
Re 
T.C. 

smı Gazete 
Kurulluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

Yönetim ve yassı isleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulwr 

18 MAYIS 1973 

C U M A 
Sayı: 14539 

K A N U N L A R 
Sergi, Fuar, Toplantı veya Benzeri Yerlerde Sergilenecek 
veya Kullanılacak Eşyanın İthalindeki Kolaylıklarla İlgili 
Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun 

Kanun No : 1714 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. — 8 Haziran 1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenen, 
sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergilenecek veya kullanılacak 
eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin, (Anılan 
Sözleşmenin 6 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükümlerinin 
hariç tutulması kaydiyle) onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1973 

Mesleki Malzemenin Geçici İthaline İlişkin Gümrük 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun 

Kanun No : 1715 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. — 8 Haziran 1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Mes
lekî Malzemenin Geçici İthaline ilişkin Gümrük Sözleşmesinin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1973 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 29 Ağustos 1967 Tarihli Anlaşmanın Onaylan

masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kanun No : 1716 Kabul tarihi : 8/5/1973 

MADDE 1. — 29 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'da imza edilen Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1973 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti 
Arasmda Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kanun No : 1717 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. — 13 Kasım 1970 tarihinde Ankara'da imza edilen Tür
kiye Ctamhuriyetj Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1973 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onay

lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkmda Kanun 

Kanun No : 1718 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. - T 13 Kasım 1970 tarihinde Ankara'da imza edilen Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1973 

3 Kasım 1970 Tarihinde Viyana'da İmzalanan «Gelir ve 
Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine 
ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma» 

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No : 1719 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. — 3 Kasım 1970 tarihinde Türkiye ve Avusturya Hükü
metleri arasında Viyana'da imzalanan «Gelir ve Servet Vergilerinde 
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Cifte Vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hususların düzenlen»» 
meşine ilişkin Anlaşma» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun, Anlaşma'nm onay belgelerinin teati edi&ı 
meslyle yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
14/5/1973 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Halk Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 25 
Ağustos 1967 tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkmda Kanun 

Kanun No : 1720 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. — 25 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'da imza edilen Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1973 

* 

Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan Paletlerin' Gümrük 
Rejimine Dair Avrupa Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 

Bulunduğu Hakkmda Kanun 

Kanun No : 1721 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. — 9 Aralık 1960 tarihinde Cenevre'de akdedilen «Millet
lerarası Nakliyatta kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine dair Avrupa 
Sözleşmesi» ne katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
14/5/1973 

• 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının İstisna ve Muafiyet
leri Hakkında Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

nin Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No : 1722 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Guvernörler Mec
lisinin 1 Temmuz 1959 tarihinde kabul ettiği «Milletlerarası Atom Ener
jisi Ajansının İstisna ve Muafiyetleri hakkmdaki anlaşma» ya Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin ikinci maddede yazılı ihtirazî kayıtla katıl
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — A) Sözleşmenin 19 uncu bölümü ile ilgili olarak Mil
letlerarası Atom Enerjisi Ajansında görevlendirilecek Türk vatandaşları
nın Millî görevleriyle ilgili ertelemelerine, bu konuda mer'i Türk mev
zuatı uygulanacaktır. 

B) Birleşmiş Milletler teşkilâtınca Türkiye dahilinde görevlendiri
lecek Türk vatandaşı memurlar, vatandaşların tabi tutulduğu vergilere 
tabi tutulur. 

Bunlar ücretlerini de, 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4 üncü 
kısmının 2 nci Bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname'ile'bildi
rirler. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiffe Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 31 Ekim 1967 
Tarihli, Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkmda Kanun 

Kanun No : 1723 Kabul tarihi : 8/5/1973 

MADDE 1. — 31' E K î m a l 9 6 T tarihinde Viyana'da imza edilen Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti-ile' Avusturya Federal Hükümeti arasmda Hava 
UlaşUrmamna. -dair.' AnlaŞHianırf.:onaylanması uygun bulunmuştur. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1973 

• 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması

nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kanun No : 1724 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. — 13 Kasım 1970 tarihinde Ankara'da imza edilen Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1 4 / 5 / 1 9 7 3 

•••••m<r< 

«XXXVII Saydı Türkiye Cumhuriyeti Listesi Eh Ziyade 
Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi» nin Yürürlüğe Konul
masına Dair Olan Bakanlar Kurulu Kararının Onaylanması 

Hakkında Kanun 
Kanun No : 1725 Kabul tarihi: 8/5/1973? 

MADDE 1. — Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 
çerçevesinde Türkiye'nin Cenevre'de ilgili Âkit Taraflar ile yaptığı, İkili 
tâviz görüşmeleri sonunda akdettiği anlaşmalar sonucunda kesinleşen, 
«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En' Ziyade Müsaadeye Maz
har Millet Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan 8/1/1968 tarih 
ve 6/9361 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi onaylanmıştır. 

MADDE 2. —- Birinci maddede yazılı Bakanlar- Kurulu karanfile 
yürürlükten kalkan eski liste ile ilgili 31/8/1964.tarih ve 6/3582-*sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkındaki 14/12/1967 tarih ve 968 
sayıh Kanun yürürlükten kaldırümıştır. 

MADDE 3. — Bu. kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.'/ 
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1973 

• 

261 Sayılı Kanun Gereğince .Hükümetçe Alman Kararın 
Onanması Hakkmda Kanun 

Kanun No : 1726 Kabul tarihi: 8/5/1973 

MADDE 1. — İhracatı: geliştirmek' amacıyla vergîleî4#;ilgi}#' olarak 
Hükümetçe alınacak tedbirlere dair 27/6/1963 tarihli ye 261c sayrll' Kâ*-
nunun 1 inci- maddesine göJ?e hazırlanan 26/8/1966̂  tariMîrjve'İ2385 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan 6/6854 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi sözü geçen Kanunun 2 nci maddesi- ge
reğince onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

1 4 / 5 / 1 9 7 3 1 4 / 5 / 1 9 7 3 
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K A R A R N A M E L E R 
K a r a r S a y ı s ı : 7/5933 

Adana Üi ısınırları içinde kalan yerlerde, sigortalıların eşleri' ile 
geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarınm, 1/4/1973 tarilhinden 
itibaren sağlık yardımlarından yararlandıriinialan; Çalışma Bakan
lığının 5/2/1973 gün ve 915-1-8/1109 sayılı yazısı üzerine, 50-6 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 5 inici maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 28/2/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devl«t Bakanı 
F. MELEN D. KİTAPLI I. ARAR Z. BAYKARA 

Devlet Bakanı Adalet Balkanı Mîllî Savunma Bakanı 
Prof. t. ÖZTRAK. F- ALPASLAN M. İZMEN 

Karar S a y ı s ı : 7/6300 

26 Şubat 1973 tarihli ve 7/5919 sayılı Bakanlar Kurulu 'Kararıyla 
verilen yetkiye dayanılarak, 6 Mart 1973 tarihinde Ankara'da imzala
nan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında 
18 Temmuz 19418 de Akdolunan Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına Ek 
Protokol» ün 1 Nisan. 1973 talihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 
onaylanması; Dışişleri Bakanliğınm. 7/4/1973 tarihli ve ESGSM (BSİD): 
109.589-1/73-436 sayılı yazısı üzerürre, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı 
KSnTUnun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/4/1973 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı Devlet Bakana 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı 
N . T ALO N . ERKMEN K. SATIR 1. H. TEKİNEL 

İçişleri Bakam Dısfeferi Bakanı Maliye -Balkanı-
F. KUBAT Ü- H. BAYÜLKEN Z. MÜEZZİNOĞLU 

Millî Eğittim Bakanı Bayındırlık Balkanı Ticaret Bakanı 
Prof. S- ÖZBEK M. ÖZTEKİN N- T ALO 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tanro Balkanı 
Dr. K. DEMİR H. ÖZALP /. KARAÖZ 

[Hastamıa Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi veTrik. Bakanı-
R. DANIŞMAN A. R. UZUNER M . EREZ 

En. ve Talb. Kay. Bakanı Turizm ve Tam̂  Bakam İmar ve takan Bakanı 
Af. KODAMANOĞLU E- Y. AKÇAL T- TOKER 

Köv taleri Bakanı Orman Bakanı Getre-* ve Strar Bakanı 
Prof. N . SÖNMEZ Prof. S. İNAL A. KARAKÜÇÜK 

Devlet Bakanı Adalet Balkanı MMÎ Saıvıınıma Bakanı 
Prof. 1. ÖZTRAK H- MUMCUOĞLU /. SANCAR 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye B atanır- • 
M. ÖZTEKİN Ü. H. BAYÜLKEN S- T. MÜFTÜOĞLU 

Millî Eğittim Bakanı Baymdırhk Bakanı Ticaret Bakanr -
0 . DENGİZ N. OK A. TÜRKEL 

Sağ. ve Sos. Y. Bakara Gümr ve Tekel-Bakanı* Haram Bakara 
Dr. V. TANIR F- ÇELİKBAŞ A. N- TUNA 

Ulaştırma Bakanı Çalışana Bakanı Sanayiıve Tek-;Baka»! 
Prof. S- ÖZBEK A. N. ERDEM Dr. N. BAY AR • 

En. ve Tab- Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakara, İmar ve İskân Baücank, 
Dr. K. DEMİR Dr. A- İ. KİRİMLİ M . N . OKTAY 

Köy İşlileri Bakanı Orman Bakanı Gene. ve Spor-Bakani" 
0 . KÜRÜMOGLU /. BİNGÖL C COŞKUN* 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında 
18 Temmuz 1948 de Aktolunan Ticaret ve Tediye 

Anlaşmalarına Ek Protokol 

Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ve Polonya Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti, iki memleket arasında ticarî mübadeleleri kolaylaştırmak mak-
sadiyle aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 
Türkiye'ye ihracı önıgörülen Polonya mallan işbu Protokola ek «A» 

Listesinde ve Polonya'ya ihracı- öngörülen Türk malları «B» Listesinde-
zikredilmiştir. 

İki memleketm yetkili makamları, talepnamelerin tevdiini mütea
kip ithalat ve ihracata ait müsaadeleri karşılıklı olarak vereceklerdir. 

Madde — 2 
«A» ve «B» 'Listelerinde mevcut olmayıp »ithal veya ihracı kontrol 

rejimine tabi mallar ile kontenjanları tükenmiş mallar, iki memleketin 
yetkili makamlarından önceden müsaade alınmak şartiyle her iki ta
raftan ihraç ve ithal olunabileceklerdir. 

Madde — 3 
İşbu Protokolün 1 inci maddesinde öngörülen «A» ve «B»- Listeleri 

1 NSsân 1973 den 31 Mart 1974 tarihine kadar olan dönem için geçerli 
o l a c a k t ı r . 

PROTOCOLE ANNEXE 
Aux Accords de Commerce et de Paiement entre la 
République de Turquie et la Réublique Populaire de 

Pologne du 18 Juillet 1948 

Le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement 
de la République Populaire die Polonigne» en vue de faciliter les échanges, 
commerciaux entre les deux pays, sont convenus de. ce qui suit : 

Article 1 
Les produits polonais prévus à l'exportation rvarst l a Turquie sont 

énumérés dans la liste «A» et les produits turcs prévus à l'exportation 
vers la Pologne sont énumérés dans la liste «B», annexés au présent 
Protocole. 

Les autorités compétentes des deux pays délivreront.réciproquement 
les autorisations d'importation ou d'exportation correspondantes, dès 
la présentation des demandes y relatives. 

Article 1 
Les marchandises qui ne figurent pas dans la liste «A»,, et «B» 

dont l'importation ou l'exportation est soumise au régime de» contrôle, 
ainsi que celles dont les contingents seraient épuisés, pourront être expor
tées et importées de part et d'autre à condition-d'obteasir l'autorisation 
préalable des autorités compétentes des deux. pays.-. 

Article 3 
Les listes «A» et «B» prévues à l'article 1 du présent Protocole 

seront valables pour la période 'allant du 1 er Avril 1973 au 31 Mars 
1074, 

R 
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Madde — 4 

İşbu Protokol 1 Nisan 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Ankara'da Fransızca iki1 aslî nüsha olarak 6 Mart 1,973 tarihinde 

tanzim edıilmigtir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Halil Ezher Yiğit 

Polonya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 
Januss Mvchalski 

«A» LİSTESİ 

Polonya'nın Türkiye'ye İhraç Edeceği Mallar 

Sıra Güm. Ta. ve 
No. 1st. No. M a d d e i s m i 

Kıymeti 
1000 USA % 

1 12.03.21 Her nevi çiçek ve ağaç tohumları (Or
man ağaçları tohumları hariç) 

23 Diğer sebze tohumlan 
'27 Tütün tohumu 
29 , Sair tohumluk tane ve meyveler (Mü

racaat ve inceleme makamı: Tarım 
Bakanlığı) 

(2 15.07 Nebatî sabit yağlar Müracaat ve incele
me makamı : Ticaret Bakanlığı) 

3 25.03.10 Rafine edilmiş kükürt 
20 Karbon sülfürde erimeyen kükürt 
90 Diğerleri (Müracaat ve inceleme maka-

fcamı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 
4 28.08.20 Teknik sülfürik asit (Müracaat ve in

celeme makamı : Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı) 

5 28.17.11 Kimyaca saf sodyum hikroksit «Kös
tük soda» 

12 Sodyum hidroksit «Kostik soda» ('Sıvı 
halinde olanlar hariç) (Müracaat ve in
celeme makamı : Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı) 

•6 28.17.21 Potasyum hidroksit (Kostik postas)< 
7 28.17.22 Sodyum peroksit 
8 28.17.23 Potasyum peroksit 
9 '28.20.30 Sun'i korendon 

10 28.21.10 Krom oksitleri (Kromik asit hariç) 
1,1 28.21.30 Krom hidroksitleri 
12 28.30.11 Kalay klorür ve oksiklorürleri 

12 Civa klorür ve oksiklorürleri 
21 Kalsiyum klorür 
22 Çinko klorür 
23 Manganez klorür 
29 Diğerleri 
41 Baryum klorür ve oksiklorürleri 
42 Magnezyum klorür 
43 Antimuan, demir klorürleri, demir H 

amonyum klorür 
419 Diğerleri 

13i 28.35.20 Sodyum sülfür (Zırnık) (Müracaat ve 
inceleme makamı: Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı) 

14 28.316.10 Sodyum hidrosülfit (Blankit) 
20 Sodyum sülfoksilatlar 
90 Diğerleri 

15 28.38.311 Yalnız kodeks evsafında veya daha aaf 
sodyum sülfat 

81 Potasyum alüminyum sülfat 
83 Krom şapı 

U6 28.39.10 Baryum 
21 Amonyum niıtrit 
¡212 Potasyum 
23 Kalsiyum 
24 Kurşun 
30 Bakır, magnezyum, lityum 
41 Bazik bizmut nitrat 
49 Diğerleri 
51 Sodyum nditnilt 
52 Sodyum nitrat 
61 Kobalt nitrat 
69 Diğerleri 

17 28.42.11 Sodyum 'bikarbonat 
41 Amonyum bikarbonat 

2 

P.M. 

200 

25 P.A. 

100 
P.M. 
P.M. 
P.M. 

100 
20 
20 

Sı 

P.M. 

20 

50 

Article 4 
Le présent Protocole entre en vigueur le 1 er Avril 1973. 
Fait à Ankara, le 6 Mars 1973, en deux exemplaires originaux, en 

langue française. 
Pour Le Gouvernement De La Pour Le Gouvernement De La 

Republique De Turquie République Populaire 
De Pologne 

Halil Ezher Yiğit Januss Michalski 

L I S T E 
Marchandises Polonaises A Exporter Vers la Turquie 

No. du tarif 
No. douanier et 

d ' o n d r e statistique Désignation des marchanidises 

40 

100 

1 12.03.21 Toutes sortes de graines de fleurs et 
d'arbres sauf semences d'arbres fores
tiers) 

23 Autres semences de légumes 
27 Graines de tabac 
2 9 Autres graines de fruits d'ensemence

ment (Autorité chargée de 1' examen 
des demandes : Ministère de l'Agricul
ture) 

2 15.07 Huiles végétales fixes (Autorité chargée 
de l'examen des demandes : Ministère 
du Commerce) 

S 25.03.10 Soufre raffiné 
20 Soufre insoluble dans le sulfure de car

bone 
90 Antres (Autorité chargée de l'examen 

des demandes : Ministère de l'Industrie 
et de la Technologie) 

4 28.08.20 Acide sulfurique technique (Autorité 
chargée de l'examen des demandes : Mi
nistère de l'Industrie et de la Techno
logie 

5 28.17.11 Hydroxyde de sodium chimiquement 
pur (soude caustique) 

12 Hydroxyde de sodium (soude causti
que) (sauf en liquide) 

6 28.17.2,1 Oxvde de potassium (Potasse causti
que) 

7 28.17.22 Peroxyde de sodium 
8 28.17.23 Peroxyde de potassium 
9 28.20.30 Corindon artificielle 

10 28.21.10 Oxydes de chrome (sauf acide chromi-
que) 

11 28.21.30 Hydroxydes de chrome 
12 28.30.11 Chlorure et oxychlorure d'étain 

12 Chlorure et oxychlorure de mercure 
21 Chlorure de calcium 
22 Chlorure de zine 
23 Chlorure de manganèse 
29 Autres 
41 Chlorures et oxychlorure de baryum 
42 Chlorure de magnésium 
43 Chlorure d'antimoine, de fer, chlorure 

d'ammonium fer H 
49 Autres 

13 28.35.20 Sulfure de sodium (Autorité chargée de 
l'exame des demandes : Ministère de l'In
dustrie et de la Technologie) 

14 28.36.10 Hydrosulfite de sodium (Blankite) 
20 Sulfoxylates de sodium 
90 Autres 

15 28.38.31 Seulement sulfate de sodium conforme 
au Codex ou plus pur 

81 Sulfate de potassium, d'aluniinium 
83 Alun de chrome 

16 28.39.10 Baryum 
21 Nitrite d'ammonium 
22 Potassium 
23 Calcium 
24 Plomb 
30 Cuivre, magnésium, lithium 
41 Nitrate de bismuth basique 

49 Autres 
51 Nitrite de sodium 
52 Nitrate de sodium 
61 Nitrate de cobalt 
69 Autres 

17 28.42.11 Bicarbonate de sodium 
41 Bicarbonate d'ammonium 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

2 

P.M. 

200 

25 PA. 

100 
P.M. 
P.M. 
P.M. 

100 
20 
20 

6 

P.M. 

20 

50 

40 

100 

_ 4 — 

Halil Esher Yiğit Januss Michalski 

L I S T E « A ı 

24 Kurşun 
30 Bakır, magnezyum, lityum 
41 Bazik bizmut nitrat 
49 Diğerleri 
51 Sodyum ndtuît 
52 Sodyum nitrat 
61 Kobalt nitrat 
©9 Diğerleri 

17 28.42.11 Sodyum bikarbonat 
41 Amonyum bikarbonat 
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ıSıra GUtm. Ta. ve 
No. 1st. No. M a d d e i s i n i 

Kıymeti 
1000 U S A : 

18 28.42.13 

19 28.47.32,33 

20 28.47.35 
36 

21 28.47.30 

22 28.ı56.10 

23 29.02.30 
90 

24 29.03 

25 29.04.39 

26 29.08.11 
12 
20 

31 
32 
33 
34 

35 
36 
39 

27 29.15 

28 29.15] 

29 29.16.10 

21 
22 
31 
32 
41 
42 
151 
52 
53 
54 
55 
59 

29.19.10 
20 
30 
40 
50 
60 
90 

29.22.10 
21 
22 
23 
29 

29.25.22 
23 
24 
25 

27 

'Sodyum karbonat (Soda) 
Sodyum kromat, potasyum kromat 
Sodyum bikromat 
Potasyum bikromat (Müracaat ve ince
leme makamı: Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı) 
Diğerleri (Çinko kromat, kimyaca saf 
krom sanları ve permanganatlar ha
riç) 
Silisyum karbür 
Trikloroetalen 
Diğerleri (Faradiklorobenzen ve pera
kende satış için ambalajlanmış şekli de 
dahil olmak üzere mamulleri hariç) 
Hidrokarbürlerin sülfonlu, nitronlu, nit-
rozolu müştakları (Alkilaril sülfonaıt, 
dodecylbenzen sülfonflk asit, alkilaril 
sülfoniik asit ve bunların organik veya 
inorganik bazlarla teşkil ettiği tuzlar 
hariç) 
Diğerleri 
Fenil eter 
Anetol, öjenol, izolöjenol, aniziık lallkol 
Dinitro - butil - meta - fcrezil - meta-
eter (Musc ambrete) 
Etil eter (Teknik etil eter hariç), 
Potasyum sülfo gayakolat 
Okaliptol, gayakol, gliseril gayakol 
Beta naftol'ün etil ve metil eterleri (Ne-
rolin) 
Dioksan (Dietilen diokailt) 
Alkol ve eter peroksitleri 
Diğerleri 
Yalnız asit okzalifc, asiklik asitler ve 
bunlann anhidritleri, halojenürleri, pe
roksitleri ve sodyum tuzları 
Yalnız plâstifian ve plâstifiam kıanşıım-
lan (Di oktil ftalat-dop di isooktil ftalat 
diop, di buıtil ftalat-diop, di isooktil adi-
patdioa, di oktil adipat-doa, di isodesil 
adipat-dida, di izo buıtil ftalat, di ncrail 
ftalat, di izo deşil ftalat, EpOkside soya 
yağları plastifianlan ile içinde bunlar
dan herhangi biri bulunan karışımlar 
hariç) 
Salisilatlar (Amil, benzil, bornii, bütil, 
etil, propil, sitronenil, jeranil, rodinil) 
Potasyum tartrat 
Potasyum bitartrat (Krem tartr) 
Magnezyum siıtrat 
Demir sitrat 
Asit sitrik 
Asit tartrik 
Asetil salisilik asit 
Sodyum tuzlan 
Kalsiyum glükonat 
Kalsiyum laktaıt 
Gallik asit 
Diğerleri 
Kalsiyum gliserofosfat 
Demir gliserofosfat 
Sodyum gliserofosfat 
Trifenil fosfat 
TrikrezU fosfat 
Lâktofosfat 
Diğerleri 
DifmUamin 
Anüin 
Tetranitromonometilanilin (Tetril) 
Diğer anilin müştakları 
Diğerleri 
Esparajin ve tuzlan 
Etilüretan 
Üreitler 
Asetanilit ve tuzları ve müştakları (Pa
racetamol hariç) 
Parafenotol üre (Dülsin) 

200 
5 

15 

5 
100 

10 

15 

100 

10 

50 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ardre statistique 

18 28.42.13 
1-9 28.47.32,33 

20 28.47.35 
36 

21 28.47.39 

22 28.56.10 
23 219.02.30 

90 

24 29.03 

25 29.04.39 
26 29.08.11 

12 
20 

31 
32 

33 
34 

35 
36 
39 

27 

28 

29.15 

29.15 ] 
38.19 \ 

29 29.16.10 

21 
22 
31 
32 
41 
42 
51 
52 
53 
54 
55 
59 

29.19.10 
20 
30 
40 
50 
60 
90 

29.22.10 
21 
22 
23 
29 

29.25.22 
23 
24 
25 

27 

Désignation! des marchandises 

Carbonate de sodium 
Chromâtes de sodium, chromâtes de po
tassium 
Bichromate de sodium 
Bichromate de potassium (Autorité 
chargée de l'examen des demandes : 
Ministère de l'Industrie et de la Techno
logie) 
Autres (sauf chromate de zinc, jaunes 
de chrome chimiquement pur et perman
ganates) 
Carbure de silicium 
Trichloro ethylene 
Autres (sauf paradi'chlorobenzène et ses 
produits, y compris ceux conditionnés 
pour la vente en détail) 
Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des 
hydrocarbures (sauf sulfonates d'alky-
laryl dodécylbenzène acide sulfonique, 
acide sulfonique d'alkylaryl et les sels 
qu'ils forment avec des bases organiques 
et inorganiques 
Autres 
Phenyl éther 
Anétol, eugénol, isogénol, alcool anisique 
Dinitro - butyl - méta - crésyl - méthyl -
éther (Musc ambrette) 
Ethyléther (sauf éthyléther technique) 
Sulfogaicolate de potassium 

Eucalyptol, gaiacol, glyceryl - gaiacol 
Ethyl et méthyl éthers du naphtol béta 
(néroline) 
Dioxane (dioxyde diéthylène) 
Peroxydes d'alcool et d'éther 
Autres 
Seulement acide oxalique, acides acycli-
ques et leurs anhydrides, halogénures, pe
roxydes et sels de sodium 

Seulement plastifiants et leurs 
mélanges (sauf plastifiants de di -
octyl phtalate diop, di - is© - octyl -
phtalate - diop, dibutil phtalate diop, 
di - isoctyl adi - pate - dioa, di octyl 
adipate - doa, di - isodécyl adipate -
dida, di - isobutyl phtalate, di - nonyl 
phtalate, di - isodléeyl phtalate, d'hui
les de soja epoxydées et les mélanges 
contenant un de ceux-ci 

Salicylates (amyl, benzyl, toornyl, 
butyl, éthyl, propyl, eitronellyL geranyl, 
rodinyl) 
Tartrate de potassium 
Bitartrate de potassium (crème tartre) 
Citrate de magnésium 
Citrate de fer 
Acide citrique 
Acide tartrique 
Acide acetyl salycylique 
Sels de sodium 
Gluconate de calcium 
Lactate de calcium 
Acide gallique 
Autres 

Glycerophosphate de calcium 
Glycerophosphate de fer 
Glycerophosphate de sodium 
Phosphate de triphényl 
Phosphate de tricrésyl 
Lactophosphate 
Autres 

Diphénylamine 
Aniline 
Tetranitromonométhylaniline (tétryl) 
Autres composés d'aniline 
Autres 

Esparagine et «es cela 
Ethylurétane 
Uréites 
Acétanilite, ses sels et dérivés (sauf 
para cetamol) 
Paraphénétol urée (dulcine 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

2Ô0~ 

B 

15 

5 
100 

10 

15 
100 

10 

50 
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29.26.10 Sakkarin, eukramin 
20 Hekzametilen tetramînı 
30 Guanidinler ve tuzları 
90 Diğerleri 

29.31.101 Ksaııtatlar 
21 Tioamidler 
22 Tiokarbomatlar 
23 uVlerkaptanlar 
29 Diğerleri (Tetrametil tlhiuramidsüMt 

«T. M. T. D.» hariç) 
29.33.10 Etil merkür 

20 Fenil merkür 
90 Diğerleri 

'ÜÎ9.35.10 İzonikotinik asit 
20 iSkatol (iSunfli sivet) emldol 
30 Fürfürol 
•41 Piridin 
42 Klnolin ve müştakları 
43 A/kridin ve müştakları 
44 Fenildimetil - ^pirazolon. (Ferıazon, anal

jezin) 
45 Dietildimetilaımino fendi pirazoloını (Ami-

dopirin dimetilamimoamfaljê in) 
46 Dieülendiamdn (Piperaztti) ve ırıüstak-

ları ve tuzları 
4T Triaminotriazin (Melanin) 
48 Merkaptobenzotiazol 
51 Nüıkleik asit ve tuzlan 
52 Benzotiazdl disülfür 
53 Bütazolidin (4-N, ıbutyl-3-5 dioxophenyl 

Pyrozolidin) 
59 Diğerleri (Yalnız ve diğer kimyevî mad^ 

delerle beraber çözelti halinde ddhidroksi 
N, N'dimetilol etüen, üre ve fenol för-
maldehid reaksiyon mamulleri, oxazepam 
ve Thenalidin «l-fMethyl-4- N-2 Theny-
lanilmopineridinıe» hariç) (Resochin dip
hosphate «Ctoroquine phosphatıe» Kızı
lay için) 
Sülfürik esterleri ve tuzlan, bunların ha
lojeni!, sülfonlu, niltrolu, nitrozolü müş
takları 
Gayakol karbonat 
Diğerleri 
Madenî asitlerin sair esterleri (Halojenli 
asitlerin esterleri hariç) ve hu esterlerin 
tuzdan, hunlarım halojeni!, sülfonlu, nit-
rolu, nitrozolü müştakları 
Para-amino-salisilik asit ve tuzlan 
Diğer amino asitler ve müştaklan 
Novakain (Anoksi kokain) holokain 
Dietanolamin 
Trietanolamdnı 
Aminofenoller ve lammojenollerin ester
leri 
Amihonaftoller 
Diğerleri (Basic Ataminaum Olycimate 
«D. A. M. A.» hariç) 
Diazoik, azoik veya azoksik bileşikler 
Üre (% 45 ve daha fazla azotu ihtiva 
eden) 
Fenil merkür asetat (Müracaat ve ince
leme makamı : En. ve Tabiî Kaym. Ba
kanlığı) 

29.43.10 Glikoz 
20 Laktoz 
30 Galaktoz 
40 Maltoz 
50 Levüloz 
90 Diğerleri 

29.44.11 Penisilin, müştakları ve tuzlan 
12 Streptomisin müştaklan ve tuzlan 
13 Tetrasiklin müştakları -ve tuzları 
14 Kloromisetim ('Kloramfenofcol) müştak

lan ve tuzları 
15 Tirotrisin müştaklan ve tuzlan 
16 Basitrasin müştaklan ve tuzlan 
17 Eriıtromisirı müştakları ve tuzları 
18ı Neomisin ve tuzları 
21 Polimiksin ve tuzlan 
22 Kanamisin ve tuzları 
23 Viomisin ve tuzlan 
24 Slkloserin ve tuzlan 
25 Kolimisin ve tuzlan 
2© Gr«*seo fulvin ve tuzları 
29 Diğerleri 

30 29J17 

29.20.10 
90 

29.21 

29.23.10 
2:1 
22 
23 
24 
25 

26 
29 

29.28.00 
31 29.25.21 

32 29.33.30 

33 

150 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique Désignation des marchandises 

45 

46 
47 
48 
51 
52 
53 

59 

75 

750 PA. 

50 

29.26.10 Saccarine, sucramtne 
20 Hexamêthylènetétramine 
30 Guanidine et ses sel3 
90 Autres 

29.31.10 Xanthates 
21 Thioamides 
22 Thiocarbomates 
23 Mercaptanes 
29 Autres (sauf thiuramid .sulfite Tetra-

méthyl «T. M. T.D.») 
29.33.10 Ethyl mercure 

20 Phényl mercure 
90 Autres 

29.35.10 Acide isonicotinique 
20 Bcatol (civette artificielle) endol 
30 Furfurol 
41 Pyridine 
42 Quinoline et ses dérivés 
43 Acridyne et ses dérivés 
44 Phényldiméthyl - pyrazolone , (phéma-

zone, analgésine) 
Diméthvl diméthylaimiino phényl, pyra
zolone (amidopirine diméthyl - amino -
analgésine) 
Diéthylandiamine (piperazine)' ses dé
rivés et ses sels 
Triamynotriazine (mélanine) 
Mercaptobenzotiazol 
Acide nucléique et ses sels 
Disulfure de benzotiazyl 
Butazolidine (2-N, Butyl 3-5 idioxyp-
hényl, pyrozolidine) 
Autres (sauf seulement et en "même 
temps qu'avec les autres matières chimi
ques dihidroxy N. N. dimétilol d'érjhylène 
à l'état de solution, des produits de réac
tion d'urée et de phormaldeide de phénol 
et oxazepame et thénalidine «1-Méthyl 
4-N-2 Thénylanylopineridine») (Resochin 
Diphosphate «chloroquine «phosphate» 
pour le Croissant Rouge) 
Esters sulfuriques et * leurs sels et .'dé
rivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés 
Carbonate de gaiacol 
Autres 
Autres esters, des acides minéraux (sauf 
esters des acides halogènes) et leurs -sels 
et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nit
rés et nitrosés) 
Acide para - amino - salicylique et ses 
sels 
Autres aminoacides et leurs dérivés 
Novocaine (anoxy cocaïne) holocaine 
Diétanolamine 
Triétanolamine 
Aminophénols et leurs.esters 
Aminonaphtols 
Autres (sauf glycinate basique d'alumi
nium D. A. M. A.) 
Composés diazoiques, azoiques ou azoxy-
ques 
Urée (contenant 45% et plus d'azote) 
Acétate de mercure phényl (Autorité 
chargée de l'examen des demandes : Mi
nistère de l'Energie et de Ressources 
Naturelles) 
Glucose 
Lactose 
Galactose 
Maltose 
Levullose 
Autres 
Pénicilline, ses dérivés et sels 
Streptomycine, ses dérivés et sels 
Tétracycline, ses dérivés et sels 
Chloromycétine, (chloramphénicol) *.»ses 
dérivés et sels 
Thyrotricine, ses dérivés et sels 
Bacitracine, ses dérivés dérivés et sels 

Erytromycine, ses dérivés et sels 
Néomycine et ses sels 
Polymixine et ses sels 
Canamycine et ses sels 
Viomycine et ses sels 
Cyclocérine et ses sels 
Colimycine et ses sels 
Groséo fulvine et ses sels 
Autres 

30 29.17.00 
29.20.10 

90 
29.21.00 

29.23.10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 

29.28.00 

31 29.25.21 
32 29.33.30 

33 29.43.10 
20 
30 
40 
50 
90 

29.44.11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 

— 6 — 

Valeur 
en 1*000 

US $ 

150 

7 5 
750 PA 

50 
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29.49 Diğer organik bileşikler (İlâç sanayii 
için) 

30.01 Tedavide kullanılan kurutalmuş-haMeki 
guddeler ve sair uzuvlar (Toz haline ge
tirilmiş olsun olmasın) guddelerini ve 
sair uzuvların veya bunların tfrazataunı 
tedavide kullanılan hülâsaları, tedavi 
veya korumada kullanılmak maksadiyle 
hazırlanmış olan ve -tarifenin başka •. yer
lerinde zikri geçmeyen .veya bulunana-
yan.hayvani, menşeli .sair.maddeler 

30.02.10 Permantler 
21 Çocuk felci aşısı 
22 -'Sarı humma aşısı 
23 Kızamık aşısı 
24 Kabakulak aşısı 
29 Bakteriye! ve virütik diğer aşılar 
31 Yılan serumu 
32 Agluitnan serumları 
33 Gamma-glabulin 
39 Diğerleri 

30.03.39 Yalnız oralantidiyabebikler 
30.03 Yalnız chlorhiydrnxyquinoleine (Müracaat 

ve inceleme makamı : ıgaglık ve Sos. 
Yardım Bakanlığı) 

34 30.05-20 (Dişçi çimentosu ve diş 'doldurmaya mah
sus müstahzarlar 

90 Diğerleri (İlk yardım için lüzumlu ilâç, 
pansuman eşyası ve aletleri ihtiva jeden 
ecza çanta ve kutuları hariç) 

35 31.02.10 Sodyum nitrat ('% 16 veya daha az 
azotu ihtiva edenler) 

20 Amonyum nitrat (Saf olsun olmasın) 
40 Amonyum sülfat (Saf olsun olmasın) 
50 Kalsiyum nıiıtrat (% 16 veya daha az 

azotu ihtiva edenler) 
60 Üre (% 45 veya daha. az azotu • ihtiva 

edenler) 
90 Diğerleri 

31.03.10 Defosfarasyon cürufu 
20 Desagreje kalsiyum fosfatlar (Teırmo-

fosfatlar ve eritilmiş fosfatlar)-.termik 
muameleye tabi tutulmuş tabiî alüminv 
yum kalsiyum fosfatlar 

31 Basit süper fosfat 
32 İkili süper fosfat 
33 Üçlü süper fosfat 
90 Diğerleri 

31.04.10 Ham tabiî potasyum tuzları (Kamalit, 
kainat ve siMnit vs.) 

20 Potasyum sülfat {% 52 veya daha az 
-K20 ihtiva eden) 

90 Diğerleri 
31.05.10,90 Yalnız. kompoze .gübreler (Müracaat ve 

inceleme makamı : Tarım Bakanlığı) 
36 32.05.21 Kükürtlü boyalar (Color indeks'e göre 

