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ÖZETİ : Haftanın, altı günü çalışmış bulunan 
işçinin tatil günü dahi çalışmış olması halinde 
hem İş Kanununun 37 nci maddesi hükmünce 
fazla çalışma gündeliğine hem de ücretli hafta 
tatiline ait 5837 sayılı kanun ile 6734 sayılı k a 
nun hükmünce hafta tatili gündeliğine hak k a -

E . N o : 15 zanacağma dair Temyiz Mahkemesi Tevhidi tç-
K . N o : 5 tüıad Kararı. 

Temyiz Mahkemesi Dördüncü H u k u k Dairesi Reisliğince Birinci 
Reisliğe yazılan 12/9/1957 tarihli yazıda haftanın altı günü sekizer saat 
çalıştıktan sonra tatil günü dahi sekiz saat çalışmış ve böylece haftada 
elllaltı saat çalışmış blunan işçinin tatil günü için alacağı paranın he
saplanma şekli hakkında H u k u k U m u m i Heyetinin T/110 esas, 101 k a 
rar sayılı ve 28/9/1955 günlü kararı İle T/77 esas, 72 karar sayılı ve 
19/9/1956 günlü kararı arasında birbirini tutmazlık bulunduğu bildiril 
mesi üzerine toplanan içtihadı birleştirme Büyük Heyetince kararlar 
arasında birbiri tutmazlık bulunduğu kabul edildikten sonra iş incelen
di, gereği konuşuldu : 

Söz konusu kararlardan birincisinde tatil günündeki sekiz s a a t l k 
çalışmasiyle haftalık çalışma müddeti 56 saate yükselen işçinin tatil 
günü için alacağı paranın İş Kanununun 37 ncl maddesiyle Büyük M i l 
let Meclisinin bu maddeye İlişkin 255 sayılı tefsir kararı gereğince zam
lı olarak hesaplanan gündelik üe 5837 sayılı kanun hükmünce hiç bir iş 
karşılığı olmaksızın tatil günleri için işçiye ödenecek gündeliğin tuta
rından ibaret olacağı kabul edilmişken kararlardan İkincisinde işçiye 
tatil günü çalışması karşılığı olarak sadece İş Kanununun-37 nci mad
desiyle 235 sayılı tefsir k a r a n gereğince zamlı olarak hesaplanan gün
deliğin ödeneceği ve 5837 sayılı kanunla kabul edilen gündeliğin veril -
miyeceğl esası benimsenmiştir. O halde kararlar arasında birbirini tut
mazlık açıktır. 

İşin esasının anlaşılması için işçilere ödenmesi gerekli fazla çalış
m a gündeliği ile tatil gündeliğinin ne şartlar altmda ödeneceğinin ana 
hatlariyle hatırlatılması uygun olacaktır. 

A ) İş Kanununun 35 inci maddesi hükmünce İşçi kaide olarak 
haftada en çok 48 saat çalışacaktır, lâkin tıdı geçen kanunun 37 ncl mad
desi hükmünce bir takım zaruretler dolayısiyle, muvafakati ile ve yılda 
90 günü ve günde üç saati geçmemek üzere fazla çalışma ile mükellef 
tutulabilirse de her bir saat fazla çalışma karşılığında gündeliğinin se
kizde birinin ve bunun yüzde yirmibeşten yüzde elliye kadar zammının 
tutannı alır k i bu ücret, fazla çalışma gündeliğidir. 

B ) 5837 sayılı kanun ile işçinin hiç bir çalışma karşılığı olmak
sızın hafta tatili gününde, diğer günlerde sekiz saatlik çalışma için 

aldığı asıl gündeliğin yüzde ellisine hak kazanacağı kabul edilmiş ve 
5837 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 6734 sayılı kanunla 
bu nispet, asıl gündeliğin yüzde yflzüne çıkarılmıştır k i buna tatil gün
deliği denilmektedir. 

Burada halledilecek mesele, haftanın altı günü, sekizer saat çalış-
dıktan sonra tatil gününü de çalışarak geçirmiş ve böylece haftada (48 
saat yerine) elllaltı saat çalışmış bulunan işçiye tatil günü çalışması
na karşılık ödenecek gündeliğin sadece fazla çalışma gündeliği mi, yok
sa fazla çalışma gündeliği ile tatil gündeliğinin tutarından ibaret olan 
gündelik mi olacağıdır. Aşağıda bildirilen sebeplerle-ilk kararın kanu
na uygun olduğu neticesine vanlmıştır. 

I) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 255 sayılı ve 11/11/1953 gün
lü ve İş Kanununun 37 nci maddesine ilişkin bulunan tefsir karannda 
aynen (Kanunda başkaca sarahat bulunan ahval müstesna olmak üzere 
haftada 48 saatlik normal mesainin dışındaki hukuki ve fiilî her türlü 
mesai, fazla mesai olup İşçiye de bu sebeple fazla ücret ödenmesi Ica-
beder). Denilmektedir. B u kararın ne sebeple verilmiş olduğu sraştml-
dığı takdirde Büyük Millet Meclisi Reisliğine Başvekâletçe gönderilen 
28/1/1953 günlü tezkereye ekli Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin 
16/12/1952 günlü yazısında Pazar günleri çalışmasiyle 48 saatlik en yük
sek çalışma haddinln aşıldığı kabul edilmekle beraber İş Kanununun 
37 nci maddesinde ve fazla saatlerle çalışma nizamnamesinde hedef tu 
tulan fazla çalışmanın sadece haftanın tatil günü olmayan altı günü 
içindeki zamanda ve günlük 8 saati aşan çalışmadan ibaret olduğu, bu
na rağmen iş dâvalarmı gören İstanbul Asliye 14 üncü Hukuk Mahke
mesinin 8/12/1951 günlü k a r a n n d a haftanın altı gününde çalışmış olan 
işçinin yedinci günündeki sekiz saatlik çalışmasının dahi İş Kanunu
nun 37 nci maddesinin şümulüne giren bir fazla çalışma olduğu kabul 
edilerek verilen kararın Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesince tasdik 
edildiği belirtilerek zamlı ücrete esas olacak çalışmanın mahkeme k a 
rarında kabul edilen şekilde bir çalışma olup olmadığının tefsir yoliyle 
bildirilmesi istenilmektedir ve müzakereye ekli olan İş Mahkemesi k a 
rarında gerçekten Pazar günündeki sekiz saatlik çalışmanın dahi fazla 
olduğu kabul edilmiş bulunmaktadır (Büyük Millet Meclisi zabıt ceri
desi devre 9 cilt 25 1 Kasım 1953 den 30 Kasım 1953 e kadar S. sayısı 
255 sayfa 1 ilâ (4). 

Başvekâlet tezkeresi üzerine Meclisçe kurulan geçici komisyonun 
esas 3/437, karar 10 sayılı ve 3/12/1953 günlü raporunda haftada altı 
gündeki 48 saatlik çalışmanın dışma çıkan Pazar çalışmasının kanunun 
hafta tatilinde çalışılmasını yasak ettiği cihetle hukuki bakımdan faz
la çalışma sayılamıyacağı fakat fiilî bakımdan fazla çalışma olan P a 
zar . çalışmasının İş Kanununun 37 nci maddesinin şümulü dışında k a l 
dığının düşünülemiyeceği, kanunun müsaade ettiği haftanın iş günle
rindeki fazla çalışma için dahi işçinin her günün dinlenme saatlerinin 
bir kısmından mahrum edilmesine karşılık İş Kanununun 37 n c i mad-
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desiyle zamlı ücret ödenmesi derpiş edilmiş iken aynı mahiyette korun
m a konusu olan ve hatta ıjşçinin çalıştırılmasına hiç cevaz verilmeyen 
ve çalıştırana ceza verilen Pazar gününde yaptırılan 48 saatlik çalışma 
dışındaki çalışmaya hu 37 nci maddede bildirilen fazla ücretin verilme
sinin kanun tarafından evleviyetle hedef tutulduğu, Pazar jgünü çalış
masının hukuki bir çalışma olmayıp sadece fiilî bir çalışma olmasının 
işçinin verdiği fazla emek ve neticede hak etmesi gerekli fazla ücret 
bakımından hiç bir önemi olmadığı esasına dayanılarak neticede 3008 
sayılı İş Kanununun 38 inci maddesinde olduğu gibi kanunda işin m a 
hiyetine ve karşılığına ilişkin açık hüküm bulunan haller müstesna ol
mak üzere çalışma günlerine taksim edümek üzere adı geçen kanunun 
35 inci maddesiyle konulmuş olan haftada 48 saatlik normal çalışma dı
şındaki hukuki ve bilhassa fiilî çalışmanın evleviyetle fazla çalışmadan 
sayılması ve işçiye ücretinin 37 nci madde gereğince ödenmesi kanunun 
ruhuna, gaye ve maksadına uygun bulunduğundan, haftanın diğer bir 
gününde tatil verilmeksizin işçiye Pazar günü yaptırılan, çalışma ve bu
nun ücreti hakkında 37 nci maddenin teklif edildiği şekilde tefsiri ge-
gektiği hükmüne varılmış ve Meclisçe olduğu gibi kabul edilen ve y u 
karıya örneği çıkarılan tefsir metni teklif olunmuştur (Büyük Millet 
Meclisi zabıt ceridesi devre 9 cilt 25 1 Kasım 1953 den 30 Kasım 1953 
e kadar S. sayısı 252). 

