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Bakanlar Kurulu Kararlan 

Karar Sayısı: 4702 

Adam öldürmek suçundan on iki sene altı ay ağır hapis cezasına 
hükümlü İbrahim oğlu Hızır Çıftçı'nın Adlî Tıp İşleri Meclisinin 2/8/1946 
tarihli raporu ile tesbit edilen yaşlılığı ve genel beden sağlığı durumu dola-
yısiyle, geri kalan ıkı sene on bir ay yirmi bir günlük ağır hapis cezasınm 
kaldırılması; Adalet Bakanlığının 23/S/1946 tarihli ve 227/71 Sayılı yazısı 
üzerine, Anayasanın 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19/9/1946 
taıihmde kararlaştırılmıştır. 

19/9/1946 
CUMHURBAŞKANI 

İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
R. PEKER 

Dışişleri Bakanı 
II. SAKA 

Ekonomi Bakanı 
T. B. BALTA 

Tarım Bakanı 
F. KURDOĞLU 

Adalet Bakanı 
M. ÖKMEN 

Mahye Bakanı 
//. N. KEŞMİR 

Millî Savunma 'Bakanı 
C. C. TOY DEMİR 

Millî Eğitim Bakam 
R. Ş. SİRER 

İçişleri Bakanı 
Ş. SÖKMENSÜER 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tNCEDAYI 

Sağlrk ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. B. UZ 

Ulaştıınıa Bakanı 
Ş. KOÇAK 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. COŞKAN 

Ticaret Bakanı Çalışma Bakam 
A . İNAN Dr. S. IRMAK 

Karar Sayısı: 4705 

Yabancı dövizlere prim uygulanmasına dair olan 3/2315, 3/2391, 
3/3272, 3/3590 sayılı kararlarla 3/3474 sayılı kararın 2 nci maddesinin b 
fıkrasının ve 2/15843 sayılı karar ile yürürlüğe konulan kararın prime 
ilişkin ve Ticari Tediyeleri Tanzim Komitesine prim tesbiti hususunda 
yetki verilmesine dair olan hükümlerinin 8/9/1946 tarihinden başhyarak 
kaldırüması; Maliye Bakanlığının 10/9/1946 tarihli ve 54246/3/24/18063 
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 19/9/1946 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

19/9/1948 
CUMHURBAŞKANI 

İSMET İNÖNÜ 
Başbakan Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakam 

R. PEKER M. ÖKMEN C. C. TOYDEMİR §. SÖKMENSÜER 

Dışişleri Bakam 
H. SAKA 

Ekonomi Balkanı 
T. B. BALTA 

Tartın Bakanı 
F. KURDOĞLU 

Maliye Bakanı 
//. N. KEŞMİR 

Millî Eğitim Bakanı 
R. §. SİRER 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. INCEDAYI 

Sağlrk ve Sosyal Yardım Bakam 
Dr. B. UZ 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. ÇOSKAN 

Ulaşürma Bakanı 
Ş. KOÇAK 

Ticaret Bakanı 
A. İNAN 

Çalışıma Bakanı 
Dr. S. IRMAK 

Baslifi 
Düaluı 
Tertip Cilt 

Sözü gecen Bakanlar Kurulu Kararlan i 

2/15813 i t h a l â t ve ihracat rejimine ait mevcut m'etinletin b ir le ş t i r i l 
mesi m a k s a d ı v l e hazır lanan kararın yürür lüğü hak'kındaki 
Bakanlar Kurulu Kararı 31/5/1941 

3/231") H â l e n prime bağ l ı o l m ı y a n bazı .döviz ö d e m e l e r i n i n primli 
olarak >apı lmaaı hakk ında Bakanlar Kurulu Karan 24/3/1945 

3/2391 furfc parası k ı y m e t i m koruma nokkındslki Kanuna müstenit 
kararlar gereğ ince memleketlinize getirilmesi medburı olmlyan 
d ö v i z l e r e amortisman sandığ ınca l ü z u m nispetinde bir prim 
\ e n l m e s ı hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 13/4/1945 

3/3272 ingiltere \e ingiliz l iras ı grupuna giren memleketlerle yapı 
lan m ü b a d e l e l e r d o l a y ı s ı y l e prim uygu lanmas ına dair esasla 
hakkında Hakanlar Kurulu Karan 12/11/1945 