Sulphur Black I , Sulphur Blue H, Sulp
hur Brown 12, Vat Green 7, Sulphur 
Orange I , Solulbuliset Sulphur Black I , 
ve muadilleri bütün'-boyalar .hariç) 

22 Direct boyalar (Color indeks'e -göre Di
rect Yellow 27, Direct Red 31, Direct 
Blue 74, Direct Brown 95, Direct Black 
22, Direct Black 38, Direct Green 6, Di
rect Red 28, Direct Brown 2, Direct JBlue 
2, Direct Black 1011, Direct Red 23, Direct 
Red 4, Direct Orange 26, Direct Blue 15, 
Direct Red 31'boyaları ilefounlarin muadü-
leri, karışmaları ve nüanslanımış olan
ları hariç) (Müracaat ve İnceleme Ma
kamı : Sanayi ve Tek. Bakanlığı) 

37 32.05.26 Asid boyalar (Color indeks'e göre Add 
Red 35, Acid Black 24, Acid Red 27, 
Acid Orange 7, Acid Black 1, Acid Red 
1, Acid Blue 92, Acid Yellow 23, Acid 
Red 88, Acid Red 73, Acid Red 115 bo
yaları ile bunların muadilleri, karışım
ları ve müanslanınuş olanları hariç) 

27 Mordan boyaları «Krom boyalan» (Mor
dan Yellow 8, Mordan Orange 37, Mor
dan Red 7, Mordan Blue 13, Bordan 
Green 17, Mordan Brown 33, Mordan 
Brown 15, Mordan Black 11, Mordan' 
Black 56, Mordan Red 9, Mordan Yellow 
10 boyalan ile bunların muadilleri, kan-
şımlan ve müanslamnış olanları hariç) 
(Mi*-»-ırq.nt ve inceleme Makamı : Sanayi 
Teik. Bakanlığı) 

10 

15 

1.250 

100 

200 

No, du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique 

29.45.00 

30.01 

30.02.10 
21 
22 
23 
24 
29 
31 
32 
33 
39 

30.03.39 
30.03 

34 30.05.20 

90 

35 31.02.10 

20 
40 
50 

60 
90 

31.03.10 
20 

31 
32 
33 
90 

31.04.10 

20 

90 
31.05.10,90 

36 32.05.21 

22 

37 32.05.26 

27 

Désignation des marchandises 

Autres composés organiques pour l'in
dustrie des médicaments 
Glandes et autres organes à usage opot-
hérapique à l'état, séché (pulvérisés ou 
non) et leurs sécrétions (extraits à 
usage opothérapiques de glandes ou 
d'autres organes ou de leurs sécrétions, 
autres substances animales préparées à 
des fins thérapeutiques ou prophylacti
ques non dénommées ni comprises ail
leurs) 
Ferments 
Vaccin contre la paralysie infantile 
Vaccin contre la fièvre jaune 
Vaccin contre la rougeole 
Vaccin contre les oreillons 
Autres vaccins bactériels et virutiques 
Sérum de serpent 
Sérums agglutinants 
Globuline gamma 
Autres 
Seulement antidiabétiques oraux 
Seulement chlorhydroxyquinoléine (Auto
rité chargée de l'examen des remandes : 
Ministère de la Santé) 
Ciment de dentiste et préparations pour 
plomber les dents 
Autres (sauf trousses contenant des mé
dicaments, pansements et instruments 
de premier secours) 
Nitrate de sodium (contenant 16 % ou 
moins d'azote) 
Nitrate d'ammonium (pur ou impur) 
Sulfate d'ammonium (pur ou impur) 
Nitrate de calcium (contenant 16 '% ou 
moins d'azote) 
Urée (contenant 45 % ou moins d'azote) 
Autres 
Scories de déphosphoration 
Phosphates de calcium désagrégés 
(thermo - phosphates et phosphates 
fondus) phosphates d'aluminium et 
de calcium naturels soumis à un traite
ment thermique 
Superphosphates simples 
Superphosphates doubles 
Superphosphates triples 
Autres 
Sels de potassium naturels bruts (kar-
nalite, kainite, sylvmite, etc.) 
Sulfate de potassium (contenant 52% ou 
moins de K,0) 
Autres 
Seulement engrais composés (Autorité 
chargée de l'examen des demandes : Mi
nistère de l'Agriculture) 
Couleurs au soufre (sauf Sulphur Black 
I , Sulphur Blue I I . Sulphur Bno-.vn 12, 
Vat green 7, Sulphur Orange 1, Sulp
hur Black 1 solubilisé et toutes couleurs 
équivalentes d'après le Color Index) 
Couleurs directes (sauf Direct Yellow 27, 
Direct Red 81, Direct Blue 74, Direct 
Brown 95, Direct Black 22, Direct Black 
38, Direct Green 6, Direct Red 28, Direct 
Brown 2, Direct Blue 2, Direct Black 
101, Direct Red 23, Direct Red 4, Direct 
Orange 26, Direct Blue 15, Direct Red 
31 et toutes les couleurs équivalentes d'ap
rès le Color Index) 
Couleurs acides (sauf Acid Red 35, Acid 
Black 24, Acid Red 27, Acid Orange 7, 
Aeid Black I , Acid Red I , Acid Blue 92, 
Acid Yellow 23, Acid Red 88, Acid Red 
73, Acid Red 115 et toutes couleurs 
équivalentes d'après le Color Index) 
Couleurs mordantes «couleurs au chro
me» (sauf Mordant Yellow 8, Mordant 
Orange 37, Mordant Red 7, Mordant 
Blue 13, Mordant Green 17, Mordant 
Brown 33, Mordant Brown 15, Mordant 
Black 11, Mordant Black 56, Mordant 
Red 9 Mordant Yellow 10 et toutps les 
couleurs équivalentes d"aprés le Color 
Index) 

Valeur 
en 1.000 

U'S $ 

10 

15 

1.250 

MO 

200 
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Sıra Güm. Ta. ve 
No. 1st. Na M a d d e i s m i 

Kıymeti 
1000 USA $ 

38 32.05.23 
24 
25 
29 
30 

40 

39 32.06.10 

40 32.06.20 

41 
42 
43 
44 

32.07J10 
32.09.19 
32.09.25 
34.02 

45 37.01.101 
37.02.10f 

46 37.01.21,29 

47 37.0J2.21 
48 37.07.22 
49 37.02.29 
50 37.03 

51 38.12 

52 38.17.00 

53 38.18.10 
20 
90 

54 38.19 

55 39.01 

56 39.01 

57 39.02.11,21 
14,24 

58 39.02.13,23 
59 39.02.17,19 

27,29 

Pigmentler 
Reaktaf boyalar 
Küp boyalar 
Diğerleri 
Lümindfor olarak kullanılmaya elverişli 
sentetik müstaıhsallar 
Lifler üzerine tespit edilebilen optik 
ağırtıcı maddeler 
Sentetik boyayıcı lâklar (Niftro selüloz 
esaslı olanlar ile % 50 den fazla dolgu 
maddesi Slhtiva edenler hariç) 
Sairleri (Nitro selüloz esaslı olanlar ha
riç) 
Ultramarin 
Diğer vernikler 
Müstahzar sentetik boyalar 
Tansiyoaktif organik müstahsallar, tan>-
siyoaktif müstahzarlar ve yıkama müs
tahzarları (Sabun ihtiva edenler, dodecyl-
benzol alkilaril sülfonik asitler ve bun
ların organik veya inorganik bazlarla 
teşkil ettiği tuzlar, pigment bağlayıcılar 
«Binderler» hariç) 

Röntgen fümleri (Kızılay için) 

Hassas hale getirilmiş boş fotoğraf lev
haları ve düz filmler 
Yalnız parlamaz boş sinema fümleri 
Yalnız boş fotoğraf filmleri 
Diğerleri 
Boş veya dolu fakat develope edilmemiş, 
hassas hale getirilmiş kâğıtlar, kartlar 
ve mensucat (Ozalit ve benzeri kâğıtlar 
hariç) 
Müstahzar hasıl ve apreler ve mordan-
saj ameliyesi için müstahzarlar (Nişarta 
ve dekstrin esaslı haşıl maddeleri hariç) 
(Mensucat sanayii için) 
Yalnız yangın söndürme cihazlarında 
kullanılan kimyevi müstahzarlar 
Aseton, esaslı olanlar 
Asetat esteri esaslı olanlar 
Diğerleri 
Kimya sanayiinin veya buna bağlı sana
yiin tarifenin başka yerlerinde zikri geç
meyen veya bulunmayan kimyevî müs-
tahsalları ve müstahzarları ile bakiye 
müstahsalları (Pigment bağlayıcılar «Bin
derler» ve oto iç lastiklerinde kullanılan 
Sıcak ve soğuk yama kaynağı, metaıl naf-
tenatlar ve kurutucu olarak kullanılan' 
diğer organik asitlerin metal bileşikleri 
ve jiklet sakızı imaline mahsus her türlü 
gomımastik ve gom-elastik, maden satıh
larının temizlenmesinde kullanılan terkip
ler, % 10 dan fazla asetik asit veya for-
mdk asit ihtiva eden karışımlar, plastaı-
fian ve plastifian karışımları, PVC sta-
hzatörleri ve yağ üe aktive edilmiş kur
şun sülfat hariç) 
Kondansasyon, polikondansasyon ve po-
liadiasyon yoluyla temin edilen müstah
sallar (Poliester levha ve modifiye edil
miş olsun' olmasın alkit reçineler, polies
ter reçineler ve lakları ile üre ve fenol 
formaldehit reçineleri ve lâkları hariç) 
Yalnız dekoratif olmayan bakalize kar
ton levhalar üe fenol fiber levha 
Polivinil klorür ve polietilen (Müracaat 
ve İnceleme Makamı: San. Tek. Bak. 
lığı ile Ener. ve Tab. Kay. Bak.) 
Foüstren 
Polimerizasyon ve kopolimerizasyon yo
luyla temin edilen müstahsallar( Homo-
polimer polirvindl asetat, % 50 den fazla 
polivinil asetat ihtiva eden kopolimer-
leri Ue deri sanayiinde kullanılan nitro-
aelüloz esaslı çözeltilerden imal edilen 
sulu süspansiyon, emülsiyon veya dis-
paryonlar hariç) 

600 

10 

10 
10 PA. 
10 

5 

30 

10 

20 
250 
120 
20 

170 

PM. 

P.M 

50 

100 

5 

,125 
50 

50 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ondre statistique 

38 32.05.23 
24 
25 
29 
30 

40 

39 32.06.10 

40 32.06.20 
41 32.07.10 
42 32.09.19 
43 32.09.25 
44 34.02 

45 37.01.10) 
37.02.1Of 

46 37.01,21,29 

47 37.02.21 
48 37.02.22 

49 37.02.29 
50 37.03 

51 38.12 

52 38.17.00 

53 38.18.10 
20 
90 

5 4 38.19 

515 39.01 

56 39.01 

57 39.02.11,21 
14,24 

58 39.02.13,23 
59 39.02.17,19 

27,29 

Désignation des marchandises 

Pigments 
Couleurs réactives 
Couleurs en cubes 
Autres 
Préparations synthétiques utilisées 
comme luminiphores 
Matières optiques blanchissantes pouvant 
être fixées sur des fibres 
Laques synthétiques colorantes (sauf cel
les à base de nitrocellulose et celles con
tenant plus de 50 % de matière de remp
lissage) 
Autres (sauf celles à base de nitrocel
lulose) 
Ultramarine 
Autres vernis 
Couleurs synthétiques prépar es 
Produits organiques tensio - actifs, pré
parations tensio - actives et préparati
ons pour lessive (sauf ceux qui contien
nent du savon, les acides sulfoniques de 
dodécylbenzol alkylaryl, acides sulfoni
ques et les sels qu'ils forment avec les 
bases organiques et inorganiques et l i 
ants de pigment) 
Plm radiographiques (pour le Croissant 
Rouge) 
Seulement plaques photographiques et 
film phono, sensibilises, non impression
nés 
Seulement films cinématographiques, 
non impressionnés et non inflammable 
Pellicules sensibilisées non impression
nées 
Autres 
Papiers, cartes et tissus sensibilisés non 
exposés ou exposés mais non développés 
(sauf papier ozalid et similaires) 
Apprêts préparés et préparations pour 
le mordançage (sauf apprêts à base d'
amidon et de dextrine) (pour l'industrie 
textile) 
Seulement produits chimiques utilisés 
dans les extincteurs 
Ceux à base d'acétone 
Ceux à base d'ester d'acétate 
Autres 
Seulement préparations et produits chi
miques des industries chimiques et con
nexes non dénommés ni mentionnés ail
leurs et leurs sous-produits (sauf les 
liants de pigments, dissolution de caout
chouc à utiliser à chaud ou à froid pour 
la réparation des chambres à air, les 
les naphténates métalliques, les compo
sés métalliques des autres acides organi
ques utilisés comme siccatif, gomme 
mastic et gomme élastique de toute 
sorte pour la fabrication de gomme à 
mâcher, les mélanges de plastifiants qui 
sont fabriqués dans le pays, les composi
tions utilisées pour décaper les surfaces 
métalliques et les mélanges contenant 
plus de 10% d'acide acétique ou formi-
que) 
Produits de condensation, de polyconden-
sation et de polyaddition (sauf plaques 
de polyester et résines alkydes modifiées 
ou non, résines polyester et leurs laques, 
résines formaldheit d'urée et de phénol 
et leurs laques) 
Seulement plaques de fibre de phénol et 
cartons bakélisés non décoratifs 
Chlorure de polvvinyl et polyethylene 
(Autorité chargée de l'examen des de
mandes : Ministère de l'Industrie et de 
la Technologie et Ministère de l'Energie 
et des Resources Naturelles) 
Polystyrène 
Produits obtenus par polymérisation et 
Copolwnérisation (sauf acétate de poly
vinyl h'omopolymère, copolymères conte
nant plus de 50 % d'acétate de polyvinyl 
et les suspensions, emulsions du disper
sions préparées avec les solutions â base 
de nitrocellulose utUisées dans l'indust
rie des peaux 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

600 

10 

10 
10 P A 
10 
5 

30 

10 

20 

2150 

120 
20 

170 

P.M. 

P.M. 

50 

100 

5 

125 
50 

SO 
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Sıra Güm. Ta. ve 
No. İst. No. M a d d e i s m i 

60 
61 
62 

39.03.12 
39.03.19,29 
39.05.29 

68 39.05.90 

64 40.02 

65 40.08] 
73.40Í 

40.09 

66 40.09.20 

67 40.10.20 

68 40,11 

40.11 

70 40.14.11 
12 
29 

71 40.14.29 

72 45.04.20 

73 48.01.21,29 

30 

40 
50 
61,62 
64 
66 
67 

69 
74 48.03.20 
75 48.03.3O 
76 48.07 

77 48.21.10 

Selüloz eterleri 
Diğerleri 
Diğerleri 
hariç) 
Diğerleri 
hariç) 

(Kolofao ihtiva edem reçineler 

(Kolofanı ihtiva eden reçineler 

yağlardan rnıüş-

78 51.01} 
51.03 f 

Sentetik kauçuk, mayi 
tak taklit kauçuk 
Yalnız 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonla
rında yer alan motorlu kara nakil vası
talarının cam fitilleri 
Yalnız 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonla
rında yer alan motorlu kara nakil vası
talarının kauçuktan rakorlu motor, yağ, 
akaryakıt, fren ve şasi hortumları (Su 
ve radyatör hortumları ile elektrik sü
pürgesi hortumları hariç) 
Yalnız yağlama yağlarına ve petrol hid
rokarbonlarına veyahut hidrolik basınç 
sistemlerinde kullanılan sıvılara daya
nıklı malzemeden hortumlar (Su ve rad
yatör hortumları ile elektrik süpürgesi 
hortumları hariç) 
Transmisyon kolonları (Müracaat ve in
celeme makamı: Sanayi ve Tek. Bakanı-
hğı) 
Yalnız dış ve iç lastikler (Bisiklet iç ve 
dış lastikleri hariç) (Müracaat ve ince
leme makamı : Sanayi ve Tek. Bakan
lığı) 
Yalnız bisiklet lastikleri (Müracaat ve 
inceleme makamı : Sanayi ve Tek Ba
kanlığı) 
Rondelalar 
Contalar 
Yalnız dış lastiklerin sırt geçirme ve 
lastik imalinde kullanılan kalıp iç lastik
leri ile yalnız 87.01 87.02 ve 87.03 pozis
yonlarında yer alan motorlu kara nakil 
vasıtaları için sair aksam 
Sairleri (Çocuk muşambaları, beyaz oto 
lastik yanağı, teferruatı olsun veya ol
masın buyot, buz kesesi, deniz yatak ve 
yastıkları, otomobil ve sair paspaslar, 
pedal lastikleri, sıcak ve soğuk yama 
kaynağı, hücreli veya süngerleştirilmiş 
kauçuk levha ve yaprakları, tekstil ma
kim ve tezgâhlarının her nevi malzeme
den mamul taka, hamut ve tampon ka
yışları ile yazı silme lastikleri hariç) 
Yalnız şekillendirilmıiş contalar (Şişe 
kapaklarında kullanılan disk ve rondela
lar hariç) 
Metrekaresi 50-55 gram ağırlığında olan 
kâğıtlar 
Karbon kâğıdı imaline mahsus renkli 
kâğıtlar 
Matbaa ve yazı kâğıtları 
Kraft kâğıdı 
Pürsülfit ambalaj kâğıdı 
Sünger kâğıdı 
Resim kâğıdı 
İstatistik kartı imali için rulo halinde 
kartonlar (Metrekare ağırlığı 155-180 
gram arasında olanlar) 
Diğerleri 
Parşömen kâğıtları 
Parşömen taklidi kâğıtlar 
Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları bo
yanmış veya matbu kâğıt ve mukavva
lar (48.07.40 pozisyonuna giren kuşe, 
matbaa ve yazı mukavvaları, rulo veya 
tabaka halinde her boy ve renkte kar
bon kâğıtları, zamklı kâğıtlar, parafinli 
kâğıtlar, deri taklidi mukavvalar ve 
flokaja tabi tutulmuş olanlar hariç) 
Contalar 
Suni ve sentetik devamlı elyaftan iplik
ler (Müracaat ve inceleme makamı: Sa
nayi ve Tek. Bakanlığı) 

Kıymeti 
1000 USA $ 

ÏÔ 
10 

10 

5 

200 

20 

25 

140 

75 

15 

300 
20 
30 

100 
5 

600 PA. 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique Désignation des marchandises 

65 40.08} 
73.4ıOf 

40.09 

66 4O.O9.20 

67 40.10.20 

40.11 

69 40.1,1 

70 40.14.11 
12 
29 

71 40.14.29 

60 39.03.12 Ether de cellulose 
61 39.03.19,2,9 Autres 
62 39.05.29 Autres (sauf les résines contenant de la 

collophane) 
63 39.05.90 Autres (sauf les résines contenant de la 

collophane) 
64 40.02 Caoutchouc synthétique, caoutchouc fac

tice dérivé des huiles 
Seulement bandes de caoutchouc utili
sées dans les fenêtre» des véhicules à 
moteur des positions 87.01, 87.02 et 67.03 
Seulement tuyaux en caoutchouc avec 
raccords utilisés dans les moteurs et les 
tuyaux d'huile, de carburant, de frein 
et de châssis (sauf les tuyaux flexibles 
de radiateur et d'aspirateurs électriques 
de poussière) des Positions 87.01, 87.02 
et 87.03 
Seulement tuyaux flexibles en matériel 
résistant aux huiles lubrifiantes et aux 
hydrocarbures de pétrole ou aux liquides 
utilisés dans les systèmes hydrauliques 
de pression (sauf tuyaux d'eau et de ra
diateurs et tuyaux des aspirateurs de 
poussière électriques) 
Seulement courroies trapézoïdales (Au
torité chargée de l'examen des deman
des : Ministère de l'Industrie et de la 
Technologie) 
Seulement pneus et chambres à air 
(sauf pneus et chambres à air de bicy-
lettes) (Autorité chargée de l'examen 
des demandes : Ministère de l'Industrie 
et de la Technologie) 
Seulement pn>eu&s de bicylettes (Min. de 
l'Ind. et de la Tech.) 
Rondelles 
Joints 
Seulement chambres à air utilisées pour 
le rechapage et la fabrication des enve
loppes et seulement autres parties de 
véhicules de route à moteur compris 
dans les Nos. 87.01, 87.02 et 87.03 
Autres (sauf alèzes, flancs blancs pour 
pneus, bouillottes, poches à glace, mate
las et coussins flottants avec ou sans 
accessoires, paillassons d'auto et autres, 
caoutchouc pour pédales, soudures à froid 
et à chaud de réparations et plaques et 
feuilles de caoutchouc cellulaire ou spon
gieux, taquets, lanières de chasse, cour
roies d'arrêt pour navette et toute sorte 
de matériel des machines à tisser et 
gomme élastique) 
Seulement joints (sauf les disques et 
rondelles employés pour la fabrication 
des bouchons de bouteille) 
Papier pesant de 50-55 grs. au m2 
Papiers en couleurs pour la fabrication 
de papier carbone 
Papier à écrire et d'imprimerie 
Papier Kraft 
Papier d'emballage au persulfite 
Papier buvard 
Papier à dessin 
Carton en rouleaux pour la fabrication 
des cartes statistiques (pesant 155-180 
gr. au m2) 
Autres (Autorité chargée de l'examen 
des demandas : Ministère de l'Industrie 
et de la Teohnolojie) 
Papiers parchemins 
Papiers imitant de parchemins 
Papiers et cartons couchés, enduits, im
prégnés, coloriés en surface ou impri
més (sauf papier carbone, de toutes di
mensions et couleurs, en rouleaux ou 
feuilles papier gommé, papiers paraffi
nés, cartons imitant le cuir et ceux qui 
sont soumis au flocage de la Position 
48.07.40) 
Joints 
F u i s en fibres synthétiques continues 

(Autorité chargée de l'examen des 
demandes : 
Ministère de l'Industrie et de la Tech
nologie) 

72 45.04.20 

73 48.01.21,29 
30 
40 
50 
61,62 
64 
©6 
67 

69 

74 48 03.20 
75 48.03.30 
76 48.07 

77 
78 

48.2110 
51.01} 
51.03Í 

Val eu: 
en 1.000 

u s $ 

W 

10 

10 

5 

200 

20 

25 

140 

75 

15 

300 
20 
30 

100 

600 PA. 
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ëm. GÛm. Ta. Vé 
No. 1st. No. 

~7İT 54.03.10 

M a d d e i s m i 

Ketem ipliği (Metrik 
daha ince olanlar) numarası 6 veya 

80 56.01.02,03,04 Dokumaya elverişli sentetik ve suni de
vamsız lifler, lif demetleri ve lif dökün
tüleri (Müracaat ve inceleme makamı : 
Sanayi ve Tek. Bakanlığı) 

81 59.17.20 Yalnız conta, róndela, salmastra, cila 
çarkı, pilot manşon, yastık, tulumba, 
motor vesaireye ait diyaframlar, pilot 
emniyet kolanı, polisaj makina keçesi 
(Pamuklu, yünlü ve sentetik olanlar ha
riç) (Polisaj keçesi dahil) 

82 68.03.00 İşlenmiş kayağan taşı ve tabiî veya ag
lomere kayağan taşından mamuller 

83 68.i04.20 Yalnız sanayide kullanılan zımpara taş
ları ile mermer ve tuğla kesmeye mah
sus karburandumdan mamul diskler ve 
segmanlar 

84 68.05 EH ile bilemeye veya parlatmaya mahsus 
taşlar (Tabiî taşlardan, tabiî veya sunî 
aşındırıcıların aglomere edilmesinden, 
pişmiş kil veya topraktan) 

85 69.02.10 % 70 den fazla alümini ihtiva eden ateş 
tuğlaları 

20 Manyezit ateş tuğlaları 
30 Krom manyezit ateş tuğlaları 
40 % 50 den az alümini ihtiva eden şamot 

tuğlaları 
50 % 50-70 arası alümini ihtiva eden ateş 

tuğlaları 
60 Söme-silika (Sİ02 % 75-80 ateş tuğ

laları) 
70 Silika (Dians ve kuvarts) (Sıî02 % 92-

98 ateş tuğlaları) 
80 Kromit 
90 (Diğerleri (Müracaat ve İnceleme Ma

kamı : San. ve Tek. Bak. lığı) 

Telli camlar ve diğerleri 86 70.04.10,90] 
70.06.10,90, 
70.05.11"! 

121 
13 f 
14| 
20 

30 

87 70.09] 
90.02 \ 
93-131 

8« 70.14.22 

*9 73.11 

90 73.24 

»1 73.29 

92 73.29 

Muhtelif adi pencere camları 

Buzlu, renkli dalgalı ve çizgili pencere 
camları 
Sairleri (Müracaat ve İnceleme Maka
mı : San. ve Tek. Bak. lığı) 

Yalnız motorlu kara nakil vasıtalarında 
geriye bakmak için kullanılan aynalar 

Yalnız motorlu kara nakil vasıtalarının 
far ve stop camları 
Demir veya çelikten profiller (Müra
caat ve inceleme makamı : Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı) 

Yalnız demir ve çelikten 150 atmosfer
den yukarı tazyike mukavim kaplar (Sı
vılaştırılmış gaz tüpleri ve tankları ha
riç) 
Yalnız 17-76 mm. 
mamul zincirler 

yuvarlak tellerden 

73.32 

Yalnız 87.02 veya 87.03 pozisyonlarında 
yer alan motorlu kara nakil vasıtaları ile 
bisiklet, motorsiklet, traktör, motor ve 
makinalarda kullanılan transmisyon ve 
konveyör zincirleri ile bunlar için ek 
baklalar ve bağlantıları (Patinaj zincir
leri ile 3-76 mm. yuvarlak telden mamul 
zincirler hariç) 

Yalnız 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonla
rında yer alan motorlu kara nakil vası
talarında kullanılan silindir saplamaları, 
piston pimi, piston kol civataları, mazot 
pompası cıvataları ile bütün bunlara ait 
somun ve rondelalar 

Kıymeti 
1O0O USA 

80 

P.M. 

5 

5 

4 5 

20 

80 

P.M. 

250 

25 

5 

20 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique 

79 54.03.10 

80 56 01.02, 
03.04 

81 59.1.7.29 

82 68.03.00 

83 68.04.20 

84 68.05 

85 69.02.10 
20 
30 
40 

50 

60 

70 

80 
90 

86 70.04.10,90) 
70.06.10,901 
70.05.11] 

12 [ 
13 f 
14| 
20 

30 

87 70.09] 
90.02 { 
90.131 

88 70.14.22 

89 

90 

73.11 

73.24 

91 73.29 

92 73-29 

73.32 

76-80% 

92-98% 

SI02 

SI02 

l'examen des 

Désignation des marchandises 

Fils de lin (No. 6 métrique et au 
dessous ) 
Fibres textiles synthétiques et artificiel
les, discontinues, bottes et déchets de 
fibre 
(Autorité chargée de l'exemen des 
demandes : 
Ministère de l'Industrie et de la Tec
hnologie ) 
Seulement joints, rondelles, garnitures, 
roues de polissage, manchons pilotes, 
coussins, diaphiames pour pompes, mo
teurs et autres, sangles de sûreté pour 
pilotes, feutres pour machines à polir 
(sauf ceux en coton, laine et matière 
synthétiques) (y compris les feutres de 
polissage) 
Ardoise travaillée et ouvrages en ardoise 
agglomérée ou naturelle 
Seulement pierres à l'émeri et disques 
et segments en carbuianduim pour scier 
le marbre et les briques 
Pierres à aiguiser ou à pour à la main 
(en pierres naturelles, en abrésifs agglo
mérés ou en poterie) 
Briques réfractaires contenant plus de 
70% d'alumine 
Briques réfractaires de magnésite 
Briques iéfractaii es de chrome mag
nésite 
Briques de chamotte contenant moins 
de 50 % d'alumine 
Briques lénactaues contenant de 50 à 
70'% d'alumine 
Briques réfractaires de 
(semi-silica) 
Briques réfractaires de 
Siiica (Dinas et Quarts) 
Chromite 
Autres 
(Autorté chargée de 
demandes' : 
Ministère de l'Industrie et de la Techno
logie) 
Verre armé et autres 

Diver verres à vitres ordinaires 

Verres à viltre dépolis en couleurs ondu
lés et striées 
Autres 
(Autorité chargée de l'examen des de
mandes : 
Ministère de l'Industrie et de la 
Technologie) 
Seulement miroirs rétroviseurs pour 
véhjcules à moteur 

Seulement verres de phare et de «Stop» 
pour véhicules à moteur 
Profiles en fer ou en acier (Autorité 
chargée de l'exemen des demandes : 
Ministère de l'IndusLrie et de la 
Technologie) 
Récipients en fer ou en acier résistant 
à une piession supérieure à 150 Atm. 
(sauf les tuibes et réservoirs de gaz 
liquides de pétrole) 
Seulement chaînes en fil rond de 17-76 
nun. 
Seulement chaînes des bransmiss'ion et 
de transporteur utilisés dans les véhicu
les à moteur, bicyclettes, motocyclettes, 
tracteurs, moteurs et machines compris 
dans les Nos. 87.02 et 87.03 et leurs 
maillons et connexions (sauf chaines 
antidéparantes et chaines faites de fil 
rond de 3-76 mm) 
Seulement chevilles de cylindre, goujons 
de pistons, boulons de tige de piston, 
boulons de pompes à mazout et leurs 
écrous et rondelles comprjs dans les Nos. 
87.01, 87.02 et 87.03 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

80 

P. M. 

5 

45 

20 

80 

P. M. 

2 

260 

25 

5 

20 



— 11 — 

Sıra 
N o . 

Güm. Ta. ye 
î»t. No. M a d d e i s m i 

93 73.31.10 
94 73.35 

95 73.35 

96 79.01 

97 79.02.10 
30 

98 79.03.10 
40 
50 

99 79.03.20 
100 79.03.30 
101 79.06.00 

102 82.02.30 
82.05.20 

30 

90 

103 82.03 

104 82.04 

105 82.06.10 

20 

90 

106 82.12 
107 82.13.20 

108 82.13.32 
109 83.01 

'83.02 

110 83.07.10 
91 

111 83.08.00 
112 63.09.10,90 
113 84.06.41 

114 84.06.421 
52( 
53 f 
541 

115 84.06 

Nal çivisi 
Yalnız 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonla-
nnda yer alan motorlu kara nakil vası
taları için demir veya çelikten yaylar 
(Düz yaylar ile kepenk yayları hariç) 
Demir veya çelikten yaylar (Nakil vası
taları için düz yaylar ve kepenk yayları 
hariç) (Müracaat ve inceleme makamı : 
Sanayi ve Tek. Bakanlığı) 
Yalnız % 98 ve daha yukarı safiyette 
ham çinıko ve asgarî % 94 çinko ihtiva 
eden çinko alaşımları (Müracaat ve İn
celeme Makamı : San. ve Tek. Bak. lığı) 
İçi dolu çubuklar 
Teller 
Çinko levhalar 
Çinko tozu 
Çinko pullar 
Çinko yapraklar 
Çinko şeritler 
Yalnız çinkodan çiviler, vidalar, ronde-
lalar, civatalar, somunlar ve emsali eşya 
Dairevî testere ağızları 
Frezeler 
Demirden yiv ve set açmaya mahsus 
olanlar 
Diğerleri (Hava çeliğinden mamul torna 
kalemleri, keski kalemleri ve punta mat
kapları hariç) (Müracaat ve inceleme 
makamı : San. ve Tek. Bak. lığı) 
El aletleri (Her nevi eğe ve törpüler, 
tek ve iki ağızlı, yıldız, ailen, lokma 
anahtarları standart, ayarlı, karga bu
run penseler ile boru (Ford) pensesi, 
keskiler, kavış zımbaları, testere çap
razı, levye ve kerpetenler hariç) 
Sair el aletleri (Her çeşit mengene, örs, 
mala. balyoz, çekiç, marangozluk ve 
dülgerlikte kullanılan ağaç gövdeli ren
de, plânya, işkence, düataban kiniş ve 
emsali talaş çıkaran el aletleri, kıl tes
tereleri, kıl testereleri takımları, kirpik 
kıvırma aletleri ve mekanik tertibatı 
haiz olmayan diğer el aletleri ile ıskar-
pela, tornavida ve gres tabancası ha
riç) 
Ziraat makinalarına mahsus bıçaklar 
(Hasat makinalarına mahsus bıçaklar 
hariç) 
Kâğıt kesmeye mahsus ma'kinalarm bı
çakları ve kesici ağızlan 
Diğerleri (Her çeşit hafriyat, tesviye ve 
yükleme makinalarına mahsus bıçaklar 
hariç) 
Yalnız makaslar 
Saç kesmeye ve hayvan kırpmaya mah
sus makinalarm kesici parçaları 
Hayvan kırpmaya mahsus makinalar 
Yalnız nakil vasıtalarının kapı •kilitleri, 
nakil vasıtalarının kilitli kapı kollan ile 
asansörlerin, teleferik cihazlarının, ge
zer vinçlerin kilit emniyet tertibatları 
(Yerli imalâtı alanlar ile çift maksatlı 
olanlar hariç) 
Yalnız 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonla
rında yer alan motorlu kara nakil vası
taları için panjurlar, nikelajlar, kilitsiz 
kapı kolları ve aksamı Ue pencere ter
tibatı, cam krikolan 
Maden ocakları için maden lâmbaları 
Elektrikli olmayan aksamı 
Adi madenlerden eğilip bükülebilen bo
rular 
Adi madenlerden mamulât 
D:zel elektrik lokomotiflerine ait olan
lar 
16 HP ve daha büyük güçteki dizel ve 
yarım dizel motorlar (Dıştan takma de
niz motorları hariç) 

Yalnız silindir bloku, karter, subap ka
pağı (15 HP ye kadar olan 1 veya 2 si-
lindirii dizel motorları blokları hariç) 

Kıymeti 
1000 USA % 

60 

200 

100 

300 
30 
30 

40 

25 

50 

30 

15 
20 

5 
5 

20 

45 

5 
5 

50 

100 PA, 

10 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique 

93 73 31.10 
94 73.35 

95 73,35 

96 79.01 

97 79.02.10 
30 

98 79.03.10 
40 
50 

99 79.03.20 
100 79.03.30 
101 79.06.00 

102 8S.O2.30 
82.05.20 

30 

90 

103 82.03 

104 82.04 

105 82.06.10 

210 

90 

106 82.12 
107 82.13.20 
108 82.13.32 
109 83.01 

83.02 

110 83.07.10 
91 

111 83.08.00 
112 83.09.10,90 
113 84.06.41 

114 84.06.4i2] 
52[ 
53 f 
54j 

115 84.06 

Désignation des marchandises 

Clous de fer à cheval 
Seulement ressoits en fer et en acier 
pour les véhicules à moteurs des Nos. 
87.01, 87.02 et 87.03 (sauf les ressorts 
plats et ies ressorts de volet) 
Ressorts en ter ou en acier (sauf les 
ressorts plats pour véhicules et ressorts 
de volets) (Autorisé chargée de l'examen 
des demandes : 
Ministère de l'Industrie et de la 
Technologie) 
Seulement Lngonts de zinc brut d'une 
pureté de 98% et plus et alliages de zinc 
oontenent au minimum 94% de zinc 
(Autorité chargée de l'examen des 
demandes : 
Ministère de l'Industrie et de la 
Technologie ) 
Tiges à section pleine 
Fils 
Plaques en zinc 
Poudre de zinc 
PailleJtes en zinc 
Feuilles de zinc 
Bandes de zinc 
Seulement clous, vis, rondelles, boulons, 
écrous et objets sim.laires en zinc 
Lames scies circulaires 
Fraises 
Seulement celles destinées à faire des 
rainures et des languettes 
Autres (sauf outils de tour, ciseaux et 
perceuses à pointe en acier rapide) 
(Autorité chargée de l'examen des 
demandes : 
Ministère de l'Industrie et de la 
Technologie ) 
Outils à ma.n (sauf toutes sortes de 
limes et râpes, clefs et écrous, pinces 
courbes, standard, réglables, pinces à 
tuyaux, ciseaux, clefs à courroies, pinces 
à T o i s e ï les dents de scie, lavieis et 
tenailles) 
Outils à main (sauf toutes sortes d'étaux, 
enclumes, tiuelles, masses, marteaux 
dégauchisseuses et rabots divers utilisés 
en menuiserre et char penser.e, outils à 
main similaires à bâti en bois produisent 
des copeaux et leurs jeux, appareils 
pour onduler les clis et autres outils à 
main n'ayant pas de dispositif méca
nique, skarpla tourne - vis et pistolet de 
graissage exclu) 
Couteaux pour machines agricoles (sauf 
pour mossonneuise) 
Couteaux et lames tranchantes pour 
guillotines 
Autres (sauf les couteaux des excava
teurs et des machines à niveler et à 
charger) 
Seulement ciseaux à deux branches 
Seulement parties trancrantes des ton
deuses pour cheveux et poils 
Tondeuses pour poils d'animaux 
Seulement couvercles à serrure des ré
servoirs, serrures de portières, manches 
de portière à serrure de véhicules, ser
rures de sûreté pour ascenseurs télé
phériques et ponts roulants (sauf ceux 
qui sont fabriqués en Turquie et ceux 
qui sont fait pour un usage double) 
Volets, parties niokeiées, poignées sans 
serrures et parties de portes et crics de 
fenêtres pour véhicules à moteur des 
Nos. 87.01, 87.02 et 87.03 
Lampes pour mines 
Leurs parties non électriques 
Tuyaux flexibles en métaux communs 
Ouvrages en métaux communs 
Seulement celles destinées aux locomo
tives Diesel électriques 
Moteurs Diesel et semi-Diesel de 16 CV 
et plus (sauf moteurs hors-bord) 

Seulement blocs de cylindre, carter, 
couvercle de soupape (sauf blocs pour 
moteurs Diesel de 1 ou 2 cylindres 
jusqu'à 15 CV) 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

60 

200 

100 

300 
30 
30 

40 

25 

50 

30 

15 
20 

5 
5 

20 
45 
5 
6 

50 

100 PA. 

10 
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Sıra 
No. 

