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K A R A R L A R 

içişleri Bakanlığından : 

1 — Çorum i l i Mecitözü ilcesine bağlı Büyükdüğenci, Ktiçükdü-
genci, Kışladeresi, Araphacı, Kuşsaray, Eskice, Ikipmar, Güney, Kuitak, 
Ahmedlye (Kaymakçı) , Boğacık ve Ksrah lsar Köyleriyle bağlı malıal-
leleri Çorum i l i Merkez ilcesine bağlanmıştır. 

2 — B u kararı içişleri B a k a m yürütür. 
18/10/1952 

CUMHURBAŞKANI 
C. BAY AR 

. Başbakan V. 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

içişleri Bakanı 
E. MENDERES 

1 — Denizl i İli Merkez ilçesinin Honaz Bucağına bağlı Hayriye 
Köyü; Burdur i l i Yeşilova ilcesine bağlanmıştır. 

2 — B u kararı içişleri Bakanı yürütür. 

18/10/1952 

Başbakan V . 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

CUMHURBAŞKANI 
C. BAYAR 

içişleri Bakanı 
E. MENDERES 

1 — Î2mlr i l i K i r a z ilcesine bağlı Şemetler Köyü ile, Manisa i l i A l a 
şehir ilcesine bağlı Horzumalayaka Köyü bölgesindaki İki i l arası sınır; 

. ilişik krokisinde gösterildiği veçhile (Ekizoluk mevki i - buradan E k i z o l u k 

deresini takiben bu derenin Kanga l deresi İle birleştiği nokta - bu nokta
dan Karakütük mevki i Manisa yönünde ka lmak üzere Kocaoyuk «Koca-
hoyuk» tepesinin kuzey yönündeki boyun noktası - bu noktadan direk ola
rak inmek suretiyle Domuz deresi ve bu dereyi akarına karşı takiben 
Ibat gediği) noktasında nihayet bulan hat olarak belirtilmiştir. 

Tarafların; karşı taraf sınırları içinds kalan genal hakları saklıdır. 
2 — B u kararı içişleri Bakanı yürütür. 

18/10/1952 
CUMHURBAŞKANI 

O. BAYAR 

Başbakan V . 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

içişleri B a k a m 
E. MENDERES 

1 —• K o n y a i l i Merkez ilçesinin Kızılvlran Bucağına bağlı inlice 
Köyü ile, Seydişehir ilçesinin Çavuş Bucağına bağlı Bükçe Köyü bölge
sindeki i k i ilce arası sınırı, ilişik krokide gösterildiği veçhile (örenburnu 
mevkiinden başlayarak Hacı Hüseyin çeşmesi üstündeki kayalık, Kamış-
lıtaş, Kamışlıtaş kıranları «yani sırtları», Halil"'ekinliğinin kıranı «namı 
diğeri BüyüRyatak», Çiğdemlikuyu, Doklaroluğu ve Oklutaş «krokisinde 
Boklutaş diye gösterilmiştir.» tan geçen hat) olarak belirtilmiştir.' 

Karşı tarafın diğer taraf sınırı içinde ka lan genel hakları saklıdır. 
2 — B u kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

18/10/1952 
CUMHURBAŞKANI 

C. BAYAR 

Başbakan V . 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

içişleri Bakam 
E: MENDERES 

1} Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
ÖZETİ : Karabük Demir ve Çelik F a b r i 
kaları Müessesesi ile bu Müessese işçileri
n i temsilen Demir ve Çelik S a n a y i İşçile
r i Sendikası arasında çıkan toplulukla iş 
uyuşmazlığı hakkında. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ile bu Müessese ' 
işçilerini temsilen Demir Çelik Sanayii İşçileri Sendikası arasında çıkan 
toplulukla iş uyuşmazlığına dair Zonguldak II H a k e m Kurulunca verilen 

Esas No. 1012-21-3 
K a r a r No. 202 

k a r a r a Sendika tarafından it iraz edilmiş olduğundan, 3008 sayılı î ş K a 
nununun 83 üncü maddesine göre vukubulan davet üzerine": 

Danıştay Bir inc i Daire Başkanı A v n i Türerin Başkanlığı altında : 
1 —• A n k a r a H u k u k Fakültesi Profesörlerinden Hüseyin Cahit 

Oğuzoğlu, 
2 —• Adalet Bakanlığı H u k u k işleri Genel Müdürü E k r e m Tüzemen, 
3 — Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Turhan Çakus, 
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4 — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Kumlu Başkanı Nuret
tin özmen, 

5 — içişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Hikmet Kümbetlioğlu, 
6 — Çalışma Bakanlığı ikinci Hukuk Müşaviri Kemal Başkal, 
dan teşekkül eden, İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu, An

kara'da Çalışma Bakanlığında 15/10/1952 Çarşamba günü saat 17 de 
toplandı. 

işin esasına geçilmeden önce, usul bakımından yapılan incelemede, 
Zonguldak II Hakem Kurulunun teşekkül tarzı üzerinde durularak, Iş 
Kanununun 82 ncl_ maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince «iş ihtilâfı 
ile ne doğrudan doğruya ne de dolayısiyle hiç bir ilgileri bulunmamak» 
üzere özel şahıslar arasından seçilmesi gereken iki üyeden biri olarak Ku
rula katılmış bulunan E. K. I. İşçi Müdürü Namık Uluşar'ın, bulundu
ğu iş ve görev durumuna göre madde metninde derpiş edild'ği üzere, bi
taraf özel şahıs addedilmesine imkân görülememiş ve keza Namık Ulu-
şar'dan önce Kurula katılmış bulunan Maden işçileri Sendikası Başkanı 
Necati Diken de aynı durumda bulunmuş olduğundan, Hakem Kuıu'unun 
kanuni esaslara uygun olarak teşekkül etmiş sayılamıyacağma ve gayri-
kanuni olarak teşkil edilmiş Kurul tarafından verilen kararın kanuni bir 
kıymeti olamıyacağma binaen, Zonguldak İl Hakem Kurulunca verilen 
22/9/1952 tarihli kararın bozularak, yeniden bir karar ittihaz edilmek ve 

kanun hükümlerine göre gereken tebligat yapılmak üzere, dosyanın ma
halline iadesine ve bu kararın Resmi Gazete ile yayınlanmasına 15/10/1952 
tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Üye 
Danıştay Birinci Daire Başkam Ankara Hukuk Fakültesi Prof. den 

Avni Türel Hüseyin Cahit Oğuzoğlu 

Üye 
Adalet Bak. Hukuk işleri 

Genel Md. 
Ekrem Tüzemen 

Üye 

Çalışma Bak. Çalışma Genel Müdürü 

Turhan Çakus 

Üye Üye 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik içişleri Bakanlığı H u k u k Müşaviri 

Kurulu Başkanı 
Nurettin özmen Hikmet Kümbetlioğlu 

Üye Raportör 
Çalışma Bak. İkinci Hukuk Müşaviri Çalışma Bak. Hukuk Müşavirliği 

Kalem Amiri 
Kemal Başkal Mukaddere Gönenli 

İLÂNLAR 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından : 

