
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

T A M İ M L E R 

İçişleri Bakanlığından : 

ÖZETİ • 
Kumkısık mevkiinde yeniden bağım
sız koy kurulması h 

Denizli - Sarayköy şosesi üzerinde Denizli'ye II Kim. mesafedeki 
Kumkısık mevkiinde aynı adla bir koy kurulması 15/3/1946 gününde onan
mıştır. 

ÖZETİ• 
Şabanozu İlçesinin Orta Bucağına 
bağlı Elmalı ve Yemce köylerinin 
Şabanozu Ilcesı Merkez Bucağma 
bağlanması h 

Çankırı 1lı Şabanozu ilçesinin Orta Bucağma bağlı (Elmalı) ve (Ye
nice ) köyleri 18/3/1946 gününden itibaren Şabanozu Merkez Bucağına 
bağlanmıştır 

ÖZETÎ : 
Malatya Ilı dâhilinde yapılan idari 
bağlılık h 

Malatya Ilı Merkez ilçesi Fethiye Bucağı sının içindeki Fethiye Kö
yüne bağlı ve Malatya - Sivas Demiryolu üzerinde bulunan Yazıhan mez-
raası bu köyden almanak bağımsız hale getirilmesi ve Bucak merkezi
nin de Yazıhan'a kaldırılmasıyle adının (Yazıhan) olarak değiştirilmesi, 

Ispendere Bucağma bağlı Furuncu Köyü Bucak Merkezine 13. kim. 
uzak olmasından İl Merkezme, yine aynı Bucağa bağlı (Şişman) Köyü
nün Eskimalatya Bucak Merkezine yakınlığı dolayısiyle Ispendere Buca
ğından alınarak adı geçen Bucak Merkezme bağlanması, 

II Merkez İlçesinin Kale Bucağma bağlı (Cafur) Koyunun 10 dakika 
yakınında bulunan (Pirot) Köyüne mahalle halinde bağlanması, 

Eskimalatya Bucağma bağlı bir çok ımezraalardan teşekkül eden 
Hasırcı Koyu ikiye ayrılarak Buyukköy, Hacıhalılçıftlığı,' Kılıçara, Bah-
nlılar, Kurtoıamoçıfthğı mezralarını ihtiva etmek üzere (Hasırcı) adiyle 
ve Kemerköpru, Tortumluçıfthği, Kadırgulluçıftlığı mezraalarım ihtiva 
etmek üzere (Kemeıköprü) adiyle köy haline getirilmesi; 

Merkez İlcesine bağlı Tecde Köyü sınırı içindeki Karakavak mezra-
ası Tecde Köyünden ayrılarak (Karakavak) adiyle köy haline getirilmesi, 

Pütürge Ilcesmm Keferdiz. Bucağma bağlı (Lâr) Köyünün Hce Mer
kezine bağlanması, 

Hekimhan Ilcesmm Hasançelebı Bucağma bağlı (Şırzı) Köyünün 
ilce Merkezine bağlanması ve yine aynı bucağa bağlı (Davulgu) mezraa-
sınm Bucak Merkezmden alınarak köy haline getirilmesi 26/3/1946 gü
nünde onanmıştır. 

ÖZETÎ 
iBuyukkemerdere Köyünde idari de
ğişiklik yapılması h. 

izmir 1lı Tire İlce Merkezine bağlı Buyükkemerdere Koyu ikiye ayrı
larak Soğucaksu, Çavdaryaylası, Bağarası mahallelerinin birleştirilerek 
(Dallık) adıyla yemden bir köy kurulması, 

Sarıayan, Eşekçıgedığı. Kapaklıyaylası mahallelerinin Cambazk Kö
yüne ve Işıklar, Sıçanlar mahallelennın de Çınyeri Koyune bağlanması 
20/3/1946 gününde onanmıştır 

ÖZETİ : 
İller dâhilinde yapılacak idari deği
şiklikler h. 

