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Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvmat

SAYI: 6694

CUMA

Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur

K A N U N LA R
N a k i l vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanunda
değişiklik yapılmasına dair Kanun
Kanun No: 5118

Sândık, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerlne bağlıdır.
Madde 2 — Aynı kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir:

Kabul tarihi: 25/8/1947

Madde 1 — Nakil vasıtaları hakkındaki 15/5/1940 tarihli ve 382?
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine bağlı cetvellerde yazılı olanlarla
4 üncü maddesindeki hizmetler için alınacak (binek otomobillerinin satın
alına bedelleri Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.
Madde 2 — Aynı kanunun, 6 ncı maddesinin son fıkrasının emniyet
işlerinde kullanılması zaruri binek otomobillerinin sayılarının bütçe ka
nunlarında tesbit edileceğine dair olan hükmü, 8 inci maddesi, 10 uncu
maddesinin ilk fıkrası, çeşitli maddeleriyle 1 ve 2 sayılı cetvellerinin en
çok satınalma bedelleri, ve en az kullanma sürelerine ait bulunan hüküm
leri ile 11/9/1944 tarihli ve 4667 sayılı kanunla eklenen geçici madde ve
20/12/1944 tarihli ve 4689 sayılı kanun kaldırılmıştır.
Madde 3 — Bu kanun yayımı talihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 —

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
26/8/1947
SUOTI

GCcttt
«t*.

Baaltiı
I —
N a k i l vasıtaları h a k k ı n d a k i
r e değişiklikleri:

Terti»
kamum i l e b i r a n a

.1827
4193,
4C67

Nakil
Nakil
Nakil

4892.

Nakil

4C89

II —— Y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı r ı l a n K a n u n :
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı konuna

Gaset«
Cilt

Sthlfe

Sçt\_

ek

vasıtaları hakkında Kanun
20/5/1940
»esnaları hakkındaki kanuna ek Kanun
30/3/2942
vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek K a n u n
18/9/1944
Tasımlan .hakkındaki kanuna, ek Kanun
21/1/1948
ek K a n u n
27/12/1944

3
3

21
23

834
400

4513
5070

3
3

25
27

1407
817

5811
6211

Madde 3 —
tirilmiştir:

Aynı kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş

Amortisman Sandığının itibari sermayesi (150 000 000) llradır. Bu
sermayenin karşılığı şuhlardır:
A) Bütçenin gelir artıkları,
B) Devlet tahvillerinin zamanaşımına uğramış kupon, ikramiye ve
amortisman karşılıklara,
C) 2999 sayılı kanunun 41 inci maddesi gereğince Devlete İntihal
edecek paralar ile ayıniar karşılıkları.
Ç) 2308 sayılı kanun gereğince zamanaşımına uğrayıp Devlete ge
çecek olan faiz, temettü ve ikramiyeler ile ortaklıklara ilişkin hisse se
netleri ve tahvil karşılıkları,
D) Sandığın hesap neticelerine göre gerçekleşen aktif fazlalıkları
ve diğer çeşitli gelirleri.
Madde 4 — Aynı kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir:
Amortisman Sandığı sermayesinin (150.000.000) liraya varmasından sonra, gerçekleşecek aktif fazlalıkları ve çeşitli diğer gelirleri büt
çeye gelir olarak kaydolunur.
Madde 5 — Amortisman Sandığına, ihtiyacı nispetinde kısa sureli
avans vermeğe Maliye Bakanı yetkilidir.

3

26

127

5890

Amortisman Sandığı hakkındaki 2794 sayılı kanunun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı
maddeler eklenmesine dair Kanun
Kanun No: 5119

Amortisman Sandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel
Müdürü ve Hazine Genel Müdürü île Maliye Bakanlığınca adı geçen Ban
ka idare Kurulu üyeleri' arâsından seçilecek iki kişiden mürekkep bir Yö
netim Kurulu tarafından idare olunur.