Kastamonu İlinin Küre ilçesi sınırları İçinde Küreînahas - Aşıköy 
mevkiinde kâin olup mekşufen Devlete ait bu'unan kuzeyi: Ahmetoğlu 
tarlası tepesindeki beton sütundan Soğukdere ile Umurlar çayı birleşi
ğine doğru hat, doğusu: Soğukdere ile Umurlar çayı birleşiğinden baş
layıp Küçük tepedeki beton sütundan geçerek Kavaklık tepesindeki beton 
sütuna kırık hat, güneyi: Kavaklık tepe beton sütunundan başlayıp 
Kalıncak tepe beton sütunundan geçerek Aşıoluk değirmenine kırık hat, 
batısı: Aşıoluk değirmeninden başlayıp Çatakyol deresiyle Aşıderesi 
birleşiğinden ve Bediroğlu Köyü tepesinden geçerek hudut başlangıcı olan 
Ahmetoğlu tarlası tepesindeki beton sütuna kırık hat sınırlariyle çevrili 
(1168) hektarlık sahadSki bakır ve cürufu, pirit madeni İçin, 

1 — Maadin Nizamnamesinin değişik 59 uncu maddesi gereğince 
verilecek tesisat ve işletme fen raporunun tasdikini mütaakıp her yıl 
bu sahadan 20.000 ton cevher istihsal ve imrar oiunması^bu miktar cevher 
lmrar edilmese bile buna tekabül eden nispî resmin her yıl sonunda (o ta
rihte mer'i nispi resim tarifesine ve madenin vasati tenörüne göre) Ha
zineye ödenmesi, 

2 — M. T. A. Enstitüsünün bu sahada evvelce yaptığı ve cevher 
satışiyle karşılanamıyan (263.875,87) iki yüz aitmiş üç.bin sekiz yüz 
yetmiş beş lira seksen yedi kuruş arama masrafına karşılık olmak üzere 
mezkûr meb'âğ ödeninceye kadar imrarat sırasında nispî resim ve teç
hizat tertibinden ayrı olarak beher tondsn iki lira alınması, 

3 — Konjonktür, b2kır konsantrelerinden yapılarak İhracına veya 
bakır istihsaline müsait bir hale geldiği veya bakır İstihsali kolay ve 
elverişli bir mahiyet arzettiği ahvalde bu hususta icap eden tesisat pro

jeleri hazırlanarak Bakanlığa tasdik ettirildikten sonra kurulması ve o 
yolda işletmeye geçilmesi, 

4 — işletmenin fennî esaslara uygun olarak işletilmesini teminen 
bir maden mühendisi İstihdam olunması, 

5 — Bu şartların yerine getirilmesini teminen (2500) İki b!n beş yüz 
liralık tejninat (nakdî veya banka mektubu) verilmesi, şartlara rinyet 
edilmediği takdirde (kanuni fesih ve İcaplarına halel gelmemek kaydiyle) 
teminatın irat kaydolunması, aynı miktar üzerinden yeni bir teminat-
tevdi edilmesi, yeniden teminat verilmediği takdirde imtiyazın fesholun-
ması, 

şartlariyle ve 4268 sayılı kanunun 6 nci maddesi gereğince 60 yıl 
süre ile ehil talibine işletme imtiyazı verilecektir. Bu şartlarla mezkûr 
madeni işletmek isteyenlerin 15/10/1952 tarihinden İtibaren İki ay içinde 
bir dilekçe ile doğrudan doğruya Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lüzumu ilân olunur. 

4808/4-2 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şartnamesinde ekli mühürlü numunelere göre 571 metre lâci
vert elbiselik, 420 metre lâcivert palto uk, 48 metre gri elbiselik ve 88 
metre gri paltoluk kumaş kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 26.658 lira 97 kuruş olup geçici teminatı 
1.999 lira 42 kuruştur. Bu teminat İdare veznesine veya Merkez Banka
sındaki 1543 sayılı hesaba yatırılarak alacakları makbuz teklif zarflarına 
konacaktır. 

3 — Eksiltme 12/11/1952 tarihine tesadüf edén Çarşamba günü saat 
11 de D. D. Y. binası içersinde Dev'et Havayolları Genel Müdürlüğünde 
müteşekkil Alım ve Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Buna ait şartname ve kumaş numuneleri Genel Müdürlük Le
vazım Müdürlüğünde, Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünde her gün görü
lebilir. 

5 — İsteklilerin kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Alım ve Satım Komisyonuna vermiş olmaları şarttır. Postada vâki 
gecikmeler kabul edilmez. 

5013 /4-2 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden : 

Yay için çelik çubuk alınacak 
Teklif verme suretiyle şartnamesinde yazılı kalite, ölçü ve miktarda 

yay için çelik çubuk alınacaktır. 
Tekliflerin 9/12/1952 Salı günü saat 14 e kadar Ankara'da İdare 

merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. 
Şartnameler, bedelsiz olarak Haydarpaşa Satınalma Komisyonun

dan ve Ankara'da Malzeme Dairesi Başkanlığından verilmektedir. 
5026/2-2 

Amasya Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/773 
Davacı Amasya'nın Suluca Köyünden Ali Baldudak yanında Huriye 

Bulut tarafından kocası Rize'nin Pirinççiler Köyünden Besim Bulut aley
hine açılan boşanma dâvasının yapılan duruşmasında: Tarafların Medeni 
Kanunun 134, 142, 150 nci maddeleri gereğince boşanmaTarına 19/7/1952 
tarih'nde karar verilmiş ve dâvâlının ikametgâhı tesbit edilemediğinden 
yargılama gıyabında cereyan ve hitama ermiştir. 

Boşanma İlâmının dâvâlıya tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet 
ilân olunur. 

4963 
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Bağlık ve Sosyal Tardını Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımızca yeniden açılacak verem hastaneleri ihtiyacı-
için (10 en aded direkt yazan elektrokardiyografi cihazı kapalı zarf 
usulü ile satm alınacaktır. 

2 — B u İşin tahmin edilen bedeli 40.000 l i r a olup i lk teminatı 3.000 
liradır. 

3 — Şartnamesi 200 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Müdür
lüğünden alınabilir. 

4 — Eksi l tme 3 Kasım 1952 Pazartesi günü saat (15) te Bakan
lıkta toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 
32 nci madde'erinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edllmiyeceği. 
tlân olunur. 

4377/4-4 

Sterillzasyon tesisatı yaptırılacaktır 
1 — Bakanlığımız A n k a r a Atatürk Sanatoryumunun sterillzasyon 

tesisatının yaptırılması İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — B u işin tahmin edilen bedeli «59.260» Ura olup i lk teminatı 

«4.213» liradır. 
3 — Şartnamesi «270» kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Müdür

lüğünden alınabilir. 
4 — Eksi l tme 22 Kasım 1952 Cumartesi günü saat 11 de Bakan

lıkta toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 

32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlan olunur. 