1/4/1946 tarihinden itibaren • 

A) Antalya Ilı Gündoğmuş İlcesine bağlı Karadere Koyunun tüzelki
şiliği kaldırılarak Aşağı ve Yukarı Kızılbağ; Inışdıbı mahallelerinden iba?-
ret olmak üzere (Kızılbağ), Çaltı, Bozsenır, Guneyyaka mahallelerinden 
terekküp etmek üzere da-(Guneyyaka), 

B) Çorum İh Mecitözü llcesanın Ibek Köyüne bağlı Koyunağılı Ma
hallesinin bu köyden ayrılarak (Koyunağılı), Mecitözü frcesmln Buğacık 
Koyune bağlı Buğacıkmuhacın Mahallesinin (İkipınar), Cemilbey Buca
ğının Kadıderesı Koyune bağlı Mollahasan Mahallesinin (Mollahasan), 

C) Ordu 1lı Merkez ilçesi Merkez (Bucağının Babamı Köyüne bağlı 
Çukur, Kıltseyanı, Ortakol ve Karaoluk Mahallelerinin bu köyden ayrıla
rak (Karaoluk) adlariyle bağımsız köy haline getmılmişlerdır. 

Ç) Kocaeli itli Adapazarı İlçesinin Söğütlü Bucağına bağlı Dandik 
Köyünün tüzelkişiliği kaldırılarak mahalle halinde (Değırmencık), Adapa-
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zan îlcesi Soğutlu Bucağına bağlı Rustemler Koyunun tüzelkişiliği kaldı
rılarak mahalle halinde (Kurudıl) köylerine bağlarım şiardır 

27/3/1946 tarihinden itibaren : 
A ) Muğla Ilı Köyceğiz Ik esinin Aziziye, Erekli, Çıyan köyıeıının 

(tüzelkişilikleri kaldırılıp Şenler mevkiinde (Zeytmalanı) adiyle yemden bir 
köy haline getirilmiştir 

28/3/1946 tarihinden itibaren 
A.) Kastamonu îlı Taşköprü İlçesinin Yılanlı Koyune bağlı Karayap-

rak, Yılanlı, Yenıkoy ve Vakıf geyimene Köyüne b a ğ ı l Camıyanı, Gumuş 
mahallelerinin adı gecen köylerden ayrılarak mahalle halinde Bucak Mer-
ikezi olan Gokçeağaç Köyüne, 

B) Erzurum Ilı Karayazı İlçesi Göksu Bucağına bağlı Çavuş, Kaz-
>bil, IBayro köyleri ve bunlara bağlı Komlar (Kaıayazr) Merkez Bucjğına 
bağlanmışlardır 

ÖZETÎ: 
iller dâhilinde yapılan idari değişik
lik h 

26/3/1946 tarihinden itibaren. 

A) Ankara İli Çubuk îleesi Ravü Bucağının E,skiçöte köyüne bağlı 
Küçükali Mahallesi (Küçükali) adiyle, 

Balâ İlçesinin Sofular Köyüne ıbağlı Koşker Mahallesinin (Koşker) 
adiyle, ' 

B) Bilecik ÎLI Bozüyük İlcesine bağlı Muratdereyerli, Muratderemu-
hacir köylerinin tüzelkışUığı * aldırılarak birleşmel« ri suretiyle (Murat-
dere) adiyle, 

C) Çankırı İli Çerkeş İlçesinin Göynükçukuru Köyüne bağlı Yeşüören 
Mahallesi (Yeşılören) adiyle, 

Ç) İzmir îlı ödemiş İlçesi Kiraz Bucağının Solaklar Köyüne bağlı 
Tekbıçaklar Mahallesinin (Tekbıçaklar) adiyle, 

D) Kayseri İli Ürgüp İlçesinin Çavuşin Köyüne bağlı Zelve Mahallesi 
(Zelve) adiyle, 

E) Seyhan 1lı Misis Bucağının Yarımca Köyüne bağlı Kazankaya 
Mahallesi (Çamlıca) adiyle, 

