
T.C. 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

30 KASIM 1953 

PAZARTESI Sayı: 8570 

K A R A R N A M E L E R 

Adalet Vekâletinden : 

1 — 100 lira maaşla İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine 
İzmir Asliye Ceza Hâkimi 5904 Abdünnafi Onat, 

100 lira maaşla İstanbul Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi Reisliği
ne İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Azası 91 Atıf Varlık, 

90 lira maaşla İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğine İstanbul 
Hâkimi 6655 Hicabi Dinç, 

90 lira maaşla İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine İzmir 
Ceza Hâkimi 5681 A l i Kemal Türel, 

90 lira maaşla Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine Yozgat Ağır 
Ceza Mahkemesi Reisi 5169 Kemalettin Kamal, 

90 lira maaşla Adana Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine İstanbul 
Cumhuriyet Müddeiumumi Muavini 6324 Nihat Tokuz, 

90 lira maaşla Adapazarı Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine İstan
bul Cumhuriyet Müddeiumumi Muavini 6673 Zeki Sert, 

80 lira maaşla Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine İzmir Cum
huriyet Müddeiumumi Muavini 7402 Mustafa öğütülmüş, 

70 lira maaşla Şebin Karahisar Hâkimliğine Kırıkkale Ceza Hâki
mi 8396 Hasan Tarman tâyin edilmiştir. 

2 — Bu kararın yerine getirilmesine Adalet Vekili memurdur. 

18/11/1953 
REİSİCUMHUR 

C. BAY AR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Adalet Vekili 
O. Ş. ÇİÇEKDAĞ 

İçişleri Vekâletinden: 

1 — Ankara Vilâyeti Altındağ Kazasının Bağlum Nahiyesi Mer
kezi olan Bağlum Köyü ile, Çubuk Kazasının Sirkeli Nahiyesi Merkezi 
olan Sirkeli Köyü bölgesindeki iki kaza arası sınır; ilişik krokisinde gös
terildiği veçhile (Halkalı Yatağı başında bulunan Yaz Yatağından baş
lamak üzere Islikaya'ya ve buradan Bağlum'lu Mehmet oğlu Dağdeviren'e 
ait tarla ile S'rkeli'den Osman oğlu Seyit Ünal tarlaları aras-ndan geçi
rilerek Sığır Yatağına ve buradan Sirkeli'li Mehmet oğlu Mustafa, Se
yit oğlu Hasan Gürlü, Ahmet oğ'u Osman Öztürk ve Bağlum'lu İbrahim 
oğlu Halil Şentürk, Mustafa oğlu İbrahim, Esat llyas, Reşit oğlu Hü
seyin tarlaları arasından geçirilmek suretiyle Cevizlidere başı veya Bey-

giroğîuderesi mevkiine ve buradan Bağlum'lu Mustafa Çavuş tarlası 
cenupta kalmak üzere Okatılan deresine ve buradan Sırt yolu İle Dezgi 
Köyünü aşan yolun birleştiği noktaya uzatılacak mefruz hat) olarak 
belirtilmiştir. 

Tarafların; diğer taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

2 — Bu kararı İçişleri Vekili yürütür. 

13/11/1953 
REİSİCUMHUR 

O BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES 

1 — Ankara Vilâyeti Kırıkkale Kazasının Merkez Nahiyesine bağlı 
Keçili Köyü ile, Kalecik Kazasının Merkez Nahiyesine bağlı Samanlı 
Köyü bölgesindeki iki kaza arası sınır; ilişik krokisinde gösterildiği veç
hile (Akkaya'dan başlıyarak Karaburun'a, Karaburun'dan Keçili Köyü 
İhtiyar Heyetince gösterilen ve arazinin vaziyetine nazaran daha mü
sait görülen Uçuk'a ve Uçuık'u takiben Burancık deresi ve bu dereden 
Damsu ve bu suyun üstündeki hafif ve kara hatt ı takiben Tektaş mev
kiine ve Tektaş'tan da Düzburun'a çekilecek hat) olarak belirtilmiştir. 

Tarafların; diğer taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

2 — ıBu kararı İçişleri Vekili yürütür. 
13/11/1953 

REİSİCUMHUR 
O BAYAR 

Basvekü 
4. MENDERES 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES 

1 — Konya Vilâyeti Ermenek Kazasının Fariske Nahiyesine bağlı 
Turcalar Köyü ile, Antalya Vilâyeti Alanya Kazasının Merkez Nahi
yesine bağlı Yaylalı Köyü bölgesindeki iki vilâyet arası sınır; ilişik kro-
k's'nde gösterildiği veçhile (Kartaltepe şimalindeki Kızılkozluktan baş
lıyarak cenuba doğru Kartaltepe ve hatt'.ıbalâ'arı takiben bu silsile üze
rinde bu'unan Erenler dağının en son ve en yüksek noktası bulunan 
Erenler dağı zirvesine ve buradan garibe dönülerek Büyükasar tepesi, 



Sahife: 7674 (Resmî Gazötıe) 30 KASIM 1953 

Çorak dağı hattıbalâsmdan Taşkesiği zirvesinden Kızılhisar'da sona eren 
hat) olarak belirtilmiştir. 

Tarafîarm; diğer taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

2 — Bu kararı İçişleri Vekili yürütür. 

13/11/1953 
REİSİCUMHUR 

C. BAY AR 

Başvekil 
A. MENDERES 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES 

1 — Tunceli Vilâyeti Pülümür Kazasının Köhteran Köyü ile, Na
zimiye Kazasının Köhser Köyü bölgesindeki ik i kaza arası sınır; ilişik 
krokisinde gösterildiği veçhile (ıKöhteran Köyünün güneyinde ve Köhser 
Köyünün kuzeyinde batıdan doğuya doğru uzanan Demirkapı tepesin
den başlıyarak Senkemer tepesi - Düzgün tepesi - Yunuyokuş «Yoluyokuş 
tepesi» - Bozyayla tepesi - Alibaıba tepesi «Acıada tepesi» ve Acıelma 
tepesinde nihayet bulan hat) olarak belirtilmiştir. 

Tarafların; diğer taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakla 
saklıdır. 

2 — Bu kararı İçişleri Vekili yürütür. 
13/11/1953 

REİSİCUMHUR 
C. BAY AR 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES A. MENDERES 

1 — Elâzığ Vilâyeti .Sivrice 'Kazasının İringil Nahiyesine bağl 
Sefernik ve Küllükuşağı köyleri, Merkez Kazasının Hankendi Nahiye 
sine bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı İçişleri Vekili yürütür. 
13/11/1953 

REİSİCUMHUR 
C. BAY AR 

Başvekil 
A. MENDERES 

içişleri Vekili 
E. MENDERES 

İ L Â N L A 
Maliye Vekâletinden : 

Yapılacak iş : Ekonomi ve Ticaret Vekâleti binasında yapılacak 
muhtelif onarım 

Keşif bedeli : 15.057,33 liradır. 
Teminat : 1.129,30 liradır. 
Eksiltme mahalli ve tarihi : 16/12/1953 Çarşamba günü saat 16 da 

Maliye Vekâleti Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf suretiyle 
yapılacaktır. 