4647/4-3 

M i k r o f i l m cihazı satın alınacaktır 
1 — 1 Bakanlığımız verem dispanserleri İhtiyacı için (3) Üç aded 

m i k r o f i l m cihazı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 — B u işin tahmin edilen bedeli (45.000) l i ra olup i l k teminatı 

«3.375» liradır. 
3 — Şartnamesi 225 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Mü

dürlüğünden alınabilir. 
4 —ı Eksi l tme 21 Kasım 1952 Cuma günü saat 11 de Bakanlıkta 

toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 

32 nel maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlân olunur. 

4648/4-3 

Röntgen cihazı satın alınacaktır 
1 — Bakanlığımız verem savaş dispanserleri ihtiyacı için (11) on 

bir aded mikrof i lm tertibatını havi röntgen cihazı kapalı zarf usuliyle 
»atın alınacaktır. 

2 — B u işin tahmin edilen bedeli (365.750) l i ra olup i l k teminatı 
(18.380) Uradır. 

3 — Şartnamesi «1829» kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 — Eks i l tme -21 Kasım 1952 C u m a günü saat 15 te Bakanlıkta 
toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksi l tmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlân olunur. 

4649 / 4-3 

Ahşap mobilya yaptırılacaktır. 
1 — Bakanlığımız A n k a r a Atatürk Sanatoryumu ihtiyacı için (12) 

kalamde (755) parça ahşap mobilya kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. 

2 — B u işin tahmin edi'en bedeli (46.500) l i ra olup i lk teminatı 
(3.487) Ura (50) kuruştur. 

3 — Şartnamesi (233) kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Müdür
lüğünden alınabilir. 

4 — Eks i l tme 6 Kasım 1952 Perşembe günü saat (15) te Bakan
lıkta toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksil tmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 ve 
32 nel maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 
zarflarını ekş i tme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri. 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği Hân olunur. 
4933 /4-4 

Muhtel i f İlâç satm alınacaktır. 
1 — Bakanlığımızca yeniden açılacak sağlık merkezleri İhtiyacı 

için (188) yüz seksen sekiz kalem muhtelif ilâç kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. 

2 — B u İsin tahmin edilen bedeli (91.625) l i ra (55) kuruş olup i lk 
teminatı (5.831) l i ra (08) kuruştur. 

3 — Şartnamesi (459) kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 — Eksi l tme 10 Kasım 1952 Pazartesi günü saat (15) te Bakanlık
ta toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksil tmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 
32 nel maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 
zarflarını ekşi tme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri. 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği İlân olunur. 
4934 / 4-4 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 50 aded çadır kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Eksi l tme 13/11/1952 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 
16 da Genel Müdürlükte Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Tekl i f mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
4 — Muhammen bedeli 16.000 l i ra olup geçici teminatı 1200 liradır. 
5 — Şartnamesiyle bez numunesi İstanbul Grupu Tapu Sicil Mü

dürlüğü ile Ankara 'da Genel Müdürlükte Satmalma Komisyonu Başkan
lığında görülebilir. 

5010 / 4-2 
— — • 

İstanbul Asl iye Üçüncü Ticaret Yargıçlığından : 

Esas : 952/372 
Müvekkili Hayım Perahya'nın memlekete i thal etmekte olduğu 13 

sandık Y . T. E . markalı ve 5441 - 5453 numaralarını havi mala mütaâl
l ik 27/5/1952 tar ih l i ve 523 numaralı manifestoya ait 25/7/1952 günlü 
098658 sayılı ordino zıyaa uğramış olduğundan bahsiyle iptaline karar 
verilmesi A v u k a t l l y a Bayer tarafından istenilmiş o l m a k l a : 

Mahkememizce; müstedi veki l inin talebi kabule şayan görülmek
le, keyfiyetin 45 gün müddetle İlânına ve yukarda tar ih ve numarası ya
zılı ordinonun Resmî Gazete'nin son ilân tarihinden itibaren 45 gün içinde 
mahkememize ibrazı, aksi takdirde iptaline karar verileceği Ticaret 
Kanunun 638 inci maddesi hükmüne tevfikan ilân olunur. 

5044 / 3-2 

Beypazarı Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

Beypazarı Zafer Mahallesinden A l i oğlu Mehmet Pekmez'e. 
Beypazarı Zafer Mahallesinden kannız ıSıdıka Pekmez tarafından 

aleyhinize açılan boşanma dâvasına ilânen tebligata rağmen gelmemiş 
olduğunuzdan gıyabınızda yargılama yapılmasına k s r a r verilmekle du
ruşmanın muallâk bulunduğu 18/11/1952 Salı günü saat 9 da Beypazarı 
Asl iye H u k u k Mahkemesine gelmeniz gıyap kararı yerine k a i m olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

4707 



Sahife: 4855 

M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

A s k e r i bir l ikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı sığır ve 
koyun etleri kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Evsaf ve şartlar her gün Komisyonumuzda ve İstanbul L v . A m i r 
liğinde görülebilir. 

İhalesi 5/11/1952 Çarşamba günü saat 16 dadır. İsteklilerin belir
tilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komis
yon Başkanlığına vermeleri veya posta ile ulaştırmaları. 

Miktarı T . Fiyatı Tutarı G . Teminatı 
Cins i ki lo kuruş kuruş l ira İhale günü 

K o y u n eti 125 000 230 287 500 15 250 5/11/1952 
Sığır eti 430.000 140 602.000 27.830 5/11/1952 

4835 / i-4 

A s k e r i bir l ikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 2000 
aded linyit sobası kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2000 aded sobadan 200 adedten aşağı olmamak üzere partiler haliarie 
ayrı ayrı İsteklilere de ihale edilebilir. 

Evsaf ve şartlar her gün Komisyonumuzda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. 

Kapsül zarf usuliyle İhaleleri 8/11/1952 Cumartesi günü saat 11,30 
dadır. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar. Tek
l i f mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri 
veya posta ile ulaştırmış olmaları. 

Miktarı T . Fiyatı T. T u t a n G . Teminatı 
Cinai aded l i ra l ira l i ra İhale günü 

1. No. L iny i t sobası 400 85 34.000 2.550 8/ll/l!'5J 
2. No. L inyi t sobası 800 90 72.000 4.850 > > > • 
3. N o . L i n y i t sobası 800 95 76.000 5.050 > > > 

4899 / 4-3 

Askeri birlikler ihtiyacı İçin aşağıda cins ve m i k t a r l a n yazılı soba 
malzemeleri açık eksiltme sureti ile satın alınacaktır. 

Açık eksiltme ile ihalesi 3/11/1952 Pazartesi günü saat 16,30 da 
M . S. B. Satm A l m a Komisyonu binasındadır. 

E v s a f ve şartlar her gün Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat lan ile bir l ikte Komis 

yona müracaat etmeleri ilân olıftıur . 

