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K A N U N L A R 
Adliye Harç Tarifesi hakkındaki 2503 sayılı kanunun 

9 8 ima ve 99 uncu maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun 

Kanun No: 5704 Kabul tarihi: 24/1/1951 

Madde 1 .— 2503 saydı Adliye Harç Tarifesi Kanununun 98 inci ve 
99 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 98 — Tebliğden başka bir muamele yapmak için makamından 
uzaklaşmaya mecbur olan hâkim veya memura yol masrafından başlka 
beher gün İçin malktuan 500 kuruş yol tazminatı verilir. 

Kâtip ve sair müstahdemler için yukarda yazılı miktarın yarısı 
ödenir. 

Madde 99 — (Daireden uzaklaşmayı icabettiren birden ziyade iş 
olursa, mümkün oldukça işler aynı günde yapılır. Bir günde birden ziyade 
iş yapıldığı takdirde beher iş İçin 400 kuruş alınır ve bu miktar bir gün 
için (ılOOO) kuruşu geçemez. 

ıGörlilen işler aynı mahalde ise yol masraf ve tazminatı müsavi his-
selere; muhtelif mahallerde ise yol masrafı mesafe nazara alınarak 
mütenasip ve yol tazminatı müsavi hisselere taksim olunur. 

•Gerek bu, gerekse 98 inci maddedeki yol tazminatına, 4327 sayılı 
kanundaki zamlar yapılmaz. 

Tazminat ve masraf karşılığı alman peşin paralardan sarfedilemi-
yerek artan miktarlar sahiplerine iade olunur. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Başbakan, Adalet, Millî Savunma, Maliye ve 

İçişleri Bakanları yürütür. 
27/1/1951 

No. Bağlığı 

2503 
2548 

1201 

[Adliye Harç Tarifesi Kanununun ek ve değişiklikleri 
ile Kararlar.] 
I Kanunlar : 
Adliye Harç Tarifesi Kanunu 16/6/1934 
Ceza evleri i le mahkeme binaları inşası karşılığı olarak 
alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek yiyecek bedel-
leri hakkında Kamın 9/7/1934 
2503 sayılı Adliye Harç Tarifesi Kanununun bazı madde-
lerim değiştiren Kanun 26/12/1934 
Adliye Harv Tarıfe3i Kanununa ek Noter Harç Tarifesi 
Kanunu 13/7/1938 
Adliye Harç Tarifesi Kanununun b a n maddelerim değiştiren 
Kanun 14/8/1942 

II Kararlar : 
Adliye Harç Tanfe9i Kanununun 33 uncu maddesinin tefsı* 
rine mahal olmadığı hakkında Heyeti Umumiye Karalı 

2/7/1938 
Adliye Harç Tarifesi Kanununun 100 uncu maddesinin 5 ıncı 
fıkrasının tefsirine mahal olmadığı hakkında Heyeti Umu 
miye Karan 2/1/1911 

Çeşitli kanunlarda mevcut çocuk zannmııyle ilgili 
hükümlerde değişiklik yapılması 

hakkında Kamıın 

Kanun No: 5705 Kabul tarihi: 24/1/1951 

Resmi 
Düıtur Gazete 
Tertip Cilt Sahife San 

3 15 1124 2728 

3 15 1346 2747 

3 16 93 2890 

3 19 1499 3958 

3 23 1708 5184 

3 1» 1645 3949 

3 22 130 4701 

Madde 1 — 21/6/1944 tarihli ve 4598 sayılı kanunun 21/5/1947 tarihli 
ve 5049 sayılı kanunla değiştirilen 6 ncı maddesiyle 17/7/1944 tarihli ve 
4621 sayılı kanunun 16/6/1947 tarihli ve 5079 sayılı kanunla değiştirilen 
6 ncı maddesi ve 17/7/1944 tarihli ve 4620 sayılı kanunun 16/6/1947 tarihli 
ve 5080 sayılı kanunla değiştirilen 8 inci maddesi ve diğer kanunların bu 
maddelere atfolunan hükümleri gereğince verilen, çocuk zammı, sözü edi-
len kanunlara tabi daire ve kurumlarca parasız yatılı olarak okutulan 
veya kendilerine burs verilen veyahut her hangi bir suretle tahsil mas-
rafları deruhte olunan çocuklar için de ödenmez. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kamunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27/1/1951 

No. Bıtlıiı 
Dfiıtvr 
Tertip Cilt 

K M mi 
Cutu 

Sahlfe Sayı 

İlgili Kanunlar : 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril-
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 
Kanun . 24/6/1944 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mudurluğu 
Memur ve Müstahdemlerinin ücretlerine dair olan Kanunun 
bazı maddelerim değiştiren 3173 numaralı kanuna ek Kanun 

21/7 /1944 
Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
etlenmesine dair Kanun 21/7/1944 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
Kanunda değişiklik yapan 4598 ve 4988 sayılı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

27/5/1947 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Mudurluğu 
memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan kanunda 
değişiklik yapan 4620 ve 5000 sayılı kanunların bazı hü-
kümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 21/6/1947 

3 2S 1107 5739 

3 25 1198 5762 

3 25 1204 5762 

3 28 1182 6616 

3 28 1285 6638 

Türkiye ile Belçika - Lüksembuırg Ekonıoanik Biırliğı arasındaki 
Ödeme Anlaşması süresinin uzatılmasına dair tıeaıti edilen 

mektupların onanması hakkında Kanun 

Kanun No: 5706 Kabul tarihi: 24/1/1951 

Madde 1 — Türkiye ile Belçika - Liüksemburg Ekonomik Birliği 
arasında münakit 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının, 25 Şubat 

4598 

4620 

4621 

5049 

5080 

2629 

3494 

4289 

1059 



1950 protokolündeki değişiklikle birlikte ve 1 Temmuz 1950 tarihinden ge-
çerli olmak üzere bir yıl süre ile uzatılması hususunda Belçika Elçiliği 
ile teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır 

Madde 2 — Bu kasıun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu ©akanlar Kurulu yürütür. 
27/1/1951 

Ankara, US Hamran 1950 
Bay Bakan, 

Türkiye ile Belçika arasındaki mübadelelerin inkıtaa uğramamasını 
teminen ve Hükümetimden aldığım emir üzerine, 25 Şubat 1950 protokolü 
ile tadil edilmiş bulunan 2 Aralık 1918 tarihli ödeme Anlaşmasının bir 
sene müddetle temdidini Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım. 

Ekselansınız bana bu hususta Cumhuriyet Hükümetinsin mutaba-
katını bildirmekle beni minnetdar kılacaktır. 

Bu vesile ile Ekselansınıza en derm saygılarımı tekrarlarım. 

8. Halot 
Ekselâns FuaJt Köprülü 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 

Ankara. 

No : 72585140 Ankara, 29 Haziran 1950 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı 29 Haziran 1960 tarihli mektubunuzu aldığımı 
bildirmekle şeref kazanırım : 

«Türtcıye ile Belçika arasındaki mübadelelerin inkıtaa uğramaması-
nı teminen ve Hükümetimden aldığım emir üzerine, 25 Şubat 1950 proto-
kolü ile tadil edilmiş bulunan 2 Aralık 1948 tarihli Ödeme Anlaşmasının 
bir sene müddetle temdcıdimi Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım. 

