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17/2/1968 tarih ve 6/9617 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dayamlaraJk Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye An
laşmasına ek olarak ve 1968 -1969 devresi mübadelelerini tanzim etmek 
maksadııyle, 23 Şubat 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan dışık Proto
kol ve eklerinin (1 Nisan 1968 tarihinde yürürlüğe gırmeOt üzere) onay
lanması; Ticaret Bakanlığının 27/3/1968 tarihli ve 121 71-5/6451 sayılı 
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun'un 3 ve 5 inci mad
delerine gore, Bakanlar Kurulunca 8/4/1968 tarihinde 'kararlaştırıl
mıştır. 
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F . SÜKAN 

Devlet Balkanı V 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Adialet Bakanı 
H . DİNÇER 

Maliye Bakanı 
C BİLGEHAN 

Devlet Bakanı 
H . A T A B E Y L l 

MILLI Sa- Bakanı 
A . TOPALOĞLU 

Devlet Bakanı 
K . O C A K 

îçişıleri Bakanı 
F . SÜKAN 

Millî Egit. Bakanı Bayındırlrk Bakam 
/ . E R T E M O- A L P 

Tioawet Babanı 
A . TÜRKEL 

Ulagtınmıa Bakamı V. 
H . A T A B E Y L l 

Sağ ve Sos-Y. Bakanı Güm. veTdk Bafcamı Tarım Bakam 
V. Â. ÖZKAN 1. TEKİN B . DAĞDAS 

Turizm |ve Tanıtma Balkanı 
N . K U R S A T 

İmar ve İskân Balkanı 
H . MENTESEOĞLU 

Koy İşlem Bakanı 
T. T O K E R 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye 

Anlaşmasına E k Dokuzuncu Protokol 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti, ticarî mübadelelerin kolaylaştırılması, geliştiril
mesi ve denkleştirilmesi maksadıyle 1 Nisan 1968 ilâ 31 Mart 1969 ta
rihleri arasında ıkı memleket tarafından ithal ve ihraç edilecek emtiayı 
havı listeleri tespit hususunda mutabık kalmışlar ve bununla ilgili ola
rak aşağıdaki hususlan kararlaştırmışlardır. 

Çalışma Bakanı Samaıytı Bakanı En. ve Ta- Kay- Bakanı 
A . N . E R D E M M . T U R G U T R . SEZGİN 

M A D D E 1. 

Türkiye'ye ihracı derpiş olunan Sovyet mallan ve Sovyetler Bırh-
ğı'ne ihracı derpiş olunan Turk mallan, sırasıle, işbu Protokol'da mer
but «A» ve «B» listelerinde tadat olunmuştur. 

Bu malların ithal ve ihracı önceden müsaadeye tabı olduğu tak
dirde her olkı memleket selâhiyetlı makamları gecıtoneksızm ithal veya 
ihraç müsaadesi vereceklerdir. 

M A D D E 2. 

Yukandaikı 1 inci maddede derpiş edilen «A» ve «B» üstelerinde 
kayıtlı ithalât ve ihracat mallan kontenjanlarının tahakkuku bakımın
dan oıki Hükümet, selâhiyetleri dahilinde gerekli müzaherette buluna
caklardır. 

M A D D E 3. > 

«A» ve «Bs> listelerinde kayıtlı olmayan mallardan ithal veya ih
racı kontrol rejimine tabı bulunanlarla, mezkûr listelerin işaret edilen 
kontenjanları tükenmiş olanlar, bu gibi talepleri hayırhahlıkla tetkike 
amade bulunan iki memleket selâhiyetlı makamlannın önceden musaa-
aesı istihsal olunmak şartı ile, ithal veya ihraç olunabilecektir. 

M A D D E 4. 

işbu Protokol'un 1 inci maddesmde derpiş edilen «A» ve «B» üste
len 1 Nisan 1968 ilâ 31 Mart 1969 tarihleri arasındaki devre için mute
ber olacaktır. 

M A D D E 5. 

işbu Protokol üe derpiş edilmeyen bilcümle haller için 8 Efam 1937 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması tatbik edilecektir. 

M A D D E 6. 

işbu Protokol imzası tarihimde meriyete girecek ve 31 Mart 1969 
tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 

23 Şubat 1968 tarihinde Ankara'da, aynı derecede muteber Türkçe ve 
Rusça ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

Cevdet Güven 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birhği Hükümeti adına 

Mikhail Kouznetsov 



Sahilfe: 2 (Resmî Gazete) 13 MAYIS 1963 

Sıra Türk Güm. 

S3 Şubat 1968 
tarihli Protokola Ek 

«A» L İ S T E S İ 

S. S. C. B. nin Türkiye'ye ihraç edeceği mallar 
Kontenjan 

No. Tarife No. Malların cinsi U . S A . Dolan 

1 13 03 40 ) Şerbetçi otu hulâsası ile diğer nebati 
90 f usare ve hülâsalar (Yalnız ilâç sa90 f 

nayii için) 5.000 
2 15.05.10 Yalnız saf lanolin 5 000 
3 15 10.10 Sınaî yağ asitleri 25 000 
4 25.23 12 Portland çimentosu 2 000 000 
5 25.24.00 Amyant (Aspestos) 400.000 PA 
6 27.04.10 Yüksek vasıflı kok kömürü (Karpit 

ve ferrokrom sanayii için) 500.000 
7 27.10 21 Gazyağı 

31 Motorin 
42 Orta fuel oil (Fuel oil No 5) 3 750.000 

8 28.42.11 Sodyum bikarbonat 25 000 
9 28 42.13 Sodyum karbonat (Soda) 500.000 

10 28.47 35 Sodyum bikromat 
28.47 36 Potasyum bikromat P.M. 

11 28.56 10 Silisyum karbür (Aşındırıcı imal e-
denler için) 10.000 

12 29 28 00 Diazoik, azoik veya azoksık bileşikler 5.000 
13 29.02.70 Kloroform 

29.16 51 Asetil salislllk asit 
52 Sodyum tuzlan 
59 Diğerleri 

29.25.26 Asetıl parafenetidın (Fenasetin) 
29 Diğerleri 

29 26.20 Hekzametılen tetramin 
29 35 45 Dimetıldimetilamino fenil pirazolon 

(Amidopirirı dimetilaminoaneljezın) 
29 36.00 Sülfamitler 
29 37 20 Santonim 

31 Fenol ftalein 
29.38 30 «C» vitamini 

90 Diğerleri 
29 40 21 Pepsin 
29.42 34 Kodein ve derıveleri (Toprak M.ıhsul-

leri Ofisi için) 
30.03 42 Yalnız uyuşturucu tıbbî müstahzarlar 

110 000 (Toprak Mahsulleri Ofisi için) 110 000 
14 29 44.12 Stroptomısin müştakları ve tuzları 

14 Kloromisetin (Kloramfenikol) müş
takları ve tuzları 

29 Diğerleri 
30.02.21 Çocuk felci aşısı 

23 Kızamık aşısı 
29 Bakteriyel ve virütık diğer ağılar 
82 Aglutinan serumları 

80 000 39 Diğerleri 80 000 
15 29 13 20 Aseton 15 000 
16 30.03.32 Ensülinler 3.000 
17 30.03.11 Yalnız alüminyum monosteratlı pro-

kain penisilin 
17 Eritromısm ve tuzları 
18 Neomisın ve tuzları 
21 Polımıksin ve tuzları 
39 Diğerleri (Penisilin ve streoptomisın 

karışımı ile oral antidıyabetıkler ha
riç) 20.000 

18 31 02.40 Amonyum sülfat (Saf olsun olmasın) 2 400 000 
19 31.02 60 Üre (% 45 veya daha az azotu ihtiva 

edenler) 300 000 
20 31 03 31 Basit süper fosfat 3 200.000 
21 32.05 21 Kükürtlü boyalar (Color indeks'e 

gore sulphur Black I, suplhur Blue 
II, sulphur Brown 12, Vat Green 7 ve 
muadilleri bıitün ^boyalar hariç) 1.000 

22 32.05.22 Direct boyalar (Color Index'e gore 
Direct Yellow 27, Direct Red 81, Di
rect Blue 74, Direct Brown 95, Direct 
Black 22, Direct Black 38, Direct 
Green 6, Direct Red 28, Direct Brown 
2, Direct Blue 2 ve muadili bütün bo
yalar hariç) 

32.05.26 Asit boyalar (Color indeks'e gore 
Acid Red 35, Acid Black 24, Acid Red 
27, Acid Orange 7, Acid Black 1, Acid 
Red 1, Acid Blue 92 v bütün muadili 
boyalar hariç) 40.000 

Sıra 
No 

Türk Güm. 
Tarife No. Malların cinsi 

Kontenjan 
U.S A. Dolan 

23 32.05.27 

24 32 05 25 
29 

25 37 01.10 1 
37.02 10 f 

26 37 02.21 

27 40.10 20 
42.04 

28 40.1111 "1 
12 I 
13 r 
21 I 
22 I 

29 40.11 
30 44 03 41,42 
31 48 01 21,29 

32 49.0121 

49 02 30 

33 51.01 31-39 
51-59 

51.03 21 

34 68.04.20 

35 68.04.20 

36 68.05 00 

37 68.06 

Mordan boyalar (Krom boyaları) 
(Mordant Yellow 8, Mordant Oranga 
37, Mordant Red 7, Mordant Blue 13, 
Mordant Green 17, Mordant Brown 33, 
Mordant Brown 15, Mordant Black 11 
ve muadilleri bütün boyalar hariç) 
Küp boyalar 
Diğerleri 
Röntgen filmleri 
(Kızılay için) 
Yalnız boş sinema filmleri (Yalnız 
parlamaz cinsi) 
Yalnız «V» kayışları 
Tabiî, sunî veya terkip yolu ile elde 
edilen deri ve köseleden yalnız teknik 
işlerde kullanılan eşya (Transmisyon 
kayışları ve makiııa yağ keçeleri ha
riç) 
Yalnız memlekette İmal edilmeyen 
ebat ve evsaftaki dış ve iç lâstikler 
(Bisiklet lâstikleri hariç) (Motosiklet 
lâstikleri dahil) 

Yalnız bisiklet lâstikleri 
Yalnız şlayferlik kâğıt hamuru odunu 
Metrekaresi 50 - 55 gram ağırlığında 
olan kâğıtlar 
Yalnız mektep kitapları, teknik, İlmî, 
edebî, meslekî ve sanata ait kitaplar 
(Yabancı dilde) 
Sairleri (Yalnız gündelik veya Peri
odik siyasî ve ticarî gazeteler, teknik, 
ilmî, meslekî, edebî ve sanata ait mec
mualar) 

Sunî devamlı elyaftan iplikler 

Yalnız sanayide kullanılan zımpara 
taşları 
Yalnız silme taşı, traş bıçakları İçin 
bileme taşları 
Elle bilemeğe veya parlatmağa mah
sus taşlar 
Yalnız su zımparaları ve yalnız mes
netli toz veya tane halinde aşındırıcı
lar (Su zımparaları dışındaki mesnedi 
plastik, bez ve kâğıt olan zımparalar 
hariç) 

38 70 04 10,90 ) 
70 06.10,90 f 
70 05 20 

39 70 08 12 ) 
22 f 

40 73 01 20 
40 

41 73.02 21 
22 
23 
29 

42 73 07 10 
20 

43 73.11 

44 73.18 

19.10 

45 73 25 00 

46 73 32 12,20 

47 76.0110 

Telli camlar, diğerleri 

Yalnız arnuva veya emprime camlar 
Yalnız bombeli emniyet camları (Kı
rılmaz camdan mamul tek katlı ve 
sandoviç tipi çok katlı her ebat ve şe
kilde, düz emniyet camları hariç) 
(Sandöviç tipi çok katlı bombeli em
niyet camları dahil) 
Döküm piki 
Temper piki 
Ferro-manganez 
Ferro - silisyum 
Ferro - sılıko - krom 
Diğer ferro alyajlar 
Blumlar 
Kütükler 
Demir ve çelikten profiller (Perde 
rayları, kornişleri, demir direk, plâka 
ve delikli profiller hariç) 
Demir ve çelikten ince ve kalın boru
lar (Kaynaklı veya dikişli borular ile 
işletme basıncı 32 atmosfere kadar 
olan iç çapı 51 ilâ 159 mm. çelik bo
rular hariç) 
Tazyike mukavim çelik borular (Kay
naklı veya dikişli borular hariç) 
Yalnız çelik tellerden ince ve kalın 
halatlar, örme halatlar, bucurgat ha
lattan ve benzerleri 
Yalnız saç vidalan ile krom kaplı cl-
vata ve somunlar 
Ham alüminyum 

r> ooo 

40 ooo 

50 000 

175 000 

5.000 

80.000 

15 000 
1 250 000 

2 000 000 

10.000 

250.000 

10.000 

5 000 

10.000 

5 000 

50 000 

10.000 

100 000 

500.000 PA, 

5.000 000 PA. 

600.000 

200.000 

20.000 

5.000 
800.000 PA. 
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Sıra Türk Güm. 
No. Tarife No. Malların cinai 

Kontenjan 
U.S A. Doları 

48 49.09 
73 18 
73.20 
76.06 

07 
16 

84 10 20 
30 
40 

84 10 19 
84 18 
84 21 
84.61 

49 79 0111 

79.0111 

50 

79.01 21 

82.02 30 
40 

50 

51 82 03 

82 04 

52 82 05 20 
30 

90 

53 82 06 10 

20 

90 

82.07.00 

64 84.0« 52 1 
88 !• 
54 J 

55 84 06 

56 84 06 

57 84 06 91-99 

58 84 06 

69 84.10 20,30 

Komple yağmurlama sistemleri ve 
bunlar için lüzumlu borular ve diğer 
teferruat (Likit petrol gaz tüpleri, gaz 
ocakları, havagazı ocakları ve mus
lukları hariç) 

Elektrolitik ham çinko külçe (Gal
vaniz saç sanayicileri için) 
Elektrolitik ham çinko külçe (Sıcak 
daldırma ve galvanoplasti tesisi olan 
fabrikalar için) 
Yalnız asgari % 94 çinko ihtiva eden 
alümmyumlu çink« alaşımları (Yal
nız pres döküm makinesi bulunan fab
rikalar için) 
Yalnız dairevi testere ağızları 
Yalnız taş biçmeğe mahsus dişsiz düz 
testere ağızları 
Yalnız madeni eşyayı biçmeğe mah
sus dişsiz dairevi testere ağızları 
E l aletleri (Her nevi eğeler ile tör
püler hariç) 
Sair el aletleri (Her çeşit mengene, 
ors ve mala, balyoz, marangoz ve 
dülgerlikte kullanılan rende, planya, 
işkence, düztaban, kmiş ve emsali ta
laş çıkaran ağaç gövdeli el aletleri, 
madenî kısmı 2 Kg. a kadar çekiçler 
ve kıl testereleri ile kıl testereleri ta
kımları, kırpık kıvırma aletleri ha
riç) 
Yalnız frezeler 
Yalnız demirden 
mahsus olanlar 
Diğerleri (Hava 

yiv ve set açmağa 

çeliğinden mamul 
torna kalemler hariç) 
Ziraat makinelerine mahsus bıçaklar 
(Hasat makinelerine mahsus bıçak
lar hariç) 
Kâğıt kesmeğe mahsus makinaların 
bıçakları ve kesici ağızları 
Diğerleri (Her çeşit hafriyat, tesviye 
ve yükleme makinalarına mahsus bı
çaklar hariç) 
Aletler için monte edilmemiş levha
lar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya 
15 HP den daha büyük güçteki dizel 
ve yarım dizel motorlar (Dıştan tak
ma deniz motorları hariç) 
Yalnız 15 HP ve daha küçük güçteki 
benzin ve diğer içten yanmalı motor
lar (Dıştan takma deniz motorları 
hariç) 
Yalnız 15 HP den büyük güçteki ben
zin ve diğer içten yanmalı motorlar 
(Dıştan takma deniz motorları hariç) 
Aksam ve parçalar (Yağ keçeleri, üzeri 
herhangi bir madde ile kaplı olsun ol
masın bakır alaşımlı çelik kılıflı ya
taklar, silindir bloku, karter, supap 
kapağı, volan ve kasnaklar ve 200 
mm. ye kadar silindir gömlekleri ha
riç) (Peteklı hava ile soğuyan silin
dir gömlekleri ve prese çelikten silin
dir gömlekleri dahil) 
Yalnız silindir bloku, karter, supap 
kapağı (2 silindir ve 15 HP ye kadar 
olan bloklar hariç) 
Motopomp ve türbopomplar (15 HP 
gücüne kadar - 15 HP dahil - dizel 
motorlarına veya herhangi bir muhar
rik kuvvetle aküple edilmiş vazıyet
teki debisi saatte 250 M 3 e kadar - 250 
dahil - santrifüj, tek ve çok kademeli 
her cins su motopompları ile muhar
rik kuvvet gücü ne olursa olsun bilû
mum derin kuyu motopompları ve di
rekt olarak ana boru devresine bağla
nan kaidesiz her cins tulumbalar ha
riç) (Dalgıç tipi motopomplar dahil) 

10.000 

75.000 

20.000 

200 000 

50.000 

Sıra 
No. 

Türk Güm. 
Tarife No. 

19.40 

84 11 

Malların cinsi 
Kontenjan 

U.S.A. Doları 

60 8417.12 
61 84.21.25 ) 

91 f 
62 84.25 

68 84.25.91-99 

64 84.26.10 

20 

30 

90 
65 84.27 20 } 

90 f 
66 84 29 91 

67 84.88 

20.000 

400.000 

300 000 

100.000 

50.000 

10 000 

68 84 41 ! 

69 84.44 91 
90 

70 84.45 

71 84 48 91 

92 

95 

72 84.49 

85 05 

73 84.56.91 

74 84.62 11 
12 
13 
91 
92 

93 
99 

Mayıat için tulumbalar (Derin kuyu 
su pompaları ile debisi saatte 250 M" 
e kadar - 250 dahil - santrifüj, tek ve 
çok kademeli her cins su motopomp
ları hariç) (Dalgıç tıpı tulumbalar 
dahil) 
Hava ve vakum tulumbaları, moto
pompları, türbopompları, hava ve 
başka gaz kompresörleri, motokomp-
sörleri ve türbokompresorlerı, serbest 
pistonlu jenaratorler, vantilatörler ve 
benzerleri (Elle kullanılan lâstik şi
şirme pompaları, çapı 50 Cm. ye ka
dar olan vantilatörler ile hermetık 
kompresörler ve 7 atüde dakikada 2,2 
den 4,25 M 3 e kadar olanlar hariç) 250.000 
Yalnız blok sterilızasyon cihazları 5.000 
Yalnız püskürtme tabancaları ve bun
ların müteferrik aksamı 5.000 
Ziraî mahsullerin hasat ve harman 
edilmesine mahsus makine ve cihazlar P.M. 
Aksam ve parçalar (Hasat makine
leri bıçakları hariç) 5.000 
Süt sağmağa mahsus makine ve ci
hazlar 
Tereyağı imaline mahsus makine ve 
cihazlar (Ekremozler hariç) 
Peynir imaline mahsus makine ve ci
hazlar 
Diğerleri 20.000 
Meyve presleri ve fllitreleri ile sair 
cihazlar 10 000 
Aksam ve parçalar (Gövde ve şasi 
hariç) 100.000 
84 37 pozisyonundaki makineler İçin 
yardımcı makhıe ve cihazlar ile yal
nız 84 36 ve 84 37 pozisyonlarındaki 
makinelerin gövde ve şasileri hariç 
olmak üzere aksam ve teferruatı 
(Tekstil makine ve tezgâhlarının her 
nevi malzemeden mamul taka, hamut 
ve tampon kayışları hariç; kasalı çok 
mekıkli ve üstün vuruşlu kamçılı tez
gâhlara ait takalar dahil) 5.000 
Sanayi dikiş makinelerine ait müte
ferrik aksam ve parçalar (Gövde, 
tabla, volan, ayak, menteşeler, iplik 
sehpası, dızük tertibatı ve möblesı 
hariç) 20.000 

Hadde silindirleri 
Yalnız hadde kalıpları 50.000 
^Madenlerin ve madenî karbürlerin 
işlenmesine mahsus makineli aletler 
(1 ilâ 2,5 metre punta aralığı ve 
18 - 24 Cm. punta yüksekliği olan 
normal atelye tornaları ile portatif 
atelye tornaları hariç) 2 500 000 

84 45 tarife pozisyonundaki maklnalı 
aletlerin parça ve teferruatı (Gövde 
ve şasi hariç) 
84 47 tarife pozisyonundaki maklnalı 
aletlerin parça ve teferruatı (Gövde 
ve şasi hariç) 
84 46 tarife pozisyonundaki makmalı 
aletlerin parça ve teferruatı (Gövde 
ve şasi hariç) 20 000 

E l ile kullanılan pnömatık veya mo
torlu aletler ve makmalı aletler 
(Elektrik motorlu olanlar hariç) 
E l ile kullanmaya mahsus elektrome-
kanik aletler ve maMnelı aletler (Seh-
palı elektrik el makkapları hariç) 100 000 

Maden cevherlerini ayırmağa, elemeğe 
ve yıkamağa mahsus makinelerin ve 
cihazların aksam ve parçaları (Göv
de, şasi ve kazan hariç) 5 000 

Bılyalı rulmanlar 
Rulolu veya makaralı rulmanlar 
İğneli rulmanlar 
Rulman bılyaları 
Rulmanlar için her şekilde rulo, iğ
ne ve makaralar 
Rulman bilezikleri 
Diğerleri 500.000 
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Sıra 
No. 