Bütün b u açıklamalara göre, İş Kanununun 37 nci maddesine ait 
tefsir kararımn esas hedefi, haftanın laltı gününde çalışmış olduğu h a l 
de yedinci tatil gününde ve hususiyle P a z a r gününde çalıştırılmış bu 
lunan bir işçinin Pazar günündeki sekiz saatlik çalışmasının fazla ça
lışma mahiyetinde olduğu ve bu bakımdan işçinin Pazar günündeki se
kiz saatlik çalışmasına karşılık adı geçen 37 nci madde hükmünce zam
lı ücrete hak kazanacağıdır. 

II) Memleketimizde ücretli hafta tatili esasını kabul eden 5837 
sayılı,kanun ise hafta tatili gününde kanun hükümlerine-aykırı olarak 
veya kanunun br müsaadesine dayanılarak çalıştırılmış olan işçiye haf
ta tatili günü çalışmış olmasına - karşılık ne esaslar uyarınca ücret 
ödeneceğini gösteren umumi bir hükmü ihtiva etmemektedir. O kanunun 
hafta tatiline ait hükümleri, hafta tatili günü için her hangi bir emek 
karşılığı olmaksızın işçiye belli bir para ödenmesini sağlama maksa-
ddyle konulmuştur ve o kanunda bu paraya (jHafta tatili ücreti) denil
mektedir (Madde 2). Gerçekten, b u kanunun hafta tatilini ilgilendiren 
maddeleri, birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, 
dokuzuncu, onikinci maddeleridir. Bir inci madde, Iş Kanununun tatbjk 
edilmekte olduğu iş yerlerinde haftanın tatilden önceki günlerinde de
vamlı olarak çalışmış bulunan işçilere çalışmadıkları hafta tatili günü 
işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın ücret ödeneceğini, beşin
ci madde, H a f t a Tat i l i Kanununun 4, 5 vc 6 ncı maddeleri gereğince P a - / 
zar günleri açık olan Sşyerlerinde çalışıp haftanın diğer bir günü çalış
mayan işçilere de bir iş karşılığı olmaksızın ücret ödeneceğini, ikinci 
madde hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için birinci madde hük
münde aranılan devamlı çalışma şartının mânasını ve müstesnalarını, 
dördüncü madde, devletin idare ve murakebesi altında, bulunan veya 
devlet hesabına (işletip de Millî Savunma ile ilgili olan müesseselerde 
hafta tatilinden istisna edilen işçilerin çalıştıkları hafta tatili günü için 
bir misl i tutarında fazla ücrete hak kazanacaklarım, altıncı madde, iş 
kazaları ile meslek hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortaları K a 
nunları gereğince işçi Sigortaları Kurumundan iş görmezlik ödeneği 
alan işçilere hafta tatili günleri için dahi iş görmezlik ödeneği verile
ceğini, yedinci madde, saat veya parça hesabiyle veya götürü olarak 
çalışılan işlerde o hafta içinde kazanılan ücretin aynı hafta içinde ça
lışılan iş günlerine bölünmesi sonunda bulunacak ücretin ve hafta, 15 
gün veya ay hesabiyle ücret alarak çalışan işçilere beher çalışma gü
nüne karşılık olan ücretin hafta tatili ücreti olarak verileceğini, seki
zinci madde, aylık ücret alan işçilerin hafta tatili günü çalıştıkları ha l 
lerde tatil günlerine ait ücretlerinin ayrıca ödeneceğini, dokuzuncu mad
de, fazla çalışma karşılığı olarak alman ücretlerin ve pirimlerin ve h a 
zırlama, temizleme işlerinde normal çalışma saatleri dışında çalışan .iş
çilerin bu şekildeki çalışmaları sebebiyle aldıkları ücretlerin tatü üc
retinin hesabmda gözönünde tutulamıyacağını ve nihayet onikinci mad
de ise b u kanunun tatbiki dolayısiyle önceden işçilere ödenmekte bulu
nan ücretlerde hiç bir indirme yapılamıyacağmı, bu kanunun hiç bir 
hükmünün İşçilere hafta tatili günlerinde ücret verilmesi hakkında da
ha elverişli menfaatler sağlayan kanun, mukavele veya âdetlerden do
ğan müktesep haklara halel getirmiyeceğini bildirmektedir. 

Kanunun dördüncü maddesi, işçinin Pazar günü çalışmış olduğunu 
derpiş ederek bir hüküm koymuş ise de o hükümde de işçinin Pazar 
günkü çalışması karşılığında ne esaslara göre p a r a alacağını değil ve 
fakat çalışarak istirahatten mahrum kalmış bulunması dolayısiyle ne 

esaslara göre hafta tatili ücreti alacağım tâyin etmiştir. Bütün bu. me
tinlerden çıkan netice, 5837 sayılı kanunun işçinin Pazar günü çalış
ması halinde bu çalışmasının karşılığında ne esaslara göre ücret ala
cağını bildircneyi konu dışında bırakıp sadece işçinin hafta tatili günü 

• çalışmaksızın ücret alacağım ve b u ücretin nasıl hesaplanacağını hedef 
tutarak yalnız bu cihetlere ait hükümler koymuş bu'unmasıdır. B u i t i 
barla, işçinin Pazar günü çalışmış olması halinde çalışması karşılığın
da ne kadar para alacağı meselesini 5837 sayılı kanun hükümlerine da
yanarak halletmeğe ve 5837 sayıiı kanunun her hangi bir hükmünün 
îş Kanununun veya akitlerinin çalışma karşılığı ücret hakkında işçi le
hine koyduğu bir hükmü takyit ettiği şeklinde mânalanda-ılmasma i m 
kân yoktur. 

III) Gerek Iş Kanununun haftalık çalışma müddetini en çok 48 
saat. olarak sınırlandıran hükmü ile haftada 48 saatten fazla çalışma 
halinde fazla saatler için zamlı ücret esasını 'derpiş eden 37 nci mad
desinin hükmünün, gerekse işçilere ücretli hafta tatili sağlayan 5837 
sayılı kanunun kabul edilmesindeki gayeler araştırıldığı takdirde, bu 
gayelerin aynı olması halinde hükümlerin birbirini kayıtlandırdığı ne
ticesine varılacağı gibi gayelerin a y n olması halinde de bu hükümlerin 
birbirinden a y n olarak tatbik olunacağı neticesine varılacaktır. B u 
sebeplerle bunların gayeleri de araştırılmalıdır : 

a) İhsan gücünün uzun zaman işe yarar halde bulunması ve iş 
hayatı emrinde uzun zaman ve verimli olarak netice verebilmesi ve iş
çinin kendisine ve ailesine ait maddî ve manevî ihtiyaçlarım ve husu
siyle kültürel ihtiyaçlarım karşılayabilmesi için yüz yıllar boyunca 
yapılan araştırma ve denemeler sonunda tesiri itibariyle birbirini t a 
mamlayıcı ve fakat haddi zatında birbirinden a y n ik i tedbirin iş haya
tında tatbikinin zaruri olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan birisi işçinin 
günde ve dolayısiyle bir hafta içinde belli saatden fazla çahştmlmama-
sı, diğeri ise her işçinin haftanın bir gününde mutlak şekilde çalıştırıl
maması. 

b) B i r hafta içinde kanunun, kabul ettiği cn çok zamam olan 48 
saatten fazla işçinin çalıştırılmaması ve böylece işçinin sağlığının ve 
verim kabiliyetinin korunması ve işçinin fazla çalıştırılması zarureti 
bulunan hallerde dahi fazla çalışacak saatlerin sayısının yine kanunun 
tâyin ettiği en yüksek haddi aşmaması ve fazla çalışma saatlerinde iş
çi normal saatlerdeki çalışmadan daha fazla yorulacağından bu fazla 
yorulma karşılığının zamlı ücret şeklinde ödenmesi maksadlyle Iş K a 
nununun 35, 36 ve 37 nci maddeleri konulmuştur. 

c) Hafta tatili mecburiyeti, 394 sayılı Haf ta T a l i l i Kanunu ile 
kabul edilmiş ve ayrıca Iş Kanununun 35 inci maddesinin çalışma gün
lerinin haftanın altı gününden ibaret olacağını esas tutan hükmü ile 
teyid olunmuştur. Çalıştığı günlerin karşılığı olan kazancının ancak o 
günlere ait olan masraflarını karşılayacak derecede az olması itibariy
le tatil gününü yokluk içinde geçirmeğe mecbur kalan ve bu itibarla ta 
t i l gününde bir iş bulup çalışma yolunu arayan işçinin hafta tatilini 1 

iç rahatbğı ile geçirerek herkes gibi dinlenmesini sağlamak üzere iş 
günlerindeki kazancının tatil günleri îçinde işçiye ödenmesi uygun gö
rülmüş '(jBüyük Millet Meclisi tutanak dergisi devre 9, cilt 9, 2/7/1951 
20/8/1951 deki Meclis zabıtları ve bunun eklerinden olan S. sayısı 278 
deki teklif ve raporlar) ve bu gayeye erişmek üzere 5837 sayılı kanun 
kabul edilmiş ve kanunun i lk şeklindeki hafta tatili ücretinin miktarı 
6734 sayılı kanunla artırılarak gayeye uygun hükümler konulmuştur. 