Şartname mezkûr mahalden bedeli mukabilinde alınabilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler bu iş için Bayındırlık Vekâ

letinden alacakları ehliyet belgesini Komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

5900 / 4-1 
_ _ _ — » — 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

İdare merkezi Birleşik Amerika Devletlerinin Washington D. C. 
Connecticut Avenue 1025 de kâin olup mahallî kanunlara göre kurula
rak faaliyete geçtiği ve halen faaliyet halinde bulunduğu anlaşılan 500.000 
dolar sermayeli «Interehange of America Incorporated* Şirketi tarafın
dan 16/9/1953 tarihinde Washington, Kolumbia 'Kczasmda Noter Mary 
J . Brumley huzurunda tanzim edilen ve Türkçe tercümesi istanbul Birin
ci Noterliğince 9/10/1953 tarihinde tasdikli vekâletnamede yazılı yetkilerle 
ve bilûmum mahkemelerde Şirket adına yapılacak işlerden doğacak dâ
valarda dâva eden ve dâva edilen ve üçüncü şahıs sıfatiyle hazır bulun
mak üzere Türkiye Umumi Vekili tâyin edilmiş bulunan İtalyan tebaa
sından istanbul, Taksim Aydede Caddesi Ayhan Ap. 5/1 No. lu daireyi 
ticari ikametgâh ittihaz eden John Cristich Vekâletimize müracaat ede
rek mezkûr Şirketin Türkiye'deki vekili sıfatiyle ve bu Şirketi temsilen 
30 Kasım 1330 tarihli «Ecnebi Anonim ve Sermayesi eshama munkasrm 
Şirketler» Kanunu hükümleri dâhilinde Türkiye'de çalışmasına izin ve
rilmesini ve Şirketin Türkiye şubesine muhassas 5.000 doların karşılığını 
teşkil eden 14.000 Türk lirasının da memleketimize getirildiğini bildir
miş, gereken evrakı vermiştir, 

Bu işe ait evrak incelenerek mevzuat hükümlerine uygun görül
müş olduğundan ilân olunur. 

5854 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyonundan : 

Mütaahhidi nam ve hesabına açık eksiltmeye konulan ve 24/11/1953 
tarihindeki açık eksiltmesine istekli gelmeyen bir adedi 468 kuruş mu

hammen fiyatlı evsafiyle numune ve şartnamesine uygun (6000) aded 
alimünyum matra, mütaahhidi nam ve hesabına 4 Aralık 1953 Cuma 
saat 15 te Ankara Jandarma U . K. İlgındaki Komisyonumuzda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Muvakkat teminat (2.106) liradır. Evsaflı 
şartname Ankara ve İstanbul Jandarma Satmalma K. larmdan her gün 
parasız alınır. Numune her gün Komisyonumuzda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesika, ticaret kâğıdı ve muvakkat teminatlarına ait banka mek
tubu veya vezne makbuzlariyle eksiltme gün ve saatinde Komisyonu
muza gelmeleri. 

5901 /1-1 
. ... 

Devlet Demiryolları İşletmesinden : 

Ahşap travers satın alınacaktır 
1 — Açık pazarlık suretiyle 272.200 aded ahşap travers satın alı

nacaktır. 
2 — Bu işe girmek için 100.000,— liralık teminat verilecektir. 
3 — Pazarlık 14/12/1953 Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 

Malzeme Dairesi Reisliğinde yapılacaktır. 
4 — Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden 

ve Haydarpaşa'da Satmalma Komisyonu Reisliğinden temin olunur. 

5865 / 4-2 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Sicilli ticaretin 82 numarasında müseccel (Osmanlı Bankası Ankara 
Şubesi) namına Umum Müdürlükçe imzaya salahiyetli kılman A . sınıfı: 
Müdür S. C. Girin, İkinci Müdür B. Bursalı, Mesul Murahhas A. A . Gün-
düzalp, B. Sınıfı: M . Carmelıch, Z. Olcay H.F. Taşman'm imza örnek
lerini havi ve Ankara İkinci Noterliğinden 24/11/1953 tarih ve 19094 
numara ile tasdikli sirkülerin vâki istek üzerine 25/11/1953 tarihinde tes
cil edildiği ilân olunur. 

5897 /1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. Malzeme Müdürlüğünden : 

Gemilerimizin soğutma tesisleri için 50 tüp freon 12 gazı teklif 
alma sureti ile satın alınacaktır. Buna ait şartname Müdürlüğümüzde 
."örüiebilir. 

isteklilerin tekliflerini en geç 10/12/1953 akşamına kadar kapatıl
mış zarflar içinde Tophane'deki Müdürlüğümüz binasında mevcut teklif 
kutusuna atmış olmaları. 

5912 / 1-1 
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M. S. V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sek
en ton nohuta kapalı zarf usulü ile talip çıkmadığından tekrar kapalı 
•arf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Kapalı zarf usulü ile ihalesi 9/12/1953 günü saat 11 dedir. Evsaf ve 
.artlar her gün Komisyonda ve istannul Levazım Amirliği ilân Kısmın
la görülebilir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
nektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı 
C i n s i Kilo Kr. Lira Lira ihale gün ve saat. 

ohut 80.000 68 54.400 3.970 9/12/1953 11 de 

5199 / 4-3 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim 274 aded şartnamesine 
göre komple iç ve dış oto lâstiği kapalı zarfla, satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 7G.516 lira olup geçici teminatı 5076 liradır. 

İhalesi 10 Aralık 1953 Perşembe günü saat 11,30 da Ankara'da 
2 No. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnameler hr-r gün Komisyonda 
ve istanbul Lv. Â. ilân kısmında görülebilir. İstekliler belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar hazırhyacakları teklif mektubunu makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

5200 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı 
sebzeler kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Kapalı zarf usulü ile ihalesi 9/12/1953 günü saat 15.30 dadır. Evsaf 
ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân Kıs
mında görülebilir. Üç kalem sebzenin hepsi bir istekliye ihale edilebile
ceği gibi her kalem sebze ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklile
rin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektupla
rını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı 
C i n s i Kilo Kr . Lira Lira İhale gün ve saat) 

•ırasa 35.000 20 7.000 525 9/12/1953 15.30 da 
„âhana 25.000 20 5.000 375 9/12/1953 15.30 da 
lavuç 20.000 25 5.000 375 9/12/1953 15.30 da 

5201 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek 
maddeleri kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerdedir. 
Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amir

liği ilân kısmında görülebilir. 
İsteklilerin belirtilen gün ve saatlerden bir saat evveline kadar tek

lif mektuplarım makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı 
C i n s i Kilo Kr. Lira Lira İhale gün ve saati 

•îohut 160.000 60 96.000 6050 14/12/1953 11 de 
'umurta (Aded) 400.000 10 40.000 3000 14/12/1953 15 de 
spanak 100.000 30 30.000 2250 14/12/1953 16 da 

5791 / i~H 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen 250 
ton odun kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Kapalı zarf usulü İle ihalesi 11/12/1953 günü saat 15,30 dadır. Ev
saf ve şartlar her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân 
kısmında görülebilir. 

isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Cinsi : Odun, Miktarı : 250.000 kilo, T. fiyatı : 7 kuruş, T. tutarı : 
17.500 lira, G. teminatı : 1.313 lira, ihale gün ve saati : 11/12/1953 15,30 da. 

