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Madde 1 — Hakikî veya hükmi şahısların zilyed bulundukları gayri
menkule başkası tarafından tecavüz ve müdahale edildiği takdirde o 
gayrimenkul zilyedinin ve zilyed birden fazla olduğu takdirde içlerinden 
her hangi birinin müracaatı üzerine o gayrimenkulun bağlı bulunduğu 
mahallin kaymakam veya valisi tarafından aşağıda yazılı hükümler da
iresinde bu tecavüz ve müdahale def'i ve gayrimenkul zilyedine mahal
len teslim olunur. 

Köye ait gayrimenkullere vaki tecavüzlerde köyün kanuni temsil
cisi veya koy halkından her hangi biri tarafından bu maddede sözü ge
çen mercilere müracaat halinde dahi bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Zilyedine teslim olunan gayrimenkule başkaları tarafından vukufou-
lacak tecavüz ve müdahaleler yeni bir tahkikat yapılmaksızın derhal 
menedilir. 

Madde 2 — Tecavüzü menedilen kimse bu gayrimenkulde vücuda 
getirdiği her türlü ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak umumi 
hükümler dairesinde mahkemeye müracaat edebilir. 

Madde 3 — Tecavüz eden; gayrimenkul üzerinde terciha şayan bir 
hakkı olduğunu iddia etse bile ait Olduğu mahkemeye müracaat eyleme
si lüzumu kendisine tebliğ olunur. 

Bu hal, tarafların mahkemeye müracaatla refiyet veya mülkiyet 
davaları açmalarına mâni olmaz. 

Madde 4 — Tecavüzden evvel malın zilyedi bulunan kimsenin teca
vüz ve müdahalenin vukuunu öğrendiği tarihten itibaren 60 gün içinde 
müracaatta bulunması lâzımdır. Bu müddet tecavüzün vukuundan iti
baren bir seneyi geçemez. 

Madde 6 — Müracaat vukuunda vali kaymakam veya vazifelendi
recekleri memur veya memurlar tarafından tahkikat yapılır. 

Tahkikat on beş gün içinde ikmal edilerek karara bağlanır. Bu müd
det içinde karar verilemediği takdirde keyfiyet sebepleriyle üst makama 
bildirilir. ' 

Verilen kararlar kesindir. 

Madde 6 — Tahkik memurlarının harcırahları ile mûtad nakil vası
tası ücretleri müracaatçılar tarafından Maliye ve Belediye veznesine ve
ya köy sandığına yatırılabilir. 

Memur harcırahlarının tâyininde Harcırah Kararnamesi hükümleri 
esas tutulur. 

Birden ziyade işler mümkün oldukça aynı günde yapılır. Bir gün
de birden ziyade iş yapıldığı takdirde görülen iş aynı mahalde bulunur
sa harcırah ile nakil vasıtası ücreti iş sahipleri arasında müsavi hisse
lere, muhtelif mahallerde ise nakil vasıtası ücreti mesafe nazara alına
rak mütenasip hisselere ve harcırah müsavi hisselere göre taksim edilir. 
Tahkikat sonunda tecavüzün menine karar verilirse tahakkuk ettirilen 
paranın mütecavizden tahsiline de karar verilir. Paranın tahsiline müte
dair olan karar fıkrası icra dairelerince infaz olunur. 

Madde 7 — Tecavüzü defedilen kimse mahkeme karariyle kendine 
teslim edilmeksizin o gayrimenkule tecavüz ederse birinci maddeye göre 
tecavüzü defedilmekle beraber Sulh mahkemelerince iki aydan altı aya 
kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

Eğer bu tecavüz silâhlı bir kişi veya silâhlı olmasalar bile bir kaç 
kişi tarafından ika olunursa bir seneden üç seneye kadar hapis cezası 
verilir. 

Bu dâvalar acele olarak görülür. 

Madde 8 — Gayrimenkule tecavüzün define dair olan 2311 sayılı 
kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 9 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 10 — Bu kanunu Adalet ve İçişleri Bakanları yürütür. 
21/4/1952 

No. Başlığı 

Resmî 
Dustur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

2311 

Yürürlükten kaldırılan Kanun : 

Gayrimenkule tecavüzün define dair Kanun 24/6/1933 9 14 1607 2435 



Sahife : 3446 (Resmî Gazete) 

T. B. M. M. KARARLARI 

24 NİSAN 1952 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun muvakkat (2) nci 
maddesinin (B) bendindeki «veya fiyatları fahiş görü-

len» ibaresinin yorumlanmasına mahal 
olmadığına dair 

Karar No: 1796 

Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 4223 sayılı kanunun muvakkat 
2 nci maddesinin (B) bendindeki «veya fiyatları fahiş görülen» ibaresinin, 
faturalı veya faturasız ve diğer vesaiki ihticaca salih olsun olmasın 
bütün çaylara şâmil bulunduğu metnin açık ibaresinden anlaşılmasına 
göre yorumlanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir. 

16/4/1952 

Mülkiye Başmüfettişi Memduhü İçöz'ün emeklilik işleminin iptali 
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararının 

kaldırılmasına dair 

Karar No: 1797 

Mülkiye Başmüfettişi Memduh îçöz'ün emeklilik işleminin iptaline 
dair olup Dilekçe Komisyonunun 26/2/1952 tarihli Haftalık Karar cetve
linde neşrolunan 1565 sayılı kararın kaldırılmasına, Kamutay'm 16/4/1952 
tarihli Birleşiminde karar verilmiştir. 