Miktarı T . Fiyatı T. T u t a n G. Teminatı 
C i n s i aded L r . K r . L r . K r . L r . K r . İhale günü 

1. No . l inyit sobası 20 85,00 1700,00 127,50 3/11/1952 
2. No . l inyit sobası 50 90,00 4500,00 337,50 » 
3. N o . l inyit sobası 30 95,00 2850,00 213,75 > 
Soba borosu 1000 1,60 1600,00 120,00 > 
Soba dirseği 100 1,90 190,00 14,25 > 
B o r u dirseği 100 1,90 190,00 14,25 » 
Maşa 100 1,05 105,00 7,88 » 
Kömür kovası 100 4,80 480.00 36,00 > 
Soba tahtası 100 4,80 480,00 86,00 » . 
Soba küreği 100 1,00 100,00 15,00 > 

Geçici teminatı 920,13 

4900 /4-4 

Asker t bir l ikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 60.000 ki lo makar-
11e 25.000 ki lo şehriye satın alınacaktır. 

Kapalı zarf ile ihalesi 10/11/1952 Pazartesi günü saat 15,30 dadır. 
Evsaf ve şartlar her gün İstanbul Levazım Amirliğinde ve Komis

yonumuzda görülebilir. 
Beher kilosunun tahminî fiyatı 65 kuruştur. İsteklilerin belirt i len 

gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Baş
kanlığına makbuz karşılığında vermeleri veya posta Ue ulaştırmış olma
ları ilan olunur. 

31 EKİM 1952 

Miktarı T. Fiyatı T . T u t a n G . Teminatı 
Cinsi kilo K r . L r . L r . K r . İhale günü 

Makarna 60.000 65 39.000 2925.00 10/11/1952 
Şehriye 25.000 65 16.250 1218,75 

4917/4-3 

Askerî birl ikler ihtiyacı için aşığıda cins ve m l k t a n yazılı balyalı 
k u r u ot ile balyalı saman kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatleıdedir. Evsaf ve şartlar 
her gün istanbul Levazım Amirliğinde ve Kom'syonumuzda" görülebilir. 

is tekl i ler in belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri veya 
posta ile ulaştırmış olmaları. 

M i k t a n T. Fiyatı T . Tutarı G . Teminatı 
Cinsi k i lo K r . Sn. L r . K r . L r . K r . ihale gün ve saati 

B. kuru ot 150.000 18,00 27000,00 2025,00 10/11/1952 P. ertesi 
11 de 

B. kuru ot 150.000 18,00 27000,00 2025,00 î 0/11/1952 P . ertesi 
15 te 

B. kuru ot 200 000 18,00 36000,00 .2700,00 10/11/1952 P . ertesi 
16 da. 

B. saman 100 000 7,50 7500,00 562,50 10/11/1952 P. ertesi 
16,30 da 

4918/4-3 

Askerî bir l ikler ihtiyacı İçin aşağıda cins ve miktan-yazılı madde
ler kapalı zarf usuüyle satın alınacaktır. 

Kapalı zarf usuliyle ihalesi 11/11/1952 Sah günü saat 15,30 da ve 
16 dadır. 

Evsaf ve şartlar her gün Komisyonumuzda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. 

istekl i lerin belirtilen gün ve saatlerden birer saat evveline kad?r 
teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri 
veya posta ile ulaştırmış olmaları. 

Miktarı T. Fiyatı T. T u t a n G . Teminatı 
Cinsi k i lo l ira K r . l ira K r . l i ra K r . ihale gün ve saati 

Domates salçası 30.000 95 00 28500 00 2137 50 11/11/1952 
15,30 da 

Yemek masa ve sı
ralarının onarımı 5 ı.tem 21406 95 21406 95 1606 00 11/11/1952 16 da 

Not : Yemek masa ve sıraları eksiltmesine iştirak etmek isteyen 
taliplerin 15.000 liralık Bir işi iyi bir surette başardığı veya idare ve de
netlediğini ispata yarar belgeleri ile birlikte ihale gününden en az ' .a ' ' l 
günleri hariç üç gün önce K a r a Kuvvetleri inşaat Gr . Bşk.dan bu iş» 
girebilmek için yeterlik belgesi alması şarttır. 

4928./ 4-3 

Askerî bir l ikler İhtiyacı için aşağıda cins ve m i k t a n yazılı 50 ton 
kuru fasulye kapılı zarf la satın alınacaktır. 

Kapalı zarfla ihalesi 10/11/1952 Pazartesi günü saat 11,30 dadır. E v 
saf ve şartlar her gün istanbul Levazım Amirliğinde ve Komisyonumuzda 
görülebilir, is tekl i ler in belirtilen gün ve saatten bir saat evve'ine kadar 
teklif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verme
leri veya posta Ue ulaştırmış olmâlan . 

C i n s i : K u r u fasulya, miktarı: 50 000 kilo, T. fiyatı : 58 kuruş. T. tu
tarı: 29.000 Ura, G . teminatı: 2.175 l i ra , ihale gün ve saat: 10/11/1952 
11,30 da. 

4929/4-3 

Askerî bir l ikler ihtiyacı için aşağıda cins ve' m i k t a r l a n yazılı y i 
yecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Kapalı zarla ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerdedir. 
Evsaf ve şartlar her gün Komisyonumuzda ve istanbul Levazım A m l r l l -
ğindo görülebilir. 

is tekl i ler in belirtilen gün ve saatten birer saat evveline kadar mak
buz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri veya posta ile ulaş
tırmış olmaları ilân olunur. 

(Reaml Gazete) 



31 EKÎM 1952 (Resmî Gazete) Sahïfer 4857 

M i k t a n T. Fiyatı Tutarı G . Teminatı 
Cinsi k i l o K r . L r . L r . İhale gün ve saati 

Por takal 300.000 A d . 12 36 000 2700 18/11/1952 Sah 10,30 da 
El ima 80 000 100 80.003 5250 38/11/1952 Sah 11,30 da 
A y v a 40.000 30 12 000 900 18/11/1952 Sah 15* d? 
H i n d i eti 30.000 340 102.000 6350 18/11/19:2 Salı 15,30 da 

5034 /1-2 

A s k e r i b l r l i k C r ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı y i 
yecekler kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. 

Kapalı zarf usuliyle ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatler
dedir .Evsaf ve şartlar her gün İstanbul Levazım Amirliğinde ve Komis
yonumuzda görülebilir. 

İstekli er in belirtilen gün ve saatlerden birer saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında verme
leri veya posta İle ulaştırmış olmaları ilân olunur. 