Türk Güm. 
Tarife No. 

75 84.63 

76 85 01.30 

77 85 01.51,52 
53 

78 85.01.60 

78 85.01.60 

80 85 04 
81 85.08.10 

30 
40 
50 
60 
90 
91 

S3 85.09 

83 85.11.13 ) 
14 f 

84 85 11 91 

85 85.13 

M 85.14.11 

19 
20 

87 86.18.11 
12 
13 

14 
21 
22 
91 

88 85.19.21 

22 
89 85.19.49 

90 85 20.29 

91 85.21.11 
92 87.02 21 ) 

23 f 

93 87.06 

Malların cinsi 
Kontenjan 

U.S.A. Dolan 

Transmisyon milleri, manivelalar, ya
tak kovaıüan ve diğerleri (Teleferik 
cihazların ve gezer vinçlerin dışU ku-
tulan ile 15 HP den büyük güçteki 
derin kuyu su tulumbalannın dişli 
kutuları dahil) (Transmisyon milleri 
yatakları ile üzeri herhangi bir mad
de ile kaplı olsun olmasın bakır ala
şımlı çelik küıflı yataklar, yağ ke
çeleri, volanlar ile asansörlerin ve ça
maşır maldnelerinin dişli kutulan ha
riç) 
Elektrik jeneratörleri (15 HP gücü
ne kadar «15 HP dahil» dizel motor
ları ile aküple olanlar hariç) 
10 beygir gücüne kadar elektrik 
motorları (Norm trifaze asenkron 
motorlar ve 1 H P gücüne kadar 
kapasitörlü ve yardımcı sargılı mo-
nofaze asenkron motorlar hariç) 
Yalnuz 15 beygir gücüne kadar (15 
HP dahil) elektrik motörleri (Norm 
trifaze elektrik motorlan hariç) 
Yalnız 15 beygir gücünden daha 
fazla (15 HP hariç) elektnk motör
leri 
Elektrik akümülâtörleri 
Konjonktör - dısjonktörler 
Distribütörler 
Ateşleme manyetoları 
Ateşleme bobinleri 
Jeneratörler (Dinamolar) 
Diğerleri 
Aksam ve parçalar 
Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara 
nakil vasıtalan için elektrikli aydın
latma ve işaret cihazları, cam sıhci-
ler, buzlarıma ve buğulanmayı önle
yici tertibat 
Yalnız lehim ve kesme işleri için 
elektrikli makine ve cihazlan ile 
yalnız elektrik jeneratörü ihtiva eden 
kaynak makineleri (Transfonnatorlü 
olanlar hariç) (Dikiş kaynaJk trans
formatörleri dahil) 
Müteferrik aksam ve parçalar (Göv
de ve şasi hariç) 
Yalnız teleprinterler ve 140 aboneden 
yukarı telefon santralları 
Telli telefon cihazına mahsus mikro
fonlar 
Yalnız diğ'er mikrofonlar 
Hoparlörler 
SaJbit kuru kondansatörler 
Sabit yağ emdınlmış kondansatörler 
Sabit yağ içine konulmuş kondansa
törler 
Sabit elektrolitik kondansatörler 
Değişebilir kondansatörler 
Ayar edilebilir kondansatörler 
Aksam ve parçalar 
Isıtıcı olmayan rezistanslar (SUrgülü 
rezıstanslaı* hariç) 
Potansiyometreler 
Yalnız selektör, çekmeU far lamba 
anahtan, kontak anahtarı ve marş 
otomatiği 
Yalnız kataloglarında kayıtlı projek
siyon rahatlarının ampulleri ile en-
doskopik cihazların ampulleri 
Elektronik lambalar ve tüpler (Tele
vizyon imalinde kullanılanlar hariç) 
Yalnız 15 ton ve daha yukarı safi 
yük taşıma kapasıteü dumperler, 
dumperü ve dumpersız kamyonlar 
(Münhasıran mukaveleli fabrika acen-
talan taralından ithal olunacaktır) 
«87.01, 87.02 ve 87.03 tarife pozis
yonlarında yer alan motorlu kara na-
(kü vasıtalarının aksam, parça ve te
ferruatı» (Mezkûr aksam, parça ve te
ferruat meyanrnda İthal olunacık eş
yanın gümrük tarife pozisyonları üe 
isimlen, II sayılı Liberasyon Liste
sinde yer alan ve 87.06 gümrük ta
rife pozisyonunun altında zikrolunan 
48 08 den 90.10 91 pozisyonuna kadar 
kayıtlı bolümde göstenlmiştir) 

5.000 

150.000 

30.000 

20.000 

200 000 
P. M. 

20.000 

30.000 

150.000 

10.000 

60 000 PA. 

20.000 

Sıra 
No. 

Türk Güm. 
Tarife No. 

94 87.06 

95 87 06 

96 87.07.10 ) 
20 ( 

97 87.12 

25.000 

25 000 

5.000 

10 000 

5 000 

P. M. 

250.000 PA 

98 88.02-10 ) 
23 f 

99 90 01 ) 
90.02 ( 

100 90 07 20 
101 90.07 91 

102 90.0810) 
20 f 

90.09 10 ) 
20 f 

103 90.08.10 ) 
20 ( 

104 90.08 10 ) 

20 f 

105 90.08.91 

106 90 10 10 
20 
30 
40 

50 
107 90.12.10 

20 
30 
40 
91 

108 90.13.10 
90 

109 90.14.10 
20 
30 
40 
90 
91 

92 
110 90.1610 

Malların cinsi 
Kontenjan 

U.S.A. Dolan 

111 90.16.20 
30 
40 
50 
60 
90 
91 

Yalnız kapı, çamurluklar ve emniyet 
kemerleri 
Yalnız makas kulaklan ile bunların 
bağlantı parçaları, el fren 'kasnağı, 
benzin tankı, oto ve traktör tekerlek 
kampanalan 
Fabrika ve antrepolarda, kısa mesa
felerde eşya taşımaya, istif yapmaya 
ve benzeri işleri görmeye mahsus 
motorlu şaryolar (Motorun cinsi ne 
olursa olsun) Demiryolu istasyonla
rında kullamlan nev'ıden traktörler 
(Tamam veya natamam) 
87 09, 8710 ve 87.11 pozisyonlannda 
yer alan nakü vasıtalannm aksam, 
parça ve teferruatı (Kadro, gidon, 
sele, port bagaj, çamurluklar, ellik
ler, avadanlıklar, avadanlık çantası, 
arka maşalar, jantlar ve bisikletlere 
alt ön maşalar hariç) 
Yalnız ziraî mücadele uçakları ve 
motorsuz gövdeleri ve helikopterler 

Her nev'i adeseler, prizmalar, ayna
lar ve diğer optik eşya (Traş optik 
aynalar ve dev aynaları ile mikros
kopların objektif ve okülerleri hariç) 
Fotoğraf cihazlan 
Fotoğraf cihazlarının aksamı (Gövde, 
kutu ve şasi hariç) 
Yalnız 16 mm. ye kadar (16 mm. ha
riç) sinema cihazları ile sesli veya 
sessiz projeksiyon cihazlan 
Sabit projeksiyon cihazlan, fotoğraf 
büyültmeye veya küçültmeye mahsus 
cihazlar 
Yalnız 16 mm. İlk sinema cihazlan 
Ue sesli veya sessiz projeksiyon ci
hazları 
Yalnız 35 mm. İlk ve daha Ibüyük si
nema cihazlan ile sesli veya sessiz 
projeksiyon cihazlan 

(Gövde, şasi ve Aksam ve parçalar 
kutu hariç) 
Fotoğraf laboratuvarlarında kullanı
lan malzeme ve cihazlar 
Sinema laboratuvarlarında kullanılan 
malzeme ve cihazlar 
Kontaklı fotokopi cihazlan 
Film ve pelikülleri sarmaya mahsus 
bobin ve makaralar 
Projeksiyon perdeleri 
Optik mikroskoplar 
Mıkrofotoğraf cihazlan 
Mikro sinema cihazlan 
Mıkro projeksiyon cihazları 
Aksam ve parçalar 
Projektörler 
Diğer optik cihaz ve aletler 
Pusulalar 
Telemetreler 
Jeofiziğe aie alet ve cihazlar 
Meteorolojiye ait alet ve cihazlar 
Diğerleri 
Meteorolojiye alt alet ve cihazların 
aksam ve parçalan 
Diğerlerinin aksam ve parçalan 
Yalnız resim yapmaya ve çizgi çizme
ye mahsus aletler (Madenî su terazi
leri, gönyeler ve cetveller dahil) 
(Terzi ve ayakkabıcı mezuresl Ue 
teknik resim masası ve su terazi
leri, cetvel-gonye, dubldesımetre,, trıbl-
desünetre, T cetveli ile gönye, min
kale, kurb cetvelleri, pistole ile hu
susi kutu içinde getirilmeyen ve 
trilingi bulunmayan basit talebe 
pengeuert hanç) 
Plânımetreler 
Mikrometreler 
Kalibreler ve mikyaslar 
Profü projektürleri 
Fokometreler 
Diğerleri 
Aksam ve parçalar 

5.000 

10.000 

5.000 

50.000 

P. M. 

2 000 
60.000 PA. 

2.000 

75.000 

125.000 

50.000 

5.000 

5.000 

25.000 

5.000 

2.000 

60 000 

30.000 
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Sıra 
No. 

Türk Güm. 
Tarife No. Malların cinsi 

Kontenjan 
U.S.A. Dolan 

112 90.17.11 

12 
13 
19 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
29 

31 

32 
39 

90 
91 

113 90 18 10,91 

20 
30 

90,99 
114 90.20.11 

12 
13 
14 
15 

20 
30 

90 
91 

115 90 25 10 

20 

30 

40 

50 
90 
91 

116 90 26 10 
117 90 27 10 

20 
30 
90 

118 90 28 10 

20 
30 
40 
90 

119 90.29 

120 90 29 93 

121 

122 

123 

124 

91.01 

91 02.10) 
91 04.10 f 
91.11 

92.01.10 
90 

Elektrokardıyograflar, fonokardiyog-
raflar, kardiyoskoplar 
Elektroşok cıhazlan 
Elektroterapı cıhazlan 
Diğer elektrikli tıbbî cihazlar 
Her nev'ı şırıngalar 
İğneler 
Steteskoplar 
Tansiyometreler 
Her nev'i bisturiler (Cerrahi bıçak
lar) ve skalpeller ((Teşrih bıçaklan) 
Anestezi alet ve cihazlan 
Tababet ve cerrahiye mahsus diğer 
alet ve cihazlar 
Bir kaide üzerine monte edilmiş 
komple dişçi teçhizatı 
Dişçi tornalan (Kollu, rnafsalh) 
Dışçüığe mahsus diğer alet ve cihaz
lar 
Diğerleri 
Aksam ve parçalar 60.000 
Yalnız tıbbî ve cerrahi gaz maske
leri 
Masaj cihazlan 
Oksıjenoterapi ve suni teneffüz cihaz
lan 
Diğerleri 3 000 
Radyoskopi cihazları 
Radyografi cıhazlan 
Radyofotoğrafı cihazları 
Radyoterapi cihazlan 
Sınaî maksatlara mahsus X şualı ci
hazlar 
X' şualı tüpler 
X şuası hâsıl eden diğer dispozitif je
neratörler 
Diğerleri 
Aksam ve parçalar 20 000 
Polarimetreler (Elektrikli olanlar ha
riç) 
Gaz ve duman analizlerine mahsus 
cihazlar (Elektrikli olanlar hariç) 
Kalorimetreler (Elektrikli olanlar ha
riç) 
Fotometreler (Elektrikli olanlar ha
riç) 
Refraktometreler 
Diğerleri 
Aksam ve parçalar 
Yalnız trifaze elektnk sayaçları 
Taksimetreler 
Kilometre sayaçlan 
Sürat müşirleri ve takimetreler 
Diğerleri 
Voltmetreler, potansiometreler, elekt-
rometreler 
Ampermetreler, galvanometreler 
Vatmetreler 
Lâmpmetreler 
Diğerleri (Elektrik kontrol kalem
leri ile erimiş madenlerin hararetini 
ölçmeğe mahsus termokupul hariç) 20 000 
Yalnız 90 23, 90 24, 90 27 veya 90 28 
pozisyonlarında yazdı alet ve cihazla
rın bir veya bir kaçmda kullanılmaya 
elverişli aksam, parça ve teferruat 
(90 28 pozisyonunda kayıtlı ölçü, 
muayene, kontrol, tanzim veya tahlil 
işlerinde kullanılan tablo tipi aletlere 
mahsus taksimatlandınlmış kadran, 
bobin ve terminal ile kutu, şasi, ka
pak hariç) 2.500 
90.26 pozisyonunda yer alan elektrik, 
gaz ve mayi sayacı imali Ue ilgili bi
lûmum aksam ve parçalar (Vidalar, 
somunlar, yaylar, akım ve gerilim 
bobini, alt ve üst kapaklar, klemens 
kapaklan, komple klemens, komple 
numaratör, mııknatıs ayar organı, alt 
ve üst yatak, komple rotor sistemi 
hariç) 2.500 
Cep saatleri, kol saatleri ve benzer
leri 175 000 

Her nev'ı münebbıhlı saatler 80 000 

Diğer saat aksamı (Zarf, kabine ve 
şasi «Plâtına» hariç) 10 000 
Piyanolar 
Yalnız klavsenler ve klavyeli diğer 
telli aletler 

5.000 
50.000 

10.000 

Sıra Türk Güm. 
No. Tarife No. 

92 02.10 
90 

92.03.00 

92.04.10 
20 
30 

92.05.10 
20 
90 

92.06.90 

92 07 00 

125 92.12 40 
126 94.02.10 ) 

20 f 

127 98 05.10 
20 

128 Muhtelif 

129 Muhtelif 

Malların cinsi 
Kontenjan 

U.SA. Dolan 

130 Muhtelif 

131 Muhtelif 

132 Muhtelif 

133 — 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

Gitarlar 
Diğer telli musiki aletleri (Mandolin 
hariç) 
Borulu orglar, armonyumlar ve klav
yeli ve maden dilli benzeri diğer 
aletler 
Akordeonlar 
Konsertinalar 
Ağız armonikalan 
Trompetler, trombonlar 
Saksaf onlar 
Diğer nefesli musiki aletleri 
Vurularak çalınan musiki aletleri 
(Trampet ve davul hariç) 

Elektromanyetik, elektrostatik ve 
elektronik musiki aletleri ve benzer
leri 30.000 
Yalnız klâsik muzık plâkları 25.000 
Yalnız yatırma, döndürme ve yük
seltme tertibatlı dişçi koltuklan ve 
ameliyat masalan 15.000 

Kurşun kalemler 
Kurşun kalem kurşunlan 70.000 
Traktör imal ve montajı için ithali 
lüzumlu maddeler P . M . 
Yalnız kamyon, kamyonet, minibüs, 
arazı binek ve çekici tablası (5 th 
wheel) treyler çekıcüeri montajı için 
ithali lüzumlu maddeler (Madenî ve 
ahşap kasalar hariç) (Yalnız Mon
taj Sanayii Talimatı Bolüm HI, 
Madde : 1 gereğince imali için müsaa
de alınmış bulunan marka ve nev'üer 
için) 500.000 PA. 
Motosiklet ve triportör imali için lü
zumlu maddeler 175.000 
Bisiklet imali için lüzumlu madde
ler 30.000 
Ev tipi dikiş makinesi imali için lü
zumlu maddeler 100.000 

— M U H T E L İ F 1.000.000 

23 Şubat 1968 
tarihli Protokola Ek. 

«B» L î S T E S î 

Türkiye'nin S. S. C. B. ne ihraç edeceği mallar 

Mallann Cinsi 

Canlı hayvan (Büyükbaş) 
Zeytin 
Narenciye 
Kuru İncir 
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 
Fındık (Kabuklu) 
Fındık (İç) 
Elma (Taze) 
Üzüm (Taze) 
Mazı 
Sigala yağı 
Tütün 
Boksit 
Küçükbaş hayvan derisi 
Yapağı 
Tiftik 
Pamuk 
Tüketim maddeleri : 
a) Ayakkabı, terlik den ve ] 

kösele mamulâtı | 
Yünlü trikotaj pamuklu [ 
mensucat yünlü mensu- j 
cat çoraplar | 

b) Alkollü içkiler ve şarap 
(Bu kontenjanın $ 150.000,— 
lık kısmı konyaktır) 
MUHTELİF 

Kontenjan 
(Miktar veya Kıymet) 

2.500.000 USA Dolan 
1.000 Ton 

12.000 » 
2.000 

20.000 ı> 
2 000 » 
9.000 » 
2.000 > 
P. M. 

200 Ton 
3.000 Kg. 
3.000 Ton PA. 
P . M . 

400 Ton 
3.000 » 

750 » 
2.500 » 

700 000 USA Dolan 
300.000 USA Dolan 

1.000 000 USA Dolan PA. 
1.000 000 USA Dolan 

Ankara, 23 Şubat 196% 
Bay Başkan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

arasındaki 8 Ekim 1937 tanhh Ticaret vç Tediye Anılaşmasına Ek Do-
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kuzuncu Protokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere 
atfen aşağıda yazılı hususlar hakkında mutabakatlınızı size teyıd et
mekle şeref duyarım : 

îngılız Lirasının resmi altın parltesı (1 İngiliz Lirası = 2,13281 
gram saf altm) değiştiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 3937 tarihli Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasının 4 üncü maddesi gereğince, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası A Ş ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Dış 
Ticaret Banıkaisı nezdmde açılmış bulunan hesapların değişiklik tarihin
deki bakiyeleri adı geçen bankalarca bu değişiklik nispetinde ayar
lanacaktır. 

Yukarıda sözü geçen hesaplara ait kredi marjı da mezkûr değişik
liğe uygun olarak yeniden tespit olunacaktır. 

Tarafların, söz konusu değişikliğin vukua geldiği tarihten önce 
birbirlerine göndermiş oldukları, fakat karşı tora fa değişiklik tarihin
den aonna ulaşan ticarî ve gayrî ticarî bütün tediye «mirlerinin tutar
ları (Vesaik mukabili ödemeler, kredi mektupları, poliçeler, garanti 
mektupları, vesaire ), her iki memleket bankaları nezdinde açılmış olup 
değişiklik tarine kadar tamamen veya kısmen ödenmemiş akreditif ba
kiyeleri de dahil, ilgalı bankalarca aynı şekilde ayarlanacaktır. 