3/3174 Takas Limited Ortakl ığ ın ın tasfiyesi î l e bu ortakl ığa veril 
mış olan g ö r e v l e r i n Turki>e Cumhuriyet Merkez Bankas ına 
devredilmesi hakkında Bakanlar Kurulu Karan 29/12/194; 

3/3590 20/3/1945 ianhh le 3/2315 s a y ı l ı kararın birinci maddesi 
mn kiralara i l i ş k i n h ü k m ü n ü n 1/1/1946 tarihindeD baş l ıya 
rak ka ld ır ı lmas ı hakkında Bakanlar Kurulu Karan 6 / 2 / 1 9 4 Ö 

ft esin! 
Cuele 

Sahile San 

— 1822 

— 5964 

26 259 5981 

— 6155 

6193 

6225 

Karar Sayısı: 4730 

Filipin Cumhuriyetinin Hükümetimiz tarafından tanınması ve Fi l i 
pin menfaatlerinin memleketimizde Amerika Birleşik Devletleri Büyük 
Elçiliği ve Konsolosluk makamları tarafından temsil edilmesi için ya
pılan teklifin kabulü, Dışişleri Bakanlığının 27/8/1946 tarihli ve 56068/245 
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun 19/9/1946 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

19/9/1946 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
R. PEKER 

Dışişleri Bakanı 
H. SAKA 

Ekonomi Bakanı 
T. B. BALTA 

T ar mı Bakanı 
F. KURDOĞLU 

Adalet Bakanı 

M. ÖKMEN 

Maliye Bakanı 

H. N. KEŞMİR 

Millî Savunma Bakanı 

C. C. TOYDEMİR 

Millî Eğitim Bakanı 

R. S. SlRER 

İçişleri Bafcanı 

§. SÖKMENSÜER r 

Baymdırlrk Bakanı 

C. K. INCEDAYI 

Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanı 

Dr. B. ÜZ 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. COSKAN 

Ulaştırma Bakanı 

Ş. KOÇAK 
Ticaret Bakanı 

A. İNAN 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. IRMAK 



Safaife; 11302 (Resmî Gazete) 9 K K İ M 1946 

TEBLİĞ 
Onman Umum Müdürlüğü 2 numaralı Orman Tahdit Komisyonu 

Başkanlığından: 

Gerede İ l ç e s i n i n Mengen B u c a ğ ı n a b a ğ l ı T ü r k b e ş l i K ö y ü n ü n 
s ı n ı r ı n a r a s t l ı y a n Devlet O r m a n l a r ı n ı n 

tahdit k ı s a d a y a n a ğ ı 

Ormanların tahdidine mütedair 3116 numaralı Orman Kanununa 
tevfikan Gerede İlçesi Dâhilinde mevcut ormanların tahdidi hususunda 
Orman Umum Müdürlüğünün 9/3/1945 gün ve 17788 sayılı buyruklarını 
mütaakıp Kaymakamlıkça alâkadar köylere 12/3/1945 gün ve 116 sayılı 
bildirimle ilânat yapıldığı anlaşılması üzerine ehlivukuf seçim' ve tahdide 
ilgili vesikalar ihzarı hususunda ihtiyar heyetine 19/8/1945 gün ve 
sayılı tebligatı mütaakıp Türkbeşli Köyüne gidildi. Evvelemirde köyleri
nin hudutları dâhilinde mevcut ormanların etrafı gezildi. Ehlivukuf ola
rak intihap edilen Türkbeşli Köyünden Burhanettm oğlu Ahmet Bakirli 
ve Halil oğlu Mehmet Sansal celbedilerek tahlifleri icra kılındıktan sonra 
orman içinde ve kenarında mülkü ve toprağı olanların ellerindeki mevcut 
tasarruf vesikalarımn bizzat veya bilvekâle mahallinde yerini ve hudut
larını göstermek suretiyle komisyona ibrazı bildirildiği gibi bir defa daha 
köy muhtarı tarafından bekçisi vasıtasiyle de halka malûmat verildi ve 
tahdit işlerine çıkıldı. 

