
T.C. 

23 OCAK 1954 

CUMARTESİ Sayı: 8615 

K A N U N L A ! 

Zirai mücadele iş 
ikramiye 

Kanun N o : 6222

müracat olunur

 

çalışıp basan gösteren memurlara 
verilmesi hakkında Kanım 

K a b u l tarihi : 18/1/1954 

Madde 1 — Memleket ziraat -mahsullerini tehdit eden hastalık ve 
zararlılarla mücadele işlerinde çalışıp daire amirlerince ıbaşarı göster
dikleri bildirilen merkez ve iller ziraat ve mücadele teşkilâtı ve müesse
seleri memurlarına Tarım Vekâletinin tasvibi üzerine senede bir defadan 
fazla olmamak saatiyle ve şahıs basma (500) liraya kadar bütçenin zirai 
mücadele umumi masrafları tertibine mevzu tahsisattan ikramiye 
verilebilir. îkratmiıye verilmesine mıütaallik esaslar Tarım Vekâletince 
tesbit olunur

e

. 
Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden itibaren ımer'idir. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini icraya Tarım Veki l i memur

dur. 

iþlerinde

20/1/1954 

Orman Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki kanuna ek 
3818 saydı kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair Kanun 

Kanun N o : 6223 K a b u l t a r i h i : 18/1/1954 

Madde 1 • — Orman Uımum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 4/6/1937 
tarihli ve 3204 sayılı kanunun 5 inci maddesine bağlı cetveli değiştiren 
13/5/1940 tarihli ve 3818 sayılı kanuna- bağlı cetvele bu kanuna ilişik 
cetvelde, derece, aylık, aded ve unvanları gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

Madde 2 — B u ıkanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 

Madde 3 — B u kanunu icraya Maliye ve Tarım Vekil leri memurdur. 

20/1/1954 

D. 

C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 
10 
12 
13 

Sınıf 1 Orman Mühendis Muavini 
Sınıf 2 » » » 
Sınıf 4 » » » 
Sınıf 5 » » » 

l ' l Sınıf 1 Kıdemli Onman Başkâtibi 

4 
7 

100 
100 

4 

40 
35 
25 
20 
30 

D. Memuriyetin nev'i - Aded Maaş 

12 
13 
12 
13 

Sınıf 1 Orman Başkâtibi 
Sınıf 2 » » 
Sınıf 1 Kıdemli Orman Mesaha Memuru 
Sınıf 1 Orman Mesaha Memuru 

26 
68 
53 

102 

25 
20 
25 
20 

Bağlığı 
Düitur 
Tertip Cits 

Hcıoü 
Gazete 

Sahi f e Sayı 

İlgili K a n u n : 
Orman U m u m Mudurlu£u Teşkilât K a n u n u i l e Orta Orman 
M e k t e b i teşkili ve m u a l l i m l e r i hakkındaki kanun i l e Orman 
K o r u m a Teşkilât K a n u n u n d a bazı değişiklikler yapılmasına 
dair K a n u n 18 /5 /1940 790 4512 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 

Kanun No : 6224 K a b u l t a r i h i : 18/1/1954 

Kanunun mevzuu 
Madde 1 — B u kanun, yatıran yapılacak teşebbüsün : 
a) Memleketin iktisadi inkişafına yararlı olması, 
b) Türk hususi teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet sahasında 

çalışması, 
c) inhisar veya hususi 'bir imtiyaz ifade etmemesi, 
Şartiyle ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin kaırarı ve tera 

Vekilleri Heyetinin tasvibi ile Türkiye'ye ithal edilecek yabancı sermaye 
ve dışarıdan yapılacak istikrazlara tatbik olunur. 

Bu maddede derpiş edilen ve 8 inci madde ile kurulmuş olan «Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Komitesi» bundan böyle «Komite» diye zikre
dilecektir. 

Ana yabancı sermaye 
Madde 2 — B u kanunun tatbikatı bakımından ana yabancı sermaye 

tâbiri aşağıda gösterilen şekilde takdir ve tesbit -olunan kıymetlerin 
mecmuunu ifade eder : 

a) Bu kanunun mevzuuna giren bir teşebbüsün verimli bir şekilde 
kurulması, tevsii veya yeniden faaliyete geçirilmesi için hariçten ithal 
edilen : 

1 — Yabancı para şeklindeki sermaye, 

'2 — Makine, teçhizat, alât ve bu mahiyetteki mallar, makine ak
samı, yedek parçalar ve malzeme ile Komitenin kabul ettiği sair lüzumlu 
mallar, 

Resmî Gazete 
î € w e ve yasi işleri için 

başvekâlet Neşriyat ve Miiâevvemat 
Vvıtmv, Miidürlilğüns 

N 0 4 

3818 

21 3 
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3 — Lisanslar, patent hakları ve alâmeti farika gibi fikrî haklar 
ve hizmetler, 

4 — 3 üncü ırıadde gereğince yemden yatırılmak suretiyle serma
yeye kaybedilen kârlar, 

b) Mal , hizmet veya fikrî haklar şeklinde ithal edilen -serma
yenin kıymeti ve Komitece kabul edilen teşebbüs mevzuu mallar ve 
kıymetler olup olmadığı Komitece seçilen eksperler tarafından takdir 
olunur. 

Eksperlerce takdir olunan kıymet, Komite tarafından yeniden tetkik 
ve tadil edilebilir. 

Kıymet takdiri, hetn menşe memleket parasiyle, hem de ithal za
manında cari resmî kambiyo rayicine göre Türk parasiyle yapılır. 

8 inci maddede derpiş olunan itiraz yolu mahfuz kalmak şartiyle 
Komitenin kıymet takdiri hususundaki kararı nihaidir. 

Kârların sermayeye kalbi 
Madde 3 — B u kanuna talbi bir teşebbüsün yürürlükteki vergi k a 

nunları hükümlerine göre elde ettiği kârlardan ama yabancı sermayenin 
sahiplerine isabet eden net ımûktarlarm tamamı veya bir kısmı Komitenin 
k a r a n ile ana yabancı sermayeye ilâve edilebileceği gibi ıl inci maddedeki 
şartları haiz diğer bir teşebbüse de yatırılabilir. 

Kârların ve ana sermayenin transferi 
Madde 4 — a) Aşağıda yazılı kâr ve sermayeler, bu maddenin (c) 

fıkrası hükümlerine tabi olarak ana yabancı sermayenin mensup olduğu 
menşe memleket para cinsiyle ve cari resmî kambiyo rayici üzerinden 
harice transfer edilir : 

1 — 31 Aralık 1953 ten sonra elde edilmiş bulunan ve yürürlükteki 
vergi kanunlarına göre taayyün eden kazançlardan ana yabancı sermaye 
sahiplerine isabet eden net kârlar, 

2 —• B u kanuna tabi bir teşebbüsün, kısmen veya tamamen tas
fiyesi halinde, mâkul fiyatla satış neticesi elde edilen hasılattan, ana 
yabancı sermayenin sahiplerine isabet eden hisse, 

3 — B u kanuna göre kurulmuş veya çalışmakta olan bir teşebbüs
teki ana yabancı sermayenin kısmen veya tamamen, mâkul fiyatla satışı 
neticesi elde edilen hasılat, 

4 — !Bu kanunun 6 ncı maddesi hükümleri dâhilinde aktedilen bir 
dış İstikrazın, istikraz mukavelesi hükümlerine göre hulul eden resülmal 
ve faizleri. 

b) Maliye Vekâleti veya Komite lüzum gördükleri takdirde : 

1 — - B u maddenin (a) fıkrasının 1 inci bendine göre transferi iste
nebilecek miktarları tâyin etmek üzere, bu kanuna tabi teşebbüsün def
terlerini ve vergi beyannamelerini, 

2 — Hisselerin ve mevcutların satışının, istikrazların, hüsnüniyete 
makrun olup olmadığını, 

Tetkik ettirebilirler. 
c) Maliye Vekâleti bu maddenin (a) fıkrası hükümleri gereğince 

transferi icafoedçn kârlar ile satış bedelleri ve borç resülmal ve faizle
rinin transferleri için yapılacak müracaat üzerine gerekli müsaadeyi 
verir. 