Güm. Ta. ve 
İst. No. M a d d e i s m i 

116 84.06 Yalnız 15 HP den büyük güçteki benzin 
ve diğer içten yanmalı motorlar (Dış
tan takma deniz motorları hariç) 

1117 84.06.11 Uçak motorları (Müracaat ve inceleme 
makamı : Tarım Bak.) 

118 84.06.91-99 Aksam ve parçalar (Yağ keçeleri, üzeri 
herhangi bir madde ile kaplı olsun ol
masın bakır alaşımlı çelik kılıflı yatak
lar, silindir bloku, karter, subap kapağı, 
volan ve kasnaklar, 200 mm. ye kadar 
silindir gömlekleri ve enjektör memeleri 
ile 35 ilâ 150 mm. çapındaki pistonlar 
hariç) (Petekli hava ile soğuyan silindir 
gömlekleri ve prese çelikten silindir 
gömlekleri ile dişlisi volanla yekpare 
imal edilmiş volanlar dahil) 

119 84.10 Yalnız 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonla
rında yer alan motorlu kara nakil vası
talarına ait benzin ve dizel motorlarının 
aksamı olan su devridaim tulumbaları 
ile aksam ve parçaları 

84.18 Yalnız 87.01, 87.0'2 ve 87.03 pozisyonla
rında yer alan motorlu kara nakil vası
taları için motor filtreleri, elemanları 
ve aksamı (Yalnız komple hava filtre
leri Ue kâğıt esaslı filtre elemanları ha
riç) 

120 84.10.19 Yalnız benzin ve dizel motorlarının ak
samı olan akaryakıt, yağ ve devridaim 
pompalan 

121 84.10.91-99 Aksam ve parçalar (Gövde, şasi, santri
füj ve kademeli tulumbalara ait olanlar 
hariç) 

122 84.10.19,40 Mayiat için tulumbalar (Derin kuyu su 
pompalan ile debisi saatte 250 m '̂e ka
dar «250 m3 dahil» santrifüj tek ve çok 
kademeli her cins su motopompları ha
riç) (Dalgıç tipi tulumbalar dahil) 

123 84.10.20,30 Motopomp ve türbopomplar (15 HP 
gücüne kadar «15 HP dahil» dizel mo
torlarına veya herhangi bir muharrik 
kuvvetle akuple edilmiş vaziyetteki de
bisi saatte 250 m '̂e kadar «250 m' da
hil» santrifüj tek ve çok kademeli her 
cins su motopomplan ile muharrik kuv
vet gücü ne olursa olsun bilumum de
rin kuyu motopompları ve direkt ola
rak ana boru devresine bağlananlar kai
desiz her cins tulumbalar hariç) (Dalgıç 
tipi motopomplar dahü) 

124 84.11 Yalnız hava ve vakum tulumbalan, mo
topomplan, türbopomplan, serbest pis-
toplu jeneratörler, vantilatörler ve ben-
zeleri (El ile kullanılan lastik şişirme 
pompaları ve çapı 50 cm. ye kadar olan 
vantilatörler ile hermetik kompresörler 
hariç) 

125 84.11.11,21 Yalnız 84.23 deki makinalarm ve mo
torlu kara nakil vasıtalarının aksamı 
olan vakum ve hava pompalan ve bun
ların aksamı ile yalnız kara nakil vası
talarına ait hava kompresörleri (El Ue 
kullanılan lastik şişirme pompaları ha
riç) 

126 84.11.91-93 Müteferrik aksam ve parçalar (Ana 
gövde ve şasiler ile kompresörlerin hava 
depolan ve 35 ilâ 150 mm. çapındaki 
pistonlar hariç) 

127 84.17 Yalnız tıpta kullanılan ' otoklav, etüv, 
sterilizatör ve laboratuvar makinalan 
ile blok sterilizasyon cihazlan 

128 84.18.20 Yalnız tıbba ait motorlu santrifüjler 
129 84.18.10 Ekremözler (100 litre/saat kapasiteden 

yukarı olanlar) (Müracaat ve inceleme 
makamı : Tanm Bakanlığı) 

130 84.20.11 Otomatik ibreli basküller 
131 84.20.2» Yalnız tartarak sayan terazUer 

Kıymeti 
1000 USA $ 

10 

P.M. 

225 

20 

60 

15 

100 

P.M. 

50 

15 
15 

P.M. 
5 
5 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique 

116 84.06 

117 84.0&11 

118 84.06.91-99 

119 84.10 

84.18 

120 84.10.19 

121 84.10.91-99 

122 84.10.19,40 

123 84.10.20,30 

124 84.11 

125 84.11.11) 
21 f 

126 84.11-91>93 

127 84.17 

128 84.18.20 

129 84.18.10 

130 84.20.11 
131 84.20.29 

Désignation des marchandises 
Seulement moteurs à essence et autres 
moteurs à oomburstion interne de plus 
de 15 CV (sauf hors^bord) 
Moteurs d'avions 
(Autorité chargée <te l'examen des 
demandes : 
Ministère de l'Agriculture) 
Pièces détachées et parties (sauf feutre 
d'huile, coussinets en alliage de cuivre 
dans des fourreaux en acier recouverts 
ou non de n'importe quelles matière, 
biocs de cylindre, carter, capuchon de 
soupape, volant et poulies, chemises de 
cylindre jusqu'à 200 mm., mamelons 
d'injecteur et pistons de 35 à 150 mm.) 
(y compris chemises à alvéole refroides 
à l'air, volants construis an une seule 
pièce avec leur engrenaiges et chemiises 
de cylindre en acier pressé) 
Pompes à circulation d'eau faisant partie 
des moteurs d'essence et Diesel des 
véhicules à moteur compris dans les 
Nos. 87.01, 87.03 et 87.03, leurs parties 
et pièces détachées 
Filtres de moteurs, éléments et leurs 
parties pour véhicules à moteur des Nos. 
87.01, 87.02 et 87.03 (sauf les filtres 
d'air complets et éléments de filtre en 
papier) 
Seulement pompes de carburant d'huile 
et de circulation faisant partie des 
moteurs Diesel et à essence 
Pièces détachées et parties (sauf bâti, 
châssis, parties des pompes centrifuges 
et à étages) 
Pompes pour liquides (sauf pompes à 
eau pour puits profunds ei mouopompes 
centrifuges d'eau à un ou plusieurs 
étages) 
Motopompes et turtoopompes (sauf mo
topompes centrifuges à eau de toute» 
sortes à un ou plusieurs étages accoup
lées à un moteur Diesel ou toute autre 
force motrice , jusqu'à 15 CV (compris) 
d'un débit horaire jusqu'à 250 m3 (com
pris) et toutes sottes de motopompes à 
eau ou à plusieurs étages et toutes 
sortes de motopompes de puits profonds 
de n'Importe quelle force motrice et 
toutes sortes de pompes sans base 
accouplées directement à la tuyauterie 
principale) (y compris les motopompes 
à plongeur) 
Pompes, motopompes, turbopompes à 
air et à vide générateurs à pistons libres, 
ventilateurs et similaires (sauf pompes 
à main pour pneus, vemtilaterus jusqu'à 
un diamètre de 50 cm. les compresseurs 
hermétiques) 
Seulement pompes à air, à vide, qui 
sont des parties des machines et véhi
cules à moteur du No. 84.23 et compres
seurs à air des véhicules) (sauf pompes 
à main pour les pneus de bicyclettes) 
Seulement pièces détachées et parties 
(sauf bâti prmcipal, châssis et réservoir 
d'air à compresseur) et pistons pour 
réservoirs d'air de 35 à 160 mm. de 
diamètre) 
(Seulement autoclaves, étuves, stérilisa
teurs et appareils à usage médical, ma
chines de laboratoire et appareils de 
stérilisation à bloc 
Seulement centrifuges médicaux à 
moteur 
Ecrémeuses d'une capacité supérieure à 
100 1/n 
(Autorité chargée de l'examen des de
mandes : 
(Ministère de l'Agriculture) 
Bascules à aiguille automatique 
Seulement balances qui comptent par 
peoage 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

10 

P. M. 

225 

20 

60 

15 

100 

P. M. 

50 

15 

15 

P. M. 
5 
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Sıra Güm. Ta. ve 
No. İst No. 

Î32~ 84.20.91 
M a d d e i s m i 

Kıymeti 
1000 USA $ 

1X3 84.22 30) 
90( 

134 «4.23.91 

135 84.26.10 

20 

30 

90 

136 34.34 

137 84.38 

138 84.41.93 

139 84.41.91-97 

140 84.45 

141 84 46.10 

142 84.48.S1 

92 

95 

143 84.49.91 

144 84.49 

145 84.50.10 
91 

146 S4.54.11 
147 84.35.19 

Yalnız otomattık ibreli terazilerin ve 
otomatik ibreli basküllerin iç mekaniz
ması ve kafası (Gövde, gövde tabanı, kı
lıfı, kefeler, kefe destekleri, mafsallı 
mortan, istavroz taşıyıcı, tenzil levyesi, 
ön ve arka kovan gömlekleri, ekranlar, 
etiketler, yaylar, pimler, çengeller, vida
lar, komple ayaklar ve tampon lâstikleri 
hariç) (Otomatik ibreli terazi ve oto
matik ibreli baskül imal edenler için) 
Yalnız doğrultma takımları 

Aksam ve parçalar (Gövde. şasi. hasat, 
her çeşit hafrivat, tevslye ve yükleme 
makinalarına ait bıçaklar ile zincir bak
laları üzerinde olsun veya olmasın palet 
pabucu, palet pimi ve burcu ile riper 
kazması, tırnakları ve komple yürüyüş 
takımları, istikamet tekerleri, cer te
kerleri, zincir baklası hariç) 
Süt sağmaya mahsus makine ve cShaz-
lar 
Tereyağı imaline mahsus makine ve ci
hazlar (Ekremözler hariç) 
Peynir imaline mahsus makine ve ci
hazlar 
Diğerleri (Müracaat ve inceleme ma
kamı : Tarım Bakanlığı) 
Yalnız litar levhası ve matbaacılıkta 
klişe yapmak üzere kullanılan çinkodan 
levhalar, çelik klişeler ve alüminyum 
baskı plâkaları 
84.37 pozisyonundaki makinalar için 
yardımcı makine ve cihazlar ile yalnız 
64.36 ve 84.37 pozisyonlarındaki maki-
n&ların gövde ve şasileri hariç olmak 
üzere aksam ve teferruatı (Tekstil ma
kul e ve tezgâhlarının her nevi malzeme
den mamul hamut ve tampon kayışları 
ile dokuma taraklan hariç) (Trikotaj, 
örgü ve haşıl makinalarına ait taraklar 
ve konik çözjgü çapraz taraklan dahil) 
Sanayi dikiş makinalan aksam ve par
çalan (Gövde, tabla, volan, ayak, men
teşeler, iplik sehpası, dizlik tertibatı ve 
möblesi hariç) 
Yalnız ev tipi dikiş mıakinalanna ait 
top, horoz, ana mil eksantriği, iğne mili, 
iğne bağı, regülâtör kızağı (Kolu ve ka
paklan hariç) eksantrik küçük dişli 
kolu, komple yatak, mekik, çağanoz, 
role, nakış otomatiği bilyası, iğne bilyeli 
lokması, nakış tertibatı (Kolu ve plâkası 
hariç) iğne mili burcu ile dişlisi ve bas
kı ayağı 
Madenlerin ve madenî karbürlerin işlen
mesine mahsus makinalı aletler (Torna 
ve matkap tezgâhlan hariç) 
Optik camların işlenmesine mahsus ma
kinalı aletler 
84.45 pozisyonundaki makinalı aletlerin 
parça ve teferruatı (Gövde, şasi, her çe
şit mengene ve torna ve matkap tezgâh
larına alt parça ve teferruat ile yağ ke
çesi hariç) 
84.47 tarife pozisyonundaki makinalı 
aletlerin parça ve teferruatı (Gövde ve 
şasi hariç) 
84.46 tarife pozisyonundaki makinalı 
aletlerin parça ve teferruatı (Gövde ve 
şasi hariç) 
Aksam ve parçalar (Gövde ve şasi ha
riç) 
El ile kullanılan pnömatik veya motor
lu aletler ve makinalı aletler fElektrik 
motorlu olanlar, ağırlıkları 15 ilâ 20 kg. 
arasında olan pnömatik delici tabanca
lar ile ağırlıkları 25 ilâ 40 kg. arasındaki 
olan pnömatik kırıcı tabancalar ve dik 
bıçaklı, motorlu konfeksiyon kesim ma
kasları hariç) 
Salınmalar 
Aksam ve parçalar 
Teksir makinalan 
Yalnız ofset tipi teksir makineleri 

5 
P.M. 

P.M. 

P.M. 

15 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique 

132 84.20.91 

133 84.22.30} 
90f 

134 84.23..91 

135 84.26.10 
20 

30 

90 

136 84.34 

137 84.39 

10 

10 

5 

350 

P.M. 

100 

5 

75 

5 
P.M. 
P.M. 

138 84.41.98 

139 84.41.91-97 

140 84.45 

141 84.46.10 

142 84.48.91 

32 

95 

143 84.49.91 

144 84.49 

145 84.50.10 
91 

146 84.54.11 
147 84.35.19 

Désignation des marchandises 
Seulement mécanisme intérieur et taquet 
des balances et bascules à aiguille auto
matique (sauf bâti, étui de baise de bâtî, 
plateaux, supports de plateau, morten't 
articulé, support de cro'x, levier de 
déduction, chemise de manchon avant 
et arrière, écrans, étiquettes, ressorts, 
chevilles, crochets, vis, pieds complets 
et caoutchouode tampon) (pour les 
fabriques de balances et bascules à 
aiguille automatique) 
Seulement appareils de redressement 

Pièces détachées et parties (sauf bâti, 
châssis et couteaux de moissanneuse, 
d'excavateur, de grader et de loader, 
sabots de patin avec ou sans maillon de 
chaîne, pivot et douille de palette, pelle 
piocheuse et ses dents et trains complets 
de marche roues de traction, maillon 
de chaîne) 
Machines et appareils à traire 
Machines et appareils à fabriquer le 
beurre (sauf écrémeuses) 
Machines et appareils à fabriquer du 
fromage 
Au tics 
(Autorité chargée de examen des 
demandes : 
Min.stère de l'Agriculture) 
Seulement plaques de litar et plaques 
de zinc utilisées pour faire des clichéc 
pour l'imprimerie, clichés en acier et 
en aluminium 
Machines et appareils auxiliaires pour 
les machines du No. 84.37 et seulement 
parties et accessoires des machines des 
Nos. 84.36 et 84.37, à l'exclusion des 
bâtis et des chasis (sauf taquets, lani
ères de chasse, courroie d'arrêt pour 
navette et toutes sortes de matériel des 
machines et métiers à tisser) (y compris 
les cardes pour tissage et les peignes 
de trame croisés pour machines à 
tricoter) 
Parties et pièces détachées des machines 
à coudre industrielles (sauf bâti, plateau, 
volant, pied, charnières, support de fil, 
gemouillière et meuble) 
Seulement boule, coquet, excentrique du 
pivot principal, pivot et attache d'aigu
ille, patin de régulateur (sauf bras et cou
vercles), manivelle de petit engrenage 
excentrique, palier complet, navette, 
crabe, relai, bille d'automate de broderie, 
patte de pivot d'aiguille, dsipositif de 
broderie sans le bras et la plaque) 
douille de pivot d'aigu'lle, engrenage et 
pédale de pression, pour machine de type 
ménager 
Machines-outids pour le travail des 
métaux et des carbures métalliques (sauf 
tour d'atelier et perceuses) 
Seulement machines-outils pour le tra
vail de verre optique 
Pièces détachées et accessoires des mac
hines-outils du No. 84.45 (sauf bâti et 
châssis et parties accessoires pour étaux 
et tours et feutre d'huile) 
Parties etepièces détachées des machines-
outils du No. 84.47 (sauf bâti et châssis) 
Parties et pièces détachées des machines-
outils du No. 84.46 (sauf bâti et châssis) 
Parties et pièces détachées (sauf bâti 
et châssis) 
Outils pneumatiques à main ou équipés 
de moteurs machines-outils (sauf ceux 
équipés de moteur électrique, marteaux 
piqueurs pneumatiques entre 15 et 20 
Kg. et marteaux pneumatiques concasse-
urs entre 25 et 40 Kgs. et machines à 
tailler avec couteau vertical 
Chalumeaux 
Pièces détachées et parties 
Duplicateurs 
Seulement machines duplicateurs type 
ofset 

Valeur 
«n 1.000 

US $ 

5 
P. M. 

P. M. 

P. M. 

15 

10 

10 

850 

P.M. 

100 

5 

75 

P.M. 

P.M. 
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Kıyımeti 
1000 USA $ 

148 84 48 91) 
«4.63 Í 

149 84 54.12 
150 84.56.99 

151 84.59.49 

84.65.00 

85.01 

152 84.60.40 
153 84.-61 

194 84.62 11 
112 
13 
91 
92 

95 
99 

15© ,84.63 

156 84.64 10 
20 

90 
157 85.01.30) 

40f 

158 85.01.52) 
53 ( 

159 85.01.60 

190 85.01.60 

161 85.02.91 

84 45 pozisyonundaki torna ve matkap 
tezgâhlarına ait miller, dişliler, dişli ku
tuları ile sair parça ve teferruat (Göv
de, şasi ve mengene hariç) (Müracaat 
ve inceleme makamı : Sanayi ve Tek. 
Bakanlığı) 
Adres basma maklnaları 
Diğer makinaların aksam ve parçaları 
(Gövde şasi ve kazan kısımları ile bil-
ya, silpeps ve kırıcı çeneler hariç) 
Yalnız 87 01 87 02 ve 87.03 pozisyonla
rında yer alan motorlu kara nakil vası
talarında kullanılan hava ile işler cam 
siliciler 
Makinelerin ve mekanik cihazların elek
trik için bağlama yerlerini, izole kısım
larını, bobin kontak veya diğer elektrik 
tertibatını ihtiva, etmeyen aksam ve par-
çarlan (Bu faslın diğer pozisyonların
da zikri geçmeden veya bulunmayan) 
(Yağ keçeleri hariç) 
Yalnız 87.01 87 02 ve 87 03 pozisvonla-
rında yer alan motorlu kara nakil vası
talarında kullanılan takviye motorları 
Madenî maddeler için kalıplar 

Yalnız tazvikli gaz tüpleri ve asit için 
valfler, tazyik azaltıcı valfler ile termo-
statik valfler ve bunların sair tertibat 
ve cihazları 16 atmosferden fazla basın
ca mütehammil buhar vanaları, valnız 
makina ve motorlarda vedeik aksam 
olarak kullanılan valfler (Likit petrol 
gaz «LPG» tüpleri, LPG likit petrol gaz 
ocakları. LPG likit petrol gaz ve oksi
jen, asetilen karbondioksit, klor hidro
jen tüplerinde kullanılan valfler ve de-
tantörler ile oksijen, asetilen propan, 
regülâtör ve alev kesme vaifleri aerosol 
tüplerinde kullanılan valfler, havagazı 
ocakları ve muslukları hariç) 
Bilyalı rulmanlar 
Rulolu veya makaralı rulmanlar 
İğneli rulmanlar 
Rulman bilyaları 
Rulmanlar için her şekilde rulo, iğne ve 
makaralar 
Rulman bilezikleri 
Diğerleri 
Transmisyon milleri, manivelalar yatak 
kovanları, puli ve diğerleri (Teleferik 
cihazlarının ve gezer vinçlerin dişli ku
tuları ile 15 HP den büyük güçteki derin 
kuyu su tulumbalarının dişli kutuları 
dahil) (Transmisyon milleri yatakları 
ile üzeri herhangi bir madde ile kaplı ol
sun olmasın bakır alaşımlı çelik kılıflı 
yataklar, yağ keçeleri, volanlar, asan
sörlerin ve çamaşır makinelerinin dişli 
kutuları ile her türlü dikiş makinası ak
samı, torna ve matkap tezgâhlarına ait 
miller, dişliler, dişli kutuları vesair ak
samı hariç) 
Amyant contalar 
Takım veya grup halinde tertiplenmiş 
çeşitli maddelerden mamul contalar ve 
benzerleri 
Diğerleri 
Elektrik jeneratörleri (15 HP ye kadar 
«15 HP dahil» dizel motorları ile akup-
le olanlar hariç) 
Yalnız 10 HP ye kadar «10 HP hariç» 
bilezikli veya kollektörlü elektrik motor
ları ile patlamaya veya yanmaya muka
vim ıslak rotorlu paslanmaz çelik göm
lekli kapalı elektrik motorları (1 HP 
güçteki elektrik motorları hariç) 
Yalnız 10 ilâ 60 HP ye kadar «60 HP 
dahil» bilezikli veya kollektörlü motor
lar 
Yalnız 60 HP den daha fazla «60 HP 
hariç» elektrik motorları 
Yalnız 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonla
rında yer alan motorlu kara nakil vası
talarında kullanılan elektromanvetik vi
tes değiştiriciler, frenler ve bunların 
aksamı 

120 
P.M. 

25 
25 

100 

300 PA. 

115 

1 5 

150 

20 

60 

200 PA. 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique 

148 84.48.91) 
84.63 í 

149 84.54.12 
150 84.56.99 

151 84.59.49 

84.65.00 

85.01 

152 84.60.40 
153 84.61 

154 84.62.11 
12 
13 
91 
92 

93 
99 

155 84.63 

156 84.64.10 
20 
90 

157 85.01.30) 
40 í 

158 85.01.52) 
53 f 

159 85.01.60 

160 85.01.60 

161 85.02.91 

Désignation des marchandises 

Axes roues dentées, boites à engrenages 
et autres pièces et accessoires pour tours 
montés inscrits sous Position 84.45 (sauf 
bâti, châssis et étau) 
Autorité chargée de l'examen des de
mandes : 
Ministère de l'Industrie et de la Tech
nolige) 
Machines à imprimer les adresses 
Parties et pièces détachées des autres 
machines (sauf bâti, châssis, cuves, 
billes, silpeps et mâchoires à briser) 
Essuie-glace pneumatiques utilisés dans 
les véhicules à moteur des Nos. 87.01, 
87.02 et 87.03 
Parties et pièces détachées de machine 

et d'appareils mécaniques ne comportant 
pas de connections électriques, de parties 
isolées, de bobinage, de contacts ou 
d'autres caractéristiques électriques 
(non mentionnées ou comprises dans les 
autres Positions du présent chapitre) 
(sauf feutre d'huile) 
Seulement moteurs de renfort utilisés 
dans les véhicules à moteur des Nos. 
87.01, 87.02 et 87.03 
Moules pour matières minérales 
Seulement valves pour acides et tubes 
de gaz comprimés, réducteurs et vannes 
thermostatiques et leurs autres organes 
et appareils, vannes pour vapeur pouvant 
résister à ure pression de plus de 16 
Atm, seulement vannes utilisées comme 
pièce de rechange dans les machines et 
les moteurs (sauf les tubes et foyers à 
LPG, valves et détenteurs utilisés dans 
les tubes LPG, foyers à gaz d'éclairage 
et leurs robinets, les soupapes d'arrêt de 
flamme d'oxygène, d'acétylène ie propane 
et de régulateurs, soupapes utilisées dans 
les tubes d'aérosol, les foyers à gaz et 
robinets) 
Roulements à bille 
Roulements à rouleaux et à galets 
Roulements à aiguille 
Billes de roulement 
Toutes formes de rouleaux, aiguilles et 
galets pour les roulements 
Anneaux de roulement 
Autres 
Axes de transmission, manivelles, loge
ments de paliers, poulies et autres (y 
Compris les boîtes d'engrenage téléphéri
ques et ponts roulants et les boîtes d'eng
renage des pompes à eau pour puits pro
fonds de 15 CV) (sauf paliers d'arbre de 
transmission et paliers en alliage de cuivre 
avec fourrure en acier, recouverts ou non 
volants ainsi que boites d'engrenage des 
ascenseurs et machines à laver et parties 
de toute sorte de machines à coudre, 
arbres, engrenages et autres parties des 
tours) 
Joints en amiante 
Joints et similaires en divers matières 
arrangées en assortiments ou groupes 
Autres 
Générateurs électriques (sauf ceux acco
uplés à des moteurs Diesel jusqu'à 15 
CV (inclus) (Autorité chargée de l'exa
men des demandes : 
Ministère de l'Industrie et de la Tech
nologie) 
Seulement moteurs électriques à bague 
ou collecteur jusqu'à 10 CV «excepté 10 
10 CV» et moteurs électriques fermés à 
chemise en acier inoxydables et à rotor 
humide résistants à l'explosion et incom
bustibles (sauf les moteurs électriques 
de 1 CV) 
Seulement moteurs électriques à bague 
et collecteur de 10 à 60 CV (inclus) 
Seulement moteurs électriques de plus 
de 60 CV. «60 CV exclus» 
Seulement changements de vitesse auto
matiques, freins électromagnétiques et 
leurs parties de véhicules à moteur des 
Nos. 87.01, 87.02, 87.03 et leurs parties 

Valeur 
en 1.000 

us s 

120 
P.M. 

25 
25 

100 

300 PA. 

1,15 

15 

150 

60 

200 PA. 
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85.20.10 Yalnız 87.01, 87 0'2 ve 87 03 pozisyon
larında yer alan motorlu kara nakil vası
talarının ampulleri (İhracatçı memleket 
standartlarına uygun olanlar) 

162 85.05 El ile kullanılmaya mahsus elektrome-
kanik aletler ve mıaklnalı aletler (Seh-
palı elektrik el matkapları ile dik bı
çaklı motorlu konfeksiyon kesim ma
kaslan hariç) 

163 85.0810 Konjonktör-disjonktörler 
20 Bujiler 
30 Distribütörler 
40 Ateşleme manyetölan 
50 Ateşleme bobinleri 
60 Jeneratörler (Dinamolar) 
90 Diğerleri 
91 Aksam ve parçalar 

164 85.09 Bisiklet, motosiklet ve benzeri vasıtalar 
İçin eelktrikli aydınlatma ve işaret ci
hazları, cam silicileri, buzlanma ve bu
ğu lanmavı önleyici tertibat 

165 85.11 13) Yalnız lehim ve kesme işleri için elek-
14f trikli makina ve cihazlar ile yalnız elek

trik jeneratörleri ihtiva eden kaynak 
maknalan (Transformatörü olanlar ha
riç) (Transformatörlü dikiş kaynak ma-
kinalan dahil) 

166 85.11.91 Müteferrik aksam ve parçalar (Gövde 
ve şasi hariç) 

167 85.13 Yalnız teleprinterler. telem makinalan 
ve kuran portörler (PTT ihtiyaçları için) 
(Müracaat ve inceleme makamı : Tica
ret Bakanlığı) 

168 85.13 91) Yalnız telefon sanıtrallarında kullanılan 
99( rölelerin dizi halinde olmayan metal 

kontak parçalan ve bunlar için gümüş 
volfram ve palladyum kontakları ile 
üzerinde izole tel kablaj bulunmayan 
crossbar seçicileri, şalterleri, selektör
ler ve kadranlar 

169 85.114.11 Telli telefon cihazına mahsus mikrofon
lar (Mikrofon kapsülleri ile kulaklık 
kapsülleri hariç) 

170 85.14.19 Yalnız diğer mikrofonlar 
171 85.18 Elektrik kondansatörleri 
172 85.19.14 Yalnız telefon santrallarmda kullanılan 

zayıf akım rölesi 
173 85.19.14 Yalnız aşın akım toprak koruma, za

man empedans ve diferansiyel röleler 
174 85.19.15 Yalnız işletme gerilimi 6300 volttan bü

yük komple sigortalar 
175 85.19.19 Yalnız otomatik şalterler (Özengili şal

terler ve özengili şalterlerin kapak ve 
gövdesi, yandan kollu ve özengili şalter
ler ile iç tesisatta kullanılan devre bölü
cüler ve yalnız merkezkaç şalter ve ak
samı, komitatör. her cins ve neviden fiş 
ve pirizler, elektroporselem kısımlar, iş
letme gerilimi 1000 volta kadar yağlı 
şalterler, işletme gerilimi 36 kv'a ve no
minal akımı 1600 ampere kadar, kesme 
güçleri 1000 MVA'ya kadar bina içi az 
yağlı kesiciler ile 35 amperden küçük 
yıldız üçgen şalterler, 4 ilâ 250 amper-
llk uzaktan kumandalı otomatik şalter
ler hariç) 

176 85.19.11 Yalnız flüoresan starter ampulü (Star-
ter imal edenler için) 

177 85.19.21 Isıtıcı olmayan rezistanslar (Sürgülü 
rezistanslar hariç) 

22 Potansiyometreler 
178 85.19.91 Yalnız enterüptör, komitatör ve emsali 

ile otomatik şalterlerin ve disjonktörle-
rim izole edici parçalara tespit edilme
miş vaziyette metal kontak parçalan 
ile yalnız maden ocaklannda kullanılan 
antigrizu «Flameproof» şalterlerin ak
sam, parça ve teferruatı (Porselen veya 
steatit izolasyon malzemesi hariç) 

179 85.19.91 Yalnız otomatik buşon aksamı (Dış mu
hafaza gövdesi, kapakları, porselen ve 
steatit izolasyon malzemesi hariç) (Oto
matik buşon imal edenler için) 

Kıymeti 
1000 USA 

20 

50 

10 

10 

20 

5 

20 

10 

5 
5 

20 

5 

20 

200 

60 

10 

25 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique Désignation des marchandises 

'29 

85.20.10 Seulement ampoules de véhicules des 
Nos. 87.01, 87.02, 87.03 (conformes aux 
normes des pays exportateurs) 

162 85.05 Outils et machines-outils électromécani
ques à moteur incorporé pour emplois à 
la main (sauf perceuses électriques à 
main sur trépied et couteaux de confec
tion à lame verticale) 

163 85.08.10 Conjoncteurs - disjoncteurs 
20 Bougies 
30 Distributeurs 
40 Magnétos d'allumage 
50 Bobines d'allumage 
60 Gérérateurs (dynamos) 
90 Autres 
91 Parties et pièces détachées 

164 85.09 Appareils électriques d'éclairage et de 
signalisation, essuie-glaces, dégïvreurs 
et dispositifs antibuée électriques pour 
cycles et véhicules à moteurs 

165 85.11.13) Seulement machines et appareils électrd-
14 f ques. à braser et couper et seulement 

machines à souder à générateur électri
que ( sauf ceux avec transformateur) (y 
compris avec transformateur pour sou
dure à couture) 

166 85.11.91 Pièces détachées et parties (sauf bâti 
et châssis) 

167 85.13 Seulement téléprinter, machines télécou
rant porteurs (pour les beso'ns des 
P.T.T.) (Ministère du Commerce) 

168 85.13.91) Seulement pièces de contact en métal, 
99( non en séries, des relais utilisés dans les 

centraux de téléphone et contacts en 
argent, wolfram et palladium pour celles-
ci, sélecteurs de Oross-bar n'ayant pas 
de fil isolé et de câblgae, interrupteurs, 
sélecteurs et cadrans 

169 85.14.11 Microphones pour téléphone par fil (sauf 
capsules pour microphone et casque) 

170 85.14.19 Seulement autres microphones 
171 85.18 Condensateurs électriques 
172 85.19.14 Seulement relais à faible courant pour 

les centraux électriques 
173 85.19.14 Seulement relais de surcharge, protec

tion de terre, impédance de target, diffé
rentiel 

174 85.19.15 Seulement fusibles complets de plus de 
6300 V. de service 

175 85.19.19 Seulement commutateurs automatiques 
(sauf interrupteurs à étrier et leurs 
bâtis et couvercles, coupe-circuits à 
levier latéral et interrupteurs à levier 
utilisés dans l'installation intérieure et 
seulement interrupteurs centrifuges et 
pièces, commutateurs, fiches et prises de 
courant de toutes sortes et parties en 
parties en électro porcelaine, interrupte
urs d'une tension de service jusqu'à 1000 
V., coupe-circuits à feu d'huile pour 
usage intérieur d'une tension de service 
jusqu'à 36. Kv. d'un- courant nominal 
jusqu'à 1600 Amp. et puissance d'inter
ruption jusqu'à 1000 MVA et interrup
teur à huile, étoile et triangle de moins 
de 35 Amp, sauf commutateurs automa
tique contrôlés de loin de 4-250 ampères 
Seulement ampoules starter pour lampes 
fluorescentes (pour les fabricants de 
starter) 
Résistances non chauffantes (sauf à 
curseur) 
Potensiomètres 
Seulement interrupteurs, commutateurs 
et similaires automatiques, parties iso
lantes, pièces de contact fixées sur des 
parties isolantes d'interrupteurs et com
mutateurs automatiques et similaires et 
parties et accessoires des commutateurs 
anti-grisou (sauf matériel d'isolation en 
porcelaine ou en stéatite) 

179 85.19.91 Seulement parties de bouchon automa
tique (sauf le corps de protection extéri
eur et les couvercles et matériel d'isola
tion en porcelaine et stéatite) (pour les 
fabricants de bouchons automatiques) 

176 85.19.11 

177 85.19.21 
22 

178 85.19.91 

Valeur 
«n 1.00» 

US $ 

20 

10 

10 

20 

5 

20 

10 

Ö 

B 

20 

5 

20 

200 

60 

10 

25 

2» 
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Kıymeti 
1000 USA $ 

181 85.21.11 

12 
90 

180 85.20 Tenvirata yahut ultraviyole veya enfra
ruj şualar teminine yarayan, kısma veva 
deşarj esaslı elektrik ampul ve tüpleri; 
ark lâmbaları, fotoğrafçılıkta kullanılan 
ve elektrikle ateş alan flâş ampulleri 
(24 ilâ 250 V. işletme gerilimli yerlerde 
kullanılan; 15 vat ve daha yukarı nor
mal buzlu, mantar, opal, siliko, mum, 
top tipi ve içten aynalı reflektör enkan-
desant ampulleri ile balastlı ve balastsız 
civa buharlı ampuller ve 20 ve 40 watt'-
lık normal fluoresant ampuller, ampul 
dibi ve madenci lambası ampulleri ve 
motorlu kara nakil vasıtaları ampulleri 
hariç) 
Elektronik lâmbalar ve tüpler (eTleviz-
yon cihazlarına mahsus her nevi resim 
tüpleri hariç) 
Tramsistörler 
Yalnız diotlar, elektronik valfler. pioze 
elektrik kristaller, fotoelektrik sellüller 
ve entegre devreler (Münhasıran televiz
yon imalinde kullanılanlar hariç) 

182 85.23 Yalnız plastik, kauçuk vesair maddeler
le kaplı işletme gerilimi 20 Kv. dan «20 
Kv. dahil» büyük yeraltı ve sualtı kab
loları ile 40 ve daha büyük damarlı tele
fon yeraltı kabloları ve çapı 0,05 mm. 
den küçük «0,05 mm. hariç» veya çapı 
3 mm. den büyük «3 mm. dahil» yuvar
lak kesitli emaye teller 

183 85.24 Elektrik işlerinde veya elektroteknik iş
lerinde kullanılan madenli ve madensiz 
kömür veya grafitten eşva ve parçalar 
(Elektrik ve elektroteknik makine ve 
cihazlar için baleler ile parçalar ve ba
lelerin ve parçaların taslakları hariç) 

184 87.08 87 01. 87 02 ve 87.03 pozisyonlarında yer 
alan motorlu kara nakil vasıtalarının ak
sam, parça ve teferruatı (Gövde, şasi, yağ 
keçeleri ile zincir baklaları üzerinde ol
sun veya olmasın palet pabucu palet pimi 
ve burcu ile riper kazması, tırnakları, is
tikamet tekerlekleri, cer tekerlekleri, zin
cir baklası, komple yürüyüş takımları ve 
percinli veya döküm halinde porya ile 
birlikte blok teşkil eden kampanalar, 
bagaj yerleri, çamurluklar, kapılar ek-
soz borulan ve susturuculan, yakıt tankı, 
arka aksla birlikte komple olsun olmasm 
tekerlek kampanalan, makas kulakları ile 
bunların bağlantı parçaları, el fren kas
nağı ve şoför mahalli saç aksamı hariç) 

185 87.06 Yalnız makas kulaklan ile bunlann bağ
lantı parçalan, el fren kasnağı, benzin 
tankı, oto ve traktör tekerlek kampa
naları 

186 87.12 87.09. 87.10 ve 87.11 pozisyonlannda yer 
alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve 
teferruatı (Kadro, gidon, sele, portbagaj, 
çamurluklar, ellikler, avadanlıklar, ava
danlık çantası, arka maşalar, jantlar ve 
bisikletlere ait ön maşalar, jant telleri, 
nipelleri ve pedallan hariç) 

187 88.02.10) Yalnız zirai mücadele uçakları ve motor-
23 f suz gövdeleri ile helikopterler (Müracaat 

ve inceleme makamı : Tanm Bakanlığı) 
Uçak aksam ve parçalan 
Her nevi adeseler, prizmalar, aynalar ve 
diğer optik eşya (Traş optik aynalar ve 
dev aynalan, mikroskoplann objektif ve 
okülerleri ile tıbbi gözlük camlan hariç) 

190 90.08.10 Verici sinema cihazlan 
191 90.08.20 Ses, hayal, ses ve hayal alan cihazlar 
192 90.09.10 Sabit projeksiyon cihazları 
193 90.09.20 Fotoğraf büyültme ve küçültme cihazları 
194 90.10.10 Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan 

malzeme ve cihazlar 
20 Sinema laboratuvarlarında kullanılan 

malzeme ve cihazlar 

188 
189 

88.03.92 
90.01) 
90.02 ( 

P.M. 

