
Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

KANUNLAR 
Devlet M e m u r l a r ı Ay l ık la r ın ın Tevhi t ve T e a d ü l ü n e dai r 
olan 3656 sayı l ı K a n u n a bağl ı (1) sayı l ı cetvelin E m n i y e t 
U m u m M ü d ü r l ü ğ ü k ı s m ı n d a değiş ik l ik y a p ı l m a s ı h a k k ı n d a 

K a n u n 

Kanun No : 6890 Kabul tarihi : 30/1/1957 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 30/VI/1939 tarih ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde derecesi, me
muriyet unvanı, aded ve maaşları yazılı memuriyetler çıkarılmış ve ye
rine, ilişik (2) sayılı cetvelde derecesi, memuriyet unvanı, aded ve ma
aşları yazılı memuriyetler eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

6/2/1957 

D. 

10 
11 
12 
13 
14 

OD SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

1 inci Sınıf Muamelât Memuru 
2 nci » » > 
3 üncü > > > 
4 üncü » > > 
5 inci > » > 

Yekûn 

D. 

(2) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Muamelât Âmiri 

1 inci Sınıf Muamelât Memuru 
2 nci » > > 
3 üncü » » > 
4 üncü > » » 
5 inci > > > 

Devlet M e m u r l a r ı Ay l ık la r ın ın Tevhi t ve T e a d ü l ü n e dair 
olan 3656 sayıl ı K a n u n a bağl ı (1) sayı l ı cetvelin Emniye t 
U m u m M ü d ü r l ü ğ ü k ı s m ı n a i lâve y a p ı l m a s ı n a dair K a n u n 

Kanun No • 6891 Kabul tar ihi : 30/1/1957 

Yekûn 

Aded Maaş 

35 35 
68 30 

114 25 
263 20 
192 15 

672 

Aded Maaş 

30 50 
40 40 
85 35 

110 30 
120 25 
140 20 
136 15 

661 

Madde 1 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Mü
dürlüğü kısmına; ilişik cetvelde derecesi, memuriyet unvanı, aded ve 
maaşı yazılı memuriyetler ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya icra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

5/2/1957 

D. 

C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 Üniformalı ve Sivil Polis Memuru 
11 > > » » » 
12 > » » » > 
13 » » » > > 

100 
50 
50 

300 

35 
30 
25 
20 

M a a r i f Vekâ l e t i T e ş k i l â t Kadro l a r iy l e Merkez Teşk i l â t ı ve 
Vaz i fe le r i h a k k ı n d a k i 2287 sayı l ı K a n u n d a değiş ik l ik yap ı l 

m a s ı n a dair olan 4926 sayı l ı K a n u n a E k K a n u n 

Kanun No : 6892 Kabul tarihi : 30/1/1957 

Madde 1 — 4926 sayılı kanuna bağlı bir sayılı cetvelin ilkokul öğ
retmen ve yardımcı öğretmen kadrolarından ilişik (1) sayılı cetvelde gös
terilenler çıkarılmış ve yerine, (2) sayüı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

Resmî Gazete 
T.C. 

İdare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

7 ŞUBAT 1957 

PERŞEMBE 
Sayı: 9529 



(Resmi Gazete) Sahife: 16350 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 

Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 
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Madde 3 
memurdur. 

Maas 

5/2/1957 

(1) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

13 

D. 

20 ilkokul riğretmeni ve yardımcı öğretmen 

10 
11 
12 

Maaş 

35 
30 
25 

(2) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

İlkokul öğretmem ve yardımcı öğretmen 

No. Batlıîı Dismr 
Temp 

İlgili Kanunlar 
Maarif Vekâleti 
Kanını 
Millî Egıtım Bakanlığı kımılu» İka 
Unu ve görenleri hakkındaki 2237 s 
vanılması hakkında Kanun 

Meıkez Teşkilâtı ıc Vazifeleri hakkında 
22/6/1956 

lanyle merkez kum 
lı kan ın<la dcüısıklık 

15/6/191« 

1956 1957 
Aded Aded 

7615 9777 

1956 1957 
Aded Aded 

357 357 
3708 3708 
3550 5712 

7615 9777 

Resmi 
Ga/ete 

Cilt Sahife Sayı 

14 507 2427 

2. 1272 6334 

Islahı Hayvanat Kanunum';! 31 inci maddesinin tadiline ve 
bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 6893 Kabul tarihi: 30/1/1957 

Madde 1 — 7/VI/1926 taııhli ve 901 sayılı Islahı Hayvanat Kanu
nunun 31 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

a) Erkek damızlıklarım muayene heyetinin muayenesine getirmi-
yenler 100 liradan 200 liraya kadar, 

b) Iğdıç edilmesine, enenmesine veya tefrikma karar verilen hay
vanlarını iğdıç ettiı mıyenler, enetmiyen'er veya iğdıç edilmelerine veya 
enenmelerine mâni olanlar veya ayırmıyaniar veya sıfatta kullananlar 
100 liradan 200 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Iğdiç 
edilecek veya enenecek hayvanlar muhakeme neticesi beklenmeksizin 
behemahal iğdiç edilir veya enenir. 

Madde 2 - 7/VI/1926 tarihli ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1 — Lüzumlu belgelerde suni tohumlama yaptırmaya, bu 
maksatla icabeden yerlerde enstitü, ihtisas kursu açmaya, suni tohum
lama lâboratuvar ve durakları kurmaya ve gerekli her türlü tedbirleri 
almaya, damızlığa elverişli olmıjan sığır ve manda boğalarını, koçları, 
tekeleri, at ve merkep aygırlarını iğdıç ettirmeye ve enemeye Ziraat 
Vekâleti salahiyetlidir. 

Ziraat Vekâletince suni tohumlama hizmeti ücretsiz yapılır. 
Ek madde 2 — Hakikî ve hukmı şahısların suni tohumlama mü

essese, lâboratuvar ve durakları kurması, suni tohumlama yapmaları 
ve yaptırmaları, tohum toplamaları, satmaları, bulundurmaları, taşı
maları, yabancı memleketlerden ithal ve yabancı memleketlere ihraç et
meleri Ziraat Vekâletinin müsaadesine ve murakabesine tabidir. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler (500) liradan (1 000) 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca lâboratuvar ve 
durakların kapatılmasına ve tohumların müsadere ve imhasına da karar 
verilebilir. 

Ek madde 3 — Hayvan ıslahı maksadiyle yabancı memleketlerden 
ithal edilecek her nevi hayvan spermaları, gümrük vergisi ile ithalde 
alman vergi ve resimlerden, muayene! hayvaniye ve rıhtım resmi ile 
ardiye ücretinden muaftır. 

Yabancı memleketlerden getirilecek her nevi hayvan spermaları 
Ziraat Vekâletinin veya bu Vekâletten ithal müsaadesi almış bulunan 
teşekküllerin işarı üzerine hiç bir gumruk muamele ve formalitesine 
tabi tutulmaksızın geçirilir. 

Ek madde 4 — Ziraat Vekâleti teşkilâtı tarafından yapılmış suni 
tohumlama ameliyesi neticesinde öldüğü mahallî Hükümet veteriner ra
poru ile sabit olan hayvanların sahiplerine tam kıymetleri üzerinden taz
minat verilir. 

Ek madde 5 — Suni tohumlama tatbikatında, lâboratuvar ve enstitü 
çalışmalarında talimatnamesi hükümleri dâhilinde üstün başarı sağlı-
yanlara bir yılda iki aylık istihkak tutarını geçmemek şartiyle para 
mükâfatı verilebilir. 

Bilfiil suni tohumlama tatbikatında çalışarak talimatnamesindeki 
nispetlere göre gebelik sağlıyan teknik elemanlara beher gebelik başına 
kısrak ve merkepler için (300), inek ve mandalar için (100), koyun ve 
keçiler (Kil keçisi hariç) için 20 kuruştan aşağı olmamak üzere prim 
verilir. 

Suni Tohumlama Enstitüsü, lâboratuvar ve duraklarında bedenen 
çalıştırılacak hizmetliler Ziraat Vekâletince iaşe edilir iaşenin mümkün 
olmadığı yerlerde iaşe bedeli rayiç üzerinden hesaplanarak hak sahip
lerine nakten verilir. 

Ek madde 6 — Bu kanunda yazılı cezalara sulh mahkemelerince 
hükmedilir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya Adliye, Millî Müdafaa, 

Dahiliye, Maliye, Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat Vekilleri memurdur. 
5/2/1957 

No. Bağlısı 
Duttur 
Tertip 

İleili Kanun ï 
Islahı Hayvanat Kanunu 29/6/192« 

Resmî 
Garete 

Sabife Sayı 

1472 

Sınai mülkiyet in himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli 
Paris İtt ihadı Mukavelenamesiyle Ticaret eşyas ı üzerinde 
sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 
tarihli Madrit t t i lâfnamesinin, 2 Haziran 1934 tarihli 

Londra tadillerinin tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6894 Kabul tarihi: 30/1/1957 

Madde 1 — 15 Mayıs 1930 tarih ve 1619 sayılı kanunla, 6 Kasım 
1925 tarihli La Haye tadillerine iltihak ettiğimiz, sınai mülkiyetin hima
yesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris ittihadı Mukavelenamesiyle, 
Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkındaki 14 
Nisan 1891 tarihli Madrit ttılâfnamesmin, 2 Haziran 1934 tarihinde 
Londra'da yapılan ve Hükümetimizce de imza edilmiş bulunan ilişik ta
dilleri tasdik edilmiştir. 

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

memurdur. 
5/2/1957 

11 Aralık 1900 de Brüksel 'de, 2 Haziran 1911 de Vaş ing-
ton'da, 6 Kas ım 1925 de L a Haye'de ve 2 Haziran 1934 de 
Londra'da tadil edilmiş olan Sınai Mülkiyetin Himayesine 

Mahsus Paris İtt ihadı Mukavelenamesi 

Alman Devleti Reisi; Avusturya Federal Hükümeti Reisi; Majeste 
Belçikalılar Kiralı; Birleşik Brezilya Devletleri Reisi; Küba Cumhuri
yeti Reisi; Majeste Danimarka Kiralı; ispanya Cumhuriyeti Reisi; Ame
rika Birleşik Devletleri Reisi; Finlandiya Cumhuriyeti Reisi; Fransız 
Cumhuriyeti Reisi; Majeste Büyük Britanya, irlanda ve Denizaşırı Bri 
tanya Ülkeleri Kiralı, Hindistan imparatoru; Altes Serenıssıme Macar 
Kırallığı Naibi; Majeste italya Kiralı; Majeste Japon imparatoru; A l 
tes Serenissıme Lieehtenstein Prensi; Majeste Fas Sultanı; Meksika Bir
leşik Devletleri Reisi; Majeste Norveç Kiralı; Majeste Holânda Kırali-
çesi; Polonya Cumhuriyeti Reisi; (Polonya ve serbest Danzıg şehri na
mına); Portekiz Cumhuriyeti Reisi; Majeste isveç Kiralı; isviçre Konfe
derasyonu Hükümeti; Çekoslovak Cumhuriyeti Reisi; Altes Tunus Beyi 
Türk Cumhuriyeti Reisi: Majeste Yugoslavya Kiralı. 

14 Aralık 1900 de Büruksel'de, 2 Haziran 1911 de Washington'da, 6 
Kasım 1925 de La Haye'de tadıl edilen Sınai mülkiyetin himayesine mah
sus milletlerarası bir ittihat ihdas edilmesine dair 20 Mart 18S3 tarihli 
mukavelenamede bazı tadiller ve mezkûr mukavelenameye bazı ilâveler 
yapılmasının faydalı olacağına hükmederek aşağıda isimleri yazılı tam 
salahiyetli murahhaslarını tâyin etmişlerdir. 
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Alman Devleti Reisi adına : 
Ekselans M . Leopold Von Hoesch. 
Almanya'nın Londra Büyükelçisi. 
M George Klauer, Berat Bürosu Reisi. 
M. Wolfgang Kuhnazt.Geh Justızrad, Beratlar Bürosu Müdürü, 
M Herbert Kulınemann, Adliye Vekâletinde Bidayet Mahkemesi 
Âzası. 

Avusturya Federal Devleti adına : 
M. le Hofrat Dr. Hans Verner, Beratlar Bürosu Konsey Reisi 

Majeste Belçikalılar Kiralı adına : 
M Daniel Coppieters de Gibson, Brüksel istinaf Mahkemesinde 
Avukat, 
M . Thomas Braun, Brüksel Istisnaf Mahkemesinde Avukat. 

Brezilya Birleşik Devletleri Reisi adına : 
M Jolio Augusto Barboza-Carneıro, Brezilya'nın Londra Elçiliği 
nezdmde Ticaret Ataşesi. 

Küba Reisicumhuru adına : 
M. le Dr. Gabriel Suàrez Solar, Küba'nın Londra Maslahatgüzarı. 

Majeste Danimarka Kiralı adına : 
M. N . J . Ehrenreich - Hansen, Sınai Mülkiyet idaresi Müdürü, 

ispanya Reisicumhuru adına : 
Son Ekselans Don Ramón Pérez de Ayala, ispanya'nın Londra Bü

yükelçisi, 
Don Fernando Cabello Lapıedra, Sınai Mülkiyet Bürosu Müdürü, 
Don José Garcia Monge'y de Vera, Sınai Mülkiyet Sicil Sekreterliği 
Şef Muavini. 

Amerika Birleşik Devletleri Reisi adına : 
The Hon. Conway P. Coe, Beratlar Komiseri, 
M . Thomas Ewing, 
M. John A. Dienner. 

Finlandiya Reisicumhuru adına : 
M . Juho Fredrik Kautola, iktisat ve Ticaret Vekâleti Beratlar Bü
rosu Şefi, Sınai Müşaviri, 

Fransa Cumhuriyeti adına : 
M. Marcel Plaisant, Senatör, Paris istinaf Mahkemesi nezdmde 
Avukat, Milletler Cemiyeti nezdmde Fransa Delege Muavini, Sınai 
Mülkiyet Teknik Komite Âzası, 
M . Roger Cambon, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği Müşaviri, Orta 
Elçi, 
M Georges Lainel, Sanayi ve Ticaret Vekâleti Sınai Mülkiyet Mü
dürü. 
M. Georges Maillard, Paris istinaf Mahkemesi nezdinde Avukat, 
Sınai Mülkiyet Teknik Komitesi İkinci Reisi. 

Suriye ve Lübnan Devletleri adına : 
M . Marcel Plaisant. 

Sa Majeste Büyük Britanya : 
irlanda ve Britanya Denizaşırı Ülkeleri Kiralı, Hindistan imparatoru 
adına : 
Büyük Britanya ve Şimali irlanda için : 

Sır Frederik William Leith - Ross, 
Majeste Birleşik Kırallık Hükümeti nezdmde iktisat Müşaviri K . 
C. B. K. C. M . G., 
Mr Mark Frank Lindley, ihtira Beratları, Sınai Model ve Resimler, 
Markalar Dairesi Umum Kontrolörü, 
Sir Williams Smith Jarratt. 

Avusturalya Kamanvaldi için : 
Mr. Bernhard Wallach, ihtira Beratları Komiseri, Ticaret Marka
ları, "aydah Model ve Resimler ve Telif Hakları Sicil Âmiri. 

Serbest irlanda 3>evleti adına : 
Mr. Jhon W. Dulanty, Serbest irlanda Hükümetinin Londra'dakı 
Yüksek Komiseri, 
Mr. Edward A. Cleary, Sınai ve Ticari Mülkiyet Kontrolörü. 

Son Altes Sérémssime Macaristan Kıral Naibi adına : 
M ZoltAn Schilling, Macar Beratlar Dairesi Reisi. 

Sa Majeste italya Kiralı adına : 
Son Excellence M . Edvardo Piola Caselli, Senatör, Temyiz Mahke
mesi Daire Reisi, 
Son Excellence M . le Prof. Amedeo Gianaini, Senatör, tam salahi
yetli Nazır, Müsteşar, 

M le Dr. Luıgi Bıamonti, Sanayi Konfederasyonu Hukuk Bürosu 
Mudurü, 
M le Dr. Alfredo Jannoni Scbastıanini, Fikrî Mülkiyet Dairesi Mü
dürü, 

Sa Majeste Japon imparatoru adına : 
Son Excellence M. Massa - A k i Hotta, Japonya'nın Prag'da Nazır 
Payelı Fevkalâde Murahhası, 
M. Takatagu Yoshiwara, ihtira Beratları Bürosu Umumi Katibi. 

Son Altes serenıssime Liechtenstein Prensliği adına : 
M. Walter Kraft, Bern Federal Fıkı i Mülkiyet Bürosu Müdürü. 

Sa Majeste Fas Sultanı adına : 
Son Excellence le Vıcomte de Poulpiquet du Halgouet, Fransa'nın 

Londra Ticaret Ataşeri, 
Meksika Birleşik Devletleri Reisi adına : 

M . Gustavo Luders de Negri, Meksika'nın Londra Umumi Konsülü. 
Sa Majeste Norveç Kiralı adına : 

M . Bir ger Gabriel Wyller, Sınai Mülkiyet Bürosu Umum Müdürü. 
Sa Majeste Holânda Kıraliçesi adına : 

M le Dr. J . Alıngh Prıns, ihtira Beratları Konseyi Reisi, La Haye'-
de Sınai Mülkiyet Bürosu Müdürü, 
M. le Dr. tng. J . van Hettinga Tromp. L a Haye Yüksek Mahkeme
sinde Avukat, 
M . le Dr. A . D. Koeleman, La Haye'de Müşavir, 
M. le Dr. H. F. van Walsem, Eındhoven'de Avukat. 