F) Mar aş 1lı Merkez İlçesinin Çakalbucağı Köyüne batflı Kızüdamlar 
Obasının (Kızıldamlar) adiyle, 

G) Sivas 1lı Koyulhı.sır İlçesi Naıpli Bu-ağının Bivı.sb Köyüne bağlı 
Akıncılar Mahallesinin (Akıncılar) adiyle, 

H) . Tokat İli Artova İlçesinin Herıs Koyune bağlı Fecırgan Mezraa. 
sının (Fecırgân) adiyle, bağımsız koy haline getııilmisleıı.ıı 

26/3/1946 tarihinden itibaren 
A ) Bolu 1lı Merkez ilçesi Scmeıçiler Koyune baffh ö/.uemlet Ma

hallesi 1 kılometıe mesafedeki Küplüce Koyune mahalle hıünde 
B) Muğla İh Yatağan İlçesinin Turgut Bucağına bağlı Kozağaç Köyü 

Bucak merkezinden alınarak Yatağan İlce Merkezine, 
Yatağan İlçesinin Hacıpaşalar Köyüne ibağlı Gumtıı Koya Mahalle 

halinde 4 kilometre uzağındaki (Mesken) Köyüne, 
Yatağan İlçesi Turgut Bucağının Hacıbayramlar Köyüne bağlı Kırık 

Mahallesi 5 kilometre uzağındaki (Zeytin) Köyüne, 
C) Zonguldak Hi Ulus İlcesine bağlı Orkütler Koyunun tüzelki

şiliği kaldırılaıak Kocanoz Bucak Merkezi olan CKumhıca) Köyüne ma-
Hıalle halinde (bağlanmıştır 

Ç) İzmir 1lı Cumaovası Bucağına baj,h (Tahtacı) Koyu adı Kara-
kuyu olarak değiştirilmiştir 

İLÂNLAR 
M . S. B. 3 numarah Satın Al mu 

Komisyonundan 
Müteahhit nam ve hesabıma olarak beher metresine 798 kuruş fiyat 

tahmin edilen 25.000 metre kaputtuk kumaş 17/4/194<5 çarşamba gmnü saat 
16 da açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 

Evsaf, şartname ve numune» her gun öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. 

Muhammen bedeli 199.500 lira olup geçici teminatı 11.225 liradır. 
İsteklilerin belli günde banka teminat mektubu veya Merkez Say

manlığından alacakları teminat makbuzları üe bırlı'kte komisyona gelme
leri 

K 3—910/4-.4 

Beher kolosuna 150 kurufl, fiyat tahmin edilen 30 000 kilo veya 45 bm 
liralık eğer sabunu 3/5/1946 cuma günü saat 15,30 da pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır 

Şartname ve evsafı her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedeli 45 000 lira olup kesm teminatı 6750 liradır. 
İsteklilerin belin günde banka teminat mektuau veya merkez veya-

hutta hazine muhasebeciliklerinden alacakları teminat makbuzları ile bir
ilikte komisyona gelmeleri 

K . 3—1031/4-1 

Emniyet Genel Müdürlüğünden . 

Yalnız kumaşı Genel Müdürlükten verilmek «jiartıyle zabıta kadrosu 
için diktirilecek, beher takımına 9 lira tahminli azı 4800, çoğu 6000 takım 
elbise dikiş 2/5/1946 perşembe günü saat 15 de 'İhalesi yapılmak üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konutoıuştur. 

Dairedeki numuınesiyle şartlaşmasına ve 2490 sayılı kanuna göre 
isteklilerin 4050 liralık ilk teminat re lüzumlu belcelerle birlikte mühürlü 
teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Genel Müdürlük satın 
alma komisyonuna Termeleri. 

1049/4-1 

Sağlık ve Sosyal Yar dun Bakanlığından. 