30 

PJkt. 

120 

No, du tarif 
No. douanier et 

•l'ordre statistique Désignation des marchandises 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

181 85.21.11 

12 
90 

182 85.23 

100 

100 

P.M. 
15 P A. 

15 
85 
15 
10 
10 

180 85.20 Ampoules et tubes, chauffage et déc
harge servant à assurer des rayons ult
raviolets ou infrarouges, lampes à arc, 
des ampoules éclairs utilisées en photog
raphie (sauf ceux utilisées dans les 
endroits ayant une tension de service de 
24 à 250 volt, ampoules incandescentes 
de police de type champignon, opales, 
silico, de forme de bougie ou de boule, 
ampoules encastrées avec miroir intéri
eur, ampoules à vapeur de mercure, 
ampoules fluorescentes de 20 et 40 volt, 
fonds d'ampoules ampoules pour lampes 
de mineurs et ampoules de véhicule) 
Lampes et tubes électroniques (sauf 
tubes d'image utilisés exclusivement 
dans télévision) 
Transistors 
Seulement diodes, valves électroniques 
et cristaux piézo-électriques, cellules 
photo-électriques et circuits intégrés 
(sauf ceux utilisés exclusivement dans la 
télévision) 
Seulement câbles souterrains et sous-
marins entoures de matières plastiques, 
en caoutchouc et autres matières d'une 
tension de service de 20 KV. «y compris 
20 KV.» et plus et câbles téléphoniques 
souterrains et sousmarins de 40 branches 
et plus et fil émaillé de section ronde de 
moins de 0.05 mm. «excepté» 0.05 mm.» 
de 3 mm «y compris 3 mm.» et plus épais 

183 85.24 Pièces et objets en charbon ou en grap
hite avec ou sans métal pour usage 
électrique et électrotechniques (excepté 
les balais et pièces pour machines et 
appareils électriques et éleotrotechniques 
et les ébauches des balais et pièces) 

184 87.06 Pièces détachées, parties et accessoires 
des véhicules à moteur repris aux Nos. 
87.01, 87.02 et 87.03 (sauf les bâtils, 
châssis, feutre d'huile et patins de palet
tes avec ou non les maillons de chaîne, 
pivot et douille de palette, pelle, pioche 
et ses dents, trains complets de marche 
et les tambours constituant un bloc avec 
le moyeu riveté ou sous forme de fonte, 
lieux de bagage, garde-houe, portières, 
tuyaux d'échappement et silencieux, 
réservoir de carburant, tambour de roue 
complet formant bloc avec l'axe arrière 
et leurs pièces de liaison, pattes de res
sorts et leurs attaches, poulie de frein à 
main et parties en tôle de cabine de 
chauffeur 

185 87.06 Seulement pattes de ressort et leurs 
pièces de connexion, poulie de frein à 
main, réservoirs d'essence, tambours de 
roues d'automobiles et de tracteurs 

186 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires 
des véhicules, compris sous les Nos. 
87.09, 87.10 et 87.11 (sauf cadres guidons, 
selles, porte-bagages, gardeboue, peignées, 
outils, sacs à outils, fourche arrière, 
jantes ainsi que fourche avant pour 
bicyclettes, rayons de jante, raccords et 
pédales) 

187 88.02.10) Seulement avions pour la lutte agricole 
23 f et leurs carlingues sans moteurs et 

hélicoptères (Autorité chargée de l'exa
men des demandes : 
Ministère de l'Agriculture) 

188 88.03.92 Parties et pièces pour les avions 
189 90.01) Lentilles, prismes, miroirs de toutes 

. 90.02 f sortes et autres éléments d'optique (sauf 
miroirs optiques pour la barbe et miroirs 
grossissants et objectifs et oculaires 
des microscopes, verres de lunettes 
médicales) 

190 90.08.10 Appareils de cinéma de projection 
191 90.08.20 Appareils d prise de son d'images et de 

son et images 
192 90.09.10 Appareils de projection fixe 
193 90.09.20 Appareils d'agrandissement et de réduc

tions photographiques 
194 90.10.10 Matériel et appareils employés dans les 

laboratoires de photographie 
20 Matériel et appareils employés dans les 

laboratoires de cinéma 

P.M. 

30 

P.M. 

120 

100 

100 

P.M 
15 PA. 

15 
85 
15 
10 

10 
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Sıra 
No. 

Güm. Ta. ve 
1st. No. M a d d e i s m i 

195 

196 
197 
198 

30 Kontaklı fotokopi cihazlan 
40 Film ve pelikülleri sarmaya mahsus bobin 

ve makaralar 
50 Projeksiyon perdeleri 

90.12.10 Optik mikroskoplar 
20 Mikro fotoğraf cihazlan 
30 Mikro sinema cihazlan 
40 Mikro projeksiyon cihazları 
91 Aksam ve parçalar 

90.13.10 Projektörler 
90.13.90 Diğer optik cihaz ve aletler 
94.14.10 Pusulalar 

20 Telemetreler 
30 Jeofiziğe ait alet ve cihazlar 
40 Meteorolojiye ait alet ve cihazlar 
90 Diğerleri 
91 MeLeoı olojiye ait alet ve cihazların aksam 

ve parçalan 
92 Diğerlerinin aksam ve parçalan 

199 90.15.10 Hassas teraziler (Santigram teraziler ha
riç) (Ölçüler ve ayar teşkilâtı laboratuvar-
larmda kullanılan nitelikte olanlar dahil) 

91 Aksam ve parçalar (Santigram terazile
rin tartı parçaları hariç) 

200 90.16.10 Resim yapmaya, çizmeye ve hesap yap
maya mahsus aletler, (Terzi ve ayakka
bıcı mezuresi ile teknik resim masası, cet-
vel-gönye, dubl desimetre, tribl desimetre, 
T cetveli, minkale, kurp cetvelleri, pistole 
ile hususi kutu içinde getirilmeyen ve tri-
lingi bulunmayan basit talebe pergelleri 
ile kırma ağaç metreler hariç) 

201 90.16.20 Planimetreler 
30 Mikrometreler 
40 Kalıbı eler ve mikyaslar 
50 Profil projektörleri 
60 Fokometreler 
90 Diğerleri (Madeni su terazileri ile kırma 

ağaç metreler hariç) 
91 Aksam ve parçalar 

202 90.17.11 Elektrokardiyograflar, fonokardiyograf-
lar, kardiyoskoplar 

12 Elektroşok cihazlan 
13 Elektroterapi cihazları 
19 Diğer elektrikli tıbbi cihazlar 
22 İğneler 
23 Steteskoplar 
24 Tansiyometreler 
25 Her nevi bıstüı iler (Cerrahi bıçaklar) ve 

skalpeller (Teşrih bıçakları) 
26 Anestezi alet ve cihazları 
29 Tababet ve cerrahiye mahsus diğer alet 

ve cihazlar 
32 Dişçi tornalan (Kollu, mafsallı) 
39 Dişçiliğe mahsus diğer alet ve cihazlar 
90 Diğerleri 
91 Aksam ve parçalar (Her nevi şmngalarm 

gövde, aksam ve parçaları hariç) 
203 90.17.31 Bir kaide üzerine monte edümiş komple 

dişçi teçhizatı 
204 90.19.39 Diğerleri 
205 90.20.11 Radyoskopi cihazları 

12 Radyografi cihazlan 
13 Radyofotoğraf cihazlan 
14 Radyoterapi cihazlan 
15 Sınaî maksatlara mahsus X şualı cihazlar 
20 X şuaı tüpleri 
30 X şuaı hasıl eden diğer dispozitif jenera

törler 
90 Diğerleri 
91 Aksam ve parçalar 

206 90.21 Münhasıran teşhir edilmek üzere imal 
olunan, başka maksatlar için kullanılma
ya elverişli bulunmayan, alet cihaz ve 
modeller (31 cm. kutruna kadar olan 
atlas küreler hariç) 

207 90.22.10 Madenlerin mauyene ve kontroluna mah
sus makine ve cihazlar 

20 Dokuma maddelerinin kontroluna mah
sus makine ve cihazlar 

30 Kâğıt, mukavva, linoleum, yumuşak suni 
plastik maddeler ve yumuşak kauçuğun 
muayene ve kontroluna mahsus makine 
ve cihazlar 

Kıymeti 
1000 USA $ 

15 

50 
5 
5 

20 

20 

20 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique 

195 

196 
197 
198 

199 

30 
40 
50 

90.12.10 
20 
30 
40 
91 

90.13.10 
90.13.90 
90.14.10 

20 
30 
40 

90 
91 

92 
90.15.10 

91 

200 90.16.10 

50 

100 

10 
10 

25 

15 

201 90.16.20 
30 
40 
50 
60 
90 

91 
202 90.17.11 

12 
13 
19 
212 
23 
24 
2'5 
26 
29 

32 
39 

90 
91 

203 90.17.31 

204 
205 

90.19.39 
90.20.11 

12 
13 
14 
15 

20 
30 

90 
91 

206 90.21 

207 90.22.10 

20 

30 

208 90.23 

Désignation des marchandises 

Appareils de photocopie à contact 
Bobines de films et pellicules 
Ecrans de projection 
Microscopes optiques 
Appareils de micro-photographie 
Appareils de micro-cinéma 
Appareils de micro-projection 
Parties et pièces détachées 
Projecteurs 
Autres appareils et instruments optiques 
Boussoles 
Télémètres 
Appareils et instruments géophysiques 
Appareils et instruments météorolo-
ques 
Autres 
Parties et pièces détachées des appareils 
et instruments météorologiques 
Parties et pièces des autres 
Balances de précision 'sauf celles sen
sibles au centigramme) (y compris 
celles qui sont de la qualité utilisée 
dans les laboratoires organisés) 
Parties et pièces détachées (sauf les 
poids des balances de précision) 
Instruments de dessin, de traçage et de 
calcul (sauf mesures de tailleur et de 
cordonnier, table de dessin technique, 
régle-équerre, double et triple décimèt
res, règles en T, rapporteuns, règles cour
bes, pistolets et compas simples d'écolier 
non présentés en boîte et ne compor
tant pas de tire-lignes et mètres pliants) 
Planimètres 
Micromètres 
Calibres et échelles 
Projecteurs de profils 
Focomètres 
Auties (sauf niveaux à bulle d'air en 
métal et mètres pliants) 
Parties et pièces détaœhées 
Electrocardiogr aphes, phonocardiographes, 
cardioscopes 
Appareils d'électrochoc 
Appareils d'électrothérapie 
Autres appareils médicaux électriques 
Aiguilles 
Stétoscopes 
Tensiomètres 
Bistouris et scalpels de toute sorte 
A p p e r e i l s a n e s t h é s i q u e s 
Autres appareils et instruments pour 
la médecine et la chirurgie 
Tours dentiste (à tige, à articulation) 
Autres appareils et instruments de 
dentiste 
Autres 
pièces détachées et parties (sauf le bâti, 
parties et les seringues) 
Equipement complet de dentiste monté 
sur un piédestal unique 
Autres 
Appareils radioscopiques 
Appareils radiographiques 
Appareils radiophotographiques 
Appareils radiothérapiques 
Appareils de rayons X pour usage 
industriel 
Tubes de rayons X 
Autres dispositifs générateurs de 
rayons X 
Autres 
Parties et pièces détachées 
Instruments, appareils et modèles conçus 
exclusivement pour la démonstration, 
non susceptibles à d'autres emplois 
(sauf globe terrestre d'un diamètre 
jusqu'à 31 cm.) 
Machines et appareils à examiner et 
contrôles les minéraux 
Machines et appareils à contrôler les 
textiles 
Machines et appareils à examiner et cont
rôler le papier, le carton, le linoléum, les 
matières plastiques artificielles molles et 
le caoutchouc mou 
Densimétres, aéromètres, alcoolmètres et 
autres (sauf ceux ayant le caractère de 
bibelots et ornements à base plastique et 
de bois ou combinés avec ceux-ci) 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

15 

50 
5 
5 

20 

20 

20 

50 

1O0 
10 
10 

25 

15 

10 

196 90.13.10 
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Sıra Güm. Ta. ve 
No. tat. No. M a d d e i s m i 

208 90.23 

209 90.24 

210 90.25.30 

211 90.26.10 

212 90.26.20 

213 90.26.30 
214 90.27.20 

30 
»0 

215 90.28.10 

20 
30 
40 
90 

216 90.29 

98.10.91 

217 90.29.98 

218 91.02.10 
219 91.04.10 
220 92.01.10 
221 92.01.90 

222 
223 

225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 

92.02.10 
92.02.90 

224 92.03.OO 

92.04.10 
92.04.20 
92.04.30 
92.05.10 
92.05.20 
92.05.90 
92.06.90 

232 92.07.00 

233 
234 
235 
236 

237 

94.02.10 
98.05.20 
98.05.30 
Muhtelif 

Dansimetreler, aerometreler, alkometreler 
vesairleri (Plastik, ahşap vesair esaslı 
biblo ve süs eşyası mahiyetinde olanlar 
veya bunlarla mürettep olanlar hariç) 
Yalnız mayi ve gazların ölçülmesine, 
kontrolü veya tanzimine yahut sühunetin 
otomatik olarak kontrolüne mahsus alet 
ve cihazlar, kalorifer tesisatı ve benzer
leri için hararet ölçen aletler (EiektrikU 
şofbenlerin rezistanslı termostatları ile 
ütü termostatları dahil) (Kazan seviye 
otomatikleri ile flatörlü şalterler hariç) 
Kalorimetreler (Elektrikli olanlar ha
riç) 
Yalnız trifaze elektrik sayaçları (10 
amper olanlar hariç) 
Mayi sayaçları (1 parmak ve 1 parmak
tan küçük su sayaçları hariç) 
Gaz sayaçları 
Kilometre sayaçları 
Sürat müşirleri ve takimetreler 
Diğerleri 
Voltmetreler, potansiyometreler, elektro-
metreler 
Ampermetreler, galvanometreler 
Vatmetreler 
Lampmetreler 
Diğerleri (Elektrik kontrol kalemleri, 1 
Kw'a kadar olan voltaj regülâtörleri ile 
erimiş madenlerin hararetini ölçmej'e 
mahsus termekupl hariç) 
Yalnız 90.23, 90.24, 90.27 veya 90.28 po
zisyonlarında yazılı alet ve cihazların bir 
veya birkaçında kullanılmaya elverişli 
aksam, parça ve teferruat (90.28 pozis
yonunda kayıtlı ölçü, muayene, kontrol, 
tanzim veya tahlil işlerinde kullanılan 
tablo tipi aletlere mahsus taksimatlan-
dırılmış kadran, bobin ve terminal ile 
kutu, şasi kapak hariç) 
Çakmakların ve ateşleyicilerin aksamı 
(Yakıt haznesi ve dış muhafazası hariç) 
90.26 pozisyonunda yer alan elektrik, 
gaz ve mayi sayacı imali ile ilgili bilu
mum aksam ve parçalar (Vidalar, so
munlar, yaylar, akım ve gerilim bobini, 
alt ve üst kapaklar, klemens kapakları, 
komple klemens, komple numaratör, mik-
natis ayar organı, alt ve üst yatak, 
komple rotor sistemi hariç) (Müracaat 
ve inceleme makamı: Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı) 
Münebbihli saatler 
Münebbihli saatler 
Piyanolar 
Yalnız klavsenler ve klavyeli diğer telli 
aletler 
Gitarlar 
Diğer telli musiki aletleri (Mandolin ha
riç) 
Borulu orglar, armonyumlar, klavyeli ve 
maden dilli benzeri diğer aletler 
Akordeonlar 
Konsertinalar 
Ağız armonikaları 
Trompetler, trombonlar 
Saksafonlar 
Diğer nefesli musiki aletleri 
Vurularak çalınan musiki aletleri (Tram
pet ve davul hariç) 
Elektromanyetik, elektrostatik ve elektro
nik musiki aletleri ve benzerleri 
Mekanik tertibatlı ameliyat masaları 
Kurşun kalem kurşunları 
Yalnız resim ve eğitim için pasteller 
Televizyon imali için ithali lüzumlu mad
deler (Müracaat ve inceleme makamı : 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 
Elektrik sayaçları imali için ithali lü
zumlu maddeler (Müracaat ve inceleme 
makamı : Sanayi ve Tek. Bakanlığı) 

Kııyımeti 
1000 USA $ 

10 

15 

9 

P.M. 

40 
75 

10 

60 

20 

P.M. 
S. 

10 
40 

P.M. 
P.M. 

P.M. 

P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 

P.M. 

P.M. 
10 
5 
2 

200 

50 

No. du tarif 
No. douanier et 

d'ordre statistique 

İÖİT 90.24 

210 90.25.30 
211 90.26.10 
212 90.26.20 

213 90.26.30 
214 90.27.20 

30 
90 

215 90.28.10 

20 
30 
40 
90 

216 90.29 

90.10.91 

217 90.29.93 

218 91.02.10 
219 91.04.10 
220 92.01.10 
221 92.01.90 

222 92.02.10 
223 92.02.90 
224 92.03.00 

225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 

92.04.10 
92.04.20 
92.04.30 
92.05.10 
92.05.20 
92.05.90 
92.06.90 

232 92.07.00 

233 94.02.10 

234 98.05.20 
235 98,05.30 

236 Divers 

237 

Désignation des marchandise» 
Seulement appareils et instruments pour 
la mesure, le contrôle ou le régulage des 
fluides gazeux ou liquides ou pour le 
contrôle automatique de le température, 
compteurs de chaleur pour chauffage cen
tral et installations similaires (y compris 
les thermostats de fer à repasser et les 
thermostats à résistance des chauffe-
bains électriques) (sauf les indicateurs 
automatiques de niveau pour chaudières 
et interrupteurs à flotteur) 
Calorimètres (sauf électriques) 
Seulement compteurs électriques trip
hasés (sauf ceux de 10 ampères) 
Compteurs de liquides (sauf compteurs 
d'eau de 1 ou moins) 
Compteurs de gaz 
Compteurs kilométriques 
Indicateurs de vitesse et tachymètres 
Autres 
Voltmètres, potansiomètres, électro mèt
res 
Ampèremètres, galvanomètres 
Wattmètres 
Dampmètres 
Autres (sauf contrôleurs de courant 
électrique, régulateurs de voltage jus
qu'à 1 Kw., et thermocouples pour la me
sure de la température des métaux 
fondus) 
Parties, pièces détachées et accessoires 
susceptibles d'être utilisés sur un ou plu
sieurs des instruments ou appareils des 
Nos. 90.23, 90.24, 90.27 ou 90.28 (sauf 
cadrans gradués, bobines et bornes pour 
les appareils de tableau à utiliser dans les 
opérations de mesure, contrôle, vérifica
tion, réglage ou analyse indiqués au No. 
90.28) 
Parties et pièces détachées de briquets 
et allumeurs (sauf réservoir de carburant 
et étui extérieur) 
Parties et pièces détachées pour la fabri
cation des compteurs électriques de gaz 
et de liquides du No. 90.26 (sauf vis, 
écrous, ressorts, bobines de courant et de 
tension, couvercles inférieurs et supé
rieurs, couvercles de borne, bornes comp
lètes, numérateurs, organe de réglage 
d'amiant, paliers inférieurs et supérieurs 
système complet de rotor) (Autorite 
chargée de l'examen des demandes : 
Ministère de l'Industrie et de la Techno
logie) 
Réveil-matins 
Réveil-matins 
Pianos 
Seulement clavecine et autres instru
ments à corde à clavier 
Guitares 
Autres instruments de musique à cordes 
(sauf mandolines) 
Orgues à tuyaux, harmonium et auters 
instruments similaires à clavier et à 
anches métalliques 
Accordéons 
Concertinas 
Harmonicas à bouche 
Trompettes, trombones 
Saxophones 
Autres instruments de musique à vent 
Instruments de musique à percussion 
(sauf tambour, grosse caisse) 
Instruments de musique électromagné
tique, électrostatiques, électroniques et 
similaires 
Tables d'opération avec dispositif méca
nique 
Mines de crayons 
Seulement couleurs pastel pour la pein
ture et l'enseignement 
Articles nécessaires pour la fabrication 
des appareils de télévision (Autorité char
gée de l'exemen des demandes . Ministère 
de l'Industrie et de la Technologie) 
Articles nécessaires pour la fabrication de 
compteurs électriques (Autorité chargée 
de l'examen des demandes : Ministère de 
l'Industrie et de la Technologie) 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

15 
5 

P.M. 

40 
7« 

10 

60 

20 

P.M. 
6 

10 
40 

P.M 
P.M. 

P.M. 

P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 

P.M. 

P.M. 
10 
5 

200 

50 
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Sıra Güm. Ta. ve 
No. 1st. No. M a d d e i s m i 

238 Muhtelif 

239 

240 

241 » 

242 » 

243 

Elektrik motoru imali için ithali lüzumlu 
maddeler (Müracaat ve inceleme ma
kamı : Sanayi ve Tek. Bakanlığı) 
Motorsiklet ve triportör imali için ithali 
lüzumlu maddeler (Müracaat ve inceleme 
makamı : Sanayi ve Tek. Bakanlığı) 
Bisiklet imali için ithali lüzumlu mad
deler (Müracaat ve inceleme makamı: 
Sanayi ve Tek. Bakanlığı) 
Gemi inşaatı ve esaslı tadil ve onarımı 
için lüzumlu maddeler (Müracaat ve in
celeme makamı : Ulaştırma Bakanlığı) 
Çelik gemilerin küçük onarım ve müte
ferrik malzeme ihtiyaçları için lüzumlu 
maddeler (Müracaat ve inceleme makamı: 
Ulaştırma Bakanlığı) 
MUHTELİF 

«B» LİSTESİ 

Polonya'ya ihraç edilecek Türk matları 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

M a d d e İ s m i 
Miktar 
(Ton) 

Bal 
Sofralık zeytin 
Soğan 
Sarımsak 
Nohut 
Kuru fasulye 
Mercimek 
Diğer narenciyeler 
Limon 
Kuru incir 
Diğer yaş meyve ve sebzeler (Elma ve 
yaş üzüm dahil) 
Kuru üzüm (Çekirdeksiz) 
Kuru üzüm (Çekirdekli) 
İç fındık 
Kabuklu fındık 
Diğer kurutulmuş meyveler (Armut, 
elma, du, vişne) 
tCeviz 
Antep fıstığı 
Badem 
Kuru kayısı 
Çay 
Defne yaprağı 
Yer fıstığı 
Acı ve tatlı çekirdek 
Palamut ve palamut tırnağı 
Palamut hulâsası 
Sigala yağı 
Tıbbî nebatat 
Zeytinyağı (Perakende satışlar için 
küçük ambalajlarda) 
Balmumu 
Balık konserveleri (Sardalya dahil) 
Meyve ve sebze konserveleri, hazır yemek 
Her nevi meyve konsantreleri 
Şarap 
Küspe 
Tütün 

5 
250 PA. 

P.M. 
150 
50 

250 
750 

9.000 
5.000 

600 

3.000 PA. 
600 
50 

750 
400 

10 
25 
20 
10 
30 

300 PA. 
250 
20 

500 
500 

1 

50 
5 PA. 

37 Manyezit 
38 Borasit (Kolemanit) 
39 Boraks 
40 Asit borik 
411 Krom cevheri ve konsantresi 
42 Konsantre çinko 
43 Antimuan cevheri 
44 Parfümler ve kozmatik müstahzarlar 
45 Muhtelif kimyevi maddeler (Zirai mü

cadele ilâçları hariç) 
46 Tıbbî müstahzarat 
47 Küçükbaş hayvan derisi (Hava kurusu) 
48 Küçükbaş hayvan derisi (Pikles) 
49 Deriden konfeksiyon eşyası (Deri man

tolar dahil) 

3.000 
3.500 
P.M. 

20.000 
1.500 
P.M. 

20.000 
4.000 
P.M. 

P.M. 
P.M. 

Kıymeti 
1000 USA $ 

100 PA. 

225 PA. 

60 

100 

25 
1.500 

Kıymet 
USA $ 

100.000 

P.M. 

10.000 
10.000 
10.000 

150.000 

20.000 
P.M. 
P.M. 

50.006 

No. du tarif 
No. douanier et 

d" omdre statistique Désignation des marchandises 

Valeur 
en 1.000 

US $ 

238, Divers Articles nécessaires pour la fabrication de 
moteurs électriques (Autorité chargée de 
l'examen des demandes : Ministère de 
l'Industrie et de la Technologie) 

239 » Articles nécessaires pour la fabrication de 
motocyclettes et triporteurs (Autorité 
chargée de l'examen des demandes : Mi
nistère de l'Industrie et de la Techno
logie) 

» Articles nécessaires pour la fabrication de 
bicyclettes (Autorité chargée de l'examen 
des demandes : Ministère de l'Industrie et 
et la Technologie) 

» Articles nécessaires pour la construc
tion et la réparation de navires (Auto
rité chargée de l'examen des demandes : 
Ministère des Communications) 

» Articles nécessaires pour les besoins de 
petites réparations et divers matériels 
de navires en acier (Autorité chargée de 
l'examen des demandes : Ministère des 
Communications) 
Divers 

100 PA. 

225 PA. 
240 

241 

242 

243 

60 

100 

25 
1.500 

LISTE «B» 

Marchandises Turques à exporter vers la Pologne 

No. 
d'ordre Désignation des marchandises 

1 Miel 
2 Olives de table 
3 Oignon 
4 Ails 
5 Pois chiche 
6 Haricots 
7 Lentilles 
8 Autres agrumes 
9 Citrons 

10 Figues sèches 
11 Autres fruits et légumes frais (raisins 

de table et pomme y compris) 
12 Raisins secs sans pépins 
13 Raisins secs à pépins 
14 Noisettes décortiquées 
15 Noisettes avec écorces 
16 Autres fruits sechés (Poire, pomme, 

mûre, griotte) 
17 Noix 
18 Pistaches 
19 Amandes 
20 Abricots secs 
21 Thé 
22 Feuilles de laurier 
23 Arachides 
24 Noyaux doux et amers 
25 Valonnées et écailles de valonnée 
26 Valex 
27 Huile de styrax 
28 Plantes Médicales 
29 Huile d'olive (en petites emballages 

pour la vente en détail) 
30 Cire d'abeilles 
31 Conserves de poisson (Sardine y compris) 
32 Conserves de fruits et de légumes mets 

préparés 
33 Toutes sortes de concentrés de fruits 
34 Vins 
35 Tourteaux 
36 Tabac 
37 Magnésite 
38 Boracides (Colomanite) 
39 Borax 
40 Acide borique 
41 Minerai de chrome et concentrés de 

chrome 
42 Concentré de zinc 
43 Minerai d'antimoine 
44 Parfums et produits cosmétiques 
45 Différents produits chimiques (insecti

cides utilisés dans l'agriculture compris) 
46 Préparations médicales 
47 Peaux de menu bétail sèches 
48 Peaux de menu bétail picklées 
49 Articles de confection en cuir (man

teaux en cuir compris) 

Quantité 
(Tonnes) 

5 
250 PA. 

P.M. 
150 
50 

250 
750 

9.000 
5.000 

600 

3.000 PA. 
600 
50 

750 
400 

10 
25 
20 
10 
30 

300 PA. 
250 
20 

500 
500 

1 

50 
5 PA. 

Valeur 
(US $) 

100.000 

3.000 
3.500 
P.M. 

20 000 
1.500 
P.M. 

20.000 
4.000 
P.M. 

P.M. 
P.M. 

P.M. 

10.000 
10.000 
10.000 

150.000 

20.000 
P.M. 
P.M. 

80.009 
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M a d d e t s m i 
Sıra 
No. 

50 Ceviz kütüğü 
51 Tiftik 
52 Keçi kılı 
53 Pamuk 
54 Pamuklu mensucat (Ham bez ahriç) 
55 Tabii pamuktan havlular 
56 Sum ve sentetik elyaftan konfeksiyon 

ve trikotaj 
57 Halı ve kilim (Makine imali) 
58 Tül perde 
59 Pamuklu ve pamuk karışımı konfeksi

yon ve trikotaj 
60 Yünlü kumaş 
61 Her nevi battaniyeler (Yün, pamuk, 

tiftik) 
62 Ayakkabı ve terlik 
63 Fren balataları 
64 Karo fayans 
65 Muhtelif şişe ve cam kaplar (İlâç şişeleri 

hariç) 
Civa 
Ferro-krom 
Demir ve çelikten zincirler (Patinaj 
zincirlen dahil) 
Saç vidası 
Akümülâtörler 
Sıhhi tesisat malzemesi 
1 HP ye kadar elektrik motorları ve 
transformatörler 
Büro için yapıştırıcı band, sanayi bez bandı 
Yer altı ve su altı yüksek enerji kablo
ları için iletken bez 
El aletleri (Atelye aletleri dahil) 
Sert maden uçları ve sert madenden 
soğuk çekme haddeleri 
Hediyelik eşya 
Demir ve çelikten otomobil yayları 
Gözlük çerçeveleri 
Muhtelif 

Miktar 
(Ton) 

Kıymet 
USA $ 

P.M. 
P.M. 

40 
4.000 

66 
67 
68 

69 
70 
71 
72 

73 
74 

75 
76 

77 
78 
79 
80 

1.000 şişe 
500 

200.000 
200.000 

25.000 
50.000 

100.000 

20.000 PA. 
P.M. 

40.000 
25.000 

P.M. 
15.000 

P.M. 

50.000 
5.000 

500.000 
50.000 PA. 

P.M. 
5.0'ÛO 

P.M. 
250.000 

5.000 
100.000 

P.M. 
10.000 

1.500.000 

No. 
d'ordre Désignation des marchandises 

TÜRK HEYETİ BAŞKANİ 
Ankara, 6 Mart 1973 

Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasındaki 
18 Temmuz 1948 tarihü Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün 
bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususu 
Hükümetim adına size teyid etmekle şeref duyarım : 

Mer'i Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları çerçevesi dahilinde satın alı
nan Türk ve Polonya malları münhasıran Türkiye ve Polonya'nın dahili 
istihlâki için kullanılacak ve reeksport mevzuu olmayacaktır. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını bana teyid etmenizi rica 
ederim. 

Enderin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

Halil Ezher Yiğit 

Bay Januse Michalski 
Polonya Heyeti Başkam 
Ankara 

POLONYA HEYETİ BAŞKANI 

Bay Başkan, 

Ankara, 6 Mart 1973 

Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size 
bildirmekle şeref duyarım : 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 
58 
59 

60 
61 

62 
63 
64 
65 

67 
68 

69 
70 
71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 
78 
79 
80 

Tronc de noyer 
Mohair 
Poils de chèvre 
Coton 
Tissus de coton (sauf tissus écrus) 
Essuie-mains frottés 
Confections et tricotages en fibre synt
hétiques et artificielles 
Tapis et Kilim (Fabriqués au machine) 
Draperie en tulle 
Confections en coton et en mélange de 
coton, tricotages en coton et en mé
lange de coton 
Etoffe en laine 
Toutes sortes de couvertures (en laine, 
coton, mohair) 
Chaussures et pantoufles 
Plaques de freins 
Carreaux de faience 
Bouteilles et récipients en verre (flac
ons pharmaceutiques exclus) 
Mercure 
Ferro-chrome 
Chaînes en fer et en acier (chaînes 
de pneus compris) 
Vis pour les tôles 
Accumulateurs 
Articles d'équipement pour usage sa
nitaire ou hygénique 
Moteurs électriques jusqu'à 1 CV et 
transformateurs 
Bande adhésive pour l'industrie et 
bureaux 
Bande conductrice pour les cables de 
haut voltage sous-terraine et sous-
marine 
Outils à main (outils pour l'atelier y 
compris) 
Filieies d'étirage, pointes non montées 
pour outils 
Articles de souvenirs 
Ressorts en fer et en acier pour les 
véhicules 
Châssis de lunettes 
Divers 

Quantité 
(Tonnes) 

P M. 
P.M. 