Madde 6 — Amortisman Sandığının işlemleri Artırma ve Eksiltme
ve İhale ve Genel Muhasebe Kanunlarına bağlı değildir. Sandığa ilişkin
mallar Devlet malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, «zimmete geçiren
ler veya her ne suretle olursa olsun suiistimal edenler Devlet malları ve
paraları hakkında işlenen bu gibi suçlara uygulanan cezalara çarptınlırlar.
Madde 7 — 2794 sayılı kanunun 9 uncu maddesi kaldırılmıştır.
Madde 8 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 — - B u kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
26/8/1947

Kabul tarihi: 25/8/1947

Madde 1 — 14/6/1935 tarihli ve 2794 sayılı kanunun 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
Devletin iç ve dış borçlarına ilişkin tahvil ve bonoların piyasasını
düzenlemek, bu borçları elverişli şartlarla azaltmak veya ortadan kal
dırmak için gereken müdahale ve işlemleri yapmak vazifesiyle ödevli
olmak üzere Maliye Bakanlığıma bağlı bir Amortisman Sandığı kurulmuştur.

Bolıiı

HU.
I

—

İleûi

2794

Amortisman

1050

il
—
S o a i l eeeeıı îConıınlnrı
Muhtıoehel Umumiye Kanun»

2308

3490
2999

Terfc

JBa_

BtMto

Inrı

UM

J0S5

Uammı
Sandığı

hakkında

Kanan

22/4/1933

3

1«

14/6/1927

3

8

628

«0Î

Şirketlerin müruru zamana n&rayan kupon, tahvilât vo hisse
senedi bedellerinin Hazineye intikali hak&nda K a n u n
26/6/1953
A r t a r a » , S f a U t m s va Ihalo Koamn»
10/6/M34
Bankalar Konunu
9/8/193«

3
3
9

14
15
17

1597
10S7
1073

2437
272»
1J23

nahife:
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1 2 8 4 6

İLÂNLAR
.Ankara Lv. .4- Sa. Al. K o n G U s y o m ı
Başkanlığından
.pfcr* &çık eksiltme Üe 25 ton pirine, aatm alınacaktır.'
Muhammen Dedeli 29.500 Ura ve ilk teminatı 2.212 lira 6ü Kuruş
tar. ihalesi tffîyıtiH1947 Pazartesi *rönu saat it* fte v«nı!«nAktn
Şartnamesi ııergtin komisyonda görülebileceği gibi 148 kuruş nxnJlabllinde tstiyeniere verilir îstekîJîerin Ihaîs aAflHDde AkkÖprü'deki Vo>
misyonda bulunmaları.
2349/4- 4
Kapan- zurt utıuJu *Ie 2S ton sadeyağ satın alınacaktır. Muhammen
bedeli İSO Din lira olup ük temiaaü Î.750 Uradır. Eksiltmesi 11/9/1947
Perşembe günü saat £6 da yapılacaktır, ©vsaf ve şartları her gün komis
yonda görülebileceği gibi 350 kuruş mukabilinde teteyenlerede verilir.
Usteklilerin teklif mektuplarım îha*e aaa'mden bir saat evveline kadar
Al&ftprtidekt komisyona vermeleri
2430/4-2

Kapalı z&rt usulü üe 200 ton m i m soğan satın alınacaktır. Muhamm m bedeli 50 bîn lira ve ilk teminatı 3750 liradır îhalesi 10/9/1947 Çar
şamba günü saat t i de yapılacaktır Bvsaf ve şartlan hergun komisyonda
görülebilir* isteklilerin teklif ftiektuplar.ni İhale saatinden bir saat evve
line kadar âJrkÖprtideki komisyona yermeleri,

2 — Eksiltmesi 1 Eylül 1947 Pazartesi günü saat İS
Bakaniıifc
Satmaîma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Beher otomobil için (7.950) lira hesabiyle hepsinin tahmin «di
len bedeli (55.650*) lira olup kesin teminat akçesi 1(8.065) liradır.
4 ~— Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda ve îatanbuS
Levazım Amirliğinde görülebilir.
5 — İsteklilerin belli gün ve saatte kesin teminat ve kanuni belge
leriyle Komisyona müracaatları.
^362/3-3
• ~'