Ekselansınız bana bu hususta Cumhuriyet Hükümetinin mutaba-
katını bildirmekle beni minnettar kılacaktır.» 

Yukardaki hususlar üzerinde Türk Hükümetinin mutabık bulun-
duğunu size teyit ile şeref kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Elçi. 

Dışişleri Bakanı Y. 

Fatin Rüştü Zorlu 
Ekselâns Stephane Halot 

Beliçika Elçisi 
Ankara 

[Türkiye ile Belçika - Luksemburg arasında Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmalarının onanmasına dair kanunların ek ve ta-
dilleri 23/11/1950 tarih ve 7664 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan 5685 sayılı kanun haslığı altına tahşiye edil-
miştir. 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti 
arasında imzalanan Ylodiis Vivendi ille Ticaret ve Odemıe 

Anlaşmalarının onanması hakkında Kamun 

Kanun No: 5707 Kabul tarihi: 24/1/1951 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükü-
meti arasında 4 Temmuz 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan Modüs Vi-
vendi ile Ticaret ve ödeme Anlaşmaları kabul edilmiş ve onanmıştır. 

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

27/1/1951 

Modüs Vivendi 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle israil Devleti Hükümeti aşağıdaki 
hususları kararlaştırmışlardır: 

Türkiye Cumhuriyeti ile israil Devleti; 
a) Seyrisefain konusunda, 
b) ithalât ve ihracattaki gümrük resimleri, bu resimlerin tahsil 

şekli, gümruklenmeye mütaallik kaideler, muameleler ve mükellefiyetler 
hususunda, 

Birbirlerine karşılıklı olarak en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesini uyguluyacaklardır. 

En zayade müsaadeye mazhar millet muamelesi; 
1. Hudut ticaretim kolaylaştırmak maksadiyle, Yüksek Akıd ta-

raflardan biri tarafından, hudut memleketlerine bahşedilmiş veya edile-
bilecek imtiyazlara, 

2. Yüksek Âkıd taraflardan bırı tarafmdan akdedilmiş veya edile-
cek bir gümrük birliğinden mütevellit istifadelere, 
uygulanmıyacaktır. 

İşbu Modüs Vivendi imzası gününde hüküm ifade etmeye başlıya-
cak ve Türkiye ile israil Devleti arasında bir Ticaret ve Seyrisefain Ant-
laşması yürürlüğe gırinciye kadar meriyette kalacaktır. 

Bununla beraber, Âkıd Taraflar işbu Modüs Vivendiyi altı ay evvel 
haber vermek suretiyle her zaman feshedebilirler. 

Ankara'da 4 Temmuz 1950 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak ya-
pılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına israil Devleti Hükümeti adına 

Fatin Rüştü Zorlu Eliahu Sasson 

Türkiye ile İsrail Devleti arasında Ticaret Anlaşması 

Türkiye Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti, iki memleket arasın-
daki ticari münasebetleri geliştirmek arzusiyle, aşağıdaki hususlarda mu-
tabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye ile israil Devleti arasındaki ticari mübadeleler her iki mem-
lekette yürürlükte bulunan genel ithalât ve ihracat rejimlerine uygun 
olarak yapılacaktır. 

Madde — 2 

Türkiye Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti, işbu Anlaşmanın yü-
rürlük süresi zarfında, genel rejimlerinin çerçevesi içinde birbirlerine ithal 
ve ihraç lisansları vermek hususunda her türlü kolaylığı göstermeyi ta-
ahhüt ederler. 

Madde — 3 

İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübade-
lelere ait ödemeler, bu günkü tarihte imzalanan Ödeme Anlaşması hüküm-
lerine göre tesviye olunacaktır. 

Madde — 4 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki taraftan 
sevkedılen mallar için, Âkıdlardan her biri, ihraç eden tarafın yetkili 
makamlarınca verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi 
istiyebileceklerdir. 

Bedeli (100) Türk lirasını veya başka bir para ile bu meblâğın eşitini 
aşmıyan göndermeler ıçm menşe şahadetnamesi aranılmıyacaktır. 

Madde — 5 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından evvel başlamış olan ticari 
işlemler, bunların ıkı taraf yetkili makamları tarafmdan onanması anında 
her iki memlekette yürürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre 
tasfiye olunacaktır. 

Madde — 6 

İşbu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada her iki memleketin 
yetkili makamlarınca onanmış olup Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz 



31 OCAK m 

bitirilememiş olan ticari işlemler, işbu Anlaşma hükümleri gereğince tas-
fiye olunacaklardır. 

Madde — 7 

işbu Anlaşma 4 Temmuz 1950 tarihinde yürürlüğe girecek ve 4 Mayıs 
1951 tarihine kadar muteber olacaktır. 

Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilecek, feshedilmediği 
takdirde senelik süreler ıgin kendiliğinden yemlenmiş sayılacaktır. 

Ankara'da 4 Temmuz 1950 tarihinde Fransızca iki nüslıa olarak ya-
pılmıştır. 

T. C. Hükümeti adına israil Devleti Hükümeti adma 
Fatin Büstü Zorlu Eliahu Sasson 

Menşe Şahadetnamesi 

Gönderen : Alan : 
isim Isım 
ikametgâh ikametgâh . . . . . . . . 
Sokak Sokak . . 
Malın cinsi . . . . ' . . . . . 
Ambalâj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası 

Ağırlık gayrisâfı 
Kilo 

Malın gönderileceği yol . . . . Kıymet Fob / Cif 

Türkiye ile israil Devleti arasında 4 Temmuz 1950 
tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı 
emtianın Türk - israil menşeli olduğunu tasdik eder. 

Tarih 

Türkiye ile İsrail Devleti arasında Ödeme Anlaşması 

Türkiye Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti, Türkiye ve israil 
Devleti arasındaki ödemeleri kolaylaştırmak maksadıyle aşağıdaki husus-
larda mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince 
Türkiye'ye ithal edilmiş veya edilecek israil menşeli malların bedellerine 
ve bunlara müteferri masraflara ait ödemeler ile kambiyo kontrolü konu-
sunda yürürlükte bulunan Türk mevzuatınca müsaade edilen Türkiye'den 
israil'e yapılacak diğer her türlü ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına yapılacak tevdiat ile tesviye olunacaktır. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası bu tevdiatı Anglo - Palestine Bank Ltd., Tel Aviv adına 
ağacağı, A. B. D. Dolârı ile tutulan bir hesabın matlubuna geçirecektir. 
Bu hesap faizsiz ve masrafsız olacaktır. 

Madde — 2 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince 
israil'e ithal edilmiş veya edilecek Türkiye menşeli malların bedellerine 
ve bu mallara müteferri masraflara ait ödemeler ile kambiyo kontrolü 
konusunda yürürlükte bulunan israil mevzuatınca müsaade edilen, isra-
il'den Türkiye'ye yapılacak diğer her türlü ödemeler birinci maddede der-
piş olunan hesabın zimmetinden tesviye olunacaktır. 

Madde — 3 

Hak sahiplerine ödemeler yapılmasını mümkün kılmak amaciyle, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasiyle Anglo-Palestine Bank yapacak-
ları bilcümle tahsilâtı günü ^inüne birbirlerine bildireceklerdir 

Madde — 4 

Para yatırımları ve ödemeler her iki memlekette, o memleketin millî 
parasiyle yapılacaktır. 