40 
4.000 

Valeur 
(US $) 

200.000 
200.000 

25.000 
50.000 

100.000 

20.000 PA. 
P.M. 

40.000 
25.000 

P.M. 
15.000 

P.M. 
1.0O0 bouteilles 

500 

50.000 
5.000 

500.000 

50.000 PA. 

P.M. 

5.000 

P.M. 

250.000 

5.000 
100.000 

P.M. 
10.000 

1.50O.0OO 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 
TURQUE 

Ankara, le 6 Mars 1793 

Monsieur le Président 
Me référant aux négociatitioms qui ont abouti à la signature, en 

date de ce jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de 
Paiment entre la République de Turquie et la République Populaire de 
Pologne du 18 Juillet 1948, j'ai l'honneur de vous confirmer au nom de 
mon Gourvernement sur ce qui suit : 

Les marchandises d'origine turque ou d'origine polonaise achetées 
dans le cadre des Accords de Commerce at de Paiment en vigueur, 
seront uniquement destinées à la consommation intérieure de la Turquie 
et de la Pologne et ne feront pas l'objet d'une réexportation. 

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouver
nement sur ce qui précède. 

Veillez agréer, Monsieur le Président, 'lexpression de me haute 
considération. 

HALtL EZHER YtGÎT 
Monsieur JANUSZ MICHALSKI 
Président de la Délégation 
Polonaise 
ANKARA 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 
POLONAISE 

Ankara, le 6 Mars 1793 
Monsieur le Président 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce 
jour, ainsi conçue : 
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«Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün 
bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususu 
Hükümetim adına size teyid etmekle şeref duyarım. 

Mer'i Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları çerçevesi dahilinde satm alı
nan Türk ve Polonya malları münhasıran Türkiye ve Polonya'nın dahili 
istihlaki için kullanılacak ve reeksport mevzuu olmayacaktır. 

Hükümetinizin bu husustaki 'mutabakatını bana teyid etmenizi rica 
ederim.» 

En derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan 

Janusz Michalski 

Bay Halil Ezher Yiğit 
Türk Heyeti Başkam 
Ankara 

POLONYA HEYETİ BAŞKANI 
Ankara, 6 Mart 1973 

Bay Başkan, 
Polonya Halk Cumhuriyeti üe Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 

18 Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün 
imzalanması ile neticelenen müzakereler sırasında iki memleket arasın
daki mübadeleleri arttırmak için iki heyet aağıdaki hususta mutabık 
kalmışlardır : 

Polonya Heyeti, resmî sektörün ihale mevzuunu teşkil eden komple 
sanayi tesislerinin Türkiye'ye ihracatını arttırmak ve Türk Heyeti de 
buna mukabil yaprak tütün dahil muhtelif maddeleri Polonya'ya ihraç 
etmek arzunu izhar etmektedir. 

İşbu Porotokola merbut ihale mektubu çerçevesi dahilinde bazı 
komple tesisler Polonya müesseselerine ihale edildiği takdirde, tatbikat 
devresi zarfında yapılacak teslimat gözönünde tutlarak tespit olunacak 
bazı Türk maddeleri ile bilhassa yaprak tütün kontenjanının arttırıla
cağı müştereken kararlaştırılmıştır. 

Yukarıdaki hususlar hakkmda mutabakatınızı bana teyid etmenizi 
rica ederim. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 
Janusz Michalski 

Bay Halil Ezher Yiğit 
Türk Heyeti Başkam 
Ankara 

TÜRK HEYETİ BAŞKANI 
Ankara, 6 Mart 1973 

Bay Başkan, 
Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size 

büdirmekle şeref duyarım. 
«Polonya Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 

18 Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün 
imzalanması ile neticelenen müzakereler sırasında iki memleket arasın
daki mübadeleleri arttırmak için iki heyet aağıdaki hususta mutabık 
kalmışlardır : 

Polonya Heyeti, resmî sektörün ihale mevzuunu teşkil eden komple 
sanayi tesislerinin Türkiye'ye ihracatını arttırmak ve Türk Heyeti de 
buna mukabil yaprak tütün dahil muhtelif maddeleri Polonya'ya ihraç 
etmek arzunu izhar etmektedir. 

İşbu Porotokola merbut ihale mektubu çerçevesi dabilinde bazı 
komple tesisler Polonya müesseselerine ihale edildiği takdirde, tatbikat 
devresi zarfında yapılacak teslimat gözönünde tutlarak tespit olunacak 
bazı Türk maddeleri ile bilhassa yaprak tütün kontenjanının arttırıla
cağı müştereken kararlaştırılmıştır. 

Yukarıdaki hususlar hakkında mutabakatınızı bana teyid etmenizi 
rica ederim.» 

«Me référant aux négociatitions qui ont abouti à la signature, en 
date de ce jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de 
Paiment entre la République de Turquie et la République Populaire de 
Pologne du 18 Juillet 1948, j'ai l'honneur de vous confirmer au nom de 
mon Gourvernement sur ce qui suit : 

Les marchandises d'origine turque ou d'origine polonaise achetées 
dans le .cadre des Accords de Commerce et de Paiment en vigueur, 
seront uniquement destinées à la consommation intérieure de la Turquie 
et de la Pologne et ne feront pas l'objet d'une réexportation. 

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouver
nement sur ce qui précède.» 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement 
sur ce qui précède. 

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de me haute 
considération. 

JANUSZ MICHALSKI 
Monsieur Halil EZHER YlGÎT 
Président de la Délégation 
Turque 
ANKARA 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 
POLONAISE 

Ankara, le 6 Mars 1793 
Monsieur le Président 

«Lors des négociations qui ont abouti à la signature, en date de 
ce jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de Paiement 
entre la République Populaire de Pologne et la République de Turquie 
du 18 Juillet 1948, pour augmenter les échanges entre les deux pays, 
les deux délégations sont 'tombées d'accord sur ce qui suit : 

La délégation polonaise, ayant exprimé son désir particulier d'aug
menter les exportations vers la 'Turquie des installations industrielles 
complètes qui feraient l'objet des adjudications du secteur public et la 
délégation turque, ayant exprimé également son désir d'augmenter les 
exportations vers la Pologne de différents articles, y compris le tabac 
en feuilles, i l a été décidé d'un commun accord qu'au cas où certaines 
installations complètes seraient adjugées à des entreprises polonaises 
dans le cadre de la lettre d'adjudication annexée au présent Protocole, 
une augmentation du contingent de certains articles tunes à déterminer, 
surtout celui du tabac en feuilles, sera accordée, tout en tenant compte 
des livraisons à effectuer pendent l'exercice en cours. -

Je vous prie de bien vouloir me confirmer sur ce qui précède. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 

considération. 
JANUSZ MICHALSKI 

Monsieur Halil EZHER YİĞİT 
Président de la Délégation 
Turque 
ANKARA 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 
TURQUE 

Ankara, le 6 Mars 1793 
Monsieur le Président 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce 
jour, ainsi conçue : 

Lors des négociations qui ont abouti à la signature, en date de 
ce jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de Paiement 
entre la République Populaire de Pologne et la République de Turquie 
du 18 Juillet 1948, pour augmenter les échanges entre les deux pays, 
les deux délégations sont tombées d'accord sur ce qui suit : 

La délégation polonaise, ayant exprimé son désir particulier d'aug
menter les exportations vers la Turquie des installations industrielles 
complètes qui feraient l'objet des adjudications du secteur public et la 
délégation turque, ayant exprimé également son désir d'augmenter les 
exportations vers la Pologne de différents articles, y compris le tabac 
en feuilles, i l a été décidé d'un commun accord qu'au cas où certaines 
installations complètes seraient adjugées à des entreprises polonaises 
dans le cadre de la lettre d'adjudication annexée au présent Protocole, 
une augmentation du contingent de certains articles turcs à déterminer, 
surtout celui du tabac en feuilles, sera accordée, tout en tenant compte 
des livraisons à effectuer pendant l'exercice en cours. 

Je vous prie de bien vouloir me confirmer sur ce qui précède. 
J'ai l'honneur de vous confirmer sur ce qui précède. 



— 22 — 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkam. 
Halil Ezher Yiğit 

Bay Janusz Michalski 
Polonya Heyeti Başkanı 
Ankara 

TÜRK HEYETİ BAŞKANI 
Ankara, 6 Mart 1913 

Bay Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında im

zalanan <8 Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına ek 
Protokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen, Tür
kiye'de resmi sektöre mal teslinnine müteallik ihalelere Polonya işlet
melerinin diğer memleketler işletmeleriyle aynı şartlar altında katıla
bileceklerini Hükümetim adına size bildirmekle şeref duyarım. 

Hükümetimizin yukarıdaki hususa dair mutabakatını bana teyid 
etmenizi rica ederim, Bay Başkan. 

En derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 
Halil Ezher Yiğit 

Bay Janusz Michalski 
Polonya Heyeti Başkanı 
Ankara 

POLONYA HEYETİ BAŞKANI 
Ankara, 6 Mart 1973 

Bay Başkan, 
Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size 

bildirmekle şeref duyarım : 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında im

zalanan 18 Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına ek 
Protokolün bugün imzalanmasıyla neticelenen müzakerelere atfen, Tür^ 
kiye'de resmî sektöre mal teslimine müteallik ihalelere Polonya işlet
melerinin diğer memeleketler işletmeleriyle aynı şartlar altında katılabi
leceklerini size bildirmekle şeref duyarım. 

Hükümetinizin yukarıdaki hususa dair mutabakatını bana teyid 
etmenizi rica ederim, Bay Başkan. 

Hükümetimin yukarıdaki hususa dair mutabakatım size teyid et
mekle şeref duyarım. 

En derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 
Janusz Michalski 

Bay Halil Ezher Yiğit 
Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 

TÜRK HEYETİ BAŞKANI 
Ankara, 6 Mart 1973 

Bay Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında mün'-

akit 18 Temmuz 1948 thariıhli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek Pro
tokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen resmî 
sektörler hususî sektörün 1 Nisan 1973 - 31 Mart 1974 süresi için muh
telif makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, bu bab-
daki lisans taleplerinin selâhiyetli Türk Makamlarının önceden müsaa
desine sunulması şartıiyle, Türkiye Cumhuriyeti tarafmdan Polonya Halk 
Cumhuriyetine 3.O00.00O,— USA dolarlık bir kontenjan verileceğini Hü
kümetim adma size bildirmekle şeref duya.rtm. 

Hükümetinizin yukarıdaki, hususa dair mutabakatmı bana teyid bu
yurmanızı rica ederim. 

En derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Başkan. 
Halil Ezher Yiğit 

Bay Janusz Michalski 
Polonya Heyeti Başkanı 
Ankara 

POLONYA HEYETİ BAŞKANI 
Ankara 6 Mart 1D1S 

Bay Başkan, 
Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aidimi size bil

dirmekle şeref duyarım : 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 
Monsieur Halil EZHER YIĞİT JANUSZ MİCHALSKİ 
Président de la Délégation 
Turque ANKARA 

PRESIDENT DE LA DELAGATİON 
TURQUE Ankara, le 6 Mars 1793 

Monsieur le Président 
Me référant aux négociations qui ont abouti à la signature, en date 

de ce jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de Paie
ment entre la République de Turquie et la République Populaire de Po
logne du 18 Juillet 1948, j'ai l'honneur de vous faire connaître au nom de 
mon Gouvernement que les entreprises polonaises pourront participer 
aux adjudications ayant pour objet la livraison de marchandises destinées 
au secteur public en Turquie, aux mêmes conditions que les entreprises 
des autres pays. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer 
l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 
Monsieur JANUSZ MİCHALSKİ HALİL EZHER YİĞİT 
Président de la Délégation 
Polonaise 
ANKARA 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 
POLONAISE Ankara, le 6 Mars 1193 

Monsieur le Président 
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, 

ainsi conçue : 
«Me référant aux négociations qui ont abouti à la signature, en date 

de ce jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de Paie
ment entre la République de Turquie et la République Populaire de Po
logne du 18 Juillet 1948, j'ai l'honneur de vous faire connaître au nom de 
mon Gouvernement que les entreprises polonaises pourront participer 
aux adjudications ayant pour objet la livraison de marchandises destinées 
au secteur public en Turquie, aux mêmes conditions que les entreprises 
des autres pays. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer 
l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.» 

Jai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur 
ce qui précède. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 
Monsieur Halil EZHER YİĞİT JANUSZ MWHALSKI 
Préaident de la Délégation 
Turque ANKARA 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 
TURQUE 

Monsieur le Président, Ankara, le 6 Mars 1913 
Me référant aux négociations qui ont abouti à la signature, en date 

de ce jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de Paiement 
entre la Republique de Turquie et la République Populaire de Pologne du 
18 Juillet 1948, j'ai l'honneur de vous faire savoir au nom de mon Gou
vernement, qu'en vue de couvrir les divers besoins de machines et d'éqi-
pement du secteur officiel et du secteur privé pour la période du 1 er Avril 
1973 au 31 Mars 1974, un contingent de US $ 3.000.000 sera accordé par la 
République de Turquie à la République Populaire de Pologne à condition 
que les demandes de licences y relatives soient soumises à l'approbatiou 
préalable des autorités compétentes Turques. 

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouverne
ment sur ce qui précède. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute con
sidération. 
Monsieur Janusz MİCHALSKİ Halü Ezher YİĞİT 
Président de la Délégation 
Polonaise 
ANKARA 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 
POLONAISE 

Monsieur le Président Ankara, le 6 Mars 1193 
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, 

ainsi conçue : 
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«Türkiye <>ımhuriyetd üe Polonya Halk Currmuriyeü arasında 
mün'akit 18 Temmuz 1848 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 
Protokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen resmî 
sektörle hususi sektörün 1 Nisan 1973 - 31 Mart 1974 süresi için muhtelif 
makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasını teminan, bu babdaki 
lisans taleplerinin selâhiyetli Türk Makamlarının önceden müsaadesine 
sunulması şartiyle, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Polonya Halik Cum
huriyetine 3.000.€00,— U1SA dolarlık bir kontenjan verileceğini Hüküme
tlim adına size bildirmekle şeref duyarım. 

Hükümetinizin yukarıdaki hususa dair mutabakatım bana teyid 
buyurmanızı rica ederim.» 

Hükümetimin yukarıdaki hususa dair mutabakatını size teyid et
mekte şeref duyarım. 

En derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

Janusz Michalski 

Bay Halil Ezher Yiğit 
Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 

TÜRK HEYETİ BAŞKANI 

Ankara, 6 Mart 1973 
Bay Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cuımhuriyeti arasında 18 

Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün 
bugün imzalanmasıyla neticelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususu 
Hükümetim adına size bildirmekle şeref duyarım : 

1973 yılı İzmir Fuarı Rejiminde, iştirak eden memleketlere geçen 
yıllarda ayrılan kontenjanlarda değişiklik vuku bulduğu takdirde, yetkiü 
Türk Makamları, bu değişiklikle Mütenasip bir kontenjanın Polonya'ya 
tefriki suretiyle Polonya'yı diğer memleketlerler eşit bir muameleye tabi 
tutacaktır. 

Hükümetinizin bu huştaki mutabakatını bana teyid etmenizi rica 
ederim. 

En derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 
Halil Ezher Yiğit 

Bay Janusz Michalski 
Polonya Heyeti Başkam 
Ankara 

POLONYA HEYETİ BAŞKANİ 
Ankara, 6 Mart 1973 

Bay Başkan, 
Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bil

dirmekle şeref duyarım. 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasındaki 18 

Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün bu
gün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususu 
Hükümetim adına size bildirmekle şeref duyarım. 

1973 yılı İzmir Fuarı Rejiminde, iştirak eden memleketlere geçen 
yularda ayrılan kontenjanlarda değişiklik vuku bulduğu takdirde, yetkili 
Türk Makamları, bu değişiklikle mütenasip bir kontenjanın Polonya'ya 
tefriki suretyile, Polonya'yı diğer memleketlerle eşit bir muameleye tabi 
tutacaktır. 

Hükümetsizin bu husustaki mutabakatını bana teyid etmenizi rica 
ederim.» 

Hükümetimin bu husustaki mutabakatını size teyid etmekle şeref 
duyarım. 

En derin saygüarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

Janusz Michalski 

Bay Halil Ezher Yiğit 
Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 

«Me référant aux négociations qui ont abouti à la signature, e u 
date de ce Jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de 
Paiement entre la République de Turquie et la Républiqulaire Populaire 
de Pologne du 18 Juillet 19418, j'ai l'honneur de vous faire savoir au nom 
de mon Gouvernement qu'en vue de couvrir le» divers besoins de machi
nes et d'équipement du secteur officiel et du secteur privé pour la 
période du 1 er Avril 1973 au 31 Mars 1973, un contingent de US $ 
3.000.000 sera accordé par la République de Turquie à la République 
Populaire de Pologne à condition que les demandes de licences y relatives 
soient soumises à l'approbation préalable des autorités compétentes 
turques. 

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Goume-
memt sur ce qui précède.» 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur 
ce qui précède. 

Veuillez agréer, Monsieur le Pésident, l'assurance de ma haute 
considération, 

JANUSZ MICHALSKI 
Monsieur Halil EZHER YlGÎT 
Président de la Délégation 
Turque 
ANKARA 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 
TURQUE 

Ankara, le 6 Mars 1793 
Monsieur le Président 

Me référant aux négociations qui ont abouti à la signature, en date 
de ce jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de Paie
ment entre la République de Turquie et la République Populaire de 
Pologne du 18 Juillet 1948, j'ai l'honneur de porter au nom de mon Gou
vernement à votre connaissance sur ce qui suit : 

Au cas où un changement se produirait dans de régime de la Foire 
d'Izmir 1973 concernant les contingents alloués aux pays participants, 
les autorités turques veilleront à ce que la Pologne soit traitée sur un 
pied d'égalité avec les autres pays en lui accordant des contingents 
adéquats en proportion du-dit changement. 

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouver
nement sur ce qui précède. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute 
considération. 

HALİL EZHER YİĞİT 
Monsieur JANUSZ MICHALSKI 
Président de la Délégation 
Polonai»e 
ANKARA 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 
POLONAISE 

Ankara, le 6 Mars 1793 
Monsieur le Président 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, 
ainsi conçue : 

«Me référant aux négociations qui ont abouti à la signature, en date 
de ce jour, du Protocole Annexe aux Accords de Commerce et de Paie
ment entre la République de Turquie et la République Populaire de 
Pologne du 18 Juillet 1948, j'ai l'honneur de porter au nom de mon Gou
vernement à votre connaissance sur ce qui suit : 

Au cas où un changement se produirait dans le régime de la Foire 
d'Izmir 1973 concernant les contingents alloués aux pays participants, 
les autorités turques veilleront à ce que la Pologne soit traitée sur un 
pied d'égalité avec les autres pays en lui accordant des contingents 
adéquats en proportion du - 'dit changement. 

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouver
nement £>ur ce qui précède.» 

J'ai l'honneur de vous confirmer raccord de mon Gouvernement «ur 
ce qui précède. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute 
considération. 

JANUSZ MICHALSKI 
Monsieur HALiL EZHER YtGlT 
Président de la Délégation 
Polonaise 
ANKARA 
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Karar S a y ı s ı : 7/6383 

Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak üzere, bütün memlekette 
3 Haziran 1973 Pazar günü saat 01.00 den itibaren saatlerin bir saat ileri 
alınması ve 4 Kasım 1973 Pazar günü saat 02.00 den itibaren de bir saat 
geri alınması; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 14/5/1973 tarinlı 
ve 130/141-1-608/21591 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 
17/5/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 

F A H R Î S. K O R U T Ü R K 

Devlet Bakanı 
Barbakan Başbakan Yardımcısı 
N . T A L Û N - E R K M E N 

Devlet Bakamı 
Başbakan Yardımcısı 

K . S A T İ R 
D e v l e t B a k a n ı 

/ . H - T E K İ N E L 

Devlet Bakanı 

Prof. 1. Ö Z T R A K 

Adalet Baıkanı 

H . M U M C U O Ğ L U 

Millî Savunma Bakanı 

1. S A N C A R 

İçişleri Bakamı 
M . Ö Z T E K İ N 

Millî Eğitim Bakanı 

O- D E N G İ Z 

Sağ. ve Sos. Y . Bakamı 

D r . V. T A N İ R 

Ulaştırana Baıkanı 

Prof. S. Ö Z B E K 

E n . ve Tab- Kay. Bakanı 

D r . K . D E M t R 

Köy tşferi Bakanı 

0. K Ü R Ü M O G L L ' 

Dışişleri Bakanı 

Ü- H . B A Y Ü L K E N 

Bayındırdık Bakanı 

/V. O K 

Güm. ve Ifclkel Bakanı 

F . Ç E L İ K B A S 

Çalışma Bakanı 

A . N . E R D E M 

T u r i z m ve T a n . Bakanı 

D r . A - i . K İ R İ M L İ 

Orman Baıkanı 

/ . B I N G Ö L 

Maliye B a k a m 

S. T . M Ü F T Ü O Ğ L U 

Ticaret Bakanı 

A - T Ü R K E L 

Tarım Bakanı 

A . N - T U N A 

Sanayi ve Tek- Bakanr 

D r . N . B A Y A R 

İmar ve İskân Bakanı 

M . N . O K T A Y 

Genç. ve Spor Bakaını 

C C O Ş K U N 

Y ü k s e k S e ç i m K u r u l u K a r a r l a r ı 
Karar No. : 3112 
Millî Selâmet Partisi Genel Başkanlığından alman 11/5/1973 gün 

ve 100/31 sayılı yazıda, Millî Selâmet Partisinin seçimlerde kullanılmak 
üzere, ilişikte gönderilen, şakulî vaziyette, sap kısmı aşağıda, kilidi açan 
kısmı yukarıda olacak şekilde tutulan bir anahtarın amlblem olarak 
alındığı bildirilerek gereğinin yapılması istenmiş ve altı adet 10x10 
eb'adında amblem fotoğrafı eklice gönderilmiş olmakla, konu incelendi, 
gereği görüşüldü : 

.Siyasî partilerin, özel işaretlerini 26/4/1961 günlü ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanu
nun 13/2/1965 günlü ve 533 sayılı Kanunla değişik 78 inci maddesinin 
3 ve 8 inci fıkralarında öngörülen esaslara uygun şekil ve sürede Yük
sek Seçim Kumluna bildirmeleri gerekir. Anılan 78 inci madde uyarınca 
siyasî partilerin yapılacak her genel seçim için özel işaretlerini yeniden 
bildirmeleri zorunluğu vardır. Kurulumuzun Resmî Gazete'nin 14/7/1965 
günlü ve 12048 sayılı nüshasında yayımlanan 9/7/1965 günlü ve 95. 
Resmî Gazete'nin 12/4/1966 günlü ve 12272 sayılı nüshasında yayınlanan 
5/4/1966 günlü, 81 ve yine Resmî Gazete'nin 16/3/1972 gün ve 14130 
sayılı nüshasında yayınlanan 21/2/1972 gün ve 25 sayılı kararlarında 
da bu ilke benimsenmiştir. 

O halde, genel seçim niteliğinde bir seçim yapılması halinde, siyasî 
partilerin özel işaretlerini kullanabilmeleri için bu seçimin başlangıç 
tarihinden itibaren aday gösterme süresinin bitmesinden ençok üç gür. 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri gerekir. Genel seçim niteli
ğimi taşımayan ve sık sık yapılan ara seçimlerimde ise her ara seçimi 
için bu bildirme partiler için külfetli olacağı gibi kırtasiyeciliğe de yol 
açacağından her ara seçimi için bu bildirime gerek yoktur. Bir genel 
seçim için Yüksek Seçim Kuruluna bildirilip kabul olunan özel işaret 
müteakip genel seçime kadar yapılacak mahallî ara seçimlerinde de 
kullanılabilir. Ancak, bir siyasî parti iki genel seçim arasında özel işa
retini değiştirmiş ise değişen şekli ile bu işareti mahallî ara seçimlerin
de kullanabilmesi için bu değişikliği de Kurulumuza bildirmesi gerekir. 
Değişikliğin bildirildiği sırada bir ara seçimi yapılan yere ulaştırılması 
tarihinde, 298 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde öngörülen sürenin geç
memiş olması şarttır. 

14/10/1973 tarihinde yapılması gereken Milletvekili Genel Seçim
leri ile Cumhuriyet Senatosu (C) grubu illeri üçte bir yenileme seçimle
rinin başlangıç tarihi 25/6/1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunun 5 inci maddesinin ,13/2/1965 günlü ve 533 sayılı Kanunla de
ğişik 1 inci fıkrası uyarınca 3/8/1973 günüdür. Siyasî partilerin bu se
çimlerde kullanacakları özel işaretin Yüksek Seçim Kuruluna bildirme
leri zamanı henüz gelmemiştir. Bu durumda, Millî Selâmet Partisinin 
kullanmak istediği ('ANAHTAR) özel işaretinin mahallî ara seçimlerde 
kullanılması mümkündür. 

Ancak, bu partinin kuruluşundan bu yana genel seçim yapılmamış 
olup, 14/10/1973 gününde yapılması gereken seçimlere kadar geçen sü
rede yapılması gereken mahallî ara seçimleri bulunabilir. 

Kurulumuzca, 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 ve 12 nci madde
leri uyarınca 1972 malî yılı içinde kuruluş kararnameleri kesinleşmiş ye
niden kurulmuş belediyelere ait seçimlerin, boşalmaları nedeniyle yapıl
ması gereken belediye başkanlıkları seçimlerinin ve 1973 yılı muhtar 

ara seçimlerinin 2/3/1972 günlü ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılma er
telenen genel mahallî, ara seçimleriyle birlikte yapılmasına 10/2/1973 
gün ve 17 sayı ile karar verilmiştir. Bu ilke kararımız il genel ve be
lediye meclislerinin tamamen boşalması veya belediye başkanlıklarının 
da belediye meclisi ile birlikte açılması halini kapsamamaktadır. Millî Selâ
met Partisinin kullanmak istediği (ANAHTAR) şeklinin partinin özel 
işareti olarak bu mahallî ara seçimlerinde kullanılmak üzere kabulü uy
gun bulunmuştur. 

14/10/1973 gününde yapılacak Milletvekili Genel, Cumhuriyet Se
natosu (C) grubu illeri üçte bir yemleme seçimleri için Millî Selâmet 
Partisinin Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki 298 sayılı Yasa'nın 78 inci maddesinde öngörülen esaslar uyarınca 
ve süresinde özel işaretini aynca Yüksek Seçim Kuruluna bildirmesi 
gerekir. 

Sonuç : 1 — Yukarıda açıklanan nedenlerle Millî Selâmet Partisi
nin genel seçimlerde (ANAHTAR) şeklinin özel parti işareti olarak kul
lanabilmesi için kanunun öngördüğü belli sürede tekrar başvuıması gerek
tiğine, 

2 —• 14/10/1973 gününe kadar yapılacak olan ve yukarıda sözü 
edilen mahallî ara seçimlerinde, (ANAHTAR) şeklinin Millî Selâmet 
Partisinin özel işareti olarak kabulüne, 

3 — Her genel seçim için bu partinin özel işaretini yeniden Yük
sek Seçim Kuruluna bildirmesi gerektiğinde, 

4 — Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 
5 — Kararın bir örneğinin başvurmasına kargılık Millî Selâmet 

Partisi ve bilgi için diğer siyasî partiler genel başkanlıklarına gönderil
mesine, 

11/5/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No. : 313 
Erzincan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alman 3/5/1973 

gün ve 19 sayılı yazıda; Keklikkayaısı Köyü muhtarının 14/3/1973 tarihli 
dilekçe ile Başkanlıklarına başvurarak ihtiyar meclisi üyelerinin istifa 
ettiklerini ve seçimin yapılmasını istediğini, Yüksek Seçim Kurulunun 
10/3/1067 gün ve 31 sayılı ilke kararı karşısında bu köy ihtiyar meclisi 
üye seçiminin 1973 yılında yapılacak Genel Mahallî Seçimlerle birlikte 
yapılmasına karar verildiği, muhtarın Başkanlıklarına tekrar yaptığı 
müracaatla köyde hiçbir üyenin kalmadığım bu sebeple köy işlerini 
yürütemediğini bildirmesi üzerine, anılan ilke kararı ve mevcut durum 
da ğözönüne alınarak Başkanlıklarınca yapılacak başka bir işlem olup 
olmadığının bildirilmesi istenmiş olmakla, konu incelendi, gereği görü
şülüp düşünüldü : 

1 —• Kurulumuzun 10/3/1967 günlü ve 31 sayılı İlke Kararı yeni 
kuruluşlar, boşalmalar veya iptaller sebebiyle bir veya bir kaç mahallî 
seçimin ara seçimi olarak yapılması gereken hallerde, bu seçimlerin, 
ilçe seçim kurulları başkanlıklarınca yapılacak ilânlara göre belli ola
cak oy verme günlerinin genel mahallî seçimlerin başlangıç günü bulu
nan günden sonraki bir güne rastlaması halinde, bu ara mahallî seçim
lerinin artık yapılmasına yer olmadığına ve genel mahallî seçimlere 
bırakılması gerektiğine ilişkin (bulunmaktadır. 
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4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak malhalll idare seçimlerinin 
yeniden düzenlenmesi hakkındaki 1569 sayılı Kanunun birinci madde
siyle 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılması gereken belediye meclisi 
Üyeleri ve belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve 
ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri 
1973 yılma ertelenmiş, ikinci maddesiyle de ertelenen bu seçimlerde 
seçimlerin başlangıç tarihleri, oy verme günleri Ue oy verme işlemleri
nin yürütülmesi suretlerinin ayrıca kanunla düzenleneceği hükmü geti
rilmiştir. Bu durumda seçimin başlangıç tarihi ve oy verme günü ayrıca 
çıkarılacak bir kanunla belli edilecektir. Halen muayyen bir oy verme 
günü mevcut bulunmadığından Kurulumuzun 10/3/1967 günlü ve 31 
sayılı ilke kararman Keklikkayaısı köyü ihtiyar meclisi üyeleri seçimine 
uygulanması mümkün bulunmamaktadır. ; 

öteyandan, 15/2/1973 günlü ve 2 sayılı Genel Yazı ile bütün il ve 
ilçe seçim kurulları başkanlıklarına gönderilen Kurulumuzun 10/2/1973 
günlü ve 17 sayılı kararında gerekçeleri geniş bir şekilde açıklandığ. 
üzetre, 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 ve 12 nci maddeleri uyarınca 
.1972 malî yılı içinde kuruluş kararnameleri kesinleşmiş yeniden kurul
muş belediyelere ait seçimlerin, boşalmalar nedeniyle yapılması gereken 
belediye başkanlıkları seçimlerinin ve 1973 yılı muhtar ara seçimleri
nin 2/3/1972 günlü ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılma ertelenen mahallî -
idare seçimleriyle birlikte yapılması gerektiğine karar verilmiştir. An
cak KekUkkayası Köyü ihtiyar meclisi üyelikleri tamamen boşalmış 
bulunduğundan ve bu tür seçimler 17 sayılı kararm kapsamı dışında 
olduğundan bu yerde ihtiyar meclisi üyeleri seçiminin yapılması zorun
ludur. 

2 —• 442 sayılı Köy Kanununa 286 sayılı Kanunla eklenen ve 906 
sayılı Kanunla değiştirilen ek üçüncü maddenin dördüncü ve ondan 
sonra gelen fıkralarına göre seçim döneminin sona ermesinden önce 
ihtiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin de getirilmesinden sonra - mec
lis üye tam sayısının, tabiî üyeler hariç, yansına düşmesi halinde, köy 
muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına ve 

bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmeye mecburdur. 
Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat 
içinde ilân edilir, İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takip eden ilk 
Pazar günü oy veriür. 

3 — Açıklanan nedenlerle Erzincan Merkez İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığının Keklikkayası Köyü ihtiyar meclisi üye seçiminin 1973 yı
lında yapılacak Genel MaiıaUÎ seçimlerle birlikte yapılmasına ilişkin 
15/3/1973 tarihli kararının iptaline ve bu köyde ihtiyar meclisi üyeleri 
ara seçimi yapılması gerektiğine karar verilmelidir. 

Aynca, Keklikkayası Köyünde yapılacak ihtiyar meclisi üyeleri 
seçimindeki harcamaların Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 25/3/1973 
günlü ve 1973/10 sayılı Genel Yazısı ile gönderilen ödenekten yapılması 
ve bu Genel Yazının 11 inci maddesi hükümlerine göre hareket olunması 
ve seçimin yapılacağı günü kovalayan onbeş gün içinde (Örnek : 104) 
sayılı harcama çizelgesinin düzenlenerek Kurulumuza gönderilmesi ge
reklidir. 

Sonuç : 1 —> Erzincan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının, 
Keklikkayası Köyünün boşalan ihtiyar meclisi üyeleri seçiminin 1973 
yılında yapılacak Genel Mahallî seçimlerle birlikte yapılmasına ilişkin 
15/3/1973 tarihli kararının iptaline, 

2 — Erzincan Merkez Üçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılacak 
ilân tarihinden sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk Pazar günü bu 
Köyde ihtiyar meclisi üyeleri ara seçimi yapılmasına, 

3 — Bu seçim için yapılacak harcamaların Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığının 25/3/1973 günlü ve 1973/10 sayılı Genel Yazısında belirti
len ödenekten yapılmasına ve sözü geçen ilçe seçim kurulu başkanlı
ğınca bu genel yazının 11 inci maddesi uyarınca hareket edilmesi ge
rektiğine, 

4 —• Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, birer örneğinin Er
zincan İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları Başkanlıklarına, Yüksek Se
çim Kurulu Büro Şefliği ile Saymanlığına gönderilmesine, 

11/5/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

e 

T E B L I Ğ 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Halen değişken kur uygulamasına tabi bulunan Sterlin (İngiliz 
Lirası) ile İtalyan Lireti için Bankamızca tespit ve 19/3/1973 gün, 
141Ö3 sayılı Resmî Gazete'de ilân olunan alış ve satış fiyatları, 18 Mayıs 
1973 sabahından itibaren geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde yeniden 
tespit olunmuştur. 

n SAYILI LİSTE 
istisnai kurlar hariç olmak üzere Bankamızca almıp satılan döviz 

ve efektif dövizler içim, tayin edüen alış ve satış fiyatları 
Döviz (Kuruş) Efektif (Kuruş) 

A 

Dövizin cinsi Alış Satış Alış Satış 
1 Sterlin 

100 İtalyan lireti 
35128,00 
2-36,89 

3 5 9 8 , 5 6 
2 4 1 , 6 3 

3528,00 
225,05 

3633,84 
244,00 

HI SAYILI LİSTE 
Pamuk, fındık, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, küspe ve melas 
üe 1911 ve daha eski yıllar ürünü tütünlerin üıracmdan sağlanan 
dövizler için Sİ Temmuz 1913 (dahil) tarihine kadar uygulanacak 

alış fiyatları 
Dövizin cinsi 

1 Sterlin 
100 İtalyan lireti 

Alış fiyatı (Kuruş) 

~ 3276,00 
219,97 

IV SAYILI LİSTE 
Hariçte çalışan işçilerimizin yurda gönderdikleri veya getirdikleri 499 

sayûı Kanun kapsamına giren döviz ve efektiflerin alış fiyatları 
(Üç yıllık peşin faix hariçtir.) 