ç) F a z l a çalışma ücretine ait hükümlerin gayesi, işçinin haftada 
belli saatten fazla çalışması dolayısiyle fazla yorgunluğunun karşılan
ması, ücreti hafta tatiline ait hükümlerin gayesi ise işçinin çalışıyormuş 
gibi ücret almasını ve haftada bir gününü rahatça geçirmesini sağla
ma olduğu cihetle her i k i kısım hükmün gayeleri, birbirinden müstakil 
bir mahiyet arzediyor demektir. Ö halde bir hâdisede her ik i hükmün 
de tatbik- şartlan gerçekleştiği takdirde her ik i hükmün de tatbiki z a 
ruri olur. 

I V ) Haftanın altı günü sekizer saat çalışmış bulunan işçinin P a 
zar günü dahi sekiz saat çalışmış olması halinde Pazar çalışmasının 
Iş Kanununun 37 nci maddesi hükmünce fazla çalışma sayılarak sekiz 
saatlik Pazar çalışması ücretinin zamlı olarak ödenmesi, 1 inci bentde 
açıklanan 255 sayılı tefsir kararı hükümlerindendir. Aynı Pazar günü 
için İşçiye hiç bir emek karşılığı olmaksızın tatil ücreti ödenmesi ise 
5837 sayılı kanunun 1 inci ve 2 nci maddesi hükümlerindendir. O halde 
işçiye Pazar çalışmasının karşılığı (Fazla çalışma karşılığı olması se
bebiyle) zamlı olarak ödenecek ve tatil ücreti de 5837 sayılı kanun hü
kümlerince hesaplanarak ödenecektir. Bunun aksinin kabulü, haftanın 
bütün günlerini çalışmakla geçiren işçinin fazla çalışma ücretini alması 
ve hafta tatilinden mahrum kalmış olduğu halde altı günlük çalışması 
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neticesinde bir iş karşılığı olmaksızın almağa hak kazandığı tatil üc
retinden de mahrum edilmesidir. Halbuki 5837 sayılı kanun işçiyi her 
hangi bir hakkından mahrum etmek için değil belki ona daha önce t a 
nınmamış olan bir hakkı tanımak ve onun iktisadi durumunu eskisine 
nazaran düzeltmek maksadtyle konulmuş bulunmaktadır. İşçinin Pazar 
çalışmasının fazla çalışma olması sebebiyle zamlı ücret almış olması 
halinde artık başka bir istekte bulunamıyacağını kabul etmek, şöyle 
garip bir neticeye de ulaştıracaktır : 5837 sayılı kanunun yürürlüğe gir 
mesinden önce haftanın yedi günü çalışıp İş Kanununun 37 nci maddesi 
hükmünce Pazar günleri çalışması için zamlı ücrete h a k kazanmış olan 
bir işçi, işçiye o tarihe kadar mevcut • olmıyan yeni b ir ücret sağlayan 
5837 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra dahi aynı şekilde haf
tanın yedi gününde çalıştığı halde Pazar günleri için aynı parayı almak
ta devam edecektir ve bunun gelirinde bir artma olmıyacaktır. 

V ) Kanun koyucuya. İş Kanunlarını kabul ettiren tarihî sebepler 
ve bunlar arasında iktisadi durumca zaif olan işçiyi iktisadi durumu da
ha kuvvetli olan işverene karşı özel şekilde koruyarak içtimai muvaze
neyi ve cemiyetin sükûnunu sağlama hedefi ve hukuk hükümlerinin tef
sirinde lâfzın gayenin ışığı altında mânalandırılmasmın gerekdiği göz-
önünde tutulunca, iş hukukuna ait hükümlerin tefsirinde tereddüt halinde 
işçinin lehine olan hal şeklinin kabul edilmesi iş hukukumun ana kaide
lerinden olduğu neticesine varılır. Zaten mahkemelerin iş hukuku tatbi
katında bu esas benimsenmiş bulunmaktadır. Hâdiseye tatbiki gerekli 
metinler incelenince hemen hemen tereddüde yer olmamakla beraber, bir 
tereddüdün söz konusu olabileceği kabul ..edilse dahi, heyetçe varılan 
netice, burada hatırlatılan tefsir esasına ,da uygun bulunmaktadır. 

Netice : Haftanın altı günü çalışmış bulunan işçinin tatil günü dahi 
çalışmış olması sebebiyle hem İş Kanununun 37 nci maddesi hükmünce 
fazla çalışma gündeliğine, hem de ücretli hafta tatiline ait 5837 sayılı 
kanun ile 6734 sayılı kanun hükmünce hafta tatili gündeliğine hak k a 
zanacağına 67 reyin ititfakiyle ve 27/5/1958 tarihli birinci toplantıda k a 
rar verildi. 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihad Hukuk Kısmı Umumi 
Heyetinin 18/6/1958 tarih ve E . 11, K. 13, sayılı 

kararı sureti 

ÖZETÎ : İcra ve İflâs Kanunu gereğince satışa 
arzolunan gayrimenkullerin ihaleden evvel son 
durumunun imar ve belediye* dairelerinden so
rularak alınacak cevabın satış ilânına ve artır-

E . N o : 11 m a şartnamesine derci lüzumuna dair Temyiz 
K . N o : 13 Mahkemesi Tevhidi İçtihad Kararı. 

İcra ve İflâs Kanununun 128 inci madesi uyarınca satışa başlamaz
dan evvel gayrimenkul üzerindeki tapu sicilline mukayyet veya resmî 
senede müstenit olan mükellefiyetlerin listesi yapılarak haczedilenlerle 
borçluya tebliğ edilmesi lâzım gelmektedir. Satılacak gayrlmenkule ait 
olup tapu sicillinde mukayyet olmıyan bazı mükellefiyetlerin de gerek 
satış ilânına ve gerekse şartnameye derci lâzım olup olmadığı hakkında 
İcra ve İflâs dairesnde içtihad ihtilâfı zuhura gelmiş olmasma mebni 
keyfiyet içtihadı birleştirme hukuk kısmı umumi heyetine arzoîunmuş 
bulunmaktadır. F i l h a k i k a Temyiz İcra ve İflâs Dairesinin eskidenberi 
takarrür etmiş ictihadma göre tapu sicillinde mukayyet olmıyan mükel
lefiyetlerin gerek satış ilânına gerekse artırma şartnamesine dercine 
lüzum görülmemektedir. 

B u içtihad saikınm; sicilde mukayyet olmıyan fakat gayrimenkule 
taallûk eden bazı mükellefiyetlerin ilân ve şartnamede gösterilmesi ha
linde sat'şm güçleşmesi, bazan tarafların zarar görmesi veya unsuru ar
tıracak olan ihale kararlarının fesih sebeplerinin de tahdidi olmaktan 
çıkarak bir çok şikâyetlere yol açmasından ibaret bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Ahiren adı geçen dairece yeni bir içtihad tebellür etmiş ve satışa 
arzolunan gayrimenkulun kıymeti üzerine müessir olan bütün evsaf ve 
mükellefiyetlerin ve bu arada imar durumunun da satış ilânına ve şart
nameye geçirilmesi lüzumu ile sürülmüştür. 

E s k i ve yeni içtihatlar arasmda mübayenet açık olduğundan hâ
dise Yüksek Heyetçe müzakere ve tetkik olunarak aşağıdaki karar ve
rilmiştir. 

