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KANUNLAR 
Devlet M e m u r l a r ı A y l ı k l a r ı n ı n . Tevhit ve T e a d ü l ü n e 

dair olan 3656 s a y ı l ı K a n u n a ek K a n u n i 

Kabul tarihi: 13/5/1946 Kanun No: 4884 

Madde 1 _ Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmına, derece, sayı ve adlan bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 

kadrolar eklenmiştir. 
Geçici Madde _ 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 

Bayındırlık Bakanlığı kısmının bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gös
terilen bölümleri arasında (26 340) liralık aktarma yapılmıştır 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe' girer 
Madde 8 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 

14/5/1946 

D 

IOETVBL [1] 

Memuriyetin adı Sayı Aylık 

2 Başmüşavir (Yüksek Mühendis veya Yüksek Mimar) 1 125 
3 Müşavir (Üçü Yüksek Mühendis veya Yüksek Mimar) 4 100 

B. M . 

C E T V E L [2] 

ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

575 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

577 (Geçici tazminat 

578 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak, zamlar ve yar
dımlar 

5 lAynî yardım 

598 4644 sayılı kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 

604 Demiryollar ve limanlar 
¡2 Yapı ve İşletme gereçleri karşılıklariyle 

bu işlere ilişkin her türlü giderleri 

Eklenen 
Lira 

22 900 

2 400 

600 

440 

110 010 

M ödeneğin çeşidi 
Düşülen Eklenen 

Lira Lira 

605 Yapı ve imar İşleri yapma, kamulaş
tırma ve esaslı onarma giderleri 

7 4626 sayılı kanun gereğince yapıla
cak memur evleri 

606 Yollar ve köprüler 
3 Sürekli onarmalar 

/Toplam 

11 325 

5 005 

26 340 26 340 

[Devlet Memurlar ı A y l ı k l a r u u n Tevhit ve T e a d ü l ü n e dair olau 3656 s a y ı l ı Kanun ve bunun 
31/10/1945 t a n h ı n e kadar yay ımlanan ek ve d e ğ ı ş ı k l ı H e n ile Yorumlar ı , Mecl ıa Kararları , Tüzük ler i 
vf i lgili Y ö n e t m e l i k l e r i 6145 sa>ı l ı R, smı Gazetc'\e i l i ş ik y ı l l ık fihristin 8 mc ı bahtfes ındekı 4789 
kivili Konun bas l ığ ı a l t ına tahşiye e d i l m i ş t i r 3 

31/10/1945 den sonra yayımlanan 

B a t l ı n 
Düstuı 
Tertip Cilt 

A - Kanunlar : 
Devlet Memurları A y l ı k l a ı ı n m l e v h a vı. leadulune dan 
olan 3656 aayı l ı Kanunla değ i ş ik l ik y a p ı l m a s ı ve a y l ı k l a r d a n 
% 5 emeklilik karş ı l ığ ı kesilmesi hakkjnda Kanun 25/12/1945 
Devlet Memurlar ı A y l ı k l a r ı n ı n Tevhit ve T e a d ü l ü n e dair 
olan 3656 say ı l ı Kanuna ek 4644 sayı l ı Kanuna bağ l ı (1) 
s a y ı l ı cetvelin Adalet Bakanl ığ ı b o l u n ı u n d e değ i ş ik l ik yap ı l -
ması hakk ında Kanun 13/2/1946 
Devlet Memurlar ı A y l ı k l a ı ı n m Tevhit Teadülüne dair 
olan 3656 say ı l ı Kanuna ek Kunun 13/2/1946 

11 - Yorum : 
Devlet Memurlar ı A y l ı k l a r ı n ı n Tevhit ve T e a d ü l ü n e dair olan 
3656 say ı l ı Kanunun 17 nci maddesinin Yorumu 2/2/1946 

Gaıeu 
Sahile Sarı 

— 6231 

— 6231 

T ü r k i y e Cumhuriyet i H ü k ü m e t i ile A m e r i k a Birle
ş i k Devletleri a r a s ı n d a Hava U l a ş t ı r m a l a r ı n a dair 

olan A n l a ş m a n ı n o n a n m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No - 4885 Kabul tarihi: 13/5/]ß46 

Madde 1 _ Ankara'da 12 Şubat 1946 tarihinde akit- ve imza edil
miş olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Birleşik Devlet
leri arasında Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile eki onanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 Bu kanunu Balkanlar Kurulu yürütür 

14/5/1946 

T ü r k i y e ile A m e r i k a B i r l e ş i k Devletleri a r a s ı n d a 
H a v a U l a ş t ı r m a l a r ı n a dair A n l a ş m a 

Muvakkat havayolları ve servisleri için bir standard anlaşma şekli 
kabul edilmesi zımnında Illinois eyaletinde Şlkago Şehrinde akdedüen 



Sayfa: 1ÖS86 18 M A Y İ S 1946 

Milletlerarası Sivil Havacılık Konferansında 7 Aralık 1944 tarihinde im
zalanan (kararı ve Türkiye ile' Amerika Birleşik 'Devletleri arasında hava 
nakliyatının ekonomik bakımdan sağlam bir surette gelişmesini karşı
lıklı olarak kolaylaştırmanın ve teşvik etmenin arzuya değer olduğunu 
gözönünde tutarak, bu Anlaşmayı akdeden iki Hükümet, kendi ülkeleri 
arasındaki hava nakliyatının aşağıdaki hükümlere göre kurulması ve ge
lişmesi hususunda mutabık kalmışlardır: 

MADDE 1 

Âkıd Taraflar, bu Anlaşmanın Ekinde gösterilen Milletlerarası Sivil 
Havayollarının ve servislerinin kurulması için lâzımgelip mezkûr Ekde 
musarrah bulunan hakları birbirlerine bahşederler; bu servislere, işbu 
haklar kendisine verilen Âkıd Tarafın ihtiyarına göre, ister derhal ister 

' daha sonra başlanılmış olması bahşedilen hakları ihlâl etmez. 

M A D D E _ 2 

a) Bu suretle tarif edilen hava seferlerinin her biri, birinci mad
de gereğince kendisine mevzuubahis yol için bir veya bir kaç hava hat
tını tâyin hakkı'bahşedilmiş olan Âkıd Taraf bu yol üzerinde bir hava 
hattına, ruhsat verir vermez, işletilmeğe başlanacak ve hakları bahşeden 
Âkıd Taraf, 6 ncı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, ilgili hava 
hattrna veya hatlarına gereken işletme müsaadesini vermekle mükellef 
olacaktır; şu kadar ki, böylece tâyin edilen hava hatlarmdan, bu Anlaş--
mada derpiş edilen faaliyete başlamalarma müsaade edilmeden önce, 
hakları veren Âkıd Tarafın yetkili hava makamlarına, bu makamlar ta
rafından umumiyetle tatbik edilen kanun ve nizamlar gereğince ehliyet
lerini ispat etmeleri istenebilecektir; muhasemat veya askerî işgal sa
halarında veya bu kabil ahvalin tesiri altında bulunan sahalarda bu şe
kilde faaliyete başlamak keyfiyeti yetkili askerî makamların tasvibine 
tabi olacaktır. 

b) Şurası mukarrerdir ki, işbu Anlaşma gereğince kendilerine t i
cari haklar bahşedilen Âkıd Taraflardan her biri, bunları muvakkat im
kânsızlık halleri müstesna, mümkün oaln en kısa bir zamanda istimale' 
başlıyacaktır. 

M A D D E 3 

Tatbikatta herhangi bir farklı muameleye meydan vermemek ve 
eşitliği sağlamak maksadiyle Âkrd Taraflar aşağıdaki hususlarda muta
bıktırlar: 

a) Âkıd Taraflardan her biri, kendi kontrolü altındaki umumi ha
va meydanlarının kullanılması ve diğer kolaylıklardan faydalanma kar
şılığı olarak haklı ve makul mükellefiyetler tarhetmekte veya ettirmek
te serbesttir. Ancak Âkıd Taraflardan'her biri bu mükellefiyetlerin, ay
nı şeküde milletlerarası servisler yapan kendi millî uçaklarınca işbu ha
va meydanları ile tesisatm kullanılması için ödenilmesi icabeden mik
tardan daha fazla olmamasını kabul eder. 

b) Âkıd Taraflardaa birinin ülkesine diğer Âkıd Tarafça veya bu
nun tebaasmca ithal edilip münhasıran kendi uçakları tarafından isti
male mahsus olan yakıt, makina yağları ve yedek parçalar için güm
rük resmi, muayene ücreti veya diğer millî resim veya mükellefiyetler 
tarhı hususunda, ülkesine işbu ithalât yapılmış olan Tarafça millî hat
lara ve en ziyade müsaadeye mazhar milletin hatlarına tatbik edilen 
muamele tatbik edilecektir. 

c) Ekde tarif olunan yolları ve servisleri işletmeye mezun olan 
Âkıd Tarafın hava hatlarına ait sivil uçaklarda bulunan yakıt makina 
yağları, yedek parçalar, mutat teçhizat ve uçak komanyası, anılan uçak
lar tarafından öteki Âkıd Tarafın ülkesi üzerindeki uçuşlarda kullanılsa 
veya sarfedilse bile. o ülkeye giriş ve çıkışta gümrük resmi, muayene 
ücreti veya buna benzer resim ve mükellefiyetlerden muaf tutulacaktır. 

s MADDE _ 4 _ 

Âkıd Taraflardan birinin verdiği veya muteber olduğunu tasdik ey
lediği uçuşa elverişlilik vesikaları, ehliyetnameler ve ruhsatiyeler Ekde 
gösterilen havayollarının ve servislerinin işletilmesi için diğer Âkıd Ta
rafça da muteber olarak tanılaeaktır. Ancak, Âkıd Taraflardan her biri, 
kendi tebaasına başka bir Devlet tarafından verilmiş ehliyetnameleri ye 
ruhsatiyeleri kendi ülkesi üzerinde uçuş için muteber tanımaktan istin-
kâf etmek hakkını muhafaza eder. 