Türk liralarının A. B. D. dolârına, ve A. B. D. dolârlarmın Türk lira-
sına çevrilmesi T C. Merkez Bankasının resmî kursu üzerinden yapıla-
caktır. 

Sahife: 479 

israil liralarının A. B. D. dolârma, ve A. B. D. dolârlarmın israil 
lirasına çevrilmesi Anglo-Palestme Bank Ltd. nıın resmî kursu üzerinden 
yapılacaktır. 

Türk lirası veya israil lirasından gayrı bir para ile muharrer ala-
caklar, her iki Bankaca uygulanan ve söz konusu paranın A. B. D. dolâ-
rına nispetle olan resmî kursu üzerinden A. B. D. dolârına çevrile-
ceklerdir. 

Madde — 5 

Birinci maddede derpiş olunan hesabın alacaklı veya borçlu bakiyesi 
840 bin A. B. D. dolârım aşmadığı müddetçe Türkiye ve israil Devlet-
lerindeki halk sahiplerine yapılacak ödemeler Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası ve Anglo-Palestine Bank Ltd. tarafından, iki müessese ara-
sında röpor veya döviz terki muameleleri yapılmasına hacet kalmaksızın 
bundan evvelki maddeler hükümlerine göre derhal icra olunacaktır. 

Mezkûr hesabın alacaklı veya borçlu bakiyesi 840 bin A. B. D. dolâ-
rını aştığı takdirde, borçlu taraf diğer memleketteki ödeme emirlerinin 
veya tahsilat ihbarnamelerinin derhal tesviyesini sağlamak maksadiyle 
alacaklı tarafın talebi üzerine hesabını döviz terki suretiyle besliyecektir. 
Bu besleme keyfiyeti borçlu tarafın arzusuna göre ya katî mahiyette 
döviz terkti veya üç ay vâde ile geri alabilmek üzere röpor muamelelileri 
yapmak suretiyle olacaktır. 

Bununla beraber şurası da mukarrerdir ki, söz konusu muameleler 
yalnız A. B. D. dolârı, ingiliz lirası veya yukarda mezkûr iki müessesenin 
önceden mutabık kalacakları diğer bir para ile yapılabilecektir. 

Madde — 6 

işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihte, birinci maddede derpiş olunan 
hesap bir alacaklı veya borçlu bakiyesi gösterdiği takdirde, borçlu taraf 
bu bakiyeyi altı ay zarfında alacaklı memlekete imal ihracı suretiyle 
tesiviye edecektir. 

Bu altı aylık sürenin sonunda da mezkûr hesapta bir bakiye kalacak 
olursa, bu bakiye alacaklı memleket lehine A. B. D. dolârı yahut ingiliz 
lirası veya yukarda sözü geçen iki Bankanın mutabık kalacakları diğer 
bir paranın transferi suretiyle tasfiye olunacaktır. 

Madde — 7 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Anglo-Palestine Bank Ltd. 
işıbu Anlaşmanın uygulanmasına mütaallik tekmilk huBuslar üzerinde anla-
şacaklardır. 

Madde — 8 

işbu Anlaşma bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı 
günde yürürlüğe girecek ve aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 4 Temmuz 1950 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak 
yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti israil Devleti Hükümeti 
adına adma 

Fatin Rüştü Zorlu, Eliahu Sasson 

Ankara, 4 Temmuz 1950 
Bay Başkan, 

Türkiye ile israil Devleti arasında bugün imzalanan ödeme Anlaş-
masına atfen, mezkûr Anlaşmanın birinci ve ikinci maddelerinde derpiş 
olunan ödemelerin aşağıdakiler olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

1. Mal" bedelleri, 
2. iki memleket arasında deniz veya kara yoliyle yapılan her nevi 

insan ve mal nakliyatına mütaallik masraflar, 
3. Yakıt masrafları müstesna olmak üzere, liman masrafları, an-

trepo, gümrükleme, aktarma ve acenta masraflariyle iskele masrafları, 
4. Mallara mütaallik sigorta ve reasürans tazminat ve primleri, 
5. Komüsyonlar, tellâliye masrafları, temsil masrafları ile Banka 

kondisyonları, 
6. Tahvil, imal ve tamir masrafları, 
7. Maaşlar, ücretler ve sair bedeller, 
8. Transit ticaretinden mütevellit kâr Ve masraflar, 
9. idare ve yaşama masrafları, 

10. Seyahat, ikamet, mektep ve hastane masrafları, 
11. Amme hizmetlerinin gelir ve masrafları (vergiler, cezalar), 

(Remi GraafoT 
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12. Aidat, abonmanlar, ihtira beratları, imalât markaları, telif hak-
ları ve diğer fikrî haklarla neşriyata mutaalkk borçlar, 

13 Film işletme hakları, 
14. Konsolosluk hasılatı, 
15. iki memleketin yetkili makamlarınca kabul edilen diğer bil-

cümle ödemeler. 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana bil-

dirmenizi ve derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 

Türk Heyeti Başkanı 

Fatin Rüştü Zorlu 
Ekselâns 

Monsieur Eliahu Sasson 
israil Elçisi 

Ankara 

Ankara, h Temmuz 1950 
Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir-
mekle şeref kazanırım. 

«Türkiye ile israil Devleti arasında bugün imzalanan ödeme Anlaş-
masına atfen, mezkûr Anlaşmanın birinci ve ikinci maddelerinde derpiş 
olunan ödemelerin aşağıdakiler olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

1. Mal bedelleri, 
2. iki memleket arasında deniz veya kara yoliyle yapılan her nevi 

insan ve mal nakliyatına mütaallik masraflar, 
3. Yakıt masrafları müstesna olmak üzere, liman masrafları, an-

trepo, gümrükleme, aktarma ve acenta masraflariyle iskele masrafları, 
4. Mallara mutaallok sigorta ve reasürans tazminat ve primleri, 
5. Komüsyonlar, tellâliye masrafları, temsil masraflariyle banka 

komüsyonları, 
6. Tahvil, imal ve tamir masrafları, 

Maaşlar, ücretler vesair bedeller, 
Transit ticaretinden mütevellit kâr ve masraflar, 
idare ve yaşama masrafları, 
Seyahat, ikamet, mektep ve hastane masrafları, 
Âmme hizmetlerinin gelir ve masrafları (vergiler, cezalar), 
Aidat, abonmanlar, ihtira beratları, imalât markaları, telif hak-

ları ve diğer fikrî haklarla neşriyata miıtaalMk borçlar, 
13. Film işletime hakları, 
14. Konsolosluk hasılatı, 
15. Ikı memleketin yetkili makamlarınca kabul edilen diğer bilcümle 

ödemeler. 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana 

bildirmenizi ve derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay 
Başkan » 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatmı size bil-
dirmekle şeref kazanır ve derin saygılarımın kabulünü rica 'ederim Bay 
Başkan. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
1 2 . 