5792 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 400 ton odun satın 
alınacaktır. 

ihalesi aşağıda gösterilen gün ve saattedir. Evsaf ve şartlar her 
gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görüle
bilir. 

isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Cinsi : Odun, Miktarı : 400.000 kilo, T. fiyatı : 7 kuruş, T. tutarı : 
28.000 lira, G. teminatı : 2.100 lira, İhale gün ve saati : 11/12/1953 11 de. 

5793 / 4-3 
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M . S. V. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığın dan 

Pazarlık usulü ile Ankara Ahlatlı beldeki iki barakanın bölme ve ran
za işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 76.417,43 lira olup katî teminatı 10.142 
liradır, ihalesi 2/12/1953 Çarşamba günü saat 15 de Komisyonda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve ist Lv. Amir
liğinde görülebilir. 

isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. Sav. K. inşaat 
Ş. müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

5252 / 4-3 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim 168.500 aded baltrap 
tabakları kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 32.015 lira olup geçici teminatı 2.402 liradır, 
ihalesi 14 Aralık 1953 Pazartesi günü saat 11.30 da Ankara'da 2. No. 
Sa. A l Ko. da yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve istan
bul Lv. Amirliği ilân kısmında görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saat
ten bir saat evveline kadar hazırhyacakları teklif mektubunu makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

5278 / 4-2 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim aşağıda yazılı 6 kalem 
uçuş kombinezonu kapalı zarfla satın alınacaktır. Miktarı, muhammen 
bedelleriyle geçici teminatları hizalarında yazılıdır. Bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi her cins ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir tek
lif mektuplarında her kalemin fiyatları ayrı ayrı gösterilmesi şarttır 
evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â ilân kısmında 
görülebilir. İhalesi 12 Aralık 1953 Cumartesi günü saat 11 de 2 No. Sa. 
Al . Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evve
line kadar teklif mektubunu makbuz mukabilinde Ko. Bşk. na vermeleri. 

Muhammen B. M . teminatı 
C i n s i Miktarı lira Kr. Ura Kr. 

Kumaş 1550 Metre 22117 75 1659 
Makara 150 Ad. 123 75 10 
Vstarlık saten 600 Metre 4620 00 347 
Kol kapağı 630 Ad. 1039 50 78 
Bel kemeri 315 Ad. 2079 00 156 
Pamuk Kg. mı 345 kuruştan 220 00 17 

5794 / 4-2 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim 7418 Kg. beyaz üstübü 
kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 24998 lira olup geçici 
teminatı 1875 liradır, ihalesi 15/12/1953 Salı günü saat 11 de Ankara'da 
2 No. Sa. A l . Ko. yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve 
istanbul Lv. Amirliği ilân Kısmında görülebilir, isteklilerin belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar hazırhyacakları teklif mektubunu 
makbuz mukabilinde Ko. Bşk. vermeleri. 

5814 / 4-2 

M. S» V. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Açık eksiltme usulü ile 28 inci tümen hamamı onarımı yaptırıla
caktır. Keşif bedeli 18.772,51 lira olup geçici teminatı 1.408 liradır, iha
lesi 14/12/1953 Pazartesi günü saat 10 da Komisyonda yapılacaktır. Ke
şif ve şartnameler her gün Komisyonda görülebilir, isteklilerin ihale gü
nünden en az üç gün evvel ist. Lv. Â. ilân kısmında K. K. Is. D. 2. Mv. 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

5796 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile şartnamesine göre demiri ciheti askeriyeden 
verilmek üzere dört kişilik 890 aded demir ranza yaptırılacak. Tahmini 
bedeli 85.290 lira olup geçici teminatı 5.515 liradır. İhalesi 11/12/1953 
Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler 
her gün öğleden evvel Komisyonda ve ist. Lv. Amirliği ilân kısmında 
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görülebilir. Ve 427 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan verilir. 
isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. Is. D. 2. Mv. 

müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir su
retle kabul edilmez. 

5807 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır Garnizonunda; hamam, çamaşırhane 
kurutma odası, etüv dairesi onarımı ile erat mutfağında; soğuk hava de
posu ve tesisatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli; 35800,85 lira olup geçici te
minatı; 2.686 liradır, ihalesi 17/12/1953 Perşembe günü saat 11 de Ko
misyonda yapılacaktır. 

Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda, istanbul 
Levazım Amirliği ilân kısmında ve Diyarbakır Garnizon Satmalma Ko
misyonunda görülebilir. Ve 180 kuruşluk makbuz mukabilinde Komis
yondan verilir. 

isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hava Kuvvetleri inşaat 
Grup Başkanlığına müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. 

Taliplerin; 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırhyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, posta ile gönderilecek zarflardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

5857 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ile 
geçici teminatı yazılı ilâç karşısında yazılı tarih ve saatte ihale edile
cektir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun esaslarına uygun olarak hazırla
yacakları teklif mektuplarım en geç belirli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermiş bu
lunmaları lâzımdır. 

Taliplerin 984 sayılı kanun mucibince ecza ticareti ile iştigal ettik
lerine dair ticaret odalarından almış oldukları belgelerini de zarfları 
içerisine koymuş bulunmaları şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Bu ilâcın hepsi bir mütaahhide ihale edilebileceği gibi dörtte birin
den aşağı olmamak şartı ile parçalara bölünerek birden fazla istek
lilere de ihale edilebilecektir. 

ilâcın ismi : İzonikotinik asit hidrazit, miktarı : 1.000 kutu, fiyatı : 
24 lira 50 Kr., muhammen bedeli 24.500 lira, G. teminatı 1.837 lira 50 Kr. 
ihale gün ve saati : 14/12/1953 11 de. 

5858/4-2 

Ankara Valiliğinden : 

1 — 150 000 ı Yüz elli bin) lira keşif bedeli ve gelecek seneye sâri 
olup 100.000 (Yüz bin) liralık kısmı 1953 bütçesinden olmak üzere An
kara Arkeoloji Müzesi (Mahmutpaşa Bedesteni) binasının onarımı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — ihalesi 3/12/1953 Perşembe günü saat 15 de mezkûr binada 
toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedel 150.000 lira olup, geçici teminat 8.750 lira
dır. 