Defter vc Cetvel Eabtıı ılacak 
Sağlık kurumlan rçm kağıt ve malzemesi (Bakanlıktan verilmek ülse

re kapalı zarf u&ulıyle muhtelif boyda 4,6,'»0 defter w 751,600 cetvel bas
tırılacaktır Muvakkat teminat 600 liradır. Numuneler vc şartname Anka
ra'da Sağlık Bakanlığı Sosyal Yardım İşlen Genel Müdürlüğünde, görüle
bilir. İhale 24/4/1946 çarşamba günü saat 15 te Sosyal Yardım İşleri Genel 
Müdürlüğünde yapılacaktır. Teminat için para ve nakit evrakı yatırmak İs
teyenlerin bunları malsandıklanna yatırarak m.ıkbuzlannı ihaleden b i r sa
at evvel komisyona vermeleri lâzımdır 937/4-3 

1 — Ankaıa'da açılan Sağlık Komiserleri Okulu it, a lu/umu olan 
dort aded yazıhane 50 aded ders masası, 25 aded yemek m,w,ası ve 150 
aded sandalya kapalı zarf usuhyle eksiltmeye konulmuştur 

2 Bu mobilyalar 15/6/1946 tarihinde Ankaıa'da Sağlık Komiser
leri Okuluna teslim edilecektir 

3 Talimin olunan bedel a9 950) on doku/s bin doku/, yü-s elli lira 
ve geçici teminat (14 967) Ura 25 kuruştur 

4 - İhale 30/4/1946 salı gunu saat 15 te Bakanlık Sosyal Y t l r c um 
İşleri Genel Müdürlüğündeki komisyonda yapılac ıktıı 

5 Ferma şartname, keşlfnaımo, resim ve eksiltme şartnameni Ba
kanlık Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğünde ve İstanbul'du Sağlık 
ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde gonilebılıı 

6 İstekliler teklif zarfları ve teminat mektuplu tını ve bu İşleri 
yapabüeceklenne dair Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve î;nar İşlen Daire
sinden alacakları tasdikli vesikaları İhale saatinden 1 saat once makbuz 
karşılığında Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğünde Komisyon Reis
liğine vermeleri 

7 Teminat olarak nakit ve nakit ^mahiyetindeki evrak kabul edil-
mıyeceği için bu kaibü teminat vermek isteyenlerin daha once müı acaatla 
bunları alâkalı malsandığına yatırmaları vc makbuzunu Komisyona ver
meleri lâzımdır. 

982/4- 3 



15 NÎSAN 1946 

Müh Savunma Bakanlığından 

Mektebi Bahriyeden geımı makine Y Mühendisliği tahsil etmiş bu
lunan ve 3458 sayılı kanun hııkumlerıne gore tescil edilen Saım oğlu M 
Salih Ergıner'e 100 No lı ruhsatname verildiği olbapdakı kanuna gore İlân 
olunur. 

1011 

Bayındırlık Bakanlığından • 

Yapılmakla olan demıı yollarımız ıçm ınbısat tertibatı hariç olaıak 
nazari ağırlrğı takriben 550 ton olmak üzere pazarlıkla yüz metre açıklı 
ağında bir demir kopru satın alınacak ve bedeli Sterlıng olarak ödenecektir 

1 Bu kopru sıf İskenderun olarak teslim olunacak ve fiyatı da sıf 
iskenderun olarak tekbf edilecektir Köprünün nazarı ağırlığı 550 tonu 
geçerse ancak yüzde beş fazlasının bedeli ödenecektir. 

2 Bu kopruyu vermek isteyenlerin ya doğrudan doğruya fabrika 
veya fabrikanın kanuni temsilcisi olduklarım ispat edecek şeküde fabrı 
italarından alınmış resmi belgeler ile fabrikanın orijinal tekliflerim ibraz 
etmeğe mecburdurlar 

3 Pazarlık 26/4/1946 tarihine rastlayan cuma günü saat on altıda 
Bakanlığımız Demıryollar inşaat Dairesindeki pazarlık Komisyonunda 
yapılacaktır 

4 Bu kopru ıçm hazırlanan sözleşme proıesı, pazarlık şartnamesi, 
köprü şeması, ray tıpı, 100 M M lık ray ınbısat tertibatı hamule katarı ti
pinden ibaret pazarlık evrakı parasız olarak Demıryollar İnşaat Dairesin
den tedarik olunabilir 

5 Demiryolunun ust ve alt başbkta olduğuna göre demir kopru 
-İçin ik i tip kabul edilmiş olup bunlar için ayrı ayrı fiyat teklif edilecek ve 
Bakanlık bunlardan birisim tercihte muhayyer olacaktır. 