Miktarı T . fiyatı Tutarı Geçici T . 
Cinsi K i l o Kr. , L i r a L i r a K r . ihale gün ve saati 

Lahana 50.000 25 12.500 937 50 15/11/1952 Cumartesi 
10.30 da 

Pırasa 69.000 25 17.250 1.293 75 15/11/1952 Cumartesi 
10.30 da 

Ispanak 76.000 35- 26.600 1.995 00 15/11/1952 Cumartesi 
10.30 da 

Karnabahar 42.000 50 21.000 1.575 00 15/11/1952 Cumartesi 
10.30 da 

Kereviz 42.000 40 16.800 1.260 00 15/11/195,2 Cumartesi 
10 30 da 

Havuç 40.000 30 12.000 900 00 15/11/1952 Cumartesi 
10.30 da 

Karışık turşu 20.000 110 22.000 1.650 00 15/11/1952 Cumartesi 
11.00 de 

Sadeyağ 80.000 650 520.000 24.550 00 15/11/1952 Cumartesi 
11.30 da 

5035/4-2 

Askerî b ir l ik ler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiye
cekler kapah zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Kapalı zarf la ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerdedir. E v 
saf ve şartlar her gün istanbul Levazım Amirliğinde ve Komisyonumuzda 
görülebilir. 

is tekl i ler in belirtilen gün ve saatlerden birer saat evveline kadar 
teklif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verme
leri ilân olunur. 

B u işler için istekliler belirtilen gün ve saat'erde Ankara 'da M . S. B . 
1-No. l u Sa. A l . K o . Bşk. lığına müracaat etmeleri ilân olunur. 

Miktarı T . fiyatı T. t u t a n G . teminatı 
C i n s i K i l o K r . L i r a L i r a K r . ihale gün ve saatfl 

Pırasa 28.000 25 7.000,00 525 00 19/11/1952 Çarşam. 10,30 
Lahana 19.000 25 4.750,00 356 25 19/11/1952 10,30 
Havuç 23 000 30 6 900,00 517 50 19/11/1952 » 10,30 
Pırasa 10.000 25 2.E0O.00 187 50 19/11/1952 14,30 
Lahana 8.000 25 2.000,00 150 00 19/11/1952 14,30 
Havuç 5.000 30 1.500,00 112 50 19/11/1952 14,30 
Pırasa 10.000 25 2.500,00 187 50 19/11/1952 15,30 
Lahana 8000 25 2 000,00 150 00 19/11/1952 » 15,30 
Havuç 5.000 30 1.500,00 112 50 19/11/1952 15,30 
Sade yağ 20.000 650 130.000,00 7750,00 19/11/1952 > 16,30 

5077 / 4-1 

Askerî bir l ikler ihtiyacı İçin aşağıda oins ve miktarları yazılı yiye
cekler kapah zarf ustfliy'e satm alınacaktır. 

K a p a h zar f la ihaleleri 17/11/1952 Pazartesi günü saat 10.30 dadır. 
Evsaf ve şartlar her gün istanbul Levazım Amirliğinde ve Komcsyoıu-
muzdıa görülebilir 

i s tekl i ler in belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tek'if 
mektupiannı A n k a r a ' d a M . S. B . 1 N o . lu Sa. A l . K o . Bşk. na makbuz 
karşVığmda vermeleri veya posta ile ulaştırmaları ilân olunur. 

Miktarı T. f'.yatı T. tu tan G . teminatı 
C ins i K i l o K r . L i r a L i r a K r . " İhale gün ve saat i 

Pırasa 33.C0O 25 8 250 618 75 17/11/1952 10.30 da 
Ispanak 25.000 35 8.750 656 25 » > > > » » 
Lahana 8.000 25 2.oca 150 00 » > » > » » 
Portakal 95.000 A d . 12 11.400 855 00 » > » » » » 

5078 / 4-1 

Askerî bir l ikler ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 5.006 kil.o sadeyağ 
satın alınacaktır. 

Kapalı zarf i'e iheüesi 19/11/1952 Çarşamba günü saat 11.30 dadır. 
Evsaf ve şartlar her gün istanbul Levazım Amirliğinde ve Komisyonu
muzda görü^bilılr. 

İsteklilerin bellrtileı 1 gün ve saatten bir saat evve'ine kadıır teklif 
mek'"up'ar;nı Komisyon Başkan'ığına makbuz karşılığında vermeleri ve
y a posta İle u'aştırmış olmaları ilân olunur. 

Miktarı T. f'.yatı T. tu tan G. teminatı 
C ins i K i l o K r . 'L ira L i r a K r . ihale gün ve saat i 

Sadayağ 5.000 650 32.500 2.437 50 19/11/1952 11.C0 da 
5087 / 4-1 

M . S. B. 2 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — K a p a h zarf suretiyle 3000 kilo teknik amonyak. 3000 ki lo 
solvent nafta, 5000 kilo teknik aseton, 6000 kilo teknik loluen salın alı
nacaktır. 

2 — ihalesi 11 Kasım 1952 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapı
lacaktır. 

3 — Evsaf ve şartnameleri hergün öğleden evye) Komisyonumuzda 
ve İstanbul L v . Amirliğinde görülebilir, 

4 — Hepsinin muhammen bedeli 25.550 l i ra olup geçici teminatı 
1.916,25 Uradır. 

5 — E c z a l a n n tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, ecza
ların dört cinsinden de müsavi miktarda ve yüzde 30 dan aşağı olmamak 
şartiyle 1-3 istekliye ihale edilebilir. 

6 — istekl i ler in teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanına vermeleri. 

4959 /4-3 

1 — Kapalı zarf ve pazarlık ihalesine talip çıkmayan 560 - 600 H p . 
l ik dizel elektrojen grupu tekrar pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 — ihalesi 3 Kasım 1952 Pazartesi günü saat 10 da Komisyonda 
yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul L v . 
Amirliğinde görülür ve 10 liralık makbuz mukabilinde K o . da satılır. 

4 — Muhammen bedsli 190.000 l i ra olup kesin teminatı 21500 liradır. 
4999 / 2-2 

1 — Mütaahhit namı, hesabına 8333 kilo üstüpü satın alınacaktır. 
(Açık eksiltme suretiyle). 

2 — ihalesi 13 Kasım 1952 Perşembe günü saat 10 da Komisyonda 
yapılacaktır. 

3 — Şarnameleri Komisyonda ve istanbul L v . Amirliğinde görülür. 
4 — Beher kilosunun muhammen fiyatı 260 kuruş olup geçici te

minatı 1625 liradır. 
5.022 / 1-2 

1 — Kapalı zarf usuliyle 14 ton yağlı boya ve 2 ton boya inceltme 
mayi i satm alınacaktır. 

2 —- iha les i 18 Kasım 1952 Salı günü saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır. 

3 — Hepsinin muhammen bedeli 59.500 l i ra olup geçici teminatı 
4220 liradır. 

4 — Evsaf ve şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonumuzda 
ve istanbul L v . Amirliğinde görülebileceği g'bi ayrıca Komisyonumuzda 
3 liralık makbuz mukabilinde isteyenlere satılabilir. 



Sahife: 4858 (Hmııt Gajacte) 31 EKİM 1951 

S — İsteklilerin teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz, mukabilinde K o . Bşk. lığına vermeleri. 