4 — Bu İşe alt özel ve fennî şartname ve keşif evrakı çalışma 
saatlerinde Müze Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin ticaret odası vesikalariyle teminat 
makbuzlarını ve bir kalemde 50.000 (Elli bin) liralık benzeri iş yaptık
larına dair yeterlik belgelerini Komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

6 — isteklilerin 2490 sayılı Kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri ge
reğince hazırlayacakları teklif mektuplarını artırma ve eksiltme tarihi 
olan 3/12/1953 Çarşamba günü saat 14 e kadar makbuz karşılığında Ko
misyon Reisliğine vermeleri. 

7 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilemiyecegi ilân olunur. 

6202 / 4-4 

Sağlık ve Sosyali Yardım Vekâletinden : 

Yemek tevzi arabası satın alınacaktır 
1 — Vekâletimiz Devlet hastaneleri ihtiyacı için dört aded yemek 

tevzi arabası kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu ışın tahmin edilen bedeli (24.800) lira olup ilk teminat 
(1.860) Uradır. 

3 — Şartnamesi Vekâlet Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 
4 — Eksiltme 11 Aralık 1953 Cuma günü saat 15,15 de Vekâlett= 

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

32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 
zarflarım eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlan olunur. 

5816 / 4-3 

Kuvöz Satın alınacaktır 
1 — Vekâletimiz Devlet hastaneleri ihtiyacı için dört aded kuvöz 

kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işin tahmin edilen bedeli (25.000) lira olup ilk teminatı 

(1.875) liradır. 
3 — Şartnamesi Vekâlet Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 
4 — Eksiltme 11 Aralık 1953 Cuma günü saat 15.30 da Vekâlette 

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

32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesind hazırlayacakları kapalı 
zarflarım eksiltme saatinden bir saat evvel akbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul e rıiyeceği, 
ilân olunur. 

5817 / *-3 

Muhtelif cerrahi alet satın alınacaktır 
1 — Vekâletimizce yaptırılan ebe çantaları ihtiyacı 15in sekiz ka-

em muhtelif cerrahi alet kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 — Bu işin tahmin edilen bedeli ı(24.100) Ura olup ilk teminatı 

Iİ807) lira (50) kuruştur. 
3 — Şartnamesi Vekâlet Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 
4 — Eksiltme 11 Aralık 1953 Cuma günü saat 15,45 te Vekâlette 

toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 

nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larım eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
ilân olunur. 

«818 / 4-3 

Rekor şırıngası ve iğnesi satın alınacaktır 
1 — Vekâletimizce yaptırılmakta olan B. C. G. aşısında kullanıl

mak üzere 1000 aded 1 cc. lik rekor şırıngası İle 2000 kutu entradermal 
şırınga iğnesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli (15.500) lira olup ilk teminatı 
(1162) lira '(50) kuruştur. 

3 — Şartnamesi Vekâlet Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 
4 — Eksiltme 11 Aralık 1953 Cuma günü saat 11 de Vekâlette 

toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 

nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larım eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
ilân olunur. 

5819 / 4-3 

Silindir ütü, çamaşır yıkama ve çamaşır sıkma makineleri 
satın alınacaktır 

1 — Vekâletimiz Devlet hastaneleri ihtiyacı için 3 Ad. silindir ütü, 
3 Ad. çamaşır yıkama, 3' Ad. santrifüj çamaşır sıkma makineleri kapalı 
zarf usuliyle »atın alınacaktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli ı(24.Q0O) lira olup ilk teminatı 
(1800) Uradır. 

3 — Şartnamesi Vekâlet Levazımı Müdürlüğünden alınabilir. 
4 — Eksiltme 11 Aralık 1953 Cuma günü saat 15 te Vekâlette top

lanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 —• Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kamımın 2, 3 ve 32 

nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf-
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trmı eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
ân olunur, 

5820 / 4-8 

Röntgen cihazı satın alınacaktır 
1 — Vekâletimiz Devlet hastaneleri ihtiyacı için 5 takım 200 mi-

iamperlik komple röntgen cihazı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işin tahmin edilen bedeli 1(137.250) lira olup ilk teminatı 

8.112) liradır. 
3 — Şartnamesi (687) kuruş mukabilinde Vekâlet Levazım Müdür-

iğünden alınabilir. 
4 — Eksiltme 16 Aralık 1953 Çarşamba günü saat 15 de Vekâlette 

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

2 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 
,arflarmı eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko-
nisyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlân olunur. 

5908 / 4-1 

Röntgen cihazı satın alınacaktır 
1 — Vekâletimiz verem hastaneleri ihtiyacı için 4 aded 150-200 

niliamperlik komple röntgen cihazı kapalı zarf usulü ile satın alına-
aktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli (95.400) lira olup ilk teminatı 
6.020) liradır. 

3 — Şartnamesi (477) kuruş mukabilinde Vekâlet Levazım Mü-
iürlüğünden alınabilir. '< 

4 — Eksiltme 16 Aralık 1953 Çarşamba günü saat 11,15 de Vekâ-
ette toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, ve 
¡2 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 
-.arflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko-
nisyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlân olunur. 

5909 / 4-1 

Röntgen cihazı satın alınacaktır 
1 — Vekâletimiz verem savaş dispanserleri ihtiyacı için 5-10 

ided Mikrofilm tertibatını havi komple röntgen cihazı kapalı zarf usulü 
le satın alınacaktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli (400.000) lira olup ilk teminatı 
19.750) liradır. 

3 — Şartnamesi (2000) kuruş mukabilinde Vekâlet Levazım Mü-
îürlüğünden alınabilir. 

4 — Eksiltme 16 Aralık 1953 Çarşamba günü saat 15.30 da Vekâ-
ette toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, ve 
¡2 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 
sarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko» 
nisyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği. 
İlân olunur. 

5910 / 4-1 

Ameliyat masası satın alınacaktır 
1 — Vekâletimiz Devlet hastaneleri ihtiyacı için 10 - 20 aded ame-

iyat masası kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işin tahmin edilen bedeli ı(205.000) lira olup ilk teminatı 

;il.500) liradır. 
3 — Şartnamesi (1025) kuruş mukabilinde Vekâlet Levazım Mü-

lürlüğünden alınabilir. 
4 — Eksiltme 16 Aralık 1953 Çarşamba günü saat 11 de Vekâlette 

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

!2 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 

zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlân olunur. 

5911 / 4-1 

Röntgen cihazı satın alınacaktır 
1 — Vekâletimiz sağlık merkezleri ihtiyacı için 5-10 aded 60 mili-

amperlik komple röntgen cihazı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işin tahmin edilen bedeli (148.000) lira olup ilk teminatı 

(8.650) liradır. 
3 — Şartnamesi (740) kuruş mukabilinde Vekâlet Levazım Mü

dürlüğünden alınabilir. 
4 — Eksiltme 16 Aralık 1953 Çarşamba günü saat 15,15 de Vekâ

lette 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 Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlân olunur. 