israil Heyeti Başkanı 
Eliahu Sasson 

Ekselâns 
Bay Fatin Rüştü Zorlu 

Dışişleri Bakanlığı 
Umumi Kâtip iktisadi 

işler Muavini 
Ankara 

Türkiye ile Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Kıratlık ve Fransa İşgali Bölgeleri Askerî 
Hükümetleri arasındaki Ödeme Anlaşmasına bazı tedi-

yelerin ilâvesine dair olan mektupların oııamnası 
hakkında K an u ıı 

Kanun No: 5708 Kabul tarihi: 24/1/1951 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'daki Ame-
rika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransa işgal Bölgeleri As-

kerî Hükümetleri arasındaki 15 Ocak 1949 tarihli ödeme Anlaşmasının 
üçüncü maddesi ekinde tasrih olunan carı tediyelere diğer bazı tediye-
lerin ilâvesine dair 23 Haziran 1950 de İFrankfurt'ta imza ve teati olu-
nan mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

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

27/1/1951 

Türkiye Delegasyonu 
Başkanlığı 

Frankfurt, 23 Haziran 1950 

iSaym Bay Bakanlık Müşaviri, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında şu hususta mutabakat hâsıl olduğunu teyit 41e şeref 
kazanırım : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Almanya'daki Amerikan, ingiliz 
ve Fransız Askerî Guvernörleri arasında 15 Ocak 1949 tarihinde imzala-
nan Tediye Anlaşmasının ekinde, işbu Anlaşmanın I I I üncü maddesi 
mucibince tasrih edıilımiş Olan cari tediyeler şu suretle tevsi edilecektir : 

«Mal mübadelesinden mütevellit olup ta ticaret usullerine uygun 
bulunan bütün talî masraflara ait ödemeler, meselâ nakliyat masarifi, 
betahsis deniz yolu ile eşya nakliyatı için verilen navlunlar ile gemi ki-
raları, umumî deniz seferileri masarifi ve gemi ihtiyaçları, transit nav-
lunları.» 

Yüksek saygılarımı teyit ederim. 
Nizamettin Ayaşlı 

Orta Elçi 
Türk Delegasyonu Başkanı 

Sayın Dr. Kurt ISchöne 
Federal Ekonomi Bakanlığı Müşaviri 

Alman Delegasyonu Başkam 
Frankfurt/M. 

Alman Delegasyonu Başkanı Frankfurt, 23 Haziram, 1950 

Sayın Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyetti 
Hükümeti arasında şu hususta mutabakat hâsıl olduğunu teyit İle şeref 
kazanırım : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'daki Amerikan, İngiliz 
ve Fransız Askerî Guvernörleri arasında 15 Ocak 1949 tarihinde imza-
lanan Tediye Anlaşmasının ekinde, işbu Anlaşmanın m üncü maddesi 
mucibince tasrih edilmiş olan cari tediyeler şu suretle tevsi edilecektir : 

«Mal mübadelesinden mütevellit olup ta ticaret usullerine uygun 
bulunan bütün talî masraflara ait ödemeler, meselâ nakliyat masarifi, 
betahsis deniz yolu ile eşya nakliyatı için verilen navlunlar ile gemi 
kiraları, umumî deniz seferleri masarifi ve gemi ihtiyarları, transit nav-
lunları.» 

Yüksek saygılarımı teyit ederim 
Dr. Schöne 

Federal Ekonomi Bakanlığı Müşaviri 
Alman Delegasyonu Başkam 

Sayın Bay Nizamettin Ayaşlı 
Orta Elçi 

Türk Delegasyonu Başkanı 
Frankfurt - MaJin 

No. Bul ifa 
Düstur 
Tertip 

İlgili K a n u n l a r : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanyadd'kl Amerika 
Birleşik Devletleri Birleşik Kıral l ık ve Fransız işgal Bölgeel 
Askeri Hükümetleri arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarının onanmasına dair Kanun 28/12/194.9 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i le Batı Almanya'nın Ame 
nka Birleşik Devletleri, Birleşik Kırall ık ve Fransız Askerî 
Hükümetleri arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının 
ikinci maddesinde mezkûr A ve B l istelen yenne kaini 
olmak üzere yeniden tanzim olunan ithalât ve ihracat lıa-
telerıne ait Anlagma ile eki mektuplarının onanmasına daitf 
,Kanun 10/1/1950 

Resmî 
Gazeli 

Qlt Sakile Sarı 

7391 

81 7402 
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Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 9 uncu madde-
sinin değiştirilmesi için 'Belçika Elçiliği ile teati olunan 

mektuplarım onanması hakkında Kaııun 

Kanun No: 5709 Kabul tarihi: 24/1/1951 

(Madıde 1 — 2 Aralık 1948 tarilhli Türkiye - Belçika ödeme Anlaşma-
sının 9 uncu maddesinin değiştirilmesi için Ahkara'dakı (Belçika Elçiliği 
ile teati olunan mektuplar kalbul edilmiş ve onanmıştır. 

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

27/1/1951 

Ankara, 28 Eylül 1950 Dışişleri Bakanlığı 
79724151 

Bay Elçi, 
Türkiye Hülkümetı ile Belçika Hükümeti arasındaki 2 Aralık 1948 

tarihli ödeme Anlaşmasının 9 unou maddesinin aşağıdaki ımetmle değiş-
tirilmesini 'ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım• 

(Belçika frangından haşfca biır para ile muharrer borçlar ıçm Bel-
çika frangına tahvil, (Milletlerarası Para Fonu tarafından ıkaJbul olunan 
resmî parite esası, veya böyle bir parite mevcut olmadığı takdirde, tev-
diatın ifa edildiği memleket Merkez Bankası tarafmdan tevdiat günün-
de tatbik edilen kur esası üzerinden ifa olunacaktır.) 

Hükümetinin bu husustaki mutabakatlını bana teyit etmekle ekse-
lansınız beni minnettar kılacaktır. 

Derin saygılarımı lütfen kabul buyurumuz Bay Ellçı 

Dışişleri Bakanı adına 
Z. Akdur 

Ekselans 
Bay St6phane Halot 

Belçika Elçisi 
Ankara. 

Belçika Elçiliği 
D : 420 
No. 934 

Bay Bakan, 

Ankara, 28 Eylül 1950 

Ekselânsınizm ımealli aşağıda yazılı 28 Eylül 1950 tarihli mektubunu 
aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 

«Türkiye Hükümeti ile Belçika Hükümeti arasındaki 2 Aralık 1948 
tarihli ödeme Anlaşmasının 9 uncu maddesinin aşağıdaki linetinle değiş-
tirilmesini ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırımı: 

(Belçika frangından başka bir para ile /muharrer borçlar için1 Bel-
çika frangına tahvil, Milletlerarası Para Fonu tarafından kabul olunan 
resmî parite esası, veya böyle bir parite ımevcut olmadığı takdirde, tev-
diatın ifa edildiği memleket Merkez Bankası tarafmdan tevdiat gününde 
tatbik edilen kur esası üzerinden ifa olunacaktır.) 

Hükümetinin bu husustaki mutabakatını bana teyid etmekle ekse-
lansınız beni minnettar kılacaktır.» 

9 uncu maddenin mezkûr tadilinde Belçika Hükümetinin mutabaka-
tım ekselansınıza teyit etmekle şeref kazanınım. 