688/5- 5 

Sahası gelecekte gerçökleşeceğıyle beraber inebolu 213 hektar, Abana 
138 hektaı Kure 98 hektar olan kasabaların halihazır haritalarının alın-
jnası Işı acık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İşin keşif bedeli 
İnebolu (7200) liradır. 
Abana (4200) Uradır. 
Küre 1(3350) liradır. 

Eksiltme 19/4/1946 tarihine raslayan cuma günü saat (14) de Bayın-
dırîık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonunda ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek İçin İsteklilerin: 
1 Usulü dairesinde 

İnebolu için (640) lira 
Abana için (315) lira 
Küre için (251,25) lira 

geçici teminat vermeleri. 

2 — 15/4/1946 günü akşamına kadar yazı ile Bayındırlık Bakanlığına 
başvurarak bu işler İçin yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 

Eksiltmeye ait kâğıtlar Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 
Reisliğinde görülebüir. 

929/4- 4 

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

Sansa Boğazı kısmına rastlayan 32-f000 64+000 üncü kilometreleri arası 
şose yapımı olup keşif bedeli (418.058,94) liradır. 

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

3 Eksiltme şartlaşması ve diğer evrak (20,90) Ura bedel üe Şose 
ve Köprüler Rershğınden alınacaktır 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1946 yılına ait ticaret 
odası belgesi ile usulü dalresnde (20.472,36) liralık geçici güven akçesi 
vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair isteklilerin bu işin teknik öne
minde bir işi İyi surette başardığını ve idare ve denetlediğini Isbata yarar 
belgeleriyle birlikte ihale gününden en az (tatil günleri) hariç Uç 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. 

^aMfe: 10435 

5 — IstekUlerin eksütme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde hazırhyacakları yükleme mektuplarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline saat (15) e kadar makbuz karşılığında Ko
misyon Reısliğme vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
948/4-4 

Yapa i ş len i l âm 

,15/4/1946 pazartesi günü saat 16 da ihalesi yapılmak üzere eksilt
meye çıkarılmış olan beş milyon dokuz yuz seksen beş bin yuz altmış yedi 
lira on beş kuruş keşif bedelli Bıımcı Genel Müfettişlik Bölgesinde yap
tırılacak memur evlerinin eksiltme müddeti görülen lüzum üzerine on gün 
uzatılmış ve 25/4/1946 perşembe gunu saat 16 da ihalesi kararlaştırılmıştır. 

İsteklilerin bundan evvelki ilânlarda gösterilen şartlar dâhilinde ol
mak uzeıe 20/4/1946 cumartesi gunu saat 13 e kadar Bayındırlık Bakan
lığından ehliyet vesikası almak üzere müracaatta bulunmaları İlân olunur. 

1059/2-2 

Devlet Demiryolları Malatya işletme Komisyonundan: 

Balast ihzar ettirilecek 
1 — Mahal ve kilometreleri aşağıda yazılı kısımların balast ihzarat-

ışine ait Uânın gazetelerden birinde neşredilmemesinden bu iş yeniden ka-
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Her kısmın keşif bedeli ve muvakkat teminatları hizalarında, 
gosterümiştir. 

3 — Bu İşe ait mukavele ve muaddel şartname Malatya'da 5 inci İm
letme Müdürlüğünden ve Kayseri, Diyarbakır ve Eloğlu istasyon ve garla
rından parasız temin edüebilir. 