5907 / 4-1 

Bayındırlık Vekâletinden : 

Eksütmeye konulan iş : 
1 — Tokat Su İşleri 53 üncü Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Yozgat - Kirazlık deresi ıslahı 2 nci kısım inşaatı olup tahmin edilen 
keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (259.160) liradır, 

2 — Eksiltme 10/12/1953 tarihine raslıyanPerşembe günü saat (11) 
•îe Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Ek
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel 
eknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işlen genel 

şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak 
le projeleri (12-96) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı 
ıl4.116,40) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmi
yetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve 
denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı 
günden en az (Tati günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Ve
kâletine müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik bel
gesi 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 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme-
eri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
5204 /4-4 

Eksiltmeye konulan İş : 
1 — Elâzığ Su İşleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Tatvan - Kotum Bucağı arazisinin sulanması işi olup tahmin edilen 
keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (275.000) liradır. 

2 — Eksiltme 11/12/1953 tarihine rashyan Cuma günü saat (11) 
de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Ek
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve su işleri umumi şartnamesini ve bu işe ait evrak ile pro
jeleri ı(13,75) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin Vekâlete karşı (14.750) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bu
lunan 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 Vekâletine 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) 
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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. 
5261 [1-3 

Eksiltmeye konulan iş 
1 — Eskişehir Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulu

nan Eskişehir Porsuk bendleri 2 nci kısım inşaatı olup tahmin edilen 
keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (563.900) liradır. 

2 — Eksiltme 17/12/1953 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
(11) de 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 (28.20) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden ala
bilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı (26.306) 
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 Vekâletine mura 
caatla bu işin eksiltmesine girebilmek için 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 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
5799 / 4-2 

Bayındırlık Vekâletinden : 

Seyhan Barajı Hidroelektrik Santralinden beslenecek takriben 8( 
Km. uzumuğunda ve 66 K V lık Adana, Tarsus, Mersin arasındaki enerji 
nakil hattının ve Adana, Tarsus ve Mersin'de yaptırılacak üç alçaltıcı 
muhavvile merkezinin tekmil teçhizatının temini ve inşası tek bir ihale 
mevzuudur. 

Bu ihale tecrübeli ve ehliyetli mütaahhitlerden teklif isteme sure
tiyle yapılacaktır. 

Alâkalıların ihaleye grup olarak veya münferiden iştirak edecek
lerini de bildirmek suretiyle enerji nakil hattı, direkler, izolatörler ve 
alçaltıcı transformatörleri ve diğer lüzumlu teçhizatı hangi imalâtçılar
dan temin edeceklerini bu imalâtçıların referanslarını Uişikte göndermek 
suretiyle tasrih ederek bu ihale mevzuunda ehliyetlerini tevsik eden do
kümanlarını, daha evvel doküman vermiş olanların da ilâve olarak lüzum 
gördükleri dokümanları 15 Aralık 1953 tarihine kadar Bayındırlık Vekâ
leti Su İşleri Reisliği Seyhan Bürosuna (Meşrutiyet 50, Ankara) tevdi 
etmeleri ilân olunur. 

5856 ¡2-2 

Vekâletimiz ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle (0,24x0,14X2,5) metre 
ebadında 1500 aded çıralı çam kereste satın alınacaktır. İşin muham
men bedeli 28.980 lira, geçici teminatı 2.173 lira 50 kuruştur. 

Bu işe ait şartlaşma parasız olarak Vekâlet Malzeme Müdürlüğün
den temin edilebilinir. 

İşin eksiltmesi 15/12/1953 Salı günü saat 15 te Vekâlet Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonu tarafmdan ya
pılacaktır. 

İsteklilerin belirli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Komisyona vermeleri ilân olunur. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. 

5866/4-2 
— 9 

Diyanet İşleri Reisliğinden : 

1000 aded cübbe diktirilecektir. 
İmam ve hatipler için 1000 cübbenin dikiş işi 2490 sayılı Artırma 

Eksiltme ve İhale Kanununun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen dikiş ücreti (20.000) liradır. 
2 — Muvakkat teminatı (1.500) liradır. 

30 KASIM 1953 

3 — Eksiltme 7 Aralık 1953 Pazartesi gunu saat 15.30 da AıiKa 
ra'da Diyanet işleri Reisliği Zatışleri Sicil ve Levazım Müdürlüğündi. 
toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi ve cübbe numunesi Ankara'da Diyanet işleri Re 
isliğinde ve istanbul'da Süleymaniye'de istanbul Müftülüğünde görüle
bilir. 

5 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle şartnamenin 4 üncü maddesinin ı(F) 
fıkrasında yazılı vesaik ve muvakkat teminat mektubunu muhtevi ka
nunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

5790 / 4-3 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

1 — İdaremiz uçaklarında seyahat eden iç ve dış hat yolculariyu 
personeline şartnamesine göre kumanya verilmesi işi kapalı zarf usu 
'iyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 31.500 lira olup geçici teminatı 2.362 Ura 
50 kuruştur. Bu para Merkez Bankasındaki 1543 sayılı hesaba yatırılıp 
makbuz alınacaktır. 

3 — İhale 2/12/1953 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saar 
i l de D. H. Y. Umum Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komısyo 
nunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da D. H. Y Umum Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğünde İstanbul'da Yeşilköy Meydan Müdürlüğünde 
I Ura 58 kuruş mukabilinde satm alınabilir. 

5 — İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel usulüne göre 
tanzim edilmiş kapalı zarflarını sözü edilen Komisyona vermiş olmalar 
şarttır. 5279 4-4 

1 — İdare ihtiyacı için 86 kalem muhtelif cins sıhhi malzeme ve 
ilâç kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedel 17.282 lira 20 kuruş olup muvakkat temi
natı 1296 lira 17 kuruştur, işbu teminat idaremiz veznesine veya Mer
kez Bankasındaki 1543 sayılı hesabına yatırılarak makbuz ibraz edi
lecektir. 

3 — Eksiltme 12/12/1953 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
II de Umum Müdürlükte müteşekkil Alım, Satım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — Bu işe ait idari ve hususi şartname ile malzeme listelerini 
Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğü ile Ankara'da Levazım Müdürlüğünde 
her gün görülebilir. 

5 — isteklilerin tâyin edilen günde tanzim edecekleri kapalı zarf
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 
şarttır. 

5896 / 4-2 

Malatya Noterliğinden : 

Noterliğinizden 23/6/1953 tarih ve 4922 numara ile tasdik edilmiş 
umumi vekâletname mucibince tevkil eylediğim Malatya'da Adnan Yücel'i 
vekâletten azlettiğimden keyfiyet bu suretle malûm olmak üzere sekiz 
nüsha olarak verdiğim bu azillerden bir nüshasmın Adnan Yücel'e, birer 
nüshasının Malatya'da Ziraat, Iş ve Osmanlı Bankalarına tebliğini ve 
birer nüshasmın Ankara'da Resmî Gazete ve istanbul'da Cumhuriyet 
gazetelerine berayi ilân gönderilmesini birinin bana verilmesini aslının 
dairenizde alıkonulmasını talep eylerim. 

Adres : Malatya'da Tüccar Pazarı 51/53 No : da Mustafa Erbaş. 
5822 

» — -

Edirne - Havsa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 953/121 
Davacı Havsa'nın Helvacı Mahallesinden Selim Ersek, aynı yerden 

olup adresi meçhul bulunan karısı Saniye Ersek aleyhine ikame eylediği 
boşanma dâvasının muhakemesinde : 

Dâvâlıya Resmî Gazete ile davetiye ilânen tebliğ edildiği halde du
ruşmaya gelmediği ve bir vekil de göndermediği anlaşıldığından kendi
sine gıyap karan tebliği ile muhakemenin 4/12/1953 Cuma günü saat 9 a 
bırakılmasına mahkemece karar verilmiştir. 

Dâvâlı Saniye'nin mezkûr günde bizzat veya bir vekil göndermesi, 
aksi halde muhakemenin gıyabında yapılacağı gıyap karan yerine kaim 
tJlmak üzere usulen ilân olunur. 

5852 

(Resmî Gazete) 



30 KASIM 1953 (ResMÎ Gaıete) Sahife: 7679 

İçişleri Vekâletinden : 

1 — ı(60) aded jeep ve avadanlıklarının vilâyetlere nakil işi eksilt-
neye konulmuştur. 

2 — Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
,3 —• (60) aded jeepin muhammen nakil ücreti (30.000) liradır. 
4 — Geçici teminatı (.2.250) liradır. 
5 — Eksiltme 15/12/1953 Salı günü saat 15 te Gereç Müdürlüğünde 

,'apılacaktır. 
6 —• İstekliler bu işe ait şartnameyi Gereç Müdürlüğünde her gün 

görebilirler. 
7 — İsteklilerin teklif mektuplarını, kanuni gerekli belgeleri eksilt

menin yapılacağı gün saat 14 e kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. 
5932 / 4-1 
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K: u a y Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/41 
Saray'ın Küçük Manika Köyünden Hasan oğlu Mehmet Lök en'in 

soyadı 5/3/1953 gün ve 450/41 No. ilâmla Köknıen olarak tashih edilmiş 
ve hükmün de katileştiği ilân olunur. 

5832 

Akçakoca Asliye Hukuk Hâkimliğinden :* 

953/198 
Akçakoca'nın Yukarı Mahallesinden ölü Ahmet Sadık evlâtları Ma-

ftire Yılmaz, Hatice Eren, İsmail Nazmi Karakaçan, Baki Karakaçan ve 
Göktepe Köyünden Ahmet oğlu Osman Taşkın ve Osman kızları Baratiye 
Sarı, Rukiye Solak, Faika Özean ve Yukarı Mahalleden kendi namına 
asaleten ve küçük ölü Hamit çocukları Basri Karakaçan ve Münevver 
Karakaçan namlarına velâyöten anaları A l i kızı Kafiye Karakaçan ve Ha
mit kızı Afet Karakaçan vekilleri arzuhalci Raşit Sayan tarafından açı
lan hasınısız tescil dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

1 —• Akçakoca Yukarı Mahalle Cumayanı mevkiinde sarkan yol, 
garben kısmen Talât ve Ömer Uğur vereseleri fındıklığı ve kısmen de İs
mail ve A l i Bilurler fındıklıkları, şimalen Fatma Karagöz ve Sadık Öz-
türk müşterek fındıklıkları ile çevrili tahminen 16 dönüm miktarında ve 
400 lira değerindeki fındıklık ile. 

2 — Yine Yukarı Mahalle Cumayanı mevkiinde kâin sarkan dere, 
garben yol, şimalen Mustafa Yetmişbir tarlası ve cenuben dere ile çev
rili tahminen 1,5 dönüm miktarında ve 100 lira değerinde sebze bahçesi 
ile. 

3 —• Yine Yukarı Mahalle Cumayanı mevkiinde kâin sarkan kıs
men Ömer Karagöz vereseleri fındıklığı ve kısmen de Bekir Şenol fın
dıklığı, garben Raşit Deniz fındıklığı, şimalen kısmen Hamdi Karayel 
fındıklığı kısmen de Ömer Karagöz vereseleri fındıklığı, kısmen de Hüdai 
ve Ayşe Şenol müşterek fındıklıkları ve cenuben A l i ve Hüseyin Karaka
çan fıkdıklıkları ile çevrili tahminen 25 dönüm miktarında ve 500 lira 
değerinde fındıklık, 

4 — Yine Yukarı Mahalle Cumayanı mevkiinde sarkan yol, gar
ben Kadir Pandul fındıklığı, şimalen A l i Karakaçan ve Hüseyin Karaka
çan fındıklıkları ve cenuben yol ile çevrili tahminen 5 dönüm miktarın
da ve 100 lira değerinde fındıklık k i ceman dört parça gayrimenkulun 
müvekilleri adına tapuya tescilini talep etmiş olduğundan bu gayrimen
kul üzerlerinde bir hak iddia eden varsa evrakı müspiteleriyle birlikte 
müracaat etmeleri için ilânat yapılmasına karar verilmiştir. Muhake
menin bırakıldığı 15/12/1953 tarihinden evvel müracaatları ilân olunur. 

5843 

953/193 
Davacı Akçakoca Kalkın Köyünden Kâzım oğlu Nâzım Topuz ta

rafından hasımsız olarak açılan tapu tescil dâvasının yapılmakta olan 
muhakemesinde : 

Akçakoca'nın Kalkın Möyü Paşalar namıdiğeri Aktefeklik mevkiin
de kâin olup doğusu dere, batısı kendisinin kestanelik bahçesi, kuzeyi 
Nail Genç, Muhittin Genç müşterek fındıklığı, güneyi öz ve kısmen de 
Şemun Kalyancı tarlası ile çevrili 12 dönüm miktarında 400 lira değerin
de tarla ve fındıklık ile. 

2 — Aynı köyün Tepeköy mevkiinde kâin doğusu yol, batısı Be
kir Topuz fındıklığı, kuzeyi yol, güneyi yol ve kısmen de Bekir Topuz fın
dıklığı ile çevrili 8 dönüm miktarında 300 lira değerinde fındıklık ile. 

3 — Ve yine aynı köyün Topuz Mahallesinde mahalle içinde kâin 
olup doğusu yol ve kısmen de İbrahim Topuz evi, batısı yol, kuzeyi yol, 

güneyi Bekir Topuz bahçesi ile çevrili bir dönüm meyva ve sebze bah
çesi ve içinde ahşap bir evi olan 400 lira değerinde bulunan gayrimenkul-
lerin' adına tapuya tescilini talep etmiş olduğundan bu gayrimenkuller 
üzerinde bir hak iddia eden varsa, evrakı müspiteleri ile birlikte müra
caat etmeleri için ilânat yapılmasına karar verilmiştir. Muhakemenin bı
rakıldığı 15/12/1953 tarihinden evvel müracaatları ilân olunur. 
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953/191 
Akçakoca'nın Arabacı Köyünden A l i Tuna vekili Arzuhalci Bekir 

özkök tarafından açılan tapu tescil dâvasının yapılmakta olan muhake
mesinde : 

1 — Akçakoca Arabacı Köyünün Kazcuma Mahallesi mevkiinde 
kâin doğusu Hüsnü Küçük'ün bahçesi ve evi, batısı ve kuzeyi yol, güneyi 
keza yol ile çevrili tahminen iki dönüm miktarında ve 700 lira değerin
de bir kıta bahçe ile içinde bulunan iki katlı ve dört odalı ev. 