İcra ve İflâs Kanununun 125 inci maddesi mucibince artırma şart
namesinde gayrimenkulun üzerindeki irtifak hakları, gayrimenkul mü

kellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri irat scnotİCviyîe birlikte 
satıl d'ğı ve borçlunun bu gayrimenkul ile temin edilmiş şahsi borçla
rının da alıcıya intikal edeceği tasrih edilmek iktiza eder. B u madde 
ile mezkûr kanunun gayrimenkul satışına müteallik diğer maddeleri 
gözönünde tutulacak olursa kanun vazımın maksadının; satışa arzedi" 
îen gayrimenkulun kıymeti üzerine tesir icra edebilecek evsaf ve mü
kellefiyetlerin alıcılar tarafmdan bilinmesinin teminidir. B u suretle alı
cılar mutazarrır olmaktan kurtulacakları gibi taraflar da bu eksik m u a 
mele do !ay i3 iy le zuhuru melhuz zararlardan korunmuş olacaklardır. B u 
itibarla son zamanlarda memlekette artan imar faaliyeti sebebiyle bir 
çok gayrimenkullerin süratle vaziyetleri değişmekte, kısmen veya t a 
mamen istimlâke tabi tutuldukları görülmektedir. Hânda ve şartnamede 
gayrimenkulun imar vaziyetini" göremeyen alıcıların çok defa ihaleden 
sonra öğrenebildikleri bu tebeddüler zararlarını mucip olmaktadır. Bunu 
önlemek için satıştan evvel imar dairesinden ve bulunmayan yerlerde 
belediye dairelerinden bir nevi âmme mükellefiyeti olan imar durumunun 
sorularak alınacak cevabın satış ilânına ve şartnameye derci bütün alâ
kadarların menfaatini vikaye bakımından uygun .görülmüştür. Şu k a 
dar k i , ihale tarihinden sonra v u k u a gelecek değişikliklerin nazara alı
namayacağı tabiidir. Bununla beraber ihale feshedilirse eski halin avdet 
edeceği şüphesizdir. İmar ve belediye dairelerinden gayrimenkulun son 
durumu sorulmadan ihalenin yapıldığı ileri sürülerek şikâyet vukubul-
duğu takdirde merciin bu hususu tahkik ve vaziyette esas vasıf ve kıy
mete müessir bir tebeddül husule gelip gelmediği hakkında mezkûr dai
relerin vereceği cevaba göre bir muamele yapması lâzımgcîir. 

İcra hâkiminin göz önünde tutacağı esas mesele gayrimenkuldeki 
bu gibi tebeddüllerin kıymete ve esas vasıflara ehemmiyetli derecede mü
essir olup olmadığı cihetidir. A n c a k şikâyetçinin kötü niyetle hareket 
edip etmediğinin her zaman gözden kaçırılmaması icabeder. 

Binaenaleyh satışa arzolunan gayrimenkullerin ihaleden evvel son 
durumunun imar ve belediye dairelerinden sorularak alınacak cevabın 
satış ilânına ve artırma şartnamesine derci lüzumuna ve İcra ve İflâs 
Dairesinin son içtihadının alâkadarların menfaatlerine daha uygun ol 
duğuna 18/6/1958 tarihinde mevcudun üçte ikisini geçen ekseriyetle k a 
rar verildi. 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihad Hukuk Kısmı Umumi 
Heyetinin 18/6/1958 tarih ve E . 2, K. 14 sayılı 

kararı sureli 

Ö Z E T İ : Devlet ve resmî daire ve müesseseler 
hesabına tahsil etmek üzere okula devam eden 
Y<e okuldan çıkarılması halinde 'masrafların taz
mini ile mükellef bulunan öğrencinin, dâvadan 
evvel usul hükümleri bakımından temerrüd ha 
line sokulmamış ve muhakemenin ilk celsesinde 
dâvayı kabul eylemiş olması halinde muhakeme 
masrafları ve bu meyanda bulunan vekâlet üc-

E . N o : 2 retiyle i lzam edilemiyeceğine dair Temyiz M a h -
K . N o : 14 kemesi Tevhidi İçtihad Kararı. 

Devlet ve resmî daireler ve müesseseler hesabma tahsil etmek üzere 
okula devam eden ve okuldan çıkarılması halinde masrafların tazmini 
ile mükellef bulunan öğrencinin, muhakemenin i lk celsesinde dâvayı k a 
bul eylemesi halinde vekâlet ücretiyle ilzamı gerekip gerekmediği h u 
susunda Temyiz Mahkemesi Dördüncü H u k u k Dairesinin 22/12/1955 t a 
rih ve 6829/5602 sayılı ilâmiyle Temyiz Mahkemesi Üçüncü H u k u k D a i 
resinin 23/3/1951 tarih ve 5811/3318 sayılı ilâmı arasında hâsıl olan iç
tihad ihtilâfının halli ilgililerce talebedilmlş olduğundan içtihadı birleş
tirme H u k u k Kısmı U m u m i Heyetinde evvel emirde hâdisede içtihad i h 
tilâfının mevcut olduğuna k a r a r verildikten sonra keyfiyet müzakere 
o l u n d u : 

U s u l hükümleri bakımından dâvadan evvel alacak talebedilmek su
retiyle dâvâlı .temerrüt haline sokulmamış ve dâva muhakemenin i lk cel 
sesinde dâvâlı tarafından kabul edilmiş ve şu suretle dâvâlının hal ve 
vaziyeti ile aleyhine dâva ikamesine sebebiyet vermemiş olması halinde 
dâvâlı tarafın muhakeme masraflariyle ve bu meyanda bulunan vekâlet 
ücretiyle ilzam edilmemesi H u k u k Muhakemeleri Usulü Kanununun 94 
üncü maddesinin açık hükmü icabındandır. Avukatlık Ücret Tarifesinin 
umumi hükümlerinin 7 nci maddesi de z ikr i geçen usulün 94 üncü mad
desini tadil edici mahiyette ve kuvvette bir metin değildir. Usulün 94 
üncü maddesi muvacehesinde Avukatlık Ücret Tarifesinin işbu 7 nci 
maddesinin dâvâlının usul hükümleri bakımından temerrüd haline sokul
masından sonra açılan dâvalara ait ve münhasır bir hüküm olarak mü
talâası gerekir. 
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Yukarıda yazılı sebebe binaen Devlet ve resmî daire ve müessese
ler hesabına tahsil etmek üzere okula devam eden ve okuldan çıkarıl
ması halinde masrafların tazmini ile mükellef bulunan öğrencinin, dâ
vadan evvel usul hükümleri bakımından temerrüt haline sokulmamış 
ve muhakemenin ilk celsesinde dâvayı kabul eylemiş olması halinde m u 
hakeme masrafları ve bu meyanda bulunan vekâlet ücretiyle i lzam edi-
lemiyeceğine ve Temyiz Mahkemesi Üçüncü H u k u k Dairesi kararında 
belirtilen ictihadm isabetli olduğuna ilk toplantıda üçte ik i ekseriyetle 
18/6/1958 tarihinde karar verüdi. 

• — 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi tçtihad Hukuk Kısmı Umumi 
Heyetinin 18/6/1958 tarih ve E . 22, K. 11 sayılı 

kararı sureti 
Ö Z E T İ : B i r dâvanın görülmesi sırasında bilir
kişiyi taraflardan bırimn reddetmesi hahnde dâ
vaya bakan hâkimin bu isteğin kabulü veya red
di hakkında vereceği kararın nihai bir karar ol 
mayıp bir ara kararı olduğuna ve bu itibarla da 
müstakillen temyiz kabiliyeti bulunmayıp an
cak esas hükümle birlikte temyiz olunabılece-

E . N o : 22 ğıne dair Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtıhad 
K . N o : 11 Kararı. 

B i r dâvanın görülmesi sırasmda halli hususi ve fennî bir bilgiye 
ihtiyaç gösteren bir meselede rey ve mütalâası alınmak üzere seçilmiş 
bulunan bilirkişiyi taraflardan birisinin reddi üzerine dâvaya bakan 
hâkimin, H u k u k Usulü Muhakemeleri Kanununun 277 nci maddesi uya
rınca, bu isteğin reddi veya kabulü zımnında vereceği kararın nihai k a 
rarlardan olup'olmadığı, yani dâvanın sonunda verilecek karar beklen
meksizin, müstakillen, temyiz edılebilip edılemıyeceği noktasında Dör
düncü H u k u k Dairesinin 19/3/1953 tarih ve Esas ; 1496, K a r a r ; 1246 sa
yılı kararı ile 30/6/1956 tarih ve esas; 3136, karar ; 3799 sayılı kararı 

.arasında ictıhad aykırılığı olduğu ileri sürülerek bunun giderilmesi is

tenilmekle içtihadı birleştirme hukuk kısmı umumi heyetinde mesele 
müzakere olundu : 

Dördüncü H u k u k Dairesinin söz konusu kararlarından birincisinde 
bihrkişinin reddi isteğinin reddine ilişkin kararın esas kararla birlikte 
temyiz edilebileceği, mtistakilen temyiz olunamıyacağı kabul edildiği 
halde, ikincisinde bu kararın nihai mahiyette olup müstakillen temyiz 
kabiliyeti bulunduğu kabul edilmiştir. B u itibarla bu i k i karar arasında 
açık bir ictıhad aykırılığı mevcuttur. 