Dövizin cinsi 
1 Sterim 

100 İtalyan lireti 

Döviz alış fiyatı 
(Kuruş) 

2646,07 
177,67 

V SAYILI LİSTE 

Efektif alış fiyatı 
(Kuruş) 

2646,07 
168,79 

196 sayılı Kanun gereğince bu kanunun üçüncü maddesinde zikredilen 
istisnalar dışında, vergiye tabi tutulan dış seyahat harcamaları dolayı-
siyle yapılacak döviz satışlarında ve yabancı hava, deniz, kara nakliyat 
müesseselerinin Türkiye'deki şube, acenta, büro ve temsilciliklerinin 
münhasıran 196 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı istisnalar 
dışında, mezkûr Kanun gereğince vergiye tabi tutulan şahıslara yapa
cakları yolcu ve bagaj bileti satış hasılatından sağlanmış olup transfe-
rabl hale gelecek Türk paralarının transferinde uygulanacak 

satış fiyatları 

Satış fiyatı 
(Kuruş olarak) 

A 

Dövizin cinsi Döviz 
1 Sterlin 

100 İtalyan lireti 
2399,04 
181,09 

Efektif 
2422,56 
162,67 

I L Â N L A R 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğün

den: ÎZMİT 

1 — Teşekkülümüzün izmit'teki stok sahalanndan AKSU Mües
sesemiz stok sahalarına karayolu ile 50.000 ster ecnebi odun naklet-
tirilecektir. 

2 — İhale 30 Mayıs 1973 Çarşamba günü saat 14.00 de Teşekkülü
müz Merkezinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname; 

a) istanbul'da Şişhane Refik Saydam Caddesi Haliç Apt. No. 13 
Kat 1 Daire 3 deki Alım - Satım Müdürlüğümüz Alım Şefliğinden, 

b) AKSU Müessesemiz Nak. ve Amb. Şefliğinden, 
c) İzmit'te Teşekkülümüz Nakliyat Şefliğinden bedelsiz olarak 

alınabilir. 
4 — Teşekkülümüz Artırma ve Eksiltme Kanununa bağlı olmayıp 

ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

6706 / 1 - 1 

R 

G 
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Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

'Kapalı zarf usuliyle istanbul'da 16 daireli lojman inşaatı işi yaptırı
lacaktır. Keşif bedeli 2.000.000 lira olup, geçici teminatı 73.750 liradır, 
ihalesi 4/6/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ha
zırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 30/5/1973 günü 
saat 17.00 ye kadar Ankara'da Dz. K. inş. D. Bşk. lığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6068 / 4-3 

Kapalı zarf usuliyle Eskişehir cephanelik inşaatı işi yaptırılacaktır 
Keşif bedeli 770.068.91 lira olup geçici teminatı 34.600 liradır. İhalesi 
5/6/1973 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şart
namesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir 
Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif 
zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Taliplerin en geç 31/5/1973 günü saat 17.00 ye kadar 
Ankara'da Hv. K. İnş. D. Kşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi 
almaları şarttır. 6069 / 4-3 

Ziraî Donatım Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Nevşehir Ajans Şefliği sahasında 115.000.— TL. 
keşif bedelli saha tanzimi için istinat duvarları inşaatı, suların kanalize 
edilmesi, yol inşaatı, sahanın betonlanması ve tretuvar yapım işleri ka 
palı teklif verme usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 7.050.— TL dır. 
3 — Eksiltme dosyası her gün iş saatleri içinde Kayseri Bölge Mü

dürlüğü ve Nevşehir Ajans Şefliğinde görülebilir. 
3 — ihalenin tamamı malzemeli olarak verilecektir. 
4 — Eksiltme 29/5/1973 Salı günü saat 15.00 de Kayseri Bölge Mü

dürlüğünde Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5 —• isteklilerin 29/5/lâ7'3 Salı günü saat 10.00 a kadar gerekli 

belgelerle Bölge Müdürlüğümüze başvurarak iştirak belgesi almaları ve 
bu işe ait teklif mektuplarını aynı gün saat 14.00 e kadar ihale Komis
yon Başkanlığına tevdi edilmek üzere Bölge Müdürlüğümüze vermeleri 
gerekmektedir. 

Posta ve bizzat müracaatlarda vaki gecikmeler kabul edilmez. 
6 —• Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değüdir. 

6313 / 2-2 • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 73 - 0749 -1 sipariş numa
ralı Panel Köprü malzemesi dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satın alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteven firmalar başlıklı kâğıtlarına mal
zemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsil
cisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartna
meleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 708 numaralı odadan 
bedelsiz olarak temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 21 Haziran 1973 Perşembe günü saat 17.30 
da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra veri
lenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecik
meler dikkate alınmaz. 6418 /3-2 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce 20 kalem atelye malzemesi 2490 sayılı Kanun gere
ğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satm alınacaktır 

1 — Tahmini bedeli 173.250.— lira ve geçici teminat 9.912,25 liradır. 
2 —• Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 —« İhalesi 4/6/1973 günü saat 15.20 de Encümen salonunda ya

pılacaktır. 
4 —• istekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur. 
Pastadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

0277/4-2 

Bayburt Malmüdürlüğünden : 

Bayburt ilçesi Aydıncık Köyünden Mehmet oğlu İsmail Kurşun-
oğlu'na ve mumaileyhin 25/11/1972 yılında ölümü ile varisleri eşi Hanife, 
kızları Şahzane, Fatma, Güzide, Nahide ile oğullar Yakup. Rıza. Behram, 
Seyfettin, Saffet, Hüsamettin, Selâhattin, Necati ve Sümer Kurşunoglu'na 
intikal eden 1 parça gayrimenkul 1944 yılında 21 no lu Toprak Tevzii 
Komisyonunca verilip tapunun Cilt 90 Salrfe 29 No. 159 numarada Ay
dıncık Köyünde kayıtlı gayrimenkul, mezkûr şahısların toprağa muhtaç 
çiftçi olmadıklarından 4753 sayılı Kanun hükümlerine göre haklarında 
tapu iptali davası açılmış olduğundan, ilk Toprak Tevzii Komisyonu Ka
ran Gümüşhane Valiliğinin 26/2/1973 tarih ve 64 no lu kararı ile iptal 
edilmiş olduğunun davalılara ilânen tebliğ olunur. 6353 

Bayburt ilçesi Yaylapınar Köyünden Salih oğlu Hasan Çakmak'a ve 
mumaileyhin 5/2/1965 yılında ölümü ile varisleri bulunan kızlan Fatma, 
Hanife. Veçhiye ve Refika ile oğullan Mehmet, Mustafa ve İsmail Çak
mak'a intikal eden 1 parça gayrimenkul 1942 yılında Of felaketzedesi 
olarak itmamen verilip 11/8/1958 tarih ve 1 no lu iskân kararma isti
naden tapuya tescil edildiği ve aynı gayrimenkul Rebü! evvel 1285 tarih 
ve 95 numarada Veli Bini Halil hissedarları adına tapulu olduğundan, 
Kıratlı Köyü Masat Yolu mevkiinde 1942 yılında itmamen Salih oğlu Ha
san Çakmak'a verilip tapunun 11/8/1958 tarih ve 162 numaradaki 8000 
metrekarelik gayrimenkul hakkındaki 1 no lu eski iskân kararının ip
taline Bayburt iskân işlerinde Kurulan Komisyon tarafmdan 23/9/1972 
günü karar verildiğinin davalılara ilânen tebliğ olunur. 6354 

Ankara 2 nci İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1972/5048 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalı Sey

fettin Tamer aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılamasında : 
Davalı Seyfettin Tamer M. T. A. Enstitüsünde şoför olduğu, bu ad

rese gönderilen dava dilekçesi davetiye bilâ tebliği iade edildiği ve adresi 
bulunmadığından ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşma günü olan 25/5/1973 günü saat 9.30 da 
bizzat gelmeniz veya bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde ilânen gıyap 
karan çıkanlacağı cihetle dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 6399 

1972/14850 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından da

valılar Ahmet Ragıp Alemdağ ve Hüseyin Karakaya aleyhine açılan ala
cak davasının tebligatı adreslerine yapılmadığından tebligatın ilânen ya
pılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Ahmet Ragıp Alemdağ ve Hüseyin Karakaya (istanbul Cad
desi No. 88/11 Ankara) daki adresleri zabıtaca da tebliğ edilemediğinden 
davalılann duruşmanın ertelendiği 6/7/1973 günü saat 10.00 da kendileri 
veya bir vekille temsil ettirmeleri hususu davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 6400 

1972/9058 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından da

valı Enver Durmaz - inşaat Müteahhidi Kızılay izmir Caddesi Izmir Apt. 
20/26 Ankara'daki adresine tebligat yapılamadığından tebligatın ilânen 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalının duruşmanın ertelendiği 8/6/1973 günü bizzat kendi veya 
bir vekille temsil ettirmesi hususu davetiye yerme kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 6401 

Karadeniz Ereğli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/76 
Davacı Zekeriya Akpınar tarafından davalı Nebahat Akpmar 

aleyhine açılan velayetin nez'i davası sebebiyle; 
Davalı Nebahat Akpınar'ın Ereğli Kirmanlı Mah. Murtaza Sokak 

No. 5/2 deki adresine çıkarılan gıyap karan adresi meçhul kaldığından 
bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu kere Resmî Gazete ile ilânen gıyap kararı çıkanlmasma ve du
ruşmanın 21/6/1973 günü saat 10.00 da yapılmasına karar verilmiştir. 
Duruşma günü hazır olmadığı takdirde gıyabında karar verileceğinin gı
yap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 6385 
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Manisa Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Satış: 1972/16 
GAYRİMENKUL SATİŞ İLÂNI 

Manisa'nın Akgün Mahallesinden Ramazan öntaş vekili Avukat 
Ülkü Gürkan tarafından Manisa Horozköyünden Osman kızı Fatma 
aleyhine ikame olunan izaleyi şüyu davasında; mahkemeden verilen 
3/9/1971 tarih J971/179 esas, 517 karar sayılı ilâmı ile taraflar arasında 
hisseli bulunan Horozköy Çukur mevkiinde tapunun 334 kütük, 334 
parsel No. sunda kayıtlı 3.650 M 2 ebadındaki taşınmazın satışına karar 
verilerek karar gereğince satış 11/5/1973 Cuma günü saat 10.00 - 11.00 
arasında Sulh Hukuk Mahkemesi Kaleminde, ikinci satış 22/5/1973 
Pazartesi günü aynı yer ve saatte açık artırma suretiyle ve 5.000,— lira 
kıymet üzerinden satılacaktır. 

Hissedarlardan bulunan Osman kızı Fatma'nın tebligata sarih 
adresinin bulunmaması sebebiyle 7201 sayılı Kanunun 28 ve mütea
kip maddeleri gereğince satış ilâmı yerine kaim olmak üzere tebliğ 
olunur. 5172 / 1-1 • ' 

Yalvaç C. Savcılığından: 

1 — Cezaevimizin 1973 ve 1974 malî yılı ekmek ve iaşe ihtiyacı 
ihaleye çıkarılmış, talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir. 

2 — İhaleler ayrı ayrı olup, ihale gün ve saatleri aşağıya çıkarıl
mıştır. 

3 — İhalelere ait evraklar ve şartnameler her gün mesai saatleri 
dahilinde C. Savcılığında görülebilir. 

4 — thaleve girmek istiyenlerin teminatlarını yatırarak teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Satın Alma Komisvonuna 
vermeleri, postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

M. bedeli M. teminatı 
C i n s i Lira Lira İhale tarihi Saati ihale şekli 

750 gr. Iık ekmek 54.000 4.050 21/5/1973 10.00 Kapalı zarf 
18 kalem gıda 
maddesi 31.390 2.355 21/5/1973 11.00 » » 

6703 / 1-1 

Türkive Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

500 adet reklâm şemsiyesi Ue, 
500 adet reklâm bankı yaptırılacaktır. 
1 — Bankamızca ihtiyaç duyulan 500 adet reklâm şemsiyesi ile 500 

adet reklâm bankı (kanepe), kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — Bu işlere ait numuneler Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Keza. bu işlere ait ihale dosyası, Ankara'da Genel Müdürlü
ğümüz Levazım Müdürlüğü ile istanbul ve İzmir Şubelerimizde tetkik 
edilebilir. 

4 — Bahis konusu işler ayrı ayrı ihale edileceğinden teklif mektup
larının da ayrı ayrı zarflarla verilmesi gerekir. 

5 — Söz konusu işlerin geçici teminatı Ue tahmini bedelleri aşağı
da gösterilmiştir. 

T. bedeli G. teminatı 
C i n s i Lira Kr., Lira Kr. 

Şemsiye 100 0O0,— 6.250,— 
Bank (Kanepe) 87.500,— 5.625,— 

6 — Eksiltme. 22/5/1973 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Ge
nel Müdürlük binamızda toplanacak Satm Alma Komisyonumuzca ya
pılacağından, kapalı teklif mektuplarının aynı gün saat 15.00 e kadar 
mezkûr Komisyona makbuz mukabilinde verilmesi gerekir. 

7 — İsteklilerin bu işlere ait geçici teminat mektubunu veya Ban
kamız veznesine nakit yatırmışlarsa makbuzunu kapalı teklif zarflarına 
koymaları lâzımdır. 

8 —• Postada vaki gecikmeler ile belirtilen zamanda verilmeyen tek
lifler nazarı dikkate alınmayacaktır. 

9 — Bankamız, 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Konununa 
tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
serbesttir. 6067 / 3-3 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Kurumumuzun İhtiyacı bulunan : 
Grup : I — Teknik resim ve şartnamesine uygun şekilde 
3254 adet DKP saçtan tekli elbise dolabı 
950 adet DKP saçtan çöp kutusu 

Grup : II — Teknik resim ve şartnamesine uygun şekilde 
700 adet okuma masası (70 x 120) 
350 adet yemek masası (70 x 140) 

2700 adet sandalye 
Grup : I II — Teknik resim ve şartnamesine uygun şekilde 
2454 adet bulgar somyalı karyola 

yaptırılacaktır. 
2 — a) Birinci grup işin tahmini bedeli 1.684.000,— TL. ve geçici 

teminatı 67.360.— TL. dır. 
b) İkinci grup işin tahmini bedeli 903.000,— TL. ve geçici temi

natı 36.120.— TL. dır. 
c) Üçüncü grup işin tahmini bedeli 1.104.300,— TL. ve geçici 

teminatı 44.172,— TL. dır. 
3 — a) Birinci grup işin ihalesi 28/5/1973 Pazartesi günü saat 

11.00 de, 
b) İkinci grup işin ihalesi 28/5/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de, 
c) Üçüncü grup işin ihalesi 30/5/1973 Çarşamba günü saat 15.00 

de, 
Ankara - Kurtuluş Kıbrıs Caddesi No. 4 adresindeki Genel Müdür

lük binasında teşekkül edecek İhale Komisyonu tarafından kapalı tek
lif usulü ile yapılacaktır. 

4 — Her üç gruba ait malzemeler, elde mevcut listelerde belir
tilen ünitelerimize, firmalarınca teslim edilecek ve bu teslimat n?de-
nivle doğacak nakliye ve tahmil ve tahliye masrafları ilgili firmalara 
ait olacaktır. 

5 — Bu işlere ait idarî şartlaşma, teknik resim ve şartnameler 
ile diğer eklerini muhtevi ihale dosvaları, Genel Müdürlüğümüzdeki 
Malzeme Müdürlüğünden, her grup için 100,— TL. bedel mukabilinde 
temin edilebilir. 

6 — İsteklilerden, her grup için, ihale dosvası satın alındığına 
dair yüzer liralık makbuz ile geçici teminata ait müddetsiz banka temi
nat mektubu veya geçici teminatın Kurum Veznesine yatırılmış oldu
ğuna dair makbuz aranacaktır. 

7 — Teklif mektuplarının, en geç ihale saatinden bir saat önce 
İhale Komisvonuna verilmesi zaruri olup: zamanında verilmeven tek
lif mektupları veva postada vaki gecikmeler kabul edilmivecektir. 

8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veva dilediğine yapmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 6407 /2-2 

Köy İşleri Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Sıra Miktarı T. bedeli G. teminatı İHALENİN 
No. C i n s i Kalem Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

î~ CeUk yağ keçesi 2 110.592,— 6.779.60 30/5/1973 16.00 
2 Bıçak civata ve 

somunları 9 554.210,— 25.918,40 30/5/1973 16.30 

2 — Eksiltme ve ihaleleri karşılarında gösterilen tarih ve saatler 
Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y S E Genel Mü
dürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnameleri dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz olarak 
verilir. 

4 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırhyacakları teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 No. lu oda) 

5 — İhaleye iştirak edecek firmalar Makina Mühendisleri Odasın
dan almış oldukları kalite veya Türk Standartları Enstitüsünden almış 
oldukları standart uygunluk belgesini teklif mektuplarının dış zarfı içe
risine koyacaklardır. Bu belgeleri ihtiva etmeyen teklifler kabul edil
meyecektir. 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmeyeceği Uân olunur. 6223 / 4-3 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

(Yapı isler! Genel Müdürlüğü) 
1 — Hakkâri Sanat Enstitüsü ve Pansiyon binası inşaatı işi 2490 

sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — işin keşif bedeli (6.947.000.) uradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri Genel Müdürlüğü İhale Komis

yonunda 4/6/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte 

görülebilir. 
ö — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına (222.160,—) liralık geçici temi

natını 
B - 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini. 
G - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildisi, 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı 
işleri eGnel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik bel
gesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa 'koymaları lâzımdır. 
6 — istekliler teklif mektuplarını 4/6/1973 Pazartesi günü saat 

10.00 a kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi atanması için son müracaat tarihi 30/5/1973 
Çarşamba günü mesai saati sonuna 'kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6136/4-2 

Bayındırlık Bakanlığından1: 

(Yapı işleri Genel Müdürlüğünün) 
1 — Rize Erkek öğretmen Okulu inşaatı işi 2490 »ayılı Kanun hü

kümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — işin keşif bedeli (9.00O.0OO,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri Genel Müdürlüğü ihale Ko

misyonunda 5/6/197'3 Salı günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer eıvrak mezkûr Genel Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına (283.7501,—) liralık geçici temi

natını 
B - 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesi, sermaye ve kredi imkânlarımı bildiren malî durum bildirisi, 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerimi gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik bel
gesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — istekliler teklif mektuplarını 5/6/1973 Salı günü saat 10.00 a 

kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığıma vereceklerdir. 
7 — Yeterlik belgesi almımaaı için son müracaat tarihi 31/5/1073 

Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6137/4-2 

Karacabey Belediye Başkanlığından : 

KAMP YERÎ KİRAYA VERİLECEKTİR. 
1 — Karacabey - Yeniköy Plajında 16.000 M*, yüzölçümünde ve üze

rinde kamp tesisleri bulunan kamp yeri 2490 sayılı Kanun gereğince 
açık artırma usulüyle ve ihale tarihinden itibaren 1 Kasım 1977 tarihine 
kadar 4 yıl 6 ay müddetle kiraya verilecektir. 

2 — Bir yıllık muhammen kirası 10.000 lira geçici teminatı 3.375,— 
liradır. 

3 — ihalesi : 21/5/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 —• Bu ihaleye ait şartname Karacabey Belediyesinde ve; istanbul, 
Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kütahya Belediyelerinde görülebilir. 

Keyfiyet ilân olunur. 5722 / 4-4 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, 'miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (iki) kalem (Malzeme) kapak zarfla eksiltmeleri hizalarımda ki güm 
ve saatlerden Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğimde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Starik Asit 
Triklor etüen 

Sudkostik (Blok) 
Blown asfalt, (zift) 

öğütülmüş 
kömür tozu 
Pamuk izoleli bakır 
teL 

7.000 Kg. 108.500,— 6.675-
17.000 Kg. 102.000 — 6.350,-

9.000 Kg. 54.000— 3.950-
17.000 Kg. 30.600,— 2.30O-

4 Haziran 1973 
Pazartesi 
Saat 11.00 de 
Saat 11.30 da 
5 Haziran 1973 
Sah 
Saat 11.00 de 
Saat 11.30 da 
6 Haziran 1973 
Çarşamba 

200.000 Kg. 400.000,—19.750,— Saat 11.00 de 

1.160 Kg. 81.200,— 5.310,— Saat 11.30 da 

6224 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda sipariş numarası 
ve cinsi belirtilen malzemeler dış memleketlerden teklif alma yolu 
ile satın alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına mal
zemenin sipariş numarasmı, ismini ve malzeme ile ilgili olarak tem
silcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şart
nameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 708 numaralı oda
dan aşağıda belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 18 Haziran 1973 Pazartesi günü saat 17.30 da 
Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilen
ler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikme
ler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Dosya No. Malzemenin cinsi 
Şart. bedeli 

Lira Kr. 

73 - 0504 - 1 
73 - 0505 - 1 

Bilyalı yatak 
Bilyalı yatak 

10 — 
40,— 

6282 / 3-3 

Ankara Levazım Amirliği î No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (iki) kalem (saman - ot) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında 
ki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Konıis-
von Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 

T. fiyatı Miktarı M. bedeli G. Tem. İ h a l e 
C i n s i Lira Kr. Klg. Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Balyalı saman 

Balyalı kuru ot 

- 70 180.000 126.000,— 

1,— 325.000 325.000,— 

7.550-

16.750,-

1 Haziran 1973 
Cuma 11.00 

1 Haziran 1973 
Cuma 11.30, 

5634 / 4-4 
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından : 

(53 KADEM BOYA HAMMADDESİ SATIN ALINACAKTIR) 
1 — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 53 Kalem Boya 

Hammaddesi teknik ve standart satm alma şartnamesi dahilinde yerli ve 
yabancı imalâtçı firmalardan teklif almak suretiyle satm alınacaktır. 

2 •— Deniz Kuvvetleri Komutanlığı malzemeleri % 25 eksik, fazla 
veya hiç almamakta serbesttir. 

3 — İhale yabancı firmada kaldığı taktirde, gerekli döviz Komu-
tanlığımızca temin edilecektir. 

4 — Teknik ve standart satm alma şartnamesi; Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ikmal Dairesi Başkanlığı Tedarik Şubesi Müdürlüğünden 
20/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar bedelsiz olarak alınabilir. 

5 — Şartnameler posta ile gönderilmez ve bu neviden talepler ce
vaplandırılmaz 

6 — Teklifler her kalem için ayrı ayrı düzenlenmiş olacaktır. 
7 — Teklifler Türkçe veya ingilizce olarak 20/7/1973 günü saat 

17.00 ye kadar İkmal Dairesi Başkanlığınca kabul edilecektir. 
8 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez ve teklif verme zamanı 

değiştirilemez. 
9 — Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe ile müracaatları, 

hüviyet göstermeleri, yabancı firmalar için şartname alacakların firma 
mümessilliklerini tevsik eden belgenin, yerli firmalar için şartname ala
cakların imalâtçı sertifikasının fotokopisini ibraz etmeleri şarttır. 

6457 / 1-1 • 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından : 

1 — Denz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için cins ve miktarı aşa
ğıda belirtilen 2 kalem malzeme teknik ve genel şartlar şartnameleri 
dahilinde yerli ve yabancı imalâtçı firmalardan teküf almak suretiyle 
satm alınacaktır. 

2 —• ihale yabancı firmada kaldığı taktirde, gerekli döviz Komu-
tanlığımızca temin edilecektir. 

3 — Teknik ve genel şartlar şartnamesi; Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı İkmal Dairesi Başkanlığı Tedarik Şube Müdürlüğünden 18/6/1973 
günü saat 17.00 ye kadar bedelsiz olarak alınabilir. 

4 — Şartnameler posta ile gönderilmez ve bu neviden talepler ce
vaplandırılmaz. 

5 — Teklifler her kalem için ayrı ayrı düzenlenmiş olacaktır. 
6 — Teklifler Türkçe veya İngilizce olarak 18/7/1073 günü saat 

17.00 ye kadar ikmal Dairesi Başkanlığınca kabul edilecektir. 
7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez ve teklif verme za

manı değiştirilemez. 
8 — Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe ile müracaat

ları, hüviyet göstermeleri, Yabancı firmalar için şartname alacakların 
firma mümessilliklerini tevsik eden belgenin, yerli firmalar için şartname 
alacakların imalatçı sertifikasının fotokopisini ibraz etmeleri şarttır. 

Malzemenin cinsi Miktarı Şartname No 

1. Portatif tip HF/3SB verici - alıcı cihazı 25 adet 10/73 
2. Cayro 4 adet 11/73 

«458/1-1 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğün
den : İZMİT 

Bitlis Valiliğinden : 

(11 Daimi Encümen Başkanlığı ilkokul Yapım ve Onarım ilâm) 
1 — Aşağıda adı, muhammen keşif bedeli ve geçici teminatı belir

tilen 1973 yılı programına dahil ilkokullar yapım işleri 2490 sayılı Ka
nunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 —• Eksiltme Hükümet Konağında İl Daimî Encümenince 7/6/1973 
Perşembe günü saat 10.00 da yapılacaktır. 

3 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evraklar her gün mesai saatle
rinde İl Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

4 —ı Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müracaat dilekçeleriyle 
verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlan
mış olan) plan ve teçhizat beyannamesi ile teknik personel beyannamesi, 
malî durum belgesi ve banka referansı, en az bu işlerin keşif bedeli ka
dar bir iş yaptıklarına dair belgeyi ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Mü-
dürlüğünren alacakları (Yeterlik belgesini) 11973 yılı ticaret odası bel
gesi, geçici teminat makbuzlarını teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

5 — Yeterlik belgesi alabilmek için son müracaat tarihi 4/6/1973 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler nazara alın-
maz. 

7 —• İlân ücreti müteahhide aittir. 

Sıra 
No. 

Keyfiyet ilân olunur. 

I Ş 1 N A D I 
K. bedeli 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

1 — Bitlis - Merkez Dereağzı Köy ilkokulu 
ve VVC. inşaatı 150.000,— 8.750,— 

2 — Tatvan Kısıklı Köy İlkokulu ve VVC. 
inşaatı 150.000,— 8.750,— 

3 — Tatvan Mehmetçik İlkokulu 6 derslik 
I I . kısım inşaatı 200.000,— 11.250 — 

4 — Ahlat Otluyazı ilkokulu ek derslik 
inşaatı 80.000,— 5.250 — 

6459 / İni 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Kütahya Azot İşletmelerimizin ihtiyacı bulunan 3 adet Elektrikli 
Monoray Vinç, kapalı teklif almak suretiyle ve TL. karşılığında satın 
alınacaktır. 

Mezkûr Vinçlere ait şartname, Ankara - îzımir Cad. No 35 deki Ge
nel Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünden ve Karaköy Söğüt Sokak No. 
10 daki istanbul Büromuzdan bedelsiz olarak alınabilir. 

3/9/1973 tarihine kadar opsiyonlu, kapalı tekliflerin en geç 6/6/1973 
Çarşamba günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Mü
dürlüğüne intikal etmiş olması şarttır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Genel Müdürlüğü
müz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6481 / İsi 

• 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda sipariş numara
ları belirtilen yedek parçalar dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satm alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malze
menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsil
cisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartna
meleri merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 708 numaralı odadan 
aşağıda belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 25 Haziran 1973 Pazartesi günü saat 17.30 
da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra veri
lenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklif ve postadaki gecikme
ler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Şart Bed. 
Dosya No. Malzemenin cinsi Lira Kr. 

1 — izmit'ten ortalama 3.O0O ton muhtelif cins mamul kâğıt ile 
2.000 ton oluklu mukavva kutu İzmir'e ve İzmir'den ortalama 1.0C0 tan 
kırpıntı kâğıt izmit'e karayolu ile peyderpey naklettirilecektir. 

2 — İhale 4 Haziran 1973 Pazartesi günü saat 14.00 de Teşekkül 
Merkezinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname : 
a) istanbul Şişhane Refik Saydam Caddesi Haliç Apartmanı No. 

13 kat 1 daire 3 deki Alım - Satım Müdürlüğümüz Ahm Şefliğinden, 
b) izmir 27 Mayıs Alam Gümrük İş Hanı Kat 3 deki Alım-Satım 

Müdürlüğümüzd en, 
c) İzmit'te Teşekkülümüz Nakliyat Şefliğinden, bedelsiz olarak 

alınabilir. 
4 —• Teşekkülümüz Arttırma ve Eksiltme Kanununa bağlı olmayıp 

ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta tamamen serbesttir. 6 4 6 0 /1-1 

73 - 0101 - 1 Acker Sondaj makinası Yd. 30,— 
73 - 0145 - 1 Caterpillar yedekleri 50,— 

6463 / 3-1 
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Denizcilik Bankası T. A. O. dan: 

1973/3031 
Asetilen tüpü alınacaktır 

Son teklif verme tarihi 11/6/1973 olup teklifler Bahçekapı 27 
Mayıs Han kat 3 de Satın Alma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 
Şartnamesi Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 6526 / 1-1 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Satm Alma Komisyonu Baş
kanlığından : 

1 — Cumhuriyetin 50 nci yılı dolayısiyle yaptırılacak olan sivil 
savunma sergisi kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 — Eksiltme ihalesi 7 Haziran 1973 Perşembe günü saat 15.30 
da Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Satın Alma Komisyonunda (Ata
türk Bulvarı No. 135 - Bakanlıklar - Ankara) yapılacaktır. 

3 — İşin muhammen bedeli 50.000 ve muvakkat teminatı 3.750 
liradır. 

4 — Şartname mesaî saatleri içinde Satm Alma Komisyonu Baş-
Kanlığında görülebilir. 

5 — Teklif mektupları ile sergi projeleri ihale günü ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekli
dir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
6 — İdare 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 6464 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 8 inci Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Samsun Teknisyen okulu ve sanat enstitüsü elektrik ve elek
tronik atelyesi inşaatı 2 nci kısım işi 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dahilinde kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli 1.230.000— liradır. 
3 — Eksiltme Samsun Kaptanağa Sokak No. 4 de Yapı İşleri 8 

inci Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 6 Haziran 1973 tarihine 
rastlayan Salı günü saat 11.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı 
İşleri 8 inci Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 50.650,— liralık geçici teminatım, 
b) 1973 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odaları belgesini, 
c) Eksiltmeye girebileceğini gösterir yeterlik belgesini, «İşbu 

yeterlik belgesi müracaat dilekçesine ekli olarak eksiltme şartname
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış bulunan plan ve teçhizat, 
teknik personel, taahhüt bildirisi ve malî durumunu gösterir banka 
referansı ile malî durum bildirisi ve Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesini Yapı İşleri 8 inci Bölge 
Müdürlüğüne 2 Haziran 1973 Cumartesi günü saat 13.00 e kadar vere
rek alacaklardır.» 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler, teklif mektupları havi zarflarını ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkan
lığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin verilmesi için 2 Haziran 1973 Cumartesi 
günü saat 13.00 den sonra yapılacak müracaatlarla, telgrafla yapılacak 
müracaatın ve postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olu
nur. 6468 / 4-1 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda niteliği, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı 
yazılı kompresörler, 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Cinsi: Seyyar hava kompresörü, Niteliği 250 Cfm 100 Psi, Mik
tarı : 40 adet, Tahmini bedeli: 8.800.000,— TL., Geçici teminatı: 
277.750— TL., İhalenin tarihi, saati: 4/6/1973 saat 16.00 da. 

2 — Eksiltme ve ihalesi karşısında gösterilen tarih ve saatde, 
Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında YSE Genel 
Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak satın 
alma ve ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz olarak 
verilir. 

4 — İsteklilerin, şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 nolu oda) 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmeyeceği ilân olunur. 6467 / 4-1 

dan : 
Millî Savunma Bakanlığı Sağlık ve Veteriner Daire Başkanlığın-

1. Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için 6246 sayılı Kanun ve bu 
Kanuna istinaden çıkarılmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
gereğince dış memleketlerden ithal yolu ile ekli listede cins ve mik
tarları yazılı 6 kalem tıbbî cihaz ve malzeme satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait idarî ve teknik şartnameler Millî Savunma Bakan
lığı Sağlık ve Veteriner Daire Başkanlığında Ankara, istanbul, İzmir, 
Levazım Amirliklerinde, VVaşıngton, Londra, Bonne, Tokyo, Paris Türk 
Silahlı Kuvvetleri Ateşeliklerinde görülebilir. 

3. Yurt dışındaki firmaların resmen temsilcisi olduklarını tek
lifi verdiği malî yıl içinde (Mahalli Ticaret veya Sanayi Odaları ile 
Türk Konsolosluğunca tastikli) resmî belge ile tevsik eden firmalara 
müracaatları halinde Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkan
lığından şartname verilir. Posta ile şartname gönderilmez, telgraf 
veya yazı ile yapılan isteklere cevap verilmez. 

4. Döviz ve akreditif işlemleri; M. S. B. Sağlık Daire Başkanlı
ğınca yapılacaktır. 

5. Teklif ve proforma faturalar Türkçe ve İngilizce olarak her 
kalem cihaz için ayrı ayrı fob teslime göre hazırlanacaktır. Bunlar için 
satıcı firmalar; 

a) Teklif mektuplarını: 6 nüsha Türkçe 6 Nüsha İngilizce 
b) Proforma faturaları: 15 nüsha Türkçe 15 nüsha İngilizce 
c) Satıcı firmaların tanzim edecekleri teklif mektuplarında ve 

proforma faturalardaki malzeme fiyatları Fob değer üzerinden yazıla
cak ve teslim süresi belirtilecektir. 

C. İ. F. ve F. A. S. olarak tekli fedilen fiyatlar nazari itibare alın-
mıyacaktır. 

d) Satıcı firmalar teklif mektuplarını ve proforma faturalarını 
idarî ve teknik şartnamede istenilen hususlara cevap verecek şekilde 
düzenlenecektir. 

Bu hususlara riayet etmeyen firmaların vermiş olduğu teklifler 
seçim Komisyonlarınca değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

6. M. S. B. Sağlık Daire Başkanlığı teklifleri kabul edip etme
mekte, miktarını dilediği nisbette azaltıp çoğaltmakta veya hiç alma
makta serbesttir. 

7. Teklifler her kalem cihaz için ayrı ayrı zarflar içersinde Fob 
teslime göre hazırlanacak ve 24 Eylül 1973 günü saat en geç 15.00 de 
M. S. B. Sağ. ve Vet. D. Başkanlığında bulunacak şekilde gönderilecek 
veya makbuz mukabilinde elden teslim edilecektir. Gecikme ve yanlış
lığa sebebiyet vermemek üzere teklifler ateşeliklere verilmevecektır. 

8. Postada vaki gecikmeler ile bu tarihten sonra gelen teklifler 
Kabul edilmez. 

E k i : 
Satm alınacak cihaz listesi: 
Silahlı Kuvvetler ihtiyacı olarak 6246 sayılı Kanun uyarınca yurt 

, dışından ithal olunacak tıbbî cihaz ve alet listesidir. 

Sıra 
No. Satın alınacak tıbbî cihaz veya aletin adı Miktan 

1. Şişe doldurma makinası (ekli teknik şartnameve göre) 1 Adet 
2. Liyofilizasyon cihazı (Flakon ve tüp-ampul tipi) 

ekli teknik şartnameye göre) 1 » 
3. Flame Photometer cihazı (Spektrofotometre) 1 » 
4. Narkoz cihazı 23 » 
5. Röntgen cihazı (Ekli teknik şartnameye göre) 1 » 
6. Gastroenteroloji aletleri 4 Kalem 

a) Laparoskop 1 Adet 
b) Panendoskop 1 » 
c) Fiber kolonoskop 1 » 
d) Gastroentestinal Ph Telemetring sistem 1 » 

6534 / 2-1 
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Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İnşaat yaptırılacaktır 

Kurumumuzca, Diyarbakır Et Kombinası Sosyal Tesisleri inşaatı 
birim fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Eksiltme 4 Haziran 1973 günü saat 16.00 da Ankarada Et ve 
Balık Kurumu Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

2 — Tahmini keşif tutarı (750.000,— TL.) olup, geçici teminatı, 
33.750 TL. dır. 