2 — Keza Arabacı Köyünün Dereyolu mevkiinde kâin doğusu yol, 
batısı dere, güneyi Adem Gören'e ait kestanelik korusu ile mahdut üç 
köşeli ve tahminen 30 dönüm miktarında ve 600 lira değerinde bir kıta 
fındıklık bahçesi ile. 

3 — Keza Arabacı Köyünün Karşıköy mevkiinde kâin doğusu yol, 
batısı yol, kuzeyi İsmail Çakmak'ın ekin tarlası ve güneyi yol ile çevrili 
tahminen 12 dönüm miktarında ve 300 lira değerinde bir kıta diğer fın
dıklık ile. 

4 —. Keza Arabacı Köyünün Karşıköy mevkiinde kâin doğusu Ce
mil Cesur'un ekin tarlası, batısı Ömer Turna'nın fındıklığı, kuzeyi Hasan 
Cesur'un fındıklığı ve güneyi Maksut Çakmak ve İsmail Çakmak'm 
ekin tarlaları ile çevrili tahminen onbeş dönüm miktarında ve 400 lira 
değerinde bir kıta fındıklık ki bu dört parçadan ibaret olan gayrimen-
kullerin müvekkili A l i Tuna adına tapuya tescilini talep etmiş bulundu
ğundan bu gayrimenkuller üzerinde bir hak iddia edenler varsa evrakı 
müspiteleriyle birlikte müracaat etmeleri için ilânat yapılmasına karar 
verilmiştir. Muhakemenin bırakıldığı 8/12/1953 tarihinden evvel müra
caatları ilân olunur. 

5833 
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Akçakoca Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/166 
Davacı Akçakoca'nın Aşağı Mahallesinden Mustafa kızı kendi na

mına asaleten küçük oğlu Fahri'ye velâyeten Nadire Şengül ve Halit 
kızı Safure Tüze ve Halit kızı Nahide Şengül ve Mithat kızı kendi na
mına asaleten ve küçük evlâtları Gülten ve Erol Terzibaşoğulları'na ve
lâyeten anaları Bedia Ener vekilleri Arzuhalci Sadık önen tarafından 
dâvâlılar Akçakoca'nın Hacıyusuflar Mahallesinden Osman oğlu Fikr i 
Tezel ve Ahmet Tezel aleyhlerine ikame eylediği tapu tescili dâvasının 
yapılmakta olan muhakemesinde : 

1 — Muris Mustafa'nın metrukâtmdan olup Akçakoca'nın Kızlar 
Ağası Çarşısında sarkan yol, garben Safi Terzibaşoğlu, şimalen A l i Ke
ser dükkânı ve cenuben Terzi Mustafa oğlu Ahmet mirasçılarına alt köh
ne dükkân ile mahdut bir bap kahvehane, 

2 — Akçakoca'nın Kapkirli Mahallesinin Koçköy mevkiinde sarkan 
Patika yolu, garben Ellez damadı İsmail fındıklığı, şimalen kısmen Ah
met Aymtalı ve kısmen de Mehmet Bilgin tarlası ve cenuben Hatice Tu
ran fındıklığı ile mahdut tahminen dört dönüm miktarındaki ekin ve fın
dık bahçesinin davacılar vekili tarafından müvekkilleri ve dâvâlılar üze
rine tescilini talep etmiş olduğundan bu gayrimenkuller üzerinde bir hak 
iddia edenler varsa evrakı müspiteleri ile birlikte muhakemenin bıra
kıldığı 7/12/1953 Pazartesinden evvel müracaatları ilân olunur. 
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953/164 
Davacı Akçakoca'nın Kapkirli Mahallesinden Mustafa oğlu Halim 

Çavdar vekili Arzuhalci Raşit Sayan tarafından açılan hasımsız tapu tes
cili dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Akçakoca'nın Kınık Köyü Emköy mevkiinde sarkan yol, garben 
Rabia Ocakçı fındıklığı, şimalen Fatma Durdubaş fındıklığı ve cenuben 
kısmen İsmail özdemir fındıklığı, kısmen de İsmail Yıldırım fındıklığı, 
ve kısmen de Rukiye Çavdar tarlası ile çevrili tahminen 12 dönüm mik
tarındaki tarladan ibaret olup gayrimenkulun müvekkili adına tapuya 
tescilini talep etmiş olduğundan bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia 
edenler varsa evrakı müspiteleri ile birlikte müracaat etmeleri için 
ilânat yapılmasına karar verilmiştir. Muhakemenin bırakıldığı 7/12/1953 
tarihinden evvel müracaatları ilân olunur. 

5846 



Sahife: 7680 '(Resmî Gazete) 30 KASIM 1958 

Tatvan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 953/75 
Cinsi Mevkii H u d u d u 

Tarla 
Ev yeri 

Tarla 

Sarkan çay, batısı bayır, şimal ve cenup çay 
Sarkan, garben, şimalen çay, cenuben yol 
ve çay 
Sarkan çay, garben yol, cenuben Yusuf oğlu 
Kuli, şimalen Ifbrahim oğlu Arif. 
Sarkan yol, gariben yol ve ark, cenuben Ha
li l oğlu Süleyman, şimalen ark. 
Sarkan yol, garben bayır, cenuben bayır ve 
yol, kuzeyi bayır ve yol. 
Sarkan ark ve yol, garben Halil oğlu Ab-
dulhadi, cenuben Kasım oğlu A l i , şimalen 
ark ve Hasan tarlası. 
Sarkan yol, garben Çeto oğlu Seviş, cenu
ben ark, şimalen Halil oğlu Süleyman. 
Sarkan ark, garben ark, cenuben yol, şima
len Kasım- oğlu Arif. 
Sarkan ark ve Abdulmenaf, garben çay, 
şimalen Yasin, cenuben ark ve çay. 
Sarkan çay, garben yol, cenuben ark, şima
len Ferho. 

Davacı Tatvan'ın Kotum Nahiyesi Kerp Köyünden Ari f Ülgen yu
karda hudut vesairesi yazılı gayrimenkulleri 25 senedenberi bilâ niza 
ve fasıla malik sıfatiyle tasarruf ve zilyedliğinde bulundurduğundan ba
hisle Medeni Kanunun 639 uncu maddesi gereğince adma tescilini iste
mektedir. 

Bahsi geçen yerlerle üçüncü şahısların alâkalı bulunması ve tescil 
sonunda bu şahısların mutazarrır olmaları ihtimal dâlıilinde bulunduğun
dan keyfiyetten ilânen haberdar edilmelerine karar verilmiştir. 

Tescili istenen yerlerle alâkalı şahsiyetlerin müspit evrakları ile 
binlikte 4/12/1953 gününe kadar Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesine mü
racaatları ilân olunur. 