5036 / 4-1 

1 — Kapalı zarf suretiyle llstesina göre 342 kalem 940 - 941 - 946 model 
betfort otoları için yedek parça satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 17 Kasım 1952 Pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi ve listesi sabahları K o . da görülür ve isteyenlere 4 

liralık makbuz karşılığında Ko. da satılır. 
4 — Hepsinin muhammen bedeli 78 290,00 yetmiş sekiz bin İki yüz 

doksan lira- olup geçici teminatı 5.165 liradır. 
5 — Hepsi bulunmadığı takdirde yüzde y i r m i veya yüzdî y i r m i beş 

noksanı ile (kalem adedine göre) satın alınır. 
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını, en geç ihaleden bir saat evve

line kadar K o . Bşk. lığına vermeleri. 
5076/4-1 

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

1 — Ankara'da Yedek Subay Okulu binasının hastaneye tahvili İşi 
yaptırılacaktır. 

2 — İhalesi Komisyonda 6/11/1952 Perşembe günü saat 11 4e ka
palı zarf suretiyle yapılacaktır. 

* 3 — Keşif bedeli 405.669,61 Ura olup geçle! teminatı 20.077,00 li
radır. 

4 — Keşif ve şartnamesi Ankara'da Komisyonda, İstanbul'da Le
vazım Amirliğinde, İzmir'de Yurtiçi Sa. Al . Ko. da görülebileceği gibi 
20,30 liralık makbuz mukabilinde Komtsyondan satılır. 

5 — Taliplerin bu işin ihalesine girebilmeleri için ihale gününden en 
az üç gün evvel K. K. İnş. Gr. Bşk. müracaat ederek (200.000 liralık 
bir işi muvaffakiyetle yaptığına dair) belge alma'an lazımdır. 

6 — Taliplerin İhale günü ve saatinden bir saat evvel 2490 sayılı ka
nun hükümlerine uygun şekilde hazırlayacakları teklif zarflarını Komis
yona teslim etmeleri lâzımdır. 

7 — Posta ile gönderilecek zarflar geç geldiği takdirde kabul edil
mez. 

4756 / 4-4 

1 — İstanbul'da Çamlıca Askeri Sanatoryumu İnşaatı işi yaptırıla
caktır. 

2 — ihalesi 7/11/1952 Cuma günü saat 11.00 de kapalı zarf usuliyle 
Komisyonda yapılacaktır. 

3 — Keşif bedeli 1.108.518,98 lira olup geçici teminatı 46.906 liradıı. 
4 — Keşif ve şartnamesi Ankara'da Komisyonda, İstanbul'da da 

Levazım Amirliğinde, tzmır de Yurtiçi Satınalma Komisyonunda görüle
bileceği gibi 50 liralık makbuz mukabilinde Komisyondan satılır. 

5 — Taliplerin bu işin ihalesine girebilmeleri için ihale gününden en 
az üç gün evvel 600.000 liralık bir işi muvafakiyetle yaptıklarına dair ev
rakı müsblteleriyle birlikte K. K. Inş. Gr. Bşk. lığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 

6 — Tâ.iplerin ihale günü ve saatinden bir saat evvel 2490 sayılı 
kanun hükümlerine uygun şekilde hazırlayacakları teklif zarflarını Ko
misyona makbuz mukabilinde teslim etmeleri lâzımdır. 

7 — Posta ile gönderilecek zarflar geç geldiği takdirde kabul edil
mez. 

4773 / 4-4 

1 — Kapalı zarf usuliyle Etimesgut'ta İki aded büyük tip baraka
nın, er helası ve çamaşırlığı İnşaatı yaptırılacaktır. 

2 — ihalesi 6/11/1952 Perşembe günü saat 15 te Komisyonda yapı
lacaktır. 

3 — Keşif bedeli 76.960,51 lira olup G . teminatı 5099 liradır.-
4 — Keşif ve şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İs

tanbul Levazım Amirliğinde görülür. 
5 — Bu işe gireceklerin ihale gününden (tatil günleri hariç) üç gün 

evvel Hv. K. Inş. Gr. Bşk. dan belge almaları lâzımdır. 
6 — isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarını makbuz karşılığında Komisyona vermeleri. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. 

4862 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Eksiltmeye konulan İş : 
1 — Su İşleri 15 İnci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan ve 

13/9/1952 günü eksiltmesinde istekli çıkmayan keşif bedeli fiyat ninni
leri esası üzerinde (25.300) liradan ibaret bulunan Ankara - Fethiye 
Köyü deresi ıslahı işi aynı şartlarla yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 10/11/1952 tarihine rashyan Pazartesi günü saat 
(11) de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Sn 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı sarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel *.ex-
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve su işleri umumi fenni şartnamesini ve bu işe ait evrak 
İle projeleri (1.27) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin Bakanlığa karşı 
(1.897.50) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemnııye-
tinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya İdare ve de
netlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı gün
den en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı İle Bayındırlık Bakan
lığına müracaatla bu İşin eksiltmesine girebilmek İçin 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 2 nel maddede yazılı aa*tte* 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
4901/4-3 

Tapı işleri İlam 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Zongu'dak Devlet Hastanesine yeni

den yaptırılacak kalorifer ve ;:cak s\x tesisatı ile kalorifer dairesi İnşaatı 
işidir. 

Keşif tutan : (111 421,55) Uradır. 
2 — Eksiltme 8.'ıl/1952 Cumartesi günü saat 11 de Bayındırlık Ba

kanlığı Yapı ve Itr.ar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır.' 

3 — Eksi'eme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve İmar İş
leri Reisliğln'ien (5,58) lira karşılığında alınabilir ve Zonguldak Bayın
dırlık Müdürlüğünde de görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek içtn isteklilerin usulüne göre (6.831,08) 
liralık geçici teminat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince 1952 
yılı ticaret odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzelkişi olması şarttır. (Özel 
ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez) 

8 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir İşi iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ek
siltme gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık 
Bakanlığına başvurarak bu İşin eksiltmesine girebilmek İçin yeterlik 
belgeleri almaları şarttvr. 

7 — İsteklilerin aldıklan eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 şer 
kuruşluk pul yapıştınp imza ettikten sonra teklif mektuplariyle birlikte 
zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumun para İle ol
mamak şartiyle mühür veya imza ile İyice kapatmalan ve eksiltme günü 
saat 10 a kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 4950 /4-4 

Eksiltmeye konulan Iş : 
1 — İzmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Bakırçay ve yan dereleri ıslahı 4 üncü kısım inşaatı tamamlanması işi 
olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (1.345.056) 
lira (83) kuruştur. 

2 — Ekşitme 14/11/1952 tarihine raslayan Cuma günü saat (11) 
de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksilt
me Komisyonu odasında birinci mütaahhlt nam ve hesabına açık eksilt
me usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasansını, özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi ve su işeri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak 
ile projeleri (50) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler. . 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin Bakanlığa karşı 
(54.101,70) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik eh emmiye-
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tinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve de
netlediğini İspata yarar begeleriyle birl ikte eksiltmenin yapılacağı gün
den en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakan
lığına müracaatla bu İşin eksiltmesine girebilmek İçin yeterlik belgesi 
almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

. İstekli"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 
bîr saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
4951 /1-3 

Eksi l tmeye konulan İş : 

1 — Elâzığ Su İşleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan N u 
saybin ovası sulaması 2 nel kısım inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli 
f iyat bir imler i esası üzerinden (485.000) liradır. 