16/4/1952 

~-- - • . » • * — — - — 

Bakanlar Kurulu Kararları 

Karar Sayısı: 14688 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince 
30/7/1940 tarihli ve 2/14083 sayılı kararla yürürlüğe konulmuş olan ipti
dai maddeler tenzilât cetvelinin G işaretli deri sanayii grupuna (çanta 
ve portföy) mamulleri için 9 sıra sayılı pozisyon olarak 22/9/1947 tarihli 
ve 3/6423 sayılı kararla ilâve edilen % 47 tenzilât nispetinin kaldırılması 
ve sözü edilen pozisyonun: 

9 — a - Deri, kösele ve diğer ilk maddelerini hariçten satın alan 
sınai müesseselerde imal olunan saraciye eşyası % 53, 

b - Derisini hariçten satın alıp köselesini kendi yapan sınai mü
esseselerde imal olunan ayakkabılar % 28, 

c - Tabanındaki krepsol veya lâstiğini hariçten satın alıp derisini 
kendi yapan sınai müesseselerde imal olunan ayakkabılar % 15, 

şeklinde değiştirilmesi ve mezkûr mamuller için hizalarında yazılı 
ilk madde indirilmelerinin uygulanması, Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğının muvafakatine dayanan Maliye Bakanlığının 18/3/1952 tarihli ve 
28921-53/9299 sayılı yazısiyle yapılan teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
22/3/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

22/3/1952 

CUMHURBAŞKANI 
C. BAY AR 

M. Eğitim Bakanı 
T. İLERİ 

Bayındırlık Bakanı 
K. ZEYTİNOĞLU 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M U H L İ S E T E 

Maliye Bakanı 
H. POLATKAN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

G. ve T. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı İşletmeler Bakanı V. 
S. YIRCALI N. ÖKMEN S. KURTBEK N. ÖZSAN N- ÖZSAN 

Karar Sayısı: 14694 

Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı Üyeliğine Kemâl Cemâl öncel'in 875 lira aylık ücretle 
tâyini; adı geçen Bakanlığın 24/3/1952 tarihli ve 6/2303 sayılı yazısı üze

rine, 3491 sayılı kanunun 16 nci ve 3659 sayılı kanunun 3 üncü madde
lerine göre, Bakanlar Kurulunca 26/3/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

26/3/1952 
CUMHURBAŞKANI 

C. BAY AR 

Başbakan 
A. M E N D E R E S 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. A Ğ A O Ğ L U 

Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı 
F. L. KARAOSMANOĞLU R. NASUHlOĞLU 

M. Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı. Maliye Bakanı 
H-KÖYMEN F.L . KARAOSMANOĞLU F. KÖPRÜLÜ H. POLATKAN 

M. Eğitim Bakanı 
T. İLERİ 

Bayındırlık Bakanı 
K. ZEYTİNOĞLU 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
MUHLİS ETE 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

G. ve T. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı İşletmeler Bakanı V. 
S. Y1RCAL1 N. ÖKMEN S. KURTBEK N. ÖZSAN > N- ÖZSAN 

Karar Sayısı: 14732 

Hizmet süreleri 24/3/1952 tarihinde sona eren Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Yönetim Kurulu Üyeliklerinden 65 yaşını ikmal ettiği için 5434 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesi gereğince yaş haddine uğramış bulunan 
Fahri Engin'in yerine Başkanlığa Şeref Mengü'nün ve diğer üyeliklere 
İrfan Erdem ile Cemil Topçubaşı'nın ve aynı Yönetim Kurulu Üyeliği 
ile Banka Genel Müdürlüğüne Medeni Berk'in yeniden tâyinleri, Baş
kan ve Genel Müdür ücretlerinin 875 ve üyelerin ücretlerinin de 750 şer 
lira olarak tesbiti; Maliye Bakanlığının 11/4/1952 tarihli ve 5110-4-13516 
sayılı yazısiyle yapılan teklifi üzerine, 3659 sayılı kanunun 3 üncü ve 
4947 sayılı kanunun 11 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
12/4/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

12/4/1952 
CUMHURBAŞKANI 

C. BAY AR 

Başbakan 
A. M E N D E R E S 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. AĞAOĞLU 

M. Savunma Bakanı 
H. KÖYMEN 

M. Eğitim Bakanı 
T. İLERİ 

İçişleri Bakanı V . 
A. MENDERES 

Devlet Balkanı V. 

Dışişleri Baltanı 
F. KÖPRÜLÜ 

Bayındırlık Bakanı 
K. ZEYTİNOĞLU 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
MUHLİS ETE 

Adalet Bakanı 
R. NASUHlOĞLU 

Maliye Bakanı 
H. POLATKAN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

G, ve T. Bakamı Tarım Bakanı Ulaştırma Balkanı Çalışma Bakanı İşletmeler Bakanı V. 
S.YIRCALI N. ÖKMEN S. KURTBEK N. ÖZSAN N. ÖZSAN 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı 
A. MENDERES S.AĞAOĞLU F.L. KARAOSMANOĞLU R. NASUHİOĞLU 

M. Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
H.KÖYMEN F. L. KARAOSMANOĞLU F. KÖPRÜLÜ H.POLATKAN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. AĞAOĞLU 



24 NİSAN 1952 (Resmi Gazete) Sahife: 3447 

Y Ö N E T M E L İ K 
Milli Eğitim Bakanlığından: 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü Yönetmeliği 
[13 Haziran 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 10 

uncu maddesi uyarınca 27/3/1952 tarihinde Milli Eğit im Bakanı tara
fından onanmıştır.] 

Genel hükümler 

Kuruluş : 

Madde 1 — 5627 sayılı kanunun 1 inci maddesi gereğince Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı olmak ve 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince tüzelkişiliği haiz bulun
mak üzere bir «Maliye Enstitüsü» kurulmuştur. 

Gaye : 

Madde 2 — Enstitünün gayesi genel mali ve iktisadi konular ve 
bunlarla ilgili meselelerle memleketin malî ve iktisadi meseleleri üze
rinde her türlü ilmî araştırmalar yapmak, maliye ve İktisat İlimlerinin 
gelişmesine ve yayılmasına serbest kurları ve yayınları vesair çalışma-
lariyle faydalı olmaktır. 

Madde 3 — Enstitü, bu gayenin tahakkuku için : 
a) Çalışma sahası ile ilgili bir kitaplık ve arşiv tesis eder. 
b) Çalışma sahası ile ilgili konular üzerinde serbest kurlar ve se-

mineler, ilmî toplantılar ve kongreler tertip eder. 
c) . Türkiye Maliye ve iktisat Tarihi üzerinde incelemelerde bu

lunur. 
ç) Yurt içinde ve dışında başka kurumlar tarafından tertiplenen 

kongre ve konferanslara tebliğler ve delegeler göndermek suretiyle işti-
tirak edebilir. 

d) Maliye ve iktisat İlimleri üzerinde çalışan yerli, yabancı ve mil
letlerarası teşekküllerle münasebetler tesis eder ve işbirliği yapar. 

e) Çalışma sahasına giren konulara dair sorulacak hususlar hak
kında araştırmalar yapar ve mütalâa bildirir. 

f) Tatbikatı da gözönünde bulunduran bir neşriyat serisi meyda
na getirir. 

Madde 4 — Enstitü, tertiplediği serbest kur ve seminerlere devam 
edenlerin devam ve başarılarını gösteren bir belge verir. 