4 — Eksiltme 29 Nisan 1946 pazartesi günü saat 16 da Malatya'da 
5 ıncı İşletme binasındaki komisyonda yapılacağından isteklilerin kanunim 
tarif atı dairesinde hazırhyacakları teklif zarflarım o gün en geç saat 15 e> 
kadar makbuz karşılığı Komisyona vermeleri veyahut vaktinden evvel 
komisyonda bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak posta Üe gönder
meleri. 

5 — Kanunun tâyin ettiği vesikalardan başka isteklilerin bu işi ya
pabilecek kabiliyet ve ehliyette olduğuna dair evvelce İş yapmış olduğu 
her hangi resmî bir müesseseden alacakları ehliyet vesikalarıyle son tica
ret odası vesikalarının da teklif zarflanma İçinde bulunması lâzımdır. 

Miktarı Keşif bedeU Muvakkat teminat 
Kısımlar Ms Lira L i ra Krş. 

Fevzıpaşa-Malatya hattında 
Kim 90 İlâ 93 arasında 3.000 10.950 821,25 
MalatyaJMyarbakır hattında 
Kim 439 Uâ 455 arasında 7 000 29 960 2.2,47,00 

1001/4-2 
9 

Devlet Demiryolları Merkez 1 ıncı Satın Alma Komisyonundan : 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 
1 _ Devlet Demiryollarının Eskişehir'deki Atelyeler ve sair bina-

lanna ait elektrik ve otomat.k telefon tesisatının yapılması kapalı zarf 
usuhyle ve fiyat birimi esası üzerinden eksiltmeye konmuştur 

2 _ Bu işm muhammen bedeli (276 765) lira ve muvakkat teminata 
da (14 821) luadır. 

3 Bu işe ait şartname ve sair evrak 1385 kuruş mukabilinde ida
renin Ankara Merkez Veznesinden satılır. 

4 _ Eksiltme 25/4/3 946 tarihinde perşembe gunu saat 16 da Anka
ra'da Devlet Demiryolları Yol Dairesinde Merkez I. Komisyonunca yapı
lacağından teklif mektuplarının o gun saat 15 e kadar makbuz mukabllinde-
komısyona verilmesi veyahut miadından evvel ele geçecek şekilde iadeli 
taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi 

5 Kanunun tâyin ettiği mutat vesikalardan başka Devlet Demir
yolları Gemel Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikasının da teklif zarf-
larıyle birlikte bulunması lâzımdır. 

Ehliyet vesikası ioın ihale tarıhrnden en az 7 gun evvel bir istida ile 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı belgeler ibraz edilmek suretiyle Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğüne müracaat olunması 

953/4-4 

(Resmî Gazete) 



Sahafa: 10436 15 N İ S A N 1916 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından 

Sicilli Ticaretin 1417 numarasında musecc^l olan Örnek T ı c a i P t L i 
mited Şirketi'nın Anasözleşmesmm 4 uncu maddesım değıstııen ve Tıcaıet 
Bakanlığının tasdikinden geçmiş bulunan layihanın 11/4/1946 taııhmde 
tescil edildiği ve tasdikli bir omeğımn aşağıda yayımlanmakta olduğu 
ilân olunur 

1060/1-1 

Eski şekil . 

Madde 4 Şirketin maksadı 
(Bilûmum ticari İşler ve ticari te
şebbüsler, komusyonculuk taahhüt 
işleri, sigorta acentahğı ve bunların 
şümulü dâhiline girebilecek her ne
vi ticari hareket ve tavassutlar) 
dır. 