Polonya Cumhurreisı (Polonya ve Serbest Danzig şehri adına) : 
Polonya Cumhuriyeti adına : 

M . Stefan Czaykowski, Polonya Cumhuriyeti Beratlar Dairesi Reisi. 
Serbest Danzig şehrî adına : 

M Stefan Czaykowski. 
Portekiz Cumhurreisi adına : 

M . le Dr. Joao de Labre e Lima, Londra'da Portekiz Maslahatgüzarı, 
M . l'Ing Arthur de Mello Qointella Saldanha, Sınai Mülkiyet Bü
rosu Müdürü. 

Sa Majeste isveç Kiralı adına : 
M le Dr. Cari Bırger Lmdgren, Beratlar Tescil Dairesi Şube Şefi, 
M . Âke de Zweigbergk. 
Isveçre Konfederasyonu Federal Meclisi adına : 
M Walther Kraft, Bern Federal Fikrî Mülkiyet Bürosu Müdürü, 

Çekoslovakya Cumhurreisi adına : 
M . le Dr. Karel Skâla, Ticaret Vekâletinde Yüksek Müşavir, 
M. le Dr. Otto Parsch, Ticaret Vekâletinde Sekreter. 

Son Altes Tunus Beyi adına : 
M . Charles Billecocq, Londra'da Fransız Umumi Konsolosu. 

Türk Cumhurreisi adına : 
Son Excellence A l i Fethi Bey, Türkiyenin Londra Büyükelçisi. 

Sa Majeste Yugoslavya Kiralı adına : 
M le Dr. Janko Choumane, Millî Sınai Mülkiyeti Himaye Dairesi 
Reisi. 
Yukarda isimleri yazılı şahıslar, usulüne uygun olarak mütekabi-

len tam salâhiyetlerini bildirdikten ve bu salâhiyetlerinin usulüne uygun 
olduğu görüldükten sonra aşağıdaki hükümleri kabul etmişlerdir. 

Madde — 1. 

(1) işbu Mukavelename kendilerine tatbik edilen memleketler, 
sınai mülkiyetin himayesi içm bir ittihat teşkil etmişlerdir. 

(2) Sınai mülkiyetin himayesinin mevzuu, ihtira beratları, faydalı 
modeller, sınai resim ve modeller, fabrika veya ticaret markaları, tica
ret unvanları, mevrıt işaretleri veya menşe unvanları ve gayrikanuni 
rekabetin men'i ve teczıyesıdir. 

(3) Smai mülkiyet, en geniş mânada anlaşılmakta olup, yalnız dar 
mânada sanayi ve ticarete inhisar etmıyerek aynı zamanda şarap, hu
bubat, yaprak tütün, meyva, hayvan, madenler, maden suları, bira, çiçek 
ve un gibi zirai sanayi sahalarına ve maden istihracı sanayiine ve bilû
mum sınai mamul veya tabii mahsulleri de ihtiva eder 

(4) ittihat memleketleri mevzuatiyle kabul edilmiş olan İthal be
ratları, ıslah ve ikmal beratları, ilâve berat ve tasdiknameleri, ilâh gibi 
muhtelif nevi sınai beratlar ihtira beratları meyanma dâhildir. 

Madde — 2. 
(1) ittihat memleketlerinden her birinin tebaası, diğer bütün itti

hat memleketlerinde sınai mülkiyetin himayesi hususunda alâkalı ka-
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nunların tebaaya bahşettikleri ve ileride edecekleri musaadattan işbu 
Mukavelename ile derpiş edilmiş hususi haklara halel gelmemek şartıylî 
istifade ederler. Binnetice haklarına vâki olan her tecavüze karşı o mem
leket tebaası için vazedilmiş olan şekil ve şartları ifa etmek kaydıyle 
onların mazhar olduğu himayenin aynına nail olacak ve aynı kanuni yol
lara müracaat edebileceklerdir. 

(2) Bununla beraber, sınai mülkiyet haklarının her hangi bitin
den istifade hususunda ittihada dâhil memleketler tebaasından, himaye
nin istenildiği memlekette hiçbir ikametgâh veya müessese sahibi olmak 
şartı talebedilemez. 

(3) ittihat memleketlerinden her birinin adlî ve idari usulü mu
hakemeleri ve salâhiyet ve ikametgâh intihabına veya bir vekil tâyinine 
dair sınai mülkiyet kanunlarında talebedılen hususlar hakkındaki ka
nuni hükümler kati surette mahfuzdur. 
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Madde 3. 
ittihada dâhil olmıyan memleketler tebaasından olup da ittihada 

dâhil memleketlerden birinin ülkesinde mukim veya hakikî ve ciddi smaı 
veya ticari müessese sahibi olanlar ittihat memleketleri tebaası gibi 
muamele görürler. 

Madde — 4. 

A — (1) ittihat memleketlerinden birinde, bir ihtira beratı, fay
dalı model, sınai resim veya model, fabrika veya ticaret markası tescili 
talebini usulü dairesinde tevdi etmiş olan kimse veya kendisinin kanuni 
halefi, diğer memleketlerdeki tevdi hususunda aşağıda tâyin edilen müh
letler zarfında rüçhan hakkından istifade edecektir. 

(2) ittihat memleketlerinden her birinin dahilî kanunu veya mü-
taaddit ittihat memleketleri arasında akdedilmiş beynelmilel muahede
ler hükümlerine tevfikan usuiu dairesinde yapılmış, millî, tevdi kıyme
tini haiz her tevdıin, rüçhan hakkı tevlidedeceği kabul olunmuştur. 

B — Binnetice, bu mühletlerin hitamından evvel diğer ittihat 
memleketlerinden birinde, sonradan yapılmış olan tevdi, aradaki fasıla 
zarfında gerek, bilhassa diğer bir tevdi, ihtiram neşir ve ilânı veya iş
letilmesi, resim veya model nüshalarının satışa çıkarılması, markanın 
kullanılması, suretiyle yapılan emrivakilerle haleldar edilemez ve bu 
emrivakiler ne üçüncü şahıs'ar lehine bir hak, ne de şahsı bir tasarruf 
tevlidedemez. Rüçhan hakkına esas olan birinci talep tarihinden evvel 
üçüncü şahıslar tarafından ıktisabedılmiş bulunan haklar, ittihat mem
leketlerinden her birinin dahilî mevzuatı hükümleriyle mahfuzdur. 

C —• (1) Yukarda zikredilen rüçhan mühletleri, ihtira beratları 
ve faydalı modeller için on iki ay ve sınai resim ve modellerle, fabrika 
veya ticaret markaları için altı aydır. 

(2) Bu mühletler ilk talebin tevdi edildiği tarihten itibaren işleme
ye başlar, tevdi günü mühlete dâhil değildir. 

(3) Mühletin son günü himayenin talebedıldıği memlekette kanu
nen kabul edilmiş bir tatil gününe veya Dairenin talepnamelerin tev
diini kabul için açık bulunmadığı bir güne tesadüf ettiği takdirde, müh
let, takibedecek ilk iş gününe kadar uzatılır. 

D — (1) Mukaddem bir tevdi muamelesine müsteniden rüçhan 
hakkından istifade etmek istiyen kimse, bu tevdiin yapıldığı tarih ve 
memleketi beyan etmeye mecburdur. Her memleket bu beyanın en geç 
olarak ne zaman yapılması lâzım geleceğini tâyin eder. 

(2) Bu kayıtlar, salâhiyettar idare tarafından yapılan neşriyata 
ve bilhassa beratlara ve o beratlara ait tarıfnamelere dercedilecektir. 

(3) ittihat memleketleri, rüçhan hakkı talebinde bulunan kimse
den evvelce tevdi etmiş olduğu talebin (Tarifname, resimler, ilâh) bir 
suretinin ibrazını talebedebilir. Bu talebi kabul etmiş olan idare tara
fından aslına mutabık olduğu tasdik edilen suret her türlü tasdik mua
melesinden muaftır ve sonraki tevdi tarihinden itibaren üç aylık bir 
mühlet zarfında harçsız olarak her vakit tevdi edilebilir Mezkûr idare 
tarafından verilmiş tevdi tarihini gösterir bir tasdiknamesinin ve bir ter
cümenin surete eklenmesi de talebolunabilir. 

(4) Talebin tevdii anında rüçhan hakkının beyanı için sair for
malitelerin ifası istenemez, ittihat memleketlerinden her biri bu mad
dede derpiş edilmiş formalitelerin yapılmamasından tevellüt edecek neti
celeri tesbit eder, fakat bu neticeler rüçhan hakkının ziyamdan ileri gi
demez. 

(5) Tevsika ait sair hususlar sonradan talebedilebilir. 
E — (i) Bir memlekette bir faydalı modelin tevdiinden müte

vellit rüçhan hakkına müsteniden sınai bir resim veya model tevdi edildiği 
takdirde rüçhan mühleti ancak, sınai resim ve modeller için tesbit edil
miş olan mühlettir. 

(2) Bundan başka bir memlekette bir berat talebinin tevdiinden 
mütevellit rüçhan hakkına müsteniden bir faydalı modelin tevdii caiz 
olduğu gibi aksı de caizdir. 

F — Hiçbir ittihat memleketi, memleket kanununa göre, ihtira 
vahdeti olmak şartiyle, bir berat talebini, mütaaddit rüçhan hakları ta
lebini ihtiva etmesi sebebiyle, reddedemez. 

G — Bir berat talebinin karışık olduğu tetkik neticesinde anlaşılırsa 
talep sahibi, her birinin tarihi ilk müracaat tarihi olmak üzere ve icabında 
rüçhan hakkından mütevellit faydayı da muhafaza ederek talebini bir
takım tâli taleplere ayırabilir. 

H — Rıi'-han hakkı talebedılen ihtiranın bazı unsurlarının menşe 
memlekette yapılan talepte yazılı metalip meyanında bulunmaması sebe
biyle rüçhan hakkı reddedilemez Şu kadar ki, talebe eklenmiş bulunan 
evrakta mezkûr unsurların vazıh bir surette tebarüz ettirilmiş olması 
lâzımdır. 

Madde — 4. (Birinci mükerrer) 

(1) Muhtelif ittihat memleketlerinde ittihat tebaası tarafından 
talebedılen beratlar ittihada dâhil olan veya olmıyan diğer memleketlerde 
aynı ihtira için alınmış olan beratlardan müstakildir. 

(2) Bu hüküm mutlak olarak ve bilhassa rüçhan mühleti zarfında 
talebedılen beratların gerek butlan ve sukut sebepleri ve gerek mûtat 
devam müddeti itibariyle müstakil bulunduğu mânasında anlaşılmak 
lâzımgelir. 

(3) Bu hüküm mer'iyete vaz'ı anında mevcut olan bilcümle ihtira 
beratlarına tatbik olunur. 

(4) Yeniden bazı memleketlerin iltihakı takdirinde iltihak anında 
her iki tarafta mevcut olan ihtira beratları için aynı veçhile hareket 
olunur. 

(.") Rüçhan hakkından faydalanılarak istihsal edilen beratlar, rüç
han hakkından faydalanmaks-zın talep veya ita edilmiş oldukları tak
dirde, muhtelif ittihat memleketlerinde, istifade edecekleri müddete eşit 
bir müddetten faydalanırlar. 

Madde —• 4. (ikinci mükerrer). 

Muhteri, beratta, muhteri sıfatiyle zikredilmek hakkını haizdir. 

Madde — 5. 
A —• (1) ittihat memleketlerinden birinde veya diğerinde İmal 

edilmiş mevaddm, berat sahibi tarafından beratın verildiği memlekete 
ithal beratın sukutunu intacetmez. 

(2) Bununla beraber ittihat memleketlerinden her biri treratla 
bahşedilen inhisar hakkının kullanılmasından tevellüt edebilecek, ihtiraın 
işletilmemesi gibi, suiistimalleri önlemek için lüzumlu kanuni tedbir
leri almağa salahiyetlidir. 

(3) Bu tedbirler, ancak mecburi lisans verilmesi, mezkûr suiisti
mallerin önlenmesine kâfi gelmediği takdirde, beratın sukutunu istilzam 
edebilir. 

(4) Her halde, beratın itasından itibaren üç sene geçmedikçe mec
buri lisans verilmesi talebedilemez ve bu lisans ancak berat sahibi meşru 
mazeretler gösteremediği takdirde verilebilir tik mecburi lisansın veril
mesinden itibaren iki sene geçmedikçe bir beratın iskat veya iptali için 
her hangi bir muamele yapılamaz. 

(5) Yukardaki hükümler, lüzumlu tadiller mahfuz kalmak şar
tiyle, faydalı modellere de kabili tatbiktir. 

B — Sınai resim ve modellerin himayesi, gerek işletme hakkından 
ve gerekse himaye gören eşyaya muadil eşyanın ithalinden dolayı hfer 
hangi bir suretle sakıt olamaz. 

C (1) Tescil edilen markanın kullanılması bir memlekette mec
buri ise, tescil, ancak, mâkul bir mühletten sonra ve alâkadarın faaliyete 
geçmemesi sebeplerinin ispat edilememesi halinde iptal edilebilir. 

(2) Bir fabrika veya ticaret markasının ittihat memleketlerinden 
birinde tescil edildiği şekil itibariyle haiz olduğu temyiz edici vasfına 
halel getırmiyen unsurlarla farklı bir şekilde, sahibi tarafından kulla
nılması, tescilin hükümsüzlüğünü mucıbolmaz ve markaya sağlanan hi
mayeyi azaltmaz. 

(3) Aynı markanın aynı veya mümasil mahsuller üzerinde, hi
mayenin talebedıldıği memleket millî kanunları hükümlerine tevfikan, 
markanın müşterek sahibi olarak telâkki edilen sınai veya ticari teşeb-

j büsler tarafından aynı zamanda kullanılması, halkı hataya düşürmemek 
i ve âmme menfaatine mugayir olmamak şartiyle, tescile mâni olamıya-



7 ŞUBAT 1957 (Resmî Gazete) Sahîfe: 16253 

cağı gibi mezkûr markaya ittihat memleketlerinden her hangi birisinde 
temin edilen himayeyi azaltmıyacaktır. 

D — Beratın, faydalı modelin, fabrika veya ticaret markasının tes
cilinin veya sınai resim veya modelin tevdiinin mahsul üzerinde işaret 
veya zikredilmesi, hakkın tanınması için talebedilmiyecektır. 

Madde — 5. (Mükerrer) 

(1) Sınai mülkiyet haklarının mahfuz kalması için konulmuş olan 
harçların tediyesi hususunda, millî kanunlar tarafından vaz'edildiği tak
dirde, munzam bir harcın da tediyesi surtiyle en az üç aylık bir mühlet 
daha verilir. 

(2) Bundan başka ittihat memleketleri ihtira beratları için gerek 
bu munzam mühleti en az altı aya çıkarmayı ve gerek harçların tediye 
edilmemesi yüzünden sakıt olan beratın eski haline getirilmesini derpiş 
etmeyi taahhüt ederler; bu tedbirler dahilî mevzuatın derpiş ettiği şart
lara tabi kalır. 

Madde — 5. (İkinci mükerrer) 

(1) Diğer ittihat memleketlerinin gemilerinde, tekne, makineler, 
aletler, teçhizat ve diğer teferruat aksamı için de berat sahibinin bera
tına mevzu teşkil eden vasıtaların münhasıran geminin ihtiyaçlarında 
kullanılması ve bu gemilerin memleket sularına muvakkat ve arızi olarak 
girmiş bulunması şartiyle, 

(2) Berata mevzu teşkil eden vasıtaların diğer ittihat memleket
lerinin hava ve kara cer ve tahrik makinelerinin veya bu makine ve 
alâtın aksam ve teferruatının inşasında veya işletilmesinde kullanılması 
ve bunların muvakkaten veya arızi olarak o memlekete girmiş bulun
ması şartiyle, ittihat memleketlerinin her birinde berat sahibinin hak
larına halel getirmez. 

Madde — 6. 
A — Menşe memlekette usulüne uygun olarak tescil edilmiş fab

rika veya ticaret markalarının diğer ittihat memleketlerinde aşağıda 
gösterilen kayıtlar mahfuz kalmak şartiyle, aynen tevdii ve himayesi 
kabul edilecektir. Bu memleketler, katî tescil muamelesine tevessül et
meden evvel, menşe memleketteki salâhiyettar makamdan verilmiş bir 
tescil tasdiknamesinin ibrazını talebedebıleceklerdir. Bu vesika için hiç
bir tasdik^ muamelesi talebedilemez. 

B —• (1) Bununla beraber aşağıda yazılı markalar red veya iptal 
olunabilecektir. 

1) Himayenin talebedildiği memlekette üçüncü şahıslar tarafından 
iktisabedilmlş olan haklara halel verecek mahiyetteki markalar, 

2) Temyiz edici vasıflardan mahrum olan veya münhasıran tica
rette mahsullerin nev'ini, cinsini, miktarını, varacağı yeri, kıymetim 
menşe mahallini veya istihsal olunduğu zamanı göstermeğe veyahut hi
mayenin talebedildiği memlekette cari lisanda veya ticaretinde meşru 
ve müstakar teamüllerinde kullanılması mûtat olmuş olan alâmet ve 
işaretlerden terekkubeden markalar. 