M A D D E _ 5 , 

a) Âkıd Taraflardan birinin milletlerarası hava seyrüseferinde işli-
yen uçakların kendi ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya bu uçakla
rın kendi ülkesinde iken işletilmesi ve seyrüsefer, ile ilgili kanun ve ni
zamları, diğer Âkıd Tarafın uçaklarına da tatbik edilecektir. Birinci Ta

rafın ülkesine giriş ve çıkış esnasında veya o ülkede bulundukları müd
detçe, bu kanun^ve nizamlara, anılan uçuklarca riayet olunacaktır. 

•b) Âkıd Taraflardan birinin ülkesine, uçak yolcusu, mürettebatı 
veya hamulesinin sokulması ve. bunların o ülkeden ayrılması İle, ilgili gi
riş, çıkış, göçmen, pasaport,' gümrük ve karantina işleri gibi husuflatu 
mütaailik kanun ve nizamlara, gerek işbu tarafın ülkesine giriş ve çı
kışta, gerekse o ülke dâhilinde iken öteki Âkıd Tavafın yolcuları ve mü 
rettebatı tarafından veya onlar namına riayet edilecek ve ayaı keyfiyi t 
hamule hakkında da varit olacaktır. 

MADDE (i 

Âkıd Taraflardan herbiri, diğer tarafa ait b;r hava hattının es a,s 
mülkiyeti ile fiilî kontrolünün bu Anlaşmayı akdeden Taraflard'in biri
nin tebaasının elinde bulunduğuna kanaat -getirmediği hallerde veya bir 
hava hattının, ülkesinde faaliyette bulunduğu 'Devletin kanunlarına, 5 imi 
maddede tarif olunduğu veçhile riayet etmediği veya İm Anlaşmadan do
ğan vecibelerini yerine getirmediği takdirde,, işbu batta ruhsatiye veya mü
saade vermemek veya bunları geri almak hakkını muhafaza eder. 

M A D D E 7 

Bu Anlaşma ve bununla ilgili bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil 
Havacılık Geçici Teşkilâtı nezdindc tescil ettirilecektir. 

MADDE 8 

Âkıd Taraflardan henbiri, öteki Âkıd Tarafa bir yıl önceden haber 
vermek suretiyle, bu Anlaşma ve,Eki ile bahşettiği hava servisi hakla
rına nihayet verebilir. 

MADDE 9 

Âkıd Taraflardan biri, ilişik Ekde gösterilen yolların ve.ya şartların 
değiştirilmesini arzuya .değer gördüğü takdirde, her iki tarafın yetkili 
-makamları arasında istişare yapılmasını isteyebilir, ve bu istişare, istek 
tarihinden itibaren 60 gün içinde-başlar. Anılan makamlar arasında, Eke 
tesir eden .yeni veya değiştirilmiş şartlar üzerinde, uyuşukluğu takılırda, • 
onların bu meselede tavsiye ettikleri hususlar diplomatik nota toatlsiyle 
teyit edildikten sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 10 ^ 

îşbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi mümkün olduğu kadar k n ^ l 
bir zamanda Ankara'da nota teatisi suretiyle tâyin edileceklerdir. 

Yukardakileri tasdikan, imzaları aşağıda bulunan, ve Hükümet leri 
tarafından usulü dairesinde yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaş
mayı imzalayıp mühürlemişlerdir. 

Ankara'da 1946 yılı Şubat ayının onikisinde, fngllizcc ve Türkçe ola
rak ve her iki lisandaki metin aynı derecede muteber olmak üzere Iklşeı 
nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına : h'rrldıuı dv.mııl l<lrldı\ 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti namına: Hdıv'nı C. \VH.ı'ım 

T ü r k i y e ile Amer ika B i r l e ş i k Devletleri a r a s ı m l a Hava 
Ulaş t ırana A r ı l a ş m a s ı n a « i k i 

A) tşbu Anlaşma gereğ'ince mezun kılınmış olan Amerika Mlrleşlk 
Devletleri Hava hatlarına, Türkiye ülkesinde transit ve teknik tevakkuf 
hakkı ve aşağıda gösterilen yolu ve yolları takibim İstanbul ve, Anka
ra'da Milletlerarası yolcu,-yük ve, posta almak ve. boşaltmak hakkı ve
rilmiştir: 

«Her iki istikamette oîmak üzere: Birleşik Devlet lirden, mutavas
sıt noktalar tarikiyle, Avrupa kıtasına ve istanbul ve Ankara'ya, ve ora
dan daha ileri noktalara.» 

B) Bu anlaşma gereğince mezun kılln-nıış olan Türkiye hava hat
larına da, Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde aynı transit ve teknik 

ı tevakkuf ve ileride tesbit edilecek muayyen yol veya yolları takiben aynı 
Milletlerarası ticari seyrüsefer hakalrı verilmiştir. 

C) Şurası mukarrerdir ki , Âkid Taraflardan her biri bir hava 
hattı işletmeğe başlamazdan önce, diğer Âkıd Tarafa, unun ülkesine gi
riş ve ülkesinden çıkış için mutasavver istikueıetlci'i bildirili rek ve bu
nun üzerine diğer Taraf giriş ve. çıkış noktalan İle ülkesinde takip edi
lecek olan uçuşyolunu gösterecektir. 



18 MAYIS 1946 

T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i i le B i r l e ş i k K ı r a l l ı k 
H ü k ü m e t i a r a s ı n d a Hava U l a ş t ı r m a l a r ı n a dair olan 

A n l a ş m a n ı n o n a n m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No 4886 kabul tarihi 13/5/1946 

ıMadde 1 Ankara'da 12 Şubat 1946 tarihinde akıt ve imza edilmiş 
olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ılc Birleşik Kırallık Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile ıbu Anlaşmaya bağlı bulu
nan ek ve ıkı listesi ve aynı günde teati edilen 'mektuplar onanmıştır 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 3 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 

14/5/1946 

T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i ile B i r l e ş i k K ı r a l l ı k 
H ü k ü m e t i arasmda Hava U l a ş t ı r m a l a r ı n a 

idair A n l a ş m a 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Buyuk Britanya ve Kuzey îrlan-
da'dakı Kırallık Hükümeti, 

Türkiye ile Birleşik Kırallık arasında doğru hava ulaştırmasını müm
kün olan en kısa zamanda kurmak için bir Anlaşma yapmak istedikle
rinden, 

Bu maksatla tâym ettikleri murahhaslar, usulü dairesinde yetkilen
dirilmiş ve aşağıdaki esaslar üzerinde anlaşmışlardır 

M A D D E __ 1 

Her bıı Âkıd Taraf bu Anlaşmanın ekinde musarrah bulunan hakları 
ısbu ekde tarif edilen hava servislerinin kurulması maksadıyle diğer Âkıd 
Tarafa bahşeder Anılan servislere derhal veya daha sonra başlanılması, 
kendisine bu haklar bahşedilen Âkıd Tarafın ihtiyarına bağlıdır 

M A D D E _ 2 

1 Kendisine bu haklar bahşedilmiş olan Âkıd Taraf, tasrih edilen 
yol veya yollar ıçm bir hava hattı işletmesi veya işletmeleri tâym eder 
etmez, tasnh edilen hava servislerinin her biri işletilmeğe başlanabile
cekti! , ve bu hakları bahşeden Âkıd Taraf, işbu maddenin 2 ncı fıkrasmm 
ve 8 ncı maddenin hükümleri mahfuz kalmak üzere, anılan hava hattını 
veya hatlarını işletmek ıçm gereken müsaadeyi gecikmeksizin vermekle 
mükellef olacaktır 

2 a) Hakları bahşeden Âkıd Taraf m yetkili makamlarını, işbu ma
kamlarca ticari hava hatlarının işletilmesi içm normal olarak uygulanan 
kanun ve nizamlarla konulmuş şartları yenine getirebilecek ehliyette ol
duğu (veya oldukları! hususunda tatmm etmesi (veya etmeleri) tâym 
edilen hava hattı işletmesinden veya işletmelerinden Istenilebılecektır 

b) Askerî işgal sahalarında veya bu işgal keyfıyetıyle ilgili olan saha
larda servislerin başlaması yetkili askerî makamların tasvibine tabı tu
tulacaktır. 