H u k u k Usulü Muhasemeleri Kanununun 427 nci maddesi y c h r z 
asliye ve sulh mahkemelerinden verilen nihai kararlar aleyhine temyiz 
yoluna başvuru'abılmesını kabul etmiştir. Aynı kanunun 277 nci madde
sinde ise bilirkişinin reddi isteğinin hâkim tarafından hâdise şekhnde 
tetkik olunarak karara bağlanacağı yazılıdır. Şu hale göre hâkimin b i 
lirkişinin reddi isteğinin kabul veya reddine mütedair kararı mhai bir 
karar olmayıp, tahkikat hâkimi sıfatıyle verilmiş bir ara kararından 
başka bir şey değildir; bu mahiyeti itibariyle de esas hükümden a y n 
olarak temyiz olunamayıp ancak esas hükümle birlikte temyiz oluna-
mavıp ancak esas hükümle birlikte temyiz olunabıl r Aksının kabulü 
kanuna aykırı olacağı gibi ayrıca böyle bir görüşün benimsenmesi ha 
linde bilirkişiyi rasgele bir sebeple reddedecek ve bu isteğinin reddi hak
kındaki karar aleyhme temyiz yoluna başvuracak ve suiistimaline karşı 
hâkimlerin reddi taleplerinin reddindeki cezai müeyyedeye benzer bir 
müeyyede > (Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, madde 36, fıkra 4) 
bu'unmaması sebebiyle de bu red isteğini kolayca tekrarlayabı'ecek kötü 
niyetli dâvâlıların dâvaları lüzumsuz ve haksız yere uzatabılmeleri i m 
kânı sağlanmış olacaktır k i , bu da hiçbir suretle terviç olunamaz. 

Netice : B i r dâvanın görülmesi sırasmda bilirkişiyi taraflardan b i 
rinin reddetmesi halinde dâvaya bakan hâkimin bu ısteğm kabulü 'veya 
reddi hakkmda vereceği kararın nahai bir karar olmayıp bir ara kararı 
olduğuna ve bu itibarla da müstakillen temyiz kabiliyeti bulunmayıp an
cak esas hükümle birlikte temyiz olunabileceğine 18/6/1958 tarihinde i t 
tifakla karar verildi. 

TEBLİĞ 
Ziraat Vekâletinden: 

6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu gereğince 
zirai mücadele alet ve Haçlarının: 

a) Y u r d a sokulması, 
b) Yurt piyasasına arzı ve satışı, 
c) Yurt içinde imal, istihsal ve ihzarı, 
d) İhracı. Ziraat Vekâletinin ruhsat ve kontrolüne ve koyacağı 

şartlara tabi bulunmaktadır. 
B u itibarla : 
Zirai mücadele ilâcı satmak üzere evvelce valiliklerden bayilik mü

saadesi admış olanlarla bundan böyle alacak olanlar aşağıdaki şartlar 
altında valiliklerden verilecek bir bayilik müsaadesi ile bu mevzuda ic
rayı ticaret edebileceklerdir. 

1 — Bayilik izm talebinde bulunan şahıslar bir kopyası aşağıya 
çıkarılan formüleri doldurarak 3 kopya halinde bir dilekçe ile alâkalı 
valiliklere vereceklerdir. B u dilekçe ve ekleri, mücadele teşkilâtı olan 
yerlerde bu dairelerce, olmayan yerlerde ise Teknik Ziraat Müdürlükle
rince tetkik edilerek muvafık görülenler valiliklerce tasdik edildikten 
sonra birer adedi izin talebinde bulunan bayilere verilecek, 2 nci nüsha
ları dosyalarında muhafaza edilecek, 3 üncü nüshalarıda Ziraat Vekâle
tine gönderilecektir. Bâyillerin zirai ilâç satışı işini tadili halinde keyfi 
yet Ziraat Vekâletine de zamanında bildirilecektir 

2 — Bayi olacak kimsenin asgari ilkokul mezunu olması şarttır. 
3 — Bayilik talebinde bulunan şahıslar zirai mücadele ilâçlarını 

gıda maddeleriyle b rlıkte satmıyacaklarını taahhüt edeceklerdir Buna 
riayet etmıyenler hakkında gereği valiliklerce yapılacak ve bayilik izin
leri geri alınarak keyfiyet Ziraat Vekâletine de bildirilecektir. 

Bâyiin uymağa mecbur olduğu hususlar 
1 — Zirai mücadele ilâçlarım, kendi orijinal kapalı ambalajları 

içinde satmayı, kaplarını hiç bir suretle açmamayı, 
2 — Zira i mücadele ilâçlarım gıda maddeleriyle aynı yerde satma

mayı, 

3 — Zirai mücadele ilâçlarını rutubetli ve havasız yerde saklama-
mayı, yağmur ve güneş altında açıkta bırakmamayı, 

4 — Zirai mücadele ilâçlarını çocuk ve mahcurlara satmamamı, 
5 — Reçete ile satılacak zehirli İlâçlardan nasıl korunacak'arını, 

bunları nasıl saklayacaklarını alıcılara söylemeyi, boş ilâç kaplarında 
yiyecek ve yem katıyyen saklamamalarını anlatmayı, 

6 — Ziraat Vekâleti ve Ziraat Teşkilâtınca, zirai mücadele ilâçları 
hakkında bildirilecek, bütün hususlara riayet etmeyi kabul ediyorum. 

Adres ve İmza 

T. C. 
Z İ R A A T V E K Â L E T İ 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
U m u m Müdürlüğü 

Fotoğraf 

Zirai Mücadele Molan Bayilik Vesikası 
Adı, soyadı : 
Doğum yeri ve tarihi : 
Adresi ve T e l No . : 
İşyeri : 
Vilâyeti : 
Kazası : 
Nahiyesi : 
Köyü : 
Tahsil durumu : 

Yukarıda adı ve adresi yazılı ve bu vesikanın a r k a sahıfesmdekı 
hususları kabul eden Z ira i 
mücadele ilâçlarının satış müsaadesi verilmiştir. 

V a l i 
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İLÂNLAR 
M . M . V . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkalığından 
Askerî birlikler ihtiyacı için 25UO ton karışık tutuşturmalık odun 

satın alınacaktır. Tahmini tutan 412.500 lira olup kat'î teminatı 40.500 
liradır, ihalesi : 13/10/1958 günü saat 10.00 da 2490 sayılı kanunun 51 
inci maddesi gereğince mütaahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü 
ile yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 2500 ton karışık tutuştur
malık odun bir istekliye ihale edilebileceği gibi 500 tonluk partiler ha
linde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen ğün ve 
saatte kat'î teminatlariyle birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. 

3391 / 4-2 

Askerî birlikler ihtiyacı için 600 ton kuru fasulya satın alınacaktır. 
Tahmini tutan (1.233.000) lira olup geçici teminatı (50.740) liradır, iha 
lesi : 11/10/1958 günü saat 11.00 de kapalı zar i usulü le yapılacaktır. 600 
ton kuru fasulya bir istekliye ihale edilebileceği gibi 150 şer tonluk par
tiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen gün 
ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Baş
kanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. 

3392 /4-2 

Asker i birlikler .ihtiyacı için 10 ton hindi eti satın alınacaktır. T a h 
mini tutarı (60.000) lira olup geçici teminatı (4.250) liradır, ihalesi : 
13/10/1958 günü saat 11.00 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 10 ton 
hindi eti bir istekliye ihale edilebileceği gibi 5 er tonluk partiler halinde 
a y n ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına ver
meleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliği ilân kısmında görülebilir, ilân olunur. 

3393 / 4-2 

T C D D işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Yün Kordon Alınacak 

1 — 5000 küo yün kordon kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. Muvakkat teminatı, teklif edilen bedelin % 5 i olacaktır. 

2 — Eksiltme Ankara 'da T C D D binasında, Malzeme Dairesinde 
toplanan Komisyonumuzca 10/10/1958 Cuma günü saat 15 de yapılaca
ğından tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumuza verilmek veya 
gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnamesi T C D D nin Ankara 'da Merkez, istanbul'da Sirkeci 
veznelerinden 5 lira mukabilinde temin edilebilir. 

