y u Marmaris Merkez Bucağına, 

P) Kastamonu i l i Merkez ilçesinin K u z y a k a Buı ağma bağlı K a r a n 

dı Köyünün tüzelkişiliği kaldırılarak mahalle halinde Bahtıdır Köyüne, 

G ) Aydın Ilı Merkez Ilcesı U m u r l u Bucağının Aş.ığıkayıuak Köyü

ne bağlı Orta Mahallesi bu köyden .ılın.ııak Yuk.ink.iy.iCik Köyüne, 

H ) A n k a r a Ilı Çankaya ilçesinin Elmadağ Bucağına bağlı Odabaşı 

K o y u Cebeci Bucak Merkezine bağlanmışlaı dıı 

I) Tekirdağ Ilı Malkaı a ilçesinin Mustoeıp Bin agi ıdı ı Ralli) olarak, 

J) Muğla i l i Merkez ilcesine bağlı Gokov.ı But ağı adı ıllla) ola

rak değıştlrünuştır 

4 _ 18/3/1946 tarihinden ıtıbaıen 

A ) Erzincan Ilı Merkez ilçesinin Cincıge Buc.ığ: Haıtı/csı Koyu
cun tüzelkişiliği kaldırılarak mahalle halinde (Siatkığ) Köyüne 

B ) Manisa Ilı Alaşehir Ilcesı Sarıgöl Bucağına b ığlı Oabcıburhan, 

Oaberdelıımusalı, Cıberkamaid, Deliler koyleıl Ala.-^ehir tlcesl M e r k e z 

Bucağına, 

C) Bilecik Ih Bozüyük İlçesinin Doduıga But ağına bağlı Deteya-

lak ve E r e n köyleri ıİnönü) Bucağına, 

Ç) içel îlı Merkez Bucağının Kale Koyune b.ığiı Kalıabııeağı M a 

hallesi (Bozön) Koyune mahalle halinde bağlanmıştıı 

••• 

İ L Â N L A R 

Ankara Telefon Müdürlüğünden: 

KHak yaptınlaoak 
1 _ Kalıpları idareden verilmek üzere 15000 tane 2, 3 ve 4 delikli 

beton künk yaptırılması işi kapak «arf uaûlü İle eksiltmeye konmuştur. 
2 _ Tahmin edilen bedel 43500 liradır. 
3 Bu işe ait eksiltme ve fenni şartnameler Ankara Telefon Mü

dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
4 _ Eksiltme 10/4/1946 çarşamba günü saat 15 de Ankara Telefon 

Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 Muvakkat teminat 326C lira 50 kuruştur. 
6 Eksiltmeye gireceklerin aıuvakkat teminat makbuzlarını, ka

nuni vesikalarını ve teklif mektuplarını noksansız olarak eksiltme günü 
•aat 14 e kadar Ankara Telefon Müdürlüğüne teslim etmeleri ilân olunur. 

7 Postadaki gecikmeler kabul edümiyecektlr 354/5- 5 

Elmalı Elekti ık Türk Anonim Şirketinden 

Elmalı Elektrik Türk Anonim Şirketinin 26/2/1946 tarihinde yapı
lan Genel Kurul toplantısında şirketin idamesi ve şirketin gayesi olan 
Elmalı Elektrik Fabrikasının mukavele müddetinoe işletilmesi için gere

ken noksanların ve bilhassa bir yedek makine mubayaasının olağanüstü 
ahval dolayısiyle sermayenin bir misli daha zlyadeleştirllmesine bağlı olup-
kazanın iktisadi ve bir çok müessislerln mali durumu İtibariyle buna im
kan görülemediğine ve esasen beheri 240 ar lira sermayeli 125 mUea-
sislik hissesinin 95 adedine Elmalı Belediyesi sahip olup bakiye 30 ınüee-
sislık hak sahiplerinin ekserisi bu hisselorini ba/ı kayıt ve şartla bele
diyeye devir ve temlike muvafakat etmesi üzerine doı tte üçünden fazla 
ekseriyeti içtima eden Genel Kurulda ayni oturumda 30 ırıüesaislik his
selerini kâffei hukuk vecaibile belediyeye devir ve temlike İşbu devir ve> 
temliki icra ve şirketin gayrimenkul mallaıiyle mütemmim cüzlerini be
lediyeye ferağa ve menkul kâffei emvaİlini ve naktlni ve demirbaş eşya
sını belediyeye teslime ve belediyeden beher müesslslık hiseasi için ala
cağı ik i yuz kırkaı İn ayı sahiplerine eda ve bulunmayanlara alt hissele
rin bankaya tevdiine ve şu suretle şirketin tasfiye«mo şirketin murakıbı 
Elmalı'da dâva vekillerinden Talat Sözen katarla mümessil ve memur tâ
yin edilmiş bulunmakla şirkette alacağı ve. ilgisi hulun.ınlaıın mezkûr 
mümessilliğe müracaatları ilân olunur 