M A D D E _ 3 

1 Âkıd Taraflardan herbırı hava meydanlarının kullanılması ve di
ğer kolaylıklardan faydalanma karşılığı olarak öbür Âkıd Tarafın tâyin 
ettiği hava hattı işletmesinden veya işletmelerinden tarhedılecek veya edil
mesine müsaade edilecek mükellefiyetler, mümasil Milletlerarası servisleri 
yapan kendi millî uçaklarınca bu hava meydanlarının kullanılması ve di
ğer kolaylıklardan faydalanma karşılığı olarak ödenecek mükellefiyetler
den yüksek olmıyacaktır 

2 Âkıd Taraflardan birinin ülkesine diğer Âkıd Taraf veya bunun 
tâym edilen hava hattı işletmesi tarafından, yahut onun namına, ithal edi
len veya bu ülkede uçağa yüklenen ve münhasıran ikinci Tarafın uçağında 
kullanılmağa mahsus olan yakıt", makine yağı ve yedek paı çalar, ilk Â kıd 
Tarafça konulmuş gümrük resmi, muayene ücreti veya sair mükellefiyet
lerin tediyesi bakımından millî işletmelerinden veya en ziyade müsaadeye 
mazhar milletin hava hattı işletmelerinden daha az müsait bir muameleye 
tabı tutulmıyacaklardır. 

3. Mutabık kalınmış servislerde işliyen uçaklar ve Âkıd Taraflardan 
birinin tâyin edilmiş hava hatt ı işletmesine veya işletmelerine mensup 
uçaklarda bulundurulan yakıt, makine yağı, yedek parçalar, mûtat teçhizat 
ve uçak komanyası, bu uçaklar tarafından diğer Âkıd Tarafın ülkesinde 

Sahife: 10587 

vâki uçuşlarda kullanılsa bile, bu ülkede gümrük resmi, muayene ücreti 
veya buna benzer resim ve mükellefiyetlerden muaf tutulacaktır 

M A D D E 4 

Âkıd Taraflardan birinin verdiği veya muteber olduğunu tasdik ey
lediği ve el'an yürürlükte bulunan uçuşa elverişlilik vesikaları, ehliyetna
meler ve ruhsatiyeler, ekte gösterilen yolların ve servislerin işletilmesi için 
diğer Âkıd Tarafça da muteber olarak tanınacaktır. Bununla beraber 
Âkıd Taraflardan herbiri, kendi tebaasına başka bir Devlet tarafından 
verilmiş ehliyetnameleri ve ruhsatiyeleri kendi ülkesi üzerinde uçuş içm 
muteber tanımaktan ıstmkâf etmek hakkını muhafaza eder 

MADD _ 5 

1 Âkıd Taraflardan birinin Milletlerarası hava seyrısefeıınde ışlıyen 
uçakların kendi ülkesine giriş ve çıkış hakkındaki, veya bu uçakların kendi 
ülkesinde iken işletilmesi ve seyriseferiyle ilgili kanun ve nizamları, diğer 
Âkıd Tarafça'tâym edilmiş bulunan hava hattı işletmesine veya işletme
lerine ait uçaklara da tatbik edilecektir 

ı2 Âkıd Taraflardan birinin ülkesine uçak yolcusu, mürettebatı veya 
hamulesinin girişi ve çıkışı ile ilgili (giriş müsaadesi, çıkış müsaadesi, 
göçmen, pasaport, gümrük ve karantina işleri gibi) hususata mütaallîk 
kanun ve nizamları, diğer Âkıd Tarafça tâyin edilmiş hava hattı işletme
sine veya işletmelerine ait uçakların yolcuları, mürettebatı ve hamulesine 
de, ilk Tarafın ülkesinde bulunduğu sürece, tatbik edilecektir 

MADDE _ 6 

Âkıd Taraflardan herbiri, diğer Âkıd Tarafça tâyin olunan hava hattı 
işletmesinin veya işletmelerinin esas mülkiyetinin ve fiilî kontrolünün di
ğer Taraf vatandaşlarmm elinde bulunduğuna kanaat getirmediği haller
de, yahut bu hava hattı işletmesinin veya işletmelerinin 5 inci maddede 
tasrih olunan kendi kanun ve nizamlarına riayet etmediği veya bu Anlaş
ma gereğince verilen hakların bağlı bulunduğu şartları yerine getirmediği 
takdirde, işletme müsaadesini vermekten imtina etmek veya bunu geri al
mak hakkını muhafaza eder. 

M A D D E _ 7 

İşbu Anlaşma, 1944 Aralık ayında Şikago Konferansında tanzim edil
miş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesme göre kurulan 
Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir 

M A D D E _ 8 

Âkıd Taraflardan biri işbu Anlaşma Ekinin herhangi bir maddesinin 
veya maddelerinin değiştinlmesını arzu ettiği takdirde, her iki Âkıd Tara
fın yetkili makamları arasmda, talep tarihinden itibaren altmış gün içinde 
başlıyacak müzakerelerin açılmasını isteyebilir. Anılan makamlar, Ekin 
yeni veya değiştirilmiş maddeleri üzerinde mutabık kaldıkları takdirde, 
bu meselede tavsiye ettikleri hususlar, diplomatik Nota teatisi suretiyle 
tasvip edildikten sonra yürürlüğe girecektir 

M A D D E _ 9 

Âkıd Taraflar arasında işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanma
sına yahut uygulanmasına mütaallik her hangi bir ihtilâf, 7 Aralık 1944 
de Şıkago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi
nin 3 uncü maddesi gereğince, karar verilmek üzere, Geçici Konseye tevdi 
edilir Meğer kı, Âkıd Taraflar ihtilâfı, kendi aralarında anlaşarak tâym 
edecekleri Hakem Mahkemesine yahut başka her hangi bir şahıs veya te
şekküle havale suretiyle halletmeği kararlaştırmış olsunlar. Âkıd Taraflar, 
verilen karara uygun hareket etmeği kabul ederler. 

MADDE _ 10 

Heı iki Âkıd Tarafça kabul edilmiş genel mahiyette çok taraflı bir 
Havacılık Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi halinde, işbu Anlaşma, anı
lan Sözleşme hükümlerine uyacak şekilde değiştirilecektir. 

M A D D E _ 11 

Âkıd Taraflardan ıbırı işbu Anlaşmaya son veımeğı arzu ettiği takdir
de, obur Tarafa her zaman bunu ıhıbar edebilecektir. Böyle bir ihbar vu
kuunda, işbu Anlaşma ıhbaı m obur Âkıd Tarafça alınmasından 12 ay son
ra sona erecektir, meğer ki, ihbar, mutabık kalınarak, bu müddet geçme
den geri alınmış ölsün 

'MADDE _ ,12 

Tasdiknameler, mumkun olan en kısa zamanda Ankara'da teati edi
lecektir. Anlaşma, tasdiknamelerin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 

(Re*mî Gasete) 
• ninnin—um f^rtmunm-rtum •ı»«ı^iıı..wıııiı» >mmmrw 
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Yukarıdakileri tasdıkan, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri 
tarafından bu hususda usulü dairesinde yetkilendirilmiş olan murahhaslar, 
işbu Anlaşmayı imza ederek mühurlemışlerdır 

On i k i Şubat 1946 tarıhıade Ankara'da TÜRKÇE ve İNGİLİZCE ola
rak ve her ik i lisandaki metin aynı derecede muteber olmak üzere, ikişer 
nüsha olarak tanzim edilmiştir 

Fendim Cemal Eı hm Maurice Peterson 

EK 

1 - İşbu Ekin 1 numaralı listesinde tasrih olunan yo! üzerindeki 
hava servislerinin İşletilmesi maksadıyle 'Birleşik Kırallık Hükümeti tara
fından tayın edilen hava hattı işletmesi (işletmeleri), Birleşik Kırallık Hü
kümetinin yetkili makamı tarafındın gösterilecek olan işletme veya işlet
meler olacaktır. 

2 İşbu Ekm 2 numaıalı listesinde tasrih olunan yol (yollar) üze
rindeki hava servislerinin işletilmesi maksadıyle Türkiye Hükümeti tara
fından tâyin edilen hava hattı işletmesi (işletmeleri), Türkiye ilgili maka
mı tarafından gösterilecek o'an işletme veya işletmeler olacaktır 

3 _ İlişik 1 numaralı listede tasrih olunan yol üzerindeki hava ser
vislerini işletmek maksadıyle, yukarda 1 mcı fıkrada anılan ingiliz hava 
hattına Türkiye'de transit, teknik tevakkuf ve aşağıdaki hükümler daire
sinde milletlerarası seyrüsefer için ticari giriş ve çıkış hakları ile bu yol 
üzerindeki hava meydanlarından ve milletlerarası seyrüsefere mahsus fer'ı 
kolaylıklardan istifade imkânı bahşedilecektir. 