Mengen deresinin cenubunda ve Kocadere mansabında 1460 numaralı 
kuru duvardan umumiyetle garba gidilerek Merhem Köyünden Keller 
Mahallesi yanından Boğaz mevkiine, Kırantarlaları kenarından Haydat-
çeşmesine ve Kuzderesine geçerek Çanpmarı yanından uzun dönüş, Odun-
sağısı, Kıranlbahçe mevkiinde Zonguldak yolunu katederek ve garba doğru 
ölçülerek Kurtbaşına ve oradan Serpekçanlığı civarındaki Değirmenbaşı 
mevkiine gelindi. 1460 - 1657 - 1703 numaralı noktalarla gidilen bu tahdit 
hattının umumiyetle şimalinde ('Hâsım Toprakçı, Aynacı oğlu Yusuf, Ke-
çelioğlu, M . A l i Sağlam, Şakir özel, Hüseyin Keçeli, Şakir Özel, Şevket 
Turgut, A l i Bulut, Şakir özel, M . A l i Sağlam, Şakir Özel, Kâmil Ünal, 
M . A l i Sağlam, Kâmil Ünal, Hasan Toprakçı, Bekir Esen, Hüsniye Keçeli, 
Şakir özel, Ahmet Saçak, Hüseyin Yorulmaz, Mehmet Sansal, Metımet 
Halil İbrahim Yorulmaz, Nazif Bayraktar, Sadık Çelikkaya, Hüseyin 
özdemir, Hüseyin Beşli, Ahmet özdemir, Hasan Çevik, Mehmet Akpınar, 
Remzi Taşkın, Osman Akduman, Yusuf Yetkin, Hüseyin Beşli, A l i Dur
sun, Hüseyin Erdoğan, Mustafa Akın, Seyyit Ahmet Aydın, Mehmet Ak
pınar, Sadık Çelikkaya, Osman Akduman, Mehmet Sansal, Remzi Öztürk, 
Ahmet Saçak, Hüseyin Sezgin, Ahmet özdemir, Eyyüp Özçellk, Yusuf 
Yetkin, Ahmet Saçak, Ahmet özdemir, Eyyüp özçelik, Mehmet Sansal, 

Hulusi Altuntaş, Halil İbrahim Yoıulma*., Osman Demıreloglu, Mehmet 
Sansal, Kadı Fetolmaz, Yusuf Koca ve Muhaelı Karabet) nam kimselere 
ait tarlalar mevcuttur. 

Tünkbeşli Köyünün şimaline müsadif vc bu köyle Ilaclahnıctlcr Köyü 
sınırında Yanıklık nam mahaldeki 1656 numaralı kuru duvaıdan şimali 
şarkiye doğru tahdit devamla Çukurtarla, Kurularla Ptresim seçerek gü
ney Dağtarlaları kenarından Taşlıbayır Yolunu katedeı ek Demirciler 
Köyü sınırındaki Hocanın Değirmeninin 140 metre şimal gaıbındakl 1716 
numaralı kuru duvara gelindi. 1656 - 1713 - 1716 - 1717 numaralı nokta
ların teşkil ettiği tahdit hattının cenubunda (Haydar Öztürk, Kazım De-
mirok, Ahmet Çetinkaya, Süleyman Ycncr, Şakir Erdoğan, Muharrem 
Işık, Besim Sözkesen, Ahmet Şafak, Seyfettin Şimşek, Faik Onur, Mus
tafa kaynar, Rıza Yıldırım, Mehmet Şenyürek, SubtJ Çevik, Eyyup Gök-
duman) nam kimselere ait taılalar mevcuttur. 1460 - 1703 - 163fj numaralı 
noktaların şimalinde ve 1656 - 1713 - 1617 numaralı noktaların cenubunda, 
kalan ve ilişik listede tasarruf vesikalarının suretleıi gb'itoıllen imlaların 
ormana komşu bırakılmasına, koy aıazı camiasına dâlıil olan mütebaki 
tarlaların ise hali hazır vaziyctleıınin tâyin ve tesbitiyle iktıia edilin esi ne, 
mezkûr tahdit hattının mukabil taraflarında bulunan Beıpek, Çamlık vo 
(Üzündönüm mevkiinin şimalinde 1704 - 1710 - 1704 numaralı rasat nok
talariyle çevrilmiş bulunan) Çampınarı, Düzmeşe vesalr ormanlara ka
nuni ve muteber vesaik ibraz edilmediğinden tahdit leı inin Devlet namına 
yapılmasına karar verildi. 