4 — T C D D ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

3404 / 2-2 
© , 

"Nafıa Vekâletinden : 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Adıyaman Lise Binası inşaatı, 
Keşif bedeli : (2.384.866,99) liradır. 
2 — Eksiltme : 10/10/1958 Cuma günü saat 16 da Yapı ve imar 

işleri Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve keşif özeti (50) lira 

mukabilinde Yapı ve imar işleri Reisliğinden satın alınır 
(Yeterlik belgesi için müracaatından önce bu evrakı satın almamış 

bulunan taliplere eksiltmeye girmek için yeterlik belgesi verilmez.) D i 
ğer evraklar da dairede görülebilir. B u evrakın iyice tetkik edilmesi is
teklilerin menfaati icabıdır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1958 yılma ait ticaret 
odası belgesi ile. usulü dairesinde (85.296,01) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. (Özel vn 

tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 
6 — istekliler Yapı ve imar işleri Reisliğine müracaat ederek i k i - | 

şer aded plân ve teçhizat ve taahhüt beyannamesi alacaklar ve bu be- 1 

yannameleri doldurup pul üzerine imzalayarak bu işin teknik öneminde 
bir işi başardıklarını veya iyi bir şekilde idare ve denetlediklerini isbata 
yarar belgeleriyle birlikte en geç 6/10/1958 günü Nafıa Vekâletine ve
receklerdir. 

7 — İsteklilerin bu işin eksiltmesine girebilmeleri için Nafıa Ve
kâletince bu beyanname ve vesikalara müsteniden kendilerine yeteMlk 
belgesi verilmiş olması şarttır. 

8 — isteklilerin idareden satın aldıkları eksiltme kâğıtlarının her 
patçasma 75 er kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mek-
tuplariyle birlikte zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak 
mumun para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmaları 
vc eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
3349/4-2 

Yapı işleri ilânı 
1 —- Eksiltmeye konulan iş : Aydın Cezaevi 3 üncü kısım linşaatı 

işidir. 
Keşif bedeli : (3.381.099,52) liradır. 
2 — Eksiltme : 13/10/1958 Pazartesi günü saat 16 da Yapı ve îmar 

işleri Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve keşif özeti (50) l i 

ra mukabilinde Yapı ve imar işleri Reisliğinden satın alınır. 
(Yeterlik belgesi için müracaatından önce bu evrakı satın alma

mış bulunan taliplere eksiltmeye girmek için yeterlik belgesi verilmez.) 
Diğer evraklar da Dairede görülebilir. B u evrakın iyice tetkik edilmesi 
isteklilerin menfaati icabıdır. 

4 « - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1958 yılına ait T i c a 
ret Odası belgesi ile usulü dairesinde (115.182,99) liralık muvakkat te
minat vermeleri lâzımdır. 

5 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

6 — istekliler Yapı ve imar işleri Reisliğine müracaat ederek 
ikişer aded plân ve teçhizat ve taahhüt beyannamesi alacaklar ve bu 
beyannameleri doldurup pul üzerine İmzalayarak bu işin teknik öne
minde bir işi başardıklarını veya iyi bir şekilde idare ve denetledik
lerini isbata yarar belgeleriyle birlikte en geç 8/10/1958 günü Nafıa 
Vekâletine vereceklerdir. 

7 — isteklilerin bu işin eksiltmesine girebilmeleri için Nafıa V e 
kâletince bu beyanname ve vesikalara müsteniden kendilerine yeter
lik belgesi verilmiş olması şarttır. 

8 — isteklilerin idareden satın aldıkları eksiltme kâğıtlarının her 
parçasına 75 er kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mek-
tuplariyle birlikte zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak 
mumuıı para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmaları 
ve eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler vc telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 3424 / 4-1 

Yollar 4 üncü Bölge Müdürlüğümden : 

Ş U B E TESİSLERİ İ N Ş A A T I 
Devrek 42. Şube tesisleri arazisi içinde lojman ile şube kantlai İn

şaatı işi kapalı zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkanlmıştır. 
işin keşif bedeli 153.336,34 (Yüz elli üçbin üçyüz otuz altı l ira otuz 

dört) kuruş olup geçici teminatı 8.916,82 (Sekizbin dokuzyüz on altı lira 
3eksen iki) kuruştur. 

Eksiltme 30/9/1958 Sah günü saat 11 de bölge merkeziD.de yapıla
caktır. 

Kapalı zarfların aynı gün saat 10 a kadar Komisyon başkanlığına 
v.eriimiş olması şarttır. B u işe ait keşif ve şartname mesai saatleri 
dahilinde bölge malzeme amirliğinde görülebilir. 

isteklilerin 25/9/1958 akşamına kadar ( bölgemize verecekleri dilek
çelerine bu iş öneminde bir iş yapmış olduklarını belirtir mütaahhitlik 
karnelerini, teçhizat beyannamesi ve teknik personel beyannamelerini 
skliyerek yeterlik belgeleri almalan şarttır. 

2490 sayılı kanun ahkâmına göre müracaat edilmesi. 
3320 / 4-4, 
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Karayolları U m u m Müdürlüğünden 

B İ N A L A R Y A P I M I 

1 — Eksiltmeye konulan i ş : U r f a ' d a yapılacak lojman ve ambar 
binaları inşaatı olup keşif bedeli ri60.651,38) yüzaltmış bin altıyüs elîi-
bir l ira otuzsekiz kuruştur. 

2 — Eksi l tme günü : 8/10/1958 tarihine rastlayan Çarşamba gü
nü saat 16 da ,(Onaltıda) Ankara 'da Y e n i ş e h i r ^ Tuna Caddesinde K a 
rayolları U m u m Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasın
da toplanacak olan Karayolları Eksiltme Komisyonunco kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme e-vrakı: İstekliler bu işe ait eksiltme evrakını K a 
rayolları U m u m Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinde görebilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 

a) İsteklilerin 1958 yılına ait Ticaret Odası belgesiyle usulü dai
resinde i(9.283,— ) Dokuznin ikiyüz seksenüç liralık muvakkat teminat 
vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 2/10/1958 Perşembe günü mesai saati sonu
n a kadar bir dilekçe ile Karayolları U m u m Müdürlüğüne müracnat et* 
meleri (Müracaatta U m u m Müdürlük umumi evrak kaydı tarihi mute
berdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz), ve dilekçelerine bu İşin tek
nik öneminde bir işi iyi surette başarmış, idare ve denetlemiş okluk
larını ispata yarar belgeleri ile Karayolları U m u m Müdürlüğü eksilt
melerine giriş şartları hakkındaki yönetmeliğin b, c, fıkralarında yazılı 
(Bu iş için yönetmeliğin a fıkrasında yazılı mütaahhitlk karnesi aran
maz) 16.065,— Onaltı bin aitmışbeş liralık banka referansı, plân ve teç
hizat beyannamesi bu evrakı noksansız olarak bağlıyarak bu iş için ye
terlik belgesi almaları, 

N o t : Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarda yazılı 
vesikalardan herhangibiri eksik olursa b u müracaat nazarı itibare alın
maz ve belge verilmez. / 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saaJL onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3303 / 4-4 

B İ N A L A R Y A P I M I 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Siirt'te yapılacak yıkama, yağlama 
ve anbar binaları inşaatı olup keşif bedeli (184.433,72) yüzseksen dörtbin 
dörtyüz otuzüç l ira yetmişiki kuruştur. 

2 — Eksi l tme g ü n ü : 9/10/1958 tarihina rastlayan Perşembe günü 
saat 16 onaltıda A n k a r a ' d a Yenişehir'de T u n a Caddesinde Karayolları 
U m u m Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında topla
nacak olan Karayolları Eksi l tme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Eksi ltme evrakı : İstekliler bu işe ait eksiltme evrakım K a 

rayolları U m u m Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinde görebilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 

a) İsteklilerin 1958 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde (10.472,—) onbin dörtyüz yetmişiki liralık muvakkat teminat ver
meleri. 

b) İsteklilerin en geç 3/10/1958 C u m a günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları U m u m Müdürlüğüne müracaat etme
leri (Müracaatta U m u m Müdürlük umumi evrak kaydı tarihi muteber
dir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine bu işin teknik 
öneminde bir işi i y i surette başarmış, idare ve denetlemiş olduklarım is-
bata yarar belgeleriyle Karayolları U m u m Müdürlüğü eksiltmelerine 
giriş şartları hakkındaki yönetmeliğin b, c, fıkralarında yazılı (Bu iş 
için yönetmeliğin a fıkrasında yazılı mütaahhitlik karnesi aranmaz) 
18.443,— onsekizbin dörtyüz kırküç liralık banka referansı, plân ve teç
hizat beyannameleri, taahhüt beyannamesi ve teknik personel beyanna
mesi bu evrakı noksansız olarak bağlıyarak bu işi için yeterlik belgesi 
almaları, 

N o t : Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarda y a 
zılı vesikalardan herhangi bir i eksik olursa bu müracaat nazarı itibare 
alınmaz ve belge verilmez. 