4. — İlişik 2 numaralı listede tasrih olunan yol (yollar üzerindeki ha
va servislerini işletmek maVsad'ıyle, yukarda 2 ncı fıkrada anılan Turk 
hava hattına) (hatlarına) Birleşik Kırallık dâhalinde transit, teknik tevak
kuf ve aşağıdaki hükümler dairesinde milletlerarası seyrüsefer için ticari 
giriş ve çıkış hakları ile bu yol üzerindeki hava meydanlarından ve millet
lerarası seyrüsefere mahsus fer'i kolaylıklardan istifade imkânı bahşedile
cektir 

5 — a) Tâyin olunan Birleşik Kırallık hava hattı işletmesi, Türki-
ve'de ilişik 1 numaralı listede tasrih olunan yerlerde, Birleşik Kırallvktan 
alınan yolcu, eşya ve postay indirmeğe ve Birleşik Kıratlığa gidecek yol
cu, eşya ve postayı almağa yetkili olacaktır 

b) Tâyin olunan Türkiye hava hattı işletmesi, Birleşik Kırsllıkta, 2 
numaralı listede tasrih olunan yerlerde, Türkiye'den alman yolcu, eşya ve 
postayı indirmeğe ve Türkiye'ye gidecek yolcu, eşya ve postayı almağa 
yetkili olacaktır 

c) a ve b bentlerinde anılan seyrüsefer ıçm, tâyin olunan Türkiye ve 
Birleşik Kırallık hava hattı işletmeleri tarafından zaman zaman tesbıt edi
lecek istiap hacmi, Türkiye ve Birleşik Kırallık arasında mevcut nakliyat 
miktarı ile mütevazm bir şekilde idame ettırılecektrr 

d) İstiap hacmi, yukaıdakı 1 mcı ve 2 ncı f'lkralarda anılan hava 
hatları arasında, bunların aynı yol üzerinde işlemeleri halinde mütesavı-
yen taksim olunacaktır 

e) Başlangıçta tatbik olunacak istiap hacmi, servisler açılmadan 
once, Âkıd Tarafların yetkili makamlan arasında kararlaştırılacaktır 

f) Bundan sonra tatbik olunacak istiap hacmi, Âkıd Tarafların yet
ki l i makamları arasında zaman zaman tetkik edilecektir 

g) Servislerin sıklığını tâyin ıçm kabul edilecek hamule faktörü, yu
karda 1 mcı ve 2 ncı fıkralarda anılan hava hattı işletmeleri arasında baş
langıçta ve Akıd Tarafların yetkili makamlarının muvafakati alınmak 
kaydiyle kararlaştırılacaktır 

h) Başlangıçta kararlaştırılan hamule faktöiu, yukarda anılan ha
va hattı imletmeleri tarafından zam an. zaman tekrar gözden geçirilebile
cektir Hamule faktörünün değiştıı ilmesine matuf herhangi bir tavsiye 
Akıd Tarafların yetkili makamlarının tasvibine arzedılecektır 

i) Fiilî istiap hacmi hamule faktörü ve ticari istiap hacmi hususun
da muayyen bir süre ıçm kabul edilmiş bulunan rakamlara istinaden yu-
kardaki 1 inci ve 2 ncı fıkralarda anılan hava hattı işletmeleri tarafından 
yapılacak servislerin sıklığı, servısleı başlamadan veya değiştirilmeden 
önce, Âkıd Tarafların yetkili makamlarının muvafakati alınmak kay" le, 
aralarında kararlaştırılacaktır. 

3) Önceden beklenmıyen ve geçici mahiyette olan nakil ihtiyaçlarım 
karşılamak üzere, yukardalu 1 mcı ve 2 ncı fıkralarda anılan hava hattı 

işletmeleri işbu fıkranın c ve d bentleıı huküınleılne rağmen, servisleıi, 
sözü geçen nakil ihtiyacının karşılanması için, gereken nispette sıklaştıı 
mayı aralarmda kararlaştuabilirler. 'Bu gibi sıklaştırmalar derhal, bun-
lari tasdik veya tadıl edebilecek olan, yetkili makamlara bllıllt ileci'ktlı. 

6 Âkıd Taraflardan birinin, evvelki fıkra gereğince işletmek yel-_ 
kişinde bulunduğu servisin seferlerini geçici bu zaman için yahut devamlı 
olarak, tamamen veya kısmen, durdurmak istemesi halinde, işbu Akid Ta
raf dığeı Âkıd Tarafla birlikte kararlaştırılacak hükümler ve şartlar al
tında, diğer Âkıd Taraf hava hattı işletmesinin (işletmelerinin), evvelki 
fıkıa hükmüne göre, ifasıı mukarrer olan servislerin liste mucibince ta 
mam olaıaık idamesini temin içm, gerekli munzam sefeılctt yapmasını kıı-
rarlaştırabılir. Bununla beraber yukarda ilk sözü geçen Âkıd Tarafın, 
dilediği anda, kendi servis seferlerini bundan evvelki fıkra hükmü gereğin
ce yetkili bulunduğu nispette yapmağa veya sıklaştırmağa karın vermesi 
habnde, diğer Âkıd Tarafın Hava hattının o ana kadar işlettiği munzam 
seferleri-matlup nispette azaltacağı veya büsbütün durduracağı, bu yolda 
yapılacak herhangi bir uyuşmanın şartlarından olacaktır 

t Bir Âkrd Tarafın hava hattı inletmesi, diğer Akıd Taıaf ülke
sinde 3 uncu Taraflar ülkesinden gelen yolcu, eşya ve postayı bırakmak ve
ya 3 uncu Taraflar ülkesine gidecek yolcu, eşya ve postayı almak istoı, 
ve diğer Âkıd Taraf bu gibi yolcu, eşya ve postayı t:\snnak hususundaki 
brr talebi nazara almağa lıazır bulunulsa, Âkid Taraflar, yolun gerekil 
krsımları ıçm - ihtiyaç duyulursa - istiap hacminde yapılacak değişiklik 
leri tesbit etmek üzere, diğer ilgili Devletler ile istişarede bulunacaklaı-
dır Bu fıkra gereğince verilecek herhangi blı ruhs.ıt, ve buna mtıM onUU n 
istiap hacminde yapılacak herhangi biı değişiklik şu hükümlere tabi 
olacaktır • 

a) Bu Ekm 5 mcı fıkrasına uygun olarak tâyin edilen İstiap hacmi; 

b) İlgili ülkelerin, umumi menfaate ve lüzuma nispetle nazara alı 
nacak olan hava nakliyatı ihtiyaçları, 

c) Jlgılı ülkelerde ve bunlaı arasında mevcut (ilğeı hava 'nakliyat 
servislerinin kifayet derecesi ve 

d) Doğru hava hatlarının iktisatlı şekilde işletilmesi. 

Bu hükmün Türkiye ve Birleşik Krı allık hava hatlarına uygulıınııııusı 
ilişik 1 vc 2 numaralı listelerde gösterilen şekilde olacaktıı. 

8 _ a) İşbu Ekde sözü geçen hava nakliyat teşebbüsle! i tarafından 
konulacak tarifeler, evvelemirde bunlar arasında ve aynı yol üzerinde veya 
bunun herhangi bir kısmında işliyen diğer hava hatları 11c danışılarak ka
rarlaştırılacaktır Bu suretle kararlaştırılan bütün ti'iıfeler Âkıd Tanrı
ların tasvibine tabi olacaktır. Hava hattı işletmeleri arasında bir İhtilâf 
vukuunda Âkıd Taraflar bizzat anlaşmaya gayret edeceklerdir. Akıd Ta
raflar anlaşmaya varamazlarsa, münazaunfih mesele, İşbu Anlaşmanın 
9 uncu maddesinde gösterildiği üzere hakeme havale olunacaktır. 

b) Yulkardafku a fıkrasına göre kararla.<ıı ila erli olan ta,ıfeler, ,dıı 
reli işletme, munsifane kâr, servis evsafmdaki farklar (sürat ve lstirahnl 
esbabı seviyeleri dâhil) ve yol üzerinde başka işletmeler tarafından tatbik 
edilen tarifeler dâhil olma"< üzere bütün önemli Amiller gereği gibi nazına 
alınarak, makul hadlerde tesbit olunacaktır. Bir yol üzerindeki noktalarda 
alınan veya indirilen yolcu, eşya ve posta için tatbik edilecek tarifeler 
(hava hattını tâyin eden Hükümetin memleketine giden veya o memleket
ten alman yolcu, eşya ve postadan maadası) yolun aynı kısmı üzerindeki 
mahallî ve mmtakavi servisler tarafından taşlnan müşabih yolcu, eşya ve 
postaya mahsus mütenazrr tarifelerden daha yüksek olacaktır 

Yol No. 