Yeni şekil 

Madde 4 Sıı ketin maksadı 
('Bilûmum tıcaıı işler ve tıcaıı te-
şebbusleı, her nevi ithalât \e ıhıa-
cat, komusyonculuk, taahhüt işlen, 
acenta ve mümessillik ve bunlann 
şumulu dâhiline girebilen her nevi 
tıcan hareket ve tavassutlaı) dır 

örnek Ticaret Limit =d Oıtaklığı Anasozleşmesının doıduncu madde
sini değiştiren bu tasarı uygun görülmüş olmakla Ticaret Kanununun 514 
üncü maddesi gereğince onanmıştır 

Ticaret Bakanı a 

Haısanoğlan Köy Enstitüsü Müdürlüğünden 

Kapalı zarf usuliyle 
Miktarı Fiyatı Tutarı Muvakkat 

Cinsi Kilo Lira Kr Lira Kr teminat 

Pirinç 10 000 1,40 14000,00 1050,00 
Bulgur 15 .000 50 7500,00 562,00 
Yeşil mercimek 10 000 60 6000,00 450,00 
Nohut 10.000 60 6000,00 450,00 
Kuru fasulye 10 000 65 6500,00 488,00 
Zeytin 8 000 1,45 11600,00 870,00 
Sadeyağ 12 000 5,60 67200,00 4610,00 
Koyun eti 10 000 1,80 18000,00 1350,00 
Keçi eti 12 000 1,30 15600 00 1170,00 
Sığır eti 10 000 90 9000,00 675,00 
Odun 150 000 6,5 9750,0,0 731,00 
Makarna 10 000 70 7000,00 525,00 
Zeytmyağ 2 000 3,00 6000,00 450,00 

-Sabun 4 000 2,00 8000,00 600,00 

Açık eksiltme ile 

Patates 10 000 30 3000,00 225,00 
Çiçek bamya 500 7,00 37Û0 00 281,00 
Kırmızı mercimek 5 000 55 2750,00 206,00 
Ceviz içi 1 000 1,80 1800,00 135,00 
Tahin helvası 2 000 1,70 3400,00 255,00 
Tahan 1000 1,50 1500,00 105,00 
Kuş uzumu 200 75 150 00 11,00 
Çam fıstığı 100 2,50 250,00 18,00 
Fındık içi 200 1,80 360 00 27,00 
Kuru ıncir 2 000 75 1500,00 112,00 
Kuru kayısı 2 000 1 7C 3400 00 225,00 
Salça 2 000 1,00 2000 00 150,00 
Beyaz peynir 2 000 2,10 4200 00 315,00 
Yeşil sabun 2 000 1,55 3100 00 232,00 
Yoğurt 4 000 90 3600 00 270,00 
Süt 4 000 70 2800 00 210,00 
Havuç 3 000 25 750 00 60,00 
Pırasa 10 000 20 2000,00 150,00 
Tase soğan 1 000 45 450,00 34,00 
Ispanak 10 000 20 2000,00 150,00 
Soda 5 0 0 0 22 1100,00 82,00 
Sirke 2 000 50 1000,00 75,00 
Tuz 10 . 000 1'5 1500,00 112 00 
Yumurta 10 000 Aded 0 900,00 67,00 

1 Hasanoğlan Köy Enstitüsünün 15)46 akçalı yılma ait yiyecek 
maddelertnun cins, miktar, muhammen bedeli ve muvakkat teminatları 
yazılı 38 kalem yiyecekten 14 ü kapalı zarf usuliyle 24 u de açık eksiltme 
yollyle 10/4/1946 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Açık eksiltme 25/4/1946 perşembe günü saat 15 de, kapalı zarf 
usuliyle yapılacak eksiltme 26/4/1916 cuma günü saat 10 <U Ank ıra Okul
lar muhasipliği binasında yapılacaktır 

3 Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2190 sayılı k.ımmun 2, 3, 4 Un
cu maddelerindeki evsafı haiz olmalaıı -> ırttır 

4 İstekliler şartnameyi Enstitüde ve Ankara'da Okullar Mu
hasipliğinde görebilirler. 

998/4- ? 

Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığı Refik S.ıydaııı Merkez, llıizıs-
sıhha Müessesesinden • 

Müessesemiz kuçuk hayvanları için 1946 yılı sonuna kadar günde 
8-15 kilo sut açık eksiltme suretiyle satın alın u ıktıt 

Muhammen bedel 2 700 ilk tenun<ıt 202 lira 50 kunış olup eksiltme 
27/4/1946 cumartesi günü saat 11 de müessesede toplanacak Satın A l 
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün müessesede goıülebillr 
Taliplerin ilk teminatı yatırmak için biı gün evvel gelerek birer 

irsaliye almalan ve eksiltmeye iştirak etmek üzere belli gün ve saatte-
müessesede hazır bulunmalan. 

1009/4-2 

Devlet Demiryolları Merkez 1 inci Satın Alma Komisyonundan : 

İnşaat yaptııılacak 
1 Çankırı'da istasyonun tevsii, ve bilûmum müştemilâtiylo yeni 

bir lokomotif deposu inşası, Dümbelek'd" istasyon binası inşası, Çerkeş'de 
istasyon bması tevsu işleri kapalı zarf usuliyle ve mütehavvil fiyat birimi 
esası üzerinden eksiltmeye konmuştur İnşaat, müddeti 300 iş günü olup 
inşaat bedeli, vadeleri 947 ve 948 senelerinin muhtelif aylarında bitecek 
bonolarla tediye edilecektir. 

2 Bu işin muhammen bedeli (1 . ıSOOOO) llıa ve muvakkat temi
natı da (61150) liradır. 

3 Bu işe ait şartname ve sair evrak 50 lira mukabilinde İd ire
nin Ankara Merkez Veznesinde ve Siıkeeı'de 0 um,u İşletme Veznesinde 
satılır 

4 Eksiltme 2/5/1946 tarihinde perşomb" frflnıı san t 16 <U Anka
ra'da Devlet Demıryollan Yol Dairesinde yapıl,ıce-rından teklif mektup-

• larınm o gun saat 15 e kadar makbuz mukabilinde komisyona veıilmesi 
veyahut tâyin edilen zamandan evvel ele geçecek şekilde İadeli t uıhhıltHİ 
olaıak posta ile gönderilmesi. 

5 0Kanunun tâyin ettiği mutad vesikalından başka Devlet De
miryolları Genel Müdürlüğünden alınmış phüyet vesikasının da teklif zarf-
lanyle birlikte bulunması lâzımdır. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en .re 7 gün ı vvel bu* Istid;' 
ile va eksiltme şartnamesinde yazılı belgeler ibı.ız edilmek s.ır+ıyle Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğüne muıaepnt ohmnvım 

1013/4-2 

Emniyet Genel Müdürlüğünden. 

Zabıta kadrosu fem yaptmlacak beheri (70) İn ı tahminli azı 180, 
çoğu 220 çift çizme 29/4/1946 pazartesi guııü sa't 15 de İh ılesi yıpılmak. 
uzeıe kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 

Dairedeki şartlaşmasına ve 2490 sayılı kamına goıe isteklilerin (1155 )• 
liralık ilk teminat ve lüzumlu belgelerle birlikte mühürlü teklif mektup-
lanm ihale günü saat 14 e kadaı Genel Mudüıhîk Satın Alma Komisyo
nuna vermeleri. 

10,18/4-2 

Konya Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Konya Hazine! Maliyesine izafeten vekili Avukat Mümtaz Ataman 
tarafından Konya'da Kuleli Askerî Lisesinde öğretmen Reşit Süreyya 
aleyhine açılan 768 lira alacak dâvasının yargılamasında 1 

Dâvâlı namına gönderilen davetiyenin altına verilen nteşıuhatta 
okuldan ayrılmış olduğu şerhi verilerek İade kılınmış olmakla istek veç
hile dâvâlıya davetiyenin ilânen tebliğine kaıar verilmiş vc muhakeme 
29/4/1946 pazartesi günü saat 9 -10 a bırakılmış olduğundan mezkûr gün 
ve saatte mahkemeye gelmediği veya tarafından musaddak bir vekil 
göndermediği takdirde duruşmaya bakılarak hakkında gıyap karan ve
rileceği davetiyenin tebliği makamına kaim olmak üzere İlân olunur. 

1028 
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