Hail Tasfiyede Bulunan Elmalı 
Elektrik Türk Anonim Şirketi 

Tasfiye Memuru 
Talât Sonen 

754/3-3 

http://Yuk.ink.iy.iCik
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Tapu ve Kadastro Gönel Müdürlüğünden • 

Samsun 1lı Merkez ilçesinin kadastrosu yapılacaktır. Keyfiyet, 
2613 sayılı Kadastro Kanununun 8 ıncı maddesi mucibince, ilgili gayrimen
kul sahiplerince bilinmek üzere, ilan olunur 

958/1-1 

Kayseri ili Merkez ilçesinin kadastrosu yapılacaktır. Keyfiyet, 
5613 sayılı Kadastro Kanununun 8 inci maddesi mucibince ilgili gayrimen
kul sahipletince bilinmek üzere, ilân olunur. 

959/1-1 

M. S. B. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

a Cins, miktar ve sair hususları aşağıda yazık yiyecek maddeleri 
tkapalı sarf usuliyle satın alınacaktır ihale 18 Nisan 1946 perşembe günü 
.saat 11 de yapılacaktır 

2 Bu maddeler 'ayrı ayrı kimselere ihale olunabilir. Şartname ve 
-evsaf komisyonda gorulur isteklilerin buna uygun teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 
Qi*st Aded Lira Lira 

Kıvırcık Mİ4 t a 
Enginar 
Yumurta 
"Taze soğan 
Tavuk eÜL 

26.700 
33 000 

,126 400 
17 790 Kile 
88 9(20 » 

1.869 
6.600 

10.112 
3558 

İ05J152 

141 
495 
759 
267 

6 508 
922/4-2 

M. S. B. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Harbiye Dairesi ihtiyacı ı-çın aşağıda miktarı ve renkleri yazılı (beş 
âtalem) «48» tom yağlı top boyası alınacaktır. Muhammen bedeli (120.540) 
Ura olup geçici teminatı (13/11) liradır. İhalesi 16 Nisan 1946 salı günü 
oaat (15) de Komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda re İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Bu işe gireceklerin 
kanuna uygu» kapalı zarflarını ihale gücü belli saatten bir saat evveline 
iıadar makfcue mukabilinde komisyona vermeleri. 

fell* Cinsi 

200t Siyah yağlı top b o y a » 
16900 Yeşil yağlı top boyası 
19006 Çikolata yağlı top boyası 
10000 Açık sarı yağlı top boyası 
119009 Koyu sarı yağlı top boyası 

K. 2_872/4-3 

M. S. B. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beherine 245 kutuş fiyat tahmin edilen 20 000 aded küçük yem tor
bası 17/4/1846 çarşamba günü saat 16 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
t ır 

Evsaf şartname numunesi her gun öğleden evvel komisyonda görü
lebilir 

Muhammen bedeli 49 000 lira olup kesin teminatı 7350 liradır 
isteklilerin belli günde banka temmat mektubu veya merkez veya-

hutta hazme muhasebeciliklerinden alacakları teminat makbuzları ile bir
likte komisyona gelmeleri 

K. 3—931/4-2 

M. S. B. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Deniz Müsteşarlığı ihtiyacı İçin 441102 kilo çelik Saç levha ile 12250 
kilo çelik köşebent istanbul'da aif tealim satın alınacaktır. Her ikisinin 
muhammen bedeli 90070 lira 40 kuruş olup muvakkat teminatı 5783 Ura 
62 kuruştur. İhale kapalı sarf usul* üe 26 Nisan 1946 perşembe günü saat 
15 80 da Bakanlık Satmalma Komisyonu binasında yapılacaktır. Şartna

meler hergun öğleden sonra komisyonda görülebilir, isteklilerin 25 Nisan 
1946 gunu saat 14,30 a kadar kanuni vesikalarını havi teklif mektupla
rını makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına tevdi etmiş olacaklardır. 