Hisselerin transferi 
Madde 5 — a) Maliye Vekâleti, talep vukuunda, 2 nci maddede 

tarif edilen ana yabancı sermayeyi temsil eden ve bir Türk şirketinin 
defterlerinde mukayyet bulunan hisse senetleri veya muvakkat mak
buzlarına aşağıdaki metinde ifade edildiği şekilde garanti verir : 

(Bu hisse senedine isabet eden temettüler, transfer zamanında cari 
olan resmî kambiyo rayici üzerinden, hisse senedi veya muvakkat mak
buzun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veya onun yabancı mem
leketlerdeki salahiyetli mümessillerine ibrazı üzerine, derhal 
(Menşe yabancı para) olarak transfer edilir. B u hisse senedi veya mu
vakkat makbuzun satış hasılatı veya tasfiye neticesi elde edilen hasılattan 
bu hisse senedi veya muvakkat makbuz sahibine isabet eden miktar, 
transfer zamanında cari olan resmî kambiyo rayici üzerinden 
(Menşe yabancı para) olarak Türkiye Cumhuriyetinin . . . . numa
ralı kanununun 4 üncü maddesi mucibince transfer edilir.) 

Maliye Veki l i 
veya 

Salahiyetli kılacağı memur 

b) Bu garantileri haiz bulunan nama muharrer hisse senetleri 
veya muvakkat makbuzları gerek Türkiye'de, gerekse hariçte her tâbi

iyetten kimseler arasında serbestçe tedavül eder. B u hisse senetlerinin 
veya muvakkat makbuzlarının Türkiye'de yerleşmiş hakikî veya hükmi 
şahıslara .satışından önce, yerlerine kaim olmak üzere yeniden hisse 

| senedi veya muvakkat makbuz çıkarılsın veya çıkarılmasın, garantilerim 
j iptali için Maliye Vekâletine ibrazı mecburidir. 

| İstikrazların garanti edilmesi 
i 
| Madde 6 — a) Maliye Vekâleti, bu kanunun 1 inci maddesinde 
I yazılı vasıfları haiz bir teşebbüsün yapacağı dış istikrazın resülmal ve 
| faizleri için teminat veya kefalet mukabilinde bir milyar Türk lirasını 
S geçmemek üzere, Vekiller Heyeti kararı ile kefalet verebilir, 
j b) B u kefalet, istikrazın resülmal veya faizlerinin ödenen kısım-
! Iarı için, kendiliğinden kalkar. 

Yabancıların istihdamı 
Madde 7 — a) B u kanun gereğince kurulan bir teşebbüsün, etüd, 

kurulma ve işleme devrelerinde 2007 ve 2818 sayılı kanunların koyduk
ları şartlar ve memnuiyetler, böyle bir teşebbüse para yatıran yaban
cılara, para yatıranların mümessili olan yabancılara, mütehassıs, ustabaşı 
vc diğer yetişkin personele, Komitece, teşebbüsün verimli surette kurul 
ması, genişletilmesi, yeniden faaliyete geçirilmesi veya işletilmesi için 
gerekli bir devre zarfında, tatbik olunmaz. 

b) Y u k a r k i hüküm, Komitece, bu kanunun 1 inci maddesinin koy
duğu şartlara uygun olduğu kabul edilen yerli teşebbüslerin istihdam 
edecekleri yabancı mütehassıs, ustabaşı ve diğer yetişkin personel hak
kında da tatbik olunur. 

c) Bu madde hükümleri gereğince istihdamı edilen yabancılar, 
Maliye Vekâletinin önceden istihsali edilmiş muvafakati şartiyle, ailele
rinin maişeti maksadiyle veya norma! tasarruflarının harice gönderilmesi 
için kazançlarının, hizmet mukavelelerinde derpiş edilen kısmını, cari 
resmî kambiyo rayici üzerinden, kendi memleketleri parasiyle transfer 
edebilirler. 

Yabancı sermayeyi teşvik komitesi 
Madde 8 — a) B u kanunun verdiği vazifeleri görmek üzere Tür

kiye Cumhuriyet Merkez Bankası U m u m Müdürünün Reisliğinde Hazine 
U m u m Müdürü, Iç Ticaret U m u m Müdürü, Sanayi İşleri U m u m Müdürü, 
işletmeler Vekâleti Etüd ve Plân Dairesi Reisi, Türkiye Ticaret ve Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği U m u m i Kâtibinden müteşekkil 
bir Komite kurulmuştur. B u Komite lüzum gördüğü hallerde istişari ma
hiyette olmak üzere djğer vekâlet ve müesseseler temsilcilerinin müta
lâalarına 'müracaat tdebilir. Komite kendisine intikal ettirilen müraca
atları en geç 15 gün içinde karara bağlar. 

Komitenin U m u m i Kâtipliği Iç Ticaret U m u m Müdürü tarafından 
i fa ve icabında Komite U m u m i Kâtip tarafından toplantıya davet olunur. 

Komite Fleis ve üyelerine verilecek ücret i c r a Vekilleri Heyetince 
tesbit edilir. 

b) Komite kararlarına, ilgililerce kararın kendilerine tebliği tari 
hinden itibaren (30) gün içinde itiraz edilebilir, i t iraz mercii Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret ve işletmeler Vekillerinden terekküp eder. B u mer
ciin kararı nihaidir. 

Madde 9 — a) B u kanunun tatbikatında merci Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletidir. 

b) Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, Komitenin vereceği karar üzerine 
aynî sermayenin memlekete ithali hususunda ilgili giriş gümrüğüne emir 
verir. 

Yerli ve yabancı sermayenin müsavi muamele görm,esi 
Madde 10 — Yerl i sermaye ve teşebbüslere tanınan bütün haklar, 

muafiyetler ve kolaylıklardan, aynı sahalarda çalışan yabancı sermaye 
ve teşebbüsler de aynı şartlar dâhilinde istifade ederler. 

Madde 11 — • a) 1567 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
çıkarılmış olan 13 sayılı kararın 31 inci maddesi gereğince yatırım yap
mış olanlara tanınmış bulunan haklar ile 5583- ve 5821 sayılı kanunlarla 
tanınmış olan haklar mahfuzdur. 

b) ıl Ağustos 1951 tarihi ile bu kanunun meriyete girdiği tarih 
arasında 5821 sayılı kanuna göre yapılmış yatırımlar da bu kanunun 
hükümlerinden faydalanır. 

Eski kanunun yürürlükten kaldırılması 
Madde 12 — 5821 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 



32 OCAK İSSA SsWf«: 8031 

Kanunun mer'iyeie girmesi 
Madde 13 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren ımer'idir. 
Madde 14 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20/1/1954 

No, 

1567 
2007 

2818 

5583 

5821 

Baalıgı 

Sözü seçen Kanunlar : 
l i n k Pdiaoimn Kıymelını Koruma hakkında Kanun 25/2/1930 
Türkiye'de Turk vatandaşlarına lahsı» edilen sanal ve hiz
metler hakkında Kanun 16/6/1932 
Maden Nizamnamesi ile 608 numaralı kanunun bazı mad
delerim değiştiren Kanun 24/6/1935 
Hazinece o/el teşebbüslere kefalet edilmesine ve dovız 
taahhüdünde bulunulmasına dair Kanun 4/3/1950 
Kaldırıljn Kanun : 
Yabancı sermaye yatırımların teşvik Kanunu 9/8/1951 

Düstur 
Tertip 

Raim! 
Gazete 

Cilt Sahile Sayı 

11 135 1433 

13 519 2126 

16 1559 3036 

31 J.667 7448 

32 1856 7880 

Madde 1 — Posta, Telgraf ve Telefon İşletime Umum Müdürlüğü

nün 1950 Bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(60 177 561) lira (59) kuruştur. 

Madde 2 — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğünün 
1950 Bütçe yılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(46 534 229) lira (68) kuruştur. 

Madde 3 — Tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil eden 
(13 643 331) lira (91) kuruş açık, Bütçe Kanunu ile verilen mezuniyete 
istinaden çıkarılan bonolar hasılatiyle karşılanmıştır. 

Madde 4 — Gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı 
kanun gereğince avans olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen (10 880) lira (75) kuruş tahsisattan tmevkuf tutulmuştur. 

Madde 5 — Tahsisattan 1950 Bütçe yılı içinde sarfolunmıyan ve 
(A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen (7 173 145) lira (14) 
kuruş imha edilmiştir. 

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Ulaştırma Ve

killeri memurdur. 
20/1/1954 

A — C E T V E L İ 
3010 sayılı ka
nun gereğince 

İmha 
olunan 

Tahsisat Sarfiyat alman avans tahsisat 
F. Tahsisatın nev'i L i r a K. Lira K. Lira K. Lir a K. 

201 Aylıklar 26 819 149 26 601 350 99 217 798 01 
202 Ücretler 3 670 220 3 574 957 86 95 262 11 
203 Geyıcı hizmetliler ücreti 16i 360 140 977 17 20 382 83 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manlarının ücretleri 215 783 177 972 05 37 810 95 
205 Geçici tazminat 243 000 232 425 62 10 574 38 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 3 001 100 2 949 476 67 51 523 33 
207 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi ge

reğince ödenecek yabancı dil para m ü 
kâfatı o 000 1 500 3 500 

208 5439 sayılı kanunun 3 üncü maddîsine 
göre memurlara verilecek ikramiye kar
şılığı i'5 000 4 075 20 925 

209 5434 sayılı kanun gereğince Tdrkr.e 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıla

122 482 44 cak ödemeler karşılığı 6 314 889 12 6 192 408 68 122 482 44 
210 Temsil ödeneği 2 100 2100 — 211 4454 sayılı kanunun 51 inci maddesi ge-

51 945 02 reğ'nce verilecek ücretler 595 087 543 141 98 51 945 02 
301 Merkez büro giderleri 44 000 37 170 15 6 829 85 
302 İller büro giderleri 829 540 774 734 22 54 805 78 
303 Basılı kâğıt ve defterler 475 000 426 280 55 48 719 45 
304 Haberleşme ücret ve giderleri 7 000 3 436 14 3 583 86 
305 Kira karşılığı 299100 251 718 28 47 381 72 
305 Giyecekler 855 000 715 937 94 139 062 08 
307 Yolluklar 668 409 513 002 99 155 406 01 
308 4593 sayılı kanun gereğince ödenecek 

14 577 58 tedavi giderleri ve yollukları 169 562 154 984 42 14 577 58 
309 Taşıt giderleri 372 738 330 909 46 41 828 54 
401 Basımevi ve hesap makineleri giderleri 100 000 43 523 50 56 476 50 
403 Temsil giderleri 2 500 1 322 30 1 177 70 
405 Atlı dağıtıcılar hayvan yem bedeli kar

31 310 15 şılığı 275 Q00 243 689 85 31 310 15 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 

2 054 41 inci maddesini ilgilendiren giderler 1 112 680 26 1 110 625 85 2 054 41 
408 Artırma ve eksiltme komisyonlarına iş

500 tirak edecek üyelerin huzur hakkı 500 — 500 
19 412 Ecza ve sağlık gereçleri 15 000 10 845 81 4 154 19 

414 Taşıma giderleri 1 687 625 1 465 663 72 221 981 28 
416 Posta, Telgraf ve Telefon Yıatılı Meslek 

Okulu her türlü giderleri 200 000 147 458 54 52 541 46 
418 Faiz ve acyo 785 000 682 013 41 102 986 59 
419 Mahkeme giderleri 19 846 11 320 25 8 525 75 
421 Posta hizmetleri 502 200 454 197 52 48 002 48 
451 Yayın işleri 10 500 7 379 73 3 120 27 
453 Posta, ve Telekomünikasyon Birlikle

rinin tahakkuk etmiş ve edecek katıl
ma payı 125 000 96 128 78 28 871 22 

454 Sigorta giderleri 75 000 69 857 82 5 142 18 
455 Sanatoryum her türlü giderleri 300 000 387 50 299 612 50 
459 3530 sayılı kanun gereğince yapılacak 

beden terbiyesi hizmetleri 1 1 
461 öğrenci ödeneği 213 720 201 885 11 835 
476 Kurs giderleri 32 000 26 197 14 5 802 86 
501 Geçen yıl borçları 175 162 171 979 09 3 182 91 
502 Eski yıllar borçları 124 261 122 861 38 1 399 62 
505 H ü k m e bağlı borçlar 10 000 S 007 90 1 992 10 
506 3054 sayılı kanun gereğince kaldırılmış 

İstanbul Telefon Şirketine ödenecek 
taksit bedeli 319 700 31'6 400 3 300 

Posta, Telgraf ve Telefom İşletme Umıam MMMüğümtim 
1950 Bütçe yılı HesaMkatî Kamumun 

Kanun No : 6225 Kabul tarihi : 18/1/1954 

3 

3 

3 

3 

3 

(Resmî (feste) 
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Tahsisatın nev'i 

507 3375 sayılı ıkanun gereğince kaldırılmış 
izmir Telefon Şirketine ödenecek taksit 
bedeli 

701 Yapı ve onarma işleri 
721 Taşıt satmalma karşılığı 
722 Tell i , telsiz telgraf ve telefon işletme

siyle onarılması ve diğer giderler kar
şılığı 

723 Posta, Telgraf ve Telefon Fabrikası her 
türlü giderleri 

731 1941 - 1946 Bütçe kanunlarının 5, 6 ve 
7 nci maddelerinin verdiği yetkiler ge
reğince girişilen yüklenmeler karşılığı 

732 4892 sayılı kanun gereğince girişilen ve 
girişilecek olan yüklenmeler karşılığı 
3010 sayılı kanun gereğince (geçen ve 
eski seneler) bütçe ımahsubatı 

Tahsisat 
L i r a K. 

94 700 
399 450 
350 000 

2 654 500 

250 000 

999 251 

9 769 068 

1 985 986 10 

3010 sayılı ka- İmha 
nun gereğince olunan 

Sarfiyat alman avans tahsisat 
L i r a K . L i r a K . L i r a K . 

78 385 62 
329 893 20 
281 120 01 

1 419 305 25 

151 279 16 

995 8©6 65 

6115 422 34 

1985 986 10 

10 880 75 

16 314 38 
69 556 80 
68 879 99 

1 235 194 75 

98 720 84 

3 384 35 

3 642 764 91-

U M U M Î Y E K Û N 67 361 587 48 60 177 561 59 10 880 75 7 173 145 14 

B — CETVELİ 

F . M . 

1 
1 
2 

3 

4 

Varidatın nev'i 
Muhammenat Tahsilat 

L i r a L i r a K . 

Posta telekomünikasyon gelirleri 

Posta 

Telgraf 

Telsiz 

Telefon 

Resmî dairelerde alınacak P T T ücreti 

Posta 

Telgraf 

Resmî dairelerin eski yıllara ait P T T 

ücretlerinden tahakkuk eden alacaklar 

Posta 

Telgraf 

Telefon 

Çeşitli gelirler 

Radyo keseneği 

12 000 000 

7 000 000 

4 000 000 

12 050 000 

3 500 000 

2 000 000 

100 000 

212 000 

500 000 

553 761 

220 000 

14 460 931 02 

7 573 115 33 

3 830 374 66 

13 067 753 44 

3 913 966 17 

1 958 196 55 

1 157 06 

57 31 

659 765 54 

762 667 78 

306 244 82 

Yekûn 42 135 761 46 534 229 68 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1950 
Bütçe yılı Hesabıkatî Kanunu

aylýklar

 

Kanun No : 6226

hizmetler ücreti

 K a b u l tarihi : 18/1/1954 

Madde 1 — Devlet Üretmıe Çiftlikleri U m u m Müdürlüğünün 1950 

Bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(1 859 163) l i ra (10) kuruştur. 

Madde 2 — Devlet Üretmıe Çiftlikleri U m u m Müdürlüğünün 1950 

Bütçe yılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(1 859 163) l ira (10) kuruştur. 

Madde 3 — Tahsisattan 1950 Bütçe yılı içinde sarfolunmıyan ve 

(A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen (2 227 061) l i ra ı(90) 

kuruş iımıha edilmiştir. 

Madde 4 — B u kanun neşri tarihinden «ıu-teberdir. 

Madde 5 — B u kanun hükümlerini icraya Maliye ve Tarım Vekilleri 

memurdur. 

'20/1/1954 

A . CETVELİ 

İmha olunan 

F . Tahsisatın nev'i 

20H Aylıklar 
202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
205 Geçici tazminat 
206 4178 ve 4598 sayılı k a 

nunlar gereğince yapıla
cak zamlar ve- yar
dımlar 

207 3656 sayılı kanunun 5 
inci maddesi gereğince 
ödenecek yabancı dil 
para mükâfatı 

208 5433 sayılı kanunun 23 
üncü maddesine göre 
memurlara verilecek ik 
ramiye 

209 5434 sayüı kanun gere
ğince T . C. E m e k l i San
dığına yapılacak ödeme
ler karşüığı 

210 Temsil ödeneği 
218 5433 sayılı kanunun 27 

ncı maddesi gereğince 
veznedar ve yardımcıla
rına verilecek kasa taz
minatı 

301 Merkez büro giderleri 
302 işletmeler ve merkez 

atelyesi büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon 

giderleri 
305 K i r a karşılığı 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı kanun gere

ğince yapılacak tedavi 
giderleri ve yollukları 

309 Taşıt giderleri 
407 Genel Muhasebe K a n u 

nunun 48 inci maddesini 
ilgilendiren giderler 

416 5433 sayılı kanunun 28 
inci maddesi gereğince 
okul giderleri 

417 5433 sayılı kanunun 29 
uncu maddesi gereğince 
yapılacak ödemeler 

419 Mahkeme giderleri 
451 Yayın işleri 
456 Düşünülımiyen giderler 
461 Pasif korunma giderleri 
476 Kurs giderleri 
502 E s k i yıllar (borçları 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat 
L i r a K . L i r a K . L i r a K. 

İl 270 1.00 673 675 18 596 424 82 
433 440 335 145 86 98 294 14 
180 000 113 554 28 66 445 72 
122 732 18 548 21 4183 79 

47 000 40 792 98 6 207 02 

1500 0 1500 

141 345 105 917 50 35 427 50 

135 432 92 504 09 42 927 91 
2 100 2 100 

15 375 9 332 74 6 042 26 
36 000 16 505 30 19 494 70 

118 000 2 658 70 115 341 30 
24 000 15 455 50 8 544 50 

32 000 17 669 30 14 330 70 
20 000 11 851 76 8148 24 

3 000 2 949 04 50 96 
65 001 42 155 41 22 845 59 

12 OO'O 2 027 70 9 972 30 
6 200 4 813 45 1386 55 

6 000 694 24 5 305 76 

25 000 0 25 000 

45 000 2 769 61 42 230 39 
10 000 914 77 9 085 23 
10 000 389 20 9 610 80 
15 000 15 000 
20 000 51 23 19 948 77 

300 000 112 640 37 187 359 63 
40 000 39 309 65 690 35 

F . 

2 

3 

1 
2 

3 
4 

5 

2 

1 
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F. Tahsisatın nev'i 

601 5433 sayılı kanunun yü
rürlüğe girmesinden ev
vel Zirai Kombinalar 
İdaresi işletrnedertnde 
çalışınken ölen ve sakat
lananlara yapılacak yar
dımlar 

701 Onarına işleri 
731 Teni yapılar 

UMUMÎ YEKÛN 

Tahsisat 
Lira K. 

15 000 
35000 

1000000 

4 086 225 ' 

Sarfiyat 
Lira K. 

5 222 75 
189 514 28 

imha olunan 
tahsisat § 

Lira K. 

15000 
29 777 25 

810485 72 

1859163 10 2 227 061 90 

F . 

1 

2 

3 

B . CETVELİ 

M . Varidatın nev'i 
Muhammenat 

Lira 

Döner sermayenin yıllık safi .gelirin
den ayrılacak katma bütçe giderleri 
karşılığı 
Memur lojmanlarından, alınacak kira 
bedelleri 
Çeşitli gelirler 

Tahsilat 
Lira K. 

4071225 a 856 956 27 

10000 
5 000 

117 20 
2 089 63 

Yekûn 4 086 225 1859163 10 

K A R A R N A M E 

Karar Sayısı: 1983 

Muğla Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlı Kıyra Köyünde bulunan 
krom madeninin 45 yıl müddetle işletilmesi İmtiyazının Sıtkı Koçman ve 
Kâmil Zorba uhdelerine ihalesi hakkındaki Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinin 6/10/1953 tarihli ve 9-20308/56640 sayılı yazısı ve Devlet Şûrası 
Reisliğinin bu husustaki 9/12/1953 tarihli ve 53-294/K. 300/8722 sayılı 
yazrsiyle gönderilen 3 üncü Daire ve Umumi Heyet mazbataları ile mu
kavelename ve şartname lâyihaları ve maden yerinin hartası İcra Vekil
leri Heyetince 12/12/1953 tarihinde tetkik edilerek, sözü geçen made
nin işletilmesi imtiyazının, ilişik, mukavelename ve şartnameye göre, 
adı gecenler uhdelerine ihalesi kararlaştırılmıştır. 

12/12/1953 
REİSİCUMHUR 

C. B A Y A R 

Başvekil Devlet Vefali Devlet Vekili Adalet Vefeili Millî Savunma Vekili 
A . M E N D E R E S C. YARDIMCI O. $. ÇİÇEKDAĞ K. YİLMAZ 

İçişleri Vekald 
E . M E N D E R E S 

Bayındırlık Vekili 
K . ZEYTİNOĞLU 

T*nm V e U a 
N . ÖKMEN 

Dışişleri Vekili 
F . KÖPRÜLÜ 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F . ÇELİKBAŞ 

Ulaştırma VefcâM 
Y. ÜRESİN 

Maliye VekaıU 
H . P O L A T K A N 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. BURÇAK 

Sa. ve So. Y . VetoK 
Dr. H . ÜSTÜNDAĞ 

Çalışma VeMK 
H . E R K M E N 

G. ve Tekel Vekili 
E . K A L A F A T 

İsletmeler Veküi 
S. Y IRC A L I 

Muğla Vilâyetinin Merkez Kazasına bağh Kıyra Köyü 
içindeki krom madeninin imtiyaz kararnamesine 

bağh Mukavelename 

E . No : 
K. N o : 

53/86 
53/88 

Madde 1 — Muğla Vilâyetinin Merkez Kazasına bağh Kıyra Köyü 
sınırlan içinde 1/9/1950 tarihli ve 145/30 sayılı ruhsatnameye müsteni
den aramakla meydana çıkarılan krom madeninin işletilmesi imti
yazı 12/12/1953 tarihli ve 4/1983 sayılı kararnamenin tasdiki tarihin
den başlayarak 45 yıl müddetle ve bağlı şartname hükümlerine göre Sıtkı 
Koçman ve Kâmil Zorba (Uhdelerine) ihale olunmuştur. 

Madde 2 — İmtiyaz haritasında gösterildiği gibi bu madenin işle
tilmesi için 903 hektarlık arazi ayrılmış olup sınırları: 

Kuzeyi: Namnam çayı ile Alaycı (Alakeçi) deresinin birleştiği nok
tadan Göktaşyeri tepesindeki beton sütuna doğru hat, 

Doğusu : Kandakbaşı tepesi beton sütunundan hudut başlangıcı olan 
Namnam çayı He Alaycı (Alakeçi) deresi birleştiğine doğru hat, 

Güneyi: Gedümen (Geymene) tepesindeki beton sütundan Kandak
başı tepesindeki beton sütuna doğru hat, 

Batısı: Göktaşyeri tepesindeki beton sütundan Devecikboynu te
pesindeki beton sütundan geçerek Gedümen (Geymene) tepesindeki be
ton sütuna kırık hat, 
ile çevrilmiştir. 

Madde 3 — Bu maden için ayrılan 903 hektar arazinin Maadin N i 
zamnamesine göre beher hektarı için mukarrer resim olmak üzere yılda 
onar kuruştan (90,30) doksan lira otuz kuruş ile bu resmin % 6 sı 
tutarında askerî teçhizat tertibi olan (542) bez yüz kırk iki kuruş imtiyar 
sahibi tarafından her yıl Mart ayı başında peşinen verilecek ve belirli 
zamanda verilmediği takdirde gerekli olan faizi dahi ayrıca ödenecektir. 

Madde 4 — Madenden çıkarılacak cevherin Maadin Nizamnamesi
nin bununla ilgili hükümlerine gore belirtilecek değeri üzerinden bu 
Nizamnamenin 50 inci maddesini değiştiren 26/3/1931 tarihli ve 1794 sa
yılı kanun gereğince İcra Vekilleri Heyetinin 15/10/1953 tarihli ve 4/1596 
sayılı karariyle belirtilen (İndirimlerden istifade kaydlyle) % 10 nispi re
sim ile bu nispi resmin <% 6 sı tutarında askeri teçhizat tertibi İmtiyaz 
sahibi tarafından ödenecektir. 

Madde 5 — Bu madenin imtiyazı çıktığında bir defaya mahsus 
olmak üzere (2000) lira imtiyaz harciyle bunun <% 6 sı tutarında askeri 
teçhizat tertibi ve pul parası imtiyaz (Sahipleri) tarafından ödenecektir. 

Madde 6 — Bu madenin savaş halleri ve sebepleri dolayısiyle mağa
ra ve yapıları yıkıldığı ve yıktırüdığı veya askeri hareketlerde işletil
mesinin bütün bütün veya bir kısmı durdurulduğu halde imtiyaz (Sahip
leri) hiç bir suretle muhalefete hak ve yetkili olamıyacağı gibi bu su
retle geçecek müddete karşı imtiyaz müddetinin uzatılmasını istemiyecek 
ve zarar, ziyan tazminat da istemeğe hakkı olmıyacaktır. 

Madde 7 — Maden, Maadin Nizamnamesinin 2818 sayılı kanunla 
değiştirilen 59 uncu maddesinin «F» bendi hükmüne aykırı olarak kiraya 
verildiği takdirde imtiyazı feshedilecektir. 

Muğla Vilâyetinin Merkez Kazasına bağh Kıyra Köyü 
içindeki krom madeninin imtiyaz kararnamesine 

bağh §artname 

E . No: 53/86 
K. No: 53/88 

Madde 1 — Muğla Vilâyetinin Merkez Kazasına bağh Kıyra Köyü 
sınırları içinde 1/9/1950 tarihli ve 145/30 sayılı ruhsatnameye müsteniden 
aramakla meydana çıkarılan krom madeninin saha sınırlarım gösterir 
haritalardan biri Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Maden İşleri Genel Mü
dürlüğünde saklanmış, bir tanesi madenin bağlı olduğu vilâyete gönde
rilmiş, diğer bir nüshası da imtiyaz .(Sahipleri) Sıtkı Koçman ve Kâmil 
Zorba'ya verilmiştir. 

Madde 2 — İşlenmekte olan mağaralara girmek veya hava aldır
mak için yeniden yerden yol veya kuyu ve baca açılması gerekirse ilk önce 
imtiyaz (Sahipleri) bu iş hakkında bir dilekçeyle proje ve tasarılarım 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine verecek ve Hükümet Maden Mühendisi
nin yapacağı keşif üzerine Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin rey ve kararı 
uyarınca işlem yapılacaktır. 

Madde 3 — İmtiyaz >(Sahipleri) tarafından arazi üzerinde yapılacak 
zararlar da sahiplerine ödenecek ve bu madenin yakınında bulunan ya
pıların ve başka tesislerin altında ameliyat yapılması gerekirse yapı ve 
tesisat sahiplerinin muvafakatten alındıktan ve bundan dolayı terettüp 
edecek zarar ve ziyanın ödenmesi için imtiyaz sahibi takdir edilecek mik-
dar üzerinden kefalete bağlandıktan sonra Hükümet maden mühendisi
nin tasarısı veyahut o yer Hükümetinin bildirmesi üzerine maden ida-

http://ba.de
http://zai.ii


Sahfte: 8034 23 OCAK 1954 

resinden izin verilecektir. İzin verilmeksizin imtiyaz sahibi (Sahipleri) 
im gübi işlere başluyamıyacatetır. Kefalet ve tazminat maddelerine dair 
olan anlaşmazlıklar ilgili mahkemelerde çözülecektir. Sayılan bu işlerin, 
üzerindeki yapıların ve arazinin bayındırlığına zararlı ve kamu güven
liğini bozacak olduğu anlaşılırsa bunlar büsbütün durdurulacaktır. 

Madde 4 — Yukarda sözü geçen maden işlerinin su yollariyle bent 
ve çeşmelere ve şose ve demiryollarına olan uzaklığı 150 metreden az ol
mayacaktır. Uzaklık bu miktardan az olursa geçen maddede yazılı işlem 
aynen bunun hakkında da yapılacaktır. 

Madde 5 — Kuyu ve mağaraların terk ve tatili -gerekirse masarifi 
imtiyaz ((Sahipleri) tarafından ödenmek üzere Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletinin göstereceği usul dairesinde yer üstündeki girilecek ve çıkıla
cak yerleri doldurmak suretiyle bunlar örtülecektir. 

Madde 6 — imtiyaz ı(Sahipleri) cevher ve su mağaralarının ağız
larına bunların kolaylıkla çıkarılmasına elverişli kuvvetli ve emniyetli 
makineler koymağa borçludur. 

Madde 7 — İmal olunacak krom madeninin sınırı yakınında diğer 
bir maden bulunursa iki madenin birbiriyle birleşmesinden çıkacak za
rarların önlenmesi için sınır sonlarında bulunan maden yataklarında bir 
miktar yer bırakılacak ve bırakılan yerlerin genişliği ve miktarı da fen 
icaplarına göre Ekonomi ve Ticaret Vekâletince belirtildikten sonra ge
reği yapılacaktır. 

Madde 8 — Bu madenin sınırları içinde başka diğer bir cins maden 
çıkıp da başka birine ihale olunur ve bu yeni madenin işletilmesinin ve 
durumunun icabı olarak işbu krom madeninin işletme alanı içinden ge
çirilmesi gerekirse imtiyaz .(Sahipleri) buna karşı gelemiyecektir An
cak bundan dolayı terettüp edecek tazminat ikinci imtiyaz ı(Sahipleri) 
tarafından verilecek ve bu hususta imtiyaz ı(Sahipleri) anlaşamazlarsa 

iki tarafın seçeceği bilinkişüer tarafından belirtilecek ve keyfiyet Eko
nomi ve Ticaret Vekaletinin takdir ve onayına sunulacaktır. 

Madde 9 — Bu madenin imtiyaz sınırı içinde demiryolu veya ka
muya menfaati! bir yol geçirilecek veya bu maden sınırı içinde kamu
ya menfaatli başkaca bir şey inşa edilecek olursa imtiyaz sahibi (Sahip
leri) bundan ötürü tazminat dâvasına veyahut muhalefete haklı ve yet
kili olamıyâcaktır. Şu kadar ki bunların asıl maden yataklarının çıkar
ma yerleri üzerinden geçmesi gerekirse o halde terettüp edecek zarar 
ve ziyanlarım sebep olanlardan İsteyebilecektir. 

Hususi madde 1 — Maden alanında mümkün olduğu kadar ağaçlık 
yerlere girmeyeceğimize ve girilmesi icabederse mevcut dikili ağaçlan 
kesmek, yaralamak, sakatlamak, kabuklarını soymak, köklerini sökmek 
gibi ormana ve ağaçlara zarar verecek herhangi bir harekete tevessül 
etaüyeceğimize ve yangın çıkmasına mâni olmak üzere mahalli orman 
idaresince gösterilecek tedbirlere riayet edeceğimize, yangın zuhurunda 
bütün işçilerimizi yangın yerlerine yollayarak ateşin söndürülmesine ça
lışacağımıza ve işçilerimiz tarafından vukua getirilecek gerek bu gibi 
tahribat ve yangından ve gerekse orman kanun ve nizamnameleri ile 
sair umumi ve hususi kanunlar hükümlerine muhalif hareketlerden mü
tevellit zarar ve ziyanı hiçbir ihtara ve protesto keşidesine ve hüküm 
istihsaline hacet kalmaksızın derhal ve nakten tazmin edeceğimize ve 
zaruri olarak ağaç kesilmesi icabettiği takdirde kesilecek ağaçlar için 
gereği yapılmak Üzere orman idaresine müracaat ederek bedelini o gün
kü piyasa rayici üzerinden ödeyeceğimizi, zarar ve ziyan ve yukarda ya
zılı hususatın herhangi birisine riayet etmemek suretiyle vukua gelecek 
ve orman işletmesi salahiyetli memurları tarafından tesbit ve tanzim 
edilecek raporla gösterilecek zarar ve ziyan miktarım hiçbir ihtara ve 
protesto ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın derhal ve nakten taz
min edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. 

T A L İ M A T N A M E

resmi gazete

teblið tebliðler

 
Millî Eğitim Vekâletinden: 

İstanbul Hukuk Fakültesi lisans öğretim ve İmtihan Talimatnamesimia geçici 1 imrâ maddesine ilâve edüem fıkra 
«Şu kadar ki, eski Talimatnameye göre B grupuna dâhil derslerden yalnız bir tanesine ilişiği kalmış olup da bir tek dersin imtihanına gire

cek olanlar, Şubat imtihanlarına kabul edilirler.» 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden: 

Çekoslovakya, Finlandiya, İspanya, İsrail, Macaristan, Mısır, Po
lonya ve Yugoslavya'dan ithalât maksadiyle, mer'i Dış Ticaret Rejiminin 
III ve IV sayüı ithal listelerine giren mallar için 1-15/11/1953 devresi zar
fında T. C. Merkez Bankasına vâki mal mukabili akreditif veya vesaik 
mukabili ithal taleplerinden aşağıda isimleri yazılı maddelere taallûk 
edenlerine gerekli tahsis yapılmış ve bu hususta T. C. Merkez Bankası 
Umum Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Suni ipek ipliği, fennî alet ve cihazlar, demir, saç levhalar, demir 
veya çelik teller, hararet, kesafet ve rutubet derecesini gösteren alât, 
akümülâtör ve yedek plâkları, muhtelif makineler ve bunların aksamı, 
uzvi suni boyalar, sodyum ve emlâhı, asid mürekkebatı, işlenmemiş ka
raciğer hülâsaları, baharat, keresteler, kaplamalık ağaç yaprak ve şe
ritler, hassas kâğıtlar, pamuk iplikleri, iç ve dış lâstikler, çimentolar, 
muhtelif inşaat malzemesi, el âletleri, hırdavatçılık ve çilingir eşyası, 
sobalar, fotoğraf filimler!, alıcı radyoların eçhize ve aksamı, buhar ka
zanları, elektrik motörleri, yaş ve kuru piller, ziraat makine ve aletleri. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden: 

5/12/1953 tarih ve 8575 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ve (Tür
kiye Odalar Birliği tarafından hazırlanarak meriyete konulan madde 
grupları listelerinde aşağıda yazılı pozisyonlarda bazı istatistik numara
ları yanlış yerleştirilmiş olarak neşredilmiştir 

Keyfiyet tashih olunur. 
Tarife No: 

Grup No: 

293 

Yanlış Doğru 

296 
108 
329 
256 
258 
259 
260 
294 
279 

651 
651 
«51 
651 
683/c 

667 

667 
379 
792 
652 
652 
652 
652 
853/c 
664 

istatistik N o : 

Yanlış Doğru 

2448,2449, 
2450,2454, 
2456,2457 
2464 
1313 A 
3076-3070 A 
2306 — 

2448-2450 
2454-2456,2457 
1323 A 
3076-3077 A 
2306 A — 

2415,2414 A 2415,2415 A 

İLANLAR 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: 

1 — İdare ihtiyacı için 86 kalem muhtelif cjns sıhhi malzeme ve ilâç 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedel 17.282 lira 20 kuruş olup muvakkat temina
tı 1.296 lira 17 kuruştur. İşbu teminat idaremiz veznesine veya Merkez 
Bankasındaki 1543 saydı hesabına yatırılarak makbuz ibraz edilecektir. 

3 — Eksiltme 3*0/1/1954 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 11 



23 OCAK 1954 fSesmî Sassefâe) SaWe- 8035 
de Umum Müdürlükte müteşekkil Alım, Satım Komisyonunda yapılacak
tır. 

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

6 — İsteklilerin tâyin edilen günde tanzim edecekleri kapalı zarf
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri şart
tır. 

Postada vâki gecikme kabul edilmez. 
158/4-4 

M, S. V. 2 No. tu Satın Alma Ifadsyonu 
Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şar-

tiyle 5.212 kilo sülyen İle 5 212 kilo mürdesenk kapalı zarfla satın, alına
caktır. Muhammen bedeli 24 498 lira olup G. teminatı 1838 liradır. İha
lesi 25 Şubat 1954 Perşembe günü saat 11 de Ankara'da 2 No. Sa Al. Ko. 
da yapılacaktır Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. Amir
liği ilân kısmında görülür. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar hazırlayacakları teklif mektuplarım makbuz karşılığında 
Komisyona vermeleri.

baþkanlýðýndanbaþkanlýðýndan

 
6536 / 6-3 

As birlik ihtiyacı için Aadapazan Ag. Bk. Tamir Fb. sına teslim 
şartiyle bir kalem Ç. K. D. T-6 traktörü yedek parçası kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 21300 lira olup geçici teminatı 1598 
liradır. İhalesi 1/2/1954 Pazartesi günü saat 11,30 da Komisyonda yapı
lacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. A. 
ilân kısmında görülür Taliplerin belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komis
yon Bşk. ne verilmesi. 

78,4-3 

As. birlik ihtiyacı için. Adapazarı Ag. Bk. Tamir Fb. sına teshin 
şartiyle iki kalem Ç. K D T-6 traktörü yedek parçaları kapalı zarfla 
satın alınacaktır Muhammen bedeli 18 345 liradır Geçici teminatı 1.376 
liradır İhalesi 1/2/1954 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapıla
caktır. 'Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Lv A. 
İlân kısmında görülür. Taliplerin belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komis
yona Vermeleri. 

79/4-3 

As. birlik ihtiyacı İçin Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 
ve kapalı zarfla aşağıda yazılı keresteler satın alınacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân 
kısmında görülür. Taliplerin ihale için belirtilen gün ve saatten bir saat 
evveline kadar hazırlayacakları teklif mektuplarım makbuz mukabilimde 
Ko. Bşk. na vermeleri 

Miktarı M. bedeli G. teminatı 
Cinsi Ms lira lira İhale gün ve saati 

Çam kereste 

Çam kereste 

200 

100 

46 800 

22.400 

3.510 

1.680 

5/2/1954 Cuma günü 
saat 11 dedir. 

5/2/1954 Cuma günü 
saat 11,30 dadır 

168/4-3 

Askerî birlik İhtiyacı İçin Ankara'da gösterilecek yere teslim şar
tiyle bir aded Station vagon kapalı zarfla satın Alınacaktır. 

Muhammen bedeli 20000 liradır Geçici teminatı 1500 liradır. İha
lesi 6/2/1954 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân 
kısmında görülür. Taliplerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline 
kadar hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri. 

190/4-2 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 
iki aded otobüs kapalı zarfla satın alınacaktır Muhammen bedeli (130000) 
Uradır Geçici teminatı 7750 Uradır. İhalesi 6/2/1954 Cumartesi günü 
saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi hergün 
Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliği ilân kısmında görülür. Taliplerin 
belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar hazırlayacakları tek

lif mektuplarım makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. 

191 / 4-2 

As. birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 
274 aded şartnamesine göre komple iç ve dış oto lâstiği kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 76516 Ura olup geçici teminatı 5076 
liradır İhalesi 28 Ocak 1954 Perşembe günü saat 11 de Ankara M S. V. 
2 No lu Sa Al Ko da yapılacaktır Şartnameler hergün Komisyonda 
ve İstanbul Lv. Â. ilân kısmında görülür. İsteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Ko. Bşk. na vermeleri. 46/4-4 

As birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 
52 kalem hırdavat malzemesi kapalı zarfla satın alınacaktır Muhammen 
bedeU 16.400 lira- olup geçici teminatı 1230 liradır. İhalesi 28 Ocak 1954 
Perşembe günü saat 11,30 da Ankara M S. V. 2 No lu Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. A. İlân 
kısmında görülür İsteklilerin, belli gün ve saatten bir saat evveline ka
dar hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon 
Bşk. na vermeleri 4,7 / >-4 

Askerî birUkler ihtiyacı için pazarlıkla ve Ankara'da gösterilecek 
yere teslim şartiyle aşağıda yazıb malzemeler satın alınacaktır. Evsaf 
ve şartnameleri her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân kısmında 
görülür 

C i n s i Miktarı Muhammen Kati T. İhale T. saati 
Lira Lira 

Yangın söndürme 
cihazı 127 aded 
Köpük mayii 5000 Kg. 

17780 
23750 

2667 
3563 

30/1/1954 10,00 
30/1/1954 10,30 
294 A 2-1 

L S» V. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu m  
Başkanlığından 

Marsilya tipi kiremit, aynı tip mahya kiremidi, demir tel, kereste, 
çivi ve bulon pazarlık usulü ile alınacaktır. Keşif bedeli 28017.74 Ura 
olup kesin teminatı 4203 Uradır. İhalesi 28/1/1954 Perşembe günü saat 
15 de Komisyonda yapılacaktır Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda 
ve İst. Lv. AmirUğinde görülebilir. 

295 / 2-1 

Ankara Jandarma SatınaLma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 
Fiyatı Teminatı 
kuruş Ura 

Kapalı zarf eksiltmesinin 
gün ve saati 

21000 Takım Er yazlık elbisesi 2635 25.884 4 Şubat 1954 Perşembe saat 11 
144000 Çift Çorap 110 9.170 5Şubat 1954 Cuma saa t l i 

Miktar ve cinsleriyle elbise takımının ve çorabın bir çiftinin mu
hammen fiyatları ve tutar bedellerine göre muvakkat teminatla yukarda 
yazılı iki kalem melbusat hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ankara 
Jandarma Umum fC lık binasındaki Komisyonumuzda iki kapalı zarf 
eksiitmesiyle ve 1954 malî yılına geçici mukavele yapılmak şartiyle ihale 
edileceklerdir. Evsaflı şartnameler Ankara ve İstanbul Jandarma Satm
alıma Komisyonlarından her gün parasız alınır Numuneler her gün Ko
misyonumuzda görülür. İsteklilerin kanuni vesika, ticaret kâğıdı, mu
vakkat teminat, banka mektubu veya vezne makbuzlarını muhtevi kapalı 
zarf teklif mektuplarım eksiltme vakitlerinden birer saat evveline kadar 
Komisyonumuza vermeleri. 

193/4-2 

Bir adedi elU beş lira mıuhamonen fiyatlı (1400) aded şartnameslyle 
evsaf ve numunesine uygun nöbetçi muşambası 3 Şubat 1954 Çarşamba 
saat 15 te Ankara Jandarma U K lık binasındaki Komisyonumuzda 
kapalı zarf eksiitm esiyle İhale edilecektir. Muvakkat teminat 5100 Ura
dır Evsaf ve şartname her gün Ankara ve İstanbul J. Sa. Al. Komis
yonlarından parasız alınır Numune her gün Komisyonumuzda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesika, ticaret kâğıdı ve muvakkat teminat, banka 
mektubu veya vezne makbuzlarım muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarını 
eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

194/4-2 



SahÜfe: 8036 

Bayındırlık Vekaletinden: 

Vekâletimiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen otomobil 
lastiklerinin kapalı zarf usuliyle 8/11/1954 Pazartesi' günü saat 15 te 
Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca 
yapılacaktır. 

ıtşin muhaırmuen bedeli (36 960) otuz altı bira dokuz yüz altmış, ge
çici teminatı (2 772) iki bin yedi yüz yetmiş iki liradır. 

ıBu işe ait şartlaşma Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. 
isteklilerin belirli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif zarf

larını makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri ilân olunur. 
Aded Ebat Kat Tip 

30 1000X20 16 Kar 
35 750X20 12 Düz 
30 650X16 6 > 

305/4-1 

Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden: 

t — istatistik Umum Müdürlüğü binası arkasındaki tarasın çalış
ma salonu haline getirilmesi işi 16 917,29 liralık keşfi mucibince açık ek
siltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 5/2/1954 Cuma günü saat 15,30 da Hükümet Ko
nağında Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait evrak: 
Genel şartname, keşif, proje, sözleşme ve eksiltme şartnamesidir. 
4 — Talipler bu evrakları Bayındırlık Müdürlüğünde tetkik edecek

ler ve eksiltmeden evvel kabul ettiklerine dair imza edeceklerdir. Eksilt
meye iştirak edebilmek için taliplerin 1.268,80 liralık muvakkat teminatı 
muhasebeye yatırdıklarına dair makbuzu ve 1953 -1954 yılma ait ticaret 
odası vesikasını ve eksiltmeden üç gün evvel (Tatil günleri hariç) îl 
Makamına müracaat ederek fenni ehliyet vesikası alınıp usulen Komis
yona ibraz etmeleri ilân olunur. 

109/4-3 

Halk Bankası idare Meclisi Başkanlığından: 

Bankamızın 22/12/1953 tarihinde yapılan fevkalâde hissedarlar top
lantısında sermayemizin 5 500 000.— liradan 10 000 000— liraya çıka
rılmasına karar verilmiş olduğundan Ticaret Kanununun 394 ve Banka
mız Anasözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince artan sermayeye hisse
leri nispetinde iştirak etmek isteyen sayın hissedarların 15 gün içinde 
Bankamız İdare Meclisine başvurmaları rica olunur. 

298/1-1 

Bağlık ve Sosyal Tardım Vekâletinden: 

23 OCAK 1954 
Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından: 

1 — Fakültemizin tecrübe hayvanları ahırı ile muhtelif servislerin
de açık eksiltme usulü ile onarma yaptırılacaktır. 

2 — Bu işin tahmini keşif bedeli 26.595 lira 46 kuruş olup geçici 
teminatı 1.994 lira 66 kuruştur. 

3 — Su işe ait fenni ve idari şartname, mukavele projesi, keşif 
ve diğer evrak her gün mesai saatlerinde Fakülte Hesap Üsleri Büro
sunda görülebilir. 

4 — Eksiltme 28 Ocak 1954 Perşembe günü saat 11 de Tıp Fakül
tesi binası İçersinde toplanacak Satmalıma Komisyonu önünde yapıla
caktır. 

5 — İsteklilerin meslek ve sanatlarını gösterir hüviyet varakası 
ile böyle bir işi yapabileceklerine dair Milli Eğitim Vekâleti Tapı İşleri 
Dairesinden alacakları belge ve teminat makbuz veya mektubu ile bir-
Mkte belirli gün ve saatte Satmalıma Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. 

68/4-4 

Alucra Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/97 
Alucra'nın Keşinbur Köyünden Halil oğlu Talip Mlnnatoğtu vekili 

Mehmet Tekoğlu tarafından aynı köyden Mustafa oğlu ismail Minnat 
aleyhine açılmış bulunan men'i müdahale dâvasının yapılan muhakeme
sinde : 

Dâvâlının adresi meçhul olduğundan gıyap kararının ilânen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan, dâvâlı ismail Minnat'ın muhakemenin bıra
kıldığı 26/1/1954 Salı günü saat 10 da Alucra Sulh Hukuk Mahkemesinde 
bulunması veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi aksi halde 
muhakemenin gıyabında devam edeceği lüzumu gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

286/1-1 

953/200 
Alucra'nın Mesudiye Mahallesinden Lokantacı Hüseyin Çelik ta

rafından dâvâlı karısı istanbul'da mukim Havva Çelik aleyhine açılmış 
bulunan boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı Havva Çelik'e davetiye tebliğ edilerek muhakemeye gelmedi
ğinden bu kerre aynı adrese gıyap kararı çıkarılmış isede bulunduğu 
adresi terk ederek ayrılmış olduğu ve adresinin de belli bulunmadığı 
anlaşıldığından gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, 
dâvâlı Havva Çelik'in muhakemenin bırakıldığı 28/1/1954 Perşembe günü 
saat 10. da Alucra Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya 
kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi aksi halde muhakemenin gı
yabında devam olunacağı lüzumu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 285 /1-1 

(Resmî Gazele) 

C i n s i 
Muhtelif Malzeme satın alınacaktır. 

Miktarı Muhammen B. tik teminat Eksiltme Ş. 

Komple narkoz cihazı 
Komple çocuk oksijen çadırı 
Portabl oksijen verme cihazı 
Sulfacetamide sodium 

10 aded 
6 » 
10 » 

1000 kilo 

87500 TL. 
24.600 » 
22 250 > 
60.000 » 

5.625 TL. 
1845 » 
1.669 » 
4.250 > 

Kapalı zarf 
> » 
> » 
> > 

Eksiltme gün ve saaü 

8/2/1954 Pazartesi 15 
» » 15,15 
> > 15,30 
» » 15,45 

1 — Vekâletimizin muhtelif sağlık teşekkülleri ihtiyacı için cins ve miktarları yukarda yazılı muhtelif malzeme hizalarında gösterilen gün 
ve saatlerde ihale edilmek üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Narkoz cihazlarının şartnamesi (438), Sulfacetamide Sodiumun şartnamesi de (300) kuruş mukabilinde, diğerlerininki bedelsiz olarak 
Vekâlet Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

3 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun, 2,3 ve 32 ncl maddelerinde yazılı şartlar dâhilinde hazırlıyacaklan kapalı zarflarını 
eksiltme saatlerinden birer saat evvel makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri, 

4 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilemiyeceği ilân olunur. 
292/4-1 

T A S H İ Hh 
27/11/1953 tarih ve 8568 sayılı Resmi Gazete'de neşredilen 4/1736 sayılı icra Vekilleri Heyeti Kararnamesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları işletmesi idare Meclisi Maliye Vekâleti Azallğma tâyin edilen Profesör Melih'in soyadı (Koçer) iken yanlışlıkla (Koçman) olarak ya
zılmıştır. 

Tashih olunur. 

Başvekâlet Devlet Matbaan 
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Kanunlar            Sayfa 
 

6222 Zirai Mücadele İslerinde Çalışıp Başarı Gösteren Memurlara İkramiye Verilmesi 
         Hakkında Kanun          1 
6223 Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu Hakkındaki Kanuna Ek 3818 Sayılı Kanuna  
         Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun      1
6224 Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu        1 
6225 Posta, Telgraf Ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe Yılı  
         Hesabikatî Kanunu          3 
6226 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe Yılı Hesabıkatî Kanunu 4 
 

Kararname 

 
4/1983 Krom Madeninin 45 Yıl Müddetle İşletilmesi Hakkında Kararname   5 
 
 
Talimatname 

 
İstanbul Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve  Îmtihan Talimatnamesinin Geçici 1 inci 
Maddesine İlâve Edilen Fıkra Hakkında Talimatname      6 
 
Tebliğler 
 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletine Ait Tebliğler       6 
 
 
 
 
 
 
 
İlânlar            6 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 