Ekm 1 numaralı listesi 

İngiliz yolla/n 
Yol Mülâhaza! 

(a) Muhtelit Londra-Milâno-Romıa-Atlna- Başlangıçda İşletilecektir. 
175, 176 İstanbul - Ankara, 
ve 177 

(b) 175 Liondra-Nurenberg-Peşte-
Bükreş-îstanbul-Ankara 

Yer teşkilâtı ve şerait müsait 
olur olmaz fa) yerine kalın 
olacaktır. 

Tâyin edilen Birleşik Kırallık hava hattı işletmesi, işbu cetvelde 
rnusarrah yollar üzerinde, Türkiye dışındaki yerlerde lrkâp olunan veya 
bu yerlere gidecek olan yolcu, eşya ve postayı Türkiye'deki yerlerde çı-
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karmağa ve almağa yetkili olacaktır; şu şartla k i bahis konusu yol için 
kararlaştırılan istiap "hacmi aşılmasın 

Ekim 2 numaralı listesi 

Turk yolları 
Yol No Yol Mülâhazat 

Türkiye ile Birleşik Kıralhk arasındaki havayolları ilgili Turk ma
kamları tarafından zamanında bildirilecektir. 

Tâyin edilen Türkiye IHava hattı İşletmesi (JDşletmeleri), işbu cetvelde 
musarrah yollar üzerinde Birleşik Kıralhk dışındaki yerlerde irkâp olunan 
veya bu yerlere gidecek olan yolcu, eşya ve postayı Birleşik Kırallık'daki 
yerlerde çıkarmağa ve almağa yetkili olacaktır; şu şartla ki , bahis konusu 
yol için kararlaştırılan istiap hacmi aşılmasın 

British Embassy 
Ankara 

Ankara, 12 Şubat 19^6 
Ekselans, 
1 Birleşik Kıralhk ile Türkiye arasında bir hava servisi kurulma

sını temin için bugün aramızda imzalanmış bulunan Anlaşmaya atfen, 
Türkiye Hükümetince başka milletlere 5 inci serbesti bahsedildiği müd
detçe, Anlaşma Ekinin 7 nci maddesiyle Eke ilişik 1 numaralı liste hüküm
lerim, bu hükümlerin Türkiyede alınacak veya çıkarılacak yolcu, eşya ve 
posta hususundaki tahditlerle ilgüi bulunduğu hallerde, Anlaşmada der
piş olunan servise Türkiye Hükümetinin tatbik etmek niyetinde olmadı
ğının, Birleşik Kıralhk Hükümetince kabul edildiğini teyit etmekle şeref 
kazanırım.. 

2 İki Âkıd Tarafın hava. hatları arasında istiap hacminin tesbı-
tme veya taksimine mütaallik hükümlerin taHîditsiz milletlerarası yolcu, 
eşya ve posta almak veya indirmek hususunda Türkiye tarafından 3° üncü 
Taraflara verilmiş yahut verilecek olan baklara tesir eder surette tefsir 
edilmiyeceği Birleşik Kıralhk Hükümetince keza kabul edilmiştir. 

3 _ On iki ay evvelinden ihbar etmek suretiyle, bu mektubun 1 ıncı 

SaMfe: 10589 

ve 2 nci fıkı alarmda anılan hükümlerm Türkiye Hükümetince tatbik edı-
" lebıleceğinin kabul edildiğini de teyit ederim. 

Bu vesile ile Ekselansınıza derm saygılarımı teyit ederim 
Maurice Peterson 

Sayın Bay Feridun Cemal Erkin 
ıBüyük Elçi, Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Ankara. 

Ankara, 12 Şubat l9Jf6 

Ekselans, 
Metnini aşağıda arzettiğım bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı 

Ekselansınıza teyit etmekle şeref kazanırım-
1 Birleşik Kıralhk ile Türkiye arasında bir hava servisi kurul

masını temin için bugün aramızda imzalanmış bulunan Anlaşmaya atfen, 
Türkiye Hükümetince başka milletlere 5 inci serbesti bahsedildiği müd
detçe, Anlaşma Ekinin 7 nci maddesiyle Eke ilişik 1 numaralı liste hü
kümlerini, bu hükümlerin Türkiyede almacak veya çıkarılacak yolcu, 
eşya ve posta hususundaki tahditlerle ilgili bulunduğu hallerde, Anlaş
mada derpiş olunan servise Türkiye Hükümetinin tatbik etmek niyetinde 
olmadığının, Birleşik Kıralhk Hükümetince kabul edildiğini teyit etmekle 
şeref kazanınım. 

2 _ tki Âkıd tarafın hava hatları arasında istiap hacminin tesbi-
tme veya taksimine mütaallik hükümlerin, tahditsız milletlerarası yolcu, 
eşya ve posta almak veya indirmek hususunda Türkiye tarafından 3 ün
cü Taraflara verilmiş yahut verilecek olan haklara tesir eder surette 
tefsir edilmiyeceği Birleşik Kıralhk Hükümetince keza kabul edilmiştir 

3 On ıfcı ay evvelmden ihbar etmek suretiyle, bu mektubun 1 mcı 
ve 2 nci fıkralarında anılan hükümlerin Türkiye Hükümetince tatbik 
edilebileceğinin kabul edildiğini de teyit ederim 

Bu vesile ile 
Yukardakı mıetnın muhtevasına ıttıla kesbettığımı Ekselansınıza 

arz ve bu vesile ile derm saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Feridun Cemal Erkm 
Ekselans 
Ş i r IMaurıce Drummond Peterson, 

K. C. M . G. , 
İngiltere Büyük Elçisi 

Ankara 

('Resmî G&aete) 

İLÂNLAR 
Bayındırlık (Bakanlığından: 

3850 lira keşif bedelli Fatsa kasabası ııriaı plânının düzenlenmesi 
ışı 3/6/946 gunu ihale edilmek üzere pazarlığa konutmuştur 

fîsteklılenm 290 (ıkayuz doksan) liralık teminat mektubu ve Bayın
dırlık Bakanlığından alacakları yeterlik belgesiyle 3/6/1946 pazartesi gü
nü saat 16 da yapılacak ihaleye iştirak etmek üzere, Yapı ve İmar İşlen 
Eksiltme Komisyonu Başkanlığına başvurmaları ilân olunur. 

1399/3-1 

Yapı İşleri İlânı 

1 _ Eksütmeye konulan ış Jandarma Genel Komutanlık binasının 
haricî pencere ve storlarmın onarımı ısıdır 

Keşif tutarı 3138 44 luradır 
2 _ Eksiltme 21/5/946 salı gunu s a a t 15 te Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usu
lıyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar işleri Başkanlığında görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usul dairesinde (470 77) 
dortyüz yetmiş lira yetmışyedı kuruşluk kesin teminat vermeleri ve bu 
işi yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
İmar İşleri Reisliğinden almmrş yeterlik belgesi göstermeleri ve bu, gibi 
bir iş yaptığına dair ışı yaptıran dairelerden alınmış belge eklemeleri şart
tır 

1341/1.1 

M. S. B. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Komisyonda mevcut şartname ve evsafına göre, müteahhit nam ve he
sabına 100 000 (yüz bin)' adet sahra pılı satın alınacaktır Muhammen be
deli 205.000,_ (iki yüz beş bin) lira olup geçici teminatı 11.500 liradır. 
Eksiltmesi 27 Haziran 1946 perşembe günü saat 15,30 da açık eksütme Ue 
komisyonumuzda yapılacaktır Şartname ve evsafı İstanbul Levazım 
Amirliğinde ve Komisyonumuzda her gün görülebilir İsteklilerin belli gün 
ve saatta geçici teminatlariyle birlikte Komisyonumuza müracaattan. 