8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının ayrılmaz bir 
cüz'ü olarak imzası tarihinde yürürlüğe girecek olan işbu mektup mez
kûr Anlaşmanın yürürlük suresi içerisinde rner'i olacaktır. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederjm, Bay Başkan. 

Bay Mikhail Kouznetsov Türk Heyeti Başkanı 
Sovyetler Birliği Heyeti Cevdet Güven 

Başkanı 
Ankara, 

Ankara, 13 Şubat 1968 
Bay Başkan, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki 8 Bkım 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının Ek Do
kuzuncu Protokolün bugün ımzalanmasıyle neticelenen müzakerelere 
•atfen aşağıda yazılı hususlar hakkında mutabakatımızı size teyid et
mekle şeref duyarım. 

İngiliz Lirasının resmî altın paritesı (1 İngiliz Lirası = 2,13281 
gram saf altm) değiştiği takdirde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasının 4 üncü maddesi gereğince, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Dış Ticaret Bankası de Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdlerınde açılmış bulunan hesapların değişiklik tarihindeki 
bakiyeleri, adı geçen bankalarca bu değişiklik nispetinde ayarlanacaktır 

Yukarıda sözü geçen hesaplara ait kredi marjı da mezkûr değişik
liğe uygun olarak yeniden tespit olunacaktır. 

Tarafların söz konusu değişikliğin vukua geldiği tarihten önce 
birbirlerine göndermiş oldukları, fakat karşı tarafa değişiklik tarihinden 
sonra ulaşan ticarî ve gayrî ticarî butun tediye emirlerinin tutarları 
(Vesaik mukabili ödemeler, kredi mektupları, poliçeler, garanti mek
tupları, vesaire ), her iki memleket bankaları nezdmde açılmış olup de
ğişiklik tarihine kadlar tamamen veya kısmen ödenmemiş akreditif ba
kiyeleri de dahil, ilgili bankalarca aynı şeMde ayarlanacaktır. 

8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması'mn ayrılmaz bir 
cüzü olarak imzası tarihinde yürürlüğe girecek olan işbu mektup mez
kûr Anlaşmanın yürürlük suresi içerisinde mer'i olacaktır. 

E n derin saygılarımın Ikabulunu rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Cevdet Güven Sovyetler Birliği Heyeti 
Türk Heyeti Başkanı Başkanı 
Ankara Mikhail Kouznetsov 

Ankara,, İS Şubat 1968 
Bay Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Do
kuzuncu Protokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere 
atfen aşağıdaki mutabakatımızı size teyıd etmekle şeref duyarım. 

Memleketlerimiz arasındaki ticaret hacminde görülen artış nazara 
alınarak, 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 4 üncü 
maddesinde derpiş ıcüunan Arılaşma Hesabına ait halen mevcut £ 
1.750 000. -/-'lık kredi marjı, işbu Protokolün yürürlüğü süresince ge-
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çıci ve karşılıklı olarak % 50 nispetinde arttırüarak £ 2 625 000.-/-'e 
yükseltilecektir 

İşbu Protokolün hitam tarihinde Anlaşma Hesabı bakiyesinin £ 
1.750 000 - / - ' i aşan kısmı mal ihracı suretiyle tasfiye odllecokUr 

E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan 

Bay Mıkhaıl Kouznetsov Türk Heyeti Başkanı 
Sovyetler Birliği Heyeti Cevdet Güven 

Başkanı 
Ankara 

Ankara, ¡83 Şubat 1968 
Bay Başkan, 
Sovyet Sosyalist Cumhurly&tleri Birliği 11« Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlatmasına Ek Do
kuzuncu Protokolün bugün imzalanması İle neticelenen müzakerelere 
atfen aşağıdaki mutabakatımızı size teyid etmekle şeref duyarım. 

Memleketlerimiz arasındaki ticaret hacmmda görülen aıtış nazara 
alınarak, 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 4 üncü 
maddesinde derpiş olunan Anlaşma Hesabına ait halen mevcut £ 
1 750 000 -/-'ılık kredi marjı, İşbu Protokolün yürürlüğü süresince geçici 
ve karşılıklı olarak % 50 nispetinde arttırılarak £ 2 625 000 -/-'e yük
sel tüeeektir 

İşbu Protokolün hitam tarihinde Anlaşma hesabı bakiyesinin 
£ 1 750 000 -/-'ı aşan kısmı mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Cevdet Güven Sovyetler Birliği Heyeti 
Türk Heyeti Başkanı Başkanı 
Ankara Mikhail Kouttnotsov 

Ankara, ÜS Şubat 1968 
Bay Başkan,-
Türkiye Cumhuriyeti Ue Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Do
kuzuncu Protokolün bugün İmzalanması ile neticelenen müzakerelere 
atfen aşağıdaki mutabakatımızı size teyîd etmekle şoref duyarım. 

Söz konusu Protokolün tatbikat süresi zarfında her İki memleket 
ügili makamları bir veya diğer taraftan ihraç edilecek mallardan, ahdi 
indirim tatlbık edilen haller hariç, 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının 3 üncü maddesinde derpiş olunan menşe gohadotnamcsinl 
istemeyeceklerdir. 

E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Mikhail Kouznetsov Türk Heyeti Başkanı 
'Sovyetler Birliği Heyeti Cevdet Güven 

Başkanı 
Ankara 

Ankara, ¡83 Şubat 1968 
Bay Başkan, 
ıSovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Do
kuzuncu Protokolün bugün imzalanmasiyle neticelenen müzakerelere 
atfen aşağıdaki mutabakatımızı size teyid etmekle şeref duyarım. 

Söz konusu Protokolün tatbikat süresi zarfında her iki memleket 
ilgfli makamları bir veya diğer taraftan İhraç edilecek mallardan, ahdî 
indirim tatbik edilen haller hariç, 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret vo Tediye 
Anlaşmasının 3 üncü maddesinde derpiş olunan menşe Behadötnameslni 
istemeyeceklerdir. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Cevdet Güven Sovyetler Birliği Heyeti 
Türk Heyeti Başkanı Başkanı 
Ankara Mikhail Kouznetsov 

Ankara, 85 Şubat 196i 
Bay Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Do-
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kuzuncu Protokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere 
atfen aşağıdaki hususa ait mutabakatımızı size teyıd etmekle şeref du
yarım. 

iSelâhiyeth Türk Teşekkullen veya firmalarıyle Sovyet Dışticaret 
Teşekküllerinin işbu Protokolün yürürlük suresi zarfında her ıkı mem
leket selâhiyetli makamlarınm önceden muvafakati şartıyla yekdiğerine 
saıbmak isteyecekleri (37.06 ve 37 07) Türk tarife pozisyonlu dolu film 
için karşılıklı olarak 20 000'er U S A dolarlık kontenjan tefriki karar
laştırılmıştır. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan 

Bay Mikhaü Kouznebsov Türk Heyeti Başkanı 
Sovyetler Birliği Heyeti Cevdet Güven 

Başkanı 
Ankara 

Ankara, 23 Şubat 1968 
Bay Başkan| 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Ko-
(kuzuncu Protokolün bugün imzalanmasiyle neticelenen müzakerelere 
atfen, aşağıdaki hususa ait mutabakatımızı size teyıd etmekle şeref 
duyarım. 

ıSovyet Dış Ticaret Teşekkülleri ile selâhiyetli Türk Teşekkülleri 
veya firmalarının, işbu Protokolün yürürlük suresi zarfmda her ıkı 
memleket selâhiyetli makamlarınm önceden muvafakati şartıyle yekdi
ğerine satmak isteyecekleri (37 06 ve 37 07) Türk tarife pozisyonlu dolu 
film için karşılıklı olarak 20 000'er U.S A. Dolarlık kontenjan tefi ıkı 
kararlaştırılmıştır. 

E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Cevdet Güven Sovyetler Birliği Heyeti 
Türk Heyeti Başkanı Başkanı 
Ankara Mıkhail Kouznetsov 

Ankara, 23 Şubat 1968 
Bay Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına E k Do
kuzuncu Protokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere 
atfen, mezkûr Protokola Ek «A» listesinde kayıtlı makine ve teçhizat 
kontenjanlarından başka, Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye ihraç edeceği 
muhtelif makine ve teçhizat için, Türk XX Kotası Tahsisli îtlhal Mal
ları Listesinin 298 sıra numarasında kayıtlı 84 22 Türk gümrük tarife 
pozisyonlu «Yalnız kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil işleri için 
makine ve cihazlar» için 250 000 USA dolarlık ve aynı listenin 299 sıra 
numarasında kayıtlı 84 23 Turk gümrük tarife pozisyonlu «Yalnız top
rağın kazılması, delinmesi ve çıkarılması, nakil ve tesviyesi için sabit 
ve müteharrik makine ve cihazlar» için 750 000 USA dolarlık konten
janlar dahil olmak üzere, ceman 4 000 000 USA doları tutarında bir kon
tenjan ayrıldığına dair mutabakatımızı size teyid etmekle şeref duyarım 

Mezkûr kontenjan dahilinde Türkiye Devlet ve hususi teşekkülleri 
ve firmaları, mer'i mevzuat ve Dışıtıcaret Rejimine gore selâhiyetli Turk 
Makamlarından gerekli müsaade ve muvafakati almak şartıyle muh
telif makine ve teçhizatın mubayaası için alâkalı Sovyet Dışta caret Te
şekkülleri ile mukavele akdedebileceklerdır. 

Akdedilen mukavelelere göre Sovyetler Birliğinden Türkiye'ye ma
kine ve teçhizatın ithali için selâhiyetli Türk Makamları kısa zamanda, 
gerekli müsaadeyi vereceklerdir. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Mlkhail Kouznetsov Türk Heyeti Başkanı 
Sovyetler Birliği Heyeti Cevdet Güven 

Başkam 
Ankara 

Ankara, 23 Şubat 1968 
Bay Başkan, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki 8 Ekum 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Doku
zuncu Protokolün bugün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen, 

Sahife: 7 

mezkûr Protokola ek «A» üstesinde kayıtlı makına ve teçhizat konten
janlarından başka, Sovyetler Bırlığı'nm Türkiye'ye ihraç edeceği muh
telif makına ve teçhizat için, Türk XX Kota'sı Tahsisli ithal Mallan 
Listesinin 298 sıra numarasında kayıtlı 84. 22 Türk gümrük tarife pozis
yonlu «Yalnız kaldırma, yükleme, boşaltma ve naikıl işlen için makına 
ve cihazlar» için 250 000 USA dolarlık ve 299 sıra numarasında kayıtlı 
84 23 Türk gumruk tarife pozisyonlu «Yalnız toprağın kazılması, delin
mesi ve çıkarılması, nakil ve tesviyesi ıçm safoıt ve müteharrik makine 
ve cihazlar» için 750 000 USA dolarlık kontenjanlar dahil olmak üzere, 
ceman 4 000 000 USA dolan tutarında bir kontenjan aynldığına dair 
mutabakatımızı size teyid etmekle şeref duyarım. 

Mezkûr kontenjan dahilinde Türkiye Devlet ve Hususi Teşekkül
leri ve firmaları, mer'ıı mevzuat ve Dışticaret Rejimine göre selâhiyetli 
Türk Makamlarından gerekli müsaade ve muvafakati almak şartıyle 
muhtelif makine ve teçhizatın mubayaası için alâkalı Sovyet Dış Tica
ret Teşekkülleri ile mukavele akdedebıleceklerdir 

Akdedilen mukavelelere gore Sovyetler Birliğinden Türkiye'ye 
makine ve teçhizatın ithali için selâhiyetli Türk Makamları kısa za
manda gerekli müsaadeyi vereceklerdir 

E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Cevdet Güven Sovyetler Birliği Heyeti 
Turk Heyeti Başkanı Başkanı 
Ankara Mıkhail Kouznetsov 

Karar Sayısı: 6/9910 

italya'da (Torino) FÍAT S p A firmasının sahibi bulunduğu In
ternational Holding FÍAT Firması ile yerli ortak grubunun memleketi
mizde FÍAT lisansı altında otomobil imal etmek üzere kuracakları te
şebbüse; 

1 — îniternationale Holding FÍAT İS p A Firması ile Türk ortak
lardan teşekkül edecek olan şirketin, memleketimizde, FÍAT -124 Mo
deli, beş kişilik, dört kapılı, dört silindirli ve 65 beygir gücündeki ben
zin motoru ile mücehhez salon tipi otomobil imal etmesi (Dağıtım hiz
metleri hariç), 

2 — Soz konusu imalâtın gerçekleştirilmesi için 332.875 000 (Üç 
yüz otuz ıkı milyon sekiz yüz yetmiş beş bm) liralık yatırımın 180.000 000 
(Yuz seksen milyon) lira sermaye ve FÍAT IS p. A 'nın yardımı ile 
(Konsorsiyum kredi şartları ile ve ek olarak sağlanacak) 5 549 000 
(Beş milyon beş yüz kırk dokuz bm) Dolar aynî kredi ile Türk ortak
ların yardımı ile 102 934.000 (Yuz ıkı milyon dokuz yüz otuz dort bin) 
liralık kredinin sağlanması, 

3 — 
a. Ortaklık sermayesinin, 
% 415 Internationale Holding FÍAT S p A. 
(Aynî olarak 8 300 000 dolar karşılığı) 74 700 000 T L . 
1% 25 Makına Kimya Endüstrisi Kurumu 45 000 000 T L 
% 22 5 Koç Holding 40 500 000 » 
|% 10 Türkiye İş Bankası 18 000 000 » 
1% 1 Ege Petrol 1800 000 » 

tarafından karşılanması, 
b. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından taahhüt edilen 

% 25 sermaye hissesinin ıkı kısma aynlıp % 15 Kurum'un kesin payı, 
ı% 10 halka açık bulundurulacak pay olarak tespit edilmesi, 

4 — Yatırımın işbu Kararın yayımı tanlunden başlayarak 30 ayd* 
gerçekleştirilmesi ve bu «anaçla 

a. Müsaade tarihinden başlayarak Ug ay içinde söz konusu şirke
tin, kuruluşunun tamamlaması, 

ib. Müsaade tarihinden başlayarak 24 üncü ayın bitiminde bina
ların, 27 ay sonunda tesislerin kuruluşlarının tamamlanması, imalâta baş
lama tarıhmı İzleyen 18 mcı ayın sonunda veya fabrikanın 12.500 oto
mobilin imalini gerçekleştirdiğinde yerli muhteva oranının en az % 67'ye 
erişmesi ve imalâta başladıktan sonraki 3 yıl içinde yıllık İmalât hac
minin 20 000 arabaya ulaşması, 

c. İmalâta geçtikten 18 ay sonra yerli muhteva oranının, '% 67 
den % 85'e çıkış programının Sânayi Bakanlığına sunulması, 

5 — İmalâta başlama tarihinden en çok beşinci yılın sonunda yerli 
muhteva oranının en az ı% 85'e çıkarılması ve özellikle motor ve ak
tarma organları gibi aksamın yerli olarak yapımının sağlanması, 

E n az % 85 yerli muhteva oranına erişebilmek, özellikle motor ve 
aktarma organları gibi ana aksamı imal etmek üzere 12 500 000 (On iki 
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milyon beş yüz bin) ( + % 10) dolar dış ve 100 000 000 (Yüz milyon) 
( + % 10) lira iç finansmanla yapılacak ikinci kademe ana yatırıma, 
imalâta başlama tarihinden ilııbaren en çok 2,5 yıl sonunda başlanması 
ve bundan sonraki 2 yıl içinde genişletilmiş tesıson işletmeye açılması, 

6 — 27/11/1967 tarih ve 6/9138 sayılı Kararnameye ekli, 
a. 3 sayılı listede «Maltına imalât Sanayii Alt Sektörü» madde

sinde gösterilen % 70 yatırım indiriminin, 
b. 4 sayılı listede «Taşıt Sanayii» maddesinde gösterilen yatırım 

malları, ham madde ve CKD parçalar için % 80 gümrük indiriminin 
(Gümrük indirimi işbu Kararın yayım tarihinden başlayarak 5 yıl için 
uygulanır), 

e. 5 yıl gümrük ta)ksıltl<»ndırmesınm uygulanması, 
(Yutardaki teşvik esaslarından yararlanılabılmesi için işbu Karar

namenin 4 üncü maddesindeki şartların eksiksiz olarak gerçekleştiril
mesi gerekmektedir. 

5 inci maddenin gerçekleştirilmesi halinde teşvik tedbirleri ikinci 
kademe yatırım için de uygulanır) 

7 — Türkiye'de normal rekabet şartları sağlanıncaya kadar fayat 
tespitinin fabrıika yetkililerinin mütalâası alınmak suretiyle Sanayi Ba
kanlığınca yapılması. Bu maksatla fabrikanın fiilî imalâta başlama
sından üç ay önce Sanayi Bakanlığı aşağıdaki esaslar dahilinde arabanın 
peraJkende satış fiyatım tespit edecek ve perıodık sürelerle fiyat kontrol 
edilecektir : 

a. Tanınan teşvik tedbirlerinin doğrudan doğruya otomobil mahi
yetine inikas ettirilmesi, 

b. Fiyatın standart maliyet esaslarına gore, yani imalât hacmi 
20 000 adet kabul edilerek düşük kapasitede çalışmasından dolayı 
(Amortismanda, kârın araba basma bölünmesinde, yan sanayiden temin 
edilecek parçaların maliyeti üzerinde) meydana gelecek olan olumsuz 
etkilerin gozönünde tutulmaması, 

ıc. Kâr haddmin, ödenmiş sermaye ve kanuni ihtiyatlar üzerinden 
10 senelik ortalamasının % 16,5 olarak kabul edilmesi, 

d. Karoseri pres işlemin deki kalıpların en az 80 000 otomobil ima
linde kullanılması, 

e. Dağıtıcı (Distribütör) şirkete (Bayi, reklâm, garanti, dağıtım 
v.s.) hizmetleri ve kârı karşılığı olarak verilen meblâğın, tüketiciye 
intikal fiyatının % 16'sını geçmemesi (Dağıtıcı şirket 6224 sayılı Ka
nundan faydalanamaz), 

f. Taksitli satışlarda şaıltların millî banka şartlarının dışına çık
maması, 

8 — FÎAT S p. A. Firması ile kurulacak Şirket arasında, aşağı
daki hususları da kapsamak üzere teknik teferruatı düzenleyen ve Ma
liye Bakanlığınca onaylanacak bir anlaşma yapılması : 

a. Kurulacak şirketin, imalâtın bütün safhaları için gerekli olan 
bütün teknolojik belgeler ve mühendislik hizmetleri karşılığında FÎAT 
S. p. A. (Torino) ya 7 senede eşit taksitlerle 700 000 (Yedi yüz bin) 
dolar ödemesi, 

t>. Adı geçen otomobil imal edildiği surece işletme hakkı (Royalty) 
olarak kurulacak anonim şirket tarafından FÎAT S p. A. (Tormo) ya 
döviz tasarrufu % 50 yı geçtikten sonra, (Fabrika satış bedelinden ithal 
edilen CKD parçalarının gümrüklü mal oluş bedeli indirildikten sonra 
bakiye üzerinden) her sene imal edilecek, 

1 inci otomobilden 3000'e kadar % 1,5 (Yüzde bir buçuk) 
3001 inci » 20000'e » % 1 (Yüzdo bir) 

20001 inoi » 40000'e » % 0,5 (Yüzde yarım) öden
mesi 

ve 40001 inci » sonrası için işletme hakkı (Royalty) öden
memesi, 

Yedek parça imalâtı için işletme hakkı (Royalty) ücreti (Yedek 
parça imalât miktarı, imal edilen toplam araba fabrika satış tutarının 
en az % 10'u olmak kaydıyle) yukardakı hesaba gtire tahkkuk eden 
işletme hakkı ücreti tutarının % 12'sı olarak ödenmesi, 

c. Kurulacak Şirketin santiar uygun olduğu takdirde anılan oto
mobilin tümünü ve/veya parçalarını îran, Irak ve Pakistan'a ihraç edi
lebilmesi, 

şartlarıyle 6224 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması, Devlet 
Planlama Teşkilâtının 19 Ocak 1988, 9 Mart 1968 tarihli vc 9-6-1-68-34 4, 
9 6-13-68-1615 sayılı yazılarına istinaden Ticaret Bakanlığının 25/3/1968 
tarih ve 5022/rV-936-5893 sayılı yazısı üzerine, sözü geçen Kanunun bi
rinci ve 933 sayılı Kanunun altıncı maddelerine gore, Bakanlar Kuru
lunca 2/5/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMİTURRAŞKANI V . 
/. S- ATASAĞUN 

Başbakan 
S. DEMİ REL 

Devfet Balkanı 
S. ÖZTÜRK 

Dtevlet Rakam 
H. ATABEYLl 

Devlet Balkanı 
K. OCAK 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa- Bakanı İçişleri Bakanı 

S. T. MÜFTÜOĞLU H- DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SOKAN 

Dıtfşlert Bakanı V . Maliye Balkanı Millî Eğit Bakanı Bayındırlık B a k a m 

F.SÜKAN CBÎLGEHAN I. ERTEM O-ALP 

Ticaret B a k a m Sağ-ve Sos Y Balkanı Gıim ve Tek- Balkanı Tamın Balkanı 

A. TÜRKEL V. Â. ÖZKAN t. TEKtN B- DAĞDAS 

Ulaştırma Bakanı Caılrşma Bakanı Sanayi B a k a m E n . ve T a Kay. Bakanı 

S. BlLGlÇ A. N. ERDEM M. TURGUT R- SEZGİN 
Kov ît,kn Bak on t 

T TOKER 
Turanı ve Tanıtma Bakanı 

İV. KÜRSAD 

imar ve İskân Bakanı 
H MENTESEOĞLU 

Maliye Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 619 4 
1 — Açık bulunan Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İk

tisadî İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği 1100 lira kadro aylıklı Dış 
Temsilcilikler Maliye Müşavirliğine, aynı teşkilât 1250 lira kadro ay
lıklı Müşavirlik kadrosunda 1250 lira maaş alan Kâmuran Şekcroğ-
lu'nun Kıbrıs Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğinde çalıştırılmak uzcre 
1100 lira maaşla atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Maliye Bakanı yürütür. 
30/4/1968 

C U M H U R B A Ş K A N I V . 
/. $. ATASAĞUN 

Başbakan Maliye Bakanı 
8. DEMÎREL O. BİLGEHAN 

•0 99-

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: 

Karar N o : 256 

Kocaeli îl Seçim Kurulu Başkanlığından alman 29/4/1968 günlü 
ve 2 sayılı tel yazıda; Merkez İlçe Seçim Kurulu Üyelerinden bir kıs
mının kardeşlerinin il genel meclisi, belediye meclisi üye adayları 
arasında bulunduğu, bu halin Kurula katılmaya engel olup olmadı
ğının açıklanması, Merkez İlçe Seçim Kurulunun yazısına atfen iste
nilmekle, gereği görüşüldü: 

Yakınlarından birisinin adaylığının söz konusu olması halinde 
seçim kurullarında görev alan hâkimlerin ne suretle hareket ede
cekleri, 25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında hükme bağlanmış olmakla bera
ber, ilçe seçim kurulu üyelerinin yakınlarından birisinin görevli bu

lundukları seçim çevresinde adaylar arasında bulunmaları halinde, 
Kurul Üyelerinin Kurula katılıp katılmıyacakları konusunda, 26/4/1961 
günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanunun ilçe seçim kurulunun kuruluşu görev ve 
yetkilerine ilişkin 18, 19 ve 20 nci maddelerinde hiç bir hüküm yer 
almamıştır. Bu itibarla genel hükümlerden yararlanarak, konunun 
incelenmesi icabetmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
hâkimin davaya bakmaktan memnuiyetine ilişkin 28 inci maddesinin 
2 nci bendinde (Aralarında evlilik rabıtası mürtefi olsa bile karısının 
davasında ve meseben veya sebeben usul ve fürııunun veya üçüncü 
dereceye kadar -bu derece dahil- meseben veya kendisi ile sıhriyet 
hasıl olan evlilik mürtefi olsa dahi ikinci dereceye kadar - b u derece 
dahil- sebeben civar hısımlarının veya aralarında evlâtlık rabıtası 
bulunanın) davasında hâkimin davaya bakmaktan mcncdildiği ve ta
lep edilmese bile bizzat çekilme^ zorunda olduğu hükme bağlanmış-
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tır. Bu hüküm karşısında seçim kurullarının niteliğinin incelenmesi 
gerekmektedir. Gerçekten, seçim kurullarında iki nitelik vardır: Yö
netim işlerine bakan Kurul olmak niteliği ve bir yargı kurulu olmak 
niteliği. Seçim kurulları, herhangi bir işleme karşı itiraz veya şikâ
yet yoluna başvurulduğunda konuyu karara bağlarken bir yargı ku
rulu olarak çalışırlar; bunlar dışındaki işlemlerinde ise; bir yone 
tim kurulu durumundadırlar. Seçim kurullarının yönetim kurulu 
olarak görev yapması halinde, ilçe seçim kurulu üyelerinin, yakınla
rının aday olmaları sebebiyle kurul toplantısına katılmalarına hiç 
bir engel bulunmamaktadır. Seçim kurullarının yargı kurulu olarak 
görev yapmalarına gelince; seçim işlerinin, yurttaşlar gözünde en 
ufak bir şüpheye yer bırakmıyacak derecede bir tarafsızlık içinde gö
rülmesi gereken işlerden bulunması ve şikâyetlerin veya itirazların 
incelenmesinde, ilçe seçim kurullarının, birer özel mahkeme ve bu 
görevler sırasında, kişisel durumları ne olursa olsun, ilçe seçim kuru
lu üyelerinin dahi, birer hâkim durumunda bulunmaları sebepleriy
le, aday olan yakmlariyle ilgili işlerde, ilçe seçim kurulu üyelerinin 
toplantıya katılmamaları zorunludur. O halde, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci bendinde yazılı derece
de bir akrabasma ait bir itiraz veya şikâyetin incelenmesi sırasında 
bu üye toplantıya iştirak ettirilmiyerek yerinin yedeklerle doldurul
ması gerektiğine; ilçe seçim kurulunun yönetim niteliğinde görev yap
ması halinde soz konusu üyenin kurul toplantısına katılmasına engel 
bulunmadığına karar verilmelidir. Yüksek Seçim Kurulunun Resmî 
Gazetenin 20/9/1961 günlü, 10911 sayılı nüshasında yayımlanan 
16/9/1961 gunlu, 158 sayılı; Resmî Gazetenin 21/9/1963 gunlu, 11511 sa
yılı nüshasında yayımlanan 13/9/1963 günlü, 24 sayılı ve Resmî Gaze
tenin 18/10/1963 gunlu ve 11534 sayılı nüshasında yayımlanan 11/10/1963 
gunlu ve 92 sayılı kararlarında yer alan ilkeler de bu sonucu teyit et
mektedir. 

Sonuç: Bir ilçe seçim kurulu üyesinin Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 28 inci maddesinde yazılı derecede bir akrabası
na ait bir itiraz veya şikâyetin incelenmesi sırasında bu ilçe seçim 
kurulu üyesinin toplantıya iştirak ettirilmiyerek yerinin yedeklerle 
doldurulması gerektiğine, ilçe seçim kurulunun yönetim niteliğinde 
görev yapması halinde soz konusu üyenin kurul toplantısına katıl
masına engel bulunmadığına, karar özetinin Merkez ilçe Seçim Ku
ruluna da tebliği kaydiyle Kocaeli II Seçim Kurulu Başkanlığına telle 
bildirilmesine, kararın tümünün Resmî Gazetede yayınlanmasına ve 
Kocaeli II ve Kocaeli Merkez ilçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına gön
derilmesine 30/4/1968 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar N o : 287 

Eskişehir II Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 3/5/1968 gunlu 
ve 61 sayılı tel yazıda; 19/7/1963 tarih ve 306 sayılı Kanunun ek dör
düncü maddesinde parti teşkilâtı bulunmayan ilçeler ıçm ıl genel 
meclisi üyeliği aday gösterme yetkisinin il idare kuruluna ait oldu
ğu belirtildiği halde 5/3/1968 günlü ve 12 sayılı genel yazımızın A 
bolumunun uçuncu maddesinde bir siyasî partinin bir ilçede yapı
lacak il genel meclisi üyeleri seçimine girebilmesi için o ilçede teş
kilâtının bulunması ve bu teşkilâtı tarafından adayların tespiti ge 
rektığı bildirildiğinden Sarıcakaya ilçe Seçim Kurulunca ve kurulla
rınca bu konuda tereddüde düşüldüğünden uygulanacak hukmun be
lirtilmesi istenilmiş olduğundan konu incelendi, gereği goruşulup ko
nuşuldu : 

1 — 19/7/1963 günlü ve 306 sayılı Kanunla Idare-i Umumiyei Vi
lâyet Kanununa konulan ek dördüncü maddenin ikinci fıkrasında 
(Merkez ilçelerde siyasî partilerin il idare kurulları, diğer ilçelerde 
ilçe idare kurulları o seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısı kadar 
il genel meclisi üyeliği için aday gösterebilirler. Parti teşkilâtı bulun
mayan ilçeler için aday gösterme yetkisi il idare kurulunundur. Bir 
ilçe için il ve ilçe idare kurulları tarafından ayrı listeler halinde aday 
gösterildiği takdirde ilçe idare kurulu tarafından verilen liste mute
berdir) hükümleri yer almış bulunmaktadır. Bu fıkra dikkatle ince
lendikte, siyasî partilerin il idare kurullarına verilen yetkinin sadece 
merkez ilçelere taallûk ettiği anlaşılmaktadır. Bu tarzda anlayışın isa
beti, once fıkranın üçüncü ve sonra ikinci cümlesinin okunması su
retiyle daha açık bir surette meydana çıkmaktadır. Zira fıkranın uçun
cu cümlesindeki hal sadece merkez ilçeleri için mumkun olabilir. 

2 — Ek dördüncü maddenin 7, 8, 9 ve 10 uncu fıkralarında (ilçe 
seçim kurulları, adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şart
larda veya niteliklerde bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde 
durumu en çok iki gün içinde müracat sahiplerine ve siyasî parti

lere duyururlar. Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 2 gun 
içinde üçe seçim kuruluna itiraz edilebilir, itirazlar ilçe seçim ku 
rulunca en geç iki gun içinde karara bağlanır, ilgililer kararlara 
karşı ıkı gun içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. II Seçim Ku 
rulu bu itirazları en çok ıkı gun içinde kesin olarak karara bağlar, si
yasî partilerin aday listelerinde yapılan itirazlar üzerine eksiklik hu
sule geldiği takdirde ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren ıkı 
gun içinde bu eksiklikler tamamlanır, aksi takdirde siyasî partiler o 
seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybederler) hükümleri yer 
almış bulunmaktadır. Görülüyor ki kanun koyucu tarafından adayla
rın ve aday listelerinin kesinleşmesi için kabul olunan sureler aday 
listelerinin ilçe seçim kurulu başkanının görev yaptığı yerde bulunan 
parti teşkilâtınca verilmesini zorunlu kılmaktadır. Aksı halde tebliğ
ler ve tebliğlere verilecek cevaplar için arada geçecek sureler aday 
listelerinin kesinleşememesi gibi bir durum doğuracaktır. O halde, ek 
dördüncü maddenin ikinci fıkrasiyle siyasî partilerin ıl idare kurul
larına tanınan yetkinin sadece merkez ilçeler için olduğunu kabul et
mek zorunluğu vardır. 

3 — 19/7/1963 gunlu ve 306 sayılı Kanunla Idare-î Umumiyei Vi
lâyet Kanununa konulan ek beşinci madde gereğince ıl genel meclisi 
üyeleri seçimlerinde de uygulanmakta olan 25/5/1961 gunlu ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 15 inci maddesinde (Siyasî par
tiler aday listelerini ve adaylarının listedeki sıralarını kendi tüzük
leri gereğince seçim çevrelerinde demokratik usuller dairesinde yapa
cakları yoklamalarla oy verme gününden önceki 35 ıncı gun tespit 
ederler. Siyasî partilerin merkezlerindeki yetkili organları tarafından 
aday tespit edilebilmesi ve bu adayların listedeki sıralarının tayını, 
tüzüklerinde bu yetkinin bulunmasına veya genel kongrelerince bu hu
susta karar verilmiş olmasına bağlıdır. Ancak bu suretle tespit edi
lecek merkez adaylarının sayısı, hiç bir suretle o siyasî partinin se
çime katıldığı illerde göstereceği adaylar toplamının yüzde onunu 
geçemez) hükümleri vardır. Her ne kadar bu madde 13/2/1965 gunlu 
ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 128 ve 14/7/1965 günlü ve 656 
sayılı Kanunun 1 inci maddeleriyle değiştirilmiş ise de maddenin, Ku
rulumuzun, Resmî Gazetenin 24/3/1966 günlü ve 12259 sayılı nüshasın
da yayınlanmış bulunan 12/3/1966 günlü ve 41 sayılı ve yine Resmî Ga
zetenin 18/4/1968 günlü ve 12878 sayılı nüshasında yayınlanmış bu
lunan 3/4/1968 günlü ve 121 sayılı kararları ile yürürlükte olduğu 
ve il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi 
üyeleri seçimlerinde eski şekliyle uygulanması gerektiği kabul olun
muştur. 

Öte yandan 13/2/1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 51 inci maddesinde de (Mahallî seçimler yoklaması) matlabı ile 
(Kanuna gore mahallî idareler seçimleri için aday gösterebilecekleri 
hallerde, siyasî partilerin bu adayları nasıl seçecekleri ve yoklama
ların nasıl yapılacağı parti tüzük ve Yonetmelıklerıyle düzenlenir.) 
hukmu kabul olunmuştur. 

Yukarıya yazılan hükümler birlikte incelenirse siyasî partilerin 
il genel meclisi üyeleri adaylarını ve adaylarının sılalarını seçim çev
resinde yanı o ilçede oy verme gününden önceki 35 ıncı gun yapa
cakları yoklama ile tespit etmeleri kanunen zorunludur. Yine 306 sa
yılı Kanunun 15 inci maddesine ve Kurulumuzun 1968/121 sayılı ilke 
kararına gore siyasî partilerin genel merkez organları ancak adayla
rın yüzde onunu merkez kontenjanı olarak merkezden gösterebilirler 

Bir siyasî partinin oy verme gününden önceki 35 inci gun mahal
linde yoklama yapmadan adaylarmı ve adaylarının listedeki sıralaıım 
tespit etmesinin mumkun olmadığı bu suretle anlaşılır. Bir siyasî par
tinin teşkilâtı bulunmayan bir ilçede yoklamayı yapacak teşkilâtı ol
madığı gibi yoklama yapılsa dahi bu yoklamada oy verecek mensubu 
da bulunmadığına gore, siyasî partilerin teşkilâtı bulunmayan ilçe
lerde yoklama yapmalarına ve bu nedenle aday tespit etmelerine im
kân yoktur. Kanun koyucu adayların tespitini böyle demokratik bir 
usule bağladığına ve kanunlarda yoklama yapılmadan aday tespitinin, 
ancak yüzde onla ve parti genel merkezlerindeki organların yetkisiyle 
mahdut ve mukayyet bulunduğuna gore siyasî partilerin ıl idare ku
rullarının o siyasî partinin teşkilâtı bulunmayan ilçeler ıçm aday gös
terme yetkisinin bulunmadığını ve bu yetkinin sadece merkez ilçeleri 
ıçm tesis edilmiş bulunduğunu düşünmek zorunluğu vardır. 

Şu halde, 19/7/1963 günlü ve 306 sayılı Kanunla İdare-î Umumiyei 
Vilâyet Kanununa konulan ek dördüncü maddenin ikinci fıkrasiyle 
siyasî partilerin il idare kurullarına teşkilâtı bulunmayan ilçelerde ta 
nınan aday gösterme yetkisinin sadece merkez ilçelerine ilişkin oldu 
ğuna karar verilmelidir. 



SaMfe: 10 (Resmî Gaz»te) 13 MAYIS 1968 

Sonuç: 1 — Il genel meclisi seçimlerinde uygulanan 19/7/1963 
günlü ve 306 sayılı Kanunla Idare-î Umumiyei Vilâyet Kanununa konu
lan ek dördüncü maddenin ikinci fıkrasiyle siyasî partilerin ıl idare 
kurullarına teşkilâtı bulunmayan ilçeler için tanınan aday gösterme 
yetkisinin sadece merkez ilçelerine ilişkin bulunduğuna, 

2 — Kararın Resmî Gazetede yayınlanmasına, telle Eskişehir II 
Seçim Kurulu Başkanlığına duyurulmasına, ayrıca Eskişehir II ve Sa-
rıcakaya ilçe Seçim Kurulları Başkanlıklarına gönderilmesine, birer ör
neğinin siyasî partiler genel başkanlıklarına verilmesine 4/5/1968 gü
nünde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No : 315 
Kurulumuz Başkanlığından yazılan 7/5/1968 günlü ve 3159 sayılı 

yazıya karşılık olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığından alman 
7/5/1968 günlü ve 433 sayüı yazıda (306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nuna 1036 sayılı Kanunun 1 ıncı maddesiyle eklenen 32 ncı maddenin «Bir 
seçim çevresinde» diye başlayan 4 uncu ve «şayet» diye başlayan 5 inci 
fıkralarının, bir seçim çevresinde kullanılan muteber oy pusulaları topla
mının o çevreden çıkacak milletvekili sayışma bölünmesiyle elde edile
cek sayıdan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekil
liği tahsis edılemıyeceğı ve bunlara verilen oyların nazara alınmıyacağı 
kuralını koymaları ve böylece her şeyden once Anayasa'nın 2 ncı madde
sinde yer alan ve seçim kanunlarında da uyulmam gereken (Türkiye 
Cumhuriyeti Demokratik bir hukuk Devletidir) ilkesini zedelemekte 
bulunmaları dolayısıyle Anayasa'ya aykırı olduklarından iptallerine 
6/5/1968 tarihinde karar verildiği) bildirilmiş olduğundan gereği görüşü
lüp konuşuldu : 

1 — 25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 
20/3/1968 günlü ve 1036 sayılı Kanunla konulan 32 ncı maddenin «Bir 
seçim çevresinde» diye başlayan 4 uncu ve «şayet» diye başlayan 5 inci 
fıkralarının, Anayasa'nın 2 nci maddesine aykırı bulunarak iptallerine 
Anayasa Mahkemesince 6/5/1968 gününde karar verildiği anlaşılmak
tadır. 

2 — 9/7/1961 günlü ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı-
nın 152 nci maddesinde (Anayasa Mahkemesince, Anayasa'ya aykırı ol
duğundan iptaline karar verilen kanun veya içtüzük veya bunların iptal 
edilen hükümleri, karar tarıhmde yürürlükten kalkar. Anayasa Mahke
mesi kararlan Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlannı, gerçek ve tüzel kişileri bağlar) hükünden yer almış bulun
maktadır. Anayasa'mızın yukarıdaki hükümlerine göre Anayasa Mahke
mesince iptaline karar verilmiş bulunan 32 ncı maddenin 4 üncü ve 5 inci 
fıkraları hükümleri karar tarihi olan 6/5/1968 gününde yürürlükten kalk
mış bulunmaktadır. 

3 — Şu halde 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 1036 sayılı 
Kanunla eklenmiş bulunan 32 acı maddenin tamamındakı hükümler göz-
önünde bulundurularak evvelce Resmî Gazete'nm 19/4/1968 günlü ve 
12879 sayılı nüshasmda yayımlanmış bulunan ve 28/7/1965 günlü ve 
(89 örnek) sayılı (Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ve Milletvekili Seçim 
sonuçlarının belirtilmesinde il ve ilçe seçim kurulla tının görev ve yetki
lerini gösterir genelge) nin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinin değiş
tirilmesine ilişkin bulunan Kurulumuzun 8/4/1968 günlü ve 145 saylı 
karannın kaldınlmasına karar verilmelidir. 

4 — 306 sayüı Milletvekili Seçimi Kanununa 1036 sayılı Kanunla 
eklenmiş bulunan 32 nci maddenm 4 üncü ve 5 mcı fıkralarının Anayasa 
Mahkemesince iptal olunması üzerine 28/7/1965 günlü ve (89 örnek) sa
yılı (Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ve Milletvekili seçim sonuçlarının be
lirtilmesinde il ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini gösterir 
genelge) nin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesine karar verilmelidir. 

Sonuç : 1) Resmî Gazete'nln 19/4/1968 günlü ve 12879 sayılı nüs
hasmda yayımlanmış bulunan Kurulumuzun 8/4/1968 günlü ve 145 sayılı 
kararının kaldınlmasına, 

2) 28/7/1965 günlü ve (89 örnek) sayılı («Cumhuriyet Senatosu 
Üyeleri ve Milletvekili seçim sonuçlanılın belirtilmesinde il ve ilçe seçim 
kurullarının görev ve yetkilerim gösterir genelge) nin 9, 10, 11, 12 ve 13 
üncü maddelennin aşağıdaki şekilde değiştirilmesme, 

3) Kararın acele olarak Resmî Gazete'de yayınlanmasına, gereği 
için Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ve Milletvekili ara seçimlerinin yapı-
laoağı yerlerdeki U seçim kurullan başkanlıklarına ve bilgi için bu yer
lerdeki ilçe seçim kurullan başkanlıklariyle diğer il ve İlçe seçim kurul
lan başkanlıklarına, siyasî partiler genel başkanlıklanna genelge halinde 
duyurulmasına 9/5/1968 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İl seçim kurulunca o seçim çevresinde siyasî partilerin ve bafjımsıa 
adayların elde ettikleri Cumhuriyet Senatosu Üyeliai veya millet

vekilliği sayısının hesaplanması ve kimlerin seçildiğinin tespiti 

Madde 9 — Siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri 
Cumhuriyet Senatosu Üyeleri veya milletvekili sayısı aşağıdaki şokilde 
hesaplanır. 

Seçime katılmış olan siyasî partilerin ve bağımsız adayların adları 
alt alta ve aldıkları muteber oy sayıları da hizalarına yazılır. Her siyasî 
partinin aldığı muteber oy sayısı once bire, sonra ikiye, sonra üçe, sonra 
dörde, sonra beşe ilâ o çevrenin çıkaracağı Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
veya Milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür Elde edilen paylar, 
parü ayırımı yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. 
Cumhuriyet Senatosu Üyelikleri veya Milletvekillikleri, bu payların sa
hibi olan siyasî partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sı
rasına göre tahsis olunur. 

Son kalan Cumhuriyet Senatosu Üyeliği veya Milletvekilliği için 
birbirine eşit sayılar bulunduğu takdirde bunlar arasında ad çekilmek 
suretiyle tahsis yapılır. 

Yukarıdaki işlemlerin (107 örnek) sayılı cetvele ne şekilde geçiri
leceğini bir misâl ile izah edelim. (107 örnek) sayılı cetvelin (5) numa
ralı tablosu kullanılmıyacağından iptal olunacaktır. 

Beş Cumhuriyet Senatosu Üyesi veya Milletvekili çıkarabilecek bir 
seçim çevresinde 107.000 muteber oy kullanıldığı ve bu çevrede seçime 
katılan A partisinin 42.000, B partisinin 31 000, C partisinin 20 000 ve 
bağımsız aday K'nm da 14 000 oy aldıklarını kabul edersek, önce (107 
örnek) sayılı cetvelin 1 numaralı tablosuna alfabe sırasına göre siyasî 
partilerin adları ve bağımsız adayların soyadları ve adlan alt alta vo 
aldıkları muteber oy sayılan da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin hi
zalarında yazılı sayılar önce bire, sonra ikiye, üçe, dörde ve beşe bölü
nür bu suretle A partisinin aldığı 42 000 oy 1 numaralı tablonun 1/1 işa
retli sütununa, 42 000 oyun ikiye bölünmesinden elde edilen 21000 sa
yısı 1/2 işaretli sütuna, üçe, dörde ve beşe bölünmesinden elde edilen 
14.000, 10 500, 8 400 sayıları da sırasıyle 1/3, 1/4, 1/5 işaretli sütunla
rına işlenir Bundan sonra B partisinin aldığı 31.000 oy da aynı şekilde 
bölünerek elde edilen 31000, 15 500, 10 333, 7 750, 6.200 sayıları da yino 
özel sütunlarına yazılır. Bundan sonra C partisinin aldığı 20 000 oy da 
aynı şekilde bölünerek elde edilen 20.000, 10 000, 6 666, 5 000, 4.000 sa
yıları da özel sütunlarına yazılır, bundan sonra bağımsız aday K'nın 
adının hizasına da aldığı 14.000 oy yazılır. 

Bu sayılar, (107 örnek) sayılı cetvelin (2) numaralı tablosunun bi
rinci sütununa parti ayırımı yapılmaksızın en büyüğünden en küçüğüno 
doğru olmak üzere alt alta yani 42 000, 31 000, 21 000, .20.000, 15 500 sa
yılan yazılır ve bu sayıların hangi siyasî partiye veya bağımsız adaya 
ait bulundukları da yine (2) numaralı tablonun 2 nci sütununa ve yu
karıdaki sayıların hizalarına işlenir. Bunlardan 42 000 ve 21.000 sayıları 
A partisinin oy bölümleri olduğuna göre A partisi 2 Cumhuriyet Sona-
tosu Üyeliği veya Milletvekilliği, 31000 ve 15 500 sayıları B partisinin 
oy bölümleri olduğuna göre B partisi 2 Cumhuriyet Senatosu Üyeliği 
veya Milletvekilliği, 20.000 sayısı da C partisinin oy bolümü olduğuna 
gore C partisi de bir Cumhuriyet Senatosu Üyeliği veya milletvekilliği 
elde etmiş olur ve bu sonuç (107 örnek) sayılı cetvelin (4) numaralı 
tablosuna geçirilir Son kalan Cumhuriyet Senatosu Üyeliği veya mil
letvekilliği için birbirine eşit sayılar bulunduğu takdirde bunlar arasın
da ad çekilmek yoluyla tahsis yapılır ve bu durumda yine (107 örnek) 
sayılı cetvelin (3) numaralı tablosuna işlenir. 

Siyasî partilerin kazanmış bulundukları Cumhuriyet Senatosu üye-
liklenni veya milletvekilliklerini o siyasî parti adaylarından hangileri
nin kazandıkları aşağıdaki şekilde tespit olunur. 

(107 örnek) sayılı cetvelin (4) numaralı tablosunda hangi siyasî 
partilerin kaçar tane Cumhuriyet Senatosu Üyeliği veya milletvekilliği 
kazandığı belirtilmiştir. (4) numaralı tabloda her siyasî partinin kazan
mış olduğu üyelik kaç tane ise (107 örnek) sayılı cetvelin (6) numaralı 
tablosunun 1 İnci sütununa o siyasî partinin adı alfabe sırasına göre o 
miktarda yazılır. Bu siyasî parti adlarının hizalarına o siyasî partinin 
kesin aday listesinde yer almış bulunan adayların birincisinden başlan
mak suretiyle soyadları ve adlan yine (6) numarlı tabalonun İkinci sü
tununa yazılır. Bu adayların kesin aday listelerindeki sıra numaraları 
da yine (6) numaralı tablonun 3 üncü sütununa yazılır. Cumhuriyet Se
natosu Üyeliği veya milletvekilliği kazanmış olan bağımsız adaylar da 
siyasî parti adaylarından sonra (107 örnek) sayılı cetvelin yino (6) nu
maralı tablosuna siyasî partinin adı sütununa (Bağımsız) sözü yazıla
rak geçirilir. Bu suretle o seçim çevresinde siyasî parti adaylarından ve 
bağımsız adaylardan kimlerin Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine veya mil
letvekilliğine seçilmiş oldukları belirmiş olur 
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Bu durumu yukarıya almış olduğumuz misale gore açıklıyalım . 
Misalimizde beş Cumhuriyet Senatosu Üyesi veya milletvekili çı

karacak hır seçnm çevresinde A partisinin 2, B partisinin 2 ve C parti
sinin 1 Cumhuriyet Senatosu Üyeliği veya milletvekilliği kazandığı 
(107 örnek) sayılı cetvelin (4) numaralı tablosunda görülmektedir Bu 
siyasî partüerden kimlerin Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine veya mil
letvekilliğine seçildikleri aşağıdaki şekilde belli edilir (107 örnek) sayılı 
cetvelin (6) numaraJlı tablosunun foıımlcı sultumına önce A partisinin adı 
İki defa alt alta ve onun altına B partisinin adı ıkı ıdefa alt alta ve onun 
altına da C partisinin bir defa yazdır. Bu siyasî parti adlarının hizalarına 
her siyasî partinin kesun aday listelerindeki adayların soyadları ve ad
lan listedeki birinci sıradan başlamak üzere yazılır. Buna gore A par
tisinin kesin aday listesinin bininci ve ikinci sıralarmdakı adayların 
adlan A partisinin adlan hizasına ve sıra ile, B partisinin kesin aday 
listesinin birinci ve ikinci sıralarındaki adaylann soyadları ve adlan 
B partisinin adları hizasına sıra ile ve C partisinin kesin aday listesinin 
birinci sırasındaki adayın soyadı ve adı C partisinin adı hizasına yazılır. 
Bu suretle siyasî partilerden kimlerin Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine 
veya ımılletvekılhğıne seçilmiş olduklan anlaşılmış olur 

(107 örnek) sayılı cetvelin doldurulması biflirılınce altı il seçim 
kurulu başkanı ve üyelerince imzalanır. 

Bütün bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla gözlemciler ha
zır bulunarak işlemleri izleyebilirler f306 sayılı Yasanın 1038 sayılı 
Yasa ile değişik 32 ve 33 uncü maddeleri, Anayasa Mahkemesinin 
6/5/1968 günlü karan). 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri veya Milletvekili Seçimi sonucunda 
ıl seçim kurullarınca düzenlenecek seçilenleri gösterir tutanak ozstı 

Madde 10 —• Il Seçim Kurulu, Cumhuriyet ıSenatosu Üyeleri veya 
Milletvekili Seçimi sonucunu gösterir (örnek 94) sayılı tutanakta aşa
ğıdaki değişiklikleri yaptıktan sonra tutanağa işler. 

A — (örnek 94) sayılı tutanağın söl üst koşesjıdakı Yasa mad
desi kısmımdan (447/1, 533, 656) sayıları silinerek yerme (1036) rakamı 
yazılacaktır. 

B —> Tutanağın lorta kısanında bulunan (Seçmen sayısı) kelimele
rinin üzeri çizilecektir 

C —• Tutanağın alt kısmından (447 sayılı Yasanın fblrınci ve 306 
sayılı Yasanın 533) kelimeleri çıkarılarak yerine (306 saydı Yasanın 
1036) kelimeleri yazılır. Bundan Sonra tutanağa : 

1) Il seçim çevresindeki sandık seçmen listelerinde yazılı seçmen
lerin toplamı, 

2) Oy kullanan seçmenlerin il itibariyle toplamı, 
3) itiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da geçerli sayılarak 

hesaba katılan oy pusulalan sayısının ıl itibariyle Itoplamı, 
4) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulalarmın ü itibariyle 

genel toplamı, 
5) Seçim çevresinin çıkaracağı Cumhuriyet Senatosu Üvesı veya 

MüffletvekUı sayısı, 
6) Cumhunyet Senatosu Üyeliğine veya ııhıHdtvekılığıne secden 

adayın bağlı olduğu siyasî partinin aidi ve adayın soyadı ve adı, 
7) Cumhunyet 'Senatosu Üyeliğine veya mıUetvekılllğlne seçilen 

bağımsız adayın soyadı ve adı yazılır; altı kurulca aımzalanır ve seçim 
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çevresinde derhal ilân edilir ve bu tutanağın bir örneği bir hafta süre 
ile kalmak üzere ıl seçim kurulunun çalıştığı yapının kapışma asılır 
(298 sayılı Yasa, Madde 109, 306 sayılı Yasanın 1036 sayılı Yasa ile de
ğişik 33 üncü maddesi, Anayasa Mahkemesinin 6/5/1968 gunlu karan). 

Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine veya Milletvekilliğine seçilenlere il 
seçim kurullarınca tutanaklarının verilmesi 

Madde 11 — Cumhunyet 'Senatosu Üyeliğine veya milletvekilliğine 
Seçalenılere 'ü seçim kurulu tarafından (örnek 95) sayılı tutanakta aşa
ğıdaki değişiklikler yapıldıktan ve doldurulup altı imzalandıktan sonra 
verilir. 

A — Tutanağın sol üst köşesinde bulunan yasa maddesi kısmın
dan (447/1, 533, 656) rakamlan çizilerek yerme (1036) sayısı yazıla
caktır. 

B —• Tutanağın alt kısmındaki yazılardan (447) sayısı çizilerek 
yerine (1036) sayısı yazılacaktır. 

(306 sayüı Yasanın 348 sayılı Yasa Ue değişik 34 Uncü maddesi; 
1036 sayüı Yasa). 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ve Milletvekilleri seçimleri sonuçlarmm 
telgrafla Yüksek Seçim Kuruluna derhal bildirilmesi 

Madde 12 — İki seçim bir arada yapüıyorsa, her seçime ait iş
lemler bittikten sonra Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine ve MiuetvekilH-
ğine seçilenler beUi olur olmaz seçilenlerin ad ve soyadları ve parti 
adayı iseler mensup olduklan siyasî partinin adı il seçim kurullarınca 
en seri şekilde telgrafla (Varsa ayrıca telefon veya telsizle) Yüksek 
Seçim Kuruluna büdirüır. P T . T idaresi bu telgrafları Yüksek Seçim 
Kuruluna öncelikle ulaştırmak zorundadır. 

(306 saydı Kanunun 348 sayılı Kanunla değişik 34 üncü maddesi, 
306 sayılı Kanunun 1036 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesi). 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ve Milletvekilliği Seçimleri sonucunda 
düzenlenen tutanakların Yuksek Seçim Kurulu 

Başkanlığına gönderilmesi 

Madde 13 — Il seçim kurulu başkam, aşağıda yazdı tutanak, çi
zelge ve yazdan, seçim işleri biter bitmez vakit geçirmeksizin uçak 
postası ile uçak postası bulunmayan yerlerde seçeceği özel bir ulakla 
uçak seferi bulunan yere ulaştırarak buradan uçak postasına verilmek 
yoluyla derhal Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

1 — İki seçim bir arada yapılıyorsa her seçim için ayrı ayn dü
zenlenen (örnek 92) sayüı tutanağın onaylı iki örneğini, 

2 — Her iki seçim için ayn ayn düzenlenen (örnek 107) sayılı 
tutanağın onaylı iki örneğini, 

3 —' Her seçim için ayn ayn düzenlenen (örnek 94) sayılı tuta
nağın onaylı iki örneğini, 

4 —• Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine veya milletvekilUğine seçil
miş olanlara verilmiş bulunan (örnek 95) sayılı tutanakların onaylı iki
şer örneğini, 

5 — Bu genelgenin 12 nci maddesi gereğince Yüksek Seçim Ku
ruluna telgrafla bUdirilen bilgilerin teyidini kapsayan bir yazılı (298 
sayüı Yasa madde 109; 306 sayılı Yasanın 34? saydı Yasa üe deği
şik 34 üncü ve 306 sayılı Yasanın 1036 sayılı Yasa üe değişik 35 inci 
maddesi). 

(Resmî Gazete) 

İ L A N L A R 

Kadıköy Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

967/865 
Davacı Memduh Tangay tarafından davalı Bedia Tangay aleyhi

ne açılan boşanma davasının duruşmasında : 

Davalı Bedia Tangay'a ilânen davetiye tebliğ edilmiş ve gelmedi
ğinden, ilânen gıyap kararı tebliğine karar venlmiştir. Adı geçen 
27/6/1968 günü saat 11.00 de mahkemede hazır bulunmadığı veya ken
disini bir vekille temsil ettirmediği takdirde, duruşmanın gıyabında 
yapılacağı ilânen tebliğ olunur. 

4242 

Ankara Beşinci Sulh Hukuk 'Hâkimliğinden: 

967/1264 
Davacı Hüseyin Cantürk ve Mintaze Cantürk tarafından davalı 

Ankara Konya Sokak Işgür Han 9, 10 daki adresine dava dılekçesile 
davetiye çıkarılmış tebliğ edilemeden iade edilmiş ve zabıtaca yaptı
rılan tahkikatda da davalının adresi bulunamamış olduğundan ilâ 
nen davetiye tebliğ edilmiş duruşmaya gelmediğinden hakkında gı
yap kararı verilmiş olup duruşması 24/5/1968 Cuma günü saat 9 35 şe 
bırakılmış olduğundan davalının bu gün ve saatte gelmediği ve bir 
vekilde göndermediği takdirde duruşmaya gıyabında bakılacağı lü
zumu ilânen tebliğ olunur. » 4212 
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Ankara Lv. A . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Bir) kalem (Yakacak) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saaüerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Eırsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Anürliğınde görüle
bilir. Isteklüerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

2.000 ton karışık tutuşturmalık odunun tamamı bir istekliye ihale 
edüebüeceği gibi 1.000 er tonluk partüer halinde ayrı, ayrı isteklüere de 
ihale edilebilir. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı I H A L E 
Cinsi Kg. Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Karışık tutuşturmalık ^ 
odun 2 000000 380.000,— 18.950,- 23 Mayıs 1968 11.00 

Y a r ı s ı 1000.000 190 000,— 10.750,— Perşembe 

4062 / *-» 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma Subay okul ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen 
bedel ve geçici teminatı yazılı iki kalem gıda maddesinin kap ah zarfla 
ihalesi hizasında gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. Şartnamesi Ankara 
ve istanbul Jandarma Satınalma Komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin 
kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplanm ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

Miktarı M. bedeli G. teminat İhalenin 
Cinsi Kg Lira Kr. Lüa Kr. tarihi Saati 

Yufka 8 000 15 600,— 
Tel kadayıf 2.000 4.900,— 1.538,— 20/5/1968 11.30 

20.500,— 
3545 / 4-4 

Etıbank Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığından : 

Şartnameye göre kapalı zarf usulü ile : 
3 7/16X4 1/2 komple Dodge motoru 1 Adet 
3 7/16x4 1/2 yarım » » 2 > 
BD. 240 Inter yarın motoru 2 » 
BD. 264 » » » 1 > 
4 - 152 » Scout komple motoru 1 » 
4 - 152 » » yarım motoru 1 » 

satın alınacaktır. 
Teklif verme müddeti 1/6/1968 Cumartesi günü saat 13,00 e ka

dardır. 
Şartname «Emek Iş Hanı kat 16 Ankara» adresindeki Başkanlığı

mızdan veya «Meşrutiyet Cad No. 243 Tepebaşı - istanbul» adresindeki 
2. Bölge Şebeke Tesis Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Başkanlığımız 2490 sayıb Kanuna tabı değildu. 

4391/3-2 

Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden 

1 — idarede mevcut telnik şartnamede evsafı yazilı 9 adet sant
rifüj pompa iç piyasadan kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 

2 — Mezkûr işe ait şartnameler mesai saatleri içinde bedelsiz ola
rak idareden temin edilir. 

3 — Tekliflerle birlikte Ticaret Odası vesikası ile teklif edilen 
bedelin % 7,5 nispetinde geçici teminat verilecektir. 

4 — Teklifler asgarî 15 gün opsiyonlu olacaktır. 
5 — ihale Genel Muduıluk binasında toplanacak Alım Satım 

Komisyonu huzurunda 23/5/1968 günü saat 16 00 da yapılacaktır. 
6 — Kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evvel verilmesi lâ

zımdır. 

7 — Geç gelen ve noksan verilen teklif mektupları nazarı itıbarc 
alınmaz. 

8 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 
4372/2-2 

Türkiye Ziraî Donaüm Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüz ile istanbul ve izmir Bölge Müdürlüklerimizde 
mevcut teknik ve ticarî şartnamelerimiz esasları dahilinde, 

500 Ton Potasa mubayaa edüecektir. 
Teklifte bulunmak isteyen firmaların, şartnamelerimiz esaslarına 

tamamen uygun olarak hazırlıyacakları tafsılâüı tekliflerini en geç 29 
Mayıs 1968 Çarşamba günü saat 14 00 e kadar Ankar"ada Genel Müdür
lüğümüzde bulundurmaları üân olunur. 

4311 / 4-4 

Çumra Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/618 
Çumra emniyet teşkilâtında bekçi Hasan Yeşilyurt tarafından 

Konya'nın Aydoğdu Mahallesi Hadim Ali Paşa Sokak No. 18/20 de 
mukim karısı Habibe Yeşilyurt aleyhine ikame eylediği zina sebebiyle 
boşanma davasının yapılan açık muhakemesinde.: 

Davalı adına çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş ve rabı
taca yaptırılan tahkikatta da davalının tebligata salıh açık adresinin 
tespitine imkân bulunmadığı anlaşıldığından tebligatın ilânen tebli
ğine ve duruşma 21/6/1968 günü saat 9.00 a talik edilmiştir. 

Mezkûr günde duruşmaya gelmeniz veya kendinizi kanunî bir 
vekille temsil ettirmeniz, aksi halde hakkınızda gıyap kararı çıka
rılacağı, Tebligat Kanununun 29 uncu maddesine tevfikan dave
tiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4135 

Bünyan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

967/464 
Bünyan Cumhuriyet Mahallesinden Hafize Çakır'ın, kocası Adil 

Çakır aleyhine açtığı geçimsizliğe müstenit boşanma davasının duruş
masında : 

Adresi tespit edilemeyen davalıya ilânen davetiye tebliğine karar 
verildiğinden adı geçen Adil Çakır'ın duruşmanın bırakıldığı 18/6/1968 
günü gelmesi veya temsilen bir vekil göndermesi, aksi halde adına 
gıyap karan çıkarılacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 

4138 

Trabzon Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas N o : 967/271 
Karar N o : 968/151 
Karar tarihi: 10/4/1968 
Davacı Rabia Çolakoğlu vekili Avukat Necati Aygül tarafından 

davalılar Maliye Hazinesi, Trabzon Belediyesi, adresi meçhul bulu-
nan Karahuseyin oğlu Emrullah ve yine adresi meçhul olduğu anla
şılan Karahüseyin oğlu Emrullah hemşiresi Zepney aleyhlerine ika
me olunan tapu iptal ve tescil davasının yapılan açık yargılaması so
nunda : , 

Trabzon Cumhuriyet Mahallesi Bilâl Sokakta kütük 15, ada 198,' 
parsel 11 de kayıtlı cinsi arsa olan 84 m 2 miktarındaki taşınmazın 
maliki yazılı Emrullah Huseyinoğlu 1/2 hisse sahibi ve 1/2 hisse sa
hibi Zeynep Hüseyin kızı kaydının, bu kişilerin mefhum ve tanınma
yan kimseler olduğu ve taşınmazın 30 yıldan beri davacının /ilycdli-
ğinde bulunduğu, hatta üzerine bir de ev yaptırdığı anlaşıldığından 
işbu tapu kaydının iptaline, M. K. nun 639/2 nci maddesi gereğince 
bu taşınmazın davacı adına tesciline, 90 lira harcın davacıdan tah
siline, masrafların davacı üzerinde bırakılmasına, temyizi kabil olmak 
üzere davacı vekili, Belediye vekili'nin yüzlerine karşı, diğer davalı
ların gıyaplarında karar verilmiştir. Yukarıda tarih No su yazılı işbu 
kararın, adresleri meçhul olan Karahüseyin oğlu Emrullah ile Kara
hüseyin oğlu Emrullah'm hemşiresi Zeynep adlarına karar tebliği ye
rine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

4137 
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Koy İşlen Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Tahmini bedeli 80 000,— lira, geçici teminatı 5 250,— lira olan 
10.000 metre tel halat, 2490 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince mü
teahhit nam ve hesabına açık eksütmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksütme ve ihalesi 28/5/1968 Salı günü saat 15 00 de Ulus - Ana-
fartalar İşhanı Koy İşleri Bakanlığı Binasının 10 katındaki Y. S E. Genel 
Müdürlüğü İdarî ve Malî İşlen Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi aynı yerden talep mukabüinde bedelsiz olarak alı-
nabülr. 

4 — Taliplerin ticaret ve sanayi odası belgesi ve geçici teminat mek
tup veya makbuzları üe birlikte belirtilen gun ve saatte Komisyon Başkan
lığına müracaatları üân olunur. 

4239/4-2 

Akhisar Mecidiye Belediyesinden: 

Akhisar Mecidiye Belediyesi tarafından yeni inşaa edilecek 
63.769,66 lira keşifli yeni Belediye binası inşaası işinde yapılan eksilt
meye talip zuhur etmediğinden ihalenin aynı şartlar dahilinde 18 gun 
süre ile 14/5/1968 Salı günü saat 14.00 de Belediye Encümeninde yapı
lacağı ilân olunur. 

4168 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Yapı işleri Be
şinci Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Emniyet Sarayı Atış Poligonu tadili işi 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 — işin keşif bedeli (191.500,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek 

siltme Komisyonunda 21/5/1968 Salı günü saat 16.00 da yapılacaktır 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) 10.825,00) liralık geçici teminatı, 
B) 1968 yılına ait Ticaret Odası Belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şaıt 

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) sermaye ve 
kredi imkânlannı bildiren malî durum bildirisi, teknik personel be 
yannamesi, taahhüt beyannamesi ve en az bu işin keşif bedelinin ya 
nsı kadar bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair 
belgeyi eklemeleri ve buna göre Yapı işleri 5 inci Bölge Müdurulğü 
Belge Komisyonundan alacaktan yeterlik belgesini teklif mektupları 
ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplannı 21/5/1968 Salı günü saat 15.00 e 
kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına verecek 
lerdir. ı 

7 — Yeterlik belgesinin son müracat tarihi 17/5/1968 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 

3856 /4-4 

1 — Ankara - Gölbaşı Kızılburun mevki'inde yapılacak S. S. B. 
Sistemi Telsiz binası inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (305 000,00) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksilt

me Komisyonunda 24/5/1968 Cuma günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (15.950,00) liralık'geçici teminatını, 
B) 1968 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) sermaye ve 

kredi imkânlannı bildiren malî durum bildirisini, teknik personel be
yannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlak Bakanlığından almış ol
duklan (c) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı işleri 
5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belge
lerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 24/5/1968 Cuma günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 21/5/1968 Salı günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3961/4-3 

1 — Ankara Tıp Fakültesi M o r f c ji Enstitüsü Dizel Elektrojen 
grubu tesisatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (282.248,11) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü 

Eksiltme Komisyonunda 29/5/1968 Çarşamba günü saat 16.00 da ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (15.040,00) liralık geçici teminatını, 
B) 1968 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) sermaj'e ve 
kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini, teknik personel 
beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları (H) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi
leceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı işleri 
5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik bel
gelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplannı 29/5/1968 Çarşamba günü 
saat 15 00 e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığı
na vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 23/5/1968 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

4089 /4-3 

1 Tapu ve Kadastro Genel Mudurluğu Bması onarım işi 2490 sayüı 
Kanun hükümlerine gore kapalı zarf usulıyle eksütmeye konulmuştur. 

2 _ İşin keşif bedeli (440 000,—) liradır 
3 Eksütme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksütme 

Komisyonunda 3/6/1968 Pazartesi gunu saat 16 00 da yapılacaktır. 
4 Eksütme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge Mü

dürlüğü Eksütme Komisyonunda görülebilir. 
5 Eksütmeye girebilmek için isteklderin : 
A) (21350,—) liralık geçici teminatım, 
B) 1968 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat düekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksütme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) sermaye ve kredi 
imkânlarım büdıren malî durum bildirisini, teknik personel beyannamesi, 
taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gru
bundan keşif bedeli kadar ışın eksütmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 5 Bölge Müdürlüğü 
Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları üe 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 3/6/1968 Pazartesi günü saat 15.00 e 
kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 30/5/1968 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edümez. 
Keyfiyet üân olunur. 

4241/4-1 



Sahltfe: 14 (Resmî Gazete) 13 MAYIS 1968 

T. B. Millet Meclisi Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 

C İ N S Î Miktarı 

1 — Füme kumaştan çift pantolonlu yelekli el
bise 312 Takım 

2 — Füme kumaştan tek pantolonlu yelekli 
elbise 11 » 

3 — Füme kumaştan tek pantolonlu yelek siz 
elbise 12 » 

4 — Gri renkli kumaştan çift pantolonlu yelekli 
elbise 185 » 

5 — Lacivert kumaştan palto 240 Adet 
6 — Füme renkli kumaştan çift etekli tayyör 9 Takım 
7 — Gri renkli kumaştan manto 5 Adet 
8 — Kahverengi kumaştan resmî itfaiyeci el

bisesi (Ceket, tek pantolon ve şapka) 11 Takım 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı giyecekler kapalı zarf usulü ile 

diktirilecektir. 
Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde T. B. M. M. Le

vazım Müdürlüğü ile istanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde görü
lebilir. 

Muhammen bedeli (124.510,—) lira ve geçici teminatı (7.475,50) 
liradır. İhalesi 3 Haziran 1968 Pazartesi günü saat 16 00 da T. B. M. 
Meclisi Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin kanunî şe
kilde ve şartnamede istenen belgelerle birlikte hazırbyacalcları teklif 
mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

4422/4-1 

3000 ton Linyit Kömürü kapalı zarf usulü ile taşıttırılacaklır. 
Muhammen bedeli (27.000,—) ve geçici teminatı (2.025,—) liradır Iha 
lesi 3 Haziran 1968 Pazartesi günü saat (15.00) de Dairemiz Levazım 
Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameler her gün mesai satleri dahi
linde Ankara'da T. B. M. M. Levazım Müdürlüğünde, istanbul'da Millî 
Saraylar Müdürlüğünde görülebilir. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanuna gorc hazır-
lıyacakları teklif mektuplarını vaktinde makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri ve 1968 vizeli Ticaret Odası vesikalarını ibraz 
etmeleri ilân olunur. 

4423 / 4-1 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1. Van Hava Meydanında yaptırılacak 2 daireli lojman inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2. İşin keşif bedeli 83 662,48 lira olup geçici teminatı 5.433,12 li
radır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz 
alınacaktır. 

3. Eksiltme 23/5/1968 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
15.30 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonuda yapı
lacaktır. 

4. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmü
dürlüğünden, Van'da Meydan Müdürlüğünden 4,20 lira bedel karşılı
ğında temin edilebilir. 

5. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en geç 18/5/1968 günü 
mesai saati sonuna kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bir di
lekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeter
lik belgesi almaları şarttır. Müracaatta Genel Evrak kayıt tarihi mu
teber olup postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar nazari 
dikkate alınmaz. 

A) Plan ve teçhizat beyannamesi (Örnek 1) 
B) Malî durum beyannamesi (Örnek 2) 
C) Teknik personel beyannamesi (Örnek 3) 
D) Dilekçenin verildiği tarihte elinde bulunan işleri bildirir 

taahhüt beyannamesi (Örnek 4) 
E) Asgarî keşif bedeli kadar bu işe benzer iş yaptığını bildirir 

belge, 
N o t : Dilekçeye bu belgelerin asılları eklenecektir. 
6. İsteklilerin 1968 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, idaremiz

den alacakları yeterlik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu 
havi kanunî şekilde tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme 
saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu Başkanlığına ver
miş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İsteklilerin gerçek 
tek kişi veya tüzel kişi olmaları şarttır. (Özel veya tescil edilmemiş 
ortaklıklar kabul edilmez. 4068 /*-8 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

İNŞAAT YAPTIRILACAK 
Bankamızca Küre Bakirli Pirit İşletmesinde yaptırılacak loj

man, ambar işçi gazinosu inşaatı sabit birim fiat esası üzerinden ek
siltmeye konmuştur. 

1 — Eksiltme 24 Mayıs 1968 Cuma günü saat (15.00) de Etibank 
Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — İşlerin tahmini keşif tutarı (770.957,87 TL.) olup geçici te
minatı (34.600,— TL.) dır. 

3 — Eksiltmeye iştirak için Yeterlik Belgesi alınması şart olup 
isteklilerin, 

a) (B) grubundan asgarî keşif tutarı kadar müteahhitlik karnesi 
b) Bir defada benzeri bir işi taahhüt suretiyle yaptıklarına dair 

belge, 
c) Teçhizat, teknik personel, malî durum bildirileri ile Banka ıe-

ferans mektubu, 
ile birlikte Yeterlik Belgesi almak üzere 16 Mayıs 1968 Perşembe günü 
saat (18.00)'e kadar müracaat etmeleri lâzımdır. 

4 — Yeterlik belgeleri 21 Mayıs 1968 Salı gününden itibaren Ban
kamız İnşaat Şubesinden alınacaktır. 

5 — Tekliflerin, eksiltme günü sat (14.30)'a kadar Bankamız Mu
haberat Servisine verilmiş veya göndcrilmi$ bulunması lâzımdır. Pos
tada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 — Eksiltmeye iştirak için eksiltme dosyası satm alınması şart 
olup dosyalar 24 Mayıs 1968 Cuma günü saat (12.00) ye kadar Banka
mız İnşaat Şubesinden (75,— TL.) mukabilinde satın alınabilir. 

7 — Bankamız Yeterlik Belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

4146 /3-2 

AKIM TRANSFORMATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 
990 adet muhtelif Alçak Gerilim Akım Transformatörü teklif is

teme suretiyle satın alınacaktır. 
1 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Necatıbcy Cad. Marohan 

No. 3 de Muhaberat Servisinden, istanbul'da Alım - Satım Şubemiz
den ve İzmir'de İzmir Şubemizden alınacaktır. 

2 — Teklifler en geç 15/5/1968 tarihinde saat 18.00'c kadar Eti
bank Genel Müdürlüğü Umumî Muhaberatında bulunacak şekilde 
postalanacak veya bizzat getirilecektir. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
3 — Etibank siparişi verip vermemekte kısmen veya tamamen di

lediğine vermekte serbesttir. 
4318/1-1 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Cinsi: Tapu kutüğu baskı ve cilt işi, Miktarı: 20.000 adet, Fiyatı: 
6,— lira, Muhammen bedeli: 120.000,— lira. 

1 — Cins ve miktarı yukarıda yazdı ihtiyaç kapalı zarf usuliyle 
yaptırılacaktır. 

2 — Eksiltmesi 28/5/1968 tarihinde Salı günü saat 1530 da Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı 7.250 liradır 
4 — Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görülebüir. 
5 — Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 

verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — İsteklilerin muayyen gun ve saatte teminat ve ticaret odası 

vesikaları, şirketin faaliyet belgeleri ile birlikte Komisyonda bulunmaları 
ilân olunur. 

4238 / 4-3 



13 MAYIS 1968 (Resmî Caaatıa) Sahile: İS 

Elbistan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/490 
Elbistan'ın Hasan Alili Köyünden Sultan Çoban davalı aynı yerden 

Alı oğlu Ali Çoban aleyhine açmış olduğu çocuk teslimi davasının du
ruşmasında : 

Davalıya gıyap karan çıkartılmış olup adresinde bulunmadığı 
ve adresıninde meçhul bulunduğundan gıyap kararının Resmî Gaze
te ile adı geçen davalıya gıyap karan çıkartılmasına karar verilmiş 
olduğundan duruşma gunu bulunan 4/6/1968 gunu mahkemeye davalı 
Alı Çoban'ın gelmediğinde davasınm gıyabında yürütüleceğinden gı
yap kararına kaim olmak üzere ilân olunur. 

4111 

Kütahya îş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

967/419 
Davacı Eti Yapı Limited Şirketi vekili Avukat Gultekin Ozdc-

ner, davalı Nezir Ergin aleyhine açılan alacak davasının yapılan mu
hakemesinde : 

Davalı Kütahya Gazi Kemal Mahallesi Eski Banka aralığı No. 12 
de mukim iken halen semti meçhulde Nezir Ergin'e çıkarılan dave
tiye bıla tebliğ iade edildiğinden Resmî Gazete ile ilân suretile tebli
ğine karar verilip duruşmanın bırakıldığı 14/6/1968 gunu saat 9 00 da 
mahkemede hazır bulunması veya kendisini temsilen bir vekil gön
dermesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3813 

Malatya Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Adıl Görgülü tarafından davalı Millî Savunma Bakanlığı 
aleyhine açılan maddî ve manevî tazminat davasının yapılan duruş
ması sırasında davalı Millî Savunma Bakanlığı vekili tarafından dava 
teşmil edilen Yahya Küçükterzi gösterilen adreste bulunamadığın
dan evvelce ılânen davetiye tebliğ edilmiş ve davetiye tebliği üzerine de 
duruşmaya gelmemiş olduğundan mahkemece ilânen gıyap kararı teb
liğine karar verilmiştir. 

Davalı Yahya Küçükterzinin duruşma günü olan 13/5/1968 günü 
saat 9 00 da Malatya Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinin 1967/186 
esas sayılı dava dosyasının duruşmasında hazır bulunması veya bir 
vekille kendisini temsil ettirmesi hususunda gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4039 

Ömerli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/14 
Davacı Ömerli'nin Gollü Köyünden Fattah Çınar, Hasan Çınar ve 

Halil Çınar tarafından davalılar aynı köyden Cacur Kaya ve (15) arka
daşı aleyhine açılan tapu kayıt iptali davasının Mahkememizde yapılmakta 
olan açık duruşma sırasında verilen karar gereğince: 

Adresleri meçhul olan diğer davalılar Ömeılı'nin Gollü Köyünden 
1 - Mecıt Kaya, 2 - Cemil Kaya, 3 - Ferhan Kaya, 4 - Hane Fattah Kaya, 
5 - Hanse Fattah Kaya, 6 - Adle Fattah Kaya, 7 - Ayşe Fattah Kaya, 
8 - Bışar Fattah Kaya, 9 - Süleyman Fattah Kaya, 10 - Halime Fattah 
Kaya, 11 - Lâtife Fattah Kaya, 12 - Hüseyin Fattah Kaya, 13 - Sado Fat
tah Kaya, 14 - Fatma Fattah Kaya, 15 - Sineme Kaya'nın duruşma günü 
olan 6/6/1968 gunu saat 9 00 da Mahkememizde hazır bulunmaları veya bir 
vekil göndermeleri davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4133 

Gaziantep 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/727 
Davacı Ramazan Pat ile davalı Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi 

Tekel Caddesi 6 No. lu Sokak 6 sayılı evde mukim Ayşe Pat arasındaki 
boşanma davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı Ayşe Pat adına çıkarılan davetıyey» verilen meşruhatta ad-
îreainde bulunamadığı ve zabıtaca da yaptırılan tahkikatta adresini terkls 
senıtı meçhule gittiğinden ilânen tebligat icrasına karar verilmig ve du
ruşması 18/6/1968 Salı günü saat "9 a bırakılmıştır. 

Belli gün ve saatte mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam ede
ceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur 

4126 

Keşan Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Hırsızlıktan maznun Edirne B. Gerdeili Köyünden Hüseyin oğlu, 
Atiye'den doğma 1929 doğumlu Cemali Aşan'ın yapılan yargılaması so
nunda : 

26/9/1967 tarih ve 1967/32-444 karar sayılı ilâmı ile T. C. K. nunun 
491/ük, 81/2, 525 inci maddesi gereğince, yedi ay müddetle hapsine ve 
aynı müddetle emniyeti umumiye nezaretinde bulundurulmasına karar 
verildiği, tebligata elverişli adresi bulunmayan maznuna ilânen tebliğ 
olunur. 

4160 

Akçakale Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/85 
Davacı Hanife Beyri tarafından davalı Akçakale'nin Hümeyre Kö

yünden Salih Beyri aleyhine açılan boşanma davasının yapılan muhake
mesi sonunda: 

Akçakale Hümeyre Köyünün 17 hanesinde kayıtlı davacı Hanife 
Beyri ve davalı Salih Beyri 17/12/1956 tarihinde evlendikleri ve bu evli
liklerinden çocukları olmadığı, ve davalının müşterek aile vazifesini yap
mamak için eşini terkedıp gittiği ve iki senedenberi ayrı bulundukları ve 
evine dönmesi için kendisine ihtar yapıldığı halde gelmediği, dosya mün-
derecaü ile anlaşılmış olduğundan tarafların boşanmalarına ve herhangi 
bir ceza tahmiline mahal olmadığına, nafaka "hususunda ve müşterek 
çocukları olmayışı sebebiyle bu hususta karar ittihazına mahal olmadığma, 
davacı Hanife Beyrı'nın uçyuz gunluk iddet müddetine riayetine, masrafın 
davacı uhdesinde ipkasına, davacının vicahında davalı Salih Beyrı'nin 
gıyabında Yargıtay yolu açık olmak üzere 27/2/1968 tarihinde verilen 
karar Salih Beyri'ye ilânen tebliğ olunur. 

4159 

Antalya Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/102 
Antalya Muratpaşa Mahallesinden Havva Togay tarafından Çamardı 

Kazası Burç Köyünden Abdullah At yanında Osman At hakkmda arala
rında çıkan şiddetli geçimsizlik sebebiyle açtığı boşanma davasında davalı 
Osman bulunamadığından ilânen 6/12/1967 günü için davetiye tebliğ edil
mişse de dava takipsiz kalıp yenilenmiş bulunduğundan duruşmanın 
11/6/1968 Salı günü saat 10 a muallâk bulunduğu davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

4158 

Karadeniz Ereğlisi Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/278 
Davacılar Ereğli'nin Müftü Mahallesinden Mehmet Ali Ulusoy ve 

Hümıye Kurun vekili Avukat Abdulkadir Karadeniz tarafından davalılar 
Ereğli Maliye Hazinesi ve Kışla Köyü Muhtarlığı aleyhine açmış olduğu 
zilyetlikle iktisabın sübutu davasının yapılan alenî muhakemesi sırasında : 

Davacıların tapusuz tasarrufattan olarak malık ve mutasarrıf bulun
dukları Ereğli'nin Kışla Köyü hudutları içerisinde kain, hudutlarının şar-
ken Rüstem oğlu İsmail, garben Öceli oğlu Recep, şimalen Molla Ahmet 
oğlu Mehmet Ali ve cenuben Softaoğlu Ali Şürekâsı ile çevrili, tahminen 
300 lira kıymetin ve 3504 M 2 miktarındaki Batak Çayın nam gayrimen
kulun Ereğli Demir Çelik Fabrikaları tarafından 292 parsel numara ile 
istimlâk edildiği cihetle, davacılar kendi adlarına tapusuz tasarrufattan 
olarak tapuya kayıt ve tescili hakkmda Mahkememize dava açmış olmakla, 
üânı yapılmak üzere duruşmasının 23/5/1968 Perşembe gunu saat 10.30 a 
bırakılmıştır. 

Bu gayrimenkulden bir üstün hak talep edenlerin üç ay zarfında 
mahkemeye itiraz davası açmaları veya mahkemeye bilgi vermeleri ilânen 
tebliğ olunur. 

417S 



Saikife: 16 (R«anî G*rate) 13 MAYIS 1968 

Ankara Lv. A . 1 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Üç) kalem (Yiyecek ve yakacak) maddesinin kapalı zarfla eksilt-
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda aypılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Leva
zım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanun! şekilde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvelin s kadar makbuz kar
şılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar ka
bul edilmez. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı I H A L E 
Cinsi Kg. Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Odun 700.000 133 000,— 7 900,— 11 30 
Koyun eti 1.000 10 000,-1 4.950,— 15 30 
Sığır eti 8.400 63 840,— }• 13 Mayıs 1968 
Tamamı 73.840,— ] Perşembe 

4109/4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Onbeş) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evevlıne kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Miktarı M bedeli G. teminatı I H A L E 
Cinsi Kg. Lira Kr Lira Kr. Günü Saati 

Taze kabak 16 000 10 240,— 1 
1 Taze fasulye 24 000 26 400 — 
1 
1 

Patlıcan 30 000 18 000,— ı 6 528 — 11 00 
Domates 40 000 24 000,— r 

I 
Mrk. Brk 

Dolma biber 12 000 8 400,— 
r 
I 

Tamamı 87.040,— j 
Taze kabak 9 000 5 760 — 1 

I Taze fasulye 12 000 13 440,— 
1 
I 28/5/1968 Salı 

Patlıcan 15 000 9 000,— t 3 385,— 11 30 
Domates 20 000 12 400,— r 

I 
Çubuk 

Dolbalık biber 6.000 4 500,— 
r 
I 

Tamamı 45 100 — I 
Taze kabak 9 000 6 120,— 1 

I Taze fasulye 12 000 13 440,— 
1 
I 

Patlıcan 15 000 9 450,— ı 3 420,— 15 30 
Domates 20.000 12 800 — r Kırıkkale 
Dolmalık biber 6 000 3 780,— 1 
Tamamı 45.590,— J 

4154 / 4-2 

Ankara Lv. A . 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (2) kalem (Kazma ve kürek sapı) maddesinin kapalı zarfla ek
siltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşı
lığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar ka
bul edilmez, ihalenin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her 
kalem ayrı istekliye ihale edilebilir. 

Miktarı M bedeli G. teminatı I H A L E 
Cinsi Adet Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

\dı kürek sapı 18.000 3 4 920,— 2 700,— 29/5/1968 Çarşamba 
^dı kazma sapı 18 000 3 4920,— 2.700,— Saat: 1130 da. 

4147/4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (1) kalem (Patinaj Zinciri) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi me
sai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları leklıf mektuplaıını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

ihalenin tamamı bir istekliye yapılabileceği gibi 12000 adetli partiler 
halinde ayrı istekliye yapılabilir. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
Cinsi Tk. Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

750X16 Patinaj zinciri 3 600 627 660,— 28 860, - 29/5/1968 Çarşamba 
Bir partisi 1200 209 220,— 11711, - Saat: 1100 de. 

4148 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (1) kalem (Karbon tetra klorür) maddesinin kapalı zarfla eksilt
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf vc şartna
mesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz kaışılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 

Cinsi : Karbon tetra klorür, Miktarı: 6600 Kg., M. bedeli lira ku
ruş : 29.700,—, G. teminatı lira kuruş: 2230,— ihale günü: 25/5/1968 
Cumartesi, Saati: 12.00 

4149 /4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (1) kalem (Transformatör) maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gun ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf vc şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 

Cinci : 18 KV. lık Transformatör, Miktarı: 8 adet, M. bedeli İha 
kuruş : 40 000,—, G. teminatı lira kuruş : 3000,— ihale günü: 25/5/1968 
Cumartesi, Saat: 11.30 

4150/4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(1) kalem (Kulbütör mili) maddesi Müteahhit namıhcsabına pazar
lık suretiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde 
Komisyonda görülebilir, isteklilerin belli gun ve saatte gelmeleri. 

Cinsi : Jeep Kulbütör mili, Miktarı: 500 adet, M. bedeli lira ku
ruş : 132.500,— G. teminatı lira kuruş: 7875,—, İhale gunu: 29/5/1968 
Çarşamba, Saati: 15.00 

4151/*-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel vc geçici teminatları 
yazılı (1) kalem (Karbon tetra klorur) maddesinin kapalı zarfla ek
siltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şaıt-
namesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz kargılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi : Karbon tetro klorur, Miktarı: 4000 Kg. M. bedeli lira ku
ruş : 18.000,— G. teminatı lira kuruş: 1350,— ihale gunu: 25/5/1968 
Cumartesi, Saat: 11.00 

4152 /4-2 
• — — 

Ören Belediye Başkanlığından : 

Kasabamız Elektrik Şebekesinin Enterkonekte şebekeden beslenmc-
sıyle ihtiyaç dışı kalmış olan bir adet Mercedes Benz marka 79 Ps. M 204 
B üpmde 750 devirli dizel elektrojen grubu butun teferruata üe faal du
rumda komple kapalı zarf usulıyle satılıkür. 

Grubun muhammen kıymeti (79 000,—) lira olup geçici teminatı 
(5 925,—) İhadır. 

İhalesi 24 Mayıs 1968 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14.00 de 
Belediyemizde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Teklif ve teminatın ihale gunu saat 12 00 ye kadar Belediyeye yatırd-
ması şartür. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

ihaleyi yapıp yapmamakta Komisyon yetkilidir. 
Durum ilân olunur. 

4029 /4-3 



13 MAYIS 1968 (Resmî Gazeite) Sahife: 17 

Ankara Lv. A . 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile K. K. Sağ. D. Bşk. lığı ihtiyacı için 15 kalem 
alüminyum boş ilâç tüpü satın alınacaktır. Tahmin bedeli 362.600,00 
lira olup geçici teminatı 18.260,00 liradır, ihalesi 20/5/1968 Pazartesi 
günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Evsaf, resim, şartnamesi 
ve geçici teminat listesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahi
linde hazırlıyacaklan teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Alüminyum boş ilâç 
tüplerinin tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi kalemler 
halinde de ayn ayn müteahhitlere ihale edilebilir. 

3861/4-4 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan 
yazılı (Bir) kalem (20 m 8 lük alev borulu asfalt tankı) maddesinin ka
palı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saattlerde yapılacaktır 
Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıya
caklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken 
mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Alev borulu asfalt tankı 20 m 3 lük, Miktan : 5 adet, M. be
deli lira kuruş: 120.000,—, G. teminatı lira kuruş: 7.250,00, ihale gunu 
saati: 23 Mayıs 1968, 15.30 

3956 /4-3 

Kapalı zarf usulü ile Mürdet Dizel Santralı tecridi işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 209 783,41 lira olup, geçici teminatı 11740,— liradır. İhalesi 
29 Mayıs 1968 Çarşamba günü saat 1100 de Komisyonda yapüacaktır. Keşif 
ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü-
lebüır. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan 
teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu-
kabüınde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Taliplerin en geç 23/5/1968 gunu saat 17.00 ye kadar An
kara'da Hv. K. İnş D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi alma
ları şarttır 

4191 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı 
(İki) kalem (Su cihazı) maddesmin kapalı zarfla eksdtmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatierinde Ko
misyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî 
şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada 
geciken mektuplar kabul edilmez. İki kalem bir istekliye ihale edüebile-
ceği gibi her kalem ayrı ayrı isteklüere de ihale edılebüır. 

Cinsi 
Miktan 

Adet 
M. bedeli 
Lira Kr. 

G teminatı 
Lira Kr. 

İ H A 
Günü 

L E 
Saati 

Su klorlama cihazı 10 
Su yumuşatma cihazı 17 

90 000,— 5750,-
110 500,— 6 775,-

31 Mayıs 1968 Cuma 
Saat : 11.00 de. 

4294 / 4-1 

A. Ü. Fen Fakültesi Dekanhğmdan : 

Fakültemiz Botanik Magazin ve Müze binasına monte edilecek sa
bit dolap işleri 2490 sayılı Kanun uyarınca kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Bu işe ait keşif bedeli (96 000,—) T. L. olup geçici temjıat 
(6 050,—) T . L . dır. 

2 — Bu işe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi 
durağmdaki Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde görülebilir. 

3 — Eksiltme 21/5/1968 Salı günü saat 15.00 de Fakülte binasın
daki Komisyon tarafmdan yapüacaktır. 

Nakit teminat Rektörlük Muhasebesine yatmlacaktır 
4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç 18/5/1968 cumartesi 

günü saat 13 00 e kadar Rektörlük İnşaat Dairesince, şartnamede iste
nilen lüzumlu evrakı ekledikleri bu* dilekçe İle adı geçen daireye mü
racaat etmeleri şarttır. 

5 — Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Eksiltme Komisyonu Başkanlığına venlmehdır. Bu saatten sonra ven-
len zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez 

4078 / 4-8 

T. C. Devlet Demiryolları işletmesi Merkez Alım ve Satım Ko 
misyonu Reisliğinden: 

KREOZOT ALINACAK 
1 — Hariçten teklif alma ve dahilden kapalı zarf usulü ile 5000 

ton Kreozot alınacaktır. 
2 — Eksiltme Ankara'da TCDD Binasında, Malzeme Dairesinde 

toplanan Komisyonumuza 10 Haziran 1968 Pazartesi günü saat 15 00 de 
yapılacağından tekliflerin engeç bu saate kadar Komisyonumuza ve
rilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnamesi Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci Vezne
lerinden 25 lira mukabilinde temin edilebilir. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 
ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir 

4251 /2-2 

40 adet kaldırma ve yürütme ünitesi 
7 » muhtelif cins tezgâh 
3 » ölçü aleti 
1 » pres 
1 » kaynak makinası 

1 — Hariçten teklifalma suretile yukarıda cins ve miktarı ya
zılı malzeme satınalınacaktır. 

2 — Tekliflerin engeç 26/6/1968 Çarşamba günü saat 15 00 e ka
dar Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde top
lanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şartır. 

3 — Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez ve is
tanbul'da Sirkeci veznelerinden 100 lira mukabilinde temin edilebi
lir. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir 

4347 / 2-1 

Afyon İli Daimî Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda keşif bedelleriyle geçici teminat ve işin bulunduğu yerlerle 
ihale tarih ve saatleri gösterilen I, 2, 3 üncu sıradaki inşaatlar 2490 sayılı 
Kanunun 31 ıncı maddesine gore kapalı zarf usulıyle ve diğer ikıside aynı 
Kanunun 41 mcı maddesine tevfikan açık eksiltme suretiyle ayrı ayrı 
kat'ı ihaleleri yapılacaktır. 

Bunlara ait şartname, keşif evrakı vesair evrak mesai saatleri dahi
linde Daimî Komisyon Kaleminde gorulebüır. 

Taliplerin keşif bedeli kadar iş yaptıklarına ait belgeleriyle 20/5/1968 
mesai saatine kadar Vüâyet Makamına istida üe müracaat ederek Bayın
dırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik ve 1968 malî yılı ticaret odası 
kayıt vesıkalarıyle geçici teminata ait T. G Ziraat Bankası Afyon Şubesi 
makbuz veya banka mektuplarını havı kapalı teklif mektuplarını usulüne 
tevfikan en geç ihale saatinden bir saat evvel İl Makamında toplanacak 
Daimî Komisyona makbuz mukabümde vermeleri. 

Postada vaki gecikme kabul edilmez. 

Keşif bedeli Geçici teminatı İ H A L E N İ N 
Lira Lira Tarihi Saati işin bulunduğu yer 

182 916,59 

113 134,97 

67.782,72 

16.100,— 

14 991,88 

10 396,— 

6 907,— 

4640,-

1 210,-

1.125,-

24/5/1968 15 00 Özel İdare Müdürlüğü ek 
bina inşaatı 

» 1515 Sincanlı Kazası Kaymakam 
evi ve Özel İdare binası in-

1530 

15 45 

16 00 

Diner Kazası Kaymakam evi 
kat üâve inşaatı 
Ihsaniye Özel İdare binası 
ihata duvar inşaatı 
Dazkırı Kazası Özel İdare 
binası ikmal inşaatı. 

4250 / 4-2 



SakMe: 18 (Resmî Gazete) 13 MAYIS 1968 

Bayındırlık Bakanlığından: 

1) 1.450 000 — T L (Bir milyon dört yüz elli bin Türk lirası) ke
şif bedeli 10 ad. (On adet) ISB/SSB verici ve diırersite alıcı cihazları ve 
teferruatının satın alınması işi 5367 sayılı kanun hükümlerine göre iha
leye çıkarılmıştır. 

2) îhale 31 mayıs 1968 cuma günü saat 15 00 (On beş) de (Hava 
Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri înşaat Reisli|*i Atatürk Bulvarı No. 
140 Kavaklıdere - Ankara) adresinde toplanacak Eksiltme Komisyo
nunca yapılacaktır. 

3) Bu ihaleye iştirak etmek İsteyen firmalar ihaleye girebilme 
şartlarını mezkûr adreste 8 mayıs 1968 gününden itibaren resmî tatil 
günleri hariç mesai saatlerinde görebilir ve ihaleye iştirak için lüzumlu 
malûmatı bildiren formları alabilirler. 

4) Bu ihale 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, idare ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4205/3-3 

Tahmini bedeli 57 000, geçici teminatı 4.100,— lira olan 12 adet Nivo 
aleti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksütme ve ihalesi 28/5/1988 Salı günü saat 16 00 da Bakanlık Binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Bu işe ait şartnameler aynı yerden ve istanbul'da Bayındırlık Mü
dürlüğünden temin edüir. 

Ticaret veya sanayi odası belgeleri dış zarfa konulmak suretiyle ha
zırlanacak teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
ihalenin yapılacağı Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi, 
postadaki gecikmelerin kabul edümeyeceği ilân olunur. 

4253/4-2 

Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Dosya No. 68-2062-1NK 
Tahmini bedeli 92.635,10 TL. geçici teminatı 6.881,76 lira olan 81 

kalem muhtelif elektrik kömürleri imal ettirilecektir. 
İhalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 

usuliyle 24/5/1968 Cuma günü saat 16 00 da Ankara'da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktir. 

Şartnamesi düekçe ile aynı yerden 25, lira bedelle temin edilir. 
Alman şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı im2 alan arak dış zarf içeri

sine konulacaktır. 
İhaleye iştirak edecek firmalar Makine Mühendisleri Odasından ala

cakları kalite veya yeterlik belgesini teklif mektuplarının dış zarfı içerisine 
koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edilmiyecektir. 

Talipler 1968 yılı vizesi yapılmış olan ticaret sanayi odası veya esnaf 
belgesi koymak şartiyle hazıı lıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden bir saat öncesine kadaır makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komis-
von Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul edil-
/ ez. 

4075 / 4-4 

Tahmini bedeli 413.617,— TL. geçici teminatı 20.294,68 lira olan 
311 kalem muhtelif yağ keçesi imâl ettirilerek satmalınacaktır. 

İhalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesıı gereğince kapalı zarf 
usulü ile 28/5/1968 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden 10,— lira bedelle temin edilir. 
Alman şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı imzalanarak dış zarf 

eçirisine konulacaktır. 
ihaleye iştirak edecek firmalar Makina Mühendisleri Odasından 

alacakları kalite veya yeterlik belgesini teklif mektuplarının dış zarf
ları içerisine koyacaklardır. Bu belgelerden birini ihtiva etmeyen tek
lif mektupları kabul edilmez. 

Teklif edilen keçelerin hangi fabrika mamulâtı olduğu teklif 
mektuplarında belirtilecektir. 

Talipler 1968 yılı vizesi yapılmış olan Ticaret, Sanayi Odası veya 
Esnaf Belgesi koymak şarliyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
eksi'tme • >at 'iden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı 

yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. 