ı

nTnıiB

•mu»

um

_fyw.»~r

Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü ihtiyacı için Kırıkkale'de ikinci
grup üç çift işçi ve memur evi inşa ettirilecektir.
Keşif bedeli (92.553,09) lira olup geçici teminat akçesi (5,877,65)
liradır.
ihalesi kapalı zarf usulü ile 16 Eylül 1947 Sah günü saat (16) da
Ankara M. S. Bakanlığı .Satmaîma Komisyonunda yapılacaktır
Bu işe gireceklerin Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğündeki înşaafc
Şubesinden vesika almaları mecburidir.
Keşif, şartname ve projesi her gün öğleden evvel İstanbul Levazım
Amirliği ve Ankara'da Satmaîma Komisyonu binalarında görülebilir.
İsteklilerin belli günde ihale saatinden bir saat evveline kadar ka
nuni şekilde hazırlanmış teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına ver
meleri.

2442/4-1

2431/4-2
aşağıda yazılı müesseselere hizalarında gösterilen miktarlarda, befeer kilosuna 300 kuruş fiyat tahmin edilen hindi ve tavuk etleri, kapalı
sarfla satın alınacaktır. B u etlerin hepsi bir talibe ihale edilebileceği gibi,
müesseselerin a&xı ayrı efeleri, muhtelif taliplere de ihale edilebilir. Hep
sinin muhammen.bedeli 45,000 lira olup muvakkat teminatı 3.375 lira
dır. Ayrı ayrı talipler zuhur ettiği takdirde muvakkat teminatları aşa
ğıda • hizalarında, gösterilmiştir. Şartnamesi her gün komisyonda görüleBir nüshamı M a n b u î Levazım Amirliği, Satın Alma Komisyonunda
da mevcuttur, fetlyeniere 225 kuruşluk makbuz mukabilinde komisyonCarda verilebilir, îhalesi İ5/9/1947 Pazartesi günü, saat 15 te yapılacaktır.
Taliplerin muayyen -gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarım makbuz mukabilinde AkkÖprüdeki LeVâzım Amirliği Satın A l 
ma Komisyonuna sermeleri
Hindi ett
Tavuk eti Muh. bedel
îlk temi.
Kîio
Küo
Juira K.
U r a K.
Harb Okulu
Tedek Subay Okulu
Mevki Hastanesi

M j

2.000
4,000
—

3.000
3,500
2,500

SL. İBL Satın A i m a

15.000 00
1.125 00
22.500 00
1.687 00
7.5ÖÖ 00
562 50
2443/4-1

Komi-v***^

BaçkanlıgtndüP
t — 3 tonlufe:. «Ka^rier^ JC 6 ve 3938 kontrat numaralı kamyonlar
ts&n «81» kalemde 1(2704} parça yedek mateme- kapalı * zarf usulü ile sa
ftın alınacaktır.
•2 — îhalesi % S k i m 1947 Perşembe günü saat (15) te Bakanlık Sat m a l m a Komisyonunda yapılacaktır,
8 — Hepsinin talimin edilen bedeli (86.QQ0) lira olup muvakkat tecninatı (5.550) liradır,'
4 — Şartnaıne m listesi her gün öğleden evvel komisyonda ve îaıtaabui JLv. Amirliğinde görülebilir
5 — İsteklilerin; kanuna uygun olarak hazırlıyaeakiarı kapalı zarf
teklif mektuplarını ihale saatinden bîr aaat evveline kadar Satui Alma
Sfomisyonu Başkanlığına vermeleri,
2361/4^ 2

1 — Askerî Fabrikalar ihtiyacı için aşağıda evsaf ve eb'adı ile hi
zalarında yazılı fiyat ve tutarlara göre (8.570) aded sert maden kalem
ucu satın alınacaktır.
Eb'adı
Miktarı
Fiyatı
Tuta m
Böhierit
I*. T. S.
Aded
L i r a K.
L i r a K.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
3
J