K . 2_1419/5-l 
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M. S. B. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Çankırı Piyade Atış Okulu müştemilatı inşaatı yaptırılacaktır Keşif 
bedeli 275 132 lira 51 kuruş olup muvakkat teminatı 14 755 lira 30 kuıuş-
tur. İhale Kapalı zarf usuliyle 27 Mayıs 1946 pazartesi giinü saat 15,30 da 
Bakanlık Satın Alma Komisyonu binasında yapılacaktır Bu işe girecekler 
bu cinsten keşif bedelinin yarısı nispetinde bir ışm müteahhidi olarak yap
mış ve muvakkat kabulünü yaptırmış olduğuna dan belgeyi Bakanlık İn
şaat Dairesine ibrazla ehliyet vesikası alacaklardır Proje ve şartnameler 
hergun öğleden soma 4 numaralı Komisyonda görulebılınıı İsteyenler 
1376 kuruşluk makbuz mukabilinde proje ve şartnameleıı inşaat daire
sinden alabilirler Bu işe girecekler 27 Mayıs 1946 gunu saat 14,30 a kadar 
ehliyet vesikası ile dığeı kanuni belgelen havı teklif mektuplarını mak 
buz mukabili Komisyon Başkanlığına vermiş bulunacaklardır 

K 4__1264/4-3 

inebolu'da askerî konak inşaatı yapüıılacaktıı Keşif bedeli 98527 
lıı a 70 kuruş olup muvakkat teminatı 6176 lira 39 kuruştur İhale kapa
lı zarf usuliyle 27 Mayıs 194G pazartesi gunu saat 16 da Bakanlık Satm
alına Komisyonu binasında yapılacaktır Bu işe girecekler bu kabil işler
den keşif tutarının yarış: kadar bir ışm mütaahhıdi olarak muvaffakiyetle 
yapmış ve muvakkat kabulünü yaptırmış olduğuna dair belgeyi Bakanlık 
İnşaat Dairesine ibrazla ehliyet vesikası alacaklardır. Proje ve şartna
meler her gun öğleden sonra Satmalma Komisyonunda görülebilir İste
yenler 493 kuruşluk makbuz mukabilinde Bakanlık inşaat Dan esinden 
pıoje ve şartnameleri alabılırleı. 

(Umumi şartname komisyonda goıulecektıt ) ihaleye gııeceliler ka
nuni belgeleriyle ehliyet vesikalarını havı teklif mektuplarını 27 Mayıs 
1946 gunu saat 15 e kadaı makbuz mukabili komisyon başkanlığına ver 
rn:ş bulunacakla!dıı 

1280/4- ] 

Dıyarbdkıı'da 300 yataklı Askerî Hastanesinin bloklaıı ikmâli inşaatı 
yaptırılacaktır Keşif bedeli 547 755 lira 10 kuruş olup muvakkat teminatı 
25 659 lira 32 kuruştur thale kapalı zarf usuliyle 28 Mayıs 1946 salı günü 
saat 16,30 da Bakanlık Satın Alma Komisyonu binasında yapılacaktır Bu 
işe gırecekleı bu cinsten keşif bedelinin yarısı kadar ışın müteahhidi ola-
ı ak bir işi yapmış ve muvakkat kabulünü yaptırmış olduğuna dair belgeyi 
ihaleden en az uç gun evvel inşaat dairesine ibrazla ehliyet vesikası ala
caklardır Proje ve şartnameler hergun öğleden sonra 4 numaralı Komis
yonda gorulebılmır Bu işe girecekler kanuni belgeleriyle birlikte ehliyet 
vesikalarını havı teklif mektuplarını 28 Mayıs 1946 günü saat 15,30 a ka
dar makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına vermiş bulunacaklardır. 

1291/4-3 

Ankara'da Askerî Cezaevi yaptırılacaktı! Keşif bedeli 310 246 lira 
50 kuıuş olup muvakkat teminatı 16 159 lna 86 kuruştur İhale karalı zarf 
usuliyle 30/5/1946 perşembe gunu saat 15,30 da Bakanlık Satın Alma Ko
misyonu binasında yapılacaktır Bu işe girecek mutaahhrtler bu cinsten ve 
keşif bedelimn yarısı kadar bir -şm mütaahhıdi olarak muvaffakiyetle yap
mış ve muvakkat kabulünü yaptırmış olduğuna dair belgeyi ihaleden uç 
gun evvel Bakanlık inşaat Dairesine ıbıazla ehliyet vesikası alacaklardır 
Proje ve şartnameler hergun öğleden sonra komisyonda görülebilir, iste
yenler 1551 kuruşluk makbuz mukabilinde proje ve şartnameleri Bakan
lık inşaat Dairesinden alabilirler. (Yapı umumi şartnamesi komisyonda 
görülür) Bu işe girecekler kanuni vesıkalarıyle ehliyet belgesini havı 
teklif mektuplarını 30/5/1946 gunu saat 14,30 a kadar makbuz mukabili 
Komisyon Başkanlığına vermiş bulunacaklardır 

K 4_1331/4-9 

•Etimesgut hava kuvvetlen depolaı mıntakası elekti ık tesisatı yap-
tııılacaktır Keşif bedeli 33500 lira 28 kuıuş olup muvakkat teminatı 2512 
lıı a 51 kuruştur İhale kapalı zarf usuliyle 6/6/1946 perşembe günü saat 
15 30 da Bakanlık Satm Alma Komisyonu binasında yapılacaktır Bu işe 
girecekler asgari 15 bin liralık bu gibi işlen yapmış veya yaptırmış ol
duğuna dair belgeyi Bakanlık inşaat Dairesine asgari ihaleden üç gün 
evvel ibrazla ehliyet vesikası alacaklardır Keşif ve şartnameler hergun 
öğleden sonra komisyonda görülebilir Istıyenleı 168 kuıuşluk makbuz 
mukabilinde keşif ve şartnameleri înşaaj Dairesinden alabilirler istek

liler 6 Haziran 1946 günü saat 14.30 a kadar kanuni ve.slkalnriyle ehli
yet belgelerini havi teklif mektuplarını makbuz mukabili Komisyon 
Başkanlığına vermiş bulunacaklardır 

K 1 1105/4-1 

D Demiryolları Merkez i Satın Alma Komı.syonıınd.m 

inşaat yaptııılacak 

1 _ Çankııı - Zonguldak hattı üzerine Kaı .ılııık de d< po ve I M , ı s 
yon tevsii (makine sundurması, alimantasyon tevsii, peısoncl yemekha
ne ve lojmanları, yolcu binası, yollar vesaır teiemıat) ile Jiolkuş ve 
Cıldıkısık'da istasyon binaları, Cececiler'de istasyon ve alimantasyon bina
ları ve bunlara ait tesisat ile Çatalağzm'da depo ve ı.M.ı.syon lev.siatma 
ait lojman binaları inşaatı kapalı zarf usuliyle ve fıy.ıt binini esası üze
rinden eksiltmeye konulmuştur 

2 _ Bu ışın muhammen bedeli J 140 000 lna \e muv.irk.il teini-
natı da 47.950 liradıı inşaat bedelleıı, vadelini 917, 94fi \e !)1!> seııele 
nnın muhtelif aylarında bitecek % 5 faizli bonolarla ödenecektir. 

3 Bu işe ait şartname ve sair evrak 50 lira mukabilinde, D I) 
Yolları Idaıesinin Ankara Merkez Veznesinde ve Siıkeeı'de 9. Llıtıne 
Veznesinde satılır. 

4 Eksiltme 3/6/1946 tarihinde pazartesi gunu saat 1(> da Ankaıa'da 
Devlet Demiryolları Yol Dairesinde yapılacağından Leklıl mektuplaııııııı 
o gun saat 15 e kadaı komisyona verilmesi veyahut tâyin'edilen zannın
dan evvel ele geçecek şekilde iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderil
mesi. 

5 Kanunun tâym ettiği mutad veslkalatdan başka Devlet De 
mıryolları Genel Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikalaıınm d,ı tekili 
zarflarıyle birlikte bulunması lâzımda. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 7 gfın ev\el bu ıslıd.ı 
ile ve eksiltme şartnamesinde yazılı belgelen ıbı.ı/ el inek f i i l iy le Dev 
let Demiryolları Genel Mudütluğüne müracaat olunmam 

1386/1 •< 

Devlet Demiryollaıı Merkez 9. uncu /Satmalına Komisyonundun . 

1 1 No. lı liste muhteviyatı 10 ton Tııık bezir! ve 2 No lı liste 
muhteviyatı 50 ton ingiliz bezni mubayaası işi kapalı zaı f ıı.sullyle ek
siltmeye konulmuştur 

2 _ Turk bezirinin muhammen bedeli 24500 lna muvakkat temina
tı 1887,50 lira ve ingiliz bezirinin muhammen bedeli 117500 lira muvak
kat teminatı 7125 liradıı 

3 Şartnameler bedelsiz olaıak Ankara'da Gereç dairelinden ve 
Haydarpaşa'da Geıeç Teslımalma ve Yollama Müdürlüğünden temin olu
nur 

4 Eksiltme Ankara'da idare Binasında Gereç Dairesinde topla
nan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca .'! 1/5/1916 eımıa e,(iıııı s.'ifit 

15,30 dan itibaren sırasıyle yapılacakta 
Taliplerin teklifleriyle kanunun tayın etliği vıMkalaımı aynı gımde 

nihayet saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon iiaşkanlığıııa veı melen 
lâzımdır 

l.TTü/l 2 

Elâzığ Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Elâzığm Çötelı Köyünde Sakın Davut kızı Sallha taıafmduıı Nail-
bey Mahallesinde oturmakta iken elyevm ikametgâhının meçhul bulun 
duğu namına çıkarılan davetiyeden anlaşılan Sarıldı Abdullah yanında 
Hüseym Taşkıran aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan yııı{»ila
nı asında 