Teşkilât 

Üyeler : 

Madde 5 — Enstitünün aslî ve muhabir üyeleri vardır. 
Madde 6 — Enstitünün aslî üyeleri şunlardır : 
a) Siyasal Bilgiler Fakültesinde Enstitünün çalışma sahası ile i l 

gili dersleri okutan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri Enstitünün 
aslî üyeleridir. 

b) Ankara Üniversitesi ile diğer üniversitelerde enstitünün çalış
ma sahası ile ilgili dersleri okutanlar, diledikleri takdirde aslî üye ola
bilirler. 

c) a ve b bendlerinde sözü geçenler dışında üniversiteler ve yük
sek okullar öğretim üyeleri ile tecrübe, ihtisas veya yayınları ile tanın
mış olan kimseler, Enstitü Müdürünün teklifi ve Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Genel Kurulunun üçte iki çoğunlukla vereceği kararla aslî üyeliğe 
seçilebilirler. 

Madde 7 — Türkiye dışındaki üniversitelerin ve ilmî kurumların 
mensuplariyle Enstitünün çalışma sahasına giren konularda tecrübe, ih
tisas veya yayınları ile tanınmış yabancılar, Enstitü Müdürünün teklifi 
ve Enstitü Yönetim Kurulunun karariyle muhabir üyeliğe seçilebilirler. 

B — Organlar : 

Madde 8 — Enstitünün organları şunlardır : 
a) Enstitü Genel Kurulu, 
b) Enstitü Yönetim Kurulu, 
c) Enstitü Müdürlüğü. 
Madde 9 — Enstitü Genel Kurulu aslî üyelerden müteşekkildir. 

Genel Kurul her yıl Kasım veya Aralık ayında Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde toplanır. Toplantılar mevcut üyeler ile açılır ve kararlar çoğunluk
la verilir. Enstitü Genel Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulunun karan ve
ya aslî üyelerin üçte birinin isteği ile olağanüstü toplantıya çağırılabllir. 

Madde 10 — Genel Kurulun başlıca vazifeleri şunlardır : 
a) Enstitünün çalışmalarını gözden geçirmek ve gelecek yıl çalış

maları hakkında direktifler vermek, 
b) Yönetim Kuruluna iki üye seçmek, 
c) Kendisine sunulacak diğer işler hakkında kararlar vermek. 
Madde 11 — Enstitü Yönetim Kurulu beş üyeden müteşekkildir. 

Bunların üçünü Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörler Kurulu 6 ncı mad
denin a bendinde sözü geçen üyeler arasından seçer. Diğer ikisi Ens
titü Genel Kurulunca, aslî üyeler arasından seçilir. Üyelik süresi iki yıldır. 

Madde 12 — Yönetim Kurulunun vazife ve salâhiyetleri şunlardır : 
a) Enstitünün çalışma programını düzenlemek, akademik işlerini 

ve yayınlarını idare etmek, 
b) Enstitünün bütçe ve kati hesaplarını kabul etmek, 
c) Müdürlükçe getirilecek işleri müzakere ederek karara bağla

mak. 
Madde 13 — Enstitünün bir Müdürü ve bir Genel Sekreteri vardır. 

Bunları Enstitü Yönetim Kurulu Fakülte Profesörler Kurulunca seçilmiş 
bulunan üç üyesi arasından seçer. 

Madde 14 — Müdür, Enstitüyü temsil ve Yönetim Kuruluna baş
kanlık eder; Enstitünün akademik ve idari işlerini görür. Genel Kurul 
ile Yönetim Kurulu kararlarını ve bütçeyi tatbik eder. 

Madde 15 — Genel Sekreter Müdüre yardım eder ve onun vere
ceği yetkileri kullanır; yokluğunda Müdüre vekâlet eder. 

Malî hükümler 

Madde 16 — Enstitünün gelir kaynakları şunlardır : 
a) Siyasal Bilgiler Fakültesi bütçesinden ayrılacak ödenekler, 
b) Diğer Devlet daireleri, mahallî idareler, âmme müesseseleri ve 

teşekküller bütçelerinden yapılacak yardımlar, 
c) Yayınlarının satış bedeldi, 
ç) Bağışlar, teberrular ve hizmet karşılığı alınacak ücretler. 
Madde 17 — Siyasal Bilgiler Fakültesi mensupları dışında kalan 

kimseler tarafından verilecek kurlar ve konferanslar için ücret ödene
bilir. 

Madde 18 — Yönetim Kurulu kararı ile Enstitüce yayınlanacak 
telif ve tercüme yazı ve eserler için Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Yö
netmeliğinde gösterilen miktarlarda ücret verilir. 

Madde 19 — Enstitü bütçesinin tahakkuk âmiri Enstitü Müdürü 
ve ita âmiri Fakülte Dekanıdır. 

Geçici Madde — Enstitü Genel Kurulunun ilk toplantısına kadar 
Yönetim Kurulunun bütün üyelerini Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesör
ler Kurulu seçer. 
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İLÂNLAR 

M. S. B, 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf suretiyle aşağıda cins ve miktarı yazılı olan 7 ka
lem çıplak hat malzemeleri satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 8 Mayıs 1952 Perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul 

Lv. Amirliğinde görülür ve isteyenlere 295 kuruşluk makbuz karşılığında 
Komisyonda satılır. 

4 — Hepsinin muhammen bedeli 58.655 (elli sekiz hin altı yüz elli 
beş) lira olup geçici teminatı 4.183 (dört bin yüz seksen üç) Uradır. 

5 — Hepsi bir firmaya ihale edilebildiği gibi kalemlerdeki miktar
lar bölünmemek şartiyle ayrı ayrı taliplere de ihale edilir . 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarmı en geç ihaleden bir saat evve
line kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Muhammen 
fiyatı 

Cinsi Miktarı Lira Kr. 

2 No, çıplak hatizalatörü 5000 aded 1 15 
2 No. deve boynu demiri 16 mm. 5000 » 1 00 
Düz mesnet demiri 6000 » 0 60 
4 mm. galvanizli demir tel 2000 kilo 1 00 
3 » » •» •» 29000 > 1 07 
2 •» » •» » 10000 » 1 10 
Madenî katran 2500 » 0 07 

1757 /4-2 

M . S o B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf usuliyle Etimesgut garnizonunda kurulu bir aded 
*0X100 fit ebadındakl büyük baraka Komisyonda mevcut keşif ve pro
jesine göre İki kat halinde ve ranza olarak yapılacaktır. 