20
20
20
32
32
32
40
40
25
12
16

20 12 6
20 12 6
20 12 6
32 16 8
32 16 8
32 16 8
40 18 10
40 18 10
25 14 7
12 8 3
16 10 4

800
200
2.500
450
65Ö
400
120
50
400
1.500
1.50O

8 20
8 20
8 38
15 00
15 00
15 00
25 00
25 00
9 40
2 40
4 10

6.560 00
1.640 00
20.950 00
6.750 00
9.750 00
6.000 00
3.000 00
1.250 00
3.760 00
3,600 00
6.150 00

8.570
69.410 00
2 — Şartnamesi, evsaf ve resimleri İstanbul Lv. Amirliğinde ve An
kara'da Bakanlık Satın Alma Komisyonunda her gün öğleden eweî-gö
rülebilir.
3 — îhalesi kapalı zarfla 16 Kylûl 1947 Salı günü saat (15,30) da
komisyonda yapılacaktır.
4 — Topyekûn ,(8.570) aded sert maden kalem ucu için tahmin
edilen bedel (69.410) lira olup geçici teminatı (4.720) lira (50) kuruştur
5 — İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım
belli günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri.
2446/4-1

(î

l — t i !kgwm
güaü aaat ¡(15 ^ te yapılan eksiltmesine istekli
^Ttefidiğmdan, hava .birlikleri ihtiyacı için «7> aded 5\>rd 1047 modeli
Mercur). tipi veyahut Şevroie 4.946/1947 modeli Fleet master tipi binek
•tomobiynin alımı tekrar pasasuğa tosamuştıur.

Konya Asliye Hukuk Yargıçlığından:
Konya'da Pirevi Yöresinde 9 sayılı evde Salih kızı Elmas H ü y ü k tara
fından aynı yerden Ahmet oğlu Hüseyin H ü y ü k aleyhine açılan boşanma
dâvası zımnında tâyin olunan 8/7/1947 Sah günü saat 11,10 için dâvâlıya
davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmemiş olduğundan duruşma
nın gıyabında" icrasına ve oturumun da 8/9/1947 Pazartesi günü saat l i e
tâlikuıa karar verilmiş bulunduğundan mezkûr günde bizzat veya tara
fından musaddak bir vekil göndermediği takdirde gıyabında duruşmaya
devam olunacağı ve 8/7/1947 günkü oturumda tanık dinlenmiş olduğun
dan gıyap kararının da H. U. M. Kanununun 402 nci maddesi muethîsıce
muameleli olarak tebliğ m a k a m ı n a kaim olmak üzere ilân olunur.

29 A Ğ U S T O S 19*7

(Resmî Gazete)

Vakıflar Oenei Müdürlüğünden J

Sahtfe? 12847

Bayındırlık Bakanlığından?

İnşaat yaptırılacak

Tekrar eksiltmeye konulan tş

t — Ankara'da Aoafartaiar Caddesinde halen Paket Postanem ola
rak Ikuüazulan vakıf bina üzerine tesisat ile birlikte İş Hanı İnşası işi ka
pan sarf usuliyie eksiltmeye konulmuştur.
2 — Su İnşaatın keşif bedeli, inşaat kısmı ,(256.076) iki yüz eli* aiu
*&Ja yetmiş altı lira 1(82) seksen iki kuruş ve elektrik, kalorifer, asansör,
havagazı 7e sıhhi tesisat kısmı da .(199.670) yüz doksan dokuz bin altı yüz
yetmiş Ura <65) aitmiş beş kuruş olmak üzere ceman ¿455.747) dört yüz
süt beş bin yedi yüz kırk yedi Ura (47) kırk yedi kuruştur.
8 — Bu İnşa ve tesisata ait aşağıda yaslı evrak Vakıflar Genel Mü
dürlüğü inşaat Müdürlüğünden (22) Ura (79) kuruş mukabilinde alma-