Her noktanın mesafe ve semt zaviyesi hanei mahbu.ıluıına yazıldı ve 
sınır boylarının başlangıç vc nihayetlerine arazinin vazıyetine £dre yap
tırılan kuruduvar ve her noktaya siyah yağlı boya ile numara yazılarak 
çaktırılan kazıklar muhtara gösterilerek (eslim edildi. 3/10 000 mikyasın
daki krokisi tersim edilip eklenen işbu zabıtname tebliğ tarihinden İtiba
ren üç ay zarfında mahal mahkemesine itirazı kabil olmak iizeı e mühür 
ve imza İle tasdik edildi. 

2 No. lı O. T. H. K . Bşk. Ormancı Üye Hukukçu Üye 

Y Keskin A. Angın N. Gcnçer 

Türkbeşli Köyü ehlivukufları 

Burhanettın oğlu Ahmet Bakirli Halil oğlu Mehmet Sansal 

3130 

. ••• 

İLÂNLAR 
Askerî Fabrikalar Genel Direktörlüğünden: 

Cinsi sığır eti, miktarı 26.000 kilo, muhammen bedeli 23.400 lira, ilk 
teminatı 1755 lira. 

1 — Kırıkkale müstakil kıta komutanlığının ihtiyacı bulunan 28 000 
kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Sığır etinin muhammen bedeli 23.400 lira olup ilk teminatı 1.755 
liradır. 

3 İhale tarihi 23 Ekim 1946 Çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 — İhaleye iştirak edeceklerin İhale gününde 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen veslkalariyle ihale günü \ e saatinden 
en geç bir saat evvel ilk teminat akçeleriyle teklif mektuplarını Kırıkkale 
Askerî Fabrikalar Yollama binasında müteşekkil Satınalma Komisyonu 
Başkanlığına vermeleri, 

5 — Bu etin kıtanın kilerine kadar nakil ve teslimi mutaahhıde 
aittir. 

6 — Evsaf ve şartnamesi komisyonda mahfuzdur. 
2561/4- 3 

Sarayköy Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Davacı Sarayköy'ün Balâ Mahallesinden Ahmet kızı Bedriye. Içöz 
tarafından kocası dâvâlı Acıpayam İlçesinin Yazır Köyünden Yâkup 
oğlu İsmail İpek aleyhine açılan ihtar dâvasının yapılan yatgılanıasında. 
Dâvâlı İsmail İpek'in ikametgâhı meçhul bulunduğundan hakkında çı
karılan davetiye Resmî Gazete'nin 16/7/1946 tarih ve 6360 sayılı nüsha-
siyle ilânen tebliğ edildiği halde 19/7/1946 gününde, yargılamaya gelme
diğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına ve gıyap kararının da Res
mî Gazete ile ılânem tebliğine ve yargılamasının 11/10/19'16 Cuma günü 
saat dokuza bırakılmasına karar verildiğinden mumaileyh icmali İpek'in 
muayyen gün ve saatte Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekil göndermesi, aksi takdirde hakkında yargıla
manın gıyabında yapılacağı gıyap kararı tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

2641/1-1 



9 EKİM 1946 (Resmî Gamete) Sahife: 11303 

M. S. B. 1 numaralı Satm Alma 
Komisyonundan 

1 - - Garnizon birlikleri içm (1.000) okullarla hastaneler için 
(353) ton odum satm alnması kapalı zarfla ve ayrı ayrı eksiltmeğe konul

muştur., 
2 Eksiltme (26 Ekim 1946) Cumartesi günü saat (11) de komis

yonda yapılacaktır. 
3 Bir kilosunun muhammen bedeli dört kuruş seksen santim 

elup (1.000) tonunun geçici teminatı (3.600) ve (353) tonunun (1.27.1) l i 
radır. 

4 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görülür. İsteklilerin tek
lif mektuplarını ayn ayn ve ihale saatinden bir saat evveline kadar ko
misyona vermeleri lazımdır. 

K . .1—2834/4-11 

M. S. B. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Deniz Müsteşarlığı ihtiyacı için 6 mm. kutrunda 121 metre tulünde 
(200 - 250) roda ile 3 mm kutrunda, 101 metre tulünde (200 - 230) 
roda galvanizli çelik tel halat Komisyonunda mevcut evsaf ve şartlar 
«dâhilinde satın alınacaktır. 

6 mm. lik çelik tel halat'ın beher metresinin muhammen bedeli (78) 
kuruş 3 mm. lık çelik tel halatın beher metresinin muhammen bedeli (48) 
kuruştur. 