5 — İsteklilerin* eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarım' eksiltme günü saat onbeşe kadar 

mık'-SM? rauk*bıimde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postaca obc-ak gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur. 
33^4 / 4-4 

B İ N A L A R Y A P I M I 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Diyarbakır'da Bölge binası tevsii ile 
çift katlı anbar binası ve inşaat anbar binası yapımı olup keşif bedelleri 
tutarı (545.172,9?) b<*şyüz kırkbeşbin ytizyetmişiki Ura. doksan dokuz 
kuruştur. 

2 — Eks ' l tme günü : 10/10/1958 talihine rastlayan C u m a günü 
saat 16 da onaltıda Ankara 'da Yenişehir'de T u n a Caddesinde Karayol 
ları Umum Müdüılüğü binasında Yapım Daiıesi Başkanlığı odasında 
top'nnacuk olan Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı: İstekliler bu işe ait eksiltme evrakım K a 
rayolları U m u m Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinde görebilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 

a) isteklilerin 1958 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde (25.557,—) yirnıibeşbin beşyüzelliyedl liralık muvakkat teminat 
vermeleri, 

vb) isteklilerin en geç 4/10/1958 Cumartesi günü mesai saati so
nuna kadar bir dilekçe ile Karayolları U m u m Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri «Müracaatta U m u m Müdürlük umumi evrak kaydı tarihi m u 
teberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine bu işin 
teknik öneminde bir işi iyi surette başarmış, idare ve denetlemiş olduk
larım isbata yarar belgeleriyle Karayolları U m u m Müdürlüğü eksUtme-
lerine giriş şartları hakkındaki yönetmeliğin b, c, fıkralarında yazılı 
(Bu iş için yönetmeliğin a fıkrasmda yazılı mütaahhitlik karnesi aran
maz) 53.614,— elliüçbjn altıyüzondört liralık banka referansı, plân ve 
teçhizat beyannameleri, taahhüt beyannamesi ve teknik personel beyan
namesi bu evrakı noksansız olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi 
almaları, 

N o t : Müracaat* dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarıda y a 
zılı vesikalardan herhangi bir i eksik olursa bu müracaat nazarı itibare 
almmaz ve belge verilmez. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler-Jcabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3329/4-3 

Y O L Y A P I M I 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Ceyhan - Toprakkale yolunan t a k r i 
ben 51+387—78+056 kilometreleri arası tesviye, sanat yaj?ılan t büyük 
köprüler, taban takviyesi ve temel tabakası teşkili işleri yapımı olup 
keşif bedeli (10.000.000,—) on milyon liradır. 

2 — Eksi ltme günü : 11/10/1958 tarihine rastlayan Cumartesi gü
nü saat 11 de onbirde Ankara 'da Yenişehir'de T u n a Caddesinde K a r a 
yolları U m u m Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasmda 
toplanacak olan Karayolları eksiltme komisyonunca teklif a lma sure
tiyle ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi ltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli l i ra bedele 
ait makbuz mukabilinde A n k a r a ' d a Yenişehirde T u n a Caddesinde T u n a 
Handa Karayolları U m u m Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden 
alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 

a) İsteklilerin 1958 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde (313.750,—) üçyüz onüçbin yediyüzelli. liralık muvakkat teminat 
vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 6/10/1958 Pazartesi günü mesai saati so
nuna kadar bir dilekçe ile Karayolları U m u m Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta U m u m Müdürlük umumi evrak kaydı tarihi m u 
teberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine K a r a y o l 
ları U m u m Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartları hakkındaki yönet
meliğin a, b, c fıkralarında yazılı mütaahhitlik karnesi, 400.000,— »dört 
yüz bin liralık banka referansı, plân ve teçhizat beyannameleri, taahhüt 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi ve bu iş için lüzumlu maki -
naları başkasından alacak olanların makina almak istedikleri kimseden 
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alınmış taahhütnameyi noksansız olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik 
belgesi almaları, 

N o t : Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarda yazılı 
vesikalardan herhangi biri eksik olursa, müracaat mütaahhitlik karnesi 
müracaatı ile birlikte yapılmış ise veya eksiltme evrakı alınmadan mü
racaat edilmtş ise bu müracaat nazarı itibare alınmaz ve belge verilmez. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat ona kadar mak
buz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfjyet ilân olunur. 
3370 /4-2 

K Ö P R Ü Y A P I M I 

1 — Eksiltmeye konulan iş : A n k a r a Vilâyetinin Beypazarı - Ge-
legra yolunda taksir köprüsü yapımı olup keşif bedeli (513.717,55) beş 
yüz onüçbin yediyüz onyedi l ira ellibeş kuruştur. 

2 — Eksi l tme günü : 13/10/1958 tarihine rastlayan Pazartc si günü 
saat 16 da onaltıda Ankara 'da Yenişehir'de T u n a Caddesinde Karayol 

ları U m u m Müdürlüğü binasında Köprüler Dairesi ^Başkanlığı, odasmd' 
toplanacak olan Karayolları eksiltme komisyonunca kapalı zarf usulü 
ile yapüacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (30,70) otuz l ira yet
miş kuruş bedele ait makbuz mukabilinde Ankara 'da Yenişehirde Tuna 
Caddesinde Tuna Handa Karayolları U m u m Müdürlüğünün Teknik H e 
saplar şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek, için : 

a) isteklilerin 1958 yılına ait ticaret odası - belgesiyle usulü dai
resinde (24.299,—) yirmidörtbin ikiyüz doksandokuz liralık muvakkat 
teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 7/10/1958 Salı günü mesai saati sonuna k a 
dar eksiltme evrakında numunesi mevcut bir dilekçe ile Karayolları 
U m u m Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta U m u m Müdürlük 
umumi evrak kıydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olun
maz) ve dilekçelerine Karayolları U m u m Müdürlüğü eksiltmelerine g i 
riş şartları hakkındaki yönetmeliğin a, b, c fıkralarında yazılı mütaah
hitlik karnesi, 51098 ellibirbin donsansekiz lirahk banka referansı, plân 
ve teçhizat beyannameleri, taahhüt beyannamesi, teknik personel beyan
namesi bu evrakı noksansız olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi 
almaları, 

N o t : Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarda yazılı 
vesikalardan herhangi bir i eksik olursa, müracaat mütaahhitlik karnesi 
müracaatı ile birlikte yapılmış ise veya eksiltme evrakı alınmadan 
müracaat edilmiş ise bu müracaat nazarı itibare alınmaz ve belge veril 
mez. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarmı eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3371 / .4-2 

B İ N A L A R " S A P I M I 
1 — Eksiltmeye konulan iş : K a r s ve Ardahan'da yapılacak şube 

tesisleri inşaatı olup keşif bedeli (751.718,62) yediyüz ellibirbin yediyüz 
onsekiz lira altmış ik i kuruştur. 

2 — Eksi ltme günü : 16/10/1958 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 16 da (onaltıda) Ankara 'da Yenişehirde T u n a Caddesinde Karayol 
ları Umumi Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasmda 
toplanacak olan Karayolları eksiltme komisyonunca kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrala : İstekliler bu işe ait eksiltme evrakım K a 
rayolları U m u m Müdürlüğünün teknik hesaplar şubesinde görebilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1958 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (33.819) otuzüçbin sekizyüz ondokuz liralık muvakkat teminat 
vermeleri. 

b) İsteklilerin en geç 10/10/1958 Çarşamba günü mesai saati so
nuna kadar bir dilekçe ile Karayolları U m u m Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Mürac?atta U m u m Müdürlük umumi evrak kaydı tarihi mu
teberdir, Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine bu işin 
teknik öneminde bir işi i y i surette başarmış, idare ve denetlenmiş ol -

$*W*ı 20237 
duklarım isbata yarar belgeleri ile Karayolları U m u m Müdürlüğü eksilt
melerine giriş şartları hakkındaki yönetmeliğin b, c, fıkralarında yazık 
(Bu iş için yönetmeliğin a fıkrasında yazılı mütaahhitlik karnesi aran
maz) 70.138,— yetmiş bin yüz otuzsekiz liralık banka referansı, plân 
ve teçhizat beyannamesi bu evrakı noksansız .olarak bağlıyarak bu iş 
için yeterlik belgesi almaları, 

N o t : Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarda yazılı 
vesikalardan herhangi biri eksik olursa bu müracaat nazarı itibare alın
maz ve belge verilmez. 