1 — Adana Su İşleri 6 net Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan
(860.592,65) lira keşif bedelli Berdan Irmağı feyezan şeddeleri inşaatı
ve Koson Deresi düzeltimi işi olup 8/8/1947 günü yapılan eksiltmesinde
teklif olunan tenzilât lâyık had görülmediğinden dolayı aynı keşif *ıedeu
ve fiyat vahidi esası üzerinden tekrar eksiltmeye konulmuştur
2 — Eksiltme 11/9/1947 tarihine rastlayan Perşembe günü jaat
16 da Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde coplanan Su Eksiltme
Komisyonu odasında kapak zarf usuayie yapılacaktır
3 — İstekliler eksiltme şartlaşması, sözleşme projesi, Baymdırlık
işleri genel şartlaşması, umumi su işlen fenni şartlaşması île özel ve
fennî şartlaşmaları ve projeleri (43) lira (B* kuruş karşılığında Su İşleri
Reisliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 38.173,71 liralık geçici
teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi
muvaffakiyetle başardığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar bel
geleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az -(tatil günleri hariç)
üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bû işin eksilt
mesine girmek için yeterlik belgesi almaları, ve bu belgeyi göstermeleri
şarttır.
Bu süre içinde belge isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul e&brae*

X) Eksiltme şartnamesi.
3) Sözleşme.
O) Hususi şartname.
D) Senddpri ve fenni şartname.
E) Bina inşaatı keşfi.
5Py Elektrik tesisatı keşfi.
O/ Sıhhi tesisat keşfi.
H) Kalorifer tesisatı keşfi,
î ) Havagazı tesisatı keşfi
J ) Asansör tesisatı keşfi.
4 — Eksiltme t/9/1947 tarihine rastlıyan P&zartefii günü saat (15,30)
tia Vakıflar Genel Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğünde toplanacak İhale Ko
misyonu marifetiyle yapılacaktır. Teklif mektupları kararlaştırılan saat
ten bir 3aat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına
yefriîmiş olacaktır Posta gecikmeleri kabul edilmez.
5 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için (21.979) lira (90) ku*
T U Ş muvakkarMemına* yermeleri ve aşağıda yazılı vesikaları ibraz etmefcrt lâzımdır.
ai 1947 yılına ti* acaret odası vesikası.
fo*» Bu işin teknik aneminde bir işi iyi bir surette oaşardığım veya
idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden
m az (tatil günleri hariç) Üç gün önce Bayındırlık Bakanlığına başvura
cak bu isin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgeleri almış olmaları
•şarttır.
ej> Eksiltmeye gireceklerin bizzat yüksek mimar veya yüksek mü
hendis olmaları veya bunlardan biriyle müştereken teklif yapıp mukave
leyi birlikte İmza etmeleri lâzımdır.
$ — Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın hazırlanmasında, teklif
mektuplarının yazılışında, bu yazıların tevdiinde ve posta ile gönderilme
linde 2490 sayılı kanunun 32, 38 ve 34 üncü maddelerine harfiyen riayet
etmeleri lâzımdır
7 _ tabu laaaar.a Medeti vahidi fiat esası üzerinden ©denecektir.
2.H32/4.4

J. On. X

Batın Alma. J&unisyou Başkanlığından:

l —

(184000) kilo tei batyali kura ot kapak zarf usuliyie satm ah*
Beher kilosuna (12,50) kuruş fiat tahmin edilmiştir.
2 — İhalesi 5 Eylül 1947 Cuma günü saat 15 te yapılacaktır.
â ~ Geçici teminat (1244) Ura (25) kuruştur. Şartnamesi her gün
fc*o^*yoada görülebilir.
4 — İsteklilerin kanuni veslkalarlyle beraber geçici teminat hak#Q2su raya banka mektubunu havi teklif mektuplarım* belli gün ve saat
tentofcrsaat evveline kadar komisyona vermeleri
2371/4 - 4

2374/4-i

Trabzon limanı inşaatında kınanılmak üzere »seheri 125 hamuı»
tonluk dipten kapaklı üç aded anroşman dubasının fcmaU kapalı sarf
usuUyle eksiltmeye konulmuştur.
1
Bu dubaların her biri 166.000 ura hesabiyle clç dubanın b**te)î
495.000 lira tahmin edilmiş olup geçici teminatı 23.550 liradır
2 — EksUtme 11/9/1947 tarihine rastlayan Perşembe günü aaat m
altıda Bakanhğımız DemıryoOar İnşaat Dairesindeki eksiltme komis
yonunda yapılacaktır.
3 — Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin bu işin ceknık aneminde btr
işi iyi bir surette başardığını veya idare veyahut denetlediğini ispata
yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üo
gün evvel yazı Ue Bakanlığımıza başvurarak eksiltmeye girebilmek için
ehliyet belgesi almaları ve bu belgeleri teklif zarftartna tfoymaiarr
lâzımdır.
4 — Bu eksiltmenin, sözleşme projesi, eksiltme şartlaşması Bayın
dırlık İsleri Genel Şartlaşması, fenni ve dsel sartlasmal&r
difirer evrak
tan mürekkep bir takım eksiltme evrakı 1125 kuruş karşılığında De»
miryollar İnşaat Dairesinden satm alınabilir.
—

5 — Eksiltmeye girecek olanlar» 2490 sayılı kanunun ve eksiltme
şartlaşmasının tarifatma göre hazaruyacakları teklif zarflarım eskıitme
saatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz mükabüincie EksiltmeKomisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır Postada olacak gecikmeler
nazarı dikkate aunmıyacaktır.
2394/4-.;»

(

«Maliye Bakanlığından.

Ankara Belediye Başkanlığından
Ankara Belediyesi için otobüs satm alınacaktır
1 — Ankara Belediyesi için müesseselerden tfekuf alınmak sureayt«
şehir yolcu nakliyatında kullanılmak üzere 20 otobüs satm* olnıacakfiuv
2 — Alınacak otobüslerde aranılan evsafın" esaslı kısır Uartui s ir
şartname Belediye Tutanak Müdürlüğünden alınacaktır*
3 — Otobüs» verebilecek müesseseler tekSuterini 22/9/1947 Pazartesi,
gününe- kadar Ankara Belediye Başkanlığına vermelidirler.
2428/4-L

Tapılacak iş; Gelirler Genel Md. sabit dolap yaptırılacak
Keşif bedeU; (28.850,00) Ura
Geçici teminat: ı(2.126,25) Ura
Eksiltme mahalli ve tarihi: 12/9/1947 Cuma günü saat 16 da Maliye
Sakanhğı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde açık eksiltme suretiyle.
Şartname mefckûr mahalden bedeU mukabilinde alınabilir.
Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bu iş için Baymdırlık Bakanfcjuoda» alacaMart e&tyet belgesini komisyona ibraz etmeleri şarttır.
2433/4-2

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden

1
Erzurum, Elâzığ ve Malatya'da inşa zrMrtt&zik P t T. m te
lefon binaları İnşaatları ayrı ayrı eksiltmeleri* :haıe sunmak uıer*» feapalı zarf usuliyle "eksiltmeye konulmuştur.
2 — Erzurum'da inşa ettirilecek telefon santraûc oxn&*m:a keşifr
bedeU 237.006 lira 59 kuruş, geçici teminatı 13.100 lira 33 kuruş: Eiasığ'd».
inşa ettirilecek P. T. T. binasının keşif bedeli 285 345 Ura 66 karış g o ç M
—

Sahift r » 8 .