2 — İhalesi 29/4/1952 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapıla
caktır. 

3 — Keşif bedeli 25877,25 lira olup geçici teminatı 1940,79 liradır. 
4 — Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve 

istanbul Levazım Amirliğinde görülür. Ve istiyenlere 130 kuruşluk mak
buz mukabilinde Komisyondan verilebilir. 

5 — Bu işe girecekler ihale gününden (tatil günleri hariç) üç gün 
fvvel Hava Kuvvetleri K. İnş. Gr. Bşk. dan belge almaları lazımdır. 

6 — İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar tek-
- i mektuplarını makbuz mukabili Komisyon Başkanına vermeleri pos
tadaki gecikmeler nazarı itlbare alınmaz. 

1589 / 4-4 

Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Ortaokullar iş atelyeleri ihtiyacı için şartname ve numunelerine 
göre 61 kalem el takımları 21.616-Ura muhammen bedelle ve kapalı zarf 
usulü eksiltme ile satın alınacaktır. İstekliler şartname ve mühürlü nu
muneleri her gün okulda görebilirler. İhaleye iştirak edecekler de mu
vakkat teminatları olan 1622 lira, ticaret odası vesikasını havi teklif 
zarflarını kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak ihale günü olan 
7/5/1952 Çarşamba günü saat 15 ten bir saat evvel Enstitü binasında 
toplanacak satınalma komisyonuna vermeleri lâzımdır. Posta gecikmeleri 
kabul edilmiyecektir. 

1796 / 4-2 

Cumhurbaşkanlığı lHlarmonlk Orkestrası Şefliğinden : 

1 — Orkestramız mensuplarına kumaşı ve dikiş malzemesi İdare
mizden verilmek şartiyle 85 - 90 takım smokinin diktirilmesi işi 
13/4/1952 den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Beheri 70 lira üzerinden 90 takımın tutarı 6300 liranın ilk te
minatı 472 lira 50 kuruştur. 

3 —• Elbiselerin ihalesi 28/4/1952 Pazartesi ğünıü saat 15 te Ankara 
Okullar Saymanlığı binasında yapılacaktır. 

4 — Numuneyi görmek ve şartnameyi okumak istiyenler her gün 
mesai saatleri içinde Orkesra Şefliğine müracaatları. 

5 — İsteklilerin şartnamede yazılı vesaika hamilen yukarda gün 
ve saate hazır bulunmalar. 

1666 / 4-3 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

Kamyon ve hububat örtüleri için bez alınacak 
1 — 86.250 lira muhammen bedelli 6.468 lira geçici teminatlı kam

yon ve hububat örtüsüne lüzumlu 11500 metre bez açık eksiltme yoliyle 
satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme 5/5/1952 Pazartesi( günü saat 16 da Atatürk Bulvarı 
261 numaralı Genel Müdürlük binasında Yönetim Komisyonunca yapı
lacaktır. 

3 — Teknik şartnamesi Genel Müdürlük Levazım İşleri Müdürlü
ğünden, İstanbul'da Kemeraltı Zürefa Sokak No. 41 de Yollama Memur
luğundan verilir, İdari şartname buralarda görülür. 

1741 / 4-4 

• " • 

Siverek Belediye Başkanlığından : 

Yapı işleri ilânı 
1 — İkinci tip fennî mezbaha inşaatı keşfi (65.963) lira 25 kuruş, 

elektrik tesisatı (1.005) lira, sıhhi tesisatı ise (2.966) lira ki ceman bütün 
inşaat tahmin bedeli (69.934) lira 25 kuruştur. 

2 — Eksiltme 5/5/1952 Pazartesi günü saat 10 da Belediye Encü
meni marifetiyle ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için ihale gününden enaz üç gün ev
vel Urfa Valiliğine müracaatla alınacak ehliyet vesikaları ve 1952 yılı 
ticaret odası vesikası ve 4746 lira 72 kuruşluk muvakkat teminat mak
buzu eksiltmeden bir saat önce Komisyon Başkanlığına ibrazı lâzımdır. 

4 — Bu işe ait şartname ile sözleşme ve diğer vesaikleri istekliler 
her gün Saymanlıkta görebilirler. 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dâhilinde teklif mek
tuplarını ihaleden bir saat önce Komisyon Başkanlığına ve usulü daire
sinde makbuz mukabili vermeleri iktiza eder. 

6 — Postadaki tehir hiçbir suretle nazara alınmaz. 
1758 /4-3 

Vakfıkebir Asliye Ticaret Yargıçlığından: 

Çorum vapurunun 7 nci seferi ile ve 88 ordino ve 4077 konişmento 
ile Vakfıkebir Beşikdüzü'nde tüccar Ali Baş namına Azım Ambarı vası-
tasiyle gönderilen 100 kilo ağırlığında DO. marka bir balya boş çuval, 
baş markalı bir, Fi, nevi 55 kilo sıkletinde karbonat dösut ve baş markalı 
«Fi» nevi 90 kilo ağırlığında kireç kaymağı ki ceman 285 kilo miktarında 
olan işbu mallara ait yukarda numarası yazılı konişmento zayi olduğun
dan ilk ilân tarihinden itibaren 45 gün zarfında konişmentoyu bulanın 
Vakfıkebir Asliye Ticaret Mahkemesine ibraz eylemesi aksi takdirde 
müddetinin hitamında konişmentoun iptaline karar verileceği Ticaret 
Kanununun 638 inci maddesi gereğince ilân olunur. 

1281 / 3-3 



24 NİSAN 1952 (Resmî G—rte) Sahftfet 3449 

Istanbul Asliye ikinci Ticaret Mahkemesinden: 

852/101 
Bursa'da Zeki Mumcu Kitapevi tarafından keşide ve Bursa İş Ban

kası Setbaşı Şubesince tanzim olunan 10/11/1951 tarih ve 41064/14 numa
ralı (2000) liralık çekin zayi olduğundan bahisle iptaline karar verilmesi 
lehdarı tüccardan Rifat Akar tarafından talebedilmlş ve mahkemece de 
keyfiyetin Ticaret Kanununun 638 İnci maddesi mucibince 45 gün müd
detle üç defa Resmî ve gayri resmî gazetelerle ilanına karar verilmiş 
olmakla bahsi geçen çekin bu müddet zarfında mahkemeye ibraz edil
mesi aksi takdirde iptaline karar verileceği ilân olunur. 