Dâvâlının ikametgâhı meçhul olduğundan hakkındaki davetiyenin 
gazete ile ılânen tebliğine ve yargılamanın 8/6/1946 cum.ıt t em günü B i a t 
9 a talikine ve dâvâlının yevmi mezkûrda bulunmadığı veya bir vekil 
göndermediği takdirde gıyabında yargılamaya devam edileceği davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilân olunu t 

1394 
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Amasya C. Savcılığından : 

(Mecburi ış mükellefiyetine tabı tutularak çalışmakta olduğu Dev
let-Demiryollarına ait Çeltek Komur Mademndeıkı ışyeımı haber ve ma
zeretsiz ter^ ettiği ıddıasıle suçlu (Gümüşhacıköy İlçesinin Gumuş Na
hiyesinin Irkat Mahallesinden Mustafa oğlu 1331 doğumlu Kerim Türk
men) Millî Korunma Kanununun 9 uncu maddesi delaletiyle 53/2 nci ben
di ve Turk Ceza Kanununun 59 uncu maddesi mucibince 5 lira 70 kuruş 
ağır para cezasıyle mahkûmiyetine ve masrafı mahkûma ait olmak üze
re neşrine dair Amasya Asliye Ceza Mahkemesinden sadn olan 27/5/1945 
tarih ve 280/105 esas ve karar sayılı hükmün kesinleştiği ilân olunur 

1362 

Toptancı sıfatıyle sattığı tuzdan dolayı Fatura vermemekten sanık 
Amasya'nın Bayezıtpaşa Mahallesinden zahire ticaretiyle «ıuştagıl bu
lunan Abdullah oğlu 1312 doğumlu Ferit Sozer'ın Millî Korunma Kanu
nunun bazı maddelerim değrştiren 4180 sayrlı kanunun 31/5; 59 uncu mad
desi gereğince 50 lira ağır para cezasıyle mahkûrtrryetıne ve bir hafta 
müddetle dukkânrn 'kapatılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten me
nine dair Amasya Asliye Ceza Yargıçlığın'ca verilen 24/8/1944 gun ve 
459/546 -sayılr hükmün kesinleştiği ilân olunur 

1363 

Devlet vergisi ve hissesini vermemek ımaksadıyle 1942 yılı mahsu
lünden buğday kaçırmak suretryle Millî Korunma Kanununa aykırı ha
reketten sanık Amasya'nın Soma Köyünden Ahmet oğlu 1306 doğumlu 
Mustafa Kaya hakkında Millî Korunma Kanununun 14 uncu maddesi de
laletiyle 55/2 nci bendi ve T C. Kanununun 59 uncu maddesi mucibince 
16 lira 60 kuruş ağır para cezasının alınmasına ve 63 uncu madde gere
ğince masarifi mahkûma ait olmak üzere neşrine dair Amasya Asliye 
Ceza Mahkemesinden 27/3/1945^ tarih ve' 82/106 sayılı karar ve esas sa
yılı kararın kesinleştiği ilân olunur. 

1364 

Mecburi ış mükellefiyetine tabı tutularak gönderildiği Devlet De
miryollarına ait Çeltek kömür madenındeki işyerini haber ve mazeretsiz 
terkettıği ıddiasıyle suçlu (Gümüşhacıköy ilçesinin Karalı Köyünden ib
rahim oğlu 1329 doğumlu Abdurrahıman Akgül) Millî Korunma Kanunu
nun 9 .lincu maddesi delaletiyle 53/2 nci bendi ve Turk Ceza Kanununun 
59 uncu maddesi mucıbmce 8 lira 90 kuruş ağır para cezasının tahsili
ne ve ımasarifı sanığa ait 'olmak üzere neşrine dair Amasya Asliye Ceza 
Mahkemesmden sadır olan 6/2/1945 tarih ve 234/36 esas ve karar sayılı 
hükmün kesınleştaği ilân olunur. 

1365 

Köylüye tevzi edilmek üzere belediyece kendisine verilmiş olan gaz-
yağını fazla fiyatla satmak suretiyle Millî Korunma Kanununa aykırı 
hareketten sanık (Amasya'nın Kızseki Köyünden İzzet oğlu Mikdat Ço
lak) Mil l i Korunma Kanununun 4180 sayılı kanunla değişen 3159 uncu 
maddesi delaletiyle 59/3 üncü bendine tevfikan ve 68/4 ve Türk Ceza Ka
nununun 80 mcı maddesi gereğince neticelen beş lira seksen kuruş ağır 
para cezasının alınmasına ve masarifi mahkûma ait olmak üzere 63 üncü 
madde mucibince neşrine dair Amasya Asliye Ceza Mahkemesinin 
7/8/1945 tarih ve 249/399 sayılı kararın katîleşdiği ilân olunur 

1366 

Köylüye tevzi edilmek üzere belediyece kendisine verilen gazyağmı 
fazla fiyatla satmak suretiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket
ten sanık (Amasya'nın Eymır Köyünden İbrahim oğlu 1319 doğumlu 
Mehmet Ayaz'ın) Millî Korunma Kanununun 4180 sayılı kanunla deği
şen 59 uncu maddesi 3 sayılı bendi mucibince beş lira seksen kuruş ağır 
para cezasıyle mahkûmiyetine ve 63 uncü madde gereğince masarifi mah
kûma ait olmak üzere neşrine dair Amasya Asliye Ceza Mahkemesin
den verilen 16/7/1945 tarih ve 372/283 sayılı kararın kesinleştiği ilân 
olunur. 

1367 

Mecbuıi ış mükellefiyetine tabi tutularak gönderildiği Devlet De
miryollarına ait Çeltek Kömür Madenındeki işyerina haber ve mazeret
siz terketmekten sanık (Amasya'nın Yağmur Köyünden Mahmut oğlu 

Fatma'dan doğma, 341 doğumlu Bahri Karsan) Millî Korunma Kanunu
nun 9 uncu maddesi delaletiyle 53/2 noı bendi ve Türk Ceza Kanununun 
56 nci maddesi mucibince 7 lira 40 kuruş ağır para cezasının'tahsiline 
ye 63 uncu madde mucibince mesarıfı mahkûma ait olmak üzere neşrine 
dair Amasya Asliye Ceza Mahkemesinden sadır olan 22/1/1945 gun ve 
224/14 esas ve karar sayılı hukmun kesinleştiği ilân olunur 

1368 

Belediyece tcsbıt edilen fiyattan fazla nakil ücreti almak suretiyle 
Millî Korunma Kanununa ajkırı eylemde buAurıımaktan sanık (Amasya'
nın Yakutıye Mahallesinden Talip oğlu 1318 doğumlu Ahmet Çelik) hak
kında 4648 sayılı kanunun 63/5 ınoı bendi delaletiyle 58/6 nci maddesine 
tevfikan sanıktan elli lira ağır para cezasının alınmasına ve giden sanı
ğa ait olmak üzere neşrine dan Amasya Asliye Ceza Mahkemesinden 
sadır olan 7/8/945 tarih ve 447/297 esas ve karar sayılı hukmun kesinleş
tiği ilân olunur 

1369 

Millî Korunma Kanunun 21 ve 31 moı maddesine aykırı eylemde bu
lunmaktan sanık Amasya'nın Bayezıtpaşa Mahallesinden Karabet oğlu 
327 doğumlu terzi Artın Sırop'un Millî Koruruma Kanununun 4648 sayılı 
kanunla değişen 31/4 uncu ımaddesı delaletiyle 57/8 inci bendine tevfikan 
sanıktan elli lira ağır para cezasının alınmasına ve bir hafta dükkânının 
kapatılmasına ve o kadar sure ile ©anığın ticaretten inenine ve gideri sa
nığa alt olmak üzere neşrine dair Amasya Asliye Ceza Mahkemesinden 
sadır olan 27/8/945 tarih ve 374/302 sayılı hükmün kesinleştiği ilân olunur. 

1370 

Belediyece tesbıt edilen fiyattan fazla nakil ücreti almak suretiyle 
Millî Korunma Kanununa aykırı eylemde bulunmaktan sanık Amasya'nın 
Kurşunlu Mahallesinden Mehmet oğlu 328 doğumlu Recep Ayan hak
kında 4648 sayılı kanunun 63/5 mcı maddesi delaletiyle mezkûr kanunun 
58/6 bendine tevfikan sanıktan elli lira ağir para cezasının alınmasına 
ve gideri sanığa alt olmak üzere neşrine dair Amasya Asliye Ceza Mah
kemesmden sadıı olan 6/6/945 tarih ve 360/225 esas ve karar sayılı huk
mun kesinleştiği ilân olunur 

1371 

Devlet hissesi ve vergisini vermemek maksadıyle Hükümetçe elkon-
muş olan 943 senesi mahsulünden 75 kilo buğday kaçırmaktan sanık 
Amasya'nın Cüllu köyünde oturan ve aslen Merzifonlu Fevzullah oğlu, 
Keziban'dan doğma 320 D ismail Gulen'ın Millî Korunma Kanununun 
55/11 nci bendinin son fıkrası mucibince 300 kuruş ağır para cezasının 
alınmasına ve '63 üncü madde mucibince masarifin mahkûma ait olmak 
üzere neşrine dair Amasya Asliye Ceza Mahkemesinden sadır olan 16/1/ 
1945 tarih ve 111/8 esas ve karar sayılı hükmün kesinleştiği ilân olunur. 