2 — Eksi l tme 17/11/1952 tarihine raslayan Pazartesi günü saat (11) 
de A n k a r a ' d a Su İşleri Reisliği binası İçinde toplanacak olan Su E k 
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasartsını, özel tek
nik şartlaşma, f iyat b ir imler i ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve su işleri umumi fenni şartnamesini ve bu işe ait evrak ile 
projeleri (24,25) Ura karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksil tmeye girebilmek için İsteklilerin Bakanlığa karşı 
(23.150) liralık ka t i teminat vermeleri ve bu İşin teknik ehemmiyetinde 
bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını'veya idare ve denetle
diğini İspata yarar belgeleriyle birl ikte eksiltmenin yapılacağı günden 
en az (tati l günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına 
müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi alma
ları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli 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. 
4958 / 4-2 

Eksi l tmeye konulan iş : 

1 — A n t a l y a S u İşleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 
Kestel gölü ıslahı 1 inci kısım, ı(döşorae boğazı tüneli Ue memba ve man-
saptaki boşaltma kanalları ve sınai İmalât) Anıbahan gölü kurutulması 
ve Kocadere ıslahı, Yuvaköy bataklığı kurutulması ve A r v a h Köyü deresi 

ıslahı İşleri olup tahmin edilen keşif bedeli f iyat bir imleri üzerinden 
1(1.667.362,46) liradır. 

2 — Eksi l tme 20/11/1952 tarihine raslayan.Perşembe günü saat (11) 
de A n k a r a ' r a Su İşleri Reisliği binası İçinde toplanacak olan Su Eksi'.tme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılaoaktır. 

3 . — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma fiyat bir imleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işierl genel 
şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe alt evrak İle 
projeleri (50,00) l i r a karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksil tmeye girebilmek İçin isteklilerin Bakan'ığa k3rşı 
(63.770,87) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiye
tinde buluna» diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve de
netlediğini İspata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı gün
den en az (tatil günleri hariç) Üç gün evvel yazı Ue Eay.ndırlık Bakan
lığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi a l 
maları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
,(özel vo tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez. 

5 — İsteklerin teklif mektuplarını 2 nel maddede yazılı saatten bir 
saat öncesine kadar S u İşleri JEleiSllğine makbuz karşılığında vermeleri 
lâzımdır. 

Postada olan gecikmeier kabul edilmez. 
5075 / 4-d 

Yapı işleri ilânı: 
1 — Diyarbakır H a v a Meydanında yaptırılacak olan (31.500) Ura 

keşif bedelli yüksek mukavemetli betonarme direk imali ve dikilmesi İşi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksi l tme 17/11/1952 Pazartesi günü saat 16 da Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eks i l tme Komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3 — B u işe ait eksiltme evrakı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 
(80) seksen kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 — İsteklilerin gerçek tekkişi veya tüzelkişi olması şarttır, (özel 
ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

5 — Eksi l tmeye girecek olan isteklilerin (2.362,50) l i ra geçici te
minat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince 1952 yılı ticaret odası 
belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

6 — İsteklilerin bu iş benzeri bir İnşaat işini mütaahhidi olarak 
ikmal etmiş veya denetlemiş, katî kabulünü yaptırmış olduğuna dair 
resmî dairesinden alınmış belgeleri ile bir l ikte ihale gününden en az 
(tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığına başvurarark 
bu iş için yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7 — İstekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına ellişer 
kuruşluk pul yapıştırılıp imza ettikten "sonra teklif mektupları ile bir
likte zarf lara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumu para 
ile olmamak şartiyle mühür ve imza ile iyice kapatmaları ve eksiltme 
günü zarflarını saat 15 e kadar Eksi l tme Komisyonu Reisliğine verme
leri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, 
5085 / 4-1 

Yapı İşleri ilânı : 
1 — İzmir H a v a Meydanında yaptırılacak olan (28.500) l i ra keşif 

bedelli yüksek mukavemetli betonarme direk İmali ve dikilmesi işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksi l tme 18/11/1952 Salı günü saat 16 da Bayındırlık Bakan
lığı »Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eks i l tme Komisyonu odasında yapıla
caktır. 

3 — B u İşe alt eksiltme evrakı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 
(72) yetmiş i k i kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 — İsteklilerin gerçek tekkişi veya Tüzelkişi olması şarttır, (özel 
ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

5 — Eksil tmeye girecek olan isteklilerin (2.137,50) l i r a geçici te
minat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince 1952 yılı ticaret odası 
belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

6 — İsteklilerin (bu iş benzeri b ir inşaat işini mütaahhidi olarak 
İkmal etmiş veya denetlemiş, katî kabulünü yaptırmış olduğuna dair 
resmi dairesinden alınmış belgeleri Ue birl ikte İhale gününden en az 
(tatil günierl hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığına başvurarak 
bu iş için yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7 — İstekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına ellişer 
kuruşluk pul yapıştırılıp imza ettikten sonra teklif mektupları ile bir
l ikte zarf lara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak murr.u para 
İle olmamak şartiyle mühür ve İmza ile İyice kapatmaları ve eksütme 
günü zarflarını saat 15 e kadar Eks i l tme Komisyonu Reisliğine verme
leri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5086 / 4-1 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Y o l yapımı 
1 — Eksi l tmeye Konulan İş: B i g a - Lapseki yolunun takriben 

1+400 — 55+624 kilometreleri arasında yapılacak tesviye, . sanat yapı
ları ve betonarme köprüler, temel tabakası ile müteferrik sair işler olup 
keşif bedeli (2.600.000) i k i milyon altı yüz bin liradır. 

2 — Eks i l tme : 7/11/1952 tarihine rıstlıyan Cuma günü saat. 16 da 
on altıda Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eks i l tme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı: Vezneye yatırılacak (50) elli l ira bedele ait 
makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şu
besinden alınabilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek İçin: 
a) İsteklilerin 1952 yılma alt ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (91.750) doksan bir bin yedi yüz elli liralık geçici teminat .vermeleri, 
b) İsteklilerin (tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç gün 

önce bir dilekçe Ue Karayoları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve 
dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmesine giriş şart lan 
hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında yazılı ev
rakı bağlıyarak bu iş İçin yeterlik belgesi almaları, 



Sahife: 4860 (Resmî Gaieté) 31 F.K IM 1951 

( N o l : Bu Yönetmelik AnkaıaUa Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 uncu maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk pul 
yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacakları 
yükleme mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz karşılı
ğında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4858 / l~t 

-Köprü tahliyesinin tevsii 
1 — Eksi l tmeye konulan iş : Hatay İli içinde, Devlet yolu başlan

gıcında ve A s i nehri üzerindeki mevcut köprünün tahliyesinin betonar
me olarak genişletilmesi işi olup keşif bedeli (52.673,35) elli i k i bin altı 
yüz yetmiş üç l i ra otuz beş kuruştur. 