1564 / 3-3 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından : 

1500 ton sönmemiş kireç alınacak 
1 — 1500 ton sönmemiş kirecin satımı alınması kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Malzemenin muhammen bedeli 60.000,—• ve muvakkat teminatı 

4.250,— liradır. 
3 — Şartnameler 300 kuruş mukabilinde Ankara Merkez ve Hay

darpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top

lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 5/5/1952 Pazartesi günü 
saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği ve
sikalarını aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabilinde adı 
geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten önce 
ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta İle göndermeleri) 

1754 / 4-4 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Çimentosu İdareden verilmek şartiyle Yeşilköy Hava Alanında 
mevcut pistlerden bozuk kısımlarının betona tahvili ve sathi asfalt kap
lama işi vahidi fiyat esasına göre ve 225.645 lira 86 kuruş muhammen 
bedeli üzerinden kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Geçici teminatı 13.782 lira 29 kuruştur. İşbu teminat Merkez 
Bankasındaki 1543 sayılı hesaba yatırılarak alınacak makbuz tekliflerine 
bağlanacaktır. 

3 — Eksiltme 2/5/1952 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 11 de*̂  
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünde müteşekkil Alım ve Satım Ko
misyonunda yapılacağından buna ait şartname Ankara'da adı geçen Ge
nel Müdürlük Levazım Müdürlüğünden, Yeşilköy ve izmir Meydan Mü
dürlüklerinden 11 lira 28 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

4 — istekliler şartnamenin 20 nci maddesinde yazılı olduğu üzere 
Devlet daire veya müesseselerine en az 200.000 lira keşif bedelli inşaat ve
ya tamirat işi yaparak geçici, veya kati kabulünü yaptırmış, kendisi mü
hendis olduğu takdirde aynı keşif bedelli inşaat, tamirat işini denetlemiş 
geçici, kati kabulünü yaptırmış olduğuna dair belge ibraz ederek eksilt
me gününden en az dört gün evvel bir dilekçe ile idareye müracaatla bu 
işe mahsus yeterlik belgesi alarak tekliflerine bağlanması şarttır. 

5 — Bir belgeyi vaktinde temin edemiyenler eksiltmeye iştirak ede
mezler, isteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarflarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar adı geçen Komisyona vermeleri 
şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
1699 / 4-3 

Başbakanlık istatistik Genel Müdürlüğü Artırma ve eksiltme 
Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Kapalı zarf usuliyle eksiltme ve ihalesi yapılacak olan on 
aylık dış ticaret İstatistiklerinin baskısıdır. 

2 — Mecmuu 140 - 160 forma tahmin edilen on aylık dış ticaret 
istatistiklerinden beşer yüz (500) nüsha bastırılacaktır. 

3 — Bu eserin 16 sahifelik beher forması için 125 (yüz yirmi beş) 
Ura fiyat tahmin edilmiştir. 

4 — ihaleye iştirak edebilmek için tutarı olan 20.000 Ura (yirmi 
bin) üzerinden <% 7,5 hesabiyle muvakkat teminat vesikası ve ayrıca 
adı geçen kitap için daireden tesellüm edilecek kâğıt hakkında da te
minat vesikası verilmesi lazımdır. 

5 — Eksiltme, 1952 senesi Nisan ayının 29 uncu Sah günü saat 
15 (on beş) te İstatistik Genel Müdürlüğü binasında toplanacak olan 
Komisyonda yapılacaktır. . 

6 — Bu İş için verilecek teminatlar 24 saat evvelinden Hazine 
veyahut Merkez Saymanlığına yatırılarak makbuzları Komisyona ve
rilir. 

7 — istekliler, bu işi yapmaya ehliyetli olduklarına dair lcaibeden 
vesaiki ibraza mecburdur. 

8 — Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Komisyon Katipliğinden 
İstenebilir. 

1641 / 4-4 

Ankara 3. Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

952/307 
Medeni Kanunun 357 ve 399 uneu maddeleri gereğince mahkûm is

mail Başkan'm mahkûmiyet müddetinin ikmaline kadar ağabeyisi Mus
tafa Başkan'ın vasi tâyin edildiğine karar verilmekle keyfiyet aynı ka
nunun 360 ve 371 inci maddeleri hükmüne göre ilân olunur. 

1802 

992/305 
Medeni (Kanunun 357 ve 399 uncu maddeleri gereğince mahkûm 

Hayati Yıldırım'a, mahkûmiyet müddetinin ikmaline kadar amcası is
mail Yıldırım'ın 11/4/1952 tarihinden itibaren vasi tâyin edildiğine karar 
verilmekle keyfiyet ilân olunur. 

1803 » 
Çamardı Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/100 
Çamardı İlçesinin Kavaklıgöl Köyünden Durdu Yılmaz'ın o yer

den Mehmet Yılmaz aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının Çamardı 
Asliye (Hukuk Mahkemesinde icra kılman açık yargılaması sonunda : 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiye, gıyap kararı ve resmî ilâna rağ
men dâvâlı duruşmada hazır bulunmamış olduğundan gıyabında verilen 
7/4/1952 gün ve '952/25 sayılı karar dâvâlı tarafından 15 gün içinde tem
yiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 

1797 • 
Arapkir Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/117 
Arapkir'in Anfoerge Köyünden Tahsin Akarsu'yun açmış olduğu dâ

vada : 
Seküsü Mahalesinden Şükrü oğlu Mustafa Nuri, Şevket ve Hasan 

ve Hüseyin'in Kanunu Medeninin 31 inci maddesine tevfikan gaipliklerine 
karar verildiği ilân olunur. 

1799 

T. C. Ziraat Bankası Yeşilhisar Ajansından : 

Ajansımıza olan borcunu zamanında ödemediğinden dolayı Tahsin 
Yesari'ye ait İlçenin Tevliyet bölgesindeki 3767 dekar 900 metrekarelik 
tarla, 3202 sayılı Bankamız Kanununun 40 inci maddesi hükmüne uyula
rak satışa çıkarılmışsa da talip zuhur •etmediğinden bu defa mezkûr iha
lenin, 15 gün uzatılarak 24/4/1952 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
15 te yine Bankamız binasında yapılacağı ilân olunur. 