Bir markanın temyiz edici vasıflarının takdirinde hâdiseye taallûk 
eden bilcümle ahval ve şerait ve bilhassa markanın kullanıldığı müddet 
nazarı itibara alınacaktır. 

3) Ahlâka veya nizamı âmmeye muhalif olan bilhassa halkı alda
tacak mahiyette olan markalar. Bir marka yalnız markalar hakkındaki 
kanunların bazı hükümlerine uygun olmaması sebebiyle nizamı âmmeye 
muhalif addedilmemesi kabul edilmiştir. Meğer kı bu hükümler haddi 
zatında asayiş ve nizamı âmme ile alâkadar bulunsun. 

(2) Fabrika veya ticaret markaları, diğer ittihat memleketlerinde 
yalnız menşe memlekette himaye edilen markaların temyiz edici vas
fını ihlâl etmiyen ve markanın mezkûr menşe memlekette tescil edilmiş 
olduğu şekline nazaran hüviyetine temas eylemiyen unsurlarla farklı 
olmaları sebebiyle reddedilemiyeceklerdir. 

C) Tevdi sahibinin hakikî ve ciddi mahiyette sınai veya ticari bir 
müessesesinin bulunduğu ittihat memleketi ve böyle bir müessesesi bulun
madığı takdirde ikametgâhının bulunduğu ittihat memleketi ve ittihat 
memleketleri dâhilinde ikametgâh sahibi değilse ittihada dâhil bir mem
leket tebaasından olduğu halde tâbiiyetinde bulunduğu memleket, menşe 
memleket sayılır. 

D) Bir fabrika veya ticaret mar&asr menşe memlekette ve müta-
akrben bir veya mutaaddit diğer ittihat memleketlerinde usulüne tev
fikan tescil edildiği takdirde, bu millî markalardan her biri, ithal mem
leketinin dahilî mevzuatına uygun olması şartiVle, tescil olunduğu tarih
ten itibaren menşe memleketteki markadan müstakil olarak telâkki 
•ailecektir. 

E) Menşe memlekette bir marka tescilinin tecdidi, markanın tescil 
edildiği diğer ittihat memleketlerindeki tescilinin tecdidi mecburiyetini 
hiçbir surette mustelzım olmıyacaktır. 

F) Dördüncü maddedeki mühlet içinde yapılmış olan marka tevdii 
muamelesi neticesinde iktisabedılmış olan rüçhan hakkından istifade, 
menşe memleketteki tescil ve mühletin hitamından sonra vâki olsa bile, 
mahfuz kalacaktır. 

Madde — 6 (Mükerrer) 

(1) İttihat memleketleri, tescilin talebedildiği memleketin sala
hiyetli makamları tarafından mezkûr memlekette işbu Mukavelenameden 
istifade edeceği kabul olunan bir şahsa ait olduğu ve aynı veya mümasil 
mahsullerde kullanıldığı umumen malûm olduğu mütalâa edilen bir mar
kanın iltibasa meydan verecek surette kopyasını, taklidini veya tercü
mesini teşkil eden bir fabrika veja ticaret markasının tescilini, gerek 
memleket mevzuatı müsait olduğu takdirde re'sen, gerek alâkalının talebi 
üzerine ret veya iptal etmeği taahhüt ederler. 

(2) Bu markaların kaydının terkinini talep için en az üç senelik 
bir mühlet verilmesi lâzımdır. Bu mühlet markanın tescili tarihinden 
başlar. 

(3) Suiniyetle tescil edilmiş olan markaların terkinini talep İçin 
mühlet tesbit edilmez. 

Madde — 6. (İkinci mükerrer) 

(1) ittihat memleketlerine ait arma, bayrak vesair hükümranlık 
alâmetlerinin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş olan resmî kontrol 
ve teminat, işaret ve damgalarının ve keza diğer armacılık sanatı ba-
kımmdan her türlü taklitlerin salahiyetli makamların müsaadesi olma
dan gerek fabrika veya ticaret markası ve gerek bu markaları tertibe-
den unsurlar olarak tescilini ret veya iptal eylemeği münasip tedbirlerle 
kullanılmasının men'inı temin hususunda ittihat memleketleri mutabık 
kalmışlardır. 

(2) Resmî kontrol ve teminat işaretleri ve damgalan hakkındaki 
memnuiyet ancak, bunları ihtiva eden markaların aynı veya mümasil 
nevi eşya üzerinde kullanılmaya tahsis edilmiş olması halinde tatbik 
edilecektir. 

(3) Bu hükümlerin tatbiki için ittihat memleketleri mutlak su
rette veya bazı kayıtlarla bu maddenin himayesi altına koymak istedik
leri veya istiyecekleri hükümranlık alâmetlerinin ve resmî kontrol ve 
teminat işaret ve damgalarının listesini ve bu liste üzerinde muahharen 
yapılacak bilcümle tadilâtı Bern Beynelmilel Bürosu vasıtasiyle müte-
kabilen yekdiğerine bildirmek hususunda mutabık kalmışlardır ittihat 
memleketlerinden her biri tebliğ edilen listeleri vakti münasibinde umu
mun ıttılaına arzedecektir. 

(4) Her ittihat memleketi bu tebliği aldığı tarihten itibaren on iki 
aylık bir mühlet zarfında itirazları olduğu takdirde bunu Bern'deki Bey
nelmilel Büro vasıtasiyle alâkadar memlekete bildirebilir. 

(5) Umumen malûm olan hükümranlık alâmetleri hakkında birinci 
fıkrada yazılı olan tedbirler ancak 6.X.1925 tarihinden sonra tescil edilen 
markalara tatbik olunur. 

(6) Umumen malûm olmıyan hükümranlık alâmetleri ve resmî 
işaret ve damgalar hakkında bu hükümler ancak üçüncü fıkrada yazılı 
tebligatın alındığı tarihten iki ay geçtikten sonra tescil edilen marka
lar hakkında kabili tatbiktir. 

(7) Suiniyetle hareket edilmiş ahvalde ittihat memleketleri 
6 X1925 tarihinden evvel tescil edilmiş olan hükümranlık alâmetlerini, 
işaret ve damgaları ihtiva eden markaları dahi terkin etmek salâhiye
tini haizdirler. 

(8) Kendi memleketlerinin hükümranlık alâmetlerini, işaret ve 
damgalarım kullanmak salâhiyetini haiz olan her ittihat memleketi te
baası, bunlarla diğer bir memleketınkllerle arasında benzerlik olsa dahi, 
bunları kullanabileceklerdir. 

(9) ittihat memleketleri, ticaret sahasında diğer ittihat memle
ketlerinin armalarının izinsiz kullanılmasını, mahsulâtın menşei hakkında 
hataya sevkedecek mahiyet arzettiği takdirde, menetmeği taahhüt ederler. 

(10) Yukarda yazılı olan hükümler, bir ittihat memleketi tarafın
dan kabul edilmiş armaları, bayrakları, nişanları vesair hükümranlık 
alâmetlerini veya resmî işaret ve damgalarını izinsiz olarak ihtiva eden 
markaları, 6 nci maddenin B (1) inci fıkrasının 3 numaralı bendinin tat
biki suretiyle ret veya iptal etmek salâhiyetinin istimaline mâni teşkil 
etmez. 
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Madde — 6. {Üçüncü mükerrer) 

(1) Bir ittihat memleketinin mevzuatına tevfikan, hır markanın 
devir ve temliki, ancak, markanın ait olduğu teşebbüsün veya ticari ma
melekin aynı zamanda naklinin vukubulması ile muteber olduğu takdirde, 
bunun kabul edilmesi için mezkûr memlekette bulunan teşebbüs veya 
ticari mamelek kısmının münhasıran orada devir ve temlik edilmiş mar
kayı taşıyan mamullerin imalini veya satışını yapmak hakkıyle birlikte 
kendisine devir ve temlik yapılana devredilmesi kifayet eder. 

(2) Kendisine devir ve temlik yapılan kimse tarafından kullanıl
ması, bilhassa konulacağı mamullerin menşei, mahiyeti veya esaslı va
sıfları itibariyle bilfiil halkı hataya düşürecek mahiyette olan her turlu 
markaların devrini muteber addetmeğe bu hukum, ittihat memleketle
rine mükellefiyet tahmil etmez. 

Madde — 7. 

Ticaret veya fabrika markasının üzerine konulacağı mahsulün ma
hiyeti, markanın tesciline, hiçbir suretle mâni olmıyacaktır. 

Madde — 7. (Mükerrer) 

(1) Mevcudiyeti menşe memleket kanununa muhalif olmıyan te
şekküllere ait kolektif markaların, bu teşekküller sınai veya ticari mü
essese sahibi olmasa bile, tevdi ve himayesini kabul eylemeği ittihat mem
leketleri taahhüt ederler. 

(2) Her mmeleket bir kolektif markanın hangi kayıt ve şartlar 
altında himayesinin kabul edilebileceğini serbestçe tâyin edecek ve bu 
marka umumi menfaate muhalif olduğu takdirde reddedılebılecektir. 

(3) Bununla beraber, mevcudiyeti menşe memleket kanununa mu
halif olmıyan her hangi bir teşekküle, mezkûr teşekkülün himayenin 
talep edildiği memlekette müesses bulunmaması veya mezkûr memleket 
kanununa tevfikan teşekkül etmemiş olması sebepleriyle, bu kabîl mar
kaların himayesi reddedilemiyecektir. 

Madde — 8. 

Ticaret unvanı, bir fabrika veya ticaret markası aksamından bu
lunsun veya bulunmasın, tevdi ve tescil mecburiyeti olmaksızın, ittihada 
dâhil memleketlerin kâffesinde himaye edilecektir. 

Madde — 9. 

Gayri kanuni olarak bir fabrika veya ticaret markasını veyahut ti
caret unvanını taşıyan her mamul, bu marka veya ticaret unvanının ka
nuni himayeye müstahak olduğu ittihada dâhil memleketlere ithali es
nasında müsadere edilecektir. 

(2) Müsadere muamelesi, gayrı kanuni olarak marka veya ticaret 
unvanın konulduğu memlekette veya mamulün ithal edildiği memlekette 
dahi yapılır. 

(3) Müsadere muamelesi gerek müddeiumuminin, gerek diğer her 
hangi salâhiyettar makamın ve gerek hakikî veya hükmi şahıs olan alâ
kadar tarafın talebi üzerine her memleketin dahilî mevzuatına tevfikan 
vâki olacaktır. 

(4) Resmî makamlar transit halinde, müsadere muamelesi yap
maya mecbur değildir. 

(5) Bir memleket mevzuatı, ithal sırasında müsadere muamelesini 
kabul etmediği takdirde, bu muamele yerme ithalin men'i veya dâhilde 
müsadere kaim olacaktır. 

(6) Bir memleket mevzuatı ithal sırasında müsadereyi ve ithalin 
men'ini, dâhilde müsadereyi kabul etmediği takdirde, bu mevzuatın 
ona göre tadiline intizaren, bu tedbirler yerine o memleket kanununun 
mümasil hallerde kendi tebaasına temin ettiği dâva ve hukuk yollan kaim 
olacaktır. 

Madde 10. 
(1) Geçen madde hükümleri mahreç işareti olarak muayyen bir 

mahal veya memleket ismini sahte bir surette ve bu işaret muhayyel ve
yahut hileli bir kasıt ile alınmış bir ticaret unvanına merbut olarak ta
şıyan bilcümle mamullere tatbik olunur. 

(2) Her halde, bu mamulün istihsal, imal veya ticaretiyle meşgul 
olan ve gerek sahte mahreç yeri olarak gösterilen mahalde, gerek bu 
mahallin bulunduğu havalide, gerek sahte bir surette gösterilen memle
kette gerek sahte mahreç işaretinin kullanıldığı memlekette müesses bu
lunan ister hakikî, ister hükmi bir şahıs olsun her müstahsil, alâkadar 
taraf tanınacaktır. 

Madde — 10. (Mükerrer) 

(1) İttihat memleketleri gayri kanuni rekabete karşı itihada dâhil 
memleketler tebaasına falı bir himaye teminine mecburdurlar. 

(2) Sınai ve ticari sahalarda namuskârane teamüllere aykırı olan 
her türlü rekabet hareketi bir gayrı kanuni rekabet fiili teşkil eder. 

(3) Bilhassa aşağıdaki hususlar menedılecektır : 
1. Bir rakibin müessesesi, mahsulleri veya sınai veya ticari faali

yeti ile her hangi bir suretle iltibasa mahal verecek mahiyette olan bi
lûmum fuller. 

2. İcrayı ticaret sırasında, bir rakibin müessesesini, mamullerini 
veya sınai veya ticari faaliyetim itibardan, düşürecek mahiyette yalan 
isnatlarda bulunmak. 

Madde — 10. (İkinci mükerrer) 

(1) İttihat memleketleri 9, 10 ve 10 mükerer maddelerde zikredi
len bütün fiillerin müessir bir surette men'ı içm diğer ittıhade dâhil 
memleketler tebaasına gerekli kanuni müracaat yollan teminini taahhüt 
ederler. 

(2) Bundan başka alâkadar sanayici, tüccar ve müstahsilleri tem
sil eden ve mevcudiyetleri memleketlerinin kanunlarına muhalif olmıyan 
sendika ve cemiyetlerin 9, 10 ve 10 mükerrer maddelerde yazılı fiillerin 
men'ı maksadıyle ve himayenin talep edildiği memleket kanunun sen-
drka ve cemiyetlere bu hakları tanıdığı nispette, adlî veya idari makam
lar nezdmde teşebbüste bulunmalarına müsaade edecek tedbirler almayı 
taahhüt ederler. 

Madde — 11. 

(1) İttihat memleketleri içlerinden birinin arazi üzerinde tertip-
edılmiş olup resmî manşe t te bulunan veya resmen tanınmış olarak teşkil 
edilen beynelmilel sergilerde teşhir edilecek mamuller için berat verile
bilecek ihtiralara, faydalı modellere, sınai resim veya modellere ve fab
rika veya ticaret markalarına, dahilî kanunlarına tevfikan muvakkat bir 
himaye bahşedeceklerdir. 

(2) Bu muvakkat himaye dördüncü maddedeki mühletleri uzatmaz. 
Bilâhare rüçhan hakkı istenildiği takdirde, her memleket idaresi, bu hu
sustaki mühleti o mahsulün sergiye ithal edildiği tarihten itibaren hesap 
edecektir. 

(3) Her memleket, teşhir edilen maddenin aynı olduğuna ve ithal 
tarihine delil olmak üzere lüzum göreceği evrakı müspiteyi ıstiyebile-
cektir. 

Madde — 12. 

(1) İttihat memleketlerinden her biri hususi bir sınai mülkiyet 
idaresi tesis etmeyi ve ihtira beratlarını, faydalı modelleri sınai resim 
veya modelleri, fabrika veya ticaret markalarını, umumun ıttılaına koy
mak üzere merkezi bir depo vücuda getirmeyi taahhüt ederler. 

(2) Bu idare mevkut resmî bir gazete çıkaracak ve : 
a) İta edilen beratların sahiplerinin isımlernii ve berata bağlanan 

ıhtıraların kısa bir hulâsasını, 
b) Tescil edilen markaların örneklerini 

muntazaman neşredecektir. 

Madde — 13. 
(1) Sınai mülkiyetin himayesi için Mıletlerarası Büro namı altında 

Bern'de tesis edilmiş olan Milletlerarası Daire, İsviçre Konfederasyonu 
Hükümetinin yüksek salâhiyeti altma vaz'edilmiş olup bu Hükümet ta
rafından teşkilâtı tanzim edilir ve faaliyetine nezaret olunur. 

(2) Beynelmilel Büronun resmî lisanı Fransızcadır. 
(3) Beynelmilel Büro sınai mülkiyetin himayesiyle alâkalı her türlü 

malûmatı merkezi bir surette toplar, tevhit ve neşreder. İttihadı alâ
kalandıran müşterek faydayı haiz tetkik ve tetebbulara girişir ve muh
telif idareler tarafından emrine amade tutulacak vesikaların yardımı ile 
ittihadın mevzuu ile alâkalı meseleler hakkındaki yazıları Fransızca bir 
mevkutede neşreder. 

(4) Bu mevkutenin nüshaları vo aynı suretle Beynelmilel Büro ta
rafından neşredilen bilcümle vesikalar, itihada dâhil memleketler idare
leri arasında aşağıda zıkredıler, .iştirak hisseleri miktarı nispetinde tak
sim olunur. Gerek yukarda zikredilen idareler ve gerek cemiyet, şirket ve 
şahıslar tarafından ilâveten talep edilecek nüsha ve vesikaların bedeli 
ayrıca tediye edilir. 

(5) Beynelmilel ^ ü r o , beynelmilel sınai mülkiyet işleriyle alâkalı 
meseleler hakkında ittihat memleketlerinin ihtiyacı olabilecek hususi 
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malûmatı vermek için her an bu memleketlerin emrine amade buluna
caktır. Beynelmilel Büro Müdürü kendi idaresi hakkında senelik bir ra
por hazırlar ve bunu butun ittihat memleketlerine tebliğ eder. 