İhalesi 15 Ekim 1946 Salı günü saat (15) de pazarlıkla yapılacaktır. 
İsteklilerin (5.357) lira (25.) kuruşluk kesin teminatlariyle birlikte 

belli gün ve saatte Komisyonumuza müracaatları. 
(Evsaf ve şartnamesi her gün iş saatinde Komisyonda görülebilir. 

2626/2-1 

M. S. B. 4 numaralı Satm Alma 
Komisyonundan 

Harb Akademisi mutfağı tamir ettirilecektir. Keşif bedeli (22.096) 
lira (56) kuıuş olup muvakkat teminatı (1.657) lira (24) kuruştur. 

ithale kapalı zarf usulü Ue 24 Ekim 1946 Perşembe günü saat 15,30 
da Bakanlık Satmalıma Komisyonu binasında yapılacaktır. Şartnameler 
her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. Bu işe girecek mütaahhi-
din bundan evvel bir defada en az 50 bin liralık bir inşaatı muvaffakiyet
le yaptığın^ artutaahh.it yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar veya 
mimar ise en az 8 sene Devlet hizmetinde fen heyetlerinde çalışmış veya
hut bir defada veya aynı müddet içinde keşif mlktarmca bir veya ikil in
şaatın kontrollüğünü yaptığını veya keşif bedelinin üçte ikisi kadar bir 
işin fennî mesuliyetini deruhte etmiş ve işi sonuçlandırmış olduğunu is-
bat eden vesikanın asılanı veya daktilo ile yazılmış tasdikli bir suretini 
dilekçesine iliştirerek ihaleden en az üç gün evvel Bakanlık inşaat Daire
sine ibraala alacakları ehliyet vesikasını eksiltme zarfıma koyacaklardır. 

İsteklilerin kanuni belgeleriyle istenilen belgeleri havi teklif mek
tuplarım 24 Ekim 1946 günü saat 14,30 a kadar makbuz mukabilinde ko
misyon başkanlığına vermiş bulunacaklardır. 

K . 4__2579/4 2 

Fen Okulu ve bağlı birlikleri ile Maske Fabrikası ve Gazdan Ko
runma Evinsin kanalizasyon sularının tasfiyesi işi kapalı zarfla eksilt
meğe konulmuştur. 

Keşif bedeli (27.098) hra (76) kuruş olup geçici teminatı (2.032) lira 
(41) kuruştur. İhalesi 1 Kasım 1946 Cuma günü saat 15 te komisyonumuz
da kapalı zarf usuliyie yapılacaktır. Şartnamesi' her 'gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. 

ıBu İşe gireceklerin kanuni belgeleriyle ve geçici teminat makbuzla
rını havi teklif mektuplariyle 1 Kasım 0.946 Cuma günü saat 14 de kadar 
komisyonuımuıza müracaatları. 

K . 4_2592/4-4 

Ankara Merkez İnşaat Ambarı ihtiyacı için (370.080) aded tuğla pa
zarlıkla satm almacaktır. 

Keşif bedeli 21.460 lira olup kesin teminatı 3.219 liradır. 
İhale 11 Ekim 1946 Cuma günü saat 15 de Bakanlık Satm Alma 

Komisyonu binasında yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün sabahları Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzlariyle Komisyona 

müracaatları. 
K.4_2627/2- J 

Ankara Merkez İnşaat Ambarı ihtiyacı için (1.000 M^) kum (180 Ms) 
çakıl ve (400 M3) taş pazarlıkla satm alınacaktır. 

Keşif bedeli 15.400 lira olup kesin teminatı 2.310 liradır. 
İhale 11 Ekim 1946 Cuma günü saat 14.30 da Komisyonda yapıla

caktır. 
Şartnameler her gün sabahları 4 numaralı Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzlariyle Komisyona mü

racaatları. 
K.4_2628/2- 2 

Ankara'da Konserve yapımı evine temiz su ve pis su tesisi işine is
tekli çıkmadığından yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (23.645) lira (15) kuruş olup kesin teminatı (3546) lira 
(77) kuruştur. İhalesi 14 'Ekim 1946 Pazartesi günü saat 16 da pazarlık
la Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. Bu işe gi
receklerin bu kabil işlerden (20.000) yirmi bin liralık bir tesisat işini yap
mış olduğuna dair belgeyi ihaleden en az üç gün evvel Bakanlık İnşaat 
Dairesine ibrazla ehliyet vesikasını alacaklardır. 

isteklilerin kanuni belgeleriyle ehliyet vesikasını ve kesin teminat 
makbuzlarını hamilen 14 Ekim 1946 Pazartesi günü saat 16 da komis
yonda hazır bulunmaları. 

K . 4_2633/l-l 

Merzifon'daki1 Tayyaae Birliği Garnizonunun iç ve dış elektrik ceryan 
tevziatı tesisatı yaptırılması işi görülen lüzum üzerine yeniden, eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli (18.507) lira 94 kuruş olup muvakkat teminatı (1.388) 
lira (10) kuruştur. İhale kapalı zarf usuliyie 29 Ekim 1946 Salı igünü ka
palı zarf usuliyie saat 15,30 da Bakanlık ISatım Alma Komisyonu binasında 
yapılacaktır. Şartnameler her güm öğleden evvel 4 No. lı Satın Alma Ko
misyonunda görülebilir 

Tesisat asgari 2 nci sınıf ehliyetli elektrik enstelatörleri tarafından 
yapılacaktır. 

İhaleye gireceklerin böyle bir şahsı kullanacaklarına dair noterlikten 
musaddak bir senedi Bakanlık İnşaat Dairesine ibrazla alacakları ehli
yet vesikalarını eksiltme zarfma koyacaklardır. 

isteklilerin kanuni belgeleriyle istenilen belgeleri havi teklif mak
buzlarını 29 Ekim 1946 Salı günü saat 14,30 a kadar makbuz mukabilin
de Komisyon Başkanlığına vermiş bulunacaklardır. 

IK. 4_2635/4-l 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Sıtma savaş bölgelerinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı: 
5000 aded 63 yapraklı tesbit ve muayene defteri 
3000 » 200 •» » » » 
2000 » 250 » » -> » 

10000 Yekûn 

1 — On bin aded defterin tekmil malzemesi Bakanlıktan verilmek ve 
200, 2"0 yapraklı defterlerin diplerine konacak meşini basımevine ait ol
mak üzere açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tahmin edilen bedeli (15000) lira olup geçici teminat (1125) 
liradu. İhale 24 Ekim 1946 Perşembe günü Saat 15 te Bakanlıkta müte
şekkil Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü Komisyonunda yapılacağından 
isteklilerin 2490 sayılı kanun ahkâmı dairesinde belirli gun ve saatte ko
misyona müracaat etmeleri lâzımdır. 

3 — Şartname ve numune hergun İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğünde Ankara'da Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğünde görülebilir. 

2597/M 
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Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından-

1 _ 24 Ekim 1946'Perşembe günü saat 15 te kapalı zarfla (50) ton 
kesme makarna alınacaktır. 

2 — Makarnanın beher kilosuna (69) kuruş fiyat tahmin edilmiştir 
Mukavele masrafı ile kazanç vergisi ve damga resmi daireye aittir. 

S — Muvakkat, teminatı (2587) lira (50) kuruştur. Şartnamesi her 
gun çalışma saatleri içinde Ankara ve İstanbul Jandarma Satınalma ko
misyonlarında görülebilir. 

4 — İsteklilerin kanuni vesikalarıyle beraber muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubunu muhtevi tekliflerini belli gun ve saatten 
bir saat evveline kadar komisvonumuza teslim etmeleri veya taahhütlü 
olarak posta ile .göndermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler nazarı 
dikkate alınmaz. 

2593/4-1 • 
Devlet Demiryolları Merkez 1 inci Satm Alma Komisyonundan : 

Beton arme kazık çaktırılacak 

1 Devlet Demiryolları İdaresince Sivas'ta yaptırılacak döküm 
atelyesi ile Donatım Fabrikası sahasında beton arme kazık çakılması 
işi fiyat birimi esası üzerinden ve 2480 sayılı kanunum 51 inci maddesine 
tevfikan açık eksiltmeye konmuştur. 

Çakılacak) beton arme kazıklar İdare tarafından verilecektir. 
a B u işin mııhammea bedeli 72,000 lira olup muvakkat teminatı 

4850 liradır. 
S B u işe ait şartname ve sair evrak 360 kuruş muloabilinde ida

renin Ankara Merkez veznesi Ue Sıva® İÜ inci İşletme Veznesinde ve Sir
keci 9 uncu İşletme Veznesinde satılır. 