1372 

Gönüllü olarak çalışmakta olduğu Devlet Demıı yollarına ait Çeltek 
Kömür Madenındeki işyerini haber ve mazeretsiz terkettıği ıddiasıyle 
suçluMerzıfon'un Belvar Köyünden Murteza oğlu 1340 doğumlu Araf Pas-
lı'nm Millî Korunma Kanunun 10 uncu maddesi delaletiyle aynı kanunun 
4648 sayılı kanunla değişen 53 uncu maddesinin 3 numaralı bendi ve Turk 
Ceza Kanununun 56 nci maddesi mucibince 83 lira 33 kuruş ağır para ce
zasıyle mahkûmiyetine ve 63 uncu madde mucibince masarifi mahkûma 
ait olmak üzere neşrine dair Amasya Asliye Ceza Mahkemesinden ven-
len 7/8/945 tarih ve 60/298 esas ve karar numaralı hükmün kesinleştiğır 
ilân olunur 

1373 

Köylüye maliyet fiyatından tevza edilmek üzere Inhrsarlar idare
sinden kendisime verilmiş olan çayı fazla fiyatla satmak suretiyle Millî 
Korunma Kanununa aykırı eylemde bulunmaktan sanık Amasya'nın Ço-
ran Köyıu Muhtarı ismail oğlu 1318 doğumlu Abdullah Karakoç'un Millî 
Korunma Kanununun 59/3, 68, ve 63 uncu ve Turk Ceza Kanununun 80 inci 
maddesi mucibince binnelice beş lira seksen kuruş ağır para cezasının 
alınmasına ve masarifi sanığa ait olmak üzere neşrine dair Amasya As-
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liye Ceza Mahkemesinden sadır olan 5/6/945 tarih ve 192/221 esas ve ka
rar sayılı hükmün kesinleştiği ilân olunur. 

137v 

Millî Korunma Kanunun 21 mcı maddesine istinaden (neşredilmiş 
olan 240 sayılı Koordinasyon Kararmm 9 uncu maddesine aykırı olarak ve
teriner yoklamasına tabı tutmıyarak Kayabaşı istasyonundan İstanbul'a, 
Bakırköy Çiftliğine 6 adet manda sevketmekten sanık Amasya'nın Alman 
Çiftliği müsteciri Fikret'in idaresindeki kısımda idare memuru ve nazır 
muavini Nuri oğlu 335 doğumlu Celâl Yorguç'un Millî Korunma Kanu
nunun 21/2 ve 56/6 ncı fıkrası delaletiyle mezkûr kanunun 59/1 ıncı bendi
min 2 nci fıkrasına tevfikan uç ay müddetle hapsine ve kendisinden 100 
lıfa ağır para cezasının alınmasına ve masarifi sanığa ait olmak üzere 
hüküm hulâsasının neşrine daiı Amasya Asliye Ceza Mahkemesinden 
verilen 19/6/1945 gün ve 361/248 sayılı hükmün kesinleştiği ilân olunur 

1375 

Eızıncan Sulh Hukuk Yargıçlığından 

Gayrimenkul açık artırma 
Davacı: C. H. P. Başkanı eşi Saniye Vekili Bakiı Karapolat. 
Davalı • İskenderun Arsus Bucağma tabı Ağca Başöğretmeni 

Eızıncan'm Gerekgerek Mahallesinden Alı Hıfzı ve Gerekgerek Mahalle

sinden Abdurrahman kızı Mahbup ve IMahlnur ve Cezminur ve. Hatice ve 
Parti Başkanı Zıya Ağca yanında hemşiresi Hatice Ağca 

Dâvanın nevi. izaleı şuyû 
Satılacak gayrimenkul : Erzincan'ın Haşhaşı Köyünün Hancı Mahal

lesinde vaki tarafları Canibi Yemini Hacı oğlu Mehmet Yesaıı Feyzullah 
arkası Reşit oğlu Mehmet bahc ileri, cephesi yol ile mahdut bin beş yüz l i 
ra kıymetli hane ve bahçe. 

Artırma yapılacak yer . Erzincan mahkeme kalemi. 
Satış günü ve saati: 20'6/946 perşembe günü saat 14. 
Satış ciheti: İzaleı şuyû ilâmı uzeıine. 
İşbu gayrımenkuller açık artırma ile sanlacıukuı Artırırın şanım 

mesı 3/5/1946 gününden itibaren herkesin goıebıleceğl mahkeme kalemin
de açıktır 

Artırma günü : 20/6/946 perşembe günü artırıma bcdcM İşbu gayri-
menkullerim kıymetinin yüzde 75 ını bulmadığı takdirde en son artınının 
taahhüdü baki kalmak üzere on gun temdit edilecek ve ikinci artırma 
1/7/1946 pazartesi saat 14 te keza Erzincan mahkeme kaleminde yapıla
caktır. 

Satıştan mütevellit tellaliye vesaiı masraflar müşteriye aittir. Talip
lerin muhammen kıymetin yüzde yedlbuçuğunu tftnııınat akçesi olarak 
vermeğe mecburdur Talip o'ııpta pey süınıelc, şartnameyi görmek i»U-
yenler 20/6/1946 gününe kadar heıgün mahkeme kalemine müracaatları 
ilân olunur. 
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A K T İ F P A S İ F 

ödenmemiş sermaye 
Kasa hesabı 
Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar Kanunu mucibince) 
1) Munzam karşılıklar mukablh kıymetler (M 26) 18 112,96 
2) İleride vukuu muhtemel zararlar karşı. (M. 31) 7.745,— 
3) ihtiyat akçesi mukabili 12 180,_ . 

A - Devlet tahvilleri 
B - C Merkez Bankası hisse senedi 

Bankalar (dâhildeki) 
Cüzdandaki senetler 
Borçlu can hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Sabit kıymetler : 
A - Menkuller (4500) liradan sigortalı 
B - Gayrımenkuller: (10.000 liradan sigortalı) 

2 168,10 
10 524,40 

Lira Kr 

250.000,— 
28.437.39 

38 037,96 

12.480,._ 
3 500,_ 15 980, _ 

51.428,39 
148.708,76 
131.807,— 
23.753,78 

12 692,50 

Seımaye 
ihtiyatlar 
A - ilende vukuu muhtemel zatarlaı karşılımı 

(Bankalar Kanunu Md 31) 8 668, 
E - Kanuni ihtıyatlat 

1935 den evvel 17 100, 
1935 ve müteakip 13.104, 30 204, 

C - Fevkalâde ihtiyatlar: 575.78, 

Mevdınt ve carı hesaplar 
A - Vad':lı tasarruf mevduatı 6.300,15 
B - - Sair tacir evsafını haiz H ve H. şa H, 75 700,17 

Muhtelif alacaklılar 
Kâr 
a - 1944 den devir !>92, 
b - 1945 kân 31.557,46 

Lira K r 

500.000, 
39 447,78 

82 000,32 

47.248,22 
32.149,46 

Yekûn 700 845,78 
Nâzım hesaplar 
1) Kefalet mektuplaıı 
2) Teminat mektupları 

Nâzım hesaplar 119.957,38 3) Sair 

Yekûn 700.845,7« 

25.305,:!« 
93.237, 

1.415, 119957,38 

E s k i ş e h i r B a n k a s ı T . A . Ş i r k e t i n i n 31 A r a l ı k 1945 y ı l ı k â r ve zarar h e s a b ı 

Z I M M E T M A T L Û P 

Personel masrafları 
ödenen vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
ödenen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 
1945 yılı k â n 

Yekûn 

Lira Kr. 

11.495,— 
297,26 

2 578,88 
3.522,99 

331,90 
32.149,46 

50.375,49 

Alman faiz ve komüsyonlar 
Esham ve tahvilât gelirleri 
Banka hizmetleri mukabili alınan faiz ve komüsyonlar 
Muhtelif kârlar 
Karşılıklardan 
1944 senesinden müdevver kâr 

Yekûn 

Lira Kr 

35.550,38 
3.429,54 
2.685,.. 
2.260,40 
5.852,17 

592,. 

50.375,49 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 

 

             Sayfa 

Kanunlar 

 
4884  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Ek Kanun        1
 
4885  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri  
Arasında Hava Ulaştırmalarına Dair Olan Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun  1
 
4886  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Krallık Hükümeti  
Arasında Hava Ulaştırmalarına Dair Olan Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun  3
 
İlanlar            5
 
        
 
      
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