585/8-6 

M. S. B. 5 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Pazarlıkla komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dâhilinde aşağıda 
cins ve miktarı yazılı (6) kalem ilâç satın alınacaktır. Bu ilâçlar bir ta
libe ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı parçalar halinde bir kaç talibe ds 
İhale edilebilir' Pazarlığı 12 Nısân 1946 cuma gunu saat 16 dadır. Şart
laşma ve evsafı komisyonda görülebilir Vermeye isteklilerin teklif ede
cekleri fiyat üzerinden tanzim edecekleri fatura ve kesin ınancalariyl» 
birlikte belli günde komisyona muıacaatları 

Kilo 

250 
250 
100 

50 
50 
50 

Alkol asetik 500 gramlık cam kapaklı şişe 
> metilik » » » " » » 

Meı kür oksit jon 25 gramlık sarı şişelerde 
Fosfatmono sodık Po* H2 Na 50 Gı lık şişelerde 

» dısodık Po-t M Naz 50 Gr lık şişelerde 
Üvıl Dosedr 10 Gramlık şişelet de 

K 5—871/4-3 

Pazarlıkla komisyonda mevcut şartlar ve evsaf dâhilinde aşağıda cin» 
ve miktarı yazılı (6) kalem (Jetter Şerrer kataloguna uygun olmak şar-
tiyle) hastane malzemesi satın alınacaktır Muhammen bedeli (45.400) 
lira olup kesin inanca akçesi (6.810) liradır. Parçalara bölünerek ihalesi 
caizdir. Pazarlığı 8 Nisan 1946 pazartesi günü saat 16 dadır. Şartlaşması 
ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli günde komis
yona müracaatları. 
Aded 

6 Kulak ameliyat ve muayene sandalyesi Jetter Şerrer katalogunun 
K: 560 şekli 

10 Operasyon masası Jetter Şerrer katalogunun K: 882 Ş. 
15 Alet dolabı Jetter Şerrer katalogunun K: 1961 şekli 
10 > > •» > > » 1971 > 
10 Alet masası » » » > 2205 > 
10 » > » > > > 2310 > 

K.5—8Ö7/3-3 

Dinar Malmudürluğunden: 

1 — Dazkırı Bucağı Hükümet konağmda yaptırılacak olan tamiratı 
işi açık eksiltmeye konulmuştur 

2 _ Işın tahsisat ve keşif bedeli miktarı (5198) lira (59) kuruştur. 
Eksiltme 19/4/1946 günü saat 16 da Dinar Maliye Dairesinde kurulan ko
misyon tarafından yapılacaktır 

3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (389) 
Ura (89) kuruşluk geçici teminat vermeleri ve Afyon Bayındırlık Müdür
lüğünden yeterlik belgesi almaları lâzımdır 

4 — Eksiltme şartnamesiyle diğer malûmat Afyon Bayındırlık ma
kamından ve Dinar Malmudürluğunden tedarik olunabilir. 

5 — Vaktinde yapılmamış müracaatlar nazarı itibara alınmaz. 
802/4- 4 

iskenderun Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Dâvâlı istanbul Asmaltı No 85 Je Doktor Bahattın oğlu Kemal 
Yazar'a 

iskenderun'da tenekeci sokağında kahveci Hasan Ülker tarafından 
aleyhinize açılan 946/228 dosya numaralı alacak dâvasının duruşmasında 
tâyin olunan 19/3/1946 salı gunu saat 9,40 da duruşmaya gelmediğiniz 
cihetle hakkınızda gıyap karart verildikten sonra muhakemeye devamla 
duruşmanın 7/5/1946 salı günü saat 10,20 ye bırakılmış olduğundan yapılsın 
muameleye tarihi ilândan itibaren beş gün içinde itiraz edebileceğiniz ve 
bu müddet içinde muameleye devam için mahkemeye müracaatla diğer bür 
gün tâyin ve hasma tebliğ ettirebileceğiniz Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 402 nci ve itiraz etmediğiniz takdirde bir daha muhakemeye 
kabul edılemıyeCeğmız 405 mcı maddesine tevfikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilân olunur 

936 
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Bayındırlık Bakanlığından 

Betonarme kopru yapımı 
1 Eksiltmeye konulan ış Elâzığ - Etzmcan yolunda Dinar ve 

AşağıraJbat suları uzermde Dinar ve Aşağııabat Köprülerinin betonarme 
olarak yapımları olup keşif bedeli (256 065,18) liradır 

2 Eksiltme 19/4/1946 tarihine rastlayan cuma gunu saat 16 da 
Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Köprüler Başkanlığı odasında kapalı zarf 
usullyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartlaşması ve diğer evi ak (12,80) lira bedel ile Şoe* 
ve Köprüler Başkanlığından alınacaktı! 