1813 

Ajansımıza olan borçlarını zamanında ödemediklerinden dolayı 
Mehmet Orhan Özer, Ayşe Kâmran Bayraş vekili ve şerikleri Hamdi Gö
nen'e ait ilçenin Tevliyet bölgesindeki 4738 dekar 79 metrekarelik tarta, 
3202 sayılı Bankamız Kanununun 40 inci maddesi gereğince satışa arıze-
dilimişse de talip zuhur etmediğinden bu defa ihalenin, on beş gün uza
tılarak 24/4/1952 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 te yine Ban
kamız binasında yapılacağı İlân olunur. 

1814 



Sahife: 3450 (Reami Gcw*e) 24 NtSAN 1958 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Eksiltmeye konulan İş : 
1 — Konya Su İşleri 7 noi Sulbe Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Ilgın - Bol asan deresi ıslahı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat 
birimleri esası üzerinden (490.500) liradır. 

2 — Eksiltme 30/4/1952 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 
(11) de Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri Genel 
Şartnamesi ve Su işleri Umumi Fennî Şartnamesini ve bu işe ait evrak 
ile projeleri (24,53) Ura karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler'. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (23.370) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan 
diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata 
yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaatla 
bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve bu 
belgeyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tekkişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 

5 — isteklilerin teklif mektuplarmı 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1639 / 4-4 

Eksiltmeye konulan iş: 
Erzincan iSu işleri 11 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan İğdır -

Başköyseddesl ve Arapkir Mahmuzları inşaatı işi olup tahmin edilen 
keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (575.000) liradır. 

2 — Eksiltme 5/5/1952 tarihine raslıyan Pazartesi günü ve saat 
11 de Ankara'da Su işleri Reisliği binası İçinde toplanacak olan Su Ek
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri 
genel şartnamesi ve su işleri umumi fennî • şartnamesini ve bu işe ait 
evrak ile projeleri (28.75) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabi
lirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı 
(26.750) liralık geçici teminat vermeleri ve bu İşin teknik ehemmiye
tinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetli başardığını veya idare ve 
denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı 
günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Ba
kanlığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik bel
gesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tekkişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

5 — isteklilerin teklif ımektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1650 / 4-3 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Konya Su işleri 7 nci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Ş. Karaağaç deresi ıslahı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birim
leri esası üzerinden (883.500) liradır. 

2 —' Eksiltme 3/5/1952 tarihine raslayan Cumartesi günü saat (11) 
de Ankara'da İSu işleri Reisliği binası İçinde toplanacak olan Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 —• isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak 
ile projeleri ı(44,18) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek dçin isteklilerin Bakanlığa karşı (39.090) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulu
nan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini 
ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az 
(tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına mü-
raatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi alımalaın ve 
bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi Olması 
(özel v© tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 noi maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımıdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1651 / 4-3 

Eksiltmeye konulan İş: 
1 — Antalya Su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Kaç - Ovagelemiş bataklığı ıslahı 1 inci kısmı inşaatı olup tahmin edilen 
keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (200.000) liradır. 

2 — Eksiltme 6/5/1952 tarihine raslıyan Salı günü saat 11 de An
kara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel-
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık İşleri 
genel şartnamesi ve Su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak 
İle projeleri (10,00) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı 
(11.250) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiye
tinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetli başardığım veya idare ve 
denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı 
günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Ba
kanlığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik bel
gesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tekkişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

5 — isteklilerin teklif .mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1662 / 4-3 

Bakanlığımız ihtiyacı için açık eksiltme usulü ile 32 Ms çıralı çam 
kereste satın alınacaktır. 

Kerestenim tamamının muhammen bedeli (7.680) yedi bin altı yüz 
seksen lira ve geçici teminatı (576) liradır. 

Eksiltmesi 2/5/1952 Cuma günü saat on beşte yapılacak olan bu 
malzemeye ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde görülebilir, 
isteklilerin belirli gün ve saatte lüzumlu vesikalariyle birlikte Malzeme 
Eksiltme Komisyonunda hazır bulunmaları İlân olunur. 

1700 / 4-4 

Eksiltmeye konulan iş : 
^ 1 — Erzincan Su işleri 11 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 
Erzincan ovası ıslahı ve terfi İle sulaması 3 üncü kısım inşaatı işi olup 
tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (754.000) 
liradır. 

2 — Eksiltme 10/5/1952 tarihine raslıyan Cumartesi günü saat (11) 
de Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık İşleri 
Genel Şartnamesi ve Su işleri Umumi Fennî Şartnamesini ve bu işe 
ait evrak ile projeleri (37,70) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden ala
bilirler. ' 

4 •— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (33.910) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan 
diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata 
yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaatla 
bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve bu bel
geyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında ver
meleri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1704 /4-2 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Erzincan 11 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Girlevik 

Hidroelektrik (Santralı 3 üncü kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif 
bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (588.000) liradır. 
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2 — Eksiltme 9/5/1952 tarihine raslıyan Cuma günü saat (16) da 
Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan (Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık İşleri 
Genel Şartnamesi ve Su işleri Umumi Fennî Şartnamesini ve bu işe 
ait evrak ile projeleri (29,40) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden ala
bilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (27270) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulu
nan diğer bir işi muvafakkiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini 
ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az 
(tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına mü
racaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları 
ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tekkişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında ver
meleri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1804/4-2 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — 8/4/1952 günü yapılan eksiltmesine talip çıkmayan Erzincan 

Su İşleri 11 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Erzincan Girlevik 
hidroelektrik santrali 1 inci kısım tamamlanması işi aynı şartlar dâhi
linde (620.000) lira keşif bedeli üzerinden yeniden eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 — Eksiltme 9/5/1952 tarihine raslayan Cuma günü ve saat '(1,1) 
de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 —• İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak ile 
projeleri (31) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebümek için isteklilerin Bakanlığa karşı (28.550) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulu
nanı diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini 
ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden enaz 
'(tatil günleri hariç) üç 'gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına mü
racaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve 
bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

Istelfli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1805 / 4-2 

1 — Bakanlığımız İhtiyacı İçin kapalı zarf usulü ile 4 kalem ahşap 
derz dolgu plâğı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 22.598,50 lira olup 
geçici teminatı 1.694 lira 89 kuruştur. 

2 — Eksiltmesi 7/5/1952 Çarşamba günü saat 15 te Malzeme Mü
dürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonu tarafından yapı
lacaktır. 