3 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, 
isteklilerin; 

a) B grubu müteahhitlik karnesi, 
b) Eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinde belirtilen vesika

larla 29/5/1973 Salı günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
İnşaat Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

4 — İştirak belgeleri 31/5/1973 tarihinden itibaren İnşaat Müdür
lüğünden alınacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat 15.00 e kadar eksiltme şartna
mesinin 9 uncu maddesine uygun olarak Genel Müdürlüğümüz Umumî 
Evrak Şefliğine verilmiş olması şarttır. 

6 — Dosyalar Genel Müdürlüğümüz İnşaat Müdürlüğünde görü
lebilir. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleye tama
men veya kısmen yapıp yapmamakta veya tercih ettiği talibe ver
mekte serbesttir. 6524 /1-1 

• 
Hacettepe Üniversitesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Cinsi, Miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı aşa
ğıda yazılı (1) kalem gıda maddesi ile (1) kalem yanmış gübre kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhalesi Üniversite binası içerisinde yapılacaktır. Şartname
leri her gün mesai saatlerinde Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. 

3 — Taliplerin 2490 sayılı Kanununun 32 nci maddesine göre 
hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvelinden Komisyona verilmesi şarttır. 

Ayrıca teklifle birlikte zarf içerisinde Ticaret Odası sicil belgesi 
kayıt suretininde ibrazı gereklidir. 

Postada gecikmeler geçersiz savılır. 

Muh. Bed. M. Tem. t h a 1 e n i n 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 

Tavuk eti 18.000 Kg. 360.000.— 18.150.— 6/6/1973 Çarşamba 15.00 
Yanmış gübre 230 M .̂ 19.550,— 1.466,25 6/6/1973 Çarşamba 15.30 
(Çiftlik) 

6535 / 4-1 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kütahya Azot İşletmelerimizin ihtiyacı bulunan 3 adet torna tez
gâhı, kapalı teklif almak suretiyle ve TL. sı karşılığında satın alına
caktır. 

Mezkûr tezgâhlara ait şartname, Ankara - İzmir Cad No. 35 deki 
Genel Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünden ve Karaköy Söğüt Sok. 
No. 10 daki istanbul Büromuzdan bedelsiz olarak alınabilir. 

6/8/1973 tarihine kadar opsiyonlu kapalı tekliflerin en geç 
8/6/1973 Cuma günü saat 17.3n a kadar Genel Müdürlüğümüz Haber
leşme Müdürlüğüne intikal etmiş olması şarttır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz Genel Müdürlü
ğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6469 / 1-1 

Bıyıklı Belediye Başkanlığından : 

2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine tevfikan kapalı zarf usu
liyle Belediyemiz için satın alınacak 35 mm. lik Sinema Makinası ve tefer
ruatına ait ihale 19/5/1973 günü yapılmış sürülen pey haddi lâyık ve mu
vafık görülmediğinden Sinema makinası ve teferruatı satın alma işi 2490 
sayılı Kanunun 40 meı maddesine tevfikan pazarlığa bırakılmıştır. 

Pazarlık 17/5/1973 Perşembe günü saat 10.00 da Belediye Dairesin
de yapılacaktır. 

İlân olunur. 6462 / 2-1 

Tarım Bakanlığı Sivas - Ulaş Merkez Ziraat Okulu Müdürlüğün
den : 

1 — Ulaş - Sivas Ziraat Meslek Okulu kalorifer tesisatının brü-
löre çevrilme işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin muhammen bedeli 100.000,— TL. olup, muvakkat temi
natı 6.250,— liradır. 

3 — İhale 5/6/1973 Salı günü Ulaş Ziraat Meslek Okulunda ihale 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 — isteklilerin ihale saatinden bir saat önce teklif mektuplarını 
Ulaş Ziraat Meslek Okulu ihale Komisyonuna vermeleri ve isteklile
rin enaz 100.000,— TL. brülör tesisat işi yaptıklarına dair resmî belge 
ibraz etmeleri lâzımdır. 6525 / 4-1 » 

Van Sağlık Koleji Müdürlüğünden : 

Cinsi: Konfeksiyon, Miktarı: 7 kalem, T. fiyatı: — Muhammen 
bedeli: 108.350,— TL., Geçici teminatı: 6.667,50 TL., ihalenin gün ve 
saati: 30/5/1973 Çarşamba saat 15.00 de. 

1 — Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ile ihale gün ve 
saati yazılı 7 kalem konfeksiyon 2490 sayılı Kanununun 31 inci mad
desi uyarınca ihaleye konulmuştur. 

2 — 7 kalem konfeksiyon ihalesi yukarıda gösterilen gün ve saat
lerde kapalı zarf usulüyle Van Sağlık Koleji Müdürlüğünde yapıla
caktır. 

3 — Taliplilerin teminat makbuzları ve 1973 yılı ticaret odası 
belgesi ile havi kapalı zarflarını ihale günü ihale saatinden en az bir 
saat evvel komisyona vermeleri şarttır. 

4 — Bu işe ait şartname her gün mesai saatleri içinde Van Sağ
lık Koleji Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir. 

5 — Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği ilân olunur. 
6438 / 1-1 

Ankara Belediye Başkanlığından: 

Belediyemizce 50 kalem yaş sebze vs meyva 2490/40 sayılı Kanun 
gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 421.157,25,— lira ve geçici teminat 20.596,29 
liradır. 

2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — ihalesi 4/6/1973 günü saat 15.50 de Encümen salonunda yapı

lacaktır. 
4 — istekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6465 / 4-1 

Belediyemizce 3000 M 2 P. V. Ç. çatı levhası ile 16500 adet komple 
civata 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satm 
alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 234.750,— liradır ve geçici teminat 12.988,— 
liradır. 

2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — ihalesi 4/6/1973 günü saat 15.45 de Encümen salonunda yapı

lacaktır. 
4 — tstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6466 / 4-1 

Pazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/323 
Davacılar Pazar'ın Dağdibi Köyünden İbrahim oğlu Hamit Üstbaş 

ve Mustafa Üstbaş tarafından davalılar Pazar Malmüdürlüğü ve Dağdibi 
Köyü Muhtarlığı aleyhine Mahkememize açmış olduğu tescil davasının 
yapılan açık duruşmasında : 

1 — Pazar Dağdibi Köyü hudutları dahilinde tapuda kaydı bulun
mayan Merze adı ile maruf Doğusu : Hasan Üstbaş. Batısı : Yol. Kuzeyi : 
Halil ve Şevki ve Rıza Üstbaş, Güneyi : Hasan Üstbaş ile çevrili tahminen 
8000 M2. 

2 — Avnı köy hudutları dahilinde mevcut Şukula mevkiinde kâin 
Doğusu : İbrahim ve Rıza Üstbaş, Batısı : Yol, Kuzeyi Haşim Üstbaş ve 
hissedarları, Güneyi : İbrahim ve Rıza Üstbaş ile çevirli 1500 M2, cem'an 
iki parça gayrimenkulun davacılar adına tapuya tescil olunacağından bu 
yerlerde hak iddia edenlerin Pazar Asliye Hukuk Mahkemesinin 1972/323 
esas saydı dava dosyasına müracaatları ilân olunur. 6391 
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Ankara Belediye Başkanlığından: 

Beledıyemızce 5 kalem atelye malzemesinin 2490 sayılı Kanun ge
reğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır 

1 — Tahmini bedeli 76.075 lira ve geçici teminat 5.053,75 liradır. 
2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 4/6/1973 günü saat 15.10 da Encümen Salonunda yapı

lacaktır. 
4 —• İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

62fT8 / 4 - 2 

Belediyemizce 1050 metre vidanjör hortumu 2490 sayıh Kanun ge
reğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 89.250,— lira ve geçici teminat 5.712,50 liradır. 
2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — . İhalesi 4/6/1973 günü saat 15.00 de Encümen salonunda yapı

lacaktır. 
4ı — istekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6279/4-2 • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğün

den : 

1 — Yozgat - Mubaybeyli yolunda yapılacak sanat yapıları işi 
28/5/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de pazarlık usuliyle Bölgemiz Ko
misyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 95.315,63 lira olup, muvakkat teminatı 
6.100,— liradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 

4 — İsteklilerin en geç 24/5/1973 Perşembe günü saat 17.00 ye 
kadar dilekçe ile Bölgemize müracaat ederek dilekçelerine muhammen 
bedeli kadar benzeri iş yaptığını gösterir belge veya müteahhitlik kar
nesi, banka referans mektubu, bu tevsik eden malî durum bildirisi, 
yapı araçları, teknik personel ve taahhüt bildirilerini ekliyerek iştirak 
belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin 1973 malî yılı ticaret odası vesikası, iştirak bel
gesi ve teminatları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân 
olunur. 6704 / 1-1 

1 — Yeşilhisar - Ürgüp (Ayrım) Soğanlı yolu 0 + 000 — 4 + 600 
Km. ve Ürgüp - Mustafapaşa yolu 0 + 000 — 7 + 000 Km. leri arasına 
çekilecek 15.880 M 3 stablize malzemesinin ihsarat, yükleme, boşaltma 
ve figüresi işi 25/5/1973 Cuma günü saat 15.00 de pazarlık suretiyle 
Bölgemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 302.677,20 lira olup, muvakkat teminatı 
15.850— liradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 

4 — İsteklilerin en geç 23/5/1973 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar bir dilekçe ile Bölgemize müracaat ederek, dilekçelerine 
bu işin keşif bedelinin yarısı kadar benzeri iş yaptığına dair belge 
veya muhammen bedelli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, banka 
referans mektubu, bunu tevsik eden malî durum bildirisi, yapı araç
ları ve taahhüt bildirilerini ekliyerek iştirak belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin 1973 malî yılı ticaret odası vesikası, iştirak bel
gesi ve teminatları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân 
olunur. 6705 /1-1 • 

Ulaştırma Bakanlığından: 

1. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 50. Yılını Kutlama Programı 
çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalış
malarını, işyerlerini, hizmet ve mal üretimlerini ve gelişmelerini kamu
oyuna ve eğitim kurumlarına tanıtmak maksadıyla bir seri belgesel 
iilim yaptırılacaktır. 

2. Bu filimiere ait şartname, Bakanlık Yayın ve Temsil Müdür
lüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. (Istanyondaki TCDD Genel 
Müdürlüğü binasında Ulaştırma Bakanlığının 1077 numaralı odası.) 

3. ihale 30/3/1973 gün ve 1701 sayılı Kanun uyarınca 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunlarına 
tabi değildir. 

4. İhaleye girebilmek için isteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olma-
lan lâzımdır : 

V a) T. C. Vatandaşı olmak, 
b) Bu işlerle ilgilerini belirten belgeleri olmak, 
c) İhaleye iştirak belgesi almış olmak. 

(Diğer şartlar şartnamede yazılıdır.) 
5 — ihaleye iştirak müddeti 26 Mayıs 1973 Cumartesi günü saat 

12.00 de sona erer. Her ne sebeple olursa olsun bu tarih ve saatten 
sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6 — Bakanlık ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 6511 /4-2 

• 
Salihli Belediye Başkanlığından: 

inşaat ilânı 
1 — Keşif proje ve şartnamelerine uygun olarak 31 Mayıs 1973 

Perşembe günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda 2490 sayılı 
Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme sure
tiyle yapılacak ihaleyi müteakip: 

a) Keşif bedeli 58.732,30 lira olup geçici teminatı 4405 lira olan 
muvakkat oto garaj i çevre duvarları ve yazıhaneler, 

b) Keşif bedeli 43.324,50 lira olup geçici teminatı 3.250 lira olan 
kutu menfez köprü inşa ettirilecektir. 

2 — Geçici teminat banka teminat mektubu veya Belediyemiz 
teminat makbuzu olacaktır. 

3 — 2490 sayılı Kapun hükümlerince hazırlanacak teklif zarfla
rına 1973 yılı ticaret sicil belgesiyle en az işin keşif bedeli kadar işi 
yapmış olduklarını gösterir belge konularak zarflar ihale saatinden 
bir saat önce Belediye Başkâtipliğine teslim edilmiş olacaktır. Postada 
vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

4 — ilân bedeli hariç diğer masraflar ihaleyi alana aitdir. Bu 
işlemle ilgili dosyalar mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşlerinde 
görülebilir veya bedelsiz temin edilebUir. ilgililere Uân olunur. 

6447 / 4 - 2 

D Ü Z E L T M E 
17/5/1973 tarihli ve 14538 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ma

liye Bakanlığına ait Tebliğin 2 nci maddesi (Bu tebliğ yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer) şeklinde 

Düzeltilir. 

D Ü Z E L T M E 
25/4/1973 gün ve 14517 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Ulus

lararası Sağlik Tüzüğü» nde görülen yanlışlıklar aşağıdaki şekilde; 
Düzeltilir. 

YANLIŞ - DOĞRU CETVELİ 

Madde No. Y A N L I Ş D O Ğ R U 

14 2. Gerekçeleri Gereçleri 
14 3. Limanım Limanının 
22 2. Fıkra iki defa yazılmış Mükerrer yazılan fıkra 

çıkacak 
23 1. önıgörüldüğü 1. Öngördüğü 
29 Reddetmeme sidir Reddetmemelidir. 
46 1 — Değils® 1. Değilde 
64 3. Öncelik 3. önceki 
67 Uçaşa Uçağa 
74 2. Bildisinin Bildirisinin 
93 b) Uarınca b) Uyarınca 
99 2 — Havada'da 2 — Havanada 

101 3 —- Ihtiyazı 3 — İhtirazı 
106 1. İncelenmesine 1. incelemesine 

Ek : 2 Belirlenen Belirtilen 
Ek : 3 Sonra yeniden Sonra, yeniden 
Ek : 3 İmzalanamlıdır imzalanmalıdır. 
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Kocaeli K. M. Ç. K. Birliği Başkanlığından : 

C İ N S Î 
M. bedeli G. teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. Tarih ve Gün Saat 

(46) kalem sebze ve 
meyve 65.885,— 4.946,— 4/6/0973 P. tesi 15.00 

('36) kalem kum er
zak 84.277,50 6-320,— 4/6/1973 P. tesi 15.20 

(1800) Kg. kemiksiz sı
ğır eti 43.200,— 3.240,— 4/6/1973 P. tesi 15.40 

(36000) adet tek tip ek
mek veya pişir-
tilmesi • 35.000,— '2,61215,— 4/6/1973 P. tesi 15.55 

İzmit Yetiştirme Yurdu için alınacak (4) kalemde yazılı gıda mad
deleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle 
ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. İhale Hükümet Konağındaki Vali 
Muavini odasında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. İsteklilerin mez
kûr Kanun gereğince hazırlayacakları kapalı zarfları ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar Komisyon (Birlik) Başkanlığına vermeleri. İha
leye ait şartnameleri mesai saatlerinde Yurt binasındaki Birlik Muhasip
liğinde görebilecekleri, postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilme
yeceği ilân olunur. 6360 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge 
Müdürlüğünden: Ankara 

1 — Ankara Etlik virüs hastalıkları Laboratuvan kalorifer tesisatı 
ve inşaatı işleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile eksUtmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 1.277.000,—< liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 5/6/1973 Salı günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 5 inci Böl

ge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebüir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A — 52.060,— liralık geçici teminatım, 
B — 1973 yılına ait Ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat düekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme Şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını büdiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten Banka Referansım, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Plân ve teçhizat beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksütmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini, 
ibraz suretiyle 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakla
rı yeterlik belgesini teklif mektupları Ue birlikte zarfa koymaları lâzım
dır. 

6 —• İstekliler teklif mektuplarını 5/6/1973 Sah günü saat 10.00 a 
kadar makbuz mukamlinde Eksütme Komisyonu Başkanlrğına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 1/6/1973 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet Uân olunur. 6349/4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 94.072,40 TL. geçici teminatı 5.953,62 TL. olan 
73-2533-1 dosya numaralı 36 kalem V - Kayrşının imâl ettirilerek satma-
lınması Kapalı Zarf Usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

EksUtmesi 6/6/1973 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden dilekçe üe 10.— TL. bedelle alınır. İsteklüer 1973 yılı vizesi 
yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini, geçici teminat 
mektubu veya makbuzunu, Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri ve 
alman şamamenin her sahifesini imza ederek drş zarf içerisine koymak 
şartı ile hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeyi açma saatından 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

6421/4 -1 

A n k a r a L e v a z ı m A m i r l i ğ i 2 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı iki kalem malzeme kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihaıe 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edümez. 

M. bedeli G. teminatı İ h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Delgi Kartı 750.000 Ad. 37.500,-

Portatif Karyola 1.600 Ad. 256.000,,-

2.813-

13.990-

4 Haziran 1973 
Pazartesi 10.30 
4 Haziran 1973 
Pazartesi 11.30 

6286/4 -1 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemizin Cebeci Hastanesinin İnşaat ve Tesisat onarım 
işleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 900.000 lira olup geçici teminatı 39.750,— l i 
radır. Banka mektupları. Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığına hitaben l i 
mit dahili olacaktır. Nakit yatıracaklar ise; Ayniyat, Levazım Müdür
lüğünden tahsüat müzekkeresi alarak Ankara Üniversitesi Muhasebe 
Müdürlüğüne (Tandoğan Meydanı) yatıracaklardır. 

3 — İhale 7/6/1973 Perşembe günü saat 11.00 de Ankara Tıp Fa
kültesi Cebeci Hastanesi Başhekimlik binasında toplanacak Satınalma 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ile eklerini havi dosya Sıhhiyedeki (Mor
foloji) Dekanlık binasındaki Ayn. Lvz. Müdürlüğünde hergün 8.30 ve 
16.00 arası görülebilir. 

5 — İsteklilerin ihaleye iştirakleri için : 
a) 39.750,— liralık geçici teminat vermeleri; 
b) 1973 Yılı tasdikli Ticaret Odası belgesini, 
c) Bayındırlık Bakanlığmdan almış oldukları (B) grubundan en 

az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müte
ahhitlik karnesini,' benzeri bir işi bitirip kabulünü yaptırdığı belgeyi ay
rıca eksiltme şartnamesinde istenen belgeyi dilekçesine ekleyerek Anka
ra Üniversitesi Tıp Fakültesi İştirak Belgesi Komisyonuna 5/6/1973 Salı 
günü saat 16.00 ya kadar müracaat ederek iştirak belgesini alıp; Tek
lif mektubu ile birlikte 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
tarifine göre hazırlıyacakları kapalı zarfa koymaları şarttır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarım 7/6/1973 Perşembe günü saat 
10.00 a kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili tes
lim etmeleri şarttır. 

7 — Postadaki gecikmeler, Telgrafla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. İlân olunur. 6436/4-1 

Altmdağ 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Murat Koksal vekilleri Avukat Oktay Arıhan ve Melahat Erdemir 
tarafından Atiye Alkm ve Hasan Yılmaz aleyhine Mahkememizin 
1970/970 esasına ikame edilen tazminat davasının yapılan duruşması sı
rasında davalılardan Atiye Alkm'a gönderilen tebligat bilâ tebliğ iade 
olunmuş ve yapılan zabıta tahkikatına rağmen de adresi tespit edilemedi
ğinden kendisine ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen 
davalı Atiye Alkm duruşmanın bırakıldığı 14/6/1973 günü saat 9.35 de 
bizzat veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmesi aksi takdirde gıyap 
kararı çıkarılacağı ilânen tebliğ olunur. 6236 

Yenimahalle 2 nci Asliye Hukuk HâkimUğinden : 

1972/476 
Davacı Mehmet Biçer tarafından davalı Lilian İren aleyhine açmış 

olduğu boşanma davasının yapılan açık duruşmasında : 
Davalının adresinin meçhul olup dava dilekçesi Resmî Gazete ile ilân 

edilmiş olduğundan hakkında ilânen gıyap kararının tebliğine karar veril
miş bulunduğundan karar gereğince davalının duruşmasının bırakıldığı 
13/6/1973 tarihinde saat 1,0.00 da mahkemede bizzat veya kendisini tem-
silen bir vekilin hazır bulundurulması gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 6288 
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A n k a r a L e v a z ı m A m i r l i ğ i 1 N o . l u S a t m A l m a K o m i s y o n u 
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen (bedel ve geçici teminatları ya
zılı bir kalem yumurta kapalı zarfla .eksiltmeleri hizalarında ki gün ve 
saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Yumurta, Tah. Fiyatı : 55 kuruş, Miktarı : 600.000 Ad. 
M. bedeli : 330 000,— Lira G. teminatı : 16.050,— lira İhale Günü Saati : 
4 Haziran 1973 Pazartesi 11.00 de, Merkez 6287 / 4-1 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : x 

1973/222 
Davalı : Ülker Gencer, Güvercüüik Caddesi 65/13 Aşağı Ayrancı 

Ankara 
Davacı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı vekili Avukat Gülsen 

Eliçevik tarafmdan aleyhinize açılan hak etmediğiniz Eylül 1972 ayı maa
şından bakiye 839 lira 10 kuruşluk davanın yapılan duruşmasında : 

Adınıza çıkartılan davetiye tebliğsiz iade edilmiş ve yaptınlan tah
kikatta da adresiniz tespit edilemediğinden ilânen davetiye tebliğine karar 
verilerek duruşma 7/6/1973 Perşembe günü saat 10.05 e bırakılmıştır. 
Mezkûr gün ve .saatte duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz ve bir vekille 
kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde adınıza gıyap kararı çıkanlacağı 
hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 6291 

Yenimahalle 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/744 
Davacı Türkiye Elektrik Kurumu tarafmdan davalı Zekiye Bayrak

tar ve arkadaşlan aleyhine açmış olduğu men'i müdahale davasuun ya
pılan duruşmasında : 

Davalılardan Havva KöktsaTın evvelce ikamet etmekte - bulunduğu 
Demetevler 2 nci Cadde numara 9 da ikamet etmekte iken bu adresinden 
aynlmış, mahkeme ve gerekse zabıtaca arandığı halde tebligata sarih .ad
resi bulunamadığından dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere 
davalmm Mahkememiz duruşma.salonunda 56/6/1973 tarmmde:hulunması 
veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi ilân olunur. 6342 

1972/743 
Davacı Türkiye Elektrik Kurumu tarafmdan davalı Hasan" Yeniçeri 

ve arkadaşlan aleyhine açmış olduğu ımen' i - müdahale davasının yapılan 
duruşmasında : 

Davalılardan Zehra Yılmaz Demetevleri 2 nci Cadde numara 11/2 
deki adresinde ve yine davalı İsmail Uysal Demetevler 2 nci cadde numara 
11 deki adreslerinde ikamet etmekte iken bu adreslerinden aynldıklan 
tebligata sarih adreste bırakmadıklarından, dava dilekçesinin ilânen teb
liğine karar verilmiştir. Karar gereğince dava dilekçesinin tebliği yerine 
kaim olmak üzere davalıların duruşmanın bırakıldığı ,11/6/1973 tarihinde 
duruşmamız salonunda .hazır bulunmalan -veya kendilerini bir -vekille tem
sil ettirmeleri ilan. olunur. 6343 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14 üncü Bölge Müdürlüğünden : BURSA 

1 — Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatlan ihale gün ve saatları, müracaat son günü vemıalî durum bildirileri sazılı »işlerin eksütmeleri 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır. 

2 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme. Şube Müdürlüğü ile^ Bursa!da Kara-
yollan 14 üncü Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
İsteklilerin 1973 yılına ait Ticaret Odası vesikası veya esnaf belgesini. Şirketlerin sözleşmeye esas ilk'ilân tarihinden-sonra alınmış hali faa

liyet belgesi ile Bölge Müdürlüğünden alacaklan Yeterlik Belgesini, usu'ü dairesinde aşağıda yazılı, her iş için hizasmda-gösterilen-.miktarda mu
vakkat teminat vermeleri (Teminat mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığı'nm 12/1/1956 gün ve.'5297 - 15/ET23 sayılı tamimine 
uygun olmaları) 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için tespit edilmiş olan müracaat «onr^günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayollan 14 üncü 'Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) *ve dilekçe
lerine : a —• ) Babaderesi Köprüsü yapımı işi için en az keşif bedeli kadar Aşağı Köy köprüsünün onarımı işi için en az Jseşif »bedeli kadar 
Gemedere Grubu köprüleri tahkimat onarımı işi için en az bir defada 140 000 — liralık, Çatak Köprüsü yapımı işi içi».en az keştf-bedeli kadar, 
Koyuneli Köprüsü (Tabiiye değiştirme) işi için en az keşif bedeli kadar, Çanakkale - Balıkesir il Hd. Balıkesir ilt yolu, Balıkesir -.iBdkremit- ayr 
Balıkesir - İzmir Hd. yoluna çektirilecek alt temel ve temel malzeme işi için bir defada 576180,— liralık, Balıkesir - Gökçedağ yolu Balıkesir-
Savaştepe - Sarıbeyler il yolu, Kepsut ayr. - Durak il yollarına çektirilecek Alt temel ve temel malzemesi işi için bir defada 332.65€v— liralık, 
bir iş yaptığım gösterir resmî tasdikli belgelerini, b— ) her iş için ayrı ayn malî durum bildirisi Ue-Banka Mektubunu, û-— ) Plân-ve 
Teçhizat beyannamesini, e — ) Taahhüt beyannamesini, f — ) Teknik personel beyannamesini, g — ) İsteklilerin gerçek tek kişi olması 
halinde imza sirkülerini, Şirket olması halinde Şirket sirkülerini, h — ) Müteahhitlerin iş yerini görüp tetkik .ettiklerine dair .Bölge ^Müdürlüğün-
üen alacakları tasdikli belgelerini bir adet fotoğraf ile bir liralık damga pulunu eksiksiz olarak ekliyerek bu işlerin eksiltmelerine girmek için 
Yeterlik Belgesi almalan lâzımdır. Alt temel ve Temel Malzemelerinin İhzar, nakil ve figüresi işleri için Teknik personel beyannamesine lüzum 
yoktur. (Her iş için dilekçelerine ayrı ayn belgeler bağlanacaktır.) 

5 — İsteklilerin yukanda istenilen belgeleri havi 2490 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre hazırlıyacaklan -teklif- mektuplarını eksiltme 
günü ihale saatmdan en geç bir saat evvel Bölgemiz ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri lâzımdır:-Postada olacak 
gecikmeler ile Yeterlik Belgesi için telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

Malî durum 
Keşif bedeli G. teminatı E k s i l t m e n i n Belge Mür. bildirisi 

,îşin Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Tarih, Gün Saati son günü Lira Kr. 

Çanakkale ilinde Firanlı Gülpmar i l yolunun (1+739.50) Km. sindeki 
Babaderesi Köprüsü yapımı işi. 
Bilecik istasyonu - Söğüt Devlet yolunun { + 6 0 0 ) Km. sindeki Aşağıköy 
Köprüsünün onanım işi. 
Çanakkale ili muhtelif Devlet yollarındaki Gemedere Grubu Köprülerinin 
tahkimat onarım işi. 
Gediz - Hisarcık i l yolunun ı ( 3 0 + 4 6 6 ) ı Km. sindeki Çatak Köprüsü yapımı. 

Gönen - Balya il yolunda (23+450) Km. sindeki Koyuneli Köprüsü tabiiye 
değiştirilmesi işi. 
Çanakkale - Balıkesir il Hd. - Balıkesir, (Balıkesir - Edremit) ayr.-Balı
kesir - İzmir Hd. il yollarının muhtelif kilometrelerine çektirilecek Alt 
temel ve Temel Malzemesinin İhzar,- nakil ve figüresi işi. 
(Balıkesir - Gökçedağ), Balıkesir - Savaştepe - Sarıbeyler ve Kepsut ayr-
Durak il yolunun muhtelif Kilometrelerine çektirilecek Alt temel ve Te
mel .malzemesinin .ihzar, nakil ve figüresi işi. 

250.000,— 13.750 — 11/6/1973 11.00 5/6/1973 20.000 — 
Pazartesi Salı 

105.1119,17 6.505,96 12/6/1973 11.00 '5/6/1073 ' 8v409;53 
.Sah Salı 

278.033,30 14.871,33 12/6/1973 15.00 6/6/1973 22.242v66 
Salı Çarşamba 

400.000,— 19.750,— 13/6/1973 11.00 6/6/1973 32,000 — 
Çarşamba " Çarşamba 

102.500,— -6.375,— 13/6/1W3 15.00 7/6/1973 8.200 — 
Çarşamba Perşembe 

1.152.357,— 48.320,71 25/6/1973 11.00 15/6/1973 87.617,85 
Pazartesi ,Cuma 

765.241,25 34.359,65 3/7/1973 11.00 20/6/1973 61:219,30 765.241,25 
Salı .Çarşamba 

6437/4 -1 
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Akkuş .Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Miktarı Parti Fiyatı % 7,5 Tem 
Emvalin cins ve nev'i M 3 . Dm3. adedi Lira Kr. Lira Kr. 

I I I . Sınıf normal boy fırınsız 88.457 1 1.000,— 6.650 — 
I I I . Sımf yanı alınmamış fırınsız 691.029 9 775 — 41.285,— 
I I I . Sınıf yanı alınmamış fırınlı 1204.052 18 775,— 70.040,— 

I I . Sınıf yanı alınmamış fırmlı 27.843 1 1.025,— 2.150 — 
I. - Sınıf normaL ufak mal ¿3.036 1 750,— 3,550 — 
I. Sınıf kısa boy ufak mal 97.979 1 675,— 4.960 — 

İV.. Sınıf Jkayın kereste - fırınlı .416.135 7 650,— 16.625,— 
IV~ Sınıf Y. . alınmamışı fırınlı 11761719 -18 575,— 51.050,— 
IV. Sınıf Yu alınmamış fırınsız 59.5J89 9 575-,— 25.910,— 

1 — Yukarıda yazılı partiler % 25 peşin ve % 75 vadeli olarak 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 —Artırma 25/5/1973 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 
de Fabrika Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3 — Satışın başlama tarihinden en geç yarım saat evveline 
kadar taliplilerin her parti için-% 7,5 teminat yatırmaları şarttır. 

4 — İsteklilerin belirli gün- ve-saatte % 7,5 teminatları ile birlikte 
komisyona müracaatları ilân olunur. 6631 / 1-1 

• 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İnşaat yaptırılacaktır 
Kurumumuzca, Urfa Et Kombinası sosyal tesisler ve ikmâl işleri 

birim fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 —.Eksiltme 6 Haziran 1973, Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'

da Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 
2—.Tahmini keşif tutan (715.000,— TL.) olup, geçici teminatı 

32.350,— TL. sidir. 
3 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup 

isteklilerin; 
a) «B» grubu müteahhitlik karnesi, 
b) Eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinde belirtilen vesika

larla 31/5/1973 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğü
müz İnşaat Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmekte
dir. 

4 — İştirak belgeleri 4/6/1973 tarihinden itibaren İnşaat Müdür
lüğünden, alınacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat 15.00 e kadar eksiltme şart
namesinin 9 uncu maddesine uygun olarak Genel Müdürlüğümüz 
Umumî Evrak Şefliğine verilmiş olması şarttır. 

6 — Dosyalar Urfa Et Kombinası ile Genel Müdürlüğümüz İnşaat 
Müdürlüğünde görülebilir. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi tama
men veya kısmen yapıp yapmamakta veya tercih ettiği talibe vermekte 
serbesttir. 6601 /1-1 

Burdur Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz Merkez Atelyelerine 6 ton çekerli gezer köp
rülü vinç yaptırılması kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — İşin muhammen bedeli 150.000,— TL. sidir. 
3 — Teklif zarflarının 11/6/1973 Pazartesi günü saat 10.00 a kadar 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmekte
dir. Zarflar aynı gün saat 15.00 de ihale Komisyonunda açılacaktır. 

4 — İhaleye ait Şartname ve diğer evrak 20,— TL. sı mukabili 
Genel Müdürlüğümüz (Makina ve Tesisat Müdürlüğünden) temin edi
lebilir. 

5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin: 
a) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlük veznesine yatıracakları 

d.750,— TL. geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
b) 1973 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Kurumumuz Genel Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belge

sini, 
teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — Yeterlik belgesi, alınması için son müracaat tarihi 4/6/1973 
günü saat 17.00 e kadardır. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kıs
men veya tamamen yapıp yapmamakta veya istediğine verip verme
mekte serbesttir. 6602 / 1-1 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Mak diesel lokomotifi yağ ve su radyatörü satın alınacaktır 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

Mak Diesel lokomotifi yağ ve su radyatörü satın alınacaktır. 
2 — Teklif zarfları en geç 28 Mayıs 1973 Pazartesi günü saat 17.00 

ye kadar Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K. 1.) Genel Muhaberat Şefli
ğine verilmiş olacaktır. 

3 — Zarflar ertesi gün saat 9.30 da Müessesemiz Ticaret Müdür
lüğünde açılacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta E . K. 1. Ticaret Müdürlüğünden, 
Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satın Alma Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Cad
desi Deva Çıkmazı Sümer Han kat 4-5 de T. K. 1. Satın Alma Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi -değildir. 
6603 /1-1 

-| • 
Etibank Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemizin senelik koyun ve sığır eti ihtiyacı kapalı zarf 
usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İhale 6/6/1973 günü saat 15.30 da Müessesemiz Satm Alma 
ve İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat 30.000— TL. dır. 
4 — Şartname Ankara'da Etibank Genel Müdürlüğünde, istan

bul'da Etibank Alım Satım Şubesinde ve Müessesemiz Ticaret Müdür
lüğünde görülebilir. 6539 /1-1 

% 7,5 
Par t i M i k t a r ı M. bedeli, Satış Muv. teminat 

Deposu •Cins nev'i ve kalitesi adedi Adet M'. Lira Kr. tarihi Lira Kr. 

Akçaören I I I . S. N. B. Ck. Tomruk 23 3916 1158.916 450 — 25/5/1973 39.793,— 
I I I . S. K. B. Çk. Tomruk 2 636 108.416 325,— » 2.643,— 

Yekûn 25 4552 1267.332 î 42.436,— 
1 — İşletmemizin Kemer Bölgesi Akçaören istif yerinde mevcut 1973 yılı istihsalinden olup, 25 parti, 4552 adet, 1267332 M 3, muhtelif cins 

orman emvali 25/5/1973 tarihine raslayan Cuma günü saat 14.00 de Kemer Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak, komisyon .huzurunda 
15/B modeli vadeli satış şartnamesine, göre % 40 bedeli, nizami faizi, vergi ve msumları, peşin. bakiyesi 90 gün .vadeli müddetsiz ve kati 
banka.mektubu karşılığında olmak üzere açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Ahcılann % 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden evvel ya tırmalan, banka mektubu vereceklerin İşletme adı ile,almak istedikleri 
parti numaralanm belirtmeleri, mektuplann kati ve müddetsiz olması şarttır. 

3 — Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, İsparta Orman Başmüdürlüğü, Ankara, İsparta, Antalya, Afyon, Kütahya, 
Denizli, Eğirdir. Bucak, Gölhisar, Ş. Karaağaç, Eskişehir İşletmeleri ileKonya ve Kemer Bölge Şefliklerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatde teminat makbuzları ile birlikte satış komisyonuna müracaatları Uân olunur. 6629 / 1-1 



— 36 — 

Spor Toto Teşkilât Müdürlüğünden: 

1 — Teşkilâtımızın Erdek Zeytinli Ada sosyal dinlenme kampı 
tesislerinde onarım işleri kapalı zarfla teklif alma usulü yaptırılacak
tır. 

2 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Spor - Toto 
Teşkilâtı (Mithatpaşa Caddesi No. 38) Levazım Şube Müdürlüğü ile 
istanbul (İstiklâl Caddesi No. 32 Beyoğlu) İzmir (Cumhuriyet Bul
varı No. 139/1) Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

3 — İhale 6/6/1973 günü saat 15.00 de Ankara Yenişehir Mithat
paşa Caddesi No. 38 deki Spor Toto Teşkilâtı Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığında kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılacaktır. Posta
daki gecikmelerden Teşkilât sorumlu değildir. 