(6) Beynelmilel Büronun alelade masrafları Itthat memleketleri 
tarafından müştereken deruhte olunur. Yem bir karar alınıncaya kadar 
bu masraflar senede yuz yirmi bin İsviçre Frangını tecavüz edemez. 
Bu meblâğ icabı halinde 14 üncu maddede zikredilen konferanslardan 
birinde ittifakla verilecek karar üzerine artırılabilir. 

(7) Murahhasların toplantılar veya ıdan konferansların mesaisine 
ait masraflarla bir konferansın mukarreratına tevfikan yapılan hususi 
çalışmaların veya neşriyatın tevlit edebileceği masraflar aleiâde masraf
lara dâhil değildir. Senelik balığı 20 000 isviçre Frangım tecavüz ede-
miyecek olan bu masraflar aşağıdaki 8 inci fıkra hükümlerine tevfikan 
Beynelmilel Büronun faaliyeti içm ödedikleri iştirak hissesi nispetinde 
ittihat memleketleri arasında taksim olunur. 

(8) Her memleketin bu masraflar yekûnundaki iştnak hissesini 
tâyin etmek ıçm ittihat memleketleri ve muahharan ittihada iltihak ede
cek olanlar altı sınıfa ayrılarak bunlardan her bin aşağıda yazılı muay
yen miktarda vahitler nispetinde iştirak ettirilecektir. 

ıncı 
» 

üncü 

inci 
ncı 

Sınıf 

» 

25 
20 
15 
10 
5 
3 

Vahit 

Eu emsal her sınıftaki memleketlerin adediyle zarbedılerek bu suret
le elde edilecek hâsılı zarplar yekûnu masraf yekûnunun taksim edilecek 
vahitlerin miktarını teşkil edecektir. Harici kısmet masraf vahidi baliğini 
verir. 

(9) İttihat memleketlerinden her biri girişi esnasında hangi sınıfa 
ithali arzusunda olduğunu bildirir. Bunania beraber, ittihat memleket
lerinden her biri muahharan diğer bir sınıfa ithalini istediğini beyan ede
bilir. 

(10) İsviçre Konfederasyonu Hükümeti Beynelmilel Büronun sarfi
yatını murakabe eder, lüzumlu avansları verir ve diğer idarelerin kâffe
sine tebliğ edilecek olan senelik hesapları tanzim eder. 

Madde 14. 
(1) Bu Mukavelename ittihaz sistemini tekemmül ettirecek mahi

yette ıslahatın ithali için zaman zaman gözden geçirilecektir. 
(2) Bu maksatla, ittihat memleketlerinden birinde murahhasları 

arasında mutevali bir surette konferanslar akdedilir. 
(3) Konferansın toplanacağı memleket idaresi, Beynelmilel Büro

nun yardımiyle bu konferansın mesaisini hazırlıyacaktır. 

(4) Beynelmilel Büronun Müdürü, konferans celselerinde hazır bu
lunacak ve rey sahibi olmaksızın münakaşalara iştirak edecektir. 

Madde 15. 
İttihat memleketlerinin, sınai mülkiyetin himayesi için kendi ara

larında ayrıca hususi ıtılâfnameler akdetmek hakkını mütekabılen muha
faza edecekleri kararlaştırılmıştır. Ancak bu ıtılâfnameler bu Muka
velename hükümlerine asla muhalif olınıyacaktır. 

Madde 16. 
(1) Bu Mukavelenameye hiç iştirak etmemiş olan memleketlerin 

talepleri üzerine iltihakları kabul edilecektir. 
(2) Bu iltihak diplomasi yolıyle İsviçre Konfederasyonu Hüküme

tine ve bu Hükümet tarafından diğer hükümetlere tebliğ olunacaktır. 

(3) Bu iltihak, mevcut Mukavelenamenin ihtiva ettiği bütün ka
yıtlara ve bahşettiği bütün faydalara tam ve kâmil bir surette dâhil ve 
sahip olmayı tazammun eder ve İsviçre Konfederasyonu Hükümeti tara
fından diğer ittihat memleketlerine yapılmış tebliğin gönderilmesinden 
bir ay sonra hüküm ifade eder. Meğer ki, iltihak talebinde muahhar bir 
tarih zıkderılmemiş olsun. 

(D 

Madde — 16. (Mükerrer) 

İttihat rrtemlekelermden her biri müstemlekelerinin, himayesi 
altındaki yerlerin, mandası alt'ndaki veyahut hükmü altına konmuş sair 
bütün yerlerin veya suv^erenetesi altındaki bütün yerlerin tamamında veya 
bir kısmında bu Mukavelenamenin tatbik edileceğini ihbar edebilir ve bu 

Mukavelename, mezkûr ihbarda yazılı butun araziye, İsviçre Konfede
rasyonu Hükümeti tarafından diğer ittihat memleketlerine yapılan teb
liğin gönderilmesinden bir ay sonra tatbik olunur. Meğer kı, vâki ihbarda 
muahhar bir tarih zikredilmemiş olsun. Bu ihbar vâki olmadığı takdirde 
Mukavelename mezkûr araziye tatbik edıLacz. 

(21 İttihat memleketlerinden her bırı bu Mukavelenamenin, birinci 
fıkrada derpiş edilmiş ihbara mevzu tesiri 1 eden arazının bir kısmında 
veya tamanvnda tatbik edilmesinin nihayete crd.ğını her an yazı ile İs
viçre Konfederasyonu Hükümetine ihbar edebilir ve Mukavelenamenin 
tatbiki İsviçre Konfederasyonu Hükümetine hitaben gönderilen ihbarna
menin alınmasından 12 ay sonra mezkûr ihbarda gösterilen arazide sona 
erer. 

(3) İşbu maddenin 1 inci ve 2 ncı fıkralarına tevfikan İsviçre Kon
federasyonu Hükümetine yapılmış butjn ihbarlar, bu Eukumet tarafından 
bütün ittihat memleketle! me tebliğ olunur. 

Madde — 17. 

Bu Mukavelenamen.n ihtiva ettiği mütekabil taahhütlerin icrası, lü
zumunda, ittihat memleketlerinin teşkilâtı esasiye kanunlariyle vaz'edil-
miş olan merasim ve kaidelerin ifasına bağlı olduğu takdirde, bu merasim 
ve kaidelerin tatbıkına mecbur olan memh ketler bunu en kısa müddet 
zarfında yapmayı taahhüt ederler. 

Madde — 17. (Mukerer) 

(1) Bu Mukavelename, çekilme ihbarının yapılacağı tarihten itiba
ren bir senenin hitamına kadar, gayrı muayyen bir müddet için mer'ıyette 
kalır. 

(2) Bu fesih ihbarı İsviçre Konfederasyonu Hükümetine hitaben 
yapılacaktır. Mezkûr ihbar, ancak, adına yapıldığı memleket hakkında 
hüküm ifade edecek ve bu Mukavelename diğer ittihat memleketleri için 
mer'ı kalacaktır. 

Madde — 18. 
Bu Mukavelename tasdik olunarak vesikaları en geç 1 Temmuz 1938 

tarihine kadar Londra'da tevdi edilmiş bulunacak ve tasdik eden memle
ketler arasında bu tarihten bir ay sonra mer'ıyet iktisap edecektir. Bu
nunla beraber, bu Mukavelename daha evvel en az altı memleket namı
na tasdik edildiği takdirde bu memleketler arasında altıncı tasdikname
nin tevdi keyfiyetinin İsviçre Konfederasyonu Hükümeti tarafmdan diğer
lerine tebliği tarihinden bir ay sonra ve mütaakıben tasdik edecek mem
leketler içm de bu tasdik muamelelerinden her birinin tebliğinden birer 
ay sonra mer'i olacaktır. 

(2) Yukarki fıkrada tâyin edilen müddet içinde tasdik vesikaları 
adlarına tevdi edilmemiş olan memleketler 16. madde hükümleri daire
sinde iltihak etmeler, kabul edilecektir. 

(3) İşbu Mukavelename tatbik edildiği memleketler arasındaki 
münasebetlerde 1883 tarihli Paris Itıhadı Mukavelenamesi ve mütaakıp 
tadıl mukavelenameleri yerine kaim olur. 

(4) İşbu Mukavelename haklarında tatbik edilmeyip, 1925 tarihin
de L a Haye'de tadil edilen Paris İttihadı Mukavelenamesi tatbik edilen 
memleketler için, La Haye tadili mer'i ve mutıber kalır. 

(5) Ne bu Mukavelename, ne de La Haye'de tadıl edilen Paris it
tihadı Mukavelenamesi haklarında tatbik edJmıyen memleketler ıçm 1911 
de VVashington'da tadil edilen Paris ittihadı Mukavelenamesi mer'i ve 
muteber kalır. 

Madde — 19. 
Bu Mukavele yalnız bir nüsha olarak imza edilerek Büyük Britanya 

ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümetinin arşivine tevdi olunur. 
Bu Hükümet tarafından diğer ittihat memleketi hükümetlerinin her bi
rine tasdikli birer sureti gönderilir. 

Londra'da tek nüsha olarak 2 
mistir. 
Almanya adına, 
Belçika adına; 
Küba adına; 
Serbest Danzig Şehri adına; 
Amerika Birleşik Devletleri adına; 
Fransa adına; 
Avusturalya adına; 
Macaristan adına; 
Japonya adına; 
Fas adına; 

Haziran 1934 tarihinde tanzim edil-

Avustuıya adına; 
Brezilya adına; 
Danimarka adına; 
İspanya adına; 
Finlandiya adına; 
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda 
adına; 
îrlânda Müstakil Devleti adına; 
Italva adına; 
Liechtenstein adına; 

(Resmi Gazete) 
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Norveç adına; 
Polonya adına; 
İsveç adına; 
İsviçre adına; 
Tunus adına; 
Yugoslavya adına; 

Meksika Birleşik Devletleri adına, 
Holânda adına; 
Portekiz adına; 
Suriye ve Lübnan adına; 
Çekoslovakya adına; 
Türkiye adına; 

2 H a z i r a n 1911 de Washington 'da , 6 K a s ı m 1923 de L a 
H a y e'de ve 2 Haz i ran 1934 de Londra 'da tadi l edi lmiş olan 
Ticaret E ş y a s ı üze r inde sahte m a h r e ç i ş a re t l e r in in men'i 

h a k k ı n d a 14 N i s a n 1891 ta r ih l i M a d r i t İ t i l â fnames i 

Usulü dairesinde salâhiyeti haiz olarak bu Itılâfnameyi imzalamış 
bulunanlar, müşterek bir mutabakat neticesinde, 6 Kasım 1925 tarihli 
La Haye İtilâfnamesının yerme kaim olmak üzere, aşağıdaki metni ka
bul etmişlerdir. 

Madde 1. 
(1) Sahte bir mahreç işareti taşımak suretiyle İşbu Itilâfnamemn 

tatbik edildiği memleketlerden birini veya bu memleketlerden birisinde 
kâin bir mahalli doğrudan doğruya veya bilvasıta menşe veya mahreç 
memleketi veya mahallî olarak gösteren mahsuller mezkûr memleket
lere ithal olundukları sırada müsadere edileceklerdir. 

(2) Müsadere keyfiyeti sahte mahreç işaretinin vaz'edildıği veya
hut bu işareti havı mahsulün ithal olunduğu memlekette dahi tatbik 
olunacaktır. 

(3) Eğer bir memleketin mevzuatı ithal esnasında müsadereye ce
vaz vermiyorsa, müsadere yerine ithalin men'ı kaim olacaktır. 

(4) Bir memleketin mevzuatı, ithal sırasında müsadereye veya it
hal memnuniyetine veya dâhilde müsadereye cevaz vermediği takdirde, 
işbu mevzuatın bu yolda tadiline intızaren mezkûr tedbirler yerine bu 
memleket kanunlarının mümasil ahvalde kendi tebaası hakkında tatbik 
ettiği dâva ve takip hakları kaim olacaktır. 

(5) Sahte mahreç işaretlerinin men'ıni temin edecek hususi müey
yideler mevcut değilse markalar ve ticaret unvanları hakkındaki kanun
ların, sahteliğin men'ıni derpiş eden hükümleri tatbik edilecektir. 

Madde — 2. 
(1) Müsadere keyfiyeti gumruk idaresinin talebi üzerine yapılacak 

ve bu idare, gerek hukmı ve gerek hakikî alâkalı şahısları derhal ha
berdar ederek ihtiyaten yapılan musadereyr arzu ettiği takdirde nizamı 
şekle ıfıag edebilmek imkânını verecektir. Bununla beraber, müddeiumu
mi vya diğer butun salâhıyettar makamlar, gerek zarar gören taratın 
talebi ile ve gerek re'sen müsadere talebinde bulunabilecektir. Bu takdir
de muamele ve muhakeme usulleri normal seyrini takıbedecektır. 

(2) Salâhıyettar makamlar, transit halinde müsadere hakkındaki 
ahkâmı tatbik ile mükellef değildirler. 

Madde 3. 
Bu hükümler satışın yapıldığı memleketten gayri bir memleketten 

çıkan mahsuller üzerine, satıcının isim veya adresini koymasına mâm 
teşkil etmez, takat bu takdirde ısım veya adresle birlikte sarih malûmatı 
ihtiva etmesi ve kolayca okunabilecek harflerle eşyanın imal veya istih
sal olunduğu mahal veya memleketin göster rlmesı veyahut eşyanın ha
kikî menşei hakkında her hangi bir hatanın husulüne mâm olmaya kıta-
yet edebilecek değer bir işaretin ilâve olunması lâzımgelir. 

Madde — 3. (Mükerrer) 

İşbu ttılâfnamenin tatbik edildiği memleketler, mahsullerin satışına, 
teşrihine veya arzına mütaallik ilân mahiyetini haiz bulunan ve bu mah
sullerin mahreci hakkında halkı yanıltabilecek mahiyetteki bilûmum işa
retlerin, ilânların, faturaların, şaraplara ait etiketlerin, ticarette kullanı
lan mektuplar, kâğıtlar veya ticari muhaberata ait her turlu evrak üze
rindeki işaretlerin, istimalini menetmeyi de deruhte ederler. 

Madde — 4. 

Cinsi, vasıfları itibariyle işbu Itılâfnamenin hükümleri dışında ka
lacak olan menşe işaretlerinin nelerden ibaret olduğuna, her memleketin 
mahkemeleri karar verecektir. Bununla beraber, bağcılık mahsullerinin 
yetiştiği mıntakayı gösteren menşe unvanları işbu madde ile vaz'edılen 
kaydı ıhtirazlye dâhil değildir. 

Madde — 5. 
(1) Sınai mülkiyetin hamıyesıne mahsus ittihada dâhil olup, henüz 

bu İtilâfnameye iştirak etmemiş olan memleketler, talep ettikleri takdir
de, umumi mukavelenamenin 16 nci maddesinde tâyin edilen şekil ve 
şartlar dairesinde bu İtilâfnameye kabul edileceklerdir. 

(2) Umumi Mukavlenamenın mükerrer 16 nci ve mükerrer 17 nci 
maddeleri hükümleri işbu Itılâfname hakkında da tatbık"olunur. 

Madde — 6. 
(1) Bu İtilâfname tasdik olunacak ve tasdik vesikaları en geç 1 

Temmuz 1938 tarihinde Londra'da tevdi edilecek ve bu Itılâfname nam
larına tasdik edilecek memleketler arasında bu tarihten bir ay sonra 
mer'ıyete girecektir. Bununla beraber, mezkûr tarihten daha evvel en az 
altı memleket namına tasdik edildiği takdirde, bu memleketler arasında 
altıncı tasdikin isviçre Konfederasyonu Hükümeti tarafından kendilerine 
tevdii tarihinden bir ay sonra ve bılâhara namlarına tasdik edilecek mem
leketler hakkında her tasdik muamelesinin tebliğinden bir ay sonra mer'i-
yete girecektir. 

(2) Bir evvelki fıkrada tâyin edilen mühlet zarfında namlarına 
tasdik vesikaları tevdi edilmemiş olan memleketler, Umumi Mukavele
namenin 16 nci maddesi hükümleri dairesinde, iltihak edebileceklerdir. 

(3) işbu Itılâfname tatbik edildiği memleketler arasında 14 Nisan 
1891 tarihinde Madrıt'te akdedilmiş bulunan Itılâfname ve mütaakıp 
tadili Itılâfnameler yerine kaim olacaktır. 

(4) işbu Itilâfnamemn tatbik olunmadığı ve fakat 1925 senesinde 
La Haye'de tadıl edilen Madrit itilâfnamesi tatbik edildiği memleketler 
hakkında bu sonuncu itilâfname mer'ı ve muteber olacaktır. 

(5) Aynı suretle, ne işbu Itilâfnamemn ve ne de La Haye'de tadil 
edilen Madrit itilâfnamesının tasdik olunmadığı memleketler hakkında 
1911 senesinde Vaşıngton'da tadıl edilen Madrit itilâfnamesi mer'ı ola
caktır. 