(Ream! Garete)

lej/jonaü 35.363 Ura 83 kuruş; Malatya'da inşa ettirilecek P. T. T. binaanntr Uesıi bedel3 520 9>9 ttra 33 kurjiş geçici teminatı 16.188 lira 37 ku
ruştu)
3 — Erzurum telefon santral* binasının eksiltmesi 15/9/2947
tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 da; Elâzığ P. T. T. bina
sının eksiltmesi 16/9/1947 tarihine rasthyan Salı günü saat 16 da ve
Malatya P. T. T. binasının eksiltmesi 17/9/1947 tarihine rasthyan Çarşam
ba günü saat 36 da olmak üzere her üçünün eksiltmesi P. T. T. İşletme
Genel Müdürlüğü binasmda toplanacak Satmaîma Komisyonunda yapı
lacaktır.
A
Erzurum telefon binasına ait şartname plân ve projeler 1185
kuruş; Elâzığ P T T . binasına air olanlar 1427 kuruş ve Malatya P. T. T.
binasına ait olanlar 2555 kuııış mukabilinde Ankara'da P. T. T. İşletme
Genel Müdürlüğü Emlâk ve Levazım Müdürlüğü Emlâk Şubesinden; İs
tanbul'da P. T. T Umumi Depo Muhasebeciliğinden alınabilecekleri gibi
Erzurum telefon binasına alt şartname, plân ve projeler aynı bedelle
Erzurum ve Trabzon P. T. T. BaşmfiâSriû&Ierinâen Elâzığ P. T. T. binasına
alt olanlar Elâzığ P. T. T. Müdürlüğü ite Diyarbakır P. T. T. Başmüdürlü
ğünden ve Malatya P.tf.T. binasına ait olanlar da Malatya P. T. T.
Müdürlüğü ile Sivas Bölge Başmüdürlüğünden alınabilirler.

*9 A Ğ U S T O S

W

iştirak etmek istiyenlerin 180.000 ve Malatya P T T
tuna* tnsi itmesine
iştirak etmek istiyenlerin 200,000 lira bedeli uma-«an cm ıı^blna^* inşaatını
mütaahhit sıfatiyle taahhüt ettiklerini ve bü'taar. üUtJWiXL JV* tnı şekilde
ifa ederek binanın geçici veya kati kabullerinden t> ırınJ yap*ermiş olduk
larım bildirir 1946 yılı içinde resmî dairelerden fejonua rey s bu yjj içinde,
dairesince itibarı teyit edilmiş vesikalarını veyahut da en az eksiltmesine
iştirak edilmek istenilen binanın keşif bedeli tutarında lesmi bîr daire
binası inşaatını şantiye şefi olarak idare veyt, denet Jectofcîerini ispata,
yarar vesikalannı 11/9/1947 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 17 ye
kadar bir dilekçe ile P. T. T. İşletme Getoei Müdürlüğü*' Vap: İşleri Müdür
lüğüne vererek eksiltmeye iştirak vesikası almalaı. ve bu vesikayı dış
teklif zarfı içinde Satmaîma Komisyonuna tevdi et melerJ , yüksek mü
hendis, yüksek mimar; mühendis veya mimar olmıyai isteklilerin bu titrı
haiz bir zatı inşaatm başından sonuna kadar çaiıştıra çağma dair re'aer
tanzim edilmiş bir noter taahhütnamesini dış tekirt zorları IÇJJCI ver
meleri lâzımdır.
l

6 — Bu üç işten her birine ait teklif meKtununun^ «n geç c ışjn
eksiltmesi için tâyin olunmuş günde belli edilmiş, saatten bir saat evvelin*
kadar Satmaîma Komisyonuna tevdi edilmiş olmas. sarfiir Postada ge
cikmeler kabul edilmez.

5 — Bu eksiltmelerden Eruzurum telefon binası eksiltmesine işti
kak etmek lstiyenlerin en az 340.000, Elazığ P» T. T, binam eksiltmesine
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Sayı:6694

İÇİNDEKİLER

Kanunlar

Sayfa

5118 Nakil Vasıtaları Hakkındaki 3827 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasını Dair Kanun

1

5119 Amortisman Sandığı Hakkındaki 2794 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

1

İlanlar

2