2 — Eks i l tme : 10/11/1952 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 16 
da on altıda Ankara 'da Bayındır ık Bakanlığı binasında Karayolları Ge
nel Mudüıluğünde K a r a y o l l a n Eksi l tme Kom.syonunca kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (2.G5) i k i l i ra altmış 
beş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü 
Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

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

sinde (3.883,67) üç bin sekiz yüz seksen üç i ira altmış yedi kuruşluk 
geçici teminat vermeleri, 

b) is tekl i ler in (tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç gün 
önce bir dilekçe ile K a r a y o l l a n Genel Müdürlüğüne müracaat etmeieri ve 
dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartları 
hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b. c fıkralarında yazılı ev
rakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi a lmalan , 

(Not : Bu yönetmelik Ankara 'da Kaıayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada K a r a y o l l a n Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde <eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk pul 
yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacaklar: 
yükleme mektuplarını eksiltme ^ u n a saat on beşe kadar makbuz kar
şılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4859 / 4-4 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konuları ış : Pınarbaşı - Göksün - J î a raş Devlet yo

lunda Gümüşgür, Bcyçayın, Gölcük, Daııdcre. Ayranlık, încemağara, 
Mahmutbey, Çağlayan, Göksün vc Yusufefe köprulcı mın betonarme ola
rak yapımları olup keşif bedelleri tutan (GC4 431,71) altı yüz altmış dört 
bin döıt yüz otuz bir l i ra yetmiş bir kuruştur. 

2 — Eks i l tme : 11/11/1952 tarihine raslayan Salı günü saat 16 da on 
altıda Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel Mü
dürlüğünde K a r a y o l l a n Eksi l tme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı: Vezneye yatırılacak (33.25) otuz üç l ira yir 
mi beş kuruşluk beöele ait makbuz kaışılığmda Karayolları Genel Mü
dürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

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

sinde ı30.3'27.27ı otuz bin uç yüz y i r m i yedi lıpa yırını yedi kuruşluk ge
çici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin (tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç gün 
önce bir dilekçe ile Karayolları Gene Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şart lan 
hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında yazılı 
evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not : Bu yönetmelik Ankara 'da K a r a y o l l a n Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk pul 
yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacakları 
yükleme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar makbuz kar
şılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada" olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4860 / 4-4 

1 — Eksiltmeye konu'an i ş : İskilip - Germece yolunun takriben 
58 + 343.76 — 84 + 270.35 kilometreleri arasında yapılacak tesviye, sanat 

yapıları ve betonarme köprüler, temel tabakası ile müteferrik sair işler 
yapımı olup keşif bedeli (1.100.000) bir milyon yüz bin liradır. 

2 — Eksil tme 13/11/1952 tarihine raslayan Perşembe günü saat 16 
da on altıda Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı binasında K a r a y o l l a n Ge
nel Müdür uğande Karayolları Eksi t lme Komisyonunca kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (50) elli l i ra bedele ait 
makbuz kaı şüığır.da Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şu
besinden alınabilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 

a) Istekli 'erin 1952 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde (46.750) kırk altı bin yedi yüz elli liralık geçici teminat vermeleri, 

b) i s tekl i ler in (tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gün önce bir dilekçe ile K a r a y o l l a n Genel Müdürlüğüne müracaat et
meleri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında 
yazılı evrakı bağlayarak bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

(Not : B u yönetmelik Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk 
pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacak
ları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar makbuz kar
şılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyf iyet Hân olunur. 

4935 / 4-3 

A n k a r a Yol lar 4. Böige Müdürlüğünden : 

Yol inşaatı yaptırılacak 
1 — Eskişehir - Kütahya yolunun 6+800— 49+100 kilometreleri 

arasında yapılacak olan noksan tesviye, sanat yapıları, stabilize mal
zemesi vc müteferrik işler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedel 275.000,— (İki yüz yetmiş beş bin) l ira olup 
geçici teminatı 14.750,— (On dört bin yedi yüz elli) liradır. 

3 — Kapalı zarf eksiltmesi 11 Kasım 1952 Salı günü saat 16 da 
A n k a r a E t l i k yolu üzerindeki bölge binasında toplanacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. Zarf lar şahıs veya müesseselerin hususi işaret
leriyle mühürlenerek saat 15 e kadar-Komisyon Başkanına verilmelidir. 
Para gibi herkeste bulunan şeylerle mühürlü zarflar ve postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. 

4 — Eksil tme evrakı çalışma saatlerinde istanbul Yol lar 11, A n 
kara Yol lar 4. Bölge M d . leri ile Eskişehir Yol lar 46 nci Şube Şefliğinde 
görülebilir. 

5 — İstekliler tatil günleri hariç eksiltmeden en az üç gün önce 
dilekçe ile Bö'ge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve müracaat delik-
çelerıne Karayolları Genel Müdürlüğünden aldıkları bu bedeldeki bir işe 
girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnelerini iliştirerek yeterlik 
belgesi almaları lâzımdır. 

6 — Ticaret odası vesikası ve 2490 sayılı kanunun gerektirdiği diğer 
vesaik ile müracaat edilmesi duyurulur. 

5073/4-2 

Sümerbank Ereğli (Konya) P a m u k l u SanayM Müessesesi Müdür
lüğünden : 

1 — Hurda malzeme, 0 - 2 5 ve 25 - 70 santimlik parça bez, topbaşı 
püsküllü ve yağlı paçavra, üç metreden uzun muhtelif tip ham parça bez, 
düşük cvsafl : bez ve iplikler, dik.'ş ipliği, ıskarta pamuk, pamuk telefi ve 
üstüpümüz açık artırma usulü ile 11/11/1952 Sah günü saat 14 de Mües
sesemizde satılacaktır. 

2 — Şartnamesi Sümerbank A n k a r a ve Konya Mağazalarında, K a y 
seri ve Adana Pamuklu Sanayii Müesseselerinde, istanbul'da Alım ve Sa
tım Müessesesi Müdürlüğünde ve Müessesemizde görülebilir. 

3 — Müessesemiz satışı icrada veya malın bir kısmını satıp sat
mamakta serbesttir. 

4994/3-3 

Başbakanlık Devlet M»thw««» 



31 Ekim 1952                                      RESMİ GAZETE                              Sayı:8245 

 

 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 
  

 
                                                                           

Kararlar                                                                           Sayfa 

                                               
İçişleri Bakanlığına Dair Sınır Tespit Kararları       1

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ile Bu Müessese İşçilerini 
Temsilen Demir ve Çelik Sanayi İşçileri Sendikası Arasında Çıkan Toplulukla  
İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar 