2 Haziran 1934 tarihinde Londra'da yalnız bir nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

Almanya adına : 
Avusturysr adına : 
Belçika adına : 
Brezilya Birleşik Devletleri adına 
Serbest Danzıg Şehri adına : 
İspanya adına : 
^ransa adına : 
Macaristan adına : 
italya adına : 

Liechtenstein adma : 
Fas adına : 
Meksika Birleşik Devletleri adına ı 
Holânda adına : 
Portekiz adına : 
isviçre adına : 
Çekoslovakya adına : 
Tunus adına : 
Türkiye adına : 
Yugoslavya adma : 

H ü k ü m e t e teknik y a r d ı m teminine dair T ü r k i y e Cumhur i 
yet i H ü k ü m e t i ile B i r l e şmi ş Mi l l e t l e r G ıda ve T a r ı m T e ş 
k i l â t ı a r a s ı n d a imzalanan (10 C) n u m a r a l ı E k A n l a ş m a n ı n 

t a sd ik i h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No : 6895 Kabul tarihi : 30/1/1957 

Madde 1 — Türkiye'ye ormancılık araştırma mevzuunda teknik 
yardım temini hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 12/1/1956 tarihinde Anka
ra'da imzalanan (10 C) numaralı Ek Anlaşma tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Ziraat Vekili me

murdur. 
5/2/1957 

H ü k ü m e t e teknik y a r d ı m teminine dair T ü r k i y e C u m h u r i 
yet i H ü k ü m e t i ile B i r l e şmi ş Mi l le t le r Gıda ve T a r ı m Teşk i 

lâ t ı a r a s ı n d a imzalanan (10 C) n u m a r a l ı E k A n l a ş m a 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (Aşağıda «Teşkilât» 
diye ismi geçecektir) ve Türkiye Hükümeti (Aşağıda «Hükümet» diye 
isimlendirilecektir), aralarında akdetmiş oldukları 5 Eylül 1951 tarihli 
Esas Arılaşma geı .Jınce, 9 Nisan 1954 tarihinde imzalamış oldukları 



10 numaralı Ek Anlaşmada değişiklik yapmayı arzu ettikleri veçhile, 
Teşkilâta lüzumlu tahsisat temin edildiği takdirde, Teşkilât ve Hükümet 
aşağıda imzaları olan tam salahiyetli karşılıklı temsilcileri vasıtasıyle, 
işbu (10 C) numaralı Ek Anlaşmayı imzalamayı kararlaştırmışlardır. 

Madde — I. 
1. Her ne kadar 10 numaralı Ek Anlaşmanın 1 inci maddesi ge

reğince mezkûr Orman Araştırma Mütehassısının vazife müddeti (6) 
altı aylık bir devre için tahdıdedılmış ise de, işbu mütehassısın çalış
masının devamı zaruretine binaen, Anlaşmada derpiş edilen teknik yar
dımın devamına ihtiyaç olduğu ve bu müddetin kâfi olmadığı anlaşıl
mıştır. 

2. Bundan dolayı Teşkilât ve Hükümet yukarda mevzuubahis tek
nik yardımın 12 Ocak 1956 tarihinden itibaren ve (12) on iki aylık dev
reyi geçmemek üzere uzatılması hususunda mutabakata varmışlardır. 

Madde — II. 

Bu değişikliğe bağlı, olmıyarak. Ek Anlaşmanın mukaddemesinde 
mevzuubahis diğer butun müddet ve şerait mer'ıyette kalacaktır. 

Hükümet ve Teşkilât işbu (10 C) numaralı Ek Anlaşmayı tarafların 
huzuru ile, Ankara'da 1956 yılının ve Ocak ayının 12 nci gününde ingi
lizce yazılmış ıkı nüsha halinde imzalamıştır. 

işbu Ek Anlaşma bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda 
Teşkilâtı adına 

Türkiye Teknik Yardım Teşkilâtı 
Mümessili 

Chaa. H. Weite 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Ziraat Vekili 
Esat Budakoğlu 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümet i ile Bir leşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan Hükümete 

teknik yardım teminine ait (10 B) numaralı E k 
Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6896 Kabul tarihi: 30/1/1957 

Madde 1 — Türkiye'ye ormancılık araştırma mevzuunda teknik 
yardım teçhizatı temim hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 2/3/1956 tarihin
de Ankara'da imzalanan (10 B) numaralı Ek Anlaşma tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Ziraat Vekili memuldur. 

5/2/1957 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümet i ile Bir leşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı aras ında Hükümete teknik yardım te

minine ait 10 B numaralı E k Anlaşma 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (Aşağıda «Teşkilât» 
diye ismi geçecektir.) ve Türkiye Hükümeti (Aşağıda «Hükümet» diye 
isimlendirilecektir.) aralarında akdetmiş oldukları 5 Eylül 1951 tarihli 
Esas Anlaşma gereğince, 9 Nisan 1954 tarihlerinde imzalamış oldukları 
10 numaralı Ek Anlaşmada değişiklik yapmayı arzu ettikleri veçhile, 
Teşkilâta lüzumlu tahsisat temin edildiği takdirde, Teşkilât ve Hükümet 
aşağıda imzaları olan salahiyetli karşılıklı temsilcileri vasıtasıyle işbu 
10 B numaralı Ek Anlaşmayı imzalamayı kararlaştırmışlardır. 

Madde — I. 

1. Her ne kadar 10 numaralı Ek Anlaşmada Teşkilât tarafından 
teçhizat temim hakkında her hangi bir husus mevzuubahis değilse de, 
10 numaralı Ek Anlaşmanın 1 inci maddesinde derpiş olunan mütehas
sısın (Ormancılık Araştuma Mütehassısı) işi için lüzumlu teçhizat te
mim hususu, Teşkilât tarafından nazarı itibara alınmıştır. 

2. Bu sebepten Teşkilât ve Hükümet, mevzuubahis mütehassısın 
işi için Türkiye'de temin edılmiyen her hangi bir teçhizat temininin lü
zumu hakkında Teşkilâtın karar vereceğim ve Teknik Yardım Idaı esi
nin usulleri mucibince bunların bedeli olarak (2 000) Amerikan doları 
muadili olan parayı odiyeceğıni kabul etmişlerdir. Bu şekilde temin olu

nan teçhizat, Teşkilât tarafından konulan şartlar mucibince, bunların 
mülkiyet hakkı devredılmedıkçe veya devredıhnceye kadar Teşkilâtın 
malı olarak kalacaktır. 

Madde — II. 

Bu değişikliğe bağlı olmıyarak, Ek Anlaşmanın mukaddemesinde 
mevzuubahis diğer butun şerait mer'ıyette kalacaktır. 

Hükümet ve Teşkilât 10 B numaralı işbu Ek Anlaşmayı Tarafların 
huzuru ile Ankara'da 1956, Mart ayının 2 ncı gününde İngilizce yazıl
mış ıkı nüsha halinde imzalamıştır. 

işbu Ek Anlaşma bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Teşkilâtı adına Türkiye Teknik adına 

Yardım Teşkilâtı Mümessili Ziraat Vekili 
Chas H. Weite Esat Budakoğlu 

Gümrük tarifelerindeki E ş y a Tasnif Nomanklâtürüne m ü 
tedair 15 Aralık 1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine 
ait 1 Temmuz 1955 tarihinde Brüksel 'de imza edilen Tashih 

Protokolünün tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6897 Kabul tarihi: 30/1/1957 

Madde 1 — Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif nomanklâtürüne 
mütedair 15 Aralık 1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine ait 1 Tem
muz 1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen Tashih Protokolü tasdik edil
miş ve bu hususta gereken muamelenin yapılması için icra Vekilleri 
Heyetine salâhiyet verilmiştir. 

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

memurdur. 
5/2/1957 

Gümrük tarifelerindeki e ş y a tasnif nomanklâtürüne müte 
dair 15 Aralık 1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine ait 1 
Temmuz 1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen tashih 

Protokolü 

15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel'de imzalanan Gümrük Tarifele
rindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne mütedair Mukavelenamenin mum-
ı:u hükümetlerle, bu Mukavelenameye iltihak etmiş olan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, 

Mezkûr Mukavelenamenin ekinde bazı tadilât yapılmasının ve in
gilizce ve Fransızca metinler arasında mevcut aykırılıkların giderilme
sinin muvafık olacağım nazarı ıtibare marak. 

Mukavelenamenin henüz mer'iyete girmemiş bulunduğunu göz 
önünde tutarak, 

Aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne mütedair 15 
Aralık 1950 tarihinde Brüksel'de imzalanan Mukavelenamenin (Bundan 
böyle «Mukavelename» diye alınacaktır.) VI ncı maddesinde derpiş olu
nan ek yerine melfuf ek ikame edilmiştir. 

Madde — 2. 

işbu Protokol, 31 Aralık 1955 tarihine kadar, Mukavelenameyi imza 
eden hükümetlerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin imzasına açık 
bulundurulacaktır. 

Madde — 3. 

A) işbu Protokol tasdik edilecektir. 
B) Tasdik belgeleri Belçika Hariciye Nezareti nezdine tevdi olu

nacak ve her tevdi mezkûr Nezaretçe, mumzı veya iltihak eden butun 
hükümetlerle, Gumruk Iş Birliği Konseyi Genel Sekreterine tebliğ edi
lecektir Bununla beraber, hiçbir hükümet, mutekaddımen veya sonra
dan birlikte olmak üzere, Mukavelenameye ait tasdik veya iltihak bel
gesini tevdi etmeden evvel, Protokole mütedair iltihak vesikasını tevdi 
edemıyecektir. 

7 ŞUBAT 1957 (Resmi Gazete) Sahife : 16357 



Sahife: 16358 (Resmî Gazete) 7 ŞUBAT 1957 

Madde — 4. 

A) Mukavelename işbu Protokolle aynı zamanda mer'iyete gire
cektir. 

B) Mukavelename ve Protokol, bunları imza etmiş olan yedi hü
kümetin, işbu Protokole âıt tasdik belgesini Belçika Hariciye Nezaretine 
tevdi ettikleri tarihten üç ay sonra, bu hükümetler hakkında yürürlüğe 
girecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, işbu Protokole ait 
tasdik belgesinin tevdii, icabında, evvelki fıkırada derpiş olunan yedi 
tasdik belgesi meyanında telâkki edilecektir. 

C) Tasdik belgesini mezkûr tarihten sonra tevdi eden, işbu Pro
tokolün mümzıı her hükümet hakkında, Mukavelename ve Protokol, 
anılan tasdik belgesinin Belçika Hariciye Nezaretine tevdi edildiği ta
rihten üç ay sonra mer'iyete girecektir. 

Madde — 5. 

A) Mukavelenameyi tasdik veya buna iltihak etmiş olup da 
işbu Protokolün mumzıı bulunmıyem her hükümet, 1 Ocak 1956 tari
hinden itibaren, işbu Protokole iltihak edebilecektir. 

B) iltihak belgeleri Belçika Hancı yo Nezareti nezduıe tevdi edi
lecek ve her tevdi mezkûr Nezaretçe bilûmum mumzi ve iltihak eden 
hükümetlerle Genel Sekretere tebliğ olunacaktır. 

C) Mukavelename ve işbu Protokol, iltihak eden her hükümet 
hakkında, Protokole ait iltihak belgesinin tevdi edildiği tarihten uç ay 
sonra mer'iyete gıercek, fakat bu mer'iyete giriş hiçbir veçhile, Proto
kolün 4 (B) maddesinde tasrih edilen yürürlüğe giriş tarihinden evvel 
olmıyacaktır. 

Madde — 6. 

Mukavelenamenin XII ve XIII (c) maddeleri kaldırılmıştır. 

Madde — 7. 
işbu Protokil ve Ek i , Mukavelenamenin ayrılmaz bir cüzünü 

teşkil eder. 
Ezcümle Mukavelenamenin XIV ve X V nci maddeleri ahkâmı iş

bu Protokole tatbik edilir. 
Yukardakı hususları tasdik zımnında, hükümetlerince gerekli şe-

şilde yetkili kılınmış olan aşağıdaki imza sahipleri işbu Protokolü im
zalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak ve Belçika Hükümeti 
Hazinei Evrakına tevdi edilmek üzere ingilizce ve Fransızca tek bir esas 
nüsha halinde tanzim edilmiştir. Belçika Hükümeti işbu Protokolün mu
saddak bir suretini bütün mümzı ve katılan hükümetlere gönderecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümet i ile Bir leşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı aras ında imzalanan 15 numarak 

E k Anlaşmanın tasdiki hakl ımda Kanun 

Kanun No : 6898 Kabul tarihi: 30/1/1957 

Madde 1 — Hükümete; ileri kesim tekniği, orman işçilerinin 
meslekî«eğıtimi, orman yol şebekelcrrnın planlanması ve orman yolları 
inşaatı mevzuunda, yardım ve teknik tavsiyelerde bulunmak üzere 
yurdumuza gelen mütehassısa ait, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 8/VII/1956 tari
hinde Ankara'da imzalanan, 15 numaralı Ek Anlaşma tasdik edil
miştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'ryete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Zrraat Vekili me

murdur. 
5/2/1957 

Hükümete teknik yardım temini hususunda Türkiye Cum
huriyeti Hükümet i ile Bir leşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Teşkilâtı arasında imzalanan 15 numaral ı E k A n l a ş m a 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (Aşağıda Teşkilât diye 
isimlendirilecektir ) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Aşağıda Hükü
met diye isimlendirilecektir.) aralarında, Teşkilâtın lüzumlu tahsisatı 

lemm edebilmesine vabeste olarak burada hükümleri kısaca mevzuu-
bahsedılecek olan 5 Eylül 1951 tarihinde imzalanan Esas Anlaşmanın tat
bikim arzu ederler ve ona, müsteniden de aşağıdaki hususlarda mutaba
kata varmışlardır. 

Bundan dolayı Teşkilât ve Hükümet, aşağıda imzaları olan tam sa
lahiyetli temsilcileri vasıtası ile bu 15 numaralı Ek Anlaşmayı imzala
mayı kararlaştırmışlardır. 

Madde — I. 

Temin edilecek teknik yardım 

Teşkilât; Esas Anlaşmada tâyin edilen hadler dâhilinde, aşağıda 
bildırıeln teknik yardımı temin etmek üzere, bütün hazırlıklar tamamla
nır tamamlanmaz bir (1) mütehassısın (Aşağıda personel diye isimlen
dirilecektir) Türkiye'yi (Aşağıda memleket diye isimlendirilecektir.) on 
(10) ayı geçmemek şartıyle, ziyaret etmesini temin edecektir. 

Mütehassıs, Hükümete «ilen kesim tekniği, orman işçilerinin mes
lekî eğitimi, orman yol şebekelerinin planlanması ve orman yolları in
şaatı» mevzuunda yardım ve teknik tavsiyede bulunacaktır. 

Madde — II. 

İrtibat 

Hükümet, Orman Umum Müdürlüğünü, Esas Anlaşmanın bu Ek 
Anlaşmaya tatbik edilen ikinci maddesinin gerektirdiği Merkez Koordi
nasyon Dairesi ve bu Ek Anlaşma dâhilinde yapılan teknik yardım do
la yısıyle Teşkilâtın temaslarda bulunacağı, daire olarak tâyin eder. 

Madde — III. 

Mufassal idari ve malî mükellefiyetler 

1. Teşkilâtın, masraflara ait mükellefiyetleri Esas Anlaşmanın TV 
üncü maddesinde belirtildiği şekilde olacaktır. 

2. Hükümetin, Esas Anlaşmanın III üncü maddesinde belirtilen 
masraflara ait mükellefiyetleri, Teknik Yardım idaresi ile Hükümet ara
sında akdedilen 2 Aralık 1954 tarihli mahallî masraflar anlaşmasının hü
kümlerine ve aynı zamanda aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır. 

a) Teşkilât, personele Hükümet tarafından temin edilen nakil va
sıtalarının kullanılmasından mütevellit her hangi bir mesuliyetten 
muaftır. 

b) Hükümet, personelin muvasalatından evvel bu Ek Anlaşmanın 
hükümlerinin derhal yerine getirilmesi için lüzumlu idari ve malî tedbir
leri alacaktır. 

c) Hükümet, burada mevzuubahsedilen yardımın tatbiki için per
sonele en az bir kalifiye yardımcı tahsis edecek ve bu eleman personel 
de beraber çalışacak, eğitim görecek ve personelin işini devanı ettire
cektir. 

Hükümet ve Teşkilât, işbu 15 numaralı Ek Anlaşmayı tarafların 
huzuru ile Ankara'da 8 Temmuz 1956 tarihinde ingilizce yazılmış iki 
nüsha halinde imzalamıştır. Ek Anlaşma bu tarihten itibaren yürürlüğe 
girecektir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Teşkilâtı adına adına 

Türkiye Teknik Yardım Teşkilâtı Ziraat Vekili 
Mümessili Esat Budakoğlu 

Chas H. Weitz 

ı 9 ı 

21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman Muhtelit Komisyonu 
Protokolü ile aynı tarihte imzalanan 16 Şubat 1952 tarihli 
Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile ilgili Pro

tokollerin ve ilişiklerinin tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6899 Kabul tanhi: 30/1/1957 

Madde 1 — 28 Şubat - 21 Nisan 1956 tarıhlen arasında Bonn'da 
toplailan Türk - Alman Muhtelit Komisyonu müzakerelerine ait Proto
kol ile 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti arasında Munakıt Ticaret Anlaşmasıyle i l 
gili 21 Aralık 1954 tarihli Ek Protokole mütaallik tadı] Protokolü ve Tür
kiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 16 Şubat 



1952 tarihinde Ankara'da Munakit Tediye Anlaşmasına mutaallık ikinci 
Ek Protokol ve ilişikleri mektuplar kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

memurdur. 
6/2/1957 

28 Şubat - 21 Nisan 1956 tarihleri arasında Bonn'da topla
nan Türk - Atanan Muhtelit Komisyonu müzakerelerine ait 

Protokol. 
16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Federal Almanya Ticaret ve ödeme 

Anlaşmalarının 6 ncı maddelerine uygun olarak Bonn'da Muhtelit Ko
misyon halinde içtima eden Türk ve Alman heyetten, ıkı memleket ara
sındaki mübadeleleri, Avrupa iktisadı İş Birliği Teşkilâtı ve kendi dış 
ticaret rejimleri çerçevesi dâhilinde inkişaf ettirmek ve normalleştirmek 
arzusu ile hareket ederek, iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin 
İnkişaf ve normalleştirilmesinin, bugünkü şartlar altında Türkiye'nin Av
rupa Tediye Birliği Anlaşması memleketleri ve hususiyle Almanya pa
zarlarındaki satınalma gücünün geniş ölçüde artmasına ve Türkiye'deki 
müterakim ticari Alman alacaklarının ödeme şartlarının tanzimine va
beste bulunduğunu kabul etmişlerdir. 

iki heyet bu gayelere erişmek için salâhiyetleri dahilindeki her türlü 
tedbirleri ittihaza karar vermiş ve bu maksatla aşağıdaki hususları ka
rarlaştırmışlardır. 

1. 
Türk ve Alman salâhlyettar makamları, İki memleket arasında esa

sen mevcut olan iktisadi ve teknik işbirliğini müşterek mesafleriyle 
daha fazla artırmaya çalışacaklardır. Mezkûr makamlar, bu gayeyi ta-
hakkuk ettirmek maksadiyle, en kısa zamanda temasa geçeceklerdir. 

2. 
Türk ve Alman salâhıyettar makamları müterakim alacaklara mu

taallık muhasebe sistemlerini ahenkleştirmek ve bu suretle Türkiye'deki 
Alman ticari müterakim alacaklarının umumi yekûnunu, mümkün mer
tebe doğru bir şekilde, tâyin etmek maksadiyle aralarında iş birliği ya
pacaklardır. 

Diğer taraftan, mezkûr makamlar Türkiye'deki müterakim Alman 
ticari alacakları hakkında, bunların seyrini takıp edebilecek şekilde, mun
tazaman malûmat teatisinde bulunacaklardır. 

S 
Türkiye'den Fedaral Almanya'ya yapılacak hububat ihracı hasılatı

nın % 40 ve diğer her türlü emtia ihracatı hasılatının % 25 i Türkiye'deki 
müterakim Alman ticari alacaklarının tasfiyesine tahsis edilecektir, 

4 
Müterakim alacaklar, transfer talebi talihleri itibariyle, tediyeleri 

için icabeden bütün şartları tahakkuk etmiş olan alacaklar arasında her 
an taayyün edecek sıra dâhilinde tasfiye edilecektir. 

5. 
Federal Almanya Hükümeti 1956 senesi zarfında fuar kontenjan

ları hanemde 17 600 hektolitresi sofra şarabı olmak üzere 300' 000 dolara 
kadar Türk menşeli şarap ithaline müsaade edecektir. 

Federal Almanya Hükümeti evvel emirde sofra şarabı kontenjanını 
kırmızı ve beyaz şarap tefriki yapmaksızın açacaktır. Bununla beraber, 
şartlar icabettırdiğı takdirde, beyaz şarap nispetini % 90 olarak tesbit 
hakkım mahfuz tutacaktır. Bu son halde Federal Almanya Hükümeti 
Türkiye Cumhuriyeti ile istişarede bulunacaktır. 

6. 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Tediye Anlaşmasının 5, 9 ve 10 

uncu maddeleri ile 16 Şubat 1952 t a r i h l i Türk - Alman Ticaret Anlaş
masına ek 21 Aralık 1954 tarihli Ek Protokolün 2 nci maddesi tadıl edil
miştir. Bu tadilât ayrı protokollere mevzu teşkil etmiştir. 

Bonn'da 21 Nisan 1956 tarihinde Türkçe, Almanca -ve Fransızca dil
lerinde 2 şer nüsha olarak tanzim edilmiştir. Türkçe ve Almanca metin-
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ler aynı derecede muteberdir. Fransızca metin resmi tercüme mahiyetin
dedir,. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyeti 
adına Hükümeti adına 

Hasan Kurt Dr. Kurt Dantel 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti arasında münakit Ticaret 
Anlaşmasiyle ilgili 21 Aralık 1954 tarihli Ek Protokole mü-

taaüik tadil Protokolü 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

1 
Yukarda mezkûr Ek Protokolün 2 nci maddesi aşağıdaki yeni mad

de ile değiştirilmiştir : 
«16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasının tatbikında, iki tara

fın müşterek mutabakatı ile başka bir karar ittihaz olunmadığı müddet
çe, bu Anlaşmada mezkûr mal listeleri nazarı itibara alınmıyacaktır.» 

2. 
işbu tadıl Protokolü 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasının ay

rılmaz bir cüz'ü olup aynı yürürlük süresini haizdir. 
Bonn'da 21 Nisan 1956 tarihinde Türkçe, Almanca ve Fransızca dil

lerinde 2 şer nüsha olarak tanzim edilmiştir, Türkçe ve Almanca metin
ler aynı derecede muteberdir. Fransızca metin resmi tercüme mahiye
tindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyeti 
adına .Hükümeti adına 

Hasan Işık Dr. Kurt Dantel 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da münakit tediye 

Anlaşmasına mütaallik ikinci Ek Protokol 

T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağı
daki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 
16 Şubat 1952 tarihli Tediye Anlaşmasının 5 inci maddesi yerine 

aşağıdaki yeni madde kaim olmuştur : 
«İki Âkıd Taraf Avrupa Tediye Birliği Âzası oldukları müddetçe, 

bir hesap devresi sonunda, Âkıd Taraflardan birinin diğer Âkıd Tarafa 
karşı olan safi alacak fazlası bir Avrupa Tediye Birliği tesisi hakkında
ki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma hükümlerine uygun olarak tamamen 
tasfiye edilemediği takdirde Âkıd Taraflar, tediye edilmemiş iki taraflı 
açığın ne suretle tasfiye edileceği hususunda bir anlaşmaya varmak üze
re gerekli tedbirleri gecikmeksizin ittihaz edeceklerdir.» 

Madde — 2. 
16 Şubat 1952 tarihli Tediye Anlaşmasının 9 uncu maddesi yerine 

aşağıdaki yeni madde kaim olmuştur : 
«Avrupa Tediye Birliğinin Âkıd Taraflardan bin hakkında taliki 

veya Taraflardan hırının Birlikten çekilmesi veyahut Birliğin tasfiyesi 
halinde işbu Anlaşma, fesih ihbarı icabetmeksizın, mer'ıyetten kalkacak
tır.» 

Madde — 3. 
Tediye Anlaşması, 21 Aralık 1954 tanhh Ek Protokole uygun ola

rak yapılan bir fesih^ihbariyle veya yukarda mezkûr yeni 9 uncu madde 
mucibince mer'ıyetten kalktığı takdirde, Âkıd Taraflar, âtideki, tediye 
münasebetlerini tanzim etmek üzere, gerekli tedbirleri almak maksadiyle 
müzakereye girişeceklerdir. Tediye münasebetlerinde her hangi bir ın-
kitaı önlemek maksadiyle, bu müzakereler, fesih ihbarı halinde üç aylık 
fesih ıhban müddeti zarfında ve Anlaşma yeni 9 uncu madde hükümleri 
mucibince mer'ıyetten kalktığı takdirde de mümkün olduğu kadar kısa 
zamanda boşayacaktır. 
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Madde — 4. 
16 Şubat 1952 tarihli Tediye Anlaşmasının 10 uncu maddesi mülga

dır. 
Bonn'da 21 Nisan 1956 tarihinde Türkçe ve Almanca ve Fransızca 

dillerinde 2 şer nüsha olarak tanzim edilmiştir. Türkçe ve Almanca me
tinler aynı derecede muteberdir. Fransızca metin resmî tercüme mahiye
tindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyeti 
adına Hükümeti adına 

Hasan Işık Dr. Kurt Dantel 

Türk Heyeti Başkam Bonn; 21 Nisan 1956 
Bay Başkan 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, bugün imzalanan anlaşmaların 
Türkiye'deki müterakim Alman ticari alacaklarına mütaallik hükümleri
nin 15 Mayıs 1956 dan itibaren yürürlüğe girmesi ve müterakim alacak
ların tamamıyle tasfiyesine kadar mer'ı kalması hususunda mutabık ol
duğunu ıttılaınıza arz etmekle şeref kazanırım. 

Âkıd Tarafların yukarda mezkûr anlaşmalarda, müşterek mutaba
katla, her an zaruri gördükleri değişiklikleri yapabilecekleri tabiidir. 

Yukardakı hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyit 
etmenizi rica ederim. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Kurt Daniel Hasan Işık 
Alman Heyeti Başkam 

Bonn 

Alman Heyeti Başkanı Bonn; 21 Nisan 1956 
Bay Başkan 
Aşağıda müfadı yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir

mekle şeref kazanırım : 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, bugün imzalanan anlaşmaların 

Türkiye'deki müterakim Alman ticari alacaklarına mütaallik hükümleri
nin 15 Mayıs 1956 dan itibaren yürürlüğe girmesi ve müterakim alacak
ların tamamıyle tasfiyesine kadar mer'i kalması hususunda mutabık 
olduğunu ıttılaınıza arz etmekle şeref kazanırım. 

Âkıd Tarafların yukarda mezkûr anlaşmalarda, müşterek mutaba
katla her an zaruri gördükleri değişiklikleri yapabilecekleri tabiidir. 

Yukardakı hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyit et
menizi rica ederim.» 

Yukardakı hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size te
yit etmekle şeref kazanırım. 

Bay Hasan Işık Dr. Kurt Daniel 
Türk Heyeti Başkanı 

Bonn 

Alman Heyeti Reisi Bonn; 21 Nisan 1956 
Bay Başkan 

Evvelki görüşmelerimize atfen, aşağıdaki hususları size bildirmekle 
şeref kazanırım : 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticari Mübadeleler ve Müterakim Borç
ların Tasfiyesi hakkındaki Protokolün tatbikini müsmir kılmak husu
sundaki müşterek arzuyle hareket eden Heyetlerimiz, Almanya'nın Türk 
malı mubayaasını ve Türkiye'deki müterakim Alman alacaklarının tas
fiyesini teşvik edebilecek metotlar üzerinde görüşmüşlerdir. 

Bu görüş teatisi esnasında tezahür etmiş fikirlerin tasrihen aşağı
daki hususları size bildirmeye içtisar ediyorum. 

Müterakim alacakların tasfiyesinin yukarda bahis mevzuu Protokol 
hükümlerine tevfikan yapılacağı ve ıkı memleket arasındaki ticari mü
badelelerin 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret Anlaşması ve 
memleketlerimizin her birinde mer'i Dış Ticaret Rejimi hükümleri dai
resinde icra edileceği tabiidir. 
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Bununla beraber, muhım veya munzam muamelelere mütaallik hu-
husi bazı işlerin tahakkukunun memleketlerimiz arasındaki ticari muba-
deleleıı teşvike yardım ve aynı zamanda müterakim borçların daha ça
buk tasfiyesini temin edici mahiyette olduğu görülmektedir. Bu sebeple 
Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, salâhıyettar Türk makamları
nın, bu hususta yapılacak müşahhas talepleri hayırhahlıkla tetkik etme
sini ve bu ticari muameleler hasılatından, bugün imzalanan Protokolde 
tesbit edilen yüzde nispetlerine göre, müterakim borçlara tahsis edilecek 
kısmın, tercıhan bu gibi hususi muamelelerin tahakkukuna yardım eden 
alacaklıların alacaklarına tahsisini memnuniyetle karşılıyacaktır. 

Hükümetinizin yukardaki hususlardaki mutabaktını teyit etmenizi 
rica ederim. 

Ustun saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Hasan Işık Dr. Kurt Daniel 
Türk Heyeti Başkanı 

Bonn 

Türkiye Heyeti Reisi Bonn; 21 Nisan 1956 
Bay Başkan 

Aşağıda müfadı yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir
mekle şeref kazanırım : 

Evvelki görüşmelerimize atfen, aşağıdaki hususları size bildirmekle 
şeref kazanırım : 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticari Mübadeleler ve Müterakim Borç
ların Tasfiyesi hakkındaki Protokolün tatbikini müsmir kılmak hususun
daki müşterek arzuyla hareket eden heyetlerimiz, Almanya'nın Turk malı 
mubayaasını ve Türkiye'deki müterakim Alman alacaklarının tasfiyesini 
teşvik edebilecek metotlar üzerinde görüşmüşlerdir. 

Bu görüş teatisi esnasında tezahür etmiş fikirleri tasrihen aşağıdaki 
hususları size bildirmeye içtisar ediyorum. 

Müterakim alacakların tasfiyesinin yukarda bahis mevzuu Protokol 
hükümlerine tevfikan yapılacağı ve ıkı memleket arasındaki ticari mü
badelelerin 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret Anlaşması ve 
memleketlerimizin her birinde mer'i Dış Ticaret Rejimi hükümleri daire
sinde İcra edileceği tabiidir. 

Bununla beraber, mühim veya munzam' muamelelere mütaallik hu
susi bazı işlerin tahakkukunun memleketlerimiz arasındaki ticari mü
badeleleri teşvike yardım ve aynı zamanda müterakim borçların daha 
çabuk tasfiyesini temin edici mahiyette olduğu görülmektedir. Bu sebep
le, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, salâhıyettar Türk makam
larının, bu hususta yapılacak müşahhas talepleri hayırhahlıkla tetkik et
mesini ve bu ticari muameleler hasılatından, bugün imzalanan Protokolde 
tesbit edilen yüzde mspetlerine göre, müterakim borçlara tahsis edile
cek kısmın, tercihan bu gibi hususi muamelelerin tahakkukuna yardım 
eden alacaklıların alacaklarına tahsisini memnuniyetle karşıhyacakdır. 

Hükümetinizin yukardaki hususlardaki mutabakatını teyit etmenizi 
rica ederim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size teyit 
etmekle şeref kazanırım. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay Dr. Kurt Daniel Hasan Işık 
Alman Heyeti Başkanı 

Bonn 

Alman Heyeti Başkam Bonn; 21 Nisan 1956 
Bay Başkan 

28 Şubat ilâ 21 Nisan 1956 tarihleri arasında Bonn'da cereyan eden 
Türk - Alman Muhtelit Komisyonu müzakerelerine atfen, Hükümetimin 
aşağıdaki hususlar hakkındaki mutabakatını size teyit etmekle şeref ka
zanırım. 

16 Şubat 1952 tarihinde, aynı tarihli Tediye Anlaşmasının fesih şart
ları hakkında teati edilen mektuplar bugünden itibaren mer'iyettea kal
kacaktır. 
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Hükümetinizin yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatını bildir
menizi rica ederim. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Hasan Işık 
Türk Heyeti Başkanı 

Bonn 

Dr. Kurt Daniel 

Türk Heyeti Başkanı Bonn; 21 Nisan 1956 
Bay Başkan 
Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size 

blrdlrmekle şeref kazanırım. 
«28 Şubat ilâ 21 Nisan 1956 tarihleri arasında Bonn'da cereyan eden 

Türk - Alman Muhtelit Komisyonu müzakerelerine atfen, Hükümetimin 

aşağıdaki hususlar hakkındaki mutabakatını size teyit etmekle şeref ka
zanırım. 

16 Şubat 1952 tarihinde, aynı tarihli Tediye Anlaşmasının fesih şart
ları hakkında teati edilen mektuplar bugünden itibaren meriyetten kal
kacaktır. 

Hükümetinizin yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatını bil
dirmenizi rica ederim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bil
dirmekle şeref kazanırım. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Kurt Daniel 
Alman Heyeti Başkam 

Bonn 

Hasan Işık 

TEBLÍĞ 
Dahiliye, iktisat ve Ticaret, Gümrük ve inhisarlar Vekâletlerinden : 

28/12/1956 t a r ih 9495 sayı l ı R e s m î Gazete ile neş red i l en ve 
23/11/1956 t a r ih ve 4/8335 sayı l ı kararname ile mer iye t e 

konan k a r a r ı n t a t b i k a t ı n a m ü t a a l l i k I sayı l ı Tebl iğ . 

Kaçakçılığın men ve takibi ve bazı maddelerin Suriye ve Irak hu
dutlarından kaçırılmasının önlenmesi maksadiyle 6829 sayılı kanunun 
ek 2 nci maddesinin vermiş olduğu salâhiyetlere müsteniden aşağıda 
yazılı tedbirlerin alınması lüzumlu görülmüştür. 