4 Eksiltmeye girebilmek için ısteklıleun L946 yılına ait Tıcaıet 
Odası belgesi ile usulü dairesinde (13 992 61) İn alık geçici güven akçesi 
vermeleri ve bu işi yapabilecekle! ine dair isteklilerin bu ışın teknik öne
minde bir işi iyi surette başardığını veya idare ve de letledığını ısbata yarar 
belgeleriyle birlikte ihale gününden enaz (tatil günleri haııç; uç gun 
evvel yanı 15/4/1946 pazartesi gunu akşamına kaçlar ası ile Bayındırlık 
Bakanlığına başvurarak bu ışın eksiltmesine girmek için ehliyet beıgesl 
almaları. 

5 İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 uncu maddesinde veri
len izahat çerçevesinde hazırlayacaklaı ı yükleme mektuplarını ikinci mad
dede yazılı saatten bir saat evveline saat (15) e kadaı makbuz karşılığın
da Komisyon Başkanlığına "vermeleri lâzımdır 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 
808/4- 3 

Erzurum - Temdidi hattının yirminci kilometresi ile 53 'incu kilo
metresi arasındaki ikinci kısım inşaatı kapalı zarf usulıyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 Eksiltme 10/4/1946 tarihine rastlayan çarşamba gunu saat on 
altıda Bakanlığımız Demiryolları İnşaat Dairesindeki Eksiltme Komisyo
nu salonunda yapılacaktır 

2 Bu inşaatın tahmin edilen keşif bedeli ıkı milyon lıradıı 
3 Geçici teminatı 73 750 liradır 
4 Sözleşme projesi, eksiltme şaıtlaşması, takeometre plân ve pıo-

fi l i , birim fiyat cetveli, fennî, özel aplikasyon, telgraf hattı sonda] fennî 
şartlaşmaları İle bayındırlık işlen genel şaıtlaşması, 9 le numaralı mal
zeme tipi ve ahşap köprüler hesap esaslaımdan toplanan bir takım ek
sütme evrakı 50 Ura karşılığında Demııyolları İnşaat Dairesinden teda
rik olunabilir. 

5 Bu eksiltmeye girmek isteyenler, bu ışın teknik öneminde bir 
İşi iyi surette başardığını veya idare ve denetlediğini ısbata yaıaı belgele
riyle birlikte ihale gününden en az (tatil gunlen hariç) uç gun evvel yazı 
İle Bakanlığımıza başvurarak bu ışın eksiltmesine girmek için ehliyet 
belgesi alarak teklif zarflarına koyacaklardır Eksiltme tarihinden en az 
üç gun evvel yapılmamış olan müracaatlar itibara alınmayacaktır 

6 Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 saınlı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile eksiltme şartlaşması gereğmce vermeğe mecbur olduk
ları evrak ve belgeleri mezkûr kanun ve şartlaşmasının tarif ettiği gibi 
hazırlıyacakları teklif zarflarına koyarak 10/4/1946 çarşamba gunu saat 
on beşe kadar numaralı makbuz kaışılığında Eksiltme Komisyonu Baş 
kanlığına vermiş olmalan lâzımdır 

837/4-4 

Şose yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Erzincan'ı Erzurum'a bağlıyan yolun 

Sansa Boğazı kısmına rastlayan 32+000_64+000 uncu kilometreleri arası 
şose yapımı olup keşif bedeli (418 058,94) liradır 

2 — Eksiltme 26/4/1946 tarihine rastlıyan cuma gunu saat 16 da 
[Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Köprüler Reisliği odasında kapalı zarf usu
llyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartlaşması ve diğer evrak 120,90) lira bedel ile Şose 
ve Köprüler Reisliğinden alınacaktır 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1946 yılına ait ticaret 
Odası belgesi ile usulü dalresnde (20 472,36) Uralık geçici güven akçesi 
vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair isteklilerin bu İşin teknik öne
minde bir işi iyi surette başardığını ve idare ve denetlediğini Isbata yarar 
belgeleriyle birlikte İhale gününden en az (tatil günleri) hariç üç gün ev
vel yani 22/4/1946 pazartesi günü saat 12 ye kadar yazı ile Bayındırlık Ba-

"kanlığına başvurarak bu işin eksiltmesine girmek için ehliyet belgesi al
maları. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veı ilen 
İzahat çerçevesinde hazırlıyacaklan yükleme mektuplarım ikinci maddede 

yazılı saatten bir saat evveline saat (15) e kadar makbuz karşılığında K o 
misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
948/4-1 

Betonarme köprü yapımı 

1 _ Esklltmeye konulan İş: Malatya İlinde Malatya - Hekimhan-
Darende yolunda ve Ayvalık Tohmaaısuyu üzerinde Ayvalık Tohması köp
rüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli (89.238,21) Uradır. 