3 — Bu işe ait şartlaşma Malzeme Müdürlüğünden alınır. 
4 — İsteklilerin belirli gün ve saatten bir saat evveline kadar 

teklif mektupları ile lüzumlu belgelerini Komisyona vermeleri ilân olunur. 
1815 /4-2 

1 — Bakanlığımız ihtiyacı için (1300 X 24) ebadında 8 aded Gra^ 
der, (1800 X 24) ebadında 6 aded Seraper iç ve dış lâstiklerin kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Grader lâstiklerinin beherine iç ve dış dâhil 720 lira, Seraper 
lâstiklerinin beherine İç ve dış dâhil 2.600 liradan tamamına 21.360 (Yir
mi bir bin üç yüz altmış lira) muhammen fiyat tesbit edilmiştir. 

Bu işe ait şartlaşma Malzeme Müdürlüğünden alınır. İşin eksiltmesi 
Malzeme Müdürlüğündeki Malzeme Eksiltme Komisyonu tarafından 
7/6/1952 Cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

İsteklilerin belirli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarım Malzeme Eksiltme Komisyonuna vermeleri ilân olunur. 

1816 /4-2 
•' • 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Çanakkale ve Balıkesir illerinde Kü-

çükkuyu - Ayvacık - Edremit Devlet yolunda Gemedere ve Mıhlıçay köp
rülerinin betonarme olarak yapımları olup keşif bedelleri tutarı 
(213.623,02) iki yüz on üç bin altı yüz yirmi üç Ura iki kuruştur. 

2 — Eksiltme: 2/5/1952 tarihine raslayan Cuma günü saat 16 da 
on altıda Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. » 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (10,70) on Ura yetmiş 
kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Tek
nik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1952 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (11.931,15) on bir bin dokuz yüz otuz bir lira on beş kuruşluk ge
çici teminat vermeleri, 

to) İsteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayol
ları Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (Müta-
ahhlt ehliyet, plân ve teçhizat beyannamesi) bağlamaları ve bu beyan
namelerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik belgesi isteme dl-
lekçeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce (tatil günleri 
hariç) yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat ederek bu iş 
için yeterlik belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde ı(eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırla
yacakları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar mak
buz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

1691 / 4-3 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Aydın İlinde, Söke-Milas yolunda 

Büyük Menderes (tahliye gözleri dâhil) ve Aydın-Muğla yolunun Çine -
Koçarlı iltisakmdaki Çine, (Çiftlik burnu) köprülerinin betonarme olarak 
yapımları olup keşif bedelleri tutarı (589.800,02) beş yüz seksen dokuz 
bin sekiz yüz lira iki kuruştur. 

2 — Eksiltme: 7/5/1952 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 
16 da on altıda Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları 
Genel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (29,50) yirmi dokuz 
lira elli kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Mü
dürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1952 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (27.342) yirmi yedi bin üç yüz kırk iki liralık geçici teminat ver
meleri, 

to) İsteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi İyi surette 
başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Kara
yolları Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (mü-
taahhit ehliyet beyannamesi, plân ve teçhizat beyannamesi) bağdamaları 
ve bu beyannamelerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik belgesi 
isteme dilekçeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce (tatil 
günleri hariç) yazı İle Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat ederek 
bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
İzahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk 
pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacak-
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lan yükleme mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz 
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

1756 I 4-2 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Tekrar eksiltmeye konulan iş: 18/4/1952 tarihindeki eksilt

mesine istekli çıkmayan Eskişehir İlinde, Eskişehir - Nallıhan yolunda 
Mayıslar, Bilecik İlinde, Bilecik - İnhisar - Nallıhan yolunda Çayköy 
köprülerinin betonarme olarak yapımları olup keşif bedelleri tutarı 
(509.873) beş yüz dokuz bin sekiz yüz yetmiş üç liradır. 

2 —Eksiltme: 9/5/1952 • tarihine raslıyan Cuma günü saat 16 da 
. onaltıda Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (25,50) yirmi beş lira 
elli kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü 
Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) isteklilerin 1952 yılma ait'ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (24.144,92) yirmi dört bin yüz kırk dört lira doksan iki kuruşluk 
geçici teminat vermeleri, 

b) isteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette ba
şardığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayolları 
Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (mütaahhit 
ehliyet, plân ve teçhizat beyannamesi) bağlamaları ve bu beyanname
lerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik belgesi isteme dilekçe-
leriyl'e birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce (tatil günleri hariç) 
yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat ederek bu iş için ye
terlik belgesi almaları, 

5 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazır
layacakları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar mak
buz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

1831 / 4-1 

Nallıhan Kaymakamlığından : 

Cinsi: Ekmek, miktarı: 32.000 kilo, fiyatı: 36 kuruş, tutarı: 11.520 
lira 

Çayırhan Yetiştirme Yurdunun ihtiyacı olan: 
1 — Yukarda cinsi ve miktarı yazılı ekmek satın alınacaktır. 
2 — Eksiltme 9 Mayıs 1952 Cuma saat 10 da Nallıhan Kayma

kamlık odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Geçici teminat muhammen bedelin % 7.5 tur. Kati teminat 

ise ihale bedelinin % 15 tir. 
4 — Şartnameler Yurt Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte geçici teminat ve diğer 

vesikalariyle birlikte Komisyonda bulunmalan. 
1856 / 4-1 

Anadolu Ajansı T. A. Ortaklığı idare Kurulu Başkanlığından : 

Şirketimiz Hissedarlar Umumi Heyeti 26 Mayıs 1952 Pazartesi günü 
saat 10 da fevkalâde olarak toplanacaktır. 

Hissedarlann o günü, Şirketin merkezi Ankara'da istiklâl Caddesi 
32 numaralı binasında yapılacak olan toplantıya teşrifleri rica olunur. 

G Ü N D E M : 

1 — Şirket Ana Sözleşmesinin bazı maddelerinin tadil ve tebdili. 
2 — idare Meclisi üye adedinin tesbiti ve idare Meclisi üyeleri 

ve murakıp ücretlerinin tâyini. 

26 Mayıs 1952 Pazartesi günü saat 10 da yapılacak hissedarlar 
fevkalâde toplantısında Ana Sözleşmenin 

değiştirilecek maddeleri 

Maddenin aslı Değişen şekli 

Madde 7 — Şirketin umur ve 
mesalihi Heyeti Umumiye tarafın
dan mensup ve beşten yediye ka
dar azadan mürekkep bir meclisi 
idareye ihale olunur. 

ilk teşkil olunacak Meclisi 
idare âzası ilk beş sene için biz
zat müessisler tarafından tâyin 
olunacaktır. Beş sene sonra Meclisi 
idare Şirket Heyeti Umumlyesince 
intihap olunacaktır. 