Bilvesile ekselansınıza en derini saygılarımı teyit edenim 

S. Halot 
Ekselans Bay IFuad Köprülü 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Balkanı 

Dam'ga Resmi Kanununun 32 nci maddesine 3478 sayılı 
kanunla eklenen 62 nci numaranın kaldırılmasına 

ve 3765 saıyılı kamunla eklenen 79 uncu 
numaranın değiştirilmesine dair Kamun 

Kanun No: 5710 Kabul tarihi: 24/1/1951 

Madde 1 — 23/5/1928 tarih ve 1324 sayılı Damga 'Resmi Kanununun 
32 nci maddesine 3765 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle eklenen 79 uncu 
numara aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Âmme menfaatlerine hadım cemiyetlerin her türlü muamelelerinde 
tanzim olunacak bütün evrak ve senetlerle ilânlardan, damga resımi bu 
teşekküller tarafmdan ödenmesi lâzım gelenler. 

Madde 2 — 23/5/1928 tarihli ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanununun 
32 nci maddesine 3478 sayılı kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen 62 nci 
numara kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

27/1/1951 

No. Ballığı 
Düstur 
Tertip 

[5706 sayılı kanun altında not vardır 1 

24^5 
2828 

3590 
3765 

[ D a m g a Resmi K a n u n u n u n ek ve değiş ik l ik ler i i le 
y o r u m u . ] 
I Kanunlar ; 
Damga Resmi Kanunu 29/5/1928 
[Bu kanunun 5 mcı maddesi ve 44 unou maddesinin 5, 7 
nci fıkraları 3468 sayılı kanun ile mülgadır 1 
28 Mayıs 1928 tarih ve 1324 «ayılı Damga Resmi Kanu 
nunun on uçuncu maddesinin 8 ıncı fıkrasının tadiline dair 
Kanun 28/12/1929 
Damga Resmi Kanununa muzcyyel Kanun 30/5/1934 
Damga Resmi hakkındaki 1324 sayılı kanunun 32 nci mad 
desıne hır fıkra eklenmesine dair Kanun 22/10/1935 
Damgs Resmi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 

9 /7 /1938 
Damga Resmi Kanununun tadiline dair Kanun 7/2/1939 
Damga Resmi Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmeline 
ve bu kanlına bazı bııkumler eklenmesine dair Kanun 

10/1/1940 
II Yorum : 
Damga Resmi Kanununun 32 nci maddesinin 20 nci fıkra-
sının tefsin 23/11/1932 

Rumi 
Gazete 

Cilt Sahife S a n 

901 

11 27 1382 
15 612 2714 

16 1637 3138 

19 1394 3955 
20 286 4126 

21 177 4406 

2259 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti 
arasında münakit Veteriner Sözleşmesinde değişiklik 

yapılması için teati edilen mektupların 
onanması hakkında Kamun 

Kanun No: 5711 Kabul tarihi: 24/1/1951 

Madde 1 — 5 Haziran 1939 tarihli ve 3630 sayılı kanunla kabul 
edilen ve onanan Türkiye ile Yunanistan Hükümetleri arasında münakit 
Veteriner Sözleşmesinin birinci maddesinin sondan bir evvelki fıkrasını 
değiştirmek İçin Yunanistan Hükümeti ile teati edilen 30 Eylül ve 2 Ekim 
1950 tarihli mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

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

27/1/1951 

T. O. 
Dışişleri Bakanlığı 

No : 80041/53 
Ankara, 30 Eylül 1950 

Bay Büyük Elçi, 
Türkiye ile Yunanistan arasında, 15 Aralık 11938 tarihinde imza-

lanmış olan Veteriner Mukavelenamesinin 1 inci maddesinin son fıkra-
sına tevfikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin aynı 1 inci maddenin 
sondan bir evvelki fıkrasında aşağıdaki tadilâtı yapmak teklifim/de bulun-
duğunu arzetmekle şeref duyarım : 

Hudut geçit noktaları şunlardır : 
Türkiye'de, 
b) Limanlar. 
Türk Zabıtai Sıhhiye Kanun ve Nizamnamesinde mezkûr limanlar 

(Kanun 1234, Nizamname 11656) ile Aliağa ve Sığacık limanları. 
Elen Hükümeti teklif edilen tadilât üzerinde mutabık ise, işbu mek-

tupla Ekselanslarının bana isal lûtfunda bulunacakları cevabi mektup, 

1324 

1541 

3478 

180 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

9 1027 

14 7 
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Türkiye'de, Büyiilc Millet Meclisince tajsdikmdan sonra hüküm ifade ede-
bileceği kaydı ıhtirazısıyle, her ıkı Hükümetin bu mevzu üzerindeki, mu-
tabakatlerimi teşkil edecektir. 

Pek derin saygım hakkındaki teminatımı lütfen hüsnü kabul buyu-
runuz, Ekselâns. 

Faik Zihni Akdur 
Ekselâns, 

Alexandre Contoumas, 
Yunanistan Büyük Elçisi, 

Ankara 

Yunanistan Kıralî Büyük Elçiliği 
No. 2387 

Sayın Bay Kâtibi Umumi; 

Ankara, 2 Ekim 1950 

Ekselanslarının, 30 Eylül 1950 tarih ve 80041/53 sayı ile, bana gön-
dertmek lûtfunda bulundukları metro aşağıda yazılı mektubu almış ol-
makla şeref duyarım : 

«Türkiye ile Yunanistan arasında, 15 Aralık 1938 tarihinde imzalan-
mış olan Veteriner Mukavelenamesinin 1 inci maddesinin son fıkrasına 
tevfikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin aynı birinci maddenin son-
dan bir evvelki fıkrasında aşağıdaki tadilâtı yapmak teklifinde bulun-
duğunu arzetmekle şeref duyarım: 

Hudut geçit noktaları şunlardır : 
Türkiye'de; 
b) Limanlar. 
Türk Zabıtaı Sıhhiye Kanun ve Nizamnamesinde mezkûr limanlar 

kanun 1234, nizamname 11656 ile Aliağa ve Sığacık limanlan. 
Elen Hükümeti teklif edilen tadilât üzerinde mutabık ise, işbu mek-

tupla Ekselânslarınm bana İsal lûtfunda bulunacakları cevabi mektup; 
Türkiye'de, Büyük Millet Meclisince tasdikmdan sonra hüküm İfade 
edebileceği kaydı ıhtırazisiyle, her iki Hükümetin bu mevzu üzerindeki 
mutabakatlerini teşkil edecektir.» 

Elem Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tadil teklifini 
kabul eylediğinden, metni yukarda yazılı mektubunuzu ve benim işbu 
cevabımı, mevzu hakkındaki mutabakatın Hükümetlerimiz arasında 
müesses bulunduğu mahiyetinde telâkki eder ve ancak kanuni mevzuat 
gereğince ıtas.dikından sonra Yunanistan'da hüküm ifade edebileceği kaydı 
ihtirazisıyle, Hükümetlim adına ıkabul eylerim. 

Pek derin saygım hakkındaki teminatımı lütfen husnıü kabul buyu-
runuz, Ekselâns. 

Atexandre Contou/mas 
Ekselâns 

Faik Zihni Akdur, 
Büyük Elçi, 

Dışişleri Bakanlığı Umumi KâJtibi 
Ankara. 

No. Baslığı 
Dfiatur 
Tertip Cilt 

Rumi 
Gl ıet ı 

Sahife San 

İlgili Kanun : 
3630 Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında akde-

dilen Veteriner Mukavelenamesinin tasdiki hakkında Kanun. 
9/6/1939 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara 
ait 1945 takvim yılı bilançosunun onanması 

hakkında Kanun 

Kanun No: 5712 Kabul tarihi: 26/1/1951 

Madde 1 — 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre ilişik cetvelde 
gösterilmiş olan harcamalara ait 1945 takvim yılı bilânçosiyle kâr ve 
zarar hesabı onanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
27/1/1951 

1 9 4 5 yılı Millî Korunma Muaddel Bilançosu 

Aktif Lira K. Pasif Lira K. 

I — Tahsis edilmiyen 
sermaye 2 005 279,15 

I I — Tahsis edilen ser-
maye 83 394 720,85 

III — Sermaye tahsi-
sinden borçlular 20 539 408,78 

IV — Muhtelif borçlu 
hesaplar 46 549 550,95 

V — Mutavassıt he-
saplar 23 953 417,34 

VI — Stoklar 47 574 089,72 

VIII — Sermaye 85 400 000,00 

IX — Sermaye tah-
sisinden alacak-
lılar 54 340 682,89 

X — Muhtelif ala-
caklı hesaplar 37 753 357,59 

XI — Mutavassıt he-
saplar 10 617 634,27 

14 061 509,14 XII — Karşılıklar 

VII — Sabit kıymetler 9 739 627,06 XIII — Kâr 

233 756 093,85 , 

31 582 909,96 

233 756 093,85 

1945 yılı Millî Korunma Muaddel kâr ve zarar re s abı 

Zimmet Lira K. Matlup Lira K. 

Ticari işletmeler mas- Ticari işletmeler ge-
rafları 6 436 833,05 lirleri 

Sınai işletmeler gelir -Sınai işletmeler mas-
rafları 671941,49 l e r i 

Zirai işletmeler mas-\ 
rafları 3 339 868,98 z i r a i işletmeler gelir-
Teşkilât ve idare mas-' l e r l 

rafları 2 306 537,72 Müteferrik gelirler 
Sâbit sermaye hesap-
ları faizleri 229 333,49 
Kâr 3 939 701,67 

16 924 216,40 

No. Baslığı 

11 254 634,00 

938 442,59 

4 729 234,41 

1 905,40 

16 924 216,40 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

SAZU geçen Kanun : 
3780 Millî Korunma Kaııunu 26/1/1940 

- • S 1 -

T. B. M. M. KARARI 

431 saydı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının ( 1 ) numaralı bendindeki (ve emsali idarelerin) şümulüne 
tmralı Cezaevinin de dâhil bulunduğu hakkında 

Karar No: 1710 

431 sayılı Türkiye Buyoik Millet Meclisi kararının (1) numaralı ben-
dinde (Rüsumat ve posta ve telgraf ve emsali idarelerin teşkilâtı taksi-
matı mülkiyeye göre olmayıp bir kaç vilâyetin mü'taaddit kaza ve nevahi 

ve köylerini ihtiva eylemesi ve teşkilâtlarının bazı nahiye ve köylerde 
dahi bulunması itibariyle bu devaıre mensup her hangi bir müfettiş veya 
muvakkaten izam olunmuş ıbir memurun berayı vazife nahiye ve köylerde 
kalmaları zaruri ve iki günden fazlası için de ikamet yevmiyesi tahakkuk 
ve itası muktazi ve muvafık görülmüştür) denilmektedir. 

3 21 433 4417 3 20 1106 4228 
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Adalet Bakanlığının îmralı Adasında kurduğu yeni cezaevi müesse-
sesi yukarda zikri geçen kararın aynen yazılan (1) numaralı bendinde 
bahse konu alan idarelerin vücude getirdikleri teşekküller gibi daimî 
mahiyeti haiz bir teşekkül olmasına, bu adanın heyeti umumiyesi itiba-
riyle Îmralı Cezaevine tahsis edilmiş müstakil bir adlî müessese bulun-
masına, ada sekenesi de mahkûım ve memurlardan ibaret bulunup idari 
teşkilâtta bu adanın adlandırılmasının mümkün olmamasına ve aynı za-
manda Devlet tüzelkişiliğini haiz resmî bir adalet müessesesi olup, doğ-
rudan doğruya Mudanya Cumhuriyet Savcılığına bağlı bulunmasına göre 
ImıraJlı Adası Cezaevinin ide ive emsali idareler) şümulüne girip ve bah-

sedilen rüsumat ve posta ve telgraf idareleri gibi telâkki 
içm hiç bir sebep görülmediğine karar verildi. 

26/1/1951 

Olunmaması 

Ne. Baslıeı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Rumi 
Gazete 

Sarı 

S071İ gecen Karar : 
Eylül Teşrinisani 1927 ve Kânunuevvel 1927 Şubat 1928 
aylarına ait Dıvam Muhasebat raporları hakkında ittihaz 
olunan mukarrerata dair Heyeti Umumiye Kararı 7/6/1928 

« 0 -

İLANLAR 

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

1 — Pazarlıkla Komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dâhilinde aşa-
ğıda miktar ve fiyatları yazılı üç kalem ilâç satm almacaktır. 

2 — Pazarlığı 3 Şubat 1951 Cumartesi günü saat 10 da Komis 
yonda yapılacaktır. 

3 —• Hepsinin muhammen bedeli (34.300) lira olup kesin teminatı 
(5.145) liradır. 

4 — Şartname ve evsafı her gün öğleden evvel Komisyonda ve İs-
tanbul Lv. Amirliğinde görülür ve (175) kuruş bedel mukabilinde Komis-
yondan satılır. 

5 — Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 
Cinsi Miktarı Fiyatı 

kuruş 

Tıbbi alçı 20.000 Kg. 29 
Kreolin 5.000 » 120 
Penisilin 50.000 şişe 45 
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M. S. B. 4 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf usulü ile ıSarıkışla arazisi içinde günde 50.000 ek-
mek çıkaran modern fırın yaptırılacaktır. 

2 — İhalesi 20/2/1951 Sah günü saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. 
3 — Keşif bedeli (1.649.369,35) lira olup geçici teminatı (63 231,09) 

liradır. 
4 — Fırın tesisatında kullanılacak tekmil makine ve makinelere ait 

teferruat şartnamesinde gösterildiği şekilde yabancı memleket malı ola-
caktır. 

5 —• Resim, keşif, fennî ve idari şartnameler her gün öğleden ev-
vel Komisyonda, İstanbul Lv. Amirliğinde ve İzmir Kışla As. Satmalma 
Komisyonunda görülür. Ve 60 liralık makbuz mukabilinde Komisyonda 
verlMr. 

6 — Bu işe girecekler idari özel şartnamenin 13 üncü maddesi ge-
reğince ihaleden üç gün evvel K. K. İnş. Gr. iBaşk. dan belge almaları 
lâzımıdır. 

7 - - İsteklilerin 20/2/1951 Salı günü saat 14 e kadar teklif mek-
tuplarını Komisyona vermeleri. 

4081 / 4-3 

Karaköse 1. Sv. Tüm. K. (1470) 

Karaköse As. Hst. ne ait olup 413 lira 67 kuruş tutarındaki sut ve 
yoğurdu ihtiva eden 31/12/1950 tarih ve 2/43 özel 412243 genel sayılı 
ayniyat tesellüm makbuzu zayi edilmiştir. Hükümsüzlüğü ilân olunur. 

330 I 3-2 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdare ihtiyacı İçm fenni şartnamede evsafı yazılı 2000 aded 
onluk, 500 aded yirmilik tevızi kutusu ile 2500 kilo mücermt madde ka-
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli oif İstanbul 41100 ve geçici teminatı 3082,5® 
lira olıup eksiltmesi 27/2/1951 Salı günü saat 16 da Ankara'da P. T. T 

Genel Müdürlüğü Fen Dairesi Başkanlığında müteşekkil Satm Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 —• İstekliler geçici teminat makbuzu veya banka mektubu ile 
şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı kanuni vesaik ve teklifi muhte-
vi kapalı zarflarım o gün saat 15 e kadar mezkûr Komisyon Başkan-
lığına vereceklerdir. 

Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. 
4 — Şartnameler Ankara'da P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğünden ve İstanbul'da Yenivalde Hanın-
daki P. T T. Umumi Depo Muhasipliğinden parasız olarak verilecektir. 

78 / 4-3 

Bayındırlık Balkanllığından . 

7/2/1951 tarihine raslayan Çarşamba gunu saat (15) te Ankara'da 
Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacağı ilân olunan (2.383.600) 
lira (09) kuruş keşif bedelli Işıklı Gölü 2 nci kısım inşaatı eksiltmesinin 
görülen lüzum üzerine 19/2/1951 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 
(15) te yapılacağı ilân olunur. 
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Bolu Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

(Bolu Tabaklar Mahallesi Hükümet Caddesinde Huriye Gültepe ile 
Yozgat Köyünden Mehmet oğlu Tahsin Ayhan ve rüfekası arasında müş-
tereken malik bulundukları tapunun 9/4/1041 tarih 119 cilt ve 3 numara-
da kayıtlı örencik Köyü Kuşçular Mahallesinde vâki sağı yol, Solu kıs-
men hendeik ve kısmen Ayvaz oğlu Durmuş tarlası, arkası Altıparmak 
oğlu Nuri veresesi tarlası, önü kısmen ıçayır 've kısmen değirmen bendiyle 
mahdut üç ocaklı ve 1000 Ura kıymetindeki değirmem malikleri ara-
sında rızaen taksim edemediklerinden taksimi kabil ise taksim değilse 
satılarak bedelinin hissedarları arasında hisseleri nispetinde taksimine 
karar verilmesini istemiş olmakla mahkememizde yapılan yargılamada : 

Dâvaya dâhil bulunan Nuri kızı Şeref nam diğer Şefıka, Fatıma kız-
ları Hatice, Ayşe ve Hacer ve Değirmenci oğlu kızı Hatice'min kızı ve 
Yakup kardeşi Hatice'nin adreslerinin meçhulıyetine binaen Ankara'da 
münteşir ReSmî Gazete ile ilânen tebligat icrasına karar verilmiş ve 
yargılama da 6/2/1951 Sallı günü saat 10 a bırakılmış olduğundan mu-
maıleyhalarm belli gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya bir vekil 
mudafıde göndermedikleri takdirde haklarında Igıyap kararı ittihaz 

- olunacağı dâva dilekçesi makamına kaim olmak üzere ilân Olunur. 
394 /1-1 

İskenderun Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

950/414 
iskenderun Savaş Mahallesi Mor Sokak 1 numaralı evde oturan ve 

Sokoni Vakum Şirketinde Ambar Memuru Bendel oğlu llyas Togaç tara-
fından açılan soyadı tashihi dâvasının yapılan duruşması sonunda: 

Dâvacmın soyadı Bonca olduğu halde her nasılsa 1939 nüfus tahri-
rinde Togaç olarak kaydedildiği aile kayıt örneği ve şahitlerin şahadetiyle 
sabit olduğundan Togaç scjyadının Bonca olarak tashihine ve kararın ga-
zete ile ilânına 15/12/1950 tarihinde karar verildiği ilân olunur. 
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Emımönü 4. Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

950/646 
Erenköy Ethemefendı Caddesi İkinci Orta Sokak 34/4 sayıda oturan 

dâvacı Baki Durmuş tarafından İstanbul Tahtakale Balkapan Han 285 ada 
28 parsel 9 sayılı gayrimenkulun Baki Durmuş namına tapuya tescili hak-
kındaki dâvanın yapılan duruşmasında : 

Tapu sicilime mukayyet bulunmıyaıı İstanbul Tahtakale Balkapan 
Han 285 ada 28 parsel 9 sayılı gayrimenkulun nizasız ve fâsılasız 20 sene 
müddetle ve malık sıfatiyle yedinde bulundurduğunu iddia eden dâvacı 
Baki Duruş'un namına gayrimenkul tescil edileceğinden bu gayrimenkul 
ile bir ilgisi bulunan varsa bir ay müddet içmde mahkemeye müracaat 
etmesi lüzumu aksi halde müddeı namına tesciline karar verileceği ve du-
ruşmanın 7/2/1951 saat 11/30 a bırakıldığı ve ilân müddetinin bir ay her 
gün süre ile devamına karar verildiği tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

3994 

Sivas Asiliye Hukuk Yargıçlığından : 

980/6161 
Sivas'ın Uluanak Mahallesi No: 3 evde Mehmet kızı Zehra Kande-

mir tarafından Yahyabey Mahallesinden ibrahim oğlu Şamil Kandemir 
aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının Sivas Asliye Hukuk Mahke-
mesinde yapılan yargılamasında : 

Dâvâlı Şamil Kandemır'e dâva arzuhali ve davetiyenin kanuni İka-
metgâhına çıkarılmış olduğu fakat semti meçhule gittiği ve adresinin de 
malûm olmadığı anlaşıldığından dâva arzuhali ve davetiye makamına 
kaim*olmak üzere ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma-
nın bırakıldığı 6/3/1951 gününde bizzat gelmesi veya bir vekil gönder-
mesi davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

338 

Kayseri Birinci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Kayseri İstanbul Otelinde Rahime Özpulat tarafından Gülük Mahal-
lesi eski Gülük hamamında Adıl oğlu Halit aleyhine açılan boşanma dâva 
sının yapılan yargılaması sırasında: Dâvâlının yeri meçhul olduğundan 
ilânen tebligat ifasına karar verilerek yargılama 13/2/1951 saat ona bıra-
kılmıştır. O günde gelmediği takdirde hakkında gıyap kararı ittihaz oluna-
cağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Ş. Karahisar Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

951/2 
Ş. Karahisar'ın Bülbül Mahallesinden Hacı Tataroğlu ölü Hasan 

karısı Naıme Eyice tarafından Çakır Köyünün Elmaağaç Keşar mevki-
inde vâki bir parça tarlanın namına tescil dâvasının Ş. Karahisar Sulh 
Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan açık yargılamasında: 

Ş. Karahisar'ın Çakır Köyünden Elmaağaç Keşar mevkiinde şarkan 
Osman oğlu Halil Tiriş tarlası, garben Mehmet Keleş ve müşterekleri 
tarlaları, şimalen Kürt Hasan Çöllük tarlası, cenuben yol ile çevrili 15 
dönüm miktarındaki bir tarla üzerinde bir hak iddia edenlerin bir ay zar-
fında evrakı müsbiteleriyle birlikte Ş. Karahisar Sulh Hukuk Mahkeme-
sine müracaat eylemeleri aksi halde haklarının zayi olacağı ilân olunur. 
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Kargı icra Memurluğundan : 

951/1 
Açık artırma ilânı 

Kargı'nın Orta Mahallesinden Hüseyin karısı Keziban Poyraz ile 
aynı mahalleden Hasan Keten, Hakkı Keten, Feride Keten, Şefika Keten, 

Zulflye kocası Recep Onar ve oğulları İbrahim, Eşref, Mustafa, Mehmet 
Sait karısı Habibe Canayalkm oğulları Salih, Kadir ve Hasan aralarında 
müşterek bulunan Kargı'nın Orta Mahallesinden kâm, şarkan yol, garben 
yine yol ve şimalen Cılıkoğlu Hacı'nm Mehmet ve ıcenuben Yasın oğlu 
Mehmet arsasıyle çevrili eslkıden ev ve samanlık iken şimdi arsa haline 
gelmiş bulunan yerin açık artırma suretiyle ve aşağıdaki şartlar daire-
sinde satışa çıkarılmasına karar verilmiştir 

1 —. Satış 20/2/1951 _gunü saat 15 te dairemizde tahmin olunan lira 
değerin yüzde yetmiş beşini bulmak şartiyle yapılacaktır. O gün istek 
bu değeri bulmazsa son isteklinin yüklenmesi yerinde kalmak şartiyle 
5/3/1951 günü saat 15 te yapılacak artırmada en çok artırana satı-
lacaktır. 

2 —• Artırmaya girenler tahmin olunan değerin % 7,5 unu güven 
akçası olarak vereceklerdir Satış peşm para ııledır. Ve ihale akabinde 
ödenecektir. Dellâlıye ve birikmiş vergiler satış parasından ödenecek ve 
tapu harç ve giderleriyle teslim masrafı alıcıya aittir. 

3 — Satış parası zamanında ödenmezse icra Kanununun 133 üncü 
maddesi gereği yapılacak ve alıcı fiyat eksikliğinden sorumlu buluna-
caktır. 

4 —• ipotek sahibi alacaklılarla ilgililerin bu mal üzerindeki hakla-
rını faiz ve değer hakkında ileri sürdüklerim belgeleriyle birlikte 15 gün 
içinde daireye bildirmeleri gereklidir. BiRdınmezlerse satış parasının pay-
laşmasına giremiyeceklerdır. 

5 — Bu hususta daha fazla izahat almak isteyenlerin dairemize 
ve 951/1 sayılı dosyamıza müracaat etmeleri duyruluır. 
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Sındırgı Asliye Hukuk Yargıçlığından • 

950/414" 

Dâvacı 'Sındırgı'nın Rızaaye Mahallesinden Mustafa kızı ve Ali Şe-
fik karısı Ayşe Özaydın tarafından dâvâlı istanbul Bakıılköy Sakızağacı 
Mahallesi Hüradam Sokak 3 No. lu evde oturan İsmail Oğlu Ali Şefik 
Özaydın aleyhine terk sebebiyle açmış olduğu boşanma dâvasının yapıl-
makta olan yargılamasında : 

Dâvalıya 8/1/1951 gün ve 7702 sayılı Resmî Gazete ile davetiye ma-
kamına kaim olmak üzere ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gel-
memiş ve hakkında gıyaben duruşma icrasına karar verilerek duruşma 
28/2/1951 günü saat 11 e talik edilmiştir. Mezkûr günde Sındırgı Asliye 
Hukuk Mahkemesinde kendisi veya temsil edecek vekilinin hazır bu-
lunması aksi halde bir daha duruşmaya kabul edilemeyeceği ilânen ve 
gıyap kararı mahiyetinde tebliğ olunur. 

343 

Bozdoğan Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Bozdoğan'ın Cumhuriyet Mahallesinden Fatma Yumuk tarafından 
bu mahalleden Feride Yumuk ve Halil kızı Faıtma Yürek ve arkadaşları 
aleyhlerine açılan taksim dâvasınm yapılan yargılaması sonunda : 

Cumhuriyet Mahallesinden Yukarıharım Kahve Caddesi mevkiinde 
tapunun 14/4/1950 tarih ve 27 sayıda taraflar uhdelerine kayıtlı doğusu 
Delillerin Mehmet veresesi evi, güneyi Delillerin Mehmet veresesi evi, ba-
tısı yol, kuzeyi Görmez oğlu Ali karısı Aliye Sütçü ve Hasan Umaç ev-
leriyle çevrili maa avlu bir bap hanenin hisse itibariyle taksimi kabil 
olamadığından bilmüzayede satılarak hissedarlara paylaştırılmak sure-
tiyle şüyuun gider ılım esine 20/12/1950 tarihinde karar verildiği ilânından 
itibaren dâvâlılardan Fatma Yürek'in bir hafta zarfında temyiz etmedi-
ği takdirde hüküm kesinleşeceğine dair olan ihbarname İlânen tebliğ 
olunur. 

353 

Üçüncü Tertip Düstur'un mevcudu 'kalmamış olan 13 üncü cildi yeniden bastırılmıştır. Fiyatı 490, 

Posta ücreti ttle (birlikte 522 kuruştur. 
B a f bakanlık Devlrs Matbaası 
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             İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                     Sayfa  
 
5704 Adliye Harç Tarifesi Hakkındaki 2503 Sayılı Kanunun 98 İma ve 99 uncu  
         Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun        1 
  
5705 Çeşitli Kanunlarda Mevcut Çocuk Zammıyla İlgili Hükümlerde Değişiklik  
         Yapılması Hakkında Kanun          1 
  
5706 Türkiye ile Belçika - Lüksembuırg Ekonomik Birliği Arasındaki Ödeme  
         Anlaşması Süresinin Uzatılmasına Dair Teati Edilen Mektupların Onanması  
         Hakkında Kanun           1 
  
5707 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan  
         Modüs Vivendi ile Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının Onanması Hakkında Kamun                2 
  
5708 Türkiye ile Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kıratlık ve Fransa  
         İşgali Bölgeleri Askerî Hükümetleri Arasındaki Ödeme Anlaşmasına Bazı Tediyelerin  
         İlâvesine Dair Olan Mektupların Onanması Hakkında Kanun     4 
  
5709 Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 9 uncu Madde-Sinin Değiştirilmesi  
         İçin Belçika Elçiliği İle Teati Olunan Mektuplarım Onanması Hakkında Kanun   5 
  
5710 Damga Resmi Kanununun 32 inci Maddesine 3478 Sayılı Kanunla Eklenen  
         62 inci Numaranın Kaldırılmasına ve 3765 Sayılı Kamunla Eklenen 79 uncu  
         Numaranın Değiştirilmesine Dair Kamun        5 
  
5711 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti Arasında Münakit  
         Veteriner Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması İçin Teati Edilen Mektupların  
         Onanması Hakkında Kamun          5 
  
T.B.M.M Kararları  

 
1710 431 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararının (1) Numaralı Bendindeki  (ve 
         Emsali İdarelerin) Şümulüne İmralı Cezaevinin de Dâhil Bulunduğu Hakkında Karar  6  
 
İlanlar             7  
 