2 _ Eksiltme 15/4/1946 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da-
Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Koprüleı Reisliği odasında kapalı zart 
usulıyle yapılacaktır. 

3 _ Eksiltme şartlaşması ve diğer evrak (446) kuruş bedel ile Şose 
ve Köprüler Reisliğinden alınacaktır 

4 _ Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin İ946 yılına alt ticaret 
odası belgesi İle usulü dairesinde (5 711,91) liralık geçici güven akçesi 
vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair isteklilerin bu işin teknik öne
minde bir işi İyi surette başardığım veya idare ve denetlediğini lsbata-
yaıar belgeleriyle birlikte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç, 
gün evvel yani 10/4^1946 çarşamba günü akşamına kadar yazı ile Bayın
dırlık Bakanlığına baş vurarak bu işin eksiltmesine girmek için ehliyet 
belgesi almalan. 

5 _ İsteklilerin eksütme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verile» 
izahat çerçevesinde hazırlayacakları yükleme mektuplarını İkinci mad
dede yazılı saatten bir saat evveline saat (15) e kadar makbuz karşılığın
da Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
809/4- 4 

11 Nisan 1946 tarihine rastlayan perşembe günü saat 16 da Anka
ra'da Bayındırlık Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında* 
toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda fenni şartlaşmasına gore ke
silip imal edilmek ve Derınce'de Tıavers Enjekte Fabı ikası sahasında tes
lim edilmek şartiyle satın alınacak (50 000) elli bin aded kayın traversin' 
kapalr zarf usullyle eksiltmesi yapılacaktır 

50 000 aded traversin muhammen bedeli 725000 (yeli yüz yirmi beş» 
bin) liradır. 

Geçici teminat (32 750) otuz ıkı bin yedi yüz elli Uradır 
Eksiltme şartlaşması, fenni şartlaşma ve teferruatı 36 liı a 25 kuruş 

mukabilinde Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacaklan teklif mek-

tuplaıını geçici teminat ve şartlaşmasında yazılı belgelerle birlikte aynî 
gun saat 15 e kadar mezkûr komisyona makbuz mukabilinde vermeler* 
lâzımdır. 

873/4- i 

Yapı ve imar işleri ilâm 

1 — 2 354 625,86 Ura keşif tutaılı Tuıkiye Büyük Millet Metlisi ye
ni yapısı 9 uncu bolum inşaatı vahidi fiyat e.sa.sı üzerinden kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye çıkanlmıştır 

2 _ Bu İşe alt eksütme şartnamesi ve buna bağlı fennî evi ak 50* 
lira kaışılığında Bayındırlrk Bakanlığı Yapı ve İmar İşlen Reisliğinden 
alınabilir. 

3 _ Eksiltme 18/4/1946 perşembe gunu mat 15 de l i M M yapısj 
İçinde toplanan İdareci Üyeler Kurulu Eksiltme Komisyonunca yapıla
caktır.! 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklileıirı usulü dairesinde-
84 388,78 liralık geçici teminat vermeleıi ve bu işi yapabilecek dununda 
bulunduklarına dair Bayındıılık Bakanlığı Yapı ve İmar lşleıi Reisliğin
den alınmış yeterlik belgesi gostennelerı lâzımdır 

Bu belgeyi almak için isteklilerin bu işin teknik öneminde bir lşt 
iyi surette başardığını veya idare ve denetlediğini Isbata yaraı belgele
riyle bırtıkte 15/4/1946 gününe kadar (bugün dahil) bir dilekçe ile Ba
yındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğine boşvurm.ılatı lazım-
dır Bu süre içinde belge isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye glıemiye-
ceklerdlr. 

5 _ İstekliler teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı 18/4/1946 
gunu saat 14 de kadar alındı kaışılığında Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
ve İmar İşleri ReisUğine vermeleri lâzımdır 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 
911/4-4 

;i>ı«b»kanl<k Dev le t M a t h ı a M 
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3/3931  Macar Uyruğu Davut ile Margerit’den 1889 Yılında Macaristan’ın Seget Kasabasında 
Doğmuş Olup 1923 Tarihinde Yurda Gelen Dönme ve Haymatloz Durumda İskender 
Atasoy(Aleksandr Doyç) ile Emil ve Marya’dan 1893 Yılında Dıvrısk’de Doğmuş Eşi  
Dönme ve Haymatloz Macide(Marya) ve 1919 Seget Doğumlu Oğlu Haymatloz  
Lâtif (Laslo)’in Türk Vatandaşlığına Alınmaları  

3/3971  7/6/1945 Tarihli ve 3/2651 Sayılı Karar Ek Karar    