Madde 9 — Meclisi İdare haf
tada üç defa içtima edecek, lüzu
munda fevkalâde dahi içtima ede
bilecektir. Müzakeratm muteber 
olması lâakal nısfından bir ziyade 
azanın bizzat huzuruna manuttur. 

Meclisi idarenin kararlan ha
zır bulunan âzamin ekseriyeti ârâsı 
ile muteber olur. Tesavii ârâ vu
kuunda Reisin bulunduğu taraf 
tercih olunur. 

Madde 19 — Heyeti Umumiye 
her sene Şubat zarfında Şirketin 
merkezinde Meclisi idarenin veya
hut mezkûr Meclisin davete ademi 
teşebbüsü halinde Ticaret Vekâle
tinin davetiyle sureti âdiyede akdi 
içtima eder. Bundan başka serma
yenin sülüsüne malik olanların ta
lebi üzerine veyahut doğrudan doğ
ruya Meclisi İdare veya mezkûr 
Meclisin imtinaı halinde Ticaret 
Vekâleti icabeyledikçe sureti fev
kalâde olarak Heyeti Umumiyeyi 
davet edebilir. Her sene Heyeti 
Umumiyenin içtimai nihayet yirmi 
gün akdem tahriren Ticaret Ve
kâletine ihbar olunacak ve buna 
mutazammm olan istidanameye 
içtima edecek Heyeti Umurniyeye 
arzedilmek üzere ihzar edilmiş bu
lunan Meclisi İdare ve murakıp 
raporları ve senelik bilançonun bi
rer sureti lef olunacaktır. Ve He
yeti mezkûrede Canibi Vekâletten 
bir komiser hazır bulundurulabile
cektir. 

Meclisi idare, murakıp ra-
porlariyle senelik bilançodan ve 
Heyeti Umumiye zabıtnamelerin
den ve Heyeti mezkûrede (hazır 
bulunan hlssedaranın esami ve 
ımiktan hisselerini mütoeyyin cet
velden dörder nüshası Ticaret Ve
kâletine Heyeti' Umumiyenin son 
içtima gününden nihayet bir ay 
zarfında gönderilecektir. 

Madde 21 — Davetnameler, 
yevmi içtimadan lâakal bir 'mah 
evvel altıncı maddede beyan edil
diği veçhile gazetelerle ilân kılına-
cak ve davetnamelere ruzınamei 
müzakerat dercedilecektir. 

Madde 7 — Şirketin umur ve 
mesalihi Heyeti Umumiye tarafın
dan mansup ve üçten beşe kadar 
azadan mürekkep bir meclisi ida
reye İhale olunur. 

ilk teşkil olunacak Meclisi 
idare âzası ilk beş sene için bizzat 
müessisler tarafından tâyin oluna
caktır. Beş sene sonra Meclisi ida
re Şirket Heyeti Umumlyesince 
her sene yeniden intihap olunacak
tır. 

Madde 9 — Meclisi İdare ay
da bir defa içtima edecek, lüzu
munda fevkalâde dahi içtima ede
bilecektir. Müzakeratm muteber 
olması lâakal nısfından bir alyade 
azanın bizzat huzuruna manuttur. 

Meclisi İdarenin kararlan ha
zır bulunan azanın ekseriyeti ârâsı 
ile muteber olur. Tesavii ârâ vuku
unda Reisin bulunduğu taraf tercih 
olunur. 

Madde 19 — Heyeti Umuml> e 
her sene hesap devresi sonundan 
itibaren ilk üç ay İçinde Şirketin 
merkezinde Meclisi idarenin veya
hut mezkûr Meclisin davete ademi 
teşebbüsü halinde Ticaret Vekâle
tinin davetiyle sureti âdiyede akdi 
içtima eder. Bundan başka serma
yenin sülüsüne malik olanların ta
lebi üzerine veyahut doğrudan doğ
ruya Meclisi idare veya mezkûr 
Meclisin imtinaı halinde Ticaret Ve
kâleti icabeyledikçe sureti fevka
lâde olarak Heyeti Umumiyeyi da
vet edebilir. Her sene Heyeti Umu
miyenin İçtimai nihayet yirmi gün 
akdem tahriren Ticaret Vekâletine 
ihbar olunacak ve buna mutazam
mm olan istidanameye içtima ede
cek Heyeti Umurniyeye arzedilmek 
üzere ihzar edilmiş bulunan Meclisi 
idare ve murakıp raporları ve se
nelik bilançonun birer sureti lef 
olunacaktır. Ve Heyeti mezkûrede 
Canibi Vekâletten bir komiser ha
zır .bulundurulabilecektir. 

Meclisi idare, murakıp ra-
porlariyle senelik bilançodan ve 
Heyeti Umuımi zabıtnamelerinden 
ve Heyeti mezkûrede hazır bulu
nan hissedaranın esami ve miktar 
hisselerini müıbeyyiın cetvelden dör
der nüshası Ticaret Vekâletine 
Heyeti Umumiyenin son içtima 
gününden nihayet Ibir ay zarfında 
gönderil ecektir. 

Madde 21 — Davetnarneler 
yevmi içtimadaın lâakal on beş 
gün evvel altıncı maddede beyan 
edildiği veçhile gazetelerle ilân kı
lınacak ve davetnamelere nıma-
mei müzakerat dercedilecektir. 

1891 
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5917  Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hakkında Kanun      1 

 

T.B.M.M. Kararları 
 

1796  Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun Muvakkat (2)nci Maddesinin (B) Bendindeki  

          veya Fiyatları Fahiş Görülen  İbaresinin Yorumlanmasına Mahal Olmadığına Dair Karar 2 

 

1797  Mülkiye Başmüfettişi Memduhü İçöz'ün Emeklilik İşleminin İptali Hakkındaki Dilekçe 

          Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair Karar      2 

 

Bakanlar Kurulu Kararları 
 

3/14688  3843 Sayılı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci Maddesi Hakkında Karar  2 

 

3/14733  Tayin Hakkında Karar         2 

 

3/14694  Tayin Hakkında Karar         2 

 

Yönetmelik 
 

        3 

 

 

 

 

İlanlar            4  

      

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü Yönetmeliği   