Madde 1 — 1/11/1956 tarih ve 4/8189 sayılı kararname ile Hatay, 
Gaziantep, Urfa, Mardin, Hakâri vilâyetlerinin Suriye ve Irak Devlet
leriyle olan hudutlarında, hudut hattından dahile doğru 25 kilometre de
rinlikte ihdas edilmiş bulunan emniyet bölgesinin, yukarıda zikri geçen 
vilâyetler hudutlarına isabet eden kısımlarına 23/11/1956 tarih ve 4/8335 
sayılı kararname ile mer'ıyete konan kararın 2 nci maddesine göre aşa
ğıda cins, nevi ve nitelikleri yazılı büyük ve küçük baş kesim hayvanların
dan : Koyun, keçi, sığır (Canlı veya kesilmiş) ve (Bunların yaşlarına 
göre muhtelif adlarla anılan yavrularıda dâhil), hayvani ve nebati yağ
lardan : Sâde yağ, zeytin yağı, pirina yağı, vita vesair bilûmum nebati 
yağlar. (Sâf ve mahlut durumda olanlar dâhil), yağlı tohumlardan : Pa
muk tohumu (Çiğit), susam. Hayvani müstahsallardan : Deri, yapağı, 
keçi kılı, bağırsak, (Ham ve işlenmiş olanları dâhil) yumurta. Tarla ve 
bahçe mahsulâtından : Buğday, arpa, çavdar, pirinç, antepfıstığı, pamuk. 
(Kırılmış, öğütülmüş, ayıklanmış olanları dâhil.) Orman mahsûllerinden : 
Mazı, odun kömürünün bölge harici mahallerden sokulması o mahal va
lisinden önceden yazılı müsaade alınmasına bağlıdır. 

Madde 2 -— 1 inci madde gereğince emniyet bölgesine sokulmasına 
müsaade olunan maddelerin kara taşıtlariyle veya yürütülerek bölgenin 
bir veya birkaç vilâyet hudutlarına isabet eden kısımlarından geçirilme
si icap ettiği takdirde o mahaller valiliklerinden de önceden vize alın
ması şarttır. 

Demiryolu nakliyatı bu hükümden müstesnadır. 
Madde 3 — Bölge haricindeki bir mahalden, herhangi madde veya 

eşyayı emniyet bölgesine taşımada, koşum veya mekkâre olarak kulla
nılan büyük baş hayvanların bu tarz istihdamları Vasıflarında bir deği
şiklik vücuda getirmez. Bunların emmyet bölgelerine girmeleri de 1 nci 
madde gereğince müsaadeye tabidir. 

Madde 4 — Emniyet bölgesi dâhilinde sakin kimselerden bölge dı
şında veya bölge haricinde sakin kimselerden emniyet bölgesi dâhilinde 
bulunan arazilerine ziraat maksadiyle veya sair sebeplerle sık sık girip 
-çıkmak zaruretinde bulunanlarına 1 inci maddede yazüı kesim hayvan
larından mekkâre koşum veya çift hayvanı olarak beraberlerinde bulu
nacaklar için valiliklerce daimî giriş kartı verilebilir. Bu kartta; vesika 
hâmilinin adı ve soyadı ile hayvanların eşkalini tesbit eden malûmat bu
lunur. Bu takdirde mezkûr hayvanlar için emniyet bölgesine giriş veya 
geri getirilişlerinde ayrıca müsaade aranmaz. 

Madde 5 — Şahsi veya ailevi ihtiyaçlar veya göç suretivle vâki 
olacak taşımalar haricinde, memleket dâhilinden emniyet bölgesine ticari 
maksatlarla yapılacak yatak, yastık ve minder gibi terkibi münhasıran 
pamuk ve yapağı olabilecek eşyalarda 1 inci madde hükmüne tabidir. 

Madde 6 — Pasavanlıların karşılıklı olarak arazilerinde ziraal ya
pabilmeleri maksadiyle 1 inci maddede yazılı hububattan tohumluk ke
sim hayvanlarından çift veya koşum olarak emniyet bölgesi ile karşı 
taraf arasına mütekabilen vâki olabilecek taşımalar, gümrük kapıların
dan Gümrük Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bunlar için ayrıca bir 
müsaade aranmaz. 

Madde 7 — 
A) Çıkış veya transit muameleleri emniyet bölgeleri haricindeki 

gümrük idarelerinde yapılan veya yabancı memleketlerden emniyet böl
gelerindeki gümrük idarelerine getirilen veya iç gümrüklere transit edi
lecek olan I inci maddede yazılı hububat, kesim hayvanı ve diğer mad
delerin, çıkış veya transit maksadiyle, demiryolu, hava ve kara vasıta-
larlyle emniyet bölgelerine sokulmalarında manifesto veya transit be
yannameleri önceden müsaade hükmündedir. 

B) Gümrüklerce müsaade edilen ve yabancı, memleketlerden gele
rek herhangi bir sınır gümrüğünden yurda girip diğer bir sınır gümrü
ğünden transit olarak yurt dışına çıkacak kesim hayvanlarının emniyet 
bölgesinden yürütülerek geçirilmeleri halinde transit beyannamesi* ön
ceden müsaade hükmündedir. 

Şukadarki, ilk sınır gümrük idaresi transit edilecek kesim hayvanı 
miktarını emniyet bölgesi valiliğine telle bildirir. Transit beyannamesinde 
yazılı miktardaki kesim hayvanlarının emniyet bölgesini geçişleri sıra
sında ihtilâtlara mâni olmak üzere vilâyetçe gerekli tedbirler ittihaz olu
nur. 

Transit edilen hayvanların fiilen yurt dışına çıkarılmaları da çıkış 
gümrüğünce son emniyet bölgesi valiliğine bildirilir. 

C) Emniyet bölgesi dahilindeki gümrük idaresinden yabancı mem
leketlere ihraç edilecek kesim hayvanları içinde; çıkış beyannamesi mü
saade hükmündedir. 

Şukadarki; ihraç edilecek kesim hayvanları emniyet bölgesi dâhi
linde olmadığı ve bu bölgeyi yürütülmek suretiyle geçirileceği takdirde, 
keyfiyet çıkış gümrük idaresince mahallin en büyük mülki amirliğine 
bildirilir. Mülki amirlikçe gerekli tedbirler ittihaz olunur. 

Ç) Yabancı memleketlerdten emniyet bölgesinde bulunan gümrük 
idarelerine gelen veya iç gümrüklere transit olarak geçen yolcuların be
raberlerinde bulunabilecek olan I İnci maddede yazıh maddeler içinde 
müsaade aranmaz. 

D) Memleket dâhilinden emniyet bölgesine giren yolcuların beraber
lerinde bulunan I inci maddede yazılı maddelerden ticari mahiyet ve mik
tarda olmayanlar müsaadeden istisna edilmiştir. 

E) Devlet daire ve müesseseleriyle, askeri birlikler, belediyeler 
iktisadi Devlet Teşekülleri ve sermayesinde Devletin iştiraki bulunan 
ofis, kurum ve şirketler adına I inci maddede yazılı hububat, kesim hay-

(Resmi Gazete) 
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vanı ve diğer maddelerden bölge hancı mahallerden emniyet bölgesine 
yapılacak sevkıyat ve nakliyatta müsaadeye tabı değildir. 

Madde 8 — Emniyet bölgeleri dâhilinde I mcı maddede yazılı hu
bubat, kesim hayvanı ve diğer maddeleri ellerinde veya, tasarruf, neza
ret veya muhafazaları altında bulunduran hakikî veya hukmı ş a h ^ a ı 
mezkûr maddeleri vilâyet, kaza ve nahiyelerde 5 ve köylerde 10 gun za* -
fmda örneğe ilişik beyannameye göre her cins eşya ıçm ayrı bir beyan
name tanzimi suretiyle mahallin en buyuk mülkiye âmırme beyana mec
burdur. 

Madde 9 — I inci maddede yazılı hububat, kesim hayvanı ve mad
delerin, tüccar olmayan veya bu maddeler ticaretiyle ışagal etmeyen 
hakikî veya hükmi şahısların emniyet bölgeleri dâhilinde stok yapma
ları memnudur. 

Şahsı veya ailevi ihtiyaçlarla meslek ve sanat erbabının meslek 
ve sanatlarının icrası için bu mallardan altı aylık ihtiyaçlarına mukabil 
bulundurabilecekleri miktarlar bu hükümden müstesnadır. 

Şahıs, aile veya bir sanat ve meslek ihtiyaçlarının tatmini bakı
mından altı aylık ihtiyaca tekabül eden miktarlar stok addedilmedikleri 
gibi beyannameden de istisna edilmiştir. 

Emniyet bölgesinde mukim kimselerden şahıs, aile ve muayyen bir 
meslek veya sanatın icrası veya ekmeklik, yemeklik, yemlik tohumluk 
olarak I mci maddede bahsi geçen maddelerden mahallî teamül ve ticaret 
ve sanayi odalarından alınacak malûmata müsteniden stok sayılmayacak 
miktarları, ilgili emniyet bölgesi valileri müştereken tesbit ve ilâna sa
lahiyetlidirler. 

Madde 10 — Emniyet bölgesi dâhilinde istihsal, imal veya bölge ha
ricinden sokulma, satış ve saire gibi sebeplerle hububat, kesim hayva
nı ve maddelerin beyan edilmiş bulunan miktarlarında husule gelecek 
tebeddüllerin en çok 48 saat içinde beyanamenm verildiği mahallin en bü
yük mulkı âmirine yazılı olarak bildirilmesi mecburidir. 

Madde 11 — I mcı madde gereğince emniyet bölgesi halicinden bu 
bölgeye sokulmasına müsaade olunan hububat, kesim hayvanı ve madde
lerin müsaade tarihinden itibaren en geç 15 gun içerisinde emniyet böl
gesine getirilmesi ve 8 ıncı madde dâhilinde beyannamenin verilmesi lâ
zımdır. 

Madde 12 — Memleket dâhilinden bölgeye ithâline müsaade olunan 
maddelerin bölgeye girişlerinde hangi yolu takıp edecekleri muayene, 
tartı ve kontıol işlerinin ne suretle yapılacağı valiliklerce tâyin ve tesbıt 
olunur. 

Mücbir sebepler haricinde müsaade müddeti içerisinde getirilemeyen 
mevat ıçm yemden bir müsaade istihsali lâzımdır. 

Madde 13 — Beyannamesi veıılmış olan maddeleıın bulunduğu ma
halden ahar bir mahalle veya bu bölge haneme nakilleri mahallî mulkı 
amirliğinden alınacak nakil tezkeresi ile yapılır. 

Hububat, kesim hayvanı ve maddelerin katî satış veya satılmak 
kaydı ile veya her hangi bir sebeple bölge haneme yapılacak nakillerinde 
maddelerin fiilen bölge haneme çıkarılışı, icabında mulkı amirlikçe tef
rik edilecek memurların nezareti altında yapılır. 

Madde 14 — I fnci maddede yazılı maddelerden 7 nci maddenin E) 
fıkrasında yazılı müesseselerin depo, ambar, sundurma, antrepo vesaııe 
gibi mahallerinde bulunanlar beyannameden istisna edilmiştir. 

Bunlann bir mahalden ahar mahalle taşınmalarında da nakliye tez
keresi aranmaz. 

Madde 15 — 25 kilometrelik şeridin bir köy, nahiye, kasaba veya 
şehrin bir kısmını ihtiva etmesi halinde şende dâhil bulunan kısmında 
da bu rejim uygulanmaz. 

Madde 16 — Yapılacak kontrol ve aramalarda beyan, müsaade ve
ya tadat fazlası zuhur eden veya ayniyetleri uymayan veya noksanlık
ların istihlâk, istimal ve satış gibi sebeplerle sarf mahallerini talepte bil
dirilecek müddet içerisinde izah ve ispat oJunamıyan eşya, kaçak addolu
nur. 

Madde 17 — Zikri geçen maddeler için verilen beyannamelerle ta-
havvülâtı bildirilen yazılı beyanlar bunlara ait ayrı bir deftere tescil olu
nur.. Tescil tarihi ve numarasında beyan sahibine vazifeli memurun im
zalı vesikası altında verilir. 

Beyannameler alfabetik bir sıra altında ve her mala göre tasnif 
edilerek bir envanter meydana getirilir. 

Beyannamelerde olacak değişiklikler günü gününe işlenir. 
Madde 18 — işbu Tebliğe muhalefet 1918 sayılı kanuna 6829 sayılı 

kanunla eklenen ek 2 ncı maddeye muhalefet sayılır ve alâkalıları mez
kûr kanun hükümlenne göre cezalandınlır. 

Madde 19 — işbu Tebliğ emniyet bölgelerinde köy, nahiye, kaza ve 
vilâyetlerde gazete ile ve bulunamıyan yerlerde münasip duyurma vası-
talarıyle ilân olunur. 

Madde 20 — 8/7/1955 tarih ve 4/4504 sayılı kararname ile mer'iyet 
mevkiine konan K/982 sayılı kararın tatbikatına dair 24 sayılı Sirküler 
hükümleri işbu Tebliğin mer'iyeti tarihinden itibaren emniyet bölgelerin
de uygulanmaz. 

Madde 21 — işbu Tebliğ 19 uncu maddeye göre yapılacak ilâm mü-
taakıp bir ay zarfında mer'iyete girer. 

Dahiliye Vekili Ikt. ve Ticaret Vekili Gümrük ve Inh. Vekili 
Dr. Namık Gedik Abdullah Aker E. Hüsman 

23/11/1956 tarih lf/8335 sayılı kararnameye müsteniden 
mer'iyet mevkiine konan kararın tatbikatına mütedair 

1 sayılı tebliğe müstenit beyanname 

Makamına 

Beyannamenin tescil tarihi : 

No : su : 

Beyanname sahibinin : 

Adı ve soyadı : 

| Varsa ticaret unvanı : 

| ikametgâh adresi : 

Beyan adılen malların 

J 
! Cinsi Nev'i Niteliği 

Miktarı Bulunduğu mahal 
J 
! Cinsi Nev'i Niteliği 

Kilo Adet 
Bulunduğu mahal 

i 

i 

Yukarıda cins, nev'ı, niteliği ve miktarı yazılı 6829 sa
yılı kanunun ek 2 nci maddesine müsteniden beyan ederim. 

(Tarih ve imza) 

İLÂNLAR 
Göynücek Belediyesinden : 

1 — Kazamız meıkezınde yaptırılacak hamam inşaatı açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli (62 071,07) liradır. 

2 — Şartname ve plân her gun Göynücek Belediyesinde (5) lira 
mukabilinde görülebilir. 

3 — Eksiltme 20/2/1957 tarihinde Belediyemizde yapılacaktır. 

4 — Muvakkat teminat bedeli (4.385,35) liradır. 
5 — isteklilerin bu veya benzeri işlerde çalıştırıldıklarına ait belge 

ibraz etmeleri şarttır. 
Q — Beledıyemizce temin ve mütaahhide işyerinde teslim edilecek 

malzeme (Taş, kum, çakıl, kireç, çimento, demir ve kereste) bedelleri 
ihale bedelmden tenzil olunacaktır. Keyfiyet ilân olunur. 

415 / 4-1 
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Türk Havayolları A . O. Teknik Müdürlüğünden : 

1 — Yeşilköy'de uçak hangin yanında teklif al.nmak suretiyle ve 
kapalı zarf usulü ile yemekhane binası inşa ettirilecek ve atelye etrafı 
kafes tel örgü ile çevrilecektir. 

2 — Her iki ışın keşif bedelleıi toplamı (2C8 9C3.30) ıkiyuz altıbın 
dokuzyuz altmışuç lira otuz kuruş olup, geçici teminatı (11.593,17) onbır 
bin beşyuz doksan sekiz lira oııyedı kuruştur. 

3 — İhale 28 Şubat 1957 Perşembe gıınü saat 16 da Teknik Müdür
lükte yapılacaktır. 

4 — Bu işe girebilmek için isteklilerin bu işin teknik öneminde ve 
asgari (150.000) lira tutarındaki bir ışı iyi bir surette başaıdj ını ıeya 
idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden en 
az üç gün önce Teknik Müdürlüğe başvuıarak bu ışın eksıltmcnne gı, e 
bilmek için ehliyet belgeleri almaları ve ticaret odası \esıkası ıbrcz et 
melen şarttır. 

5 — Buna ait keşif, şartname proje ve merbutatmı görmek istiyen-
lerln İstanbul'da Yeşilköy'de Teknik Müdürlüğe, Ankara'da Tu A U T I 
yollan Malzeme Müdürlüğüne ve İzmir'de Turk Havayolları Bilet Satış 
Bürosuna müracaatları ilân olunur. 

6 — Taliplerin ticaret odası belgesi, yeterlik vesikası ve banka te
minat mektubunu havi kapalı zarflarının usulüne tevt'.kan lıszulıvjıal; 
ihale saatinden en geç bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Tek
nik Müdürlük İhale Komisyonuna tevdi etmeleri lâzımdır. Postada vâki 
olacak gecikmeler nazan itıbare alınmaz. 

7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya, dilediğine yapm: kta ser
besttir. 

399 / 3-1 

DSİ Umum Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş Eskişehir DSİ 3. bölge mmtakasmda 
bulunan (Kütahya ovası sulama 2. kısım ve Felent çayı İslahı ikmali 
inşaatı) olup muhammen keşif bedeli birim fiyatları esası üzerinden 
(3.000 000,— ) liradır. 