4 . Eksiltme 23/110/1946 tarihinde Çarşamba günü saat (16) da 
Ankara'da Devlet Demiryolları Yol Dairesinde Merkez 1 inci Komisyonun
ca yapılacaktır. 

5 İsteklilerini kanuınıun) tâyin ettiği mutat vesikalardan başka D. 
D. Yolları Genel Müdürlüğünden alınan ehliyet vesikasını da komisyona 
tevdi etmeleri lazımdır. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 7 gün evvel bir istida ile 
ve eksiltme şaotftnıameslırıde yazılı belgeler ibraz edilmek suretiyle D. D. 
Yolları Genel Müdürlüğüne müracaat olunması. 

2596/4-.3 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonundan : 

Zonguldak Limanında muhtelif linmanlara. 
48.000 ton kömür naklettirileeektir. 
1 Yukarda miktarı yazılı kömürün nakli işi (kapalı zarf) usulü 

ile eksütmeye konulmuştur. 
2 Nakil işinin muhammen bedeli 232.650 ( ik i yüz otuz ıkı bin 

altı yüz elli) lira ve muvakkat teminatı 12.882,50 (on ik i bin sekiz yuz 
seksen ik i lira elli kuruş) liradır. 

3 Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Gereç Dairesinden ve 
{Haydarpaşa'da Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden temin olunur. 

4 Eksütme Ankara'da İdare binasında Gereç Daıresmde topla
nan Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonunca 24 Ekim 1946 Perşembe 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

Taliplerin teklifleri ile kanunun tâyin ettiği vesikalarını aynı günde 
nihayet saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. 

5 Kömürlerin nakledUeceği limanlarla bu Umanlar için kabul edi
len miktarla muhammen navlunlar aşağıda gösterUmiştir: 

Zonguldaktan : 
Haydarpaşa'ya 9500 ton, beher ton 397 
Sirkeci 7500 » » » 397 
Derince 11000 » » » 433 
Bandırma 1500 » » » 438 
İzmir 10000 » » » 501 
İskenderun 8500 » » » 716 

48.000 

2631/4-1 

MILLI PIYANGO 
7 Ekim 1946 çekilişinde ikramiye 

kazanan numaralar 
Ç e k i l i ş tarihi : 7 / 1 0 / 1 9 4 6 

Ç e k i l i ş saati : 14" 
Ç e k i l d i ğ i yer r A n k a r a 

11129421 Numara 30.000 lira 
126956 N u m ar a 110.000 l i ra 
,238599 N u m ar a 10.000 l i ra 
1263013 Numara 10.000 Iırat 
(273330 (Numara 10.000 l i ra 
&57414 N u m ar a (10.000 l i r a 

l îkişerfoin Ura ikramiye kazanan numaralar : 
005927 044282 049050 052870 070610 082469 091349 099545. 
103027 155194 187633 206872 259502 263462 276360 282592 
287647 327086 375216 393510 

B i n e r l i ra ikramiye kazanan numaralar tj 
005719 027645 028327 037027 050956 052651 053646 067896 
079325 087İ10 088187 103961 117519 122585 131333 147664 
154356 189499 191284 200551 205999 224769 225943 232162 
241265 249460 253479 257291 267982 273592 274210 ¿80022 
307766 1308086 323927 028154 337514 338784 366030 396673 

' B e g e r y ü z l i ra ikramiye kazanan numaralar :| 
000004 005873 009585 017554 020160 025585 026132 031055 
035855 039087 043866 045799 051905 053792 055909 063600 
071110 073640 073875 074219 081093 096715 099489 105023 
106933 118714 120525 123 292 Iİ27885 128564 ¡129579 141507 
153090 154353 154374 160784 Ü67771 175999 187850 3.89679 
202522 '210095 212100 212170 217860 220551 222526 222542. 
228076 228663 228752 229788 239863 241134 251869 255017 
255760 272331 274979 277131 279995 282596 292500 804324 
311590 320382 324849 327620 330595 331770 339636 340455 
350052 368555 367156 367165 376989 377693 388172 389731 