4 — Onarım işlerinin muhammen bedeli 143.000,— (Yüzkırküç 
bin) TL. sı olup geçici teminatı 5.720,— (Beşbin yediyüzyirmi) TL. si
dir. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin Ticaret veya Sanayi veya Ticaret 
ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunduklarına dair 1973 vizesine havi bir 
belge ibraz etmeleri şarttır. 

6 — İhale ile ilgili teklif mektuplarının 6/6/1973 günü saat 15.00 
e kadar Teşkilât Satın Alma Komisyonuna teslim ve teminatların ise 
aynı gün en geç saat 14.00 de kadar Teşkilât Veznesine yatırılması 
şarttır. 

7 — Teşkilâtımız 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya en uygun teklifi tayin ve tespitte ser
besttir. 6604 / 2-1 

1 — Teşkilâtımız matbaasında bilet basımında kullanılan azami 
30 adet silindir 1973 malî yılı içinde (28/2/1974 tarihine kadar kapalı 
zarfla teklif alma usulü ile zaman zaman kauçuk kaplatılacaktır. 

2 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Spor - Toto 
Teşkilâtı (Mithatpaşa Caddesi No. 38) Levazım Şube Müdürlüğü ile 
istanbul (İstiklâl Caddesi No. 32 Beyoğlu) İzmir (Cumhuriyet Bul
varı No. 139/1) Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

3 — İhale lî/6/1973 günü saat 15.00 de Ankara Yenişehir Mithat
paşa Caddesi No. 38 deki Spor Toto Teşkilâtı Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığında kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılacaktır. Posta
daki gecikmelerden Teşkilât sorumlu değildir. 

4 — Yaptırılacak işlerin muhammen bedeli 25.000,— (Yirmibeş 
bin) TL. olup geçici teminatı 1.000,— (Bin) TL. sidir. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin Ticaret veya Sanayi veya Ticaret 
ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunduklarına dair 1973 vizesine havi bir 
belge ibraz etmeleri şarttır. 

6 — İhale ile ilgili teklif mektuplarının 11/6/1973 günü saat 15.00 
e kadar Teşkilât Satın Alma Komisyonuna teslim ve teminatların ise 
aynı gün en geç saat 14.00 de kadar Teşkilât Veznesine yatırılması 
şarttır. 

7 — Teşkilâtımız 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya en uygun teklifi tayin ve tespitte tama
men serbesttir. 6605 / 2-1 

Ticaret Bakanlığından: 

1 — Bakanlığımız Elektronik Bilgi İşlem Merkezimizce kullanıl
mak üzere devamlı form (Continuous) 1ar ile delgi kartları ayrı ayrı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 4/6/1973 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
15.00 de Bakanlık Levazım Müdürlüğü odasında kurulu komisyonca 
yapılacaktır. 

3 — Formların baskısına ait muhammen bedel 76.500 lira olup 
geçici teminatı 5.075 (beş bin yetmiş beş liradır.) 

4 Delgi kartlarının baskısına ait muhammen bedel 70.500 lira 
olup, geçici teminatı 4.775 (dört bin yedi yüz yetmiş beş) liradır. 

Form ve kartların baskı işine talip olanlar formlar için ayrı, 
delgi kartları için ayrı teklif vermeleri şarttır. 

6 — Her iki işe talip olanlarda formlar ve kartlar için ayrı ayrı 
fiyat bildirmeye mecburdur. 

Ayrıca, teklif mektuplarına bastıkları form ve kart numunelerini 
eklemelerini ve Ticaret odasından bu gibi işleri yaptıklarına dair belge 
ibraz etmeleri şarttır. 

7 — Bu işe ait teknik ve Genel Şartname her gün mesai saatleri 
dahilinde Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

8 — İstekliler 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Baş

kanlığına vermeleri veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderme
leri şarttır. 

9 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6607 / 4-1 

Demirköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/96 
Davacı Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından davalı Tevfik 

Tüzün Terman hakkında açılan alacak davasının yapılan açık yargı
laması sırasında : 

Karar gereğince adresi meçhul olan davalıya davetiyenin ilânen 
tebliği ile duruşmanın 31/5/1973 Perşembe günü saat 10.00 a talik edil
diği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6586 / 1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Karabük 

50 ton taranmış beyaz üstüpü satın alınacaktır 
Genel Müdürlüğümüz tarafından kapalı zarf usulü ile 50 ton 

taranmış beyaz üstüpü satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname; 
1) Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlüğü, 

İç Alımlar Servisinden, 
2) istanbul'da Taksim, Cumhuriyet Caddesi, Doğupalas No. 7 

Kat 4 deki istanbul Mümessilliğimizden, 
3) Ankara'da, Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara 

İrtibat Bürosu Şefliğimizden: 
bedelsiz olarak alınabilir. 

İstekli'ler şartnameye uygun olarak hazırlayacakları kapalı tek
lif mektuplarını geçici teminatları île birlikte en geç 5 Haziran 1973 
Salı günü saat 14.30 a kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haber
leşme ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur. 

6606 / 2-1 

Köy İşleri Bakanlığı Antalya Topraksu V. Bölge Müdürlüğü Bur
dur Ekip Başmühendisliğinden: 

tşin yeri ve cinsi 

Burdur - Merkez - Kemer Nahi
yesi sulama inşaatı 

Burdur - Merkez - Kozluca ve 
Yeşilova - Başmakçı sulama 
grup inşaatı 

Burdur - Yeşilova - Yarışlı Su
lama inşaatı 

Burdur - Merkez - Askeriye - Kış-
'a - Çerçin sulama inşaatı 

K. bedeli 
Lira Kr. 

587.490,— 

145.000,— 

556.192,— 

700.000 — 

G. teminat İhalenin 
Lira Kr. Günü Saati 

27249,60 23/5/1973 10.00 
Çarşamba 

8.500 — 23/5/1973 11.00 
Çarşamba 

25.997,68 23/5/1973 15.00 
Çarşamba 

31.750,— 23/5/1973 16.00 
Çarşamba 

1 — Yukarıda sıralanan işler hizasında gösterilen gün ve saatte 
2490 sayılı Kanuna göre ve ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale topraksu Burdur Ekip Başmühendisliği binasmda yapı
lacaktır. Bu işlere ait eksiltme dosyalan her gün mesai saatleri içinde 
Başmühendisliğimiz binasında görülebilir. 

3 — İsteklilerin C. grubu mutahhit karnesi, yapı araçlan bildi
risi, malî durum bildirisi, teknik personel bildirisi ve taahhüt bildiri
sini bir dilekçeye ekliyerek ihale gününden en az üç gün evvel (tatil 
günleri hariç) Belge Komisyonuna müracaat ederek, ihaleye iştirak 
belgesi alması şarttır. 

4 — İsteklilerin bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış 
ticaret ve sanayi odasma kayıtlı bulunduğuna dair belge, geçici temi
nat makbuzu ile her iş için ayn ayrı 2490 sayılı Kanunun tarif ettiği 
şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
öncesine kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi 
şarttır. 

5 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez. 5618 / 4-3 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den : 

10.000 ton melas ihracı süre uzatımı 
Barış ve Adalet Gazetelerinin 6-8 Mayıs 1973, Tercüman ve Milli

yet Gazetelerinin 7 - 9 Mayıs 1973, Resmî Gazete'nin 8 Mayıs 1973 tarihli 
sayılarında yayınlanan ilânımızdaki 15/6/1973 - 25/6/1973 olan melas 
yükleme tarihi 25/6/1973 - 5/7/1973 tarihine uzatılmıştır. 

ilgililere duyurulur. 6552 / 1-1 

Yapı işi ilânı 
Ankara Makina Fabrikamızın 3.200.000,— lira keşif bedelli I I I . hol 

bina inşaatı (Çelik konstrüksiyon montaj ve imalâtı hariç) kapah tek
lif usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

ihaleye girmek istiyenler, Ankara Mithatpaşa Caddesi No. 14 
deki Genel Müdürlüğümüz veznesinden 250,— TL. (Ikiyüzelli lira) kar
şılığında alabilecekleri veya mezkûr yerde inceliyebilecekleri ihale dos
yasındaki esaslar dahilinde, yeterlik belgesi alabilmeleri için şartna
memizde belirtilen belgeleri havi bir dilekçe ile en geç 24/5/1973 günü 
saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne 
müracaat edeceklerdir. 

İr 

Yeterlik belgesi alanlar ise ihale için tekliflerini en geç 28/5/1973 
günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlü
ğüne vermiş olacaklardır. 

Postadaki gecikmelerden Şirketimiz sorumlu olmayacaktır. 
2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi yapıp yap

mamakta veya söz konusu işi dilediğine vermekte serbesttir. 
6553 /1-1 • 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

Erkek memur alınacaktır 
Bankamızın Merkez (Ankara) ve istanbul ile izmir dahil olmak 

üzere taşra birimlerinde çalıştırılmak amacıyla iktisat, Hukuk, Siya
sal Bilgiler Fakülteleri ile iktisadi Ticari ilimler Akademisi ve ben
zeri Yüksek Okul ve Fakülte, lise (Dengi hariç), Kolej ve Ticaret Lisesi 
mezunları arasından sınavla erkek eleman alınacaktır. 

1 — Aranan şartlar : 
a) Değişik 657 sayılı Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel 

ve özel şartlan haiz olmak, 
b) Fiili askerlik görevini yapmış bulunmak, 
c) 18 yaşını doldurmuş ve sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını 

geçmemiş olmak, 
d) Herhangi bir kuruma karşı mecburi hizmete yükümlü olma

mak, 
e) Herhangi bir okulda öğrenci olmamak. 
Bu nitelikleri taşıyanlardan Lisans üstü uzmanlık eğitimi gören

lerle yabancı dil bilenler tercih edilecektir. 
2 — isteklilere değişik 657 sayılı Kanununun 36 nci maddesine 

istinaden aylık verilecektir. 
istanbul ve izmir'den müracaat edenlerin anılan illerdeki Bölge 

Müdürlüklerine, Ankara'dakilerin Genel Müdürlük Personel Müdürlü
ğüne, taşradakilerin o yerlerde kurulu birim amirlerine 26/5/1973 tari
hine kadar yazılı olarak veya şahsen baş vurarak, alacaklan «Iş isteme 
formunu» doldurmaları gerekmektedir. Bu formlar, Ankara ve taşra
dan müracaat edecekler tarafından «Etibank Personel Müdürlüğü -
Ankara» adresini, izmir veya istanbul'daki müracaat sahipleri tara
fından ise sözü edilen Bölge Müdürlüklerine gönderilecektir. Bu form
ların incelenmesi sonunda uygun nitelikte olduğu tespit edilenlere, 
sınav, yer, gün ve saati yazı ile bildirilecektir. 6538 / 1-1 • 

İğdır Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 

1 — İğdır Devlet Üretme Çiftliği Serdarbulak Yaylası hayvan 
içme suyu tesisi ikmal inşaatına ait elektrik ve bir kısım inşaat işleri 
emanet usulle yaptırılacaktır. 

2 — ihale kapalı zarf usulüyle 24 Mayıs 1973 Perşembe günü saat 
15.00 de Çiftlik idare binasında yapılacaktır. 

3 — Keşif bedeli 300.000,— TL. olup geçici teminat 15.750,— lira
dır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünde, İğdır ve Aralık Belediyeleri ile Çiftlik Merke
zinde görülebilir. 6630 /1-1 

Eyüp Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/487 
Davacı Ahmet Süren tarafından Gaziosmanpaşa, Çeşmeli Sok. 

No. 33 de ikamet eden Ferihan Süren hakkında yapılan duruşmada: 
Davalının adresinin meçhul olduğu, adına çıkanlan tebligatın bilâ 

tebliğ iadesi ve zabıta tahkikatı ile anlaşılmış olduğundan davalının 
4/5/1973 günü duruşmaya gelmediğinden gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiştir. 

Davalının 1/6/1973 günü saat 10.30 da mahkemeye gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında devam ede
ceği gıyap karan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6587 /1-1 

Devlet Orman işletmesi Gündoğmuş Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı M. Bed. 
Deposu Malın cinsi ve nev'i adedi Adet M3. Dm3. Lira 

Armutlu 2. S. N. B. Karaçam Tom. 2 42 64.626 650 
» 3. S. U. B. Karaçam Tom. 1 16 6.547 650 

3. S. N. B. Karaçam Tom. 5 547 233.320 500 
» 3. S. K. B. Karaçam Tom. 1 29 15.329 350 

Armutlu, 
S. Çaltı 3. S. N. B. Kızılcam Tom. 21 4598 894.430 370 

» » 3. S. K. B. Kızılcam Tom. 5 1326 173.730 320 
Armutlu 3. S. N. B^Sed. tomruk 1 124 42.338 600 

» 3. S.N.B.Kök. tomruk 1 26 6.480 400 
» Evsafı düşük ardıç Tom. 1 8 2.304 250 

S. Çaltı, 
Armutlu Çam sanayi odunu 6 3393 217.658 240 
S Çaltı Çam maden direk 1 665 38.596 300 
Armutlu Sedir sanayi odunu 1 48 11.000 315 

1 Yukanda müfredatı yazılı orman emvali 26/5/1973 günü 
saat 13.30 da İşletme satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 
% 25 i peşin % 75 i banka teminat mektubu karşılığında üç ay vadeli 
açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Alıcıların % 7,5 teminatlanna en geç saat 12.00 ye kadar 
yatırmış olmaları, banka mektubu vereceklerin işletme adını belirt
meleri şarttır. 

3 — Satışa iştirak edecekler 15/B No. lu şartnamede istenen bel
gelerin tamamlanması, aksi halde satışa iştirak edemeyeceklerdir. 

4 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya 
Orman Başmüdürlüğü ile Başmüdürlüğümüze bağlı işletmelerde ve 
izmir, istanbul Başmüdürlüklerinde görülebilir. 

5 — Alıcılann belirli gün ve saatte teminat makbuzlan ile bir
likte satış komisyonuna müracaatlan ilân olunur. 6627 / 1-1 

Diyarbakır Karayolları 9 uncu Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz (Mardin - Ömerli) Ayr. Savur - Epşi yolunun 44 + 400 -
81 + 400 Km. leri arasına 101750 M 3 . Batman, Ayr. Hasankeyf yolunun 
8 + 750-33 + 150 Km. leri arasına 24525 M 3, idil - Cizre yolunun 
0 + 000 - 26 + 100 Km. leri araşma 29232 M 3. Cizre - Uludere yolunun 
0 + 000 - 94 + 000 Km. leri arasına 42375 M3, lık alt temel malzemele
rinin nakliyesi, figüresi boşaltma işi 5539/26 nci maddesine göre bir 
müteahhide pazarlıkla yaptınlacaktır. Bu işlerin cem'an keşif bedeli 
2.465.493,72 lira olup geçici teminatı 87.714,82 liradır, Pazarlık 21/5/1973 
Pazartesi günü saat 10.00 da Müdürlüğümüz ihale komisyonunda yapı
lacaktır. Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 1973 yılı vizeli ticaret 
odası belgesi, teminat Müdürlüğümüzden alınmış yeterlik belgesini 
ibraz etmeleri şarttır, isteklilerin yeterlik belgesini alabilmeleri için 
numunesine uygun müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış A. B. C. gruplarından birinden en az bu işin toplamı kadar 
miktan ihtiva eden müteahhitlik karnesi veya en az işin yarısı kadar 
aynı cins bir işi en geç üç yıl önce yaptığına dair bitirme belgesi ilân 
tarihinden sonra alınmış 200.000,— liralık banka referansı plan ve teç
hizat beyannamesi, taahhüt beyannamesini evrakına noksansız olarak 
ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almalan şarttır. Yeterlik belgesi 
son müracaat günü 18/5/1973 günü mesai sonuna kadardır, telle müra
caat kabul edilmez pazarlık dosyası her gün mesai saatlerinde Müdür
lüğümüzde Malzeme Servisinde görülebilir. 6628 / 1-1 
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Polis Enstitüsü Müdürmğltoden-: 

Alınacak B. fiyatı M. tutarı 
malın cinsi M i k t a r ı Lira Kr. Lira Kr. 

Süt 6000 Kg. 4 — 24.000,— 
Yoğurt 16000 Kg. 3,50 35.000,— 

59.000-,— 

Beyaz peynir 1S00 Kg. 17,— 25.500 — 
Aşurelik buğday 200 Kg. 2,50 500 — 
Badem içi 100 Kg. 50,— 5.000 — 
Konserve bezelye 3000 Ad. 7,— 21.000,— 
Bulgur 1500 Kg. 2,50 6.750 — 
Börek yağı (A. margarin) 1000 Kg. 9,— 9.000,— 
Ceviz içi 200 Kg. 22,50 4.500,— 
Çam fıstığı 100 Kg. 45,— 
Deterjan 3000 Kg. 6,— 18.000,— 
Fındık içi 150 Kg. 25,— 3.750,— 
Gülsuyu" 50 Şişe 3,50 175,— 
Ihlamur 50 Kg. 45,— 2.250,— 
irmik 600 Kg. 4,— 2.400,— 
Karabiber 10 » 40,— 400,— 
Kaşar peyniri 1000 » 22,50 212.500,— 
Kırmızı mercimek 1000 » 4,25 4.250,— 
Kuru barbunya 1000 > 5,50 5.500,— 
Kuru fasulye 2500 » 6,50 16.250 — 
Kuru üzüm 760 » 10,— 7.500 — 
Kuş üzümü 40 » 8 — 320,— 
Kuru kayısı 500 s. 16,— 9.000,— 
Çubuk makarna 2000 » 3,50 7.000,— 
Nişasta 300 » 4,25 1.275,— 
Nohut 1500 » 6,50 8.250,— 
Pekmez 500 » 5,50 2.750,— 
Pirinç 5000 » 8 — 40.000,— 
Reçel (Vişne, Çilek) 800 » 7,50 6.000',— 
Sana yağı 700 % 8,25 5.775,— 
Sirk» 200 » 3,— 600,— 
Tahin 500 » 13,— 6.500 — 
Tahin helvası 600 » 10,— 6.000,— 
Turşu (Karışık, salata) 500 » 6,— 3.000 — 
Türlü konserve 1500 » 7,50 11.250,— 
Toz şeker 10000 » 4 — 40.000,— 
Un 5000 » 2,35 11.750,— 
Yemek tozu 1000 » 0,60 600,— 
Sofra tuzu 500 » 1,10 550,— 
Yeşil mercimıek 250 » 6,— 1.250,— 
Zeytin tanesi 750 » 11 — 8.250,— 
Pirinç unu 300 » 4,25 1.275,— 
Salça 2000 » 7,50 15.000,— 
Sabun tozu 1000 » 6,— 6.000,— 
Soda 750 » 1,50 1.125,— 
Şehriye (Tel, Arpa) 1000 » 3,50 3.500 — 

353.745,— 
Armut 2000 » 3,50 7.000,— 
Ayva 750 » 3,— 2.250,— 
Dolma biberi 1000 » 2,50 2.5O0.— 
Domates 3000 » 1,80 5.400,— 
Hıyar (Salatalık) 5000 Ad. 0.60 3.00O,— 
Ispanak 1500 Kg. 2,50 3.750,— 
Karnıbahar 500 » 3,— 1.500,— 
Karpuz 2000 » 1,20 2.400,— 
Kavun 2000 » 1,20 2.400,— 
Kestane kabak 1500 » 1,80 2.700,— 
Kıvırcık salata 1500 Ad. ı — 1.500,— 
Kuru soğan 3000 Kg. 1,80 5.400,— 
Lahana (Dolmalık) 1000 Kg. 1,80 1.800,— 
Limon 25000 Ad. 0.50 12.500,— 
Marul 2000 Ad. 1,50 3.000,— 
Maydanoz 3000 Ad. 0,50 1.500,— 
Patates 12000 Kg. 1.80 21.600,— 
Patlıcan 1000 Kg. 2,— 2.000,— 
Pırasa' 1500 Kg. 1,80 2.700,— 
Portakal 10000 Ad. 0,50 6.000,— 
Sivri biber 100 Kg. 2,50 250,— 
Şeftali 1000 Kg. 3,— 3.000,— 
Sarmısaflc 25 Kg. 10,— 250,— 
Taze bezelye 250 » 4,— ı.ooo,— Taze erik • 500 » - 2.000,— 
Taze fasulye 2000 » 3,— 6.000,— 
Taze kayısı 500 » 4,50' 2.250,— 
Taze soğan 600 » 2,50 1.250,— 
Taze, üzüm 2000 » 2,50 5.000,— 
Muz 1000 » e,— 9.000,— 
Dere otu 100 Ad. 0,40 40,— 
Semiz otu 300 Kg 3,— 900,— 
Vişne 300 Kg. 4,— 1.200,— 
Mandalina' 10000 Ad. 0,40 4.000,— 
Kiraz 300 Kg.. 4,60 1.350,— 
Taze kabak 1000 » 1,80 L800,— 

M. teminat 
L i r a K r . Y E R î 

İ H A L E N I N 
günü saati 

— 4.200,̂  Polis Enstitüsü 5/6/1973 1L0O 

.— 17.899,80 Polis Enstitüsü 5/6/1973 15.00 

_ 8.434,50 Polis Enstitüsü 5/6/1,973 16.30 



Alınacak 
malın cinsi 

B. fiyatı M. tutarı M. teminat 
M i k t a r ı Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. T B R t 

İ H A L E N İ N 
günü saati 

Elma 4000 » 3,— 12.000,— 
Havuç 1000 » 2,50 2.500,— 

143.690,— 
1 —• Okulumuz öğrencilerinim yiyecek ihtiyacı bulunan, yukarıda üç partide gösterilen maddeler 2490 sayılı Kanunum 311 inci madedsi gere

ğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İhaleye konulan yiyecek maddeleri, birim fiyatları adet ve maktan, muvakkat teminatı, ihalenin yapılacağı yer, gün ve saati karşıların

da gösterilmiştir. 
3 — İstekliler, 2490 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler üe ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesikalarını ibraz 

edeceklerdir. 
4 — İhaleye girecek olanlar, tekliflerini her maddeden indirim yapmak suretiyle hazırlıyacaklar. Yüzde üzerinden indirim yapanların teklif

leri kabul edilmeyecektir. 
5 — Talipliler kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri şarttır. (Postadaki vaitiı gecikmelerden mesuliyet ka

bul edilmez.) 
6 — Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içerisinde, Polis Enstitüsü Müdürlüğü Satın Alma Mubayaa Amirliğinde görülebilir. 

6027/4-2 
D Ü Z E L T M E 

12/5/1973 tarih ve 14533 sayılı Resmî Gazete'de 6027 sayı ile yayımlanan Polis Enstitüsü Müdürlüğüne ait ilânın cetvelde irmik'in muham
men bedeli 2.400.— lira olması gerekirken 400,— lira Armut'un miktarı 2 0 0 0 Kg. olması gerekirken 22O00 Kg. Elmanın miktan 4000 Kg. olması 
gerekirken Sehven 400-Kg., olarak, yayımlanmıştır. 

Düzeltilir. 6027 

Ağn Topraksu Ekip Başmühendisliğinden: 

Sıra K. Bed. G. Tem. İ h a l e 
N o . C i n s i Miktan Birimi Lira Kr. Lira Kr. Tarihi ve saati 

1 ~- Çimento nakliyesi 656.000 Ton 65245,10 4.51226 29/5/1973 10.30 
Kapalı zarf 

2 — II. sınıf mamul 
çam kereste 61.583 M 3 . 101.611,95 6.330,60 28/5/1973 11.00 

Kapalı zarf 
3 — Priz kapağı 2196483 Kg. 31.036,30 2.327,72 29/5/1973 11.30 

Kapalı zarf 
Yukanda (1-3) sıralannda isimleri malzeme nakliye ve alımian 

karşılannda gösterilen gün ve saatlerde topraksu Ağrı Ekip Başmü
hendisliğinde 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye 
çıkarılacaktır. 

1 — Şartnameler hergün bedelsiz olarak mesai saatlerinde Başmü
hendisliğimizde görülebilir. 

2 — Taliplerin yukanda yazılı işleri yaptığı gösterir 1973 yılı 
vizeli ticaret ve sanayi odalan vesikalan ile teminat mektubu ve tek
lif mektuplannı kapalı zarflarım ihale saatinden bir saat ööncesine 
kadar numaralı makbuz' karşılığında Komisyon Başkanlığına verme
leri gerekmektedir. 

3 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez. 

4 — En son müracaat tarihi: 26 Mayıs 1973 saat 17.00 ye kadar
dır, 6270/4-4 • 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge 
Müdürlüğünden : 

Lalapaşa Ayr. - Süloğlu yolunun 0 — 29 Km. leri arasında yaptın-
lacak sanat yapılan ve diğer müteferrik işler, 498.921,40 lira keşif be
delli 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 29 Mayıs 1973 Salı günü saat 11.00 de Bölge İdare1 binasında 
eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat 23.706.90 liradır. 

Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şb. Müdürlüğümde. İzmir'de Karavollan 2 nci, istanbul Küçük
yalı'da 1 imci Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. 

Istaghler en geç 24 Mayıs 1973 günü saat 16.00 ya kadar Bölge Mü
dürlüğüne müracaatla verecekleri dil'ekçelerkıe : En az bu işin ilk keşif 
bedeli kadar bu işin cins ve önemlinde bir iş yaptığını belirten tasdikli 
belge, yapı araçlan bildirisi, malî durum bildirisi, banka mektubu, taah
hüt bildirisi, kanunî ikametgâh,belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekle
yerek bu iş için yeterlik belgesi almalan lâzımdır. Ihaieye gireceklerin 
yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat, 197ı3 yüı ticaret ve sanayi 
odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli 
bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirkü

leri veya vekâletnamesini ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınımış 
hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 saydı Kanun 
gereğince hazırlayacaklan teklif mektuplarım en geç ihale saatinden 
bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki ge
cikmeler nazan itibare alınmaz, duyurulur. 6151/4-2 • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7 nci Bölge 
Müdürlüğünden: 

1 — Sivas Zara pratik Sanat Okulu Kalorifer Tesisatı 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — İşin keşif bedeli (621.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Kayseri'de Yapı İşleri 7 nci Bölge Müdürlüğü 

eksiltme komisyonunda 7/6/1973 (Perşembe) günü saat 15.00 de yapı
lacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — (28.590,—) liralık geçici teminatım, 
B — 1973 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhi
zat bildirisini, teknik personel bildirisini, taahhüt bildirisini Bayın
dırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karne
sini ibraz suretiyle Yapı İşleri 7 nci Bölge Müdürlüğünden alacaktan 
yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzım
dır. 

6 — istekliler teklif mektuplannı 7/6/1973 (Perşembe) günü saat 
14.00 de kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 4/6/1973 
(Pazartesi) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6305 /4-2 

• 

Ardanuç Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/71 
Ardanuc'un Ovacık Köyünden Rıza oğlu Pehlül Bilgin mahkemeye 

verdiği 3/4/1971 tarihli dilekçe ile ana, baba bir kardeşleri yedi yaşında 
Adem ile beş yaşında Kadem'in seferberlik içerisinde gaip olduklarım 
bugüne kadar hayat ve mematlarından haber alınamadığından bunların 
gaipliğine karar verilmesini istemiş olamkla, adı geçen gaipler hakkında 
malumatlan olanların Mahkememize malumat vermeleri gaipler hayatta 
ise yerini bilenler açık adreslerini Mahkememize bildirmeleri ilân olunur. 

6 3 8 7 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Â. Ş.: 

A K T I F 

Altın m e v c u d u ( B e y n e l m i l e l ayarlı): 

12 Mayıs 1973 Vaziyeti 

T. Lirası T. Lirası 

Serbest Safi Kg. 
Mermin » > 
Döviz borçluları (Konvertibl); 
Ufaklık para: 
Dahildeki muhabirler: 
Resmi bankalar 
Diğer bankalar 

107.821,314 2.048.907.433,30 
—,— 2.048.997.433,30 

21.269.836.148.97 
66.363.483,2€ 

3.136.040,96 
9.908,13 3.144.958,09 

Reeskont ve senet üzerine avans : 
A. - Hazine kefaletini haiz 

bonolar : 
a) Katma bütçeli idareler ... 1.750.000.000 — 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 — Hububat alımları finans

manı 2.430.000.000,— 
2 —Zirai istihsal fazlası itha

lat finansmanı —,— 
c) Diğer İktisadî Devlet Te

şebbüsleri — ,— 4.180.000.000,— 
B - Ticarî senetler : 
a) İktisadî Devlet Teşebbüs

leri 1.1134.175.267,60 
b) Hususî sektör seneüeri ... 3.684.6516.823,22 4.818.882.090,82 
C - Ziraî senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 1.859.438.782,18 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 80.943.685,62 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli 

avans 
B - Tahvil üzerine avans 
a) Resmî bankalara 25.604.000,— 
b) Hususî bankalara 114.958.475,34 
C - Altın ve döviz üzerine 

avans: 
a) Resmî sektör —>—• 
b) Hususî sektör 345.118,88 
D - Bankalar Tasfiye Fonu 

İkrazları (153 sayılı K.) 
E - Ziraî finansman (1211 S. K. 

Mad. 40) 

Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri . 
Hususî bankalar tahvilleri. 

1.940.3812.4167,70 10.939.214.558,52 

7.057.900.000,— 

1<40.562.475,34 

3415.1118,88 

262.471.476,613 
649.943.748,01 8.11,1.222.819,76 

60.734.280,30 
1.061.800,41 
4.000.000,— 

65.706.170,71 
itfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
(154 S. K. madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K. 
madde 5) 
Tasfiyeye tabi tutulan alacak
larımız (1211 S. K. G. Mad. 5) 
1211 S K. nun 61 Mad. Ger. 
değerlendirme farkı 

5.275.700.000,— 

103.371.849,18 

404.086.500,— 

495.235.000,— 6.278.398.340,18 
164.745.529,60 

3.110.843 09.117.351,11 

Gayrimenkuller ve demirbaş: 
Muhtelif: 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Safi Kg 
b) Döviz: 

Hariçteki muhabirler 376.425.031,66 
Diğer döviz hesaplan 2.039.439.152,56 2.4'15.865.18l4,22 

c) Dahildeki hususi banka
larla yapılan röpor mua
meleleri —.— 

û) Sair hesaplar 

Yekûn 
7.51,2.07:8.419,8li 9.987.060.955,14 

58.934.776.406,5I3 

P A S İ F 
T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar: 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) : 
Mevduat: 
A. - Resmî mevduat: 
*) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 467.872.992.08 
o) Kat. Büt. 1da 538.709.10430 
O tkt Devlet Teb 87.620.311,05 
D Dig amme Mü. 228.528.323,03 
9 ) ^ 105.416 908,06 1.428.147.639,02 
8 - Bankalar : 
at) Resmî bankalar 49.013 268 87 
0) Diğer bankalar 1.300.947.244,36 
c) Yurt dışındaki Ban 91.253,717 
1) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) —.— 
e) Mevduat karşılıktan (1211 

g Kanun Mad. 40) 13.606.581.749,22 14.956J633.516,22 
C - Muhtelif : 
a) Bloke 156.171.222,57 
b) Diğer .." 631.372.029,05 

T. Lirası 

19.835.210.752,50 
131.706.970,65 

787.543.25ı2,52 
D - MUletlerarası müesseseler 

ve dış yardım karşılıklan : 
Milletlerarası müesseseler 
Dış yardım karşılıklan : 

a) Amerikan yardım karşı
lıkları 

b) Diğer yardım karşılıkları 
Sermaye: 
ihtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalâde 
Hususî (Bankamız Kanunu 
madde 59) 
İleride vukuu muhtemel za
rar karşılığı (Bankalar Ka
nunu madde 35) 

27.650.203,02 

3.999.982,61 
31.650.185,63 17.203.974.593,39 

215.000.000 — 

574.927.783,31 

4.008.394,114 

25.000.000,— 603.936.177,45 

Provizyonlar: 
Muhtelif: 
a) ödenecek senet ve hava

leler 12.191.02,1,4li 
b) Muhtelif karşılıklar (Ak

reditif ve iç istikraz Kar.) 677.283.454,50 
c) Muhtelif mahiyette depo

zitolar 1.397.095.000,60 
d) Döviz : 

Hariçteki muhabirler 344.370.046,716 
Diğer döviz hesapları 15.612.61.3.828,88 15.957.022.875,164 

396.704.007,26 

e) Sair hesaplar 

Yekûn 
B.694.690.4T3,13 20.738.242.&2i5,2g 

58.934.775.4016,53 

1 Mart 1973 tarihinden itibaren : 
Reeskont haddlyle avans işlemlerinde uygulanacak faiz 
oranlan : 

1 — Genel olarak % 8 
t — İhracat, küçük sanayici ve sanatkar belgeli ihracat 

hazırlık ve imalât, tarım kredilerinde <% 6 
3 — Orta vadeli kredilerde 

a) Genel olarak % B 
b) Kredili ihracat finansmanları ve Yıllık Program

ların Genel Teşvik Tablosunda yer alan ve orta 
vadeli krediden yararlanması Öngörülen sektörlere 
(Tarım Sektörü hariç) açılan kredilerde % 8 

c) Tanın kredilerinde % & 
t — Tahvil üzerine avans muamelelerinde % ıo 
3 —• Altın üzerine avans muamelelerinde % g 

BAŞBAKANLIK BASEMLE\ 
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                                                                İÇİNDEKİLER 
 

Kanunlar                                                                                                                       Sayfa 
 
1714  Sergi, Fuar, Toplantı veya Benzeri Yerlerde Sergilenecek veya Kullanılacak Eşyanın 
          İthalindeki Kolaylıklarla İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
          Bulunduğuna Dair Kanun           1 
1715  Mesleki Malzemenin Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının 
          Uygun Bulunduğuna Dair Kanun          1 
1716  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
          Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 29 Ağustos 1967 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının 
          Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun          1 
1717  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
          Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun     1 
1718  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
          Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun     1 
1719  3 Kasım 1970 Tarihinde Viyana'da İmzalanan Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte 
          Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 
          Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun        1 
1720  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
          Ulaştırmasına Dair 25 Ağustos 1967 tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
           Bulunduğu Hakkında Kanun           2 
1721  Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan Paletlerin' Gümrük Rejimine Dair Avrupa Sözleşmesine 
          Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun        2 
1722  Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının İstisna ve Muafiyetleri Hakkında Anlaşmaya Türkiye 
          Cumhuriyeti Hükümetinin Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun     2 
1723  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına 
           Dair 31 Ekim 1967 Tarihli, Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun  2 
1724  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
          Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun     2 
1725  XXXVII Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin 
          Yürürlüğe Konulmasına Dair Olan Bakanlar Kurulu Kararının Onaylanması Hakkında Kanun 2 
1726  261 Sayılı Kanun Gereğince Hükümetçe Alınan Kararın Onanması Hakkında Kanun   2 
 

Kararnameler 
 
7/5933  Adana İlinde Sağlık Yardımlarından Yararlanılması Hakkında Kararname   3 
7/6300  Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında 18 Temmuz 1948 de 
             Akdolunan Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına Ek Protokolün Onaylanması Hakkında 
             Kararname             3 
7/6383  Elektrik Enerjisinden Tasarruf Sağlamak Üzere Saatlerinin Ayarlanmaları Hakkında 

Kararname
 

24  

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
 
Yüksek Seçim Kurulunun 312 ve 313 Sayılı Kararları       24 
 

Tebliğ 
 
Sterlin (İngiliz Lirası ) ile İtalyan Lireti Alış ve Satış Fiyatlarının Yeniden Tespiti Hakkında Tebliğ 25 
 

İlanlar             25 
 