5 — İsteklilerin, eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarmı eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 

3437 / 4-1 

Siverek Sağlık Merkezi Baştabipliğinden : 

Sağhk Merkezi binasının hata duvarı inşaatı 22.000,06 l i ra muham
men bedelle 26/9/1958 den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Geçici teminat akçası 1.650 liradır. İhale 11/10/1958 Cumar
tesi gimü saat 10 da Sağlık Merkezinde yapılacaktır. Taliplerin bu işe 
l i t fennî ve özel şartnameyi ihale gününe kadar mesai saatleri içinde 
Dairemizde görebileceklerdir ve ihalenin önce geçici teminat akçalarını 
Maliye Vçznesine yatırmaları ilân olunur. 

3483 / 4-1 

Devlet H a v a Meydanları İşletmesi U m u m Müdürlüğünden: 

1 — Kumaşı İdaremizden verilmek ve iç malzemesiyle işçiliği mü-
taahhide ait olmak üzere 525 takım elbise 122 aded palto dikişi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — B u , îşin muhammen bedeli 47.685,— lira olup geçici teminatı 
3.576,33 liradır. İşbu teminat T . C. Merkez Bankasındaki 1642 sayılı he
sabımıza yatırılacak ve mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — Eksiltme 8/10/1958 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
16 da Ankara 'da U m u m Müdürlük binasında Alım Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 — B u işe ait şartname ve numune Ankara 'da U m u m Müdürlük 
Malzeme Dairesi Reisliğinde görülebilir. 

5 — İsteklilerin, belli günde usulüne göre hazırlıyacakları kapalı 
zarfını eksiltme saatinden bir saat evvel sözü edilen Komisyona vermiş 
olmaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
3383 / 4-2 

1 — İdaremiz ihtiyacı için 9000 kilo Çinko Üstübeci, 3600 kilo 
Bezir yağı, 2250 kilo Neft yağı, 500 kilo Toz Boya pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli 90.507,50 l ira olup kati teminatı 11.550,75 
liradır. İşbu teminat idaremizin T . C . Merkez Bankasındaki 1642 sayılı 
hesabma yatırılıp mukabili makbuz almacaktır. 

3 — Pazarlık 30/9/1958 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 16.00 
da U m u m Müdürlük A h m , Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — B u işe ait şartname hergün Ankara 'da U m u m Müdürlük M a l 
zeme Dairesi Reisliğinde, İstanbul'da Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğün
de görülebilir. 

5 — isteklilerin belirli gün ve saatte sözü edilen Komisyonda, bu
lunmaları. 

3474 /1-1 
• ı 

A n k a r a Numune Hastahanesi Baştabipliğinden : 

C i n s i : Telefon santralının revizyon ve tadilâtı, Tutarı : 8.500 lira, 
M . teminatı: 637 l ira 50 kuruş, Düşünceler : 29/9/1958 Pazartesi saat 
10,30 da. 

1 — Hastahanenin telefon santralının revizyon ve tadilâtı açık ek
siltmeye konulmuş isede talip çıkmadığından 2490 sayılı kanun gere
ğince eksiltme on gün uzatılmıştır. Taliplerin muayyen günde teminat 
mektubu veya makbuzu ve diğer vesaikle birlikte hastahanede müteşek
ki l komisyona müracaatları. 

2 — Şartnameler hergün hastahane idaresinde görülebilir. 
3439 /1-1 
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Maliye Vekaletinden : 
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Gaziantep Birinci Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

958/1 
Gaziantep Ulucanlar Mahallesinden Kemal kızı Şaziye Demlrkıran 

tarafından aynı mahalleden Ahmet oğlu Muhlis Demirkıran aleyhine 
açılan boşanma dâvasında : 

Dâvâlı MuhlisUn adresi tesbit edilemediğinden ve ilânen tebl'ğat 
da yapıldığı halde mahkemeye gelmemiş ve vekil göndermemiş bulun
duğundan mahkemece gıyap kararı teb-iğ edilmesine karar verildiğin
den adı geçen şahsın 12/13/1958 tarihinde Mahkememizde buîunr-iası ve-

,ya bir vekil göndermesi aksi takdirde duruşmamn gıyabında cereyan 
edeceği ilân olunur. 3408 

958/86 
Sultanselim Mahallesinden Mehmet oğlu Mustafa Yapar tarafın

dan aynı mahalleden Mehmet kızı Firdevs ve Kıhnçoğlu Mahallesinden 
Satı namı diğeıi saati Tunçdöken aleyhlerine açılan kayıt iptali ve tes
cil dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı Satı namı diğeri Saati Tunçdöken adma çıkarılan daveti
yeye verilen meşurahatta adresinin belli olmadığı ve kendisine de ilâ
nen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden yine kendisine 
ilânen gıyap kararı gönderilmesine karar verildiğinden adı geçen dâvâ
lı duruşmanm talik edildiği 10/11/1958 günü mahkemede hazır bulun
ması ve bulunmadığı takdird kanuni bir vekil tâyin etmesi gıyap k a 
rarı yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

3409 

Yapılacak i ş : Riyaseticumhur Köşkü müştemilâtından Camlı Köş
kün tamiri 

Keşif bedel i : 174.878,47 liradır 

Teminat : 9.994,— liradır. 

Eksiltme mahalli ve tarihi : 11/10/1958 Cumartesi günü saat 11 de 
Maliye Vekâleti Millî Emlâk U m u m Müdürlüğünde kapalı zarf suretiyle 
yapılacaktır. 

Şartname mezkûr mahalden bedeli mukabilinde almabilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler bu iş için Nafıa Vekâletinden 
alacakları ehliyet belgesini Komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

3496 / 4-1 

T A S H İ H 
19/9/1958^tarihli ve 1O011 sayılı Resmî Gazetede neşredilen T . C. 

Merkez Bankasının 33 Eylül 1958 tarihli haftalık vaziyet cetvelinin pa
sifteki (Döviz alacaklıları a - 3133 sayılı kanuna göre muhtelif) rübriği 
hizasında yanlış dizilmiş olan (130.170.014,92) rakamı (130.170.013"92) 
olarak 

tashih olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A , Ş.: 

20 Eylül 1S58 
A K T İ F 

T . L . T . L . 

Altın i 

Safi K g . 127,842,064 

Dövis borçluları : 
a - 3133 sayılı kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 51.196.584,89 
Muhtelif 1.907.391,58 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 199.727.171.68 
Muhtelif 101.174.247',91 

C - K l i r i n g 616.407,46 

402.800.940,30 

Ufaklık para : 

354.621.803,52 

243.082,34 

456.864,37 Dâhildeki muhabirler : 
Senetler cüzdanı t 

a - H a z i n e bonoları ve Hazine kefa
letini haiz bonolar 2.164.230.334,67 

b - T i c a r i ve zirai senetler 2.239.744.822,26 4.403.975.156,93 
. —4 

Tahviller cüzdanı : 33.222.3G2.10 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 3.052 576,86 
Tahvi l üzerine 392.710.399,84 
Hazineye kısa vadeli 652.721..G00,— 1.019.354.470,70 

Mahsuba tabi matluhat ; 
(6571 sayılı kanuna göre) 

Muhtelif : 

T O P L A M 

375.468.7C9.S2 

260.496.^52,17 

6.880.667.708,05 

6 Haziran 19G6 tarihinden itibaren : Iskonto Haddi r/r 6 
28 Haziran 1955 tarihinden itibaren : Altın üzerine avans </v 3 »/ 

Vasiyeti 
P A S İ F 

T . L . 

Sermaye : 
İhtiyat akçeni: 

Âdi vo fevkalâde •. 77.547-485,04 
ilerde vukuu muhtemel zarar kar 
şılığı ^ 17.026.651,35 
(Bankalar Kanunu madde : 35) 1 

Tedavüldeki banknotlar : 
Mevduat : 

Resmî .< 217.075.116,24 
Bankalar 590.083.306,60 
Muhtelif 524.697.369,63 

Allın alacaklıları : 
Resmî safi K g . 49.563,247 156.162.390,81 
Muhtelif s a f i K g 

Dövis alacaklıları t 
a - 3133 sayılı kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 267.106.987,84 
Mevduat 22.307.706,61 
Muhtelif 130.294.678,27 

b - 5255 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 200.009.108,34 
M e v d u a t 1.876.721,12 
M u h t e l i f 175.265.966,14 

c - K ü r i n ? 1.768.861,46 

Muhtelif : 

T O P L A M 

T. L. 

15.000.000,— 

94.574.136,39 

3.838.050.880,— 

1.331.855.792,47 

— , — 156.162.390,81 

798.630.029,78 

646.394.479,20 

6.880.667.708,65 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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