Y ü z e r l i ra ikramiye kazanan numaralar v 
Son dört rakamı 1741 ile nihayet bulan 40 numara yüzer Ilı a 
Son dört rakamı 2849 ile nihayet bulan 40 »tımara yüzer lira 
Son dört rakamı 4257 İle nihayet bulan 40 numara yüzer Uru 
Son dört rakamı 8476 İle nihayet bulan 40 numara yüzer lira 
'Son dört rakamı 8961 ile nihayet bulan 40 numara yüzer Uru 
Son dört rakamı 9571 ile nihayet bulan 40 numara yüzer lira 

E l l i ş e r l i ra ikramiye k a z a n a n ı numaralar : 
Son üç rakamı 726 ile nihayet bulan 400 numara ellişeı lira 
Son üç rakamı 758 üe nihayet bulan 400 numara ellişer lira 

/Otuzar l i ra ikramiye kazanan numaralar :> 
ıSon üç rakamı 040 ile nihayet bulan 400 numara otuzar lira 
Son üç rakamı 195 Ue nihayet bulanı 400 numara otuzar lira 
Son üç rakamı 253 ile nihayet bulan 400 numaıa otuzar lira 
Son üç rakamı 460 ile nihayet bulan 400 numara otuzaı lira 
Son üç rakamı 558 ile nihayet bulan 400 numara otuzar lira 
Son üç rakamı 754 ile nihayet bulan 400 numara otuzar lira 
Son üç rakamı 769 ile nihayet bulan 400 mimara otuzar Ura 
Son üç rakamı 815 ile nihayet bulan 400 numara otuzar lira 
Son üç rakamı 913 Ue nihayet bulan 400 numara otuzar lü'a 
Son üç rakamı 969 ile nihayet bulan 400 numara otuzaı - Ura 

A l t ı ş a r l i ra ikramiye kazanan numaralur ; 
Son ik i rakamı 26 il© nihayet bulan 4.000 numara altışar lira 
Son i k i rakamı 37 ile nihayet bulan 4.000 numara altışar lira 
ıSon ik i rakamı 61 ile nihayet bulan 4.000 numara altışar lira 
Son ik i rakamı 73 ile nihayet bulan 4.000 numara altışar lira 

Ü ç e r l i ra ikramiye kazanan numaralar : 
Som rakamı 2 Ue nihayet bulan 40.000 numara üçeı lira 
Son rakamı 9 ile nihayet bulan 40.000 numara üçer lira 
ikramiye kazanmışlardır. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yarım, biletler ikramiyelerim 
yarısını, çeyrek biletler ikramiyelerin dörttebirlııi alırlar. 

[Kaybolan biletleri 
028773 Y, 039815 Y, 075758 Y, 230754 Y , 287337 Ç, 372026 Y, 

B a s k * » au l ı l t D o r Ici M U I I M O M 
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         İÇİNDEKİLER 

             

      

Bakanlar Kurulu Kararları              Sayfa 

 
3/4702 Adam Öldürmek Suçundan On İki Sene Altı Ay Ağır Hapis Cezasına Hükümlü  

             İbrahim Oğlu Hızır Çiftçi'nin Adlî Tıp İşleri Meclisinin 2/8/1946 Tarihli Raporu  

             İle Tesbit Edilen Yaşlılığı Ve Genel Beden Sağlığı Durumu Dolayısiyle, Geri Kalan  

             İki Sene On Bir Ay Yirmi Bir Günlük Ağır Hapis Cezasının Kaldırılması       1 

 

3/4705 Yabancı Dövizlere Prim Uygulanmasına Dair Olan 3/2315, 3/2391, 3/3272,  

             3/3590 Sayılı Kararlarla 3/3474 Sayılı Kararın 2 nci Maddesinin b Fıkrasının ve  

             2/15843 Sayılı Karar ile Yürürlüğe Konulan Kararın Prime İlişkin ve Ticari  

             Tediyeleri Tanzim Komitesine Prim Tesbiti Hususunda Yetki Verilmesine Dair  

             Olan Hükümlerinin 8/9/1946 Tarihinden Başlıyarak Kaldırılması         1 

 

3/4730 Filipin Cumhuriyetinin Hükümetimiz Tarafından Tanınması ve Filipin 

            Menfaatlerinin Memleketimizde Amerika Birleşik Devletleri Büyük  

            Elçiliği ve Konsolosluk Makamları Tarafından Temsil Edilmesi İçin  

           Yapılan Teklifin Kabulü               1 

 

 

Tebliğ 
 

Onman Umum Müdürlüğü 2 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığından         2 

 

 

 

İlanlar                          2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