5859 

Çayır 

Tarla 

Köyüstü 
Köyiçi 

Köyaltı 

Kilise 

Köyaltı 

Ova 

Pirtasor 

Ova 

Esas : 953/72 
Cinsi Mevkii H u d u d u 

Tarla Mazman 

Cırmık 

Hacıakçıki 

Mezre 

Abelhir 

Arıkan 

» 

Haçıgariba 

Belekaderiş 

Sarkan Yağmur Teke, garben Abdülmecit 
Alanur, şimalen ark, cenuben Hasan Teke, 
Sarkan ark, garben Hasan Teke, cenuben 
Yağmur Teke, şimalen Hasan Teke, 
Sarkan Cafer Kurt, garben çay, şimalen 
Cafer Fatık, cenuben yol, 
Sarkan Esat Seymen, garben yol, şimalen 
Esat, cenuben Mehmet Emin Merhan, 
Sarkan Esat Seymen, garben yol, şimalen 
Üzeyir Üner, cenuben Abdülmecit Alanur, 
Sarkan Mustafa Seymen, garben Yağmur 
Teke, şimalen Yağmur Teke, cenuben .Cindi 
Uğurtaş, 
Sarkan Abdurrahman Ağaç, garben Muhit
tin, Arif, şimalen Muhittin Merhan, cenu
ben Abdurrahman Ağaç ve ark, 
Sarkan Beşir Baran, garben Hasan Teke, 
şimalen Beşir Baran ve Yasin Kartal, ce
nuben ark, 
Sarkan, garben Hasan Teke, şimalen yol, 
cenuben ark, 
Sarkan Yağmur Teke, garben Salih Koç, 
şimalen Hasan Teke, cenuben tlyas Oğuz 
Sarkan M . Emin Merhan, gariben A. Mecit 
Alanur ve Hasan, şimalen Cindi Uğurtaş, 
cenuben Hasan Teke, 
Sarkan yol, garben Yasin Kartal, şimalen 
Yağmur Teke,' cenuben yol, 
Sarkan, gariben Hasan Teke, şimalen M . 
Emin Tarhan, cenup Hasan, 
Sarkan Esat Seymen, garben Hasan Teke, 
şimalen Yağmur Teke, cenuben Hasan Teke, 

Cinsi Mevkii H u d u d u 

Tarla Sof 

Harman Köyiçi 

Bostan » 

Hane » 

Çayır Tonel 

Sarkan yol, garben Hasan Teke, şimale 
Mehmet Balta ve Abdullah Kallaç, cemi 
ben yol ve ark, 
Sarkan çay, garben Sabri Yarış, şimale 
Mehmet Erdem, cenuben Mustafa Seyme 
ve Yağmur Teke, 
Sarkan, şimalen, cenuben ark, garben En 
ver Kurt, 
Sarkan Mehmet Emin Merhan, garben Ca 
fer Fadık, şimalen Cafer Fadık, cenube. 
ark, 
Sarkan yol, garben Abdullah Alanur, boş 
luk, şimalen yol ve Arif Satılmış, cenubeı 
Hasan Teke, 
Sarkan Kerem Baran, garben Arif Satıl 
mış, şimalen tonel, cenuben yol. 

Davacı Tatvan'ın Gollü Köyünden Hamit Teke yukarda hudut vesa 
iresi yazılı gayrimenkullerin 20 senedenberi bilâ niza ve fasıla malü-
sıfatiyle tasarruf ve zilyedliğinde bulundurduğundan bahisle Medeni K a 
nunun 639 uncu maddesi gereğince adına tescilini istemektedir. 

Bahsi geçen gayrimenkullerle üçüncü şahısların alâkalı bulunma 
lan ve tescil sonunda mutazarrır olmaları ihtimal dâhilinde olduğunda* 
keyfiyetten ilânen haberdar edilmelerine karar verilmiştir. 

Tescili istenen gayrimenkullerle ilgili kimselerin müspit evraklar 
ile birlikte duruşmanın atılı bulunduğu 5/12/1953 gününe kadar Tatvar 
Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatları ilân olunur. 

5863 

Mengen Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

951/83 
Mengel Kazası Konak Köyünden Ahmet Şentürk Vekili A l i De-

miralp tarafından, aynı köyden Rıza Şentürk'ünde hasım gösterilerek aç
tığı gayrimenkul tescili dâvasının duruşması yapılmaktadır. 

Tescili istenilen aşağıda cinsi, miktarı ve hudutları yazılı gayrimen-
kullerde bir hak iddia edenlerin evrakı müspiteleriyle birlikte bir ay 
içersinde Mengen Asliye Hukuk 951/83 sayılı dosyaya müracaat etme
leri ilân olunur. 

Tescili istenilen gayrimenkulun 
Cinsi Miktarı H u d u t l a r ı 

Konak Köyünde 
hane 

Konak Köyünde 
samanhane 

Bir Sarkan mer'a, garben A l i oğlu Ahmet Şentürk 
ve Rıza Şentürk tarlaları, şimalen Hüseyin ev
lâtları Hasan ve Cemil tarlaları, cenuben Al i oğul
ları Ahmet Şentürk ve Rıza Şentürk Samanlığı 
ve tarlaları ve Nuri oğlu Ahmet ve şerikleri 
tarlaları ve haneleri hudutlariyle çevrili. 

Bir Şarkı mer'a, garbı A l i oğulları Ahmet Şentürk 
ve Rıza Şentürk tarlaları, şimali A l i oğullan 
Ahmet Şentürk ve Rıza Şentürk bahçe ve ha
nesi, cenup Nuri oğlu îdris hanesi hudutlariyle 
çevrili. 

5836 

Gaziantep Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 953/816 
Boyacı Mahallesinden Aliye Anteplioğlu tarafından Kilis'in Meşet-

lik Mahallesinden Abdi oğlu A l i Anteplioğlu aleyhine açılan boşanma 
dâvasının muhakemesinde : 

Dâvâlı Ali'nin adresi tesbit edilemediği dilekçe örneğiyle duruşma 
günü ilânen tebliğ edilmiş olduğundan gıyap kararının dahi ilânen teb
liğine karar verilerek duruşma 14/12/1953 Pazartesi günü saat 11 e bı
rakılmıştır. 

Dâvâlı A l i mezkûr günde mahkemeye gelmediği veya bir vekil 
göndermediği ve mazeretini de bildirmediği takdirde duruşmaya gıya
bında devam olunacağı ilân olunur. 

5835 

Başvekâlet Devlet Matbaa. 



30 Kasım 1953                                         RESMİ GAZETE                                                    Sayı:8570 
 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 
 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 

 

Kararnameler            Sayfa 

 
Adalet Vekâletine Ait Atama Kararı         1 
 
İçişleri Vekâletine Ait Sınır Tespit Kararları        1
 

     2 
 

 

 
 
 
İlânlar            2 
 
 
  
 

 

 
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  
 

İçişleri Vekaletine Ait Sınır Tespit ve Bağlılığının Değiştirilmesi Kararları 