4106 /*-* 

Dosya No : 68-2035-C 

Tahmini bedeli 47.800,— TL. geçici teminatı 8 585,— lira olan 2 adet 
plan kopya makinesi satın alınacaktır. 

ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inei maddesi gereğine* kapalı zarf 
usuliyle 31/5/1968 Cuma günü saat 16 00 da Ankara'da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi düekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edüir. 
Alınan şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı imzalanarak dış zarf içeri

sine konulacaktır. 

Talipler 1968 yılı vizesi yapılmif olan ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesi koymak jartiyl» hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabüinde aynı yerdeki Komis
yon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul edümez. 

4300 / 4-1 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilât araçları ihtiyacı için ka
palı zarf usulüyle 500 adet 1,5 kilogramlık araç 1 ipi yangın söndür
me cihazı satın alınacaktır. İhalesi 22 Mayıs 1968 Çarşamba günü 
saat 11.00 dedir. Muhammenbedel 110.000 lira olup geçici teminatı 
6.750 liradır. Şartnamesi Ankara, istanbul J. Satınalma Komisyonla
rında ve İzmir'de J . Denzi Bölge Komutanlığında görülebilir. İstekli
lerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyona vermiş olacaklardır. Postada 
vaki gecikmeler kabul olunmaz 

3690/4-4 

Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle 
50 adet 1,5 - 2 K\V- lik monefaze elektrojen grubu satın alınacaktır. 
Muhammen tutan 400.000 lira olup geçici teminatı 19.750 liradır. İha
lesi 21 Mayıs 1968 Salı günü saat 15.30 dadır. Şartnamesi Ankara vc 
istanbul Jandarma Satınalma Komisyonlarında görülebilir, istekli
lerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

3947 /4-4 

Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle 
(9) adet Elektronik Siren satın alınacaktır. 

Muhammen bedel 65.700,— lira olup geçici teminatı 4535,— lira
dır İhalesi 30 Mayıs 1968 Perşembe günü saat 15.30 dadır. Şartnamesi 
Ankara, istanbul ve izmir Ege J. Satmalma Komisyonlarında görülebilir, 
isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

4198 /4-2 

Sorgun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/298 
Sorgun Kasabasından Hacı Güven tarafından Nejat Karahan ve 15 

arkadaşı aleyhine ikame ettiği men'ı müdahalo davasının yapılan du
ruşma sırasında : 

Davalılardan M Turgut Gokay adına çıkarılan davetiyenin tebliğ 
edüdığı ve 3 - 4 defa aym adrese gıyap kararının çıkarıldığı ve bu gıyap 
kararının büâ tebliğ edildiğinden ve duruşmanın muayyen bulunduğu gün 
ve saatte hazır bulunmadığından hakkında verilmiş bulunan gıyap kararı-
nında Resmî Gazete ile üânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Mahkememizin 965/296 esas numarasında kayıtlı bulunan davanın 
duruşması 23/5/1968 gunune bırakılmıştır. Davalı M. Turgut Gokay'ın 
muayyen gun ve saatte duruşmada bizzat bulunması veyahut bir vekil 
müdafi üe kendisini temsü ettirmesi aksi halde duruşmaya gıyabında 
devam olunacağı gıyap kararı makamına kaim olmak üzere üfin olunur. 

2592 /1-1 



13 MAYIS 1968 (Resmî Gazete) Sahife: 19 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

A) Eksiltmeye konulan 
işler 

1) Konya ili çevresinde A l -
tınova Devlet Üretme 
Çiftliğinde İdare binası 
ikmali inşaatı 

2) Niğde Üi çevresinde Ko-
çaş Devlet Üretme Çift
liğinde muhtelif bina in
şaatı 

Keşif 
bedeli 

Lira 

Geçici 
teminat 

Lira 

Eksiltme ta
rih ve gün Müracaat 

saati son günü 

242 343,05 13 367,15 

1008.461,54 44.003,85 

24/5/1968 
Cuma 

Saat 16 00 

24/5/1968 
Cuma 

Saat 16.00 

20/5/1968 
Pazartesi 

20/5/1988 
Pazartesi 

3) Herbiri ayrı ihale ve sözleşme konusu olacak yukarıda yazılı 
inşaatlar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme hizalarında gösterilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da 
Yenişehir Karanfil Sokak No. 62 de Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü binasında Yönetim Komisyonuca yapılacaktır. 

4) Bu işlere ait eksiltme dosyası her gün mesai saatları içinde 
Genel Müdürlük Yapım ve Bakım Müdürlüğünde ve yukarıda adları 
yazılı çiftlik Müdürlüklerinde görülebilir. 

5) Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1968 yılına ait Ticaret Odası belgesi, şirketlerin 

halî faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için 
hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri. 

b) İsteklilerin engeç yukarıda yazılı işler için ayrı, ayrı tespit 
edilmiş müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe 
ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne müracaat el meleri 
(Müracaatda Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir.) ve dilekçelerine, 
birinci sıradaki iş için bir defada benzeri en az (250 000,—) liralık bir 
işi müteahhit sıfatiyle başardığına ve geçici kabulünü yaptırdığına 
dair resmî dairelerden alınmış bitirme belgesi asil veya Noterden tas

dikli örneğini ve ikinci sıradaki iş için de Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik 
karnesi, çalışma tasarısı ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt bil
dirileriyle malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden bu eksiltmenin 
ilânı tarihinden sonra alınmış Banka mektubunu eksiksiz olarak bağ
lıyarak bu işler için iştirak belgesi almaları (Her iş için dilekçelerine 
ayrı, ayrı belgeler bağlanacaktır. İştirak belgesi için telgrafla müra
caat kabul edilmez.) 

6) İsteklilerin eksiltme şartnamesindeki izahat dairesinde hazır
layacakları teklif mektuplarım eksiltme günü eksiltme saatından bir 
saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

4199 /4-2 

Ankara Doğumevi Baştabipliğinden: 

1 — Ankara Doğumevinin 1968 Malî Yılı ihtiyacından olan 34 
otuzdört kalem matbu evrak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Eksiltme ve ihaleleri aşağıda yazılı gün ve saatlerde Anka
ra Doğumevinde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır 

3 — İsteklilerin tekliflerini ve 2490 sayılı Kanunda açıklanmış 
olan vesikaları havi, keza aynı Kanuna uygun şekilde kapalı zarf
larını ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyona tes
lim etmeleri lâzım gelir, posta ile gönderilecek teklifler iadeli teah-
hütlü olarak gönderilmelidir. (Postada olacak vaki gecikmeler nazarı 
itıbare alınmaz.) 

4 — Bu işe ait şartnameler Ankara Doğumevi Baştabipliğinde ve 
istanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülebilir. 

Tarih : 23/5/1968, Saat: 10.30, Miktarı ve cinsi: 34 kalem evrakı 
matbu, Muhammen tutarı lira kuruş: 30.000,00 Geçici tutarı lira ku
ruş • 2.250,00 

4090 /4-4 

Ankara Defterdarlığından 

Dosya No 

512-2933 
512-3029 

Cinai Mevfai 

Tarla 
Arsa 

Ayrancı 
Aşağı Ayrancı 

Ada No. 

2806 
2798 

Parsel 
No. 

20 
9 

Yüzölçümü 

. 1040 M2 
1072 M2 

Hazine Hissesi 

432/1040 
19072/34304 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

43 200,— 
35 760,— 

Teminatı 
Lira Kr. 

3 240,— 
2 862,— 

1 — Yukarıda dosya numaraları, cinsi, mevkii, ada ve parsel numaraları ile Hazine hisseleri yazılı taşınmaz mallar hizalarında gösterilen 
rmılhammen bedelleri üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı satılacaktır 

2 — İhalesi 31 Mayıs 1968 tarihine rastlayan Cuma gunu saat 15 00 de Defterdarlık Müzayede salonunda teşkil olunacak Komisyon huzurun
da yapılacaktur. 

3 — Bu taşınmaz mallara ait ihale dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Talipler satın almak istedikleri parsellere ait yatıracakları teminata karşılık alacakları teminat makbuzları ile bırhıkte hazırlıyacaklan 

kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gemıkme kabul edilmez) ilân olunur. 

3670/4-3 

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

(GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR) 

Tapu miktarı 
Vakıf hisse 

miktarı 
Vakıf hieae 

bedeli G. teminatı 
Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel M2 M2 Lira Kr Lira Kr 

Gülveren İmren Arsa 7076 10 1909 784 54 880,— ' 3.994,— 
Şenyurt Salman » 669 21 98 98 78.400,— 5 670,— 
Kızılbey Kızılbey » 4401 1 350 250 625.000,— 28.750,— 
Boyacıali Ebe 399 16 80 80 64.000,— 4.450,— 

Mülkiyeti İdareye ait Ankara'da ve yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerin özel ve genel şartlar dahüinde peşin bedelle ve kapah zarfla artırma 
usuliyle satış ihaleleri 3/6/1968 Pazartesi günü saat: 15 00 de Müdüılüğümüz Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ihaleye iştirakleri için geçici 
teminat makbuzu, kimlik ve ikametgâh belgelerini havi 2490 sayılı Kanuna gore hazırlıyacaklan teklif mektuplarına ait zarflarını ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabüi teslim etmeleri lâzımdır. Postada vaki gecikme kabul edümez. Satış şartnamesi mesai 
saatlerinde mezkûr İdarede gorulebüeceğı muhammen bedelden az bedelle ihale yapılmıyacağı üân olunur. 

4307 / 4-1 



Sahife: 20 (Resmî Gazete) 13 MAYIS 1968 

Ankara Deftredarlığmdan : 

1 — 42 952,00 lira keşif bedelli ve 3184,00 lira muvakkat teminatlı 
mülkiyeti Hazineye ait Defterdarlık Binası onarım işi 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile eksütmesi yapılacaktır. 

2 — İhalesi 7/6/1988 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 00 de 
Defterdarlık Müzayede Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Talipler ihale dosyasında bulunan bu işe ait keşif cetvelini ve 
şartnameyi her gun mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Mülî Emlâk Mü
dürlüğünde görebilirler. 

4 — İstekliler ihale tarihinden üç gün evveline kadar Bayındırlık 
Müdürlüğüne muracaaüa alacakları yeterlik belgesi ve 1968 yılı tasdikli 
ticaret odası vesikası ile teminatlarına havi kapalı teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (Postada 
vaki gecikme kabul edilmez) İlân olunur. 

4306 / 4-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

-
1 — Adana - DSİ 6 Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 

Berdan Ovası (3 BO sahası) Sağ sahil sulaması 1. kısım inşaata işi, bu iş
leri yapmaya muktedir ve tecrübeli müteahhitler arasında teklif isteme 
usulü ile ihaleye çıkarılmıştır 

2 — inşaat esas itibariyle, Berdan Ovasında (î BO) şeklinde adlan
dırılan takriben (3200) hektarlık bir sahanın ana kanal ve sulama şebe
kesinin yapılması işinden ibaret olup, belli başlı kalemler şunlardır. 

Takriben: 3 + 325 Km. ana kanal, 20 + 120 Km. yedek kanallar ve 
32 + 935 Km tersiyer karalı ve 33 + 685 Km. tersi yer drenajında : 

a) Takriben : 56 + 140 Km. muhelıf tip kanalet işnası, 
b) » : 410 000 m3 hafriyat, 
c) » : 4500 m3 beton kanalı kaplaması, 
d) » : 1900 m' muhtelif beton ve B .A betonu işleri, 
e) » : Bunlarla ilgili smaî imalâüar ve müteferrik işler: 
3 — Eksiltme iştirak etmek isteyenlerin : 
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan müteahhitlik 

karnelerini, 
b) Bugüne kadar yaptıkları benzeri sulama ve kaplama işlerini bil

dirir beyanname ve vesikaları, 
c) Halen ellerinde bulunan işlerin miktarlarını, vüsatim, ikmal ta

rihlerini ve halihazır durumlaıını bildirir beyannameleri, 

d) İdareden alarak dolduracakları teknik personel beyannamesi, 
e) 2 nci maddede belirtilen inşaat ve ameliyat işleri için lüzumlu 

makine ve teçhizat ve tesisata sahip bulundukları veya temin edeceklerine 
dair gerekli makine ve teçhizat beyannamesini, kendilerine davetname 
gönderilmesi ve bu hususta yapılacak muhaberat için Ankara Şehri dahi
lindeki adreslerini de dilekçeye ekleyerek 21/5/1968 Salı günü saat (17.00) 
ye kadar Ankara - Ulus Rüzgârlı (Şinasi) Sokak Çatal Han A. Bloku 2. 
katta DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına vermeleri şarttır. 

4 — Genel Müdürlük isteklilerin durumlarını inceledikten sonra, 
ehil gördüklerine ayrıca davetname göndererek teklif istiyecektir 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4308 / 2-1 

Yeşilyurt icra Dairesinden: 

1 — Alacaklının veya vekilinin adı, soyadı ve ikametgâhı: Ma
hire Durgun vekili İhsan Çoban, 

2 — Borçlunun veya kanunî mümessilinin adı, soyadı ve ikamet
gâhı : Turan Durgun, Tepecik mevki'i Mezarlık Malı. Muzaffer özas-
lan evi bitişiğinde, 

3 — ilâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih vc numarası: Yeşil
yurt S. H. Mahkemesinin 19/9/1961 gün, 1960/65 Es. sayılı ılâmıyle 

4 — ilâm veya vesikaya müsteniden istenen alacağın veya temi
natın neden ibaret olduğu ve faizi: 27/8/1960 tarihinden itibaren ayda 
120 lira nafakanın terekküm tutan 10.200 liranın aylık 120 lira nafaka 
ile tahsili. 

A) Yukarıda yazılı borcu (Teminatı) işbu icra emrinin tebliği ta
rihinden itibaren 7 gün içinde ödemeniz (Vermeniz), İcra ve iflâs 
Kanununun 32 nci madesi gereğince bu müddet içinde borcu (Temi
natı) ödemez (Vermezseniz), tetkik merciinden veya temyiz veyahut 
ıadei mahkeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın gen bırakıl
masına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebrî icra yapılacağı, 
yine bu müddet içinde mal beyanında bulunmanız, beyanda bulun
maz veya hakikate muhalif beyanda bulunursanız mezkûr Kanunun 
32, 337 ncı maddelerinin tatbik olunacağı, 

B) Yukarıda yazılı işi, işbu icra emrinin tebliği tarihinden itiba
ren müddet içinde yapmanız (Yapmamanız), aksı halın 
343 uncu maddedeki cezayı müstelzim olduğu gibi 30 uncu madde 
gereğince de icraen infaz olunacağı, ihtar olunur. 

4325 / 1-1 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — Cins ve miktarı ile muhammen bedelleri, muvakkat teminatları aşağıda yazılı ihtiyaçlar kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — ihaleler gruplar h ilinde ve her grubun hizasında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Gruplardakı maddelerin her birine ayn ayrı fiyat teklif edilecek, tamamı üzerinden yapılacak tenzilât teklifleri kabul edilmiyecektlr. 
4 — Şartnameler her gün çalışma saatlerinde Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünde görülebilir veya bedeli mukabilinde alınabilir. 
5 — 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesinin tarifine göre hazırlanacak kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 

makbuz mukabilinde verilmesi şarttır. 
Posta gecikmeleri nazara alınmaz. 

Grup C i n s i Miktarı 
M. bedeli 
Lira Kr. 

M. teminat 
Lira Kr. 

1 
Tarihi 

H A L E 
Günü 

N I N 
Saati Şekli 

9 Ekmek 210 000 Kg. 240 450,— 13.272,50 21/5/1968 Salı 10 30 K. Zarf 
4 Kuru erzak 56 Kİ. 438 205,— 21.278,20 21/5/1968 11.00 
1 Yufka ve kadayıf 2 » 15 500,— 1.162,50 21/5/1968 » 11.30 
6 Sakadat 4 » 19 500,— 1.462,50 21/5/1968 15.00 
7 Reçel 1 » 18.600,— 1.395,— 21/5/1968 15.30 

3978 / 4-8 

Ankara Etimesgut Kanser Hastanesi Baştabipliğinden: 

C i n s i 

ilâç 
Tıbbi malzeme 

Miktarı 

120 Kalem 
11 B 

M. Bedeli 
Lira Kr. 

95 350,83 
19 262,50 

G. Teminatı 
Lira Kr. 

6 017,55 
1.444,73 

İ H A L E N İ N 
Ş e k l i Tarihi 

Kapalı zarf 31/5/1968 
31/5/1968 

Günü 

Cuma 
Cuma 

Saati 

11.00 
11.30 

Hastanemizin ilâç ve tıbbî malzeme ihtiyaçla -ı eksiltmeye çıkarılmışür: 
Cinsi, miktan, muhammen bedeli, geçici teminatı, şekli gün ve saati yukarıda gösterilmiştir. İhaleler gösterilen zamanda Ankara Kanser Hasta

nesinde yapılacaktır. Şartnameler istanbul, İzmir, Konya Sağlık Müdürlüklerinde ve Ankara Kanser Hastanesinde görülür, her ne kadar ihtiyaçlar 
bir liste halinde gosterümış ısede tamamına iştirak edddıği gibi kalem, kalem'de iştirak edüebüir. 

İhaleye gümek istiyenlerın 2490 sayılı Kanuna gore hazırlıyacakları kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabdı vermeleri ilân olunur 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 4$1Q / 4-J 
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İller Bankasından : 

Kasaba adı 

Ersis - Yusufeli 
Gevaş 

GRUP I 
Çopkoy 
Kurtbey 

GRUP II 
Ulus 
Kurucaşile 

GRUP III 
Kumdanlı 
(Hoyran) 
örkenez 

Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 
thale 

Keşif Geçici Malî evrakı satış 
ili bedeli T L . teminat yeterlik bedeli TL. 

Artvin 
Van 

Edirne 

1 388.057 
962.036 

376 707 
+ 575 811 

952.518 

Zonguldak 753 968 
» + 219 559 

İsparta 

973.527 

673 352 
+ 388 755 

1.062 107 

55 392 
42.792 

18 819 
26.783 

33 909 
12 229 

30 685 
19 301 

110.000 
85.000 

38.000 
57.000 

71 000 
22.000 

64.000 
39 000 

120-
90,-

40,-
60,-

70-
20-

70,-
40,-

1. Yukarıda adları yazılı kasabaların elektrik tesislerinin yapımı 
işleri kapalı zarf usulü ve birim fiyat esası ile eksiltmeye konmuştur. 

2. Teklif zarfları 29/5/1968 günü saat 15 00 de Ankara'da İller 
Bankası Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 

Teklif mektuplarının 29/5/1968 günü saat 12.00 ye kadar Bankaya 
teslimi gerekmektedir. 

3. Teklif vereceklerin, yeterlik belgesi almak için 23/5/1968 günü 
saat 17.00 ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yükle
nici karnelerini, şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belgelerin listesini, 
örneğine göre teknik personel beyannamesini, halen taahhütleri altında 
bulunan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve tutarı yukarıda yazılı 
malî yeterlik belgesini eklemeleri lâzımdır. 

4. Grup olarak gösterilen işlere dahil olan tesislerin hepsine teklif 
verilecektir. 

4379 /1-1 

Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

r Yapı işleri ilânı 
işin adı : Burdur 1500 kişilik spor salonu inşaatı : Keşif bedeli : 

2.177.610,45, Muvakkat teminat: 87.104,42, Eksiltme tarihi ve saati: 
31/5/1968 saat 15,00, Belge ıçm en son müracaat tarihi : 24/5/1968 
saat: 17,00 

1 — Eksiltme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri (Burdur) Bölge Başkanlığından 
ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Daıresmde en 
son (24/5/1968) günü saat 17,00 ye kadar görülebilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 4 uncü 
maddesinin A, B, C, D ve E fıkrasında ve madde 14 de belirtilen şart ve 
belgeler aramr. 

Yeterlik belgesi alınabilmesi için eksiltme şartnamesinