
Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

idare ne yaz\ işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

7 OCAK 1957 

PAZARTESİ 
Sayı : 9502 

KANUNLAR 
1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) 

işaretli cetvelde değişiklik yapı lması hakkında Kanun 

Kanun No : 6872 Kabul tarihi: 28/12/1956 

Madde 1 — 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Buyuk Millet Meclisi kısmının ilişik cetvelde ya
zılı tertiplen arasında (140 000) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini İcraya Maliye Vekili memurdur. 

4/1/1957 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne daîr 
olan 3656 sayıl ı Kanuna bağlı cetvellerin Naf ıa Vekâleti 

kısmına bazı kadroların eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 6873 Kabul tarihi: 28/12/19% 

Madde 1 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerin Nafıa 
Vekâleti kısmına, derece, aded ve unvanı bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

Madde 2 — 1956 Mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Nafıa Vekâleti kısmında, ekli (2) «a-
yılı cetvelde yazılı tertipler arasında (41 305) liralık münakale yapılmış
tır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden İtibaren mer'îdlr. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
4/1/1957 

V. M . 

C E T V E L 

Tahsisatın nev'l 
Tenzil edilen 

Lira 
Zammedilen 

Lira 

103 Azanın harcırahları 115 000 

453 T B M Meclisinin dış münasebetleri, 
ahdî münasebetler 

21 Avrupa Konseyi Asamble ve komis
yonlarına iştirak edeceklerin harcı
rahları 40 000 

453/A iştirakler 
21 Parlâmentolararası Birliği Türk Gru-

punun Birlik konferans ve komisyon
larına iştirak edeceklerin harcırahları 50 000 

453 IB Kongre, konferans, tören ve ziyaretler 
22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin di

ğer memleketlere yapacağı ziyaret, 
tören ve dostluk temaslarına katıla
cakların harcırahları 50 000 

453/D Türkiye'de toplanacak olan Parlâ
mentolararası Turizm Birliği Konfe
ransının gerektirdiği her çeşit mas
raflar 25 000 

Yekûn 140 000 140 000 

D. 

(1) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'l Aded Maaş 

M E R K E Z 

Demiryollar ve idmanlar İnşaat Dairesi 

3 Uzman Müşavir (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, 
Mühendis veya Mimar) (ihtisas mevkii) S 100 

6 Başdeslnatör 2 70 

Yap» ve tmar tşleri Dairesi 

3 Uzman Müşavir (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, 
Mühendis veya Mimari (ihtisas mevkii) 6 100 

4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar 
veya Fen Memuru S M 

5 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar 
veya Fen Memuru 10 SO 

Nafıa Şirket ve Müesseseler Dairesi 

3 Uzman Müşavir (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, 
Mühendis veya Mimar) (İhtisas mevkii) 1 100 

Resmî Gazete 
T. C. 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekûletı Ankara, 28 Temmuz 1956 

Bay Büyükelçi, 
Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bil

dirmekle şeref kazanırım : 
«Hükümetimin, 19 Ocak 1954 tarihli ek protokolle tadil edilen 31 

Ağustos 1946 tarihli Fransız - Türk Ticaret Anlaşmasını, 1 Ekim 1955 
tarihinden itibaren bir sene müddetle temdit etmek hususunda mutabık 
olduğunu ıttilaınıza arz etmekle şeref kazanırım. 

Hükümetim, mehmaemken ananevi ticari mübadelelere zarar ver
meksizin, mütekabil menafıi ahenkleştirmeye gayret etmek maksadiyle, 
cari devre zarfında, 31 Ağustos 1946 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek 19 
Ocak 1954 tarihli Protokole müzeyyel «A» ve «B» listelerinin mevku tat-
bika konmamasını temenni etmektedir. 

Buna mukabil Hükümetim, yukarda mezkûr Protokolün 15 numa
ralı vesikasında ele alınan, Tütün Protokolünü mütaallik ahkamın mer'i-
yette kalmasını temenni etmektedir. 

Yukardaki hususat hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana 
lütfen teyit etmenizi rica ederim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatım size te
yit ederim. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Büyükelçi, 

31 A ğ u s t o s 1946 tarihli Türk - Frans ız Ticaret Anlaşması 
nın bir sene müddetle temdidine mütaall ik mektupların 

tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6874 Kabul tarihi: 28/12/1956 

Madde 1 — 31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız Ticaret Anlaş
masının bir sene müddetle temdidine mütaallik olup 23 Temmuz 1956 ta
rihinde Ankara'da Hariciye Vekâleti ile Fransa Büyükelçiliği arasında 
teati edilen mektuplar kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'ıyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
4/1/1957 

Fransa Büyükelçiliği Ankara, 23 Tmmımus 1956 
Bay Vekil, 
Hükümetimin, 19 Ocak 1654 tarihli ek protokolle tadil edilen 31 A-

ğustos 1946 tarihli Fransız - Türk Ticaret Anlaşmasını, 1 Ekim 1955 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle temdit etmek hususunda mutabık 
olduğunu ıttılaınıza arz etmekle şeref kazanırım. 

Hükümetim, mehmaemken ananevi ticari mübadelelere zarar ver
meksizin, mütekabil menafıi ahenkleştirmeye gayret etmek maksadiyle, 
cari devre zarfında, 31 Ağustos 1946 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek 19 
Ocak 1954 tarihli Protokole müzeyyel «A» ve «B» listelerinin mevkii tat-
bika konmamasını temenni etmektedir. 

Buna mukabil Hükümetim, yukarda mezkûr Protokolün 15 numa
ralı vesikasında ele alman, Tütün Protokolüne mütaallik ahkâmın mer'-
iyette kalmasını temenni etmektedir. 

Yukardaki hususat hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana lüt
fen teyit etmenizi rica ederim. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Vekil. 

Je*n Paul Garnler 
Ekselans 

Hariciye V«kUl 
Ankara 

Melih Esanbel 
Ekselans 

Jean Paul Garnier 
Fransa Büyükelçisi 

Ankara 

Türkiye ile Japonya arasındaki ticari münasebet lere 
mütaal l ik olarak imzalanan Zabıtname ile eki 

mektubun tasdikma dair Kanun 

Kanun No : 6875 Kabul tarihi: 28/12/1956 

Madde 1 — Türkiye ile Japonya arasındaki ticari münasebetlere 
mütaallik olarak 7 Mart 1956 tarihinde Ankara'da imzalanan Zabıtname 
ile eki mektup tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
4/1/1957 

Z A B I T N A M E 

Türkiye ile Japonya arasında 8 Şubat 1955 tarihinde imzalanmış 
bulunan Ticaret Anlaşmasının VI ncı maddesine uygun olarak, 23 Ocak 
ve 7 Mart 1956 tarihleri arasında Ankara'da muhtelit komisyon halinde 
toplanan Türk ve Japon heyetleri, halen mer'i Ticaret Anlaşması ile Te
diye Anlaşmasının tatbikatından doğan çeşitli meseleleri tetkik ederek 
aşağıdaki neticelere varmışlardır : 

1 — Her İki heyet, Türkiye ile Japonya arasmdaki ticari mübade
lelerin hacmini artırmak hususunda, karşılıklı olarak, bütün tedbirleri 

almak arzu ve niyetlerini İfade etmişlerdir. 

2 — Türk Heyeti, Türkiye ile vâki ithalât ve ihracat mevzuunda 
Japonya'da tatbik edilmekte olup mübadelelerin Japon Hükümetince yet
kil i kılınmış 6 Japon firması kanalı ile ifasını derpiş eden sistem mese
lesini ortaya atarak bu sistemin Türkiye bakımından arzettiği mahzur
ları belirtmiş ve bu mahzurların bertaraf edilmesi gayesiyle, Japon He
yetinden, mevzuubahls sistemin yeniden gözden geçirilmesini rica eyle
miştir. 

Japon Heyeti 6 firma sisteminin, Türkiye ile ticareti daraltmak de
ğil, bilâkis geliştirmek için ihdas edilmiş olduğu cevabını vermıştr. Maa-
haza Japon Heyeti, Türk Heyetinin talebine uyarak bundan böyle diğer 
bütün Japon firmalarının Türkiye ile ilgili bütün ithalât ve ihracat mua
melelerine, mevzuubahis 6 firma ile aynı şartlar tahtında, iştirak edebi
leceklerini beyan eylemiştir. 

(2) SAYILI C E T V E L 

p. M . Tahsisatın nev'i 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

201 
11 

Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 39 150 

209 5434 sayılı kanunun 14 üncü madde
sinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 2 155 

741 
29 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
4879 sayılı kanun gereğince Ankara 
Tıp Fakültesi yapımı her türlü mas
rafları 25 000 

747 6373, 6594 ve 6595 sayılı kanunlar 
mucibince kurulacak üniversitelerin 
bilûmum inşaat ve tesisat masrafları 6 305 

781 Demiryolları yapımı masrafları 
14 5415 ve 6601 sayılı kanunlar gereğin

ce yapılacak Kozlu - Ereğli hattı ila 
Armutçuk şube hattı yapım masraf

ları 10 000 

Yekûn 41 «¿5 41 305 

(Resmî Gazete) 
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3 — Japon Heyeti, Türk Heyetinin dikkatini Japonya'da mer'i ve 
tefriksiz bütün memleketlere tatbik edilmekte olup Japon ihraç malla
rına ait pro - forma faturaların tescilim ve numaralandırılmasını derpiş 
eden ihraç lisansları umumi rejimi üzerine çekmiş ve Japon Dış Ticaret 
ve Sanayi Nezareti tarafından tescil edilmemiş faturaların Türk makam
ları ve yetkili müesseaelerince nazarı itibara alınmamasını talebeyle-
mıştır. 

Türk Heyeti bu sistemin arzetmekte olduğu umumi mahiyeti na
zarı itibara alarak Japon Heyetinin talebini kabul etmiştir. 

4 — Her ıkı heyet, ahdî hesabın halihazır durumunu müştereken 
tetkik etmiş ve iki memleket arasındaki ticari mübadelelerde muvaze
neyi muhafazanın şayanı temenni olduğunu beyan hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

5 — Bu maksatla, Türk Heyeti, Japon Heyeti tarafından izhar edi
len arzuya uyarak Japon malları İçin ithal lisanslarının mumkun olan 
en kısa zamanda temini zımmnda gerekli teşebbüslerde bulunmayı va-
detmıştir. 

6 — 8 Şubat 1955 tarihli Tediye Anlaşmasının V. maddesinde der
piş olunan 1 500 000 A. B. D. dolarlık kredi marjına gelince, bu haddm, 
bilâhara, iki memleket arasındaki mübadele hacminin artması nispetin
de yükseltilebileceği kararlaştırılmıştır. 

Ankara'da 7 Mart 1956 tarihinde Fransızca, iki nüsha olarak tan
zim olunmuştur. 

Türk Heyeti Reisi Japon Heyeti Reisi 
(Oğuz Gökmen) (Shlro Ishiguro) 

Ankara, 7 Mart 1956 
Bay Büyükelçi, 
Muhtelit komisyon müzakereleri sırasındaki konuşmalarımıza atfen, 

8 Şubat 1955 tarihinde imzalanan Türkiye ile Japonya arasında Ticaret 
Anlaşmasına ek «A» ve «B» listelerinin 31 Temmuz 1956 tarihine kadaı 
mer'ı addolunacağı hususunda Hükümetimin mutabakatını size bildir
mekle şeref kazanırım. 

Anlaşma, müddeti hitamında, zımnen temdidedildiği takdirde «A» 
ve «B» listeleri de aynı müddet ıçm temdıdedılmış addolunacaktır. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bildir
menizi ve ıhtıramatımın kabulünü rica ederim, Bay Büyükelçi. 

Melih Esenbel 
Ekselans 

Bay Shmichı Kamimura 
Japon Büyükelçisi 

Ankara 

Ankara, 7 Mart 1956 
Bay Ortaelçi, 
Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bil

dirmekle şeref kazanırım : 
«Muhtelit komisyon müzakereleri sırasındaki konuşmalarımıza at

fen, 8 Şubat 1955 tarihinde imzalanan Türkiye ile Japonya arasında Ti
caret Anlaşmasına ek «A» ve «B» listelerinin 31 Temmuz 1956 tarihine 
kadar mer'i addolunacağı hususunda hükümetimin mutabakatını size 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Anlaşma, müddeti hitamında, zımnen temdit edildiği takdirde «A» 
ve «B» listeleri de aynı müddet için temdit edilmiş addolunacaktır. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bildir
menizi ve ıhtıramatımın kabulünü rica ederim, Bay Büyükelçi.» 

Yukardaki hususlarda Hükümetimin mutabakatını size teyit etmek
le şeref kazanır ve ihtiramatımın kabulünü rica ederim Bay Ortaelçi. 

Shinichi Kamimura 
Ekselans 

Melih Esenbel 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği 

Genel Sekreteri 
Ankara 

Türkiye ile Belçika - Lüksembıırg Ekonomik Birliği ara
sındaki ö d e m e Anlaşmasının 30 Haziran 1956 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle uzatı lması zımnında teati edilen 

mektupların tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6876 Kabul tarihi : 28/12/1956 

Madde 1 — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği 
arasında münakıt 2 Aralık 1948 tarihli Ödeme Anlaşmasının, 28 Eylül 
1950 ve 19 Şubat 1951 tarihinde teati olunan mektuplar ve 19 Şubat 1951 
tarihinde imzalanan Protokol ile yapılan tadillerle birlikte, 30 Haziran 
1956 tarihinden itibaren bir sene müddetle temdidi hakkında Ankara'da 
Hariciye Vekâleti ile Belçika Büyükelçılığı arasında 30 Haziran 1956 ta
rihinde teati edilen mektuplar tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
4/1/1957 

Belçika Büyükelçiliği 
D. 325 Ankara, 30 Haziran 1956 
No. 1637 

Bay Kâtibi Umumi, 

«Türkiye ile Belçika arasındaki ticari mübadelelerin inkıtaını ön
lemek maksadıyle, 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının, 28 Eylül 
1950 ve 19 Şubat 1951 tarihlerinde teati edilen mektuplar ve 19 Şubat 
1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına Ek Protokol ile yapılan 
tadillerle birlikte, 30 Haziran 1956 dan itibaren, bir senelik bir müddet 
için uzatılmasını Ekselânsmıza teklif etmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Turk Hükümetinin mutabakatını bil
dirmekle Ekselansınız beni minnettar kılacaktır.» 

Bu vesile İle Ekselansınıza derin hürmetlerimi yenilerim 

Belçika Büyükelçisi 
Gérard Walravens 

Ekselans 
Bay Melih Esenbel 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 

Umumi Kâtip Muavini 
Ankara 

Hariciye Vekâleti 
No. 61038/38 

Ankara, 30 Haziran 1956 
Bay Büyükelçi, 
Müfadı aşağıda yazılı 30 Haziran 1956 tarihli mektubunuzu aldığımı 

bildirmekle şeref kazanırım. 

«Türkiye ile Belçika arasındaki ticari mübadelelerin inkıtaını önle
mek maksadıyle, 2 Aralık 1948 tarihli Ödeme Anlaşmasının, 28 Eylül 1950 
ve 19 Şubat 1951 tarihlerinde teati edilen mektuplar ve 19 Şubat 1951 
tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına Ek Protokol ile yapılan tadil
lerle birlikte, 30 Haziran 1956 dan itibaren, bir senelik bir müddet için 
uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bil
dirmekle Ekselansınız beni minnettar kılacaktır.» 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını size 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Bay Büyükelçi 

Melih Esenbel 
Ekselans 

Bay Gérard Walravens 
Belçika Büyükelçisi 

Ankara 



Sahife : 16120 (Resmi Gazete) 7 OCAK 1957 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı aras ında aktedilen 
Ticaret ve Tediye Protokolü ile eklerinin tasdikına dair 

Kanun 

Kanun No : 6877 Kabul tarihi: 28/12/1956 

Madde 1 — 26 Temmuz 1955 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile 
Holânda Kırallığı arasında aktedılen Ticaret ve Tediye Protokolü ile ek
len tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Veküleri Heyeti 

memurdur. 
4/1/1957 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında 
Ticaret ve Tediye Protokolü 

Türk Hükümeti ve Holânda Hükümeti Avrupa iktisadi İş Biıliğl 
Teşkilâtı ile memleketlerindeki ticaret ve kambiyo rejimleri çerçevesi 
dâhilinde ticari mübadeleleri kolaylaştırmak ve mümkün olan en yüksek 
seviyeye çıkaımak ve memleketleri arasındaki tediyeleri nizamlamak 
arzusiyle, 

Ve bu gayelerin bugünkü şart lan altında büyük ölçüde, 
a) Holânda'nın Türkiye'deki müterakim ticari alacaklarının müm

kün olan en kısa zamanda tasfiyesine, 
b) Türkiye'nin Holânda piyasasında tatminkâr bir satınalma gü

cüne malik olabilmesine, 
Vabeste olduğunu takdir ederek, aşağıdaki hususları kararlaştır

mışlardır t 

Madde — 1, 

Türk ve Holânda salahiyetli makamları, Türkiye'deki müterakim ti
cari alacaklar listesini müştereken tanzim edeceklerdir. Bu liste, işbu 
Protokolde tarif edilen müterakim alacaklar mânasında Türk ve Holânda 
Hükümetlerince müştereken kabul edilecek olan diğer alacaklarla ta
mamlanabilecektir. 

İşbu Protokolün tesbit ettiği mânada müterakim ticari alacaklar 
işbu Protokolün yürürlüğe girmesinden önce vacıbüttedıye hale gelen, 
6 Eylül 1949 tarihli Tediye Anlaşmasının hükümlerine uygun olarak ya
pılan ve işbu Protokolün yürürlüğe girmesi anında, gerekli lisans, tescil 
veya diğer her türiü xtlıal müsaadelerine istinaden Türkiye'ye fiilen ithal 
olunan ve bedelleri Turk lirası olarak transfer edilmek üzere Türkiye'de 
yetkili bir bankaya yatırılmış veya yatırılacak olan mal ihracatına (Bun
larla ilgili hizmetler de dâhil) mütaallik alacaklardır. 

Madde — 2. 
Türkiye'den Holânda'ya müteveccih krom ve manganez cevheri ih

racat bedellerinin tamamı, hububat bedellerinin % 75 i , ve diğer bilcümle 
mal bedellerinin % 30 u birinci maddede, derpiş edilen müterakim alacak
ların tasfiyesine tahsis olunacaktır. 

Madde — 3. 
Türk Hükümeti, ikinci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 

işbu Protokolün tatbik edileceği ilk üç sene zarfında müterakim ticari 
alacakların yarısını ve mütaakıp ıkı sene zarfında diğer yansını müsavi 
senelik taksitlerle tasfiye etmeyi taahhüt eder 

Madde — 4. 
Müterakim alacakların tasfiyesinde yukardaki maddenin tatbiki 2 

nci madde hükümlerine tevfikan tahsis edilecek ihracattan mütevellit 
alacakların yıllık yekûnundan fazla bir miktar transferini Türk 
Hükümetine tahmil ettiği takdirde, bu transfer, ait olduğu yıllık müd
detlerin bitimini takibeden ilk üç ay içinde yapılacaktır. 

Madde — 5. 
Müterakim alacaklar, mukavelelerdeki vâde tarihlerine göre krono

lojik sıra ile tasfiye edilecektir. 
Bununla beraber, Türk Hükümeti ve Holânda Hükümeti, hususi hal

leri nazarı itibara alabilmek üzere, bu kaide dışına, çıkılmasına müste-
rekea karar verebileceklerdir 

Madde — 6. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Nederlandsche Bank, Hükü

metlerinin ajanı sıfatiyle, işbu-Protokolün tatbikında ittihaz edilecek tek
nik hükümleri müştereken kararlaştıracaklardır. 

Madde — 7. 

işbu Protokolün ilk tatbik yılından itibaren, Türkiye'den Holân
da'ya müteveccih yıllık ihracat hacmini en yüksek seviyeye çıkarmak 
için Turk Hükümeti ve Holânda Hükümeti mümkün olan gayreti sarf 
edeceklerdir 

Madde — 8. 

Türk Hükümeti ve Holânda Hükümeti, memleketleri arasındaki 
mal mübadelelerinin, karşılıklı olarak tatminkâr ve mümkün olduğu nis
pette dünya fiyatlarına yakın fiyatlarla yapılmasını temine tam bir i t i 
na göstereceklerdir. 

Madde — 9. 
İşbu Protokolün tatbikından doğacak meseleleri tetkik etmek ve 

bunlara uygun çareleri bulmak üzere bir muhtelit komisyon teşkil edile
cektir. 

Bu Komisyon, taraflardan birinin müracaatı üzerine toplanacaktır. 
Toplantı mahalli önceden müştereken tâyin edilecektir. 

Madde — 10. 
Türk ve Holânda Hükümetleri, müştereken, işbu Protokolde tadilât 

yapabileceklerdir. 

Madde — 11. 

Holânda, Belçika ve Lüksemburg Hükümetleri diğer memleketlere 
karşı müşterek bir ticaret siyaseti ittihazını kararlaştırdıkları takdirde, 
Türk ve Holânda Hükümetleri, işbu Protokolde yapılması muhtemel ta
dilâtı icra etmek üzere mümkün olan süratle istişareye girişeceklerdir. 

Madde — 12. 
işbu Protokolün mer'iyete giriş tarihi, Türk Hariciye Vekâleti ile 

Ankara'dski Holânda Elçiliği arasında mektup teatisi suretiyle tesbit 
edilecektir. 

Ankara'da, 26 Temmuz 1955 tarihinde, herbiri muteber olmak üze
re, Fransızca ik i nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türk Hükümeti Holânda Hükümeti 
adına adına 

Basan Işık Willem Huender 

Bolânda Beyeti Reisi Lâhey, 26 Temmuz 1955 

Bay Reis, 
29 Mart ilâ 5 Nisan 1955 tarihleri aras'nda, Lâhey'de yapılan top

lantılar sırasında, Heyetlerimiz, bugünkü tarihte imzalanan Protokolde 
derpiş edilen alacaklar dışında kalan alacakların da, mümkün olan en kısa 
zamanda bir hal çrresine bağlanmaları için, alâkalı Hükümetler tarafın
dan hayırhahhkla inceleneceği hususunda mutabık kalmışlardır. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyit et
menizi rica edeıim. 

Derin hürmetlerimi lütfen kabul buyurunuz, Bay Reis, 

Bay Hasan Fikret îşık Holânda Heyeti Reisi Y. 
Türk Heyeti Reisi Willem Buender 

Lâhey 

Türk Beyeti Reisi Lâhey, 26 Temmuz 1955 

Bay Reis, 
Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bil

dirmekle şeref kazanırım. 
«29 Mart ilâ 5 Nisan 1955 tarihleri arasında, Lâhey'de yapılan top

lantılar sırasında, Heyetlerimiz, bugünkü tarihte imzalanan Protokolde 
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derpiş edilen alacaklar dışında kalan alacaklaım da, mümkün olan en 
kısa zamanda bir hal çaresine bağlanmaları için, alakalı Hükümetler ta
rafından hayırhahlıkla inceleneceği hususunda mutabık kalmışlardır.» 

Yukardaki husus hakkında Hükümetimin mutabakatını bildu mekle 
şeref kazanırım. 

Derin hürmetlerimi lütfen kabul buyurunuz. Bay Reis. 

Bay H . L . M . Van Oorschot Türk Heyeti Reisi 
Holânda Heyeti Reisi Hasan Işık 

Lâhey 

Türk Heyeti Reisi Lahey, Ro Temmuz 1955 

Bay Reis, 
29 Mart ilâ 5 Nisan 1955 tarihleri arasında vukubulan müzakereler 

vesilesiyle cereyan eden konuşmalar esnasında Türk resmî müesseseleri 
ve hususi firmalarının Holânda'dan yapacağı mubayaalarda faydalana
cakları kredi kulaklıklarının iki memleket arasındaki iktisadı ve ticari 
münasebetler bakımından iktisap ettiği ehemmiyeti tebarüz ettirmiş ve 
Holânda Hükümetinin bu kabil muamelelere cevaz vermesine ve bu mua
meleleri bilhassa gerekli garantileri bahşederek kolaylaştırmasına Turk 
Hükümetinin önem verdiğini ifade eylemiştim. 

Bu münasebetle vukubulan görüş teatileri esnasında, bugünkü ta
rihte imzalanan Protokol çerçevesi içinde Holânda Hükümetinin, Türki-
yeye müteveccih Holânda ihracatına, carı limitler dâhilinde ve evvelce 
garantiler serbestleştıkçe, garanti vermekte devam edeceğini tebarüz et
tirmiştiniz. 

Diğer taraftan, mübadele ve tediye şeraiti müsait görüldüğü tak
dirde ıkı memleket arasındaki iktisadı ve ticari munasebata daha buyuk 
bir inkişaf bahşedecek mahiyette telâkki olunan daha yakın bir iktisadı 
ve teknik iş birliği imkânını aramak gayesiyle Türk Hükümetinin ve Ho
lânda Hükümetinin istişarelerde bulunacağı hususunda da mutabık ka
lınmıştır. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyit et
menizi rica ederim. 

Derin hürmetlerimi lütfen kabul buyurunuz Bay Reis. 

Bay H. L . M . Van Oorschot Türk Heyeti Reisi 
Holânda Heyeti Reisi Hasan Işık 

Lâhey 

Holânda Heyeti Reisi Lâhey, 26 Temmuz 1956 

Bay Reis, 
Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir

mekle şeref kazanırım : 
«29 Mart ilâ 5 Nisan 1955 tarihleri arasında vukubulan müzakereler 

vesilesiyle cereyan eden konuşmalar esnasında Türk resmî müesseseleri 
ve hususi firmalarının Holânda'dan yapacağı mubayaalarda faydalana
cakları kredi kolaylıklarının iki memleket arasındaki iktisadi ve ticari 
münasebetler bakımından iktisabettiği ehemmiyeti tebarüz ettirmiş ve 
Holânda Hükümetinin bu kabîl muamelelere cevaz vermesine ve bu mua
meleleri bilhassa gerekli garantileri bahşederek kolaylaştırmasına Türk 
Hükümetinin önem verdiğini ifade eylemiştim. 

Bu münasebetle vukubulan görüş teatileri esnasında, bugünkü ta
rihte imzalanan Protokol çerçevesi içinde Holânda Hükümetinin, Türki
ye'ye müteveccih Holânda ihracatına, cari limıt'er dâhilinde ve evvelce 
verilmiş garantiler serbestleştıkçe, garanti vermekte devam edeceğini te
barüz ettirmiştiniz. 

Diğer taraftan, mübadele ve tediye şeraiti müsait görüldüğü tak
dirde iki memleket arasındaki iktisadi ve ticari munasebata daha büyük 
bir inkişaf bahşedecek mahiyette telâkki olunan daha yak n bir iktisadı 
ve teknik iş birliği imkânını aramak gayesiyle Türk Hükümetinin ve 
Holânda Hükümetinin istişarelerde bulunacağı hususunda da mutabık ka
lınmıştır 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutf-balva'.ını bildir
mekle şeref kazanırım. 

Derin hürmetlerimi lûtfen kabul buyurunuz Bay Reis 

Bay Hasan Fikret Işık Holânda Heyeti Reisi Y. 
Türk Heyeti Başkanı Willem Huender 

Lâhey 

Holânda Heyeti Reisi Lâhey, 26 Temmuz 1956 

Bay Reis, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında bugünkü tarihte 

imzalanmış bulunan Protokolün Surinam ve Holânda Antıllerınde tat
bikinin bu memleketler hükümetlerinin tasvibine sunulacağını arza içti-
sar ederim. Bu tasvip; aksı Holânda Hükümeti tarafından 3 ay zarfında 
tebliğ edilmediği takdirde, zımnen verilmiş telâkki edilecektir. 

Derin hürmetlerimi lütfen kabul buyurunuz, Bay Reis. 

Bay Has-m Fikret Işık Holânda Heyeti Reisi Y. 
Türk Heyeti Reisi Willem Huender 

Lâhey 

Türk Heyeti Reisi Lâhey, S6 Trmmus 195S 

Bay Reis, 
Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir

mekle şeref kazanırım : 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında bugünkü tarih

te imzalanmış bulunan Protokolün Surinam ve Holânda Antıllerınde tat
bikinin bu memleketler hükümetlerinin tasvibine sunulacağını arza içti-
sar ederim. Bu tasvip, aksi, Holânda Hükümeti tarafından 3 ay zarfında 
tebliğ edilmediği takdirde, zımnen verilmiş telâkki edilecektir.» 

Yukardaki husus hakkında Hükümetimin mutabakatını bildirmekle 
şeref kazanırım. 

Derin hürmetlerimi lütfen kabul buyurunuz, Bay Reis. 

Bay H . L. M . Van Oorschot Türk Heyeti Reisi 
Holânda Heyeti Reisi Hasan Işık 

Lâhey 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümet i iîe Suriye Cumhuriyeti 
Hükümet i aras ında imzalanan Modüs Vivendi iîe Ticaret 

Anlaşmas ın ın tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6878 Kabul tarihi: 28/12/1956 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 3 Mart 1956 tarihinde Ankara'da imzalanan Modüs 
Vivendi ile Ticaret Anlaşması ve ekleri kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
4/1/1957 

Modüs Vivendi 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti 
aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti * 
1. Seyrisefain konusunda, 
2. Gerek ithalât, gerek ihracat münasebetiyle, tahsil edilen güm

rük resimleri ve diğer her türlü rüsumda, ithalât ve ihracattaki resim
lerin tahsil şekli, gümrüklemeye mütaalllk kaideler, muameleler ve mü
kellefiyetler hususunda, 

birbirlerine karşılıklı olarak en siyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesi uygılayacaklardır. 
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En ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi : 
a) Hudut ticaretini kolaylaştırmak maksadı ile, Yüksek Âkıd Ta

raflardan biri veya diğeri tarafından hudut memleketlerine bahşedilmiş 
veya edilebilecek hususi imtiyazlara; 

b) Yüksek Âkıd Taraflardan biri veya diğeri tarafından, gümrük 
birliği vücuda getirilmesi veya serbest mübadele bölgesi tesisi zımnında 
diğer devletlere bahşedilen veya edebilecek olan imtiyazlara; 

c) Türkiye'nin âzası olması dolayısiyle, diğer G. A. T. T. âzası dev
letlere bahşettiği veya edebileceği imtiyaz ve istifadelere; 

d) Suriye tarafından Lübnan, Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, 
Libya, Yemen ve Sudan'a bahşedilen veya edilecek olan imtiyaz ve ilti
maslara; 

tatbik edilmiyecektir. 
işbu Modüs Vivendi Yüksek Âkıdların her biri tarafından kendi mev

zuatına uygun olarak tasdik edilecek ve tasdik belgelerinin Şam'da teati 
edilmesinden 15 gün sonra yürürlüğe girecektir Bu Modüs Vivendi, Tür
kiye ile Suriye arasında bir Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması yürürlüğe 
girinceye kadar mer'ıyette kalacaktır. 

Bununla beraber, Âkıd Taraflar bu Modüs Vlvendiyl, altı ay evvel 
ihbar şartiyle her zaman feshedebilirler. 

Ankara'da, Fransızca iki nüsha olarak 3 Mart 1956 tarihinde yapıl
mıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Suriye Cumhuriyeti Hükümeti adım 
F. Köprülü R- Antakî 

Modüs Vivendiye ilişik mektup 

Bay Reis, Ankara, 3 Mart 1956 

Bugünkü tarihte. Türkiye ile Suriye arasında akdedilen Modüs Vı 
vendimn 1 inci paragrafına atfen mezkûr paragraftan. Âkıd Devletler 
den birinin bayrağını taşıyan ticaret gemilerinin veya hamulelerinin 
diğer Âkıd Tarafın limanlarında en ziyade mazharı müsaade Devletin 
ticaret gemilerinin ve hamulelerinin, her hususta, tabi tutuldukları şart
lardan aynen istifade edeceklerinin anlaşılması lâzımgeldiğini Ekselansı
nıza teyit etmekle şeref duyarım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Reis. 

Ekselans Fuad Köprülü 
Bay Dr Rızkallah Antakî Hariciye Vekili 

Millî iktisat Nazırı ve 
Suriye Heyeti Reisi 

Ankara 

Modüs Vivendiye ilişik mektup 

Bay Reis. Ankara, S Mart 1956 
Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildiı-

mekle şeref duyarım : 
«Bugünkü tarihte, Türkiye ile Suriye arasında akdedilen Modüs 

Vivendi'nın 1 inci paragrafına atfen, mezkûr paragraftan, Âkıd Devlet
lerden birinin bayrağım taşıvan ticaret gemilerinin veya hamulelerinin 
diğer Âkıd Tarafın limanlarında en ziyade mazharı müsaade devletin ti
caret gemilerinin ve hımulelerinin her hususta tabi tutuldukları şartlar
dan aynen istifade edeceklerinin anlaşılması lâzımgeldiğini Ekselansınıza 
teyit etmekle şeref duyarım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Reis.» 
Yukardaki husus hakkında Suriye Hükümetinin mutabakatını teyit 

etmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Reis. 

Ekselans Rızkallah Antakî 
Bay Prof Fuad Köprülü Millî iktisat Nazırı 

Hariciye Vekili ve Türk 
Heyeti Reisi 

Ankara 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümet i ile Suriye Cumhuriyeti 
arasında Ticaret Anlaşmas ı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Hükümeti, iki memleket 
arasındaki ticaret mübadelelerini geliştirmek arzusu ile, aşağıdaki hü
kümleri kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyetti arasındaki ticari mü

badeleler, her iki memlekette yürürlükte bulunan umumi ithalât ve ihra
cat rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Türk Hükümeti ve Suriye Hükümeti, Türk ve Suriye menşeli mal
ların ithal ve ihracına her iki memlekette yürürlükte bulunan umumi 
rejimler gereğince, bu mallar ithal edilen memleketin dahilî istihlâkine 
tahsis edilmek şartiyle, karşılıklı olarak müsaade edeceklerdir. 

Madde — 3. 

işbu Anlaşmanın tatbiki icabı, taraflardan herbirince sevk edilecek 
mallara iki memleketten herbirınde mer'i kanun ve kararnamelerle der
piş edilen şekil ve şartlar dâhilinde tanzim edilecek bir menşe şahadetna
mesi terfik edilecektir. 

Bu maksatla, her iki Âkıd Taraf, bahis mevzuu şahadetnamenin 
resmî örneklerini teati edeceklerdir. 

Madde — 4. 

1. işbu Anlaşmanın tatbikatından mütevellit olarak Türkiye Cum
huriyeti ile Suriye Cumhuriyeti arasında tahaddüs edecek tediyat, her 
iki memlekette, mer'i kambiyo mevzuatı ahkâmına göre tesviye oluna
caktır. 

2. Mezkûr tediyeler gerek Amerikan doları gerek transferi müm
kün sterlıng veya ihracatçı memleket tarafından kabul edilecek her hangi 
bir para ile ifa olunacaktır. 

3. Hükümetlerden her biri, mezkûr tediyeleri karşılamak için. diğer 
A.kıd Taraf lehine, dövizlerin transferine müsaade eylemeyi taahhüt eyler. 

Madde - 5. 
işbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında her iki memleketin salahiyetli 

nakamlan tarafından tasvip edilmiş olup da bu Anlaşmanın inkizasmda 
tamamlanmaıtıış bulunan ticari muameleler, Anlaşmanın hitamından iti
baren altı ay zarfında, işbu Anlaşma ahkâmına tevfikan tesviye oluna
caklardır. 

Madde — 6. 
işbu Anlaşmanın İyi işlemesini ve iki memleket arasındaki iktisadi 

işbirliğinin tarsin ve inkişafını temin gayesiyle her iki Âkıd Taraf, baş
lıca vazifeleri aşağıda zikredilmiş bulunan, bir Türk - Suriye Karma 
Komisyonu teşkil edeceklerdir : 

a) işbu Anlaşmanın tatbikatına nezaret etmek, 
b) işbu Anlaşmanın tatbikatı sırasında zuhur edebilecek bütün 

müşkülleri halletmek, 
c) ik i memleket arasındaki iktisadi münasebetleri düzenliyecek ve 

geliştirecek'her türlü teklifte bulunmak, 

Komisyon Âkıd Taraflardan birinin talebi üzerine toplanacaktır. 

Madde — 7. 
işbu Anlaşma, Âkıd Taraflardan her biri tarafından kendi mevzua

tına uygun olarak tasdik edilecektir Anlaşma tasdik belgelerinin Şam'da 
teati edilmesi tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın 
mer'iyet müddeti bir senedir. 

Inkizasından iki ay evvel, fesih ihbarı yapılmadığı takdirde Anlaş
ma senelik müddetler için kendiliğinden temdit edilmiş addedilecektir. 

3 Mart 1956 tarihinde, Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

Suriye Hükümeti adına Türk Hükümeti adma 
R. Antakî F. Köprülü 

(Resmî Gazete) 
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Bay Reis, Ankara; 3 Mart 1956 
Türkiye ile Suriye arasında bugünkü tarihte imzalanan Ticaret An

laşmasının 3 üncü maddesine atfen, Ekselanslarına Türk salahiyetli ma
kamlarınca talep edilecek menşe şahadetnamesi modelini ilişik olarak 
takdim etmekle şeref duyarım. 

Değerleri 100 T. L . yı veya bu meblâğın her hangi bir para ile mua
dilini tecavüz etmiyecek emtia için menşe şahadetnamesi talebedilmiye-
cektir. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 

Ekselans 
Bay Dr. Rızkallah Antakî 

Millî iktisat Nazırı ve 
Suriye Heyeti Reisi 

Mence şahadetnamesi 

Gönderen Gönderilen 
isim isim 
ikametgâh ikametgâh 
Sokak Sokak 

Fuad Köprülü 
Hariciye Vekili 

Malın cinsi 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi „ 
Marka No 

Ağırlık gayrisâfi K g 
Kıymet Fob. 

Sevk yolu 

Türkiye ile Suriye arasındaki 3 Mart 1956 tarihli Ticaret Anlaşması 
hükümlerine uyarak vasıflan yazılı emtianın Türk menşeli olduğunu tas
dik eder. 

Bay Reis, Ankara, 3 Mart 1956 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir
mekle şeref duyarım : 

«Türkiye ile Suriye arasında bugünkü tarihte imzalanan Ticaret An
laşmasının 3 üncü maddesine atfen. Ekselanslarına, Türk salahiyetli ma
kamlarınca talebedilecek menşe şahadetnamesi modelini ilişik olarak tak
dim etmekle şeref duyarım. 

Değerleri 100 T L yı veya bu meblâğın her hangi bir para ile mu
adilini tecavüz etmiyecek emtia için menşe şahadetnamesi talebedilmiye-
cektir. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis.» 

Yukardaki husus hakkında Suriye Hükümetinin mutabakatını teyit 
etmekle şeref duyarım. 

Derin saygılarımın kabul buyurulmasını rica ederim, Bay Reis. 

Rızkallah Antakî 
Millî iktisat Nazırı 

Ekselans 
Bay Prof. Fuad Köprülü 

Hariciye Vekili ve Türk 
Heyeti Reisi 

Ankara 

Avrupa Para Anlaşmas ı ve Avrupa Para Anlaşmasın ın 
Muvakkat Tatbik Protokolünün tasdikına dair Kanun 

Kanun No : 6879 Kabul tarihi: 28/12/1956 

Madde 1 — Bir Avrupa Fonu ve Çok Taraflı Tesviye Sistemi ku
rulması maksadiyle 5 Ağustos 1955 tarihinde Paris'te imzalanmış olan 
«Avrupa Para Anlaşması» ve «Avrupa Para Anlaşmasının Muvakkat 
Tatbik Protokolü» tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 4/1/1957 

Avrupa Para Anlaşmas ı 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika 
Kırallığı, Danimarka Kıratlığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırall-ğı, 
irlanda, izlanda Cumhuriyeti, italya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük 
Dukalığı, Norveç Kırallığı, Holânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Bü
yük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kırall-ğı, isveç, isviçre Konfe
derasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, 

Bazı Âkıd Tarafların konvertibiliteye avdetleri münasebetiyle, bir 
Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli An
laşmanın nihayete ermesini temin maksadiyle, Akıd Tarafların bu An
laşmaya mütedair olarak almış oldukları tedbirleri nazarı itibara alarak, 

Çok taraflı ticarete ve konvertibiliteye tam olarak avdeti kolaylaş
tırırken Âkıd Taraflann kendi memleketlerinde yüksek ve müstakar bir 
istihdam seviyesi hususunda olduğu kadar - dahilî malî istikrar lüzumu
nu gözönünde tutarak - kendi aralarnda da aynı ölçüde bir ticaret se
viyesinin idamesi maksadiyle; bir Avrupa Tediye Birliği kurulmasına ait 
Anlaşmanın sona ermesi üzerine, butun Âkıd Tarafların müracaat ede
bileceği bir kredi kaynağı ihdasının arzuya şayan olduğunu nazarı i t i
bara alarak, 

Keza, Avrupa Tediye Birliğinin tatbikatının nihayet bulması üzerine, 
Âkıd Taraflarca derpiş edilen mübadele tedbirlerine uygun olmak üzere 
çok taraflı bir tesviye sistemi kurmayı arzulayarak, 

Her ne kadar, bu çok taraflı tesviye sistemi Âkıd Tarafları, kendi 
kambiyo rayiçlerinin tâyini hususunda farklı metotlar tatbik etmekte ser
best bırakmakta ise de; Âkıd Taraflann, kendi paralarının kıymet te-
mevvücü hadlerini mümkün olduğu kadar mahdut ve müstekar olarak 
tesbit etmek niyetinde olduklannı nazan itibara alarak, Avrupa Fonu 
ve Çok Taraflı Tesviye Sistemi tatbikatının, karşılıklı ticaret ve tediye 
münasebetlerinde iki taraflı tedbirlerden vazgeçmeleri zımnında Âkıd 
Taraflara faydalı olacağı kaani olarak, 

Avrupa da para hususundaki iş birliğinin devamı için bir müessese 
ihdas etmeyi ve Avrupa Iküsadi tş Birliği Teşkilâtının - aşağıda «Teş
kilât» olarak anılacaktır - ticari siyaset ve ticaret ile görünmüyen mua
melelerin liberaîizasyonuna mütedair kararların icrasına Âkıd Taraflara 
yardım etmeyi arzulıyarak, 

Teşkilât Konseyinin - (Aşağıda Konsey olarak anılacaktır) - işbu 
A.nlaşma metnini tasvip, Teşkilât azalarına onu imzalamalarını tavsiye 
ve teşkilâtın, tatbik edileceği tarihten itibaren işbu Anlaşma tahtında 
vaz'edilmiş olan vazifeleri deruhde etmesini derpiş eden 29 Temmuz 1955 
tarihli tavsiyesini nazan itibara alarak, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Avrupa Fonu ve Çok Taraflı Tesviye Sistemi. 
Bu Anlaşma ile Âkıd Taraflar, aralarında Teşkilât çerçevesi dâhi

linde faliyette bulunacak olan bir Avrupa Fonu - Aşağıda «Fon» olarak 
anılacaktır - ve Çok Taraflı bir Tesviye Sistemi - Aşağıda «Tesviye Sis
temi» diye anılacaktır. - ihdas ederler. 

Kısım : I 

Avrupa Fonu 
Madde — 2. 

Fonun gayeleri şunlardır : 
(1) Avrupa dâhilinde liberalizasyon tedbirleri seviyesinin idamesini 

tehlikeye koyan muvakkat güçlükler halinde, Umumi Tediye muvazene-
sindeki bu güçlüklerin izalesi hususunda Âkıd Taraflara yardım etmek 
üzere kredi temini; ve. 

(2) Tesviye sisteminin tatbikatını kolaylaştırmak. 

Madde — 8. 
Fonun sermayesi 

Fonun sermayesi aşağıdaki meblâğlardan teşekkül eder : 
(a) Avrupa Tediye Birliği tarafından Fona transfer edilecek olan, 
1. 24 üncü maddenin mânasında 113 037 000 hesap vahidi tutarında 

bir meblâğ; 
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2. Amerika Bırleşık Devletleri Hükümetince taahhüt olunan 123 
538 000 Birleşik Amerika doları tutarında bir meblâğ; 

3. Norveç ve Türkiye muvacehesinde mevcut, sırasıyle 10 000 000 
ve 25 000 000 hesap vahidi tutarındaki alacaklar. 

(b) Âkıd Tarafların ceman 328 425 000 hesap vahidi tutarındaki 
hisseleri. 

Bu hisselerin miktarları A cetvelinde gösterilmiştir. 

A Cetveli 

Âkıd Taraflar 
Hisse miktarı 

(hesap vâhıdı ile) 

Almanya 42 000 000 
Avusturya 5 000 000 
Belçika - Lüksemburg 30 000 000 
Danimarka 15 000 000 
Fransa 42 000 000 
Yunanistan 2 850 000 
izlanda 1 oou 000 
İtalya 15 000 000 
Noı veç 15 000 000 
Holânda 30 Ü00 000 
Poı tekiz 5 ooo 000 
Bııleşık Kırallık 86 575 000 
İsveç 15 000 000 
İsviçre 21 000 000 
Türkiye 3 000 000 

Yekûn 328 425 000 

Madde — 4. 
(a) Mukaddem maddede zikredilen 113 037 000 hesap vahidi tu

tarındaki meblâğ, işbu Anlaşmanın mer'iyete girmesiyle, altın, Birleşik 
Amerika doları veya bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 
Anlaşmanın Âkıd Taraflarından gayrı memleketlerin konvertıbl paralar 
halinde Fona transfer olunur. 

tb> Mukaddem maddede zikredilen 10 000 000 ve 25 000 000 he
sap vahidi tutarındaki alacaklar, işbu Anlaşmanın mer'iyete girmesiyle 
Fona transfer olunur. Bu alacaklar senevi yüzde üç nispetinde taızı ge
tirir ve birincisi işbu Anlaşmanın mer'iyete girdiği tarihten itibaren 
üçüncü senenin sonunda ifa olunmak üzere, onuç mütesavı senelik tak
sit halinde tediye edilir. İlk iki senenin faizleri, Anlaşmanın mer'ıyet ta
rihinden itibaren altı ayda bir, altın olarak Fona ödenir. 

(C) Mukaddem maddede zikrolunan 123 538 000 Birleşik Amerika 
dolan tutarındaki meblâğ, Fonun lıkid mevcudatının her an vecibelerini 
karşılıyabılecek bir seviyede muhafazası sadedinde, Teşkilâtça alınacak 
kararlara uygun olarak Fonun emrine tahsis edilir. Şu şartla kı : 

1. Bu meblâğa mutaallık her hangi bir ödeme yap'lmadan evvel, 
Âkıd Taraflar hisselerine ait miktarın 148 037 000 hesap vâhıdı tutarın
daki bir yekûnunun ödemiş olsunlar; ve 

2. Bu tahsise ait her hangi bir ödemenin yapıldığında, Âkıd Ta
raflar buna muadil bir meblâğı kendi hisselerine izafeten tediye etsinler. 

(d) Âkıd Tarafların hisseleri, Fona, Fonun lıkid mevcudatının her 
an vecibelerini karşılıyabılecek bir seviyede muhafazası sadedinde, teş
kilâtça alınacak kararlara uygun olarak ödenir. Tediyeler, hisse mık-
tarlariyle mütenasip olarak altın ile yap'lır. Mamafih, Teşkilât, diğer 
hisselerin tamamı ödeninceye kadar bazı Âkıd Tarafları; hususi vazıyet
lerine binaen, hisselerin tamamını veya bir kısmını tediye vecibesinden 
muaf tutmayı kararlaştırabilir. Fakat bu şekilde tecil olunan hisseler 
yekûnu ceman 56 850 000 hesap vahidini tecavüz edemez. 

Âkıd Taraflann vaziyetinde husule gelecek değişmeler halinde, bu 
karar yeniden gözden geçirilecektir. 

Madde — 5. 

Paraların iadesi 

(a) i üncü madde gereğince ödenmiş bulunan meblâğların tama-
miBa veya bir kısmına karşı Fonca duyulan ihtiyacın ortadan kalkması 
nispetinde, bu paralar Teşkilâtça verilecek bir karara uygun olarak gen 
ödenebilir veya Fonun hususi bir hesabında bloke edilebilir. 

ıb) Teşkilât kararma uygun olarak yapılacak iadeler, Akıdlara 
hisse miktarlariyle mütenasip olarak, altın ile tediye edilir. 4 üncü mad
desin (d) fıkrası gerekince alınan karar ile tediyeei tecil edilen her han

gi bir hissenin iadesi. butun diğer hısselerınkınden once yapılan, işbu 
madde gereğince iade ednen meblâğlar, 4 uncu madde ahkâmına uygun 
olarak tekrar talebedılebilır. 

(c) 4 uncu maddenin (d) fıkrası gereğince alman bir karara uy
gun olarak tediyesi tecil edilmiş olan hisse meblâğlarına mutaallık iade
ler müstesna, işbu madde hükmünce yapılan her hangi bir iadeye mü
savi bir meblâğ, fonun hususi bir hesabında bloke edilir. 

id) Mukaddem fıkra ahkâmınca bloke edilmiş olan meblâğlar, 
işbu Anlaşma son bulmadıkça, onun gayeleri için kullanılamazlar. Ma
mafih şayet Âkıd Taraflar tekrar hisselerine izafeten ödeme yapmaya 
davet edıhrlerse, bloke edilen meblâğların yapılan bu tediyelere muadil 
bir kısmı tekrar fonun emrine tahsis edilecektir. Bloke edilen bu meb
lâğlar tekrar tamamen Fonun emrine tahsis edılmed'kte, 3 üncü mad
dede zikredilen 123 538 000 Birleşik Amerika doları tutarındaki meb
lâğ ile ilgili hiçbir tediye yapılamaz. 

Madde — 6. 
Faizler 

4 üncü madde ahkâmınca Fona ödenen hisseler, Teşkilâtça tâyin 
edilecek bir nispet üzerinden faiz getirirler. Bu faizler Fon gelirinden 
ödenir. Faize mataallık tediyeler altın ile yapılır. 

Madde — 7. 
Kredi temini 

(a) Talep eden her Âkıd Tarafa Fon tarafından kredi temin edi
lebilir. Bu şekilde kredi temim hususundaki karar Teşkilât tarafından 
al nır. Teşkilât aynı zamanda, itfa suresı, faiz ve idare masrafları nis
peti ile bırlıkte, krediye mutaallık butun malî veya sair şartları tesbit 
eder. 

(b) Krediler hesap vahidi ile ifade edılir. Altın ile alınıp, altın ile 
ödenir. Faiz ve idare masrafları da altın ile odenir. 

(c) Kredilerin verileceği vâde ıkı yılı tecavüz etmez. Alman her 
hangi bir kredi, verildiği tarihten itibaren iki yılı geçmıyen bir vâde 
ıçmde itfa edilmiş olmalıdır. Kredi vâdesinden once tediye edılebılr. 

(d) Alınan kredi, ilgili Âkıd Taraf ve kredi ıçm parası ku'ianılan 
Âkıd Tarafm muvafakati alınarak, Teşkilâtın devredebileceği bir vesika 
ile gösterilebilir. Bu şekilde yapılacak bir devire Fon garanti veremez. 

Kısım : II 

Çok taraflı tesviye sistemi 

Madde — 8. 

Tesviye sisteminin gayeleri : 
Tesviye sisteminin gayeleri, Âkıd Tarafları, önceden derpiş edilen 

şartlarla ve muntazaman, muvakkat finansman imkânları teminine ve 
alacaklarının tesviyesine muktedir kılarak, Âkıd Tarafların para saha
ları arasında kendi paraları ile yapılacak olan muamelelerin tesviyesini 
kolaylaştırmak ve böylece işbu Anlaşmanın dibacesinde vaz'edılen gaye
lere erişilmesini ve şartların yerine getirilmesini mumkun kılmaktır. 

Madde — 9. 

Kambiyo rayici hadleri 

(a) Parasmdaki kıymet temevvuçlermı tahdit gayesiyle her Âkıd 
Taraf, altın, Birleşik Amerika doları veya diğer bir palaya mütaallik 
bey'ü şira rayiçlerini tesbit edecek ye Anlaşman'n işbu kısmında derpiş 
edilen hesap ve tesviyelere esas olarak kullanılacak olan bu rayiçleri, 
Âkıd Tarafların herbırıne ve Teşkilâta bildirecektir. 

(b) Şayet bir Âkıd Taraf bey'u şıra hususunda tek bir rayiç tesbit 
ederse, bu rayici mukaddem fıkra ahkâmı dâhilinde bildirecektir. 

(c) işbu madde gereğince tahmil olunan mükellefiyetler, hiçbir 
Âkıd Taraf Merkez Bankasınca bey'u şıra rayiçleri neşredılmıyen Âkıd 
Tarafın parası zımnında tatbik edilmez. 

Madde — 10. 

Muvakkat finansman 
(a) Her Âkıd Taraf, 12 nci maddede derpiş olunan tesviyeler ara

sındaki müddet zarfında, her hangi bir Âkıd Tarafça kendi paras ndan 
talep olunan meblâğı altın veya her hangi bir uçüncu memleket parası 
ile tediyeyi şart koşmaksızın, bu Âkıd Tarafın emrine tahsis edecektir 
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(b) Maamatıh, bir Âkıd Taraf ne işbu madde mucibince ceman 
B cetvelinde kendisi hakkında gösterilen miktarı tecavüz eden meblâğı 
diğer Âkıd taraflar emrine tahsis eder, ne de, işbu madde mucibince, 
ceman B cetvelinde kendisine tahsis edilen miktarı mütecaviz bir meb
lâğın kendi emrine tahsisini diğer Âkıd Taraflardan talep etmek hakkını 
haizdir. 

B Cetveli 

Âkıd Taraflar 

Almanya 
Avusturya 
Belçika - Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
izlanda 
italya 
Norveç 
Holânda 
Portekiz 
Birleşik Kırallık 
isveç 
isviçre 
Türkiye 

Miktarlar 
(Milyon Birleşik 

Amerika doları olarak) 

30 
5 

20 
12 
32 
7,5 
2 

13 
12 
22 

5 
64 
16 
15 
7,5 

(c) işbu madde mucibince bir Âkıd Taraf emrine tahsis edilen 
para meblâğları, Teşkilâtça tâyin edilecek yeknesak, bir nispet üzeıin
den faiz getirir. Faizler, bu Âkıd Tarafça ödenir 

Madde - 13 

Alacaklar ve borçlar 

(al Her Âkıd Taraf tesviyelerin ifa edildiği her devi e sonunda -
aşağıda «Hesap devresi» diye anılacaktır - aşağıdaki hususları bildirme
lidir : 

1. 10 uncu madde ahkâmınca kendisının diğer Âkıd Taraflarm her 
bırı emrine ve diğer Âkıd Tarafların her birinin kendi emrine tahsis 
etmiş oldukları ve o hesap devresi sonunda iade olunmamış bulunan 
para meblâğları; 

2. Bu Âkıd Tarafın, dıger Âkıd Tarafların her bırinın paralarından 
uhdesinde bulundurup işbu Anlaşma mucibince tesviye muamelesine tabı 
kılmayı kararlaştırdığı meblâğlar 1b inci madde hükümlerine uygun ola
rak bildirilmiş hususi mukaveleler tahtmda satınalmmış olan miktarları 
tasrih eder, ve 

3 16 ncı madde hukümlerr gereğince bildirilmiş ıkı taraflı Tediye 
Anlaşması tahtında tutulan hesap bakiyeleri. 

işbu bent mucibince bildirilecek bakiyeler, 16 rıcı madde ahkâmına 
uvgun oiaıak bildirilmiş olan mezkûr Anlaşmada derpiş olunan kredi 
hadlerini tecavüz edemez. 

(b) îşbu maddenin (a) fıkrası gereğince bildirilmiş olan meblâğ
lar, her Âkıd Tarafın diğer Âkıd Taraflardan her biri nezdinde bir hesap 
devresi sonundaki iki taraflı alacak ve borçlarının hesaplanması ıtıak-
sadıyle, aşağıdaki şekilde, Amerikan dolârına tahvil edilir. 

1. işbu maddenin (a) (1) bendinde mezkûr meblâğlar, 9 uncu mad
de mucibince bildirilmiş olan iştira rayici üzerinden, 

2. işbu maddenin (a) (2) bendinde mezkûr meblâğlar, 9 uncu mad
de mucibince bildirilmiş olan satış rayici üzerinden, 

3. işbu maddenin (3) bendinde mezkûr bakiyeler, ilgili Âkıd Ta
raflar arasında mutabakata varılmış rayiç üzerinden hesaplanır. 

(c) Şayet 9 uncu madde dâhilinde bir Âkıd Tarafın bildirmiş oldu
ğu bey'ü şıra rayiçleri, altına veya Birleş k Amerika dolarından gayrı 
bir paraya nispetle tesbıt edilmişse, bu Âkıd Taraf, altın veya bey'u şıra 
rayıçlerınm bildirildiği para ile Birleşik Amerika doları arasındaki rayici 
de bıldırecekür. Anlaşmanın işbu kısmında vazedilen hesap ve tesviyeler
de bu rayiç tatbik edilir 

(d) B.r Âkıd Tarafın, hesap devresi sonundaki safı alacak veya 
borcu, işbu maddenin (b) fıkrası gereğince hesaplanmış olan ıkı taraflı 
alacıkları ile ıkı taraflı borçları yekûnu arasındaki faika musavıdır. 

Madde — 12 

Tesviyeler 
(ia) Her Âkıd Taraf m, her hesap devresi sonundaki sâtı alacağı 

veya borcu Fonca veya Fona tediye edilecek Birleşik Amerika dolarları 
ile tesviye edilir. 

Âkıd Tarafların ıkı taraflı alacak veya borçları da aynı şekilde tes
viye edilir. 

(b) Her hesap devresi için, tesviyelere ait mahsup tarihi Teşkilâ
tın kararlarına uygun olarak tesbıt edilecektir. 

(c) işbu madde mucibince Fona tediyesi gereken Amerikan dolar
larının ödenmemesi halinde, ödenmemiş olan bu paranın umumi yekû
nunun 50 000 000 Birleşik Amerika dolarım tecavüz ettiği nispette, bu 
para, mevzuubahis hesap devresinde vecibesini ifa edemıyen Âkıd Ta
raftan ik i taraflı alacakları olan Âkıd Taraflarca, bu alacakların miktarı 
ile mütenasip olarak ödenecektir. Bu maksatla, bu Âkıd Taraflar Fona 
Amerikan doları ile tediye yapacaklar ve bu miktar karşılığında Fondan 
alacaklı olacaklardır, işbu Madde mucibince, borcunu ödememiş bulunan 
Âkıd Taraf Fona bir tediye yaptığında, mezkur alacaklar Fon tarafından 
miktarları ile mütenasip olarak tediye edilecektir. 

(d) Gerek işbu Madde mucibince Fona ödenmesi gereken Birleşik 
Amerika dolarlarının tediye edilmemesinden mütevellit Âkıd Tarafla
rın Fona olan borçlan ve gerek işbu Maddenin (c) fıkrasının tatbiki ne
ticesinde Fonun Âkıd Taraflara olan borçlan, hesap vahitleri ile ifade 
edilir. 

Madde 13 
Kambiyo rayici hadlerinin tadili. 
9 uncu madde mucibince bildirilmiş olan bey'u şıra rayiçlerinden 

birisi Âkıd Tarafça bir hesap devresi zarfında değiştirildiğinde, 
1. 11 ıncı maddenin (a) fıkrasmda mezkûr meblâğ ve bakiyelerin 

tadilden evvelki devreye mütaallık olanları, tadili mütaakıp mümkün olan 
en kısa zamanda, gerek alâkalı Âkıd Tarafça ve gerek bu Âkıd Taraf 
ile olan münasebetleri zımnında diğer Âkıd Taraflarca bildirilecektir. 

2. Alâkalı Âkıd Tarafın iki taraflı alacak ve borçları, tadilden ön
ceki ve sonraki devrelerde bu devrelere ait olarak budanmış olan bey'ü 
şıra rayiçlerine göre ayrı ayrı ıkı kısımda, hesaplanacaktı! 

Madde 14 
Amerika Birleşik 

da tadiller : 
Devletlerinde altın fiyatı veya altın polıtikasın-

(a) Amerika Birleşik Devletlerince tesbıt edilmiş olan altın fiyat
larında bir değişiklik veya Amerika Birleşik Devletleri malî makamla-
ı.nca her hangi bir Âkıd Tarafa karşı takibedihnekte olan altın bey'ü 
şıra politikasında bir tahdit vukuunda, 

1. Âkıd Taraflar, bu tadili veya tahdidi mütaakıp mümkün olan 
en kısa zamanda, İ l inci maddemn (a) fıkrasında derpiş olunan meblâğ 
ve bakiyelerin bu tadıl veya tahditten evvelki devreye ait olanlarını bil
direceklerdir. 

2. 11 inci maddenin (a) (1) bendi mucibince bildirilmiş olan meb
lâğlar çıkarıldıktan sonra, Âkıd Tarafların bu tadıl veya tahditten ön-
cek. devreye ait olan iki taraflı olarak ve borçları, 9 uncu madde muci
bince bildirilmiş olan satış rayiçleri veya 11 inci maddenin (b) (3) bendi 
mucibince mutabık kaldıkları rayiçler üzerinden hesaplanacaktır. Her 
bir Âkıd Tarafın bu esaslara müsteniden hesaplanmış olan alacak ve 
borçları, Teşkilâtça tesbıt edilen mahsuplaşma tarihinde, 12 ıncı mad
dede derpiş edilmiş olan kaidelere uygun olarak tesviye olunacaktır. 

3. Birleşik Amerika dolarının bu tadil ve tahditten evvelki devreye 
ait olan ıştıra rayici üzerinden hesaplanmış olup, 11 inci maddenin (a) (1) 
bendi mucibince bildirilen meblâğlar, bu tadil veya tahdit tarihine kadar 
Amerika Birleşik Devletlerince tesbit edilen altın fiyatı - her hangi bir 
Komisyon hariç - üzerinden altın ile yemden hesaplanacak ve her bir Âkıd 
Tarafa tekabül eden safi alacak ve borç meblâğı, Teşkilâtça tâyin edi
lecek mahsuplaşma tarihinde altın ile tesviye edilecektir. 

4. işbu madde mucibince ödenmesi gereken meblâğın tediye edil
memesi, 12 nci madde mucibince tediyesi gereken Birleşik Amerika do-, 
lârar ınn ademıtedıyesl gibi muamele görecektir. 

(b) Amerika Birleşik Devletlerince tesbıt edilen altın fiyatlarının 
tadili halinde : 

1. Teşkilât tadili mütaakıp mümkün olan en kısa zamanda, tadil
den müessir olan hükümlerde ne gibı değişiklik yapılması gerektiğini 
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kararlaştırmak üzere, Anlaşmamla işbu kısmındaki hükümlerin tatbika
tını şümullü olarak yemden gözden geçirecektir. 

2. Bu husustaki karar, ancak, hisselerinin yekûnu 33 üncü madde 
mânasında butun hisseler yekûnunun asgari yüzde 50 sine baliğ olan 
Âkıd Tarafların mutabakatiyle alınabilir. Anlaşmanın işbu kısmının hü
kümleri, kararın ittihazına iştirak etmemiş olan bir Âkıd Tarat hakkın
da, kararın alındığı hesap devresi sonundan itibaren tatbik edıımıyecek-
tir. Buna rağmen, bu hesap devresine ait tesviyeler ifa edilecektir. 

(c) Amerika Birleşik Devletleri malı makamlarınca bir Âkıd Ta
raf muvacehesinde tatbik edilmekte olan altın bey'u şıra siyasetinin tah
didi halinde; 

1. Tahdidi mütaakıp mumkun olan en kısa zamanda Teşkilât; bu 
tahdit üzerine Anlaşmanın bu kısmındaki hükümlerin hangi şartlar dâ
hilinde merıyette kalabileceklerini tâyın etmek üzere, bu hükümlerin tat
bikatını şümullü olarak yemden gözden geçirecektir. 

2. Bir Âkıd Tarafın mukaddem bent mucibince Teşkilâtça alınan 
kararın ittihazına iştirak etmemesi halinde, Anlaşmanın işbu kısmındaki 
hükümler bu Âkıd Taraf hakkında tatbik edılmıyecektır. 33 üncü mad
denin (c) fıkrası hükümlerine halel vermeksizin, kendi tâym edecekleri 
şartlar dâhilinde, bu hükümler diğer Âkıd Taraflar arasında mer'ıyette 
kalacaktır. Alâkalı Âkıd Tarafın çekümesi, tahdit tarihinden itibaren hü
küm ifade edecektir Buna rağmen, işbu fıkrada mezkûr tesviyeler ifa 
edilecektir. 

(d) İşbu madde mânasmda bir değişiklik veya tahdidin vukubul-
ması ve bu değişiklik veya tahditten evvelki hesap devresine ait tesviye
lerin henüz ifa edilmemiş olması halinde, bir hesap devresine ait ala
cak ve borçların hesabı ve tesviyesi işbu maddenin (a) fıkrası hüküm
leri dâhilinde yapılacaktır. 

Madde —- 15. 

Hususi anlaşmalar 

Şayet Âkıd Taraflar, paralarını desteklemek maksadiyle yapmış 
Oldukları hususi anlaşmalara mütaallik olarak tutulan hesap bakiyele
rinin ıkı taraflı alacak ve borçlarının hesabında nazarı itibara alınma
sını arzu ederlerse, bu gibi anlaşmalar ve keza bunlara yapılan tadiller, 
ilgili Âkıd Taraflarca Teşkilâta büdirılmelidır. 

Madde - 16 

İki taraflı tediye ianlaşmalan 

(a) Şayet ik i Âkıd Taraf arasında, kredi hadleri derpiş eden mev
cut ik i Taraflı Tediye Anlaşmaları idame ettirilir veya yenileri akdolu-
nursa, bu anlaşmalar meriyet müddetlerine ve muhtevi oldukları malî 
hükümlere ait malûmat ile, bilhassa kredi hadleri miktarı, hesap parası 
ve Anlaşmanın işbu kısmında derpiş edilen hesap ve tediyelere esas ol
mak üzere tesbit edilen rayiç ile birlikte Teşkilâta bildirilecektir, i lg i l i 
Âkıd Taraflar bu anlaşmaların malî hükümlerinde, bilâhara yapılacak 
elan her değişikliği de, Teşkilâta bildıreceklerdir. 

(b) Şayet Teşkilât, bu gibi iki taraflı tediye anlaşmalarındaki hü
kümlerin, Tesviye Sisteminin tatminkâr bir şekilde tatbikatına halel ge
tirebileceğine veya işbu Anlaşmanın dıbacesınce vazedılen gayelere ay
kırı olduğuna kanaat getirirse, ilgili Âkıd Taraflara bu hukumlerm tadili 
zımnında tavsiyeler yapabilir. 

(c) Bu tavsiyelere uyulmadığı takdirde, Teşkilât, tavsiyelerin ilgili 
olduğu anlaşmalar mucibince tutulmakta olan hesap bakiyelerini, ilgili 
Âkıd Tarafların iki taraflı alacak ve borçlarının hesaplanmasında na
zarı itibara almamayı kararlaştırabılir. Bununla beraber, Teşkilâtın almış 
olduğu bu karara uyulmaksızın, bu kararda zikredilen bakiyelerin, 12 nci 
madde mucibince yapılmış olan tediyelerde hesaba katılmış olması ha
linde, bu bakiyelerin ilâvesiyle safı alacağı artmış veya safı borcu azalmış 
olan Âkıd Taraf, bu artış ve eksilişe tekabül eden miktarı Amerikan doları 
ile Fona tediye edecek ve Fon'da diğer alâkalı Âkıd Tarafa bu miktarı, 
Amerikan doları olarak ödıyecektir. 

(d) Mukaddem fıkra hükümleri, 11 ıncı maddenin (a) (3) bendi mu
cibince bildirilmiş olan bakiyenin, işbu maddenin (a) fıkrası hükümle
rine uygun olarak Teşkilâta bildirilmiş olan mevzuubahıs İki Taraflı 
Tediye Anlaşmasında derpiş edilen kredı haddini tecavüz ettiği takdirde 
de tatbik edilecektir. 

Kısım : III 

İdari ve mali rejim 

Madde — 17. 
İdari organlar 

Fon ve Tesviye Sistemi, bir idare Komitesi ile Teşkilâtla Milletle
rarası Tediyeler Bankası arasındaki vâki bir Anlaşma mucibince, Teş
kilâtın ajanı olarak hareket eden mezkûr Banka tarafından - aşağıda 
«Ajan» olarak anılacaktır - Konseyin nezareti altında idare edilir 

Madde — 18 
Konsey 

(a) Konsey, 19 uncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
işbu Anlaşmanın tatbiki için gereken kararları almak salâhiyetini haizdir. 

(b) İşbu maddenin (c) ilâ (f) fıkraları ve 14, 31 ve 32 nci mad
delerinin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 

1. İşbu Anlaşma tahtında ittihaz edilecek Konsey kararlan, kara
rın ittihazında hazır bulunmıyanlar veya müstenkif kalanlar müstesna, 
bütün Âkıd Tarafların müşterek mutabakatı ile alınır. 

2. Bu kararlar bütün Âkıd Tarafları ilzam edecektir. 30 uncu 
maddenin (e) (1) bendi ve 33 üncü maddenin (e) (1) bendi hükümleri 
mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşmanın hakkında merıyetten kalk
tığı Âkıd Tarafı ilzam etmiyecektir. 

(c) Bir Âkıd Tarafın mutabakatı aşağıdaki hallerde aranmaz . 
1 29 uncu maddenin (a) fıkrasına uygun olarak, bu Âkıd Taraf 

hakkında işbu Anlaşmanın tatbikinin talik edilmesine mütaallik bir ka-
rann ittihazında, 

2. 29 uncu maddenin (b) fıkrasına uygun olarak, bu Âkıd Tara
fın işbu Anlaşmasının II nci kısmındaki hükümler mucibince yapüması 
gereken bir tediyeyi ifa etmediğinin Teşkilâtça tesbıtinde, 

3. İşbu Anlaşmanın tatbikinin bu Âkıd Taraf hakkında talik edil
diği müddet zarfında, ittihaz olunacak bütün kararlarda veya, 

4. Bu Âkıd Tarafın akdettiği Tki Taraflı bir Tediye Anlaşmasının 
tadili zımnında bir tavsiyede bulunulmasında veya bu Anlaşmaya göre 
tutulmakta olan bir hesap bakiyesinin bu Âkıdın iki taraflı alacak ve 
borçlarının hesaplanmasında nazan itibara alınmaması hususunda bir 
kararın ittihazında 

fd) 12 nci maddenin ıc) fıkrası müstesna, II nci kısım hükümle
rinin tadiline veya tatbikına mutaallık her hangi bir karar ittihazında, 
işbu Anlaşmanın II nci kısmı hükümlerinin hakkında tatbikattan kaldı
rılmış olduğu Âkıd Tarafın mutabakatı aranmaz. 14 üncü maddenin (b) 
ve (c) fıkraları ve 31 inci maddenin (b) fıkrası hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle, alman bu karar, bu Âkıd tarafı ilzam etmez. 

ı(e) Konseyin Fonun tasfiyesine mutaallık kararları, kararın itti
hazında hazır bulunmıyan veya müstenkif kalanlar müstesna, işbu An
laşmanın halihazır veya eski Âkıd Tarafları olan bütün Teşkilât Âzala
rının müşterek mutabakatı ile alınır. 

Bu kararlar, işbu Anlaşmanın halihazır veya eski Âkıd Tarafları 
olan butun Teşkilât Azalarını ilzam eder. 

(f) 33 üncu maddenin (b) veya (c) fıkrası mucibince ittihaz edi
lecek her karar, karann ittihazında hazır bulunmıyan veya müstenkif 

kalanlar müstesna, Teşkilâtın bütün Âzalarının müşterek mutabakatları 
ile alınır 

Madde 19 

idare komitesi 

(a) İdare Komitesi, Âkıd Taraflarca inha edilen ve Konsey tara
fından tâyın edilen âzami 7 azadan teşekkül eder. 30 ve 32 nci madde 
mucibince, işbu Anlaşma bir Âkıd Taraf hakkında sona erdiği takdirde 
bu Âkıd Tarafça inha edilerek, tâym edilmiş bulunan bir azanın bu va-
z'yet üzerine, Komite Âzahğı sıfatı zâıl olur. 29 uncu madde mucibince 
işbu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf hakkında talik edilmesi halinde bu 
Âkıd Tarafça inha edilerek tâyin edilen bir âza, Teşkilât hilâfına karar 
vermedikçe, talik zarfında, İdare Komitesinin toplantılarına iştirak ede
mez. Konsey hılâfma karar vermedikçe, Komite âzalarının vazifeleri bir 
sene sürecektir. Azalar yeniden seçilebilirler. 

(b) İdare Komıtesındeki her âza, Konseyin tasvibi ile bir yedek 
âza tâyin eder. Yedek âza ancak Konseyin tasvibi ile değiştirilebilir. 
Yedek âza İdare Komitesinin toplantılarına iştirak edebilir ve esas âza 
toplantıya iştirak edemediği takdirde, onun vazifelerini icra eder. 
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(c) Konsey, her sene, İdare Komitesi azaları arasından, bir başkan 

ve iki başkanvekili tâyin eder. 
(d) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından tâyin edi

len bir mümessil İdare Komitesi toplantılarında bulunabilecek ve reylere 
iştirak etmemek şartiyle, müzakerelere katılabilecektir. Bu mümessil, 
İdare Komitesi toplantılarına iştirak etmek üzere kendisine bir yardım
cı tâyin edebilecek ve kendisi toplantıda bulunmadığı takdirde, vazifele
rini bu yardımcı icra edebilecektir. 

(e) Teşkilâtın Avrupalılararası Tediye Komitesi Başkanı da, İda
re Komitesi toplantılarında bulunabilecek ve reylere iştirak etmemek 
şartiyle, müzakerelere katılabilecektir, İdare Komitesi, toplantılarına 
başka kimseleri de davet edebilir. 

(f) İdare Komitesi, işbu Anlaşmanın icrasına nezaretle vazifeli 
olup bu maksatla Konsey tarafından kendisine tevkil edilecek olan bütün 
yetkileri icra eder. Bu vazifeler Konsey kararlarına göre ifa edilir, İdare 
Komitesi, vazifesinin icrasına mütaallik olarak Konseye muayyen za
manlarda rapor verir. 

(g) İdare Komitesinin kararları, ekseriyetle, yani asgari dört aza
mın muvafakati ile alınır, İdare Komitesi Kararları, işbu Anlaşmaya ve
ya Konsey tarafından evvelce alınmış olan kararlara aykırı olmadıkça, 
Konsey tarafından değiştirilemez. 

(h) Konsey, işbu maddenin l(g) fıkrası mucibince aksine bir karar 
almadıkça, İdare Komitesinin kararları bütün Âkıd Tarafları ilzam eder. 
30 uncu maddenin (e) (1) ve 33 üncü maddenin (e) (1) inci fıkraları 
hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bu kararlar işbu Anlaşmanın hak
kında son bulduğu Âkıd Tarafa, bundan böyle tatbik edilmez. Mamafih 
14 üncü maddenin (b) ve (c) ve 31 inci maddenin (b) fıkraları hüküm
leri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşmanın II nci kısmının tatbikatına 
mütaallik olarak İdare Komitesince alınan kararlar, II nci kısmının hü
kümlerinin hakkında mer'iyetten kaldırıldığı, hiçbir Âkıd Tarafı ilzam 
etmez. 

(i) İdare Komitesi, dahilî nizamnamesini kendisi tesblt eder. 

Madde — 20. 

Ajan 
(a) Ajan, Konsey ve İdare Komitesi kararlarına göre Fon ve Tes

viye Sistemine mütedair olarak işbu Anlaşma mucibince bütün mali mü
nasebetlerin icrası ve bilhassa 22 nci maddede derpiş olunan Fon para
larının idaresi ile vazifelidir. 

(b) Bir Akıd Taraf, işbu Anlaşma gereğince Ajana malûmat tev
di ederken, bu malûmatın gizli tutulmasını talebederse, Ajan bahis ko
nusu malûmatın kullanılmasında, bu hususa gereken itinayı gösterecek
tir. 

(c) Ajan, Teşkilâta muayyen zamanlarda rapor verir. 

Madde — 21. 
Merkez Bankası 

İşbu Anlaşma mucibince, her Âkıd Tarafa ait bütün mali muame
lelerinin icrası, kendi merkez bankası tarafından ifa edilir, İşbu Anlaş
ma manasında, bir Akıd Tarafın Merkez Bankası, asıl Merkez Bankası 
veya bu Âkıd Tarafça tâyin olunan diğer her hangi bir para müessesesidir. 

Madde — 22. 
Fonun mevcudatı 

(a) Fonun mevcudatı, işbu Anlaşma gayelerinin tahakkuku için 
Teşkilâta tevdi edilmiştir. 

(b) Fonun mevcudatı, işbu Anlaşma mucibince Fona ödenen mik
tarlar ile işbu Anlaşma hükümlerinden neşet eden alacaklar ve ödenen 
bu miktarlar ve alacaklardan mütevellit kâr ve gelirlerden müteşekkildir. 

(c) Fonun mevcudatı, işbu Anlaşmaya uygun olarak, Fon tarafın
dan yapılacak tediyelerin ifasında, işbu Anlaşma hükümlerinden neşede-
den Fon mükellefiyetlerinin karşılanmasında, ve gerek yapılacak bu te
diyeler ve gerek Fon servetinin idaresinden mütevellit masraflar ile,, şa
yet Teşkilât karar verirse 20 ve 23 üncü maddeler mucibince husule ge-
ien masrafların tediyesinde kullanılır. 

Madde — 23. 
Hesaplar 

(a) Fonun hesapları, Ajan tarafından tutulur. Ajan her sene bir 
bilanço ile bir kâr ve zarar hesabı tanzim ederek, İdare Komitesine arz 
eder. 

(b) Hesaplar ve bilanço, Konseyce tâyin edilen müstakil hesap 
murakıpları tarafından kontrol edilir ve bunlar Konseye rapor verirler. 

(c) Bilanço ile kâr ve zarar hesabı, İdare Komitesi tarafından, 
Konseyin tasvibine arz edilir. 

Madde — 24. 
Hesap vahidi 

Fonun hesapları, 0. 88867088 gram saf altın tutarındaki hesap va
hidine göre tutulur. 

Madde — 25. 
imtiyaz ve muafiyetler 

(a) İşbu maddenin (b) ve (c) fıkraları hükümlerine halel gelmek
sizin, 16 Nisan 1948 tarihli Avrupa iktisadi İş Birliği Anlaşmasının 1 nu
maralı Ek Protokolünün II ve III üncü kısımları hükümleri, Fona ve 
gelirleri de dâhil olmak üzere Fonun mevcudatına da tatbik edilir, 

(b) Nerede ve kim tarafından muhafaza edilirse edilsin, gelirler 
de dâhil olmak üzere Fonun mevcudatı ile, İşbu Anlaşma mucibince ya
pılmasına salâhiyet verilmiş olan ameliye ve muameleler, her nevi vergi 
ve gümrük resimlerinden muaftır. 

(c) İşbu maddenin (a) fıkrasında mezkûr Protokolün 5 inci mad
desinin hükümleri, Fon mevcudatında muhtevi altına ve bu altın üzerin
de yapılan bütün muamelelere tatbik edilir. 

Kısım: IV 
Nihai hükümler 

Madde — 26. 
Tadiller 

Anlaşmanın 3 - A cetveli de dâhil - , 4 (d), 7, 9 ilâ 16 - B cetveli de 
dâhil 19, 24 ve 28 ilâ 33 üncü maddeleri Teşkilât karariyle tadil edile
bilir.. 

Madde - 27. 
Tasdik 

(a) İşbu Anlaşma, mümziler tarafından tasdik olunacaktır. Müm-
ziler, bu maksatla, Anlaşmayı gecikmeden salahiyetli teşrii makamlara 
arz edeceklerdir. 

(b) Tasdik vesikaları, Teşkilât Genel Sekreterliğine tevdi edile
cektir. Genel Sekreterlik, tevdi edilen her tasdik vesikasından diğer bü-
tün Mümzileri haberdar edecektir. 

(c) İşbu Anlaşma, bütün Mümzilerin tasdik vesikalarını tevdi et
meleri üzerine mer'iyete girecektir. 

Şu şartla k i : 
1. Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma, 

Anlaşmanın 36 nci maddesinin (c) fıkrası mucibince son bulmuş olsun. 
2. İşbu Anlaşmanın 3 üncü maddesi (a) fıkrasında mezkûr miktar

ların transferine mütedair bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki Anlaşmanın B ekinin mükerrer 12 nci fıkrasında vazedilmiş olan 
şartlar yerine getirilmiş olsun. 

3. İşbu Anlaşma Mümzilerinden, hisseleri ceman 3 üncü maddede 
tesbit edilen bütün hisseler yekununun asgari % 50 sine baliğ olanlar, 
Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma son bulma
dan evvel, Avrupa Para Anlaşmasını tatbik etmek hususundaki niyet
lerini Teşkilâta bildirmiş olsunlar. 

(d) Mamafih, bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 
Anlaşma hitam bulmadan evvel bazı mümzileri hakkında tatbikattan 
kaldırılmış ise, Para Anlaşması bu Mümziler muvaccehesinde mer'i ol-
mıyacak ve bu Mümzilerin hisseleri işbu maddenin (c) fıkrası mânasında 
nazarı itibara alınmıyacaktır. 

(e) Şayet bir Mümzinin salahiyetli tesrii makamları işbu Anlaş
manın tasdikına muvafakattan imtina ederlerse, Mümzi keyfiyetten Teş
kilâtı haberdar edecektir. Teşkilât, icabettiği takdirde, Anlaşmanın mer'
iyete girmesini mümkün kılacak tedbirlerin alınmasını kararlaştırabillr. 

Madde — 28. 
İltihak 

(a) İşbu Anlaşmayı imzalamamış olan bir Teşkilât Âzası, Anlaş
maya iltihak etmek istediğini Teşkilâta bildirebilir. 

(Resmi Gazete) 

Nihai hükümler 
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(b) Şayet Teşkilât iltihakı tasvıbederse, işbu maddenin (d) fık
rası hükümlerine halel gelmeksizin, bu iltihakın şartlarını ve mer'ıyet 
tar 'hmı tâyin eder. 

(c) îşbu maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleri mahfuz kalmak 
şartiyle, iltihak, mevzuubahis âza tarafından Genel Sekreterliğe bir i l 
tihak vesikasının tevdii ile vukubulur. Genel Sekreterlik tevdi keyfiyetin
den diğer bütün Âkıd Tarafları haberdar edecektir. 

(d) İltihakın mer'i olduğu tarihinden itibaren, işbu Anlaşmanm 1 
mcı kısmının hükümleri mevzuubahis azaya, sanki o âza işbu anlaşma
nın mer'iyete girdiği tarihten beri bunun bir Akıd Tarafı imiş gibi, tat
bik edilecektir. 

Madde — 29. 

Talik 

(a) Teşkilât, kendisi tarafından tâyin edilecek şartlar altında, işbu 
Anlaşmanın bir Akıd Taraf muvacehesinde tatbikinin talikına karar ve
rebilir, şu şartla k i , aşağıdaki hususlar İdare Komitesi veya bu maksatla 
önceden teşkilâtça ihdas veya tâyin edilmiş olan diğer her hangi bir 
teşekkül tarafından incelenmiş olsun : 

1. Bu Akıd Taraf işbu Anlaşmadan veya işbu Anlaşma mucibince 
Teşkilâtça alınmış olan kararlardan her hangi birmden doğan veya ticari 
siyasetine veya ticaret ve görünmıyen muamelelerinin liberasyonuna 
mütaalllk bir vecibeyi ifa etmemiştir; veya, 

2. Teşkilâtın evvelce almış olduğu bir kararda derpiş olunan her 
hangi bir sebepten dolayı, 

(b) Şayet Teşkilât bir Akıd Tarafın işbu Anlaşmanın 2 nci kısmı 
hükümleri mucibince tediye etmesi gereken bir meblâğı, ödemediğini tes
bıt ederse, işbu Anlaşmanın tatbikim bu Akıd Taraf muvacehesinde ta
lik edebilir. Bu talik sadece Teşkilât tarafından tesbit edilen şartlar dâ
hilinde ve Teşkilâtın kararı ile sona erdırilebılır. 

ı(c) Teşkilât hilâfına karar vermedikçe, şayet işbu madde hüküm
leri tatbik edilirse : 

1. Alâkalı Âkıd Taraf muvacehesinde, 7 nci madde mucibince Teş
kilât tarafından alınmış bütün kararların tatbikatı son bulur; 

2. Fon tarafından bu Akıd Tarafa temin edilip, Akıd Tarafça çe
kilen krediler, Âkıd Tarafın üyelikten muvakkaten ihracı tarihine itfa 
edilir. 

3. 4 ve 6 nci madde hükümleri bu Âkıd Taraf muvacehesinde baki 
kalır. 

Madde — 30. 

Çekilme 

(a) İşbu Anlaşma, Teşkilâttan çekilen bir Âkıd Taraf muvacehe
sinde, çekilmenin vukubulduğu tarihte veya, işbu Anlaşmanın 2 nci kıs
mının hükümleri bu Âkıd Tarafa tatbik ediliyorsa, Teşkilât başka bir 
tarih tesbit etmedikçe, çekilmenin vukubulduğu hesap devresi sonunda 
nihayete erer. 

(b) 29 -uncu maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleri gereğince 
işbu Anlaşma bir Âkıd Taraf hakkında talik edilmiş ise, Teşkilât kendi 
tesbit edeceği şartlar dâhilinde, işbu Anlaşmayı bu Âkıd Taraf muvace
hesinde mer'iyetten kaldırabilir. 

(c) Bir Âkıd Taraf, Teşkilât tarafından tâyin edilen şartlar dâhi
linde ve Teşkilâtın muvafakatini alarak, işbu Anlaşmaya kendi muvace
hesinde son verebilir. 

(d) İşbu Anlaşmanın mer'iyete girmesini mütaakıp üçüncü senenin 
sonundan itibaren, bir Âkıd Taraf Teşkilât Genel Sekreter ne 3 ay ön
ceden haber vermekle, işbu Anlaşmaya kendi muvacehesinde son verebi
lir. Çekilme, ihbar müddetinin n hayete erdiği tarihte veya şayet işbu An
laşmanın 2 nci kısmının hükümleri iligili Âkıd Tarafa tatbik ediliyorsa, 
bu Âkıd Tarafın o tanhte Fona karşı olan butun vecibelerin ita etnı^ş 
olması şartiyle, ihbar müddetinin nihayet bulduğu hesap devresi sonun
da muteber olacaktır. Genel Sekreter işbu maddeye göre yapümış olan 
her ihbardan, bütün Akıd Tarafları haberdar eder. 

(e) îşbu maddenin (a) veya (d) fıkraları tatbik edilirse, 
1. İşbu Anlaşmanın alâkalı Âkıd Taraf muvacehesinde bir hesap 

devresi sonunda nihayete ermesine rağmen, bu hesap devresine mutaallık 
tediyeler, icabı halinde, ifa olunur. 

2. 4 uncü maddenin <b) fıkrası hükümleri mer'ıyette kalır. 
3. Fon tarafından temin edilip, Âk'd Tarafça çekilen krediler, işbu 

Anlaşmanın kendi muvacehesinde son bulduğu tarihte itfa edilir. 7 nci 

madde mucibince Teşkilâtça alman kararlar bu Âkıd Taraf muvace 
hesmde mer'iyetten kaldırılır; ve 

4. Bu Âkıd Tarafça ödenmiş olan hisseler ona, aşağıdaki kaidelere 
göre iade edilir : Bu Âkıd Taraf, işbu Anlaşmanın kendi muvacenesmde-
sona erdiği tarihte, Fonun sahip olduğu lıkıd aktifinden bir hısre alın 
ve ayrıca 7 nci madde mucibince kendisine, çekilmeden evvel verılmış 
olan kredilere mahsuben, Fondan çıktıktan sonra iade etmiş olduğu meb
lağlar dan da bir hisse alır. Bu meblâğ, bu Âkıd Tarafça ödenip, kendisine 
iade edilmemiş olan hisselerin miktar.mn, işbu Anlaşımanın bu Âkıd Ta
raf muvacehesinde nihayete erdiği tarihte Fona ödenmiş, fakat iade edil-
memiş veya hususi bir hesapta bloke edilmemiş olan Fon sermayesine olaa 
nispetine müsavidir 

(f) Maamafıh, şayet işbu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf h a k ı n d a 
sona ermesinden evvel, ya Teşkilâtın işbu Anlaşmaya son vermeyi ka
rarlaştırması veya işbu maddenin (d) fıkrasına göre Fona ıhbar veren
ler müstesna, diğer Âkıd Tarafların hisseleri yekûnunun butun hisseler 
yekûnunun yüzde 50 sinin dûnuna düşmesi halinde; işbu maddenin ve 
fıkrasının 3 ve 4 üncü bentlerinin hukumleri bu Akid Tarafa tatbik edilir-
mez. 

Madde - 31 

Anlaşmanın 2 nci kısmının temdidi 

(a) 2 nci kısım hükümlerinin o sene sonundan itibaren hangi şart
lar dâhilinde mer'ıyette kalabileceğini tesbit etmek maksadıyle, Teçkı-
lât, en geç işbu Anlaşmanın mer'iyete girişim mütaakıp birinci senenin 
nihayetinden üç ay önce, 14 üncü madden m (c) fıkrası hükümlerine ha
lel gelmeksizin, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile istişare ede
rek, işbu Anlaşmanın 2 nci kısım hükümlerinin tatbikatım şümullü ola
rak yeniden gözden geçirecektir. 

(b) îşbu Anlaşmanın 2 nci kısmının hükümleri bu maddenin 
(e) fıkrasına göre Teşkilât tarafından alman karara iştirak etmemiş olın 
Âkıd Taraf muvacehesinde işbu Anlaşmanın mer'iyete girmesini mütaa
kıp birinci senenin sonunda tatbik mevkiinden kalkacaktır. Bununla be
raber, işbu Anlaşmanın 2 nci kısmı hükümlerinin alâkalı Âkıd Taraf 
muvacehesinde tatbikattan kaldırıldığı hesap devresine ait tesviyeler ifa 
edilecektir. 

(c) 33 uncü maddenin (c) fıkrası hükümlerine halel gelmeksizin, 
işbu Anlaşma hükümleri, kendi tâyin edecekleri şartlar dâhilinde diğer 
Âkıd Taraflar arasında mer'ıyette kalacaktır 

Madde — 32 

Anlaşmanın temdidi 

(a) Anlaşmanın o sene soundan itibaren hangi şartlar altında, 
mer'ıyette kalabileceğim tâyin maksadıyle, en geç işbu Anlaşmanın mer'i
yete girmesini mütaakıp uçuncu senenin nihayetinden üç ay evvel, 31 inci 
maddenin hükümlerine halel gelmeksizin, Teşkilât, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti ile istişare ederek, işbu Anlaşmamn tatbikatını şü
mullü olarak yeniden gözden geçirecektir. 

(b) îşbu Anlaşma, bu maddenin (a) fıkrasına göre Teşkilât ta
rafından alman karara iştirak etmemiş olan Âkıd Taraf muvacehesinde 
sona erecektir. Ve bu takdirde 30 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları bu 
Âkıd Tarafa tatbik edilecektir. 

(c) 33 üncü maddenin (b) fıkrası hükümlerine halel gelmeksizin, 
işbu Anlaşma, kendi tâyin edecekleri şartlar dâhilinde, diğer Âkıd Ta
raflar arasında mer'iyette kalacaktır 

Madde — 33 

Hitam bulma 

(a) îşbu Anlaşma, Teşkilât kararı ile her an mer'iyetten kaldırı
labilir. 

(b) Şayet Âkıd Tarafların hisseleri ceman bütün hisseler yekû
nunun yüzde 50 sının dûnuna düşerse, Teşkilât aksine karar vermedikçe, 
işbu Anlaşma mer'iyete girdiği tarihi mütaakıp üçüncü senenin nihaye
tinde hitam bulur. 

(c) Şayet 2 nci kısmın hükümlerinin haklarında tatbik edildiği 
Âkıd Tarafların hisseleri, ceman butun hisseler yekûnunun yüzde 50 sının 
dûnuna düşerse, Teşkilât aksine karar vermedikçe, işbu Anlaşmanın 2 
nci kısmı hükümleri tatbik mevkiinden kalkacaktır 
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(d) Bu mdddeniıi (b) ve (e) fıkraları manasında hisseler, işba 
Anlaşmanın mer'ıyete gıdığı tarihte, Anlaşmanın haklarında meriyete 
girdiği Âkıcl Taraflara mutaallık olarak 3 uncu maddede tesbıt edilmiş 
olan mıktarlaı dır. 

(e) İşbu Anlaşmanın nihayete ermesi üzerine ve 30 uncu madde
nin (e) fıkrası hükümlerinin tatbikatına halel gelmeksizin, 

1. işbu Anlaşmanın nihayete erdiği hesap devresine mütaallik te
diyeler, icabı halde, ifa edilir. 

2. 4 uncu maddemn (b) fıkrası hükümleri mer'iyette kalır. 
3. 7 nci madde mucibince Fonun Âkıd Taraflata temin ettiği ve 

Âkıd Taraflarca çekilmiş olan krediler, temin edildikleri şartlar dâhilin
de itfa edilir. 

4. Fon, işbu anlaşma Ekinin hükümleri daitesindü tasfiye edilir. 
Bu Ek, A ulaşmanın mütemmim bir cüzüdür. Ekin butun hükümleri ifa 
edilinceye kadar Arılaşma mer'iyette kalır. 

Ek 

Fonun tasfiyesi 
işbu Anlaşmanın nihayete ermesiyle, tasfiyenin icrası maksadıyle 

Anlaşmanm 7 ncı maddesi mucibince temin edilmiş kredilere ait son te
diye vâdesine kadar Fon mer'iyette kalacaktır. (Ödenen faızler hariç, bu 
kredilerin itfası aşağıda «Kredilerin itfası» diye anılacaktır.) 

(b) Şayet bu tarihe kadar kredilerin itfası tamamlanmamışsa 
Teşkilât, en geç, kredilere ait en son tediyenin yapılmasına, kadar Fo
nun mer'iyette kalmasına karar verebilir. Şayet Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti işbu ekin 9 uncu fıkrası (c) bendinde derpiş edilen hi-
yar hakkını daha önceden icra etmişse, bu karar onun mutabakatı ile 
alınır. 

2. (a) Anlpşmaıun nihayete ermesi veya, icabı halde, Anlaşmanı»' 
nihayete erdiği hesap devresine mutaallık tediyelerin tamamlanması ta
rihindeki Fonun lıkıd aktifi ile krcdıleıın itfasından mütevellit miktar
lar, anlaşmanın 4 üncü maddesinin (c) fıkrası mucibince yapılan tedi
yelerden mütevellit miktarlar, ve işbu ekin 5 ıncı fıkrası (b) bendi ve 
6 ncı fıkrası (c) bendı mucibince Fona ödenmiş veya Fonun emrine tah
sis edilmiş miktarlar aşağıdaki hususlarda kullanılır : 

1. Âkıd Tarafların ödemiş oldukları hisselerin bu hisseler ile mü
tenasip olarak, geri iadesinde, ve 

2. Anlaşmanm 3 uncu maddesi (a) fıkrasında mezkûr, âzami 
271 575 000 Birleşik Amerika doları yekûnuna muadil olup, Avrupa Te
diye Birliği tarafından Fona transfer edilmiş miktarların - aşağıda «Ba
kiye Sermaye-» olarak anılacaktır - yeniden tesisinde, 

(b) Âkıd Tarafların, hisselerinin geri ödenmesine ait mukaddem 
bent hükümlerinden neşet eden alacakları, vâdesi ilk gelecek olandan 
başlamak üzere, almış oklukları kredilerin itfasına mütaallik olan borç
larına mahsup edilir. 

(c) işbu ekin 3 ve 4 üncü fıkraları hükümleri mahfuz kalmak 
şırtiyle, hisselerin gen ödenmesinde kullanılan meblâğ, bakiye sermaye
sinin yemden tesisinde kullanılacak meblâğa eşit olacaktır. 

(3) 2 ncı fıkra mucibince her hangi bir ödeme yapılmadan önce, 
1. Anlaşmanın 5 inci maddesi mucibince bloke edilip, tekrar Fon 

emrine tahsis edilmemiş bulunan meblâğlar bakiye sermayesinin yeniden 
tesisinde de kullanılır. 

2. Anlaşma nihayet buluna kadar, veya icabı halde işbu Anlaşma
nın nihayete erdiği hesap devresine mütaallik tediyelerin tamamlandı 
tarihte Fona ödenmiş bulunan faizler ve Fonun gelirlerinden; Fonun 
ödemiş olduğu faizler ve Fonun masrafları çıktıktan sonra kalan meblâğ 
her bir ükıd Tarafa o zamana kadar yapılmış olan faiz ödemeleri na
zarı itibaıa alınarak, Anlaşmanm 4 üncü maddesinin sırasıyle, (a) ilâ 
(c) ve (d) fıkraları mucibince Âkıd Taraflarca Fona yapılmış olan tedi
yelerin vasatısıyle mütenasip olarak Âkıd Taraflar ve bakiye sermayesi 
arasında taksim edilir; ve nihayet 

3. Tediyesi, Anlaşmanın 4 uncü maddesinin (d) bendi mucibime 
Teşkilât tarafından alınmış bir karara göre tecil edilmiş olan her hangi 
bir hisse, işbu ekin 2 ncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde vaz'edılmış 
kaidelere «öre gen ödenir. 

4. Tasfiyenin kapanma safhalarında Teşkilât tarafından alınacak 
bir karara uygun oarak; 

1. anlaşmanın 4 uncü maddesi (b) fıkracında zikredilen Fon ala
caklar, bakiye sermaysine devredılecektır Ayır zamanda hisselerin geri 
ödenmesine mütedair olarak işbu ekin 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bent
lerinde derpiş olunan kaidelere göre, Âkıd Taraflara hisselerine müsavi 

bir miktarın da geri ödenmesi şartiyle; bakiye sermayesi mezkûr ala
cakların honuz Fona ödenmemiş olanları miktarımı» yemden tes>i3 edil
miş addolunacak t'r. 

2. İşbu ekin 2 nci fıkı asının (a) vc (b) bentlerinde vazedilen kai
delere göre, Âkıd Taraflara, hisselerinin bir miktarının geri ödenmesi 
veya bakiye sermayesinin tesisi için bir miktar para ayrılması keyfiyeti, 
henüz geri ödenmemiş olan hisse miktarlarının, fona ödenmiş, fakat he
nüz tesis edilmemiş olan bakiye sermayesi miktarına müsavi olacağı 
şekilde yapılacaktır. 

5. (a) Alınmış olan kredilerin vadesinde İtfa edilmemesi halinde, 
bu miktarın yarısı bakiye sermayesi ve dığer yarısı da hisseleri mikta
rıyla mütenasip olarak Âkıd Taraflarca ödenecektir. Bu maksatla ba
kiye sermayesi lehine bir alacak teessüs edecek ve bakiye sermayesi bu ala
cak mıktarınca yeniden tesis olunmuş addedilecektir. Keza her bir Âkıd 
Tarafın lehine birer alacak teessüs edecek ve bu miktar her birinin hisse
sinin iadesine ait tediyeye mahsup edilecektir. Evvelce parayı ödıyeme-
mış olan Âkıd Tarafça kredinin itfasına mutaallık yapılan tediyeler, bu 
alacakların ödenmesinde kullanılacaktır. 

(b) İşbu fıkra mucibince bakiye sermayesi veya bir Âkrd Taraf 
lehine teessüs etmiş alacakların, sırasiyle Fona ödenmiş ve henüz yeniden 
tesisi yapılmamış olan bakiye sermayesi miktarım ve Âkıd Tarafça 
ödenmış, fakat geri iade edilmemiş olan hisse miktarını aştığı nispeite, 
bir miktar altın bakiye sermayesinden transfer edilerek Fonun emrine 
tahsis edilecek veya icabı halde bu Akıd Tarafça Fona ödenecekti". 

(c) Fon mer'iyetten kalktığında, bu fıkra mucibince teessüs eden 
alacakların henüz itfa edilmemiş miktarları, borcunu ifa etmiyen Âkıd 
Tarafça ödenecek alacaklarla ikame edilecektir. 

6. (a) Fon mer'iyetten kalktığında, Anlaşmanın 12 nci maddesi 
veya 16 ncı maddesinin (c) fıkrası mucibince ittihaz olunacak bir karar 
gereğince, Fona yapılması gereken tediyenin ifa edilemiyen miktarının 
50 000 000 Amerikan dolarına kadar olan kısımın yarısı bakiye serma
yesinden ve diğer yansı da Âkid Taraflarca hisseleri miktarı ile müte
nasip olarak, ödenecektir. 

(b) Bu maksatla tediyeyi ifa etmiyen Âkıd Taraf aleyhine ve ba
kiye sermayesi lehine bir alacak teessüs edecek ve bakiye sermayesi bu 
alacak miktarnca yeniden tesis edilmiş addolunacaktır Keza tedıveyi 
ifa etmemiş olan Âkıd Taraf aleyhine ve diğer Âkıd Tarafların her biri le
hine birer alacak teessüs edecek ve bu miktar her birinin hissesinin iade
sine ait tediyeye mahsup edilecektir. Teşkilât, bu alacaklar için yeknesak 
şartlar tesbit edecektir. 

(c) işbu fıkra mucibince bakiye sermayesi Veya bir Akıd Taraf 
lehine teessüs etmiş alacakların, sırasıyle Fona ödenmiş ve henüz yeni
den tesisi yapılmamış olan bakiye seımayesi miktarını ve Akıd Tarafça 
ödenmiş, fakat geri iade edilmemiş olan hisse miktarını aştığı nispette, 
bir miktar altın bakiye sermayesinden tranfer edilerek Fonun emrine 
tahsis edilecek veya icabı halde bu Âkıd Tarafça Fona ödenecektir. 

(d) Fon mer'iyetten kalktığında. Anlaşmanm 12 ncı maddesi (c) 
fıkrası mucibince teessüs eden alacaklar; tediyeyi ifa etmemiş Akıd Ta
rafça ödenecek alacaklarla ikame edilecektir. Teşkilât, bu alacaklar için 
yeknesak şaıtlar tesbit edecektir. 

7. Fona ödenmesi gereken altın veya Birleşik Amerika dolarını 
tediye edemiyen Âkıd Tarafa, işbu ek mucibince hiçbir tediye yapılmaz. 

8. Anlaşmanın nihayete ermesinden veya, icabı halde, Anlaşmanın 
nihayete ereceği hesap devresine mutaallık tediyelerin tamamlanmasın
dan İtibaren, Fonun, faizlerden elde ettiği gelirlerden masraflarının çı-
karılmasiyle geriye kalan kısmı, Anlaşmanm 4 uncü maddesinin sırasiyle 
(a) ilâ ıc) ve'(d) fıkraları mucibince Fona yapmış oldukları vasati te
diyelerle mütenasip olarak, her bir Akıd Taçaf ile bakiye seımayesi ara
sında taksim edilecektir. 

9. (a) işbu fıkranın (b) ve (c) bentleri hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle, bakiye sermayesini yenden tesis etmek için kullanılan meb
lâğlar, Anlaşmanın 4 uncü maddesi (C) 'ücrasında derpiş olunan kaıde-
delere gör henüz Fonun emrine tahsis edılr. -mis olan bakiye sermayesi 
miktarları, ve işbu ekin 3 üncü fıkra (2) ncı bendi ve 8 inci fıkrası mu-

c'hince bakiye sermayesi lehine teessüs eden miktarlar, C cetvelinde 
tesbit edilen nispetlere uysun olarak ve her mevcut bu nispetler dâhilin
de paylaşılarak üzere, Teşkilâtın aza memleketleri arasında taksim edi-
lecektır. Bu taksim zamanında, Anlaşmanm 1 uncu maddesi (c) fıkrasın
la vaz edilen kaidelere göre, o zamana kadar Fona tediye edilmemiş OİAN 

meblâğlar. Fonun emrine tahsis dilir 
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C Cetveli 

Teşkilat azaları Nispetler 

Almanya 18 902 
Avusturya 4 252 
Belçika - Lüksemburg 4 883 
Danimarka 2 224 
Fransa 17 189 
Yunanistan 5 088 
İrlanda 1 146 
İzlanda 0 179 
İtalya 20 278 
Norveç 2 295 
Holânda 6 592 
Portekiz 0 804 
Birleşik Kırallık 23 489 
İsveç 1 172 
İsviçre — 
Türkiye 1 507 

100 000 

(b) Mamafih şayet bir Mümzi, Anlaşma gereğince veya Anlaş 
maya uygun olarak Teşkilât tarafından ittihaz olunan bir karar mucibin
ce Fona ödenmesi gereken bir meblâğı tediye etmemiş ise, Teşkilât aksi
ne karar vermedikçe, bu Mümzi işbu fıkrada derpiş olunan taksime işti
rak etmez. 

(c) işbu fıkranın (a) ve (b) bentlerinin hükümleri tatbikatı, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin muvafakatine bağlıdır. Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti, Teşkilât ile istişare ederek, işbu fıkranın (a) 
bendinde derpiş olunan miktarların hepsini veya bir kısmını, ferden veya 
müştereken Teşkilâtın âza memleketleri emrine tahsis etmeyi kararlaştı-
rabilir. Şayet Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, bu fıkranın (a) ve 
(b) bentleri hükümlerinin tatbik edilmemesine karar verirse, işbu Anlaş
manın sona ermesini mütaakıp üç ay içinde Teşkilâtı keyfiyetten ha
berdar edecektir. 

(d) işbu fıkranın (a) veya <(c) bentleri mucibince taksim edilen 
miktarlar, Avrupa paralarının transfer kabiliyetinin idamesinin kolay
laştırılması veya Teşkilât Âza memleketlerinin kendi aralarında veya 
diğer memleketlerle yapacakları ticaretin serbestleştirilmesinin tezyidi 
sanayi ve zirai istihsalin inkişafı ve dahili malî istikrarın idamesinin te
mininde kullanılacaktır. 

(e) Âkıd Tarafların Bakiye Sermayesinin taksimine mütedair ola
rak Fondan alacakları meblâğlar, vâdesi ilk önce gelecek olandan baş 
lamak üzere, olan borçlarına mahsübedılecektir. Böylece mahsubedılen 
alacaktan geriye kalan ve tahsis edılmiyen meblâğlar, işbu ekin 2 nci fık 
rasında derpiş edilen kaidelere uygun olarak kullanılacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, aşağıda imzaları olan ve gerekli şe 
kilde salahiyetli kılınan murahhaslar işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. (1) 

Her İki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, ingilizce ve 
Fransızca olarak ve bir tek nüsha halinde 5 Ağustos 1955 tarihinde Pa
ris'te tanzim edilmiştir. Bu nüsha, Avrupa iktisadi Iş Birliği Teşkilâtı 
Genel Sekreterliğine tevdi olunacak ve Genel Sekreterlik musaddak bıı 
suretlerini bütün Mümzilere gönderecektir. 

Avrupa Para Anlaşmasının muvakkat tatbikına 
mütedair Protokol 

Bugün Imzalanmrş olan Avrupa "Para Anlaşmasmın - Aşağıda «An
laşma» diye anılacaktır - Mümzıleri, 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 ta
rihli Anlaşmayı ve bühassa bu Anlaşmanın 36 nci maddesini nazarı iti
bara alarak, 

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki Anlaşmanın 36 nci 
maddesinin (c) fıkrası hükümlerine uygun olarak sona ermesi halinde, 
Anlaşmayı mer'iyete koymayı arzu ederek, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

(1) işbu Ek Protokol, irlanda namına aşağıdaki ihtiraz! kayıt ile 
imzalanmıştır : 

«irlanda, sterlin sahasına dâhil bulunduğundan, işbu Protokol hü
kümleri onun tarafından hiç bir hususi harekette bulunulmasını muktazi 
olmayıp, onun namına bu Protokolün imzalanması, Protokol tatbikatı
nın kendisi ile diğer Âkıd Taraflar arasındaki halen mevcut tediye mü
nasebetlerini tadil etmemesi şartına bağlıdır.» 

1 (a) 3 üncü fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, İşbu Pro
tokole dâhil Taraflar Anlaşmayı, Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki Anlaşmanın 36 nci maddesi (c) fıkrası hükümleri mucibince 
hitama ermiş gibi geçici olarak tatbik edeceklerdir. Şu şartlaki : 

1. Anlaşmanın 3 üncü maddesi Oa) fıkrasında derpiş edilen mik
tarlar m transferrne ait olarak mezkûr Anlaşmanın B ekinin mükerrer 
12 nci fıkrasında vez'edılen şartlar yerine getirilmiş olsun, ve 

2. Bu Anlaşmanın Mümzilerinden, hisseleri yekûnu, ceman, Anlaş
manın üçüncü maddesinde tesbit edilen hisselerin umumi yekûnunun as
gari yüzde ellisine baliğ olanların bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması 
hakkındaki Anlaşmanın sona ermesinden evvel, Para Anlaşmasını tat
bik etmek hususundaki niyetlerim Teşkilâta bildirmiş olsunlar. 

(b) Mamafih, şayet bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki Anlaşma, hıtammdan evvel bu Protokole dâhil bazı Taraflar muva
cehesinde mer'iyetten kaldırılmışsa, Anlaşma bunlara tatbik edilmiye-
cektır. Bu tarafların hisseleri, işbu fıkranın (a) bendi mânasmda nazarı 
itibara almmıyacaktır. 

2. 3 üncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Protokol 
bugünkü tarihte mer'iyete girecek ve Anlaşma mer'iyete girinceye kadar 
mer'ıyette kalacaktır. Anlaşmanın 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddeleri 
Anlaşmaya tatbik edildikleri aynı şartlar dâhilinde işbu Protokole de 
tatbik edileceklerdir. 

3. Şayet işbu Protoko'e dâhil bir Taraf Protokolü imzaladığı sıra
da, Anlaşmanın ancak Anayasası hükümlerine uygun olarak tasdik edil
mesini mütaakıp kendi hakkında mer'i olabileceğini beyan ederse, 

1. işbu Pıotokol, bu taraf muvacehesinde, tasdik vesikasının An
laşmanın 27 nci madesi hükümleri dairesinde tevdi edildiği tarihte mer'i
yete girecektir; ve 

2. Bu takdirde Anlaşma bu Taraf muvacehesinde, 1 inci fıkrada 
derpiş edilen tarihten itibaren veya şayet bu taraf tasdik vesikasını tevdi 
ederken, Avrupa Iş Birliği Teşkilâtına - aşağıda «Teşkilât» olarak anı
lacaktır - bu tarihin mümkün olamıyacağmı tebliğ ederse, bu vesikanın 
tevdi edildiği tarihten itibaren veya icabı halde bu vesikanın tevdi edil
diği hesap devresi başından itibaren hüküm İfade etmiş gibi muvakka
ten tatbik edilecektir. 

4. Anlaşmaya, 28 inci maddesi hükümleri dairesinde, mer'iyete gir
meden evvel iltihak eden her Teşkilât Âzası, Teşkilâtın tesbit edeceği 
usuller dairesinde ve tarihte işbu Protokole ıhtihak edebilir. 

5. (a) işbu Protokole dâhil her Taraf Anlaşmayı tasdik edecek 
durumda olmaz ve keyfiyetten de, Anlaşmanın 27 nci maddesinin (e) 
fıkrası hükümleri dairesinde Teşkilâtı haberdar etmiş olursa, Teşkilâtın 
Genel Sekreterine (Aşağıda«Genel Sekreter» olarak anılacaktır) bir çe
kilme ihbarnamesi tevdi ederek işbu Protokolden çekilebilir. 

(b) Bu ihbarnameyi tevdi eden Taraf, tevdi tarihinden itrbaren 
veya icabı halde tevdii takibeden ilk hesap devresi nihayetinden itibaren 
veya İhbarnamede tasrih olunan muahhar bir tarihte, işbu Protokole Ta
raf olmaktan çıkacaktır. 

(c) Genel Sekreter, işbu Protokole dâhil Tarafların hepsini ve An
laşmanın 20 nci maddesinin mânası dahilindeki Ajanı, işbu fıkra muci
bince tevdi edilmiş her ihbarnameden derhal haberdar edecektir. 

6. Şayet işbu Protokole dâhil Tarafların hisseleri ceman, bütün 
hisselerin umumi yekûnunun yüzde 50 sinin dununa düşerse, Teşkilât 
aksine karar vermedikçe, işbu Protokol hitam bulur, işbu fıkra mâna
smda hisseler, Anlaşmanın işbu Protokole dâhil Taraflar muvacehesin
de tatbik edilmeye başlandığı tarihte, 3 üncü maddede tesbit edilmiş olan 
meblâğlardır. 

7. 5 inci ve 6 nci fıkra hükümlerinin tatbiki halinde; 
1. işbu Protokolün bir hesap devresi sonunda, işbu Protokole dâ

hil bahismevzuu Taraf veya bilûmum Taraflar hakkında hitam bulma
sına rağmen, biten bu hesap devresine taallûk eden tesviyeler, İcabı ha
linde icra edilir, ve 

2. Mevzuubahıs Taraf ve Tarafların hak ve vecibeleri vaziyete 
göre Anlaşmanın 30 uncu maddesi (e) ve (f) fıkraları hükümlerine veya 
Anlaşmanın Ekinin hükümlerine göre tesbit olunur. 

Bu hususları tasdik zımnında, aşağıda imzaları olan ve gerekil şe
kilde salahiyetli kılınmış bulunan murahhaslar, işbu Protokolü imza
lamışlar. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, İngilizce ve 
Fransızca olarak tek bir nüsha halinde 5 Ağustos 1955 tarihinde Paris'te 
tanzim edilmiştir. Bu nüsha, Avrupa iktisadi Iş Birliği Teşkilâtı Genel 
Sekreterliğine tevdi olunacak ve Genel Sekreter musaddak birer suretini 
Protokolün bütün Mümzılerine gönderecektir. 
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KARARNAMELER 
Karar Sayısı 

i 
8352 

Niğde Vilâyetinin Bor Kazasına bağlı Altunhisar Nahiyesinin Mer
kezi olan Ortaköy Kasabası adının Altunhisar olarak değiştirilmesi; Dev
let Şûrasının muvafık mütalâasına dayanan Dahiliye Vekâletinin 5/11/1956 
tarihli ve 612-314-6/19611 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı kanunun 9 un
cu maddesine göre, icra Vekilleri Heyetince 24/11/1956 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Karar Sayısı : 8374 

Eskişehir Bankası Türk Anonim Şirketi tarafından Tavşanlı, Emir
dağ ve Bozöyük'de birer şube açılmasına izin verilmesi; Maliye Vekâle
tinin muvafık mütalâasına dayanan iktisat ve Ticaret Vekâletinin 
12/11/1956 tarihli ve 4/18244 sayılı yazısı üzerine, 2999 sayılı kanunun 
4 üncü maddesine göre, icra Vekilleri Heyetince 24/11/1956 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Karar Sayısı : 8375 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından, Afyon, Kastamonu. Kü
tahya, Ordu, Urfa ve Sakarya vilâyetlerinde birer şube açılmasına izin 
verilmesi; Maliye Vekâletinin muvafık mütalâasına dayanan iktisat ve 
Ticaret Vekâletinin 12/11/1956 tarihli ve 4/18242 sayılı yazısı üzerine. 
2999 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre, İcra Vekilleri Heyetince 
24/11/1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Karar Sayısı : 8376 

Halk Bankası Türk Anonim Şirketi'nin Muğla, Urfa, Zonguldak ve 
Vdapazarı'nda birer şube açmasına izin verilmesi; Maliye Vekâletinin 
muvafık mütalâasına dayanan iktisat ve Ticaret Vekâletinin 12/11/1956 
talihli ve 4/18248 sayılı yazısı üzerine, 2999 sayılı kanunun 4 üncü mad
desine göre, icra Vekilleri Heyetince 24/11/1956 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Dahiliye Vekâletinden : 

1 — Bursa Vilâyeti Mudanya Kazası Tirilye Nahiyesine bağlı Me
sudiye Kövü ıle, Karacabey Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Ballıkaya 
Kövü bölgesindeki iki kaza arası sınır, ilişik krokisinde gösterildiği veç
hile; 

(Şimalde bulunan denizden başlayarak garbe doğru Tapukzeytin 
«bu yerde halen zeytin ağacı olmayıp beton kazıklar vardır» den Kanlı 
g-öîü geçerek Sarı kaya ve Balamur kaya hattı balâsından bir hattı müs
takimle Merdane tarlanın Ballıkaya arazisi tarafındaki başından Çiçekli 
kışla ve Ishak tarlaları yanından Yan yol ve Yazla tarlasının «bu tarla 
Ballıkaya Köyü hududu dahilindedir» kenarından geçmek suretiyle Ko-* 
vuk yolunu takiben Kovuk mezarına varan hat) olarak belirtilmiştir. 

Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan Genel ve Özel hakları 
mahfuzdur. 

2 — Bu kararın icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

12/10/1956 
REİSİCUMHUR 

C BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Dahiliye Vekili 
E . MENDERES 

1 — Kocaeli Vilâyeti Merkez Kazası Bahçecik Nahiyesine bağlı 
Yen'köy ile, Gölcük Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Nimetiye Köyü 
bölgesindeki iki kaza arası sınır, ilişik krokisinde gösterildiği veçhile; 

(Kasım panayırından başlayarak Bpyram tepe ve Kilise tarlasına gi
den ve hattı balâyı takip eden yol ve bu yolu takiben Aklantı dere ile 
Karınca derenin birleştiği kavuşak noktasına varan hat) olarak belir
tilmiştir. 

Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan Genel ve Özel hakları 
mahfuzdur. 

2 — Bu kararın icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

12/10/1956 
REÎSlCUMHUR 

C BAYAR 

Başvekil 
A . MENDERES 

Dahiliye Vekili 
E . M E N D E R E S 

Başvekil Devlet Vekili Devfet Vekili Devle* Vekili Devlet Vekili 
A. MENDERES Dr.M.C.BENGÜ S-ERGlN E.KALAF AT C. Y ARDIM CJ 
Adlive Vekili Millî Mü V V Dahiliye V.V. Hariciye V V. Maliye V V 
GÖKTÜRK S. ERGlN GÖKTÜRK E.MENDERES A. MEN DERE k 

Maarif Vekili Nafra Vekili Mat- ve Ticaret Vekili Sıh ve İç Mua Vekili 
A. ÖZEL E. MENDERES Z. MANDALİNCİ Dr. N. KÖREZ 

Güm ve tnh Vekili Ziraat V V Münakalât VelkalS Çalışma Vekili işletmeler Veki 
H. HÜSMAN C. YARDIMCI A. DEMlRER M. TARHAN S. AĞAOĞU 

Başvekil Devlet Vekili DeVlet Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili 
A. MENDERES Dr.M.CBENGÜ S. ERGlN E.KALAFAT C.YARDIMCI 

Adliye Vekili Millî MÜ.V V. Dahiliye Vekili Hariciye V V. Mality» V. V 
GÖKTÜRK S. ERGlN GÖKTÜRK E. MENDERES A. MENDERES 

Maarif Vekili Nafıa Veikilıi tıfet- ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç Mua Vekili 
A. ÖZEL E. MENDERES Z. MANDALİNCİ Dr. N. KÖREZ 

Güm. ve tnh Vekili Ziraat V V. Münakalât Vekili Cah?ma Vekili işletmeler Vekil 
H. HÜSMAN C.YARDI MCI A. DEMlRER M. TARHAN S. AĞAOĞLU 

Raşvekil Devirt Vekili Devtet Vekili Dmfet Vekili Devlet Vekili 
A MENDERES Dr.MC BENGÜ S. ERGtN E.KALAFAT C.YARDIMC1 

Adliye Vekili Millî Mu V V Dahiliye V.V. Hariciye V V. Maliye V. V. 
G Ö K T Ü R K $. ERGİN GÖKTÜRK E. MENDERES A. MENDERES 

Maamf Vekili Nafıa Vefkili îılot- ve Ticaret Vekili Srh ve îç Mua Vekili 
A. ÖZEL E. MENDERES Z. MANDALİNCİ Dr. A*. KÖREZ 

Güm w tnVı Veki li 7>ast V V. Münakalât Velkıli Çalrsma Vekilli işletmeler Vekili 
11. HÜSMAN C. YARDIMCI A. DEM İRER M. TA RHA ı\ S. AĞAOĞLU 

Başvekil 
A. MENDERES 

Devlet Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili 
Dr.M.CBENGÜ S- ERGİN E.KALAFAT 

Devlet Vekili 
C.YARDIMCI 

Adliye Vekili 
GÖKTÜRK 

Millî Mü V V. Dahiliye V.V Hariciye V V. 
S. ERGİN GÖKTÜRK E. MENDERES 

Maliye V V 
A. MENDERES 

Maarif Vekili 
A. ÖZEL 

Nafıa Vefkili tkıt- ve Ticaret Vekili Sıh ve 
E. MENDERES Z. MANDALİNCİ Dr. 

îç Mua Vekili 
N. KÖREZ 

Güm ve fnh Vekili Ziraat V. V. Münakalât Vefkili Çalışma Vekili tşletmeler Veki) 
H. HÜSMAN C. YARDIMCI A. DEMİRER M. TARH AN S. AĞAOĞLV 
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TALİMATNAME 
Maarif Vekâletinden : 

i s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i T ı p F a k ü l t e s i Ç o c u k P s i k i y a t r i E n s t i t ü s ü T a l i m a t n a m e s i 

I. Genel hüküm 

Madde 1 — istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı ve Üniver
siteler Kanununun 1 inci maddesi gereğince tüzelkişiliği haiz Çocuk 
Psikiyatrisi Enstitüsü kurulmuştur. 

Madde 2 — Enstitünün gayesi, çocuklarda görülen akıl hastalıkları 
İle zekâ ve karakter hususiyetlerini tetkik ve bunlarda görülecek bozuk-
lukları önlemek, çocuklarda cemiyete adaptasyon aykırılıkları ile meş
gul olmak ve gidermek hususunda çalışmalarda bulunmak, poliklinikler 
açmak, ilmî neşriyatta bulunmak, konferanslarla halkı tenvir etmek, ica
bında hasta çocukların aileleri ile işbirliği yapmak, okullarla temas et
mek ve bu sahada yabanlarda bulunmaktır. 

Madde 3 — Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsünün asil ve muhabir üyeleri 
vardır. 

istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri, Nöroloji, Çocuk K l i 
nikleri ve Adlî Tıp Kürsüsü öğretim üyeleri. Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
ve Pedagoji kürsüleri öğretim üyeleri ve Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku 
ve Kriminoloji Enstitüsünden Fakülte Profesörler Kurulu tarafından se
çilecek iki öğretim üyesi, aslı üyeleri teşkil ederler. 

Türkiye üniversitelerinin çeşitli ilim şubelerine mensup öğretim üye
leri ile üniversiteler dışında psikiyatri ve çocuğa taallûk eden mevzular-
daki çalışmaları ile tanının ş olanlar, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel 
Kurul tarafından Enstitü üyeliğine seçilebilirler. 

Madde 4 — istanbul dışındaki akıl ve sinir ve çocuk hastalıkları 
mütehassısları, yabancı üniversitelerdeki bu sahada çalışan pedagog, 
psikolog ve kriminologlar, Yönetim Kumulunun teklifi ile muhabir üye 
seçilebilirler. Muhabir üyeler, Enstitünün butun ilmî çalışmalarına iştirak 
edebilirler. 

II. Kuruluş 

Madde 5 — Enstitünün organları şunlardır : 
a) Müdür 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Kurul 

Enstitünün bir Genel Sekreteri vardır. 
Madde 6 — istanbul Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinin Direktörü, 

Enstitünün Müdürüdür. 
Mudurun vazifeleri şunlardır : 
a) Enstitüyü idare etmek. 

b) Enstitü çalışmalarını düzenlemek. 
c) Yıllık çalışma programını yapmak ve Yönetim Kurulunun tas

vibine sunmak, 
d) Yönetim Kuruluna ve Gr-nel Kurula Başkanlık etmek, 
e) Enstitüye alınacak memur ve müstahdemleri inha etmek, 
f) Psikiyatri ve Pediatri Kliniklerinin asistan ve uzmanlarından 

uygun göreceklerini, bu klinik direktörlerinin muvafakatiyle bu Ensti
tüde görevlendirmek. 

Madde 7 — Genel sekreterlik vazifesi, Psikiyatri Kliniği öğretim 
üyeleri tarafından birer yıl müddet ve münavebe ile yapılır. Genel Sek
reter, idari bakımdan butun işlerde Mudüre yardım eder ve Müdür bu
lunmadığı zamanlar ona vekâlet eder. 

Madde 8 — Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdür ve Genel Sek
reteri ile Genel Kurulca aslî üyeler arasından seçilecek üç üyeden Ku
rulur. 

Yönetim Kurulunun vazifeleri şunlardır : 
a) Enstitünün yıllık çalışma programını tesbit etmek, 
b) Bütçeyi hazırlamak, 
c) Mudurun getireceği işleri müzakere ile karar veya mütalâasını 

bildirmek. 
Yönetim Kurulu, tatil ayları hariç, en az ayda bir defa toplanır. 
Madde 9 — Genel Kurul, 3 üncü maddede gösterilen aslî üyelerden 

teşekkül eder ve en az yılda bir defa toplanır. 

Genel Kurulun vazifeleri şunlardır : 
a) Enstitüye üye seçmek, 
b) Enstitü Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından sunulan İşleri 

müzakere etmek ve mütalâasını bildirmek, 
c) Enstitü çalışmaları hakkında temennilerde bulunmak, 

III. Malî hükümler 

Madde 10 — Enstitünün gelir kaynakları, İstanbul Üniversitesi büt
çesinden ve Devletin başka daire ve teşekküllerinden ayrılan ödeneklerle 
bağış ve yardımlardan ibarettir. 

Madde 11 — Enstitü bütçesinin tahakkuk âmiri, Enstitü Müdürü; 
i ta Âmiri, Tıp Fakültesi Dekanıdır. 

Madde 12 — Bu Talimatname, onandığı tarihte yürürlüğe girer. 

İLANLAR 
Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 955/294 
Davacı Lüleburgaz'ın Celâliye Köyünden ismail Batmaz tarafından 

dâvah Edirne Devlet Hastanesinde Hademe Mehmet Çelik yanında Emine 
Batmaz aleyhine ikame eylediği «ihtar» dâvasının yapılan muhakeme
sinde : 

Dâvâlı Emine Batmaz'a gıyap kararının tebliğine karaı verilmiş olup 
mezburenm semti meçhulde bulunduğu, adresinin sarih olarak bilinme
diği anlaşılmakla gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilerek mu
hakemesi 4/2/1957 Pazartesi günü saat 15 e talik edilmiş olmakla mu
ayyen gün ve saatte dâvah muhakemeye gelmediği veya bir temsilci gön
dermediği takdirde badema duıuşmaya kabul edılmiyeceği ve iddia ve 
vakıaları kabul etmiş sayılacağı ilân olunur 

45P* 

Perşembe Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Perşembe'nin Döz Mahallesinde mukim 101 sayılı Amasya plâkalı 
kamyon şoförü Kadir oğlu Hüseyin Âdil Pehlivan'a hakaret etmek ve 
onu dövmekten maznun Perşembe'nin Keleyaka Köyünden Emin oğlu 
Mehmet Atacan hakkında açılan şahsi dâvanın Perşembe Sulh Ceza Mah
kemesinde yapılan duruşmasında : 

Davacıya çıkarılan davetiyenin ikametgâhı meçhul bulunduğundan 
ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. 

Eermucibi karar adıgeçen Hüseyin Âdil Pehlivan'ın muayyen olan 
21'2/1957 Perşembe günü saat 9 da Perşembe Sulh Ceza Mahkemesinde 
hazır bulunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde 
dâvanın usulün 381 inci maddesi gereğince düşmesine karar verileceği 
usulün 141 ve. mütaakıp maddeleri gereğine» "ân olunur. 

4fîSj£ 
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M . M . V . 1 N o . l u S a t ı n A l r n a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
Askerî birlik ihtiyacı için 25 ton ıspanak mutaaiıînt nam ve hcsa-

oma alınacaktır. Tahmini tutarı 26.250 lir» olup katî teminatı 3.9S8 lıra-
iır. Pazarlığı 16 Ocak 1957 Çarşamba gunu s<nt 10 da 2 ¿90 sayılı kanu
nun 51 ıncı maddesine gore yapılacaktır. Evsaf ve şartlar her gun Ko-
enlsyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. Istek-
11er muayyen gun ve saatte katı temmatlarıyle müracaatları. 

4530 l i-, 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı patates 
ve K. soğan mutaahhıt nam ve hesabına alınacaktır. Pazarlığı 2490 sa
yılı kanunun 51 mcı maddesi gereğince 16 Ocak 1957 Çarşamba gunu saat 
10.30 da yapılacaktır. 50 ton patates ve 30 ton K soğan toptan bir istek
liye ihale olunacağı gibi 25 ton patates ve 15 ton K. soğan olmak üzer e 
»yrı ayrı istekliye ihale olunabilir. İsteklilerin belirtilen gun ve saatin
de kati temınatiariyle Komisyon Başkanlığına müracaatları. 

Miktarı T. fiyatı tutan G. teminat. 
C i n a i Ton Kr . U r a Lira 

Patates 50 70 35.000 ¡1 
K soğan 30 70 21.000 j g.100 

Yekûn 56.000 
4531 / 4-3 

Yalnız kumaşı ciheti askeriyeden verilmek üzere kapalı zarfla 349 
takım uzun caketlı öğrenci elbisesi dıktırılecektır. Muhammen bedeli 
22685 lira olup muvakkat teminatı 1072 lıradıı. ihalesi 15 Ocak 19.J7 San 
gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır, isteklilerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri laıınıdıi. 
Postadaki gecikmeler muteber değildir. Evsaf, şartname ve numunesi ko
misyonda görülür. 

4532 / 4-2 

Askerî birlikler ihtiyacı için 100 ton pırasa satın alınacaktır. Tah
minî tutarı 67.500 lira olup katî teminatı 9.250 liradır. 2490 sayılı ka
nunun 46/C maddesi gereğince mutaahhıt nam ve hesabına 11/1/1957 Cu
ma gunu saat 10 da pazarlıkla alınacaktır. Evsaf ve şartlar her gun Ko
misyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, istek
lilerin belirtilen gun ve saatinde katî temınatiariyle Komisyona müra
caatları ilân olunur. 

4616 / 4-1 

M . M . V . 2 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
Kapalı zarf suretiyle ikişer aueu çamaşır yıkama, sıkına ve silimi, 

ütü makinesi satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 50.000 lira olup geç>. 
teminatı 3.750 liradır, ihalesi 14 Ocak 1957 Pazartesi gunu saat 11 u. 
Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saa 
evveline kadar Komisyona verilmesi lâzııııü.r. Postada \ ak; gecikme!-
muteber değildir. Evsar ve Şartnamesi Komisyonda ve ifrt^j,bul Lv *• 
ilân kısmında görülür. 

4+72ı 4-4 

DSl Umum Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş Adana D S l 6. Bölge mıntıkasında bu 
lunan (iskenderun Aşkarbeylı deresi ıslâhı 3. kısım ınşatı) olup muhaın 
men keşif bedeli birim fiyatları esası üzerinden 11.350.000,—) liradır. 

2 — Eksiltme 15/1/1957 Salı günü saat (15) de Ankara da Devle! 
Su İşleri Umum Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan DSl Merkez 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İstekliler eksiltme tasarısı ve eklerini (94.50) lira bedel mu 
kabilinde DSl Umum Müdürlüğünden temin edebilirler, 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şu ketlerin DS l Umun 
Müdürlüğüne (54.250,—) lira geçici teminat vermeler; ve 9/1/1957 Çaı 
samba akşamına kadar dilekçe ile Umum Müdürlüğe müracaat edere! 
ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

İstekliler iştirak belgesi alıp alamadıklarını 11 !1'1957 »rbahındiir 
itibaren Umum Müdürlüğe müracaatla. ögTtuaV.U'-ior 

Pohtcidd vak. grfcjkmeleı kahai edilmez. 
5 — isteklilerin idareden alarak dolduracaKları makine ve teçhı 

zyt beyannamesi ile DSl ınutaahhıtlık karnelerini karneleri yoksa ıda-
ı«den alaıak dolduracakları ış bevannaı.ıebııu ış tnak belgesi almak uzeıe 
\ete e.Jerı dilekçeye eklemeleri şarttır. 

0 - islcKİıdeı ın teklif mektuplarım 2 m i maddede yazılı saatte!) 
15 dakika evveline kadar IJSI Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vaki gecikmeleı kabul edilemez 
4^28 /2-2 

T. C. Devlet Demiryollan işletmesi Merkez Artırma ve Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

Hancı elektrik tesisatı yaptıı ılacak 
1 — idaremizin Halkalı tesıslen harici elektrik tesisatı taliplerin 

teklif edecekleri birim fiyatları esası üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuş olup muvakkat teminatı 10.000,— uradır. 

2 — Eksiltme Ankara'da TCDD binasında Malzeme Dairesinde 
toplanan Komisyonumuzca 28/1/1957 Pazartesi gunu saat 15,— de yapı
lacağından tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumuza veıılmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Teklif" vermek isteyenlerin ehliyet vesikası almak üzere şart
namede yazılı esaslar dâhilinde lüzumlu belge ekli olarak en geç 21/1/1957 
Pazartesi gunu saat 15,— e kadar bir mektupla TCDD Malzeme Daire
sine müracaat etmeleri lâzımdır. 

4 — Şartnameler TCDD nin Ankara'da Merkez, istanbul'da Sir
keci veznelerinden 25 lira bedel mukabilinde temin edilecektir. 

5 — Banka teminat mektubu mukabilinde teklif bedelinin % 30 u 
nispetinde avans verilecektir. 

6 — T C D D ehliyet vesikası verip vermemekte ve işi yaptırıp yap
tırmamakta ' tamamen serbesttir. 

4647 / 2-1 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyonundan : 

Jandarma Subay Okulu bir senelik ihtiyacı için evsaf ve şartname-
•sLıe uygun bir kilosunun muhammen fiyatı 350 kuruştan 19000 kilo Ko-
v'ı n eti ve bir kilosu 200 kuruştan 40000 kilo kemikli sağır eti 21/1/1957 
Pazartesi günü saat 15 de Ankara Jandarma Satın Alma Komisyonun
la kapalı zarf usulı ile bir arada ihale edilecektir Koyunetinm muvakkat 
ermişti 4575 lira sığır etinin 5250 lira ki ceman 9825 liradır. Koyun eti 
e sığır eti ayrı ayrı isteklilerde ihale edilebilir. Evsaflı şartname ko-
.ı syonumuzda her gun görülebilir, isteklilerin kanuni vesika ve nıuvak-
tıat teminatlarını muhtevi kapaklı zarf teklifi mektuplarını eksiltme sal
ından bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri. 

4565 / 4-2 

Babaeski Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/309 
Babaeski'nin Pancar Köyünden Hatice Şengöçen tarafından Siliv

ri'nin Fete Köyünden kocası Salih Şengöçen aleyhine açtığı boşanma dâ
vasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı Salih Şengöçen'ın adresini terk ederek semti meçhule gitti
ğinden dâvâlıya davetiyenin gazete ile ilânen tebliğ edildiğinden gıyap 
kararının da gazetede ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruşma 
günü olan 29/1/1957 günü saat 9 da dâvâlı Salih Şengöçenin Babaeski 
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması gelmediği takdirde muha
kemenin gıyabında devamına karar verileceği ilânen tebliğ olunur. 

4602 

Akviran Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

956/112 
Ivriz Köy Enstitüsüne devamsızlığı sebebiyle okul idaresine izafet

le Akviran i lk Okulu Başöğretmeni Mustafa Çetin tarafından Akviran 
Nahiye Merkezinden Mehmet Al i oğlu Bahri Koyuncu aleyhine açtığı 60 
lira 12 kuruş tazminat dâvası sırasında : 

Dâvâlı Bahri Koyjncu'nun ikametgâhı meçhul olup hakkında ilânen 
gıyap kararı verilmiştir. Adı geçen dâvâlının duruşmanın muallâk bulun
duğu 17/1/1T57 Perşembe saat 11,10 da Akviran Sulh Mahkemesinde biz
zat bulunması veya kendıs.m bir vekille temsil ettirmesi lüzumu gıyap 
karan yerine kaim olmak üzer» ilânen tebliğ olunur. 

456S 
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M I L L I P I Y A N G O 

1957 Y ı l b a ş ı ç e k i l i ş i n d e i k r a m i y e 

k a z a n a n n u m a r a l a r 

Çekil iş tar ihi : 31 Ara l ık 1956 
Çekil iş saati : 15 
Çeki ldiği yer : A n k a r a 

151770 Numara 1.000.000 l i ra 
154691 Numara 500.000 l i r a 
847189 Numara 400.000 l i r a 
332550 Numara 200.000 l i r a 
354280 Numara 200.000 l i r a 

Y ü z e r b i n (100.000) l i r a ik ramiye kazanan numaralar : 
057500, 195412, 221524, 294189, 386478, 568368, 658562, 780860, 
869791, 895321. 

E l l i şe r imi (50.000) l i r a ik ramiye kazanan numaralar : 
150815, 209977, 235620, 273742, 317731, 271394, 428500, 512611, 
570689, 600302, 602732, 620914, 636102, 668518, 690338, 771450, 
785092, 818706, 938566, 999284. 

Y i r m i ş e r b i n (20.000) l i r a ik ramiye kazanan numaralar : 
098235, 113599, 126947, 130710, 145194, 192266, 195583, 199922, 
248403, 293675, 296982, 342942, 397774, 415574, 424073, 430477 
444091, 451192, 471033, 473521, 521236, 522533, 552357, 556084, 
556124, 614583, 630164, 650228, 652218, 662896, 674467, 681456, 
711676, 726060, 772283, 781642, 804444, 805516, 826447, 845727, 
858548, 870880, 918196, 950017, 954278, 954873, 968389, 978953, 
981041, 995614. 

O n a r b i n (10.000) l i r a ik ramiye kazanan numara lar : 
006636, 020974, 028432, 044754, 046054, 056702, 064496, 078730, 
089516, 690849, 097887, 098270, 109953, 121514, 124643, 132179, 
137130, 170343, 175218, 180111, 190105, 204050, 207516, 217266, 
231828, 242703, 251876, 256729, 256888, 262929, 275247, 283461, 
296115, 296727, 323709, 346552, 351471, 352350, 364777, 376139, 
379992, 388124, 392075, 404641, 407888, 424870, 443799, 480280, 
481157, 487837, 500267, 508357, 521455, 523797, 551589, 552707, 
556664, 556678, 578749, 607348, 607596, 609606, 622159, 623212, 
627607, 637012, 674584, 679681, 679840, 684844, 696532, 698853, 
703696, 704466, 722184, 723823, 731093, 737037, 763462, 771649, 
783173, 784728, 810527, 825472, 830746, 831381, 841120, 849039, 
850224, 879584, 895875, 900900, 924603, 951819, 956032, 962809,v 

973263, 981773, 994174, 998662. 

B e ş e r b i n (5.000) l i r a ik ramiye kazanan numaralar : 
Son dört rakamı 0900 olan 100 numara; 
Son dört rakamı 2072 olan 100 numara; 
Son dört rakamı 6306 olan 100 numara; 
Son dört rakamı 6446 olan 100 numara; 
Son dört rakamı 7597 olan 100 numara. 

t k i ş e r b i n (2.000) l i r a ik ramiye kazanan numara lar : 
Son üç rakamı 737 olan 1.000 numara. 
B i n e r (1.000) l i r a ikramiye kazanan numaralar : 
Son üç rakamı 342 olan 1.000 numara; 
Son üç rakamı 752 olan 1.000 numara. 
Beşe ryüz (500) l i r a ikramiye kazanan numara lar : 
Son üç rakamı 212 olan 1.000 numara; 
Son üç rakamı 412 olan 1.000 numara; 
Son üç rakamı 562 olan 1.000 numara; 
Son üç rakamı 958 olan 1.000 numara; 
Son üç rakamı 989 olan 1.000 numara. 

îk iyüze l l i şe r (250) l i r a ik ramiye kazanan numaralar : 
Son iki rakamı 37 olan 10.000 numara. 

Yüzer (100) l i r a i k ramiye kazanan numara lar : 
Son iki rakamı 43 olan 10.000 numara; 
Son iki rakamı 64 olan 10.000 numara. 

Y i r m i b e ş e r (25) l i r a ik ramiye kazanan numaralar : 
gon ı akamı 1 olan 100.000 numara; 
Son rakamı 4 olan 100.000 numara. 

B e ş e r b i n (5.000) l i r a teselli m ü k â f a t ı kazanan numaralar : 
051770, 101770, 111770, 121770, 131770, 141770, 150770, 151070, 
151170, 151270, 151370, 151470, 151570, 151670, 151700, 151710, 
151720, 151730, 151740, 151750, 151760, 1Ş1771, 151772, 151773, 
151774, 151775, 151776, 151777, 151778, 151779, 151780, 151790, 
151870, 151970, 152770, 153770, 154770, 155770, 156770, 157770, 
158770, 159770, 161770, 171770, 181770, 191770, 251770, 351770, 
451770, 551770, 651770, 751770, 851770, 951770. 

t k i ş e r b i n (2 .000) l i r a teselli m ü k â f a t ı kazanan numaralar : 
054691, 104691, 114691, 124691, 134691, 144691, 150691, 151691, 
152691, 153691, 154091, 154191, 154291, 154391, 154491, 154591, 
154601, 154611, 154621, 154631, 154641, 154651, 154661, 154671, 
154681, 154690, 154692, 154693, 154694, 154695, 154696, 154697, 
154698, 154699, 154791, 154891, 154991, 155691, 156691, 157691, 
158691, 159693, 164691, 174691, 184691, 194691, 254691, 354691, 
454691, 554691, 654691, 754691, 854691, 954691. 

B i n e r (1.000) l i r a teselli m ü k â f a t ı kazanan numaralar : 
047189, 147189, 247189, 347189, 447189, 547189, 647189, 747189, 
807189, 817189, 827189, 837189, 840189, 841189, 842189, 843189, 
844189, 845189, 846189, 847089, 847109, 847119, 847129, 847139, 
847149, 847159, 847169, 847179, 847180, 847181, 847182, 847183, 
847184, 847185, 847186, 847187, 847188, 847199, 847289, 847389, 
847489, 847589, 847689, 847789, 847889, 847989, 848189, 849189, 
857189, 867189, 877189, 887189, 897189, 947189. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyelerin 
yarısını, beştebır biletler ikramiyelerin beştebirınl, ondabır biletlerde ik
ramiyelerin ondabirini alırlar. 

4646 

Ankara Asliye 4. Ticaret Hâkimliğinden : 

956/429 
Agop Keşişoğlu'na : Ankara Yenişehir Mithatpaşa Cad. No. 15/5 
Ankara'da, Amerikan Sefaretinde Mister Vahn Lordigan vekili 

Avukat Cevat Mımaroğlu tarafından aleyhinize açılan, Bucık markalı 
bir otomobil bedelinden doğan, 8/3/1956 tarih ve 33 No. lu bonoya müs
teniden 10000 liralık alacak dâvasının muhakemesinde : 

Dâva dilekçesini havi davetiye adresinizde bulunamadığınızdan ba
hisle tebliğsız gen çevrilmiş ve yapılan tahkikat sonunda adresiniz tes
bıt olunmamış olduğundan 5/12/1956 gunlu duruşmada usulün 141 inci 
maddesi gereğince, Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına ve mu
hakemenin 25/1/1957 Cuma gunu saat 10 a bırakılmasına karar verilmiş
tir. Bu gun ve saatte bizzat gelmeniz veya bir vekil göndermeniz, aksi 
halde hakkınızda gıyap kararı verileceği dâva dilekçesi ve davetiye ye
rine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 

1/1-1 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden t 

15661 sayılı marka ilmühaberinin sahibinin unvanı «Tabacco Pro
ducts Corporation» olarak değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4605 

Çorum Vilâyetinin iskilip Kazasına bağlı KızıMran Nahiyesine 
bağlı Cender Köyü sınırları içinde bakır madeni aramak üzere Ahmet 
Doğan Kalelıoğlu namına verilmiş bulunan 20/2/1956 tarih ve 17/36 sa
yılı arama ruhsatnamesi, adı geçenin memur bulunması dolayısıyle ruh
satnamenin Maden Kanununun 42. maddesine göre hükümden sakıt ol
duğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 
15/4/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

4606 /1 

Çorum Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlı Şeydim Nahiyesinin K a -
radonaşa Köyü sınırları içinde manganez madeni aramak üzere Ahmet 
Doğan Kalelioğlu namına verilmiş bulunan 27/10/1954 tarih ve 17/9 sa
yılı arama ıuhsatnamesı adı geçenin memur Bulunması dolayısiyle ruh
satnamenin Maden Kanununun 42. maddesine göre hükümden sakıt ol
duğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 
15/4/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

4606/2 
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Maliye Vekâleti ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

2 Ocak 1957 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası îdare 
Merkezinde yapılan % 7 Faizli Millî Müdafaa istikrazı üçüncü tertip tah
villerine ait itfa çekilişinde itfa edilen tahvü numaralarını gösterir liste. 

Vâde 31 Ocak 1957 
itfa edilen seriler îtfa edilen seriler 

(Resmî Gxsette). SaMfe: 16135 

303 -
3653 -
6063 -
6463 -
7263 -

13163 -
13968 -
15269 -
16973 -
17573 -
19676 -
20860 -
21177 -
24500 -
24803 -
25212 -
28894 -
29094 -
29294 -
33150 -
37279 -
38179 -
42290 -
42390 -
42690 -
45907 -
46407 -
49331 -
50840 -
51280 -
52586 -
52846 -
52866 -
53456 -
53886 -
54311 -
54571 -
54651 -
55331 -
55451 -
56231 -
56891 -
57335 -
57378 -
58286 -
58587 -
58667 -
58687 -
58747 -
59067 -
59107 -
59247 -
59514 -
59634 -
59794 -
60094 -
60837 -
60937 -
60977 • 
61258 • 
61681 • 
61701 • 
61921 • 
61961 
62842 • 
62862 
62943 
63263 
63543 
63623 
63703 
63923 
64063 
64483 
64908 
65708 
65908 
66128 
66168 
6658S 
67028 
67209 

402 
3752 
6162 
6562 
7362 

13262 
14067 
15368 
17072 
17672 
19775 
20959 
21276 
24619 
24902 
25311 
28993 
29193 
29393 
33249 
37378 
38278 
42389 
42489 
42789 
46006 
46506 
49430 
50859 

. 51299 
52605 

• 52865 
• 52885 

53475 
• 53905 
• 54330 
• 54590 
- 54670 
- 55350 
- 55470 
- 56250 
- 56910 
- 57354 
- 57397 
- 58305 
- 58606 
- 58686 
- 58706 
- 58766 
- 59086 
- 59126 
- 59266 
- 59533 
- 59653 
- 59813 
- 60113 
- 60856 
- 50956 
- 60996 
- 61277 
- 61700 
- 61720 
- 61940 
- 61980 
- 62861 
- 62881 
- 62962 
- 63282 
- 63562 
- 63642 
- 63722 
- 63942 
- 64082 
- 64502 
- 64927 
- 65727 
- 65927 
- 66147 
- 66187 
- 66607 
- 67047 
- 67228 

67569 -
68129 -
6S1S9 -
69516 -
70216 -
70296 -
70316 -
70400 -
70İSO -
71108 -
71589 -
71769 -
71969 -
72169 -
74230 -
74390 -
74430 -
74985 -
75885 -
75985 -
76005 -
76105 -
76529 -
76649 -
76689 -
77639 -
78020 -
78180 -
79521 -
79821 -
80071 -
80451 -
80711 -
81374 -
81614 -
81664 -
81894 -
82224 -
82544 -
82704 -
82874 -
83114 -
83494 -
83504 -
83524 -
83564 -
83574 -
83594 -
83644 -
84334 -
84634 -
84934 -
84944 -
85136 -
85296 -
85416 -
86477 • 
86587 • 
86667 • 
88687 • 
87029 
87629 
87759 
88089 
88259 
88439 
88679 
88749 
88849 
88939 
89349 
89369 
89559 
89791 
89901 
90021 
90041 
90283 
90403 
90437 
9057« 
90821 

67588 
6S148 
68208 
69535 
70235 
70315 
70^35 
70119 
704S9 
71127 
71608 
71788 
719S8 
72188 
74249 

• 74109 
74449 
75004 

• 75904 
- 76004 
. 76024 
• 76124 
• 76548 
• 76668 
• 76708 
• 77658 
• 78039 
• 78199 
- 79540 
- 79840 
• 80080 
- 80460 
- 80720 
- 81383 
- 81623 
- 81673 
- 81903 
- 82233 
- 82553 
- 82713 
- 82883 
- 83123 
- 83503 
- 83513 
- 83533 
- 83573 
- 83583 
- 83603 
- 83653 
- 84343 
- 8464S 
- 84943 
- 84955 
- 85145 
- 85305 
- 85425 
- 86486 
- 86596 
- 86676 
- 86696 
- 87038 
- 87638 
- 87768 
- 88098 
- 88268 
- 88448 

88758 
88858 
88948 
89358 
89378 
89568 
89800 
89910 
90030 
90050 
90292 
90412 
90464 
90584 
90836 

itfa edilen seriler itfa edilen seriler 

91426 — 91435 93047 — 93056 
91796 — 91805 93227 — 93236 
91956 — 91965 93901 — 93910 
92016 — 92025 94191 — 94200 
92056 — 92065 94951 — 94960 
92256 — 92265 ve ayrıca 34971 — 34992 
92397 — 92406 35041 — 35042 
92537 — 92546 35208 — 35211 
92^77 — 92586 35435 — 35437 
92977 — 92986 48701 — 48740 

num .ıralı 71 aded tahvil itfa plânı gereğince 100 adedlik bir seri teşkil 
etmediğinden kur'a dışı olarak itfa edilmiştir. (Serilerin tanziminde ev
velce borsadan mubayaa suretiyle yapılan itfalar bittabi nazarı itibara 
alınmamıştır.) 

1 — Numaraları yukarda yazılı serilere dâhil tahvillere 31 Ocak 
1957 tarihinden itibaren faiz yürütülmiyeeeğinden bu tahvillerin 13 ve 
mütaakıp numaralı kuponları ödenmıyecektir. 

2 — itfaya uğramış tahvillerin 13 ilâ 20 numaralı kuponları ekli 
olarak istirdadı mukabilinde üzerlerinde yazılı bedel Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası şubelerinde ve Merkez Bankası şubelerinin bulunmadığı 
yerlerde de Türkiye Iş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankaları şube ve 
ajanslarında tasdikli liste üzerinden tahvil hâmillerine 31 Ocak 1957 gü
nünden itibaren ödenir. 

Eksik kuponlu olarak ibraz olunacak tahvillerin bedelinden eksik 
kupon bedelleri tenzil edilir. 

3 —-31 Ocak 1957 tarihinden itibaren 10 sene zarfında tahvil be
dellerini almıyanların hakları zamanaşımına uğrar. 

4653 /1-1 

Kargı Belediyesinden : 

Yapılacak iş : 85 - 90 beygir kuvvetinde elektrojen grupu monte 
-•diînıiş işler bir halde olarak alınacak. 

Keşif bedeli : (60.900) altmış bin dokuz yüz liradır. 
Muvakkat teminat : (4.295) dört bin ik i yüz doksan beş lira. 
ihale günü : 21/1/1957 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü 

ile Kargı Belediye Dairesinde Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Şartname ve keşif evrakı Kargı Belediyesinde ve iller Bankasında 

görülebilir, istekliler kanuni evsafa haiz ve kanuni vesikaları ibraz eder. 
Teklif mektubu 21/1/1957 Pazartesi günü saat 14 e kadar Kargı Be
lediye Komisyonu Başkanına verilir. Posta ile gönderilen teklif zarfların-
daki gecikmeler nazara alınmaz. Eksiltmeye girebilmek için teminat 
makbuzu veyahut kanuni yetkile haiz banka mektubu ile kanuni belge
ler hususi şartnameninn kabul edildiğinin bildirilmesi gerektir. 

4575 /4-4 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Hacettepe'de yaptırılmakta olan Ankara Üniversitesi Çocuk 
Sağlığı Enstitüsü ve Kliniği A - A l Blokları ve Poliklinik kısmı ikmal in
şaatı kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

2 — Keşif bedeli 560.000.00 lira olup muvakkat teminatı 26.150.00 
Ura Üniversitesi Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname mukavele projesi, keşif ve ihale dosyası 
her gün mesai saatlerinde Fakülte Hesap işleri Bürosunda Fakülteden 
tahsilat müzekkeresi alınıp 25 lira Üniversite Muhasebe Müdürlüğüne ya
tırılarak makbuz ibraz edilmek suretiyle görülebilir. 

4 — Eksiltme 14/1/1957 Pazartesi günü saat 11 de Tıp .Fakültesi 
binası içinde toplanacak Satınalma Komisyonu önünde yapılacaktır. 

5 — isteklilerin meslek ve sanatlarını gösterir hüviyet varakası 
ile ihale bedeli en az 450.000.00 liralık okul veya hastaneyi bizzat ikmal 
etmiş olduğuna dair belge Nafıa Vekâleti Yapı işleri Reisliğine ibraz edil
mek suretiyle Nafıa Vekâletinden yeterlik belgesi tatil günleri hariç üç 
gün evvel istida ile müracaatla alınacaktır. Taliplilerin teminat makbuzu 
veya banka teminat mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifine uygun ola
rak hazırlayıp ihale günü ihale satinden bir saat önce (Postada vâki 
gecikmeler kabul edılmlyecektir.) Satınalma Komisyonu Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilân oluaur. 

4604 / 4-3 
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Elektrik şebekesi yaptırılacaktır 
1 — 4768 sayılı kanun gereğince tertiplenen yönetmenlik hüküm-

terte* göre şehrimiz A vc T gerilik şebekesinin yeniden yapılması işi 
Ura 83 kuruş keşif bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt

meye çıkarılmıştır 
2 — Bu işe ait ihale dosyası 50 lira bedel mukabilinde Belediyeden 

temin edilebilir 
S — Geçici teminatı 45192 lira 69 kuruştur 
4 — isteklilerin teminat, lüzumlu evrak ve en aşağı 600000 liralık 

bu gibi işlerin kesip kabulünü yaptırdığına dair vesikalariyle birlikte tek
lif mektuplarını 16 Ocak 1957 Çarşamba saat 14 de kadar belediye riya
setine vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. 

5 — Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak 
ta serbesttir 

Postada vâki gecikmeler kaibul edilmez. 

4554/4-3 

İskenderun Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

955/503 
Dâvâlı 1 — İskenderun Çay Mahallesi halkından Circi Kulaksız 

kızı Meryem veresesinden Tannus karısı Nikola kızı Meryem / 
2 — Aynı yerden Tannus oğlu Circi 
3 — Aynı yerden Nikola karısı Kostan Saliba kızı Marsa 
4 — Aynı yerden Nikola kızı Meryem 
Yaşar Kıcır tarafından aleyhinize açılan tescil dâvasından dolayı 

İskenderun Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan muhakeme sebe-' 
biyle mahalli ikametgâhınız meçhul bulunduğundan namınıza ilânen ya
pılan davete rağmen duruşmaya İcabet etmediğinizden hakkınızda gıyap 
kararı verilmiş ve duruşma 28/1/1957 Pazartesi saat 10 a talik kılınmış 
olduğundan belli gün ve saatte bizzat gelmediğiniz veya bir vekil gönder

mediğiniz takdirde gıyabınızda hüküm verileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

4594 

955/269 
Dâvâlı Göksün Kazasının Mehmetbeyli Köyünden olup halen adresi 

meçhul Mehmet oğlu Cemal Yıldız 
T M Ofisi Umum Müdürlüğüne izafeten Avukat Zekai Dirmil tara

fından aleyhinize açılan 500 lira zararın tahsili dâvasından dolayı İsken
derun Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan muhakemede bütün 
araştırmalara rağmen adresiniz meçhul bulunmuş olduğundan namınıza 
ilânen davetiye ve dâva arzuhali tebliğine ve duruşmanın 11/2/1957 Çar
şamba saat 910 a bırakılmasına karar verildiğinden belli gün ve saatte 
bizzat duruşmada bulunmadığınız veya bir vekil göndermediğiniz tak
dirde hakkınızda gıyap kararı ittihaz olunacağı tebliğ makamına kaim 
olmalı üzere ilân olunur. 

4597 

956/262 
Dâvâlı İskenderun Hamidiye Mahallesi Bizler Sokak 14 sayılı hane 

halkından olup halen adresi meçhul Âdil Yılmaz'» 
Milli Savunma Vekâletine izafeten İskenderun Hazine vekili tarafın

dan mektep masraflarından mütevellit 477 lira 88 kuruş Hazine ala
cağının tahsili hakkında açılan dâvadan dolayı İskenderun Sulh Hukuk 
Mahkemesinde yapılmakta olan muhakeme sebebiyle mahalli ikametgâ
hınız ve adresiniz meçhul bulunduğundan namınıza ilânen ve Resmi Ga
zete ile davetiye ve dâva arzuhali tebliğine ve duruşmanın 13/2/1957 
Çarşamba saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan belli gün 
ve saatte bizzat gelmeniz veya bir vekil göndermeniz aksi halde H ü 
M K nun 402 ve mütaakıp maddelerinin tatbik olunacağı davetiye ma
kamına kaim olmak Üzere İlân olunur 

4598 

Ankara Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünden : 

Muh bedeli 
Ura Kr. 

170250 
20 000 
19 000 
10 200 
25200 
93 600 
37500 
35.300 
60562 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Gayrimenkul satışı 
Geçici teminatı 

Lira Kr. C i n s i 

12 768 
1500 
1425 

765 
1890 
7 020 
2 952 
2 647 * 
4542 

75 Arsa 
m Ahşap dükkân 
00 Arsa 
00 » 
00 > 
00 » 
50 Ahşap dükkân 
50 » » 
20 Arsa 

Sahası Kapı Vakıf K a d a s t r o 
M* Mahallesi No: No. Ada Parsel 

113,50 Koyunpazarı 2 81 265 61 
19,00 Ulucanlar 76 83 391 26 
95,00 Karyağdı Türbesi 280 293 1 

102,00 Kurtuluş 283 350 17 
63 Güvercin Sokak 300 54 6 

104,00 Ulucanlar — 443 265 31 
4000 Atpazan 93 454 270 21 
37 00 Saraçlar 19 464 269 17 

121.12,5 Selman Şenyurt — 481 669 8 

Yukarda yazılı gayrlmenkullerin mülkiyetleri hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulmuştur 
Geçici ihalesi 25/1/1957 Cuma günü saat 15 te Ankara 2 nci Vakıf Apartman 2 nci katda Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünde icra kılınacaktır 
Taliplerin teklif mektuplarım en geç aynı gün saat 14 ex kadar adıgeçen Müdürlükte müteşekkil îhale Komisyonu Başkanına vermeleri pos

tada vâki gecikmeden İdarece mesuliyet kabul edUmiyeceği ve fazla malûmat edinmek ve dosyasını tetkik etmek isteyenlerin mesai saatlerinde 
İdareye müracaatları ilân olunur. 

4534/4-3 

T A S H İ H 
31/12/1956 tarih ve 9497 sayılı Resmî Gazete'de intişar eden «îş Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortalan Prim Tarifeleri» 

hakkındaki Kararnamede : 
Gazetenin 16093 üncü sahifesinin İkinci sütununun 15 inci satırında (.. prim nispetinden % 3,2) ibaresi ( prim nispetinden % 0,2), 
Aynı sütunun 53 üncü satırındaki (Yaptırılan bu için) ibaresi (Yaptırılan bu işin), 
16094 üncü sahifenin ikinci sütununun 70 inci satırındaki (3222) rakamı da (2322) olarak, 
tashih olunur. 

Başvekâlet Devlet Metbaaff 

lerine göre 
10011089 lira 
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Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa 
  

6872  1956 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı (A/L) İşaretli Cetvelde Değişiklik  

          Yapılması Hakkında Kanun          1 

6873  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Daîr Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı 

          Cetvellerin Nafıa Vekâleti Kısmına Bazı Kadroların Eklenmesi Hakkında Kanun   1 

6874  31 Ağustos 1946 Tarihli Türk - Fransız Ticaret Anlaşmasının Bir Sene Müddetle Temdidine  

          Mütaallik Mektupların Tasdiki Hakkında Kanun       2 

6875  Türkiye ile Japonya Arasındaki Ticari Münasebetlere Mütaallik Olarak İmzalanan Zabıtname  

          ile Eki Mektubun Tasdikina Dair Kanun        2 

6876  Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasındaki Ödeme Anlaşmasının 30  

          Haziran 1956 Tarihinden İtibaren Bir Sene Müddetle Uzatılması Zımnında Teati Edilen 

          Mektupların Tasdiki Hakkında Kanun        3 

6877  Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı Arasında Aktedilen Ticaret ve Tediye Protokolü ile 

          Eklerinin Tasdikına Dair Kanun         4 

6878  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Modüs  

          Vivendi ile Ticaret Anlaşmasının Tasdiki Hakkında Kanun      5 

6879  Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının Muvakkat Tatbik Protokolünün  

          Tasdikına Dair Kanun           7 

 

Kararnameler 
 

4/8352  Niğde Vilâyetinin Bor Kazasına Bağlı Altunhisar Nahiyesinin Merkezi Olan Ortaköy 

             Kasabası Adının Altunhisar Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kararname    15 

4/8374  Eskişehir Bankası Türk Anonim Şirketi Tarafından Tavşanlı, Emirdağ ve Bozöyük'de Birer 

             Şube Açılmasına İzin Verilmesi Hakkında Kararname      15 

4/8375  Türkiye Emlâk Kredi Bankası Tarafından, Afyon, Kastamonu. Kütahya, Ordu, Urfa ve  

             Sakarya Vilâyetlerinde Birer Şube Açılmasına İzin Verilmesi Hakkında Kararname  15 

4/8376  Halk Bankası Türk Anonim Şirketi'nin Muğla, Urfa, Zonguldak ve Adapazarı'nda Birer  

             Şube Açmasına İzin Verilmesi Hakkında Kararname      15 

 

Dahiliye Vekaletine Ait Sınır Tespit Kararları        15 

        
 

Talimatname 
 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Enstitüsü Talimatnamesi    16 

 

 

İlanlar     16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