2 — Eksiltme 16/2/1957 Cumartesi günü saat (11) de Ankara'da 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan DSİ 
Merkez Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

3 — İstekliler eksiltme tasarısı ve eklerini (1Ö0) lira bedel mu
kabilinde DSİ Umum Müdürlüğünden temin edebilirler. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ Umum 
Müdürlüğüne (103.750,—) lira geçici teminat vermeleri ve 11/2/1957 
Pazartesi akşamına kadar dilekçe ile Umum Müdürlüğe müracaat ede
rek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

İsteklilerin iştirak belgesi alıp alamadıklarını 13/2/1957 sabahın
dan itibaren Umum Müdürlüğe müracaatla öğrenebilirler. 

5 — İsteklilerin idareden alarak dolduracaklan makine ve teçhi
zat beyannamesi ile DSİ müteahhitlik karnelerini, karneleri yoksa ida
reden alarak dolduracakları iş beyannamesini iştirak belgesi almak 
üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2. maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
261 / 2-2 

— • 
Nafıa Vekâletinden : 

Eceabat küçük merakip limanı ile Görele betonarma iskele inşaatı 
6237 sayılı kanuna istinaden birim fiyat ve kapalı zarf usulü ile ayrı 
ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eceabat küçük merakip limanının tahminî bedeli 1.200 000 ve 
muvakkat teminatı 20 000, Görele iskelesinin tahminî bedeli 530.000 ve 
muvakkat teminatı 10 000 liradır. 

2 — Eceabat'ın eksiltmesi 15/2/1957 Cuma günü, Görele'nin eksilt
mesi de 18/2/1957 Pazartesi günü saat 16 da Vekâletimiz Demiryollar 
ve Limanlar İnşaat Reisliğinde yapılacaktır. 

3 — Eceabat'a ait eksiltme evrakı 50, Görele'ye ait eksiltme evrakı 
da 30 liranın malsandığına yatırıldığına dair alınacak vezne makbuzu 
mukabilinde, Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesinden tedarik olu 
nacaktır. 

4 — Eksiltmelere girmek isteyenler, bu işlerin teknik öneminde bir 
isi iyi bir surette başardığım, idare veya kontrol ettiğim ispata yarar 
vesikaları ile birlikte eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil gün
leri hariç) yazı İle Vekâletimize müracaat ederek ehliyet vesikası iste

meleri ve alacakları ehliyet vesikasını teklif zarfına koymaları şarttır 
5 — İstekliler teklif zarflarını eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu 

şekilde hazırlayarak, eksiltme saatinden bir saat evveline kadar, nu-
marah makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermiş ol
maları lâzımdır Postada vâki olacak gecikmeler nazan dikkate alınmaz. 

274 /3-2 

Samsun limın sahasına akan kiıli sulan liman dışına atmak için 
sapılacak koilektor işine ait şartnamede görülen lüzum üzerine bazı ta-
1 'ât yapılmıştır. 

1 — Bu yüzden bu işe ait pazarlık 15/3/1957 tarihine tehir edil
miştir. 

2 —- Eksiltme evrakım satın almış bulunan istekliler, Demiryollar 
ve Limanlar lıı^sat Reisliğine muıacaat ederek tadıl edilen evrakı be
deliz olurak tedarik edebilirler Yemden eksiltme evrakı almak isteyen-
< j r -0 U' ayı rr a'sanaığma yatırdıklarına dair vezne makbuzu ibraz ettik
le! ı L^kdiıde eksiltme evrakının tamamını tedarik edebilirler. 

3 — Bu işe ait bundan evvel neşredilen ilândaki diğer hükümler 
aynen bakidir. 

379 / 2-1 

T. C. Dev'et Demiryolları İşletmesi Merkez Artırma ve Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

~ , , , .—. . — t 

İnşaat yaptırılacak 
1 — Keşif bedeli 819 399,67 lira olan İdaremiz Umum Müdürlük 

binasını iki kanat ilâve inşaatı işi kapalı zarf suretiyle eksiltmeye ko
nulmuş olup ışın muvakkat teminatı 30 582,00 liradır. 

2 — Eksiltme Ankara'da TCDD binasında Malzeme Dairesinde 
toplanan Komisyonumuzca 27/2/1957 Çarşamba günü saat 15 te yapıla
cağından tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumuza verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

3 — Eksiltmeye iştirak etmek üzere ehliyet vesikası verilebilmesi 
için, isteklinin, bu önemde ve en az 1 000 000,— lira tutarında bir bina 
inşaatım bilfiil mutaahhıt sıfatıyle taahhüt ve ikmal edip muvakkat ve 
katî kabullerini yaptırmış olduğuna dair resmî dairelerden alınmış belge 
ekli olarak en geç 21/2/1957 Perşembe gunu saat 15 e kadar bir mektupla 
TCDD Malzeme Dairesine müracaat etmeleri lâzımdır. 

4 — Bu işm, istenilen titizlik ve evsafta yapılması matlûp olduğun
dan, TCDD belge verip vermemekte, veya dilediğini vermekte ve yapılan 
tenzilâtlara göre tercih ettiği talibe işi vermekte tamamen serbesttir. 

5 — Şartnameler TCDD nln Ankara'da Merkez, İstanbul'da Sirkeci 
veznelerinden 40,00 lira bedel mukabrlrnde temin edilecektir. 

369 / 2-1 
Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Muhtelif okullar ihıtyacı için mevcut şartnamesine göre aşağıda ya
zılı iki cins kereste ayn ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün Okul Müdürlüğüne mü
racaat edebilirler. İhaleye girecekler de vesika ve teminatlarına havi ka
palı zarflarını kanunun tarifatı dairesinde hazırlayıp aşağıda yazılı ta
rih ve saatlerde Enstitümüzde toplanacak Satınalma Komisyonuna iha
leden bir saat evvel vermiş bulunmaları lüzumu ilân olunur. 

Muvak. 
Miktarı Tutan teminatı ihale ihale 

Cinsi ve evsafı M3 T. L. T. L. günü saati 

t — Muhtelif ebatta 1. kalite 
gürgen (Kayın) 82 41.984 3.148,80 14/2/1957 11.00 

2 — Muhtelif ebatta temiz 
Çirah çam 50 18.000 1.350,— 14/2/1957 14.00 

270/4-8 

iktisat ve Ticaret Vekâletinden : 

işbu 7368 sayılı ihtira beratı sahibi William Joseph Kruppa ve 
John B. Rmckhoff taraflarından butun hak ve vecibelerini bu kere Ame
rika'da, New York Devletinin New York şehrinde, 30 Rockefeller Plaza'da, 
mukim, Maine Devleti kanunları mucibince müteşekkil, Amerika Birleşik 
Devletleri tâbiiyetinde, Fabrikatör:- American Cyanamid Company Fir
masına devir ve ferağ edildiği istanbul Beyoğlu ikinci Noterliğinin 27 K a -
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sim 1956 tarih ve 28191 numarasiyle musaddak 3/8/1956 tarihli ferağ-
namenin tercümesi suretinden anlaşılmıştır. 

Keyfiyet olan olunur. 
232-1 

İstanbul Asliye Mahkemesi Üçüncü Ticaret Dairesinin 1953/367 ve 
730 karar sayılı ilâmı gereğince, 14492 sayılı marka ilmuhaberındeki 
«Polınor Wax> markasından «Polınor» lafzı markasının çıkartılması su
retiyle iptaline karar verilmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
282-2 

Aydın Vilâyetinin Bozdoğan Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Kızılca, Bırensel, Asma, Karaahmetlı köyleri sınırları ıçmde krom "ma
deni aramak üzere Sait Kalaycıoğlu namına verilmiş bulunan 9/4/955 
tarih ve 6/20 sayılı arama ruhsatnamesine ait dosya tetkik edilmiş ve 
yıllık rapor verilmediği ıçm sahada hiç bir faayılette bulunulmadığı 
anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü maddesine istinaden 42 nci 
maddesi gereğince bu ruhsatnamenin hükümden sakıt olduğu ve bu 
saha için yemden yapılacak müracaatların 25/6/957 tahminden itibaren 
kabul edileceği ilân olunur. 

283-1 

Manisa Vilâyetinin Akhisar Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Yaykm, Kobaşdere köyleri sınırları ıçmde linyit madeni aramak üzere 
Suat Yavuzer namına verilmiş bulunan 15/7/955 taııh ve 43/27 sayılı 
arama ruhsatnamesine ait dosya tetkik edilmiş ve yıllık rapor veril
mediği ıçm sahada hiç bir faaliyette bulunulmadığı anlaşıldığından Ma
den Kanununun 33 uncu maddes.ne istinaden 42 nci maddesi gereğince 
bu ruhsatnamenin hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsat için yeniden ya
pılacak müracaatların 25/6/957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân 
olunur. 

283-2 

Kastamonu Vilâyetinin Daday Kabasına bağlı Merkez Nahivesinin 
Uyükveren Köyü sınırları ıçmde manganez madem aramak üzere Ne
catı Tıft.k namına verilmiş bulunan 10/5/955 tarih ve 35/39 sayılı ara
ma ruhsatnamesine ait dosya tetkik edilmiş ve yıllık rapor verilmediği 
için sahada hiç bir faaliyette bulunulmadığı anlaşıldığından Maden Ka
nununun 33 uncu maddesine istinaden 42 nci maddesi gereğince bu ruh
satnamenin hükümden sakıt olduğu ve bu saha ıçm yemden yapılacak 
müracaatların 25/6/957 taı illinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

283-3 

Amasya Vilâyetinin Meı kez Kazasına bağlı Ezınepazar Nahiyesi
nin Yağcıapdal Koyu sınırları içinde linyit madeni aramak üzere İhsan 
Soyak namına verilmiş bulunan 3/5/955 tarih ve 3/5 sayılı arama ruh
satnamesine ait dosya tetkik edilmiş ve yıllık rapor verilmediği ıçm 
sahada hiç bir faaliyette bulunulmadığı anlaşıldığından Maden Kanu
nunun 33 uncu maddesine istinaden 42 nci maddesi gereğince bu ruh
satnamenin hükümden sakıt olduğu ve bu saha için yemden yapılacak 
müracaatların 25/6/957 tarih nden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

283-4 

Sivas Vilâyetinin Kangal Kazasına bağlı Kavak Nahiyesinin Bo
ğaz Köyü sınırları içinde krom madeni aramak üzere Akyuz Kardeş
ler Krom Limited Ş. namına verilmiş bulunan 20/10/934 tarih ve 55/9 
sayılı arama ruhsatnamesine ait dosya tetkik edilmiş ve yıllık rapor ve
rilmediği ıçm sahada hiç bir faatıyette bulunulmadığı anlaşıldığından 
Maden Kanununun 33 üncü maddesine istinaden 42 nci maddesi gere- ? 

ğmce bu ruhsatnamenin hükmünden sakıt olduğu ve bu saha için yeniden 
yapılacak müracaatların 25/6/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği 
ilân olunur. 

283-5 

Aydın Vilâyetinin Bozdoğan Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Kızılcaköy Köyü sınırları içinde krom madeni aramak üzere Sait 
Kalaycıoğlu namına verilmiş bulunan 9/4/955 tarih ve 6/19 sayılı arama 
ruhsatnamesine ait dosya tetkik edilmiş ve yıllık rapor verilmediği için 
sahada hiç bir faatıyette bulunulmadığı anlaşıldığından Maden Kanu
nunun 33 uncu maddes ne istinaden 42 nci maddesi gereğince bu ruh
satnamenin hükümden sakıt olduğu ve bu saha için yeniden yapılacak 
müracaatların 25/6/957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

283-6 

Kütahya Vilâyetinin Emet Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Mumya ve Dereli köyleri sınırları içinde krom madeni aramak üzere 
Osman Kaptan Kalyoncu namına verilmiş bulunan 24/1/1955 tarih ve 41/12 
sayılı arama ruhsatnamesine ait dosya tetkik edilmiş ve yıllık rapor 
verilmediği ıçm sahada hiç bir faaliyette bulunulmadığı anlaşıldığından 
Maden Kanununun 33 üncü maddesine istinaden 42 nci maddesi gere
ğince bu ruhsatnamenin hükümden sakıt olduğu ve bu saha için yeni
den yapılacak müracaatların 25/6/957 tarihinden itibaren kabul edile
ceği İlân olunur. 

283-7 

Kırklareli Vilâyetinin Pınarhisar Kazasına bağlı Merkez Nahiye
sinin Kaynarca, Pınarhisar köyleri sınırları içinde manganez madeni 
aramak üzere Muzaffer Tal namına verilmiş bulunan 11/1/955 tarih ve 
37/1 sayılı arama ruhsatnamesine ait dosya tetkik edilmiş ve yıllık ra
por verilmediği için sahada hiç bir faaliyette bulunulmadığı anlaşıldı
ğından Maden Kanununun 33 uncü maddesine istinaden 42 nci maddesi 
gereğince bu ruhsatnamenin hükümden sakıt olduğu ve bu saha için 
yeniden yapılacak müracaatların 25/6/957 tarihinden itibaren kabul edi
leceği ilân olunur. 

283-8 

Kütahya Vilâyetinin Tavşanlı Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Erıko, BahKöy, Kışla, Kavaklı ve Penah köyleri sınırları içinde krom 
madeni aramak üzere Osman Kaptan Kalyoncu namına verilmiş bulu
nan 2/12/954 tarih ve 41/7 sayılı arama ruhsatnamesine ait dosya tet
kik edilmiş ve yıllık rapor verilmediği için sahada hiç bir faaliyette bu
lunulmadığı anlaşıldığından Maden Kanununun 33 uncu maddesine is
tinaden 42 nci maddesi geıeğince bu ruhsatnamenin hükümden sakıt 
olduğu ve bu saha ıçm yemden yapılacak müracaatların 25/6/957 tari
hinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

283-9 

Adana Vilâyetinin Karaisalı Kazasına bağlı Karsantı Nahiyesinin 
Bağceğız Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere İlhan Pa-
mukğolu namına verilmiş bulunan 19/10/953 tarih ve 151/134 sayılı ara
ma ruhsatnamesinin ıkı yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde 
bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hüküm
den sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası ıçm yemden yapılacak müra
caatların 25/6/957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

283 - 10 

Diyarbakır Vilâyetinin Ergani Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Kızılca, Yukarı Balahor, Zıyater köyleri sınırları içinde manganez 
madeni aramak üzere Emin Göçmez namına verilmiş bulunan 28/8/954 
tarih ve 19/2 sayılı arama ruhsatnamesımn iki yıllık müddeti zarfında 
işletme hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci 
maddesine gore hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için 
yemden yapılacak müracaatların 25/6/957 tarihinden itibaren kabul edı-
kceğı ilân olunur. 

283 -11 

3 ü n c ü T e r t i p D ü s t u r u n 37 nc i c i ld i b a s ı l m ı ş t ı r . F i y a t ı 1000, posta ü c r e t i 253, makbuza y a p ı ş t ı r ı l a c a k 

damga pu lu beden de 4 k u r u ş t u r . 
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                          Sayfa 
 

Kanunlar 
6890 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit Ve Teadülüne Dair 
Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun              1 
 
6891 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit Ve Teadülüne Dair 
Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü Kısmına İlâve Yapılmasına Dair Kanun        1  
 
6892 Maarif Vekâleti Teşkilât Kadrolariyle Merkez Teşkilâtı Ve 
Vazifeleri Hakkındaki 2287 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Olan 4926 Sayılı Kanuna E K Kanun          1
 
6893 Islahı Hayvanat Kanunum';! 31 İnci Maddesinin Tadiline Ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun         2
 
6894 Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus 20 Mart 1883 Tarihli 
Paris İttihadı Mukavelenamesiyle Ticaret Eşyası Üzerinde 
Sahte Mahreç İşaretlerinin Men'i Hakkındaki 14 Nisan 1891 
Tarihli Madrit Ttilâfnamesinin, 2 Haziran 1934 Tarihli 
Londra Tadillerinin Tasdiki Hakkında Kanun                     2
 
6895 Hükümete Teknik Yardım Teminine Dair Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Teşkilâtı Arasında İmzalanan (10 C) Numaralı E K Anlaşmanın  
Tasdiki Hakkında Kanun                           8
 
6896 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Gıda 
Ve Tarım Teşkilâtı Arasında İmzalanan Hükümete 
Teknik Yardım Teminine Ait (10 B) Numaralı Ek 
Anlaşmanın Tasdiki Hakkında Kanun          9
 
6897 Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne Mütedair 
15 Aralık 1950 Tarihli Brüksel Mukavelenamesine 
Ait 1 Temmuz 1955 Tarihinde Brüksel'de İmza Edilen Tashih 
Protokolünün Tasdiki Hakkında Kanun          9
 
6898 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Gıda 
Ve Tarım Teşkilâtı Arasında İmzalanan 15 Numarak 
Ek Anlaşmanın Tasdiki Haklımda Kanun          10 
 
6899 21 Nisan 1956 Tarihli Türk - Alman Muhtelit Komisyonu 
Protokolü İle Aynı Tarihte İmzalanan 16 Şubat 1952 Tarihli 
Türk - Alman Ticaret Ve Tediye Anlaşmaları İle İlgili Protokollerin 
Ve İlişiklerinin Tasdiki Hakkında Kanun          10  
 

Tebliğ 
28/12/1956 T A R İh 9495 Sayılı Resmî Gazete İle Neşredilen Ve 
23/11/1956 Tarih Ve 4/8335 Sayılı Kararname İle Meriyete 
Konan Kararın Tatbi Katına Mütaallik I Sayılı Tebliğ.       13 
 

İlanlar             14 

 
 
 
 
 
 
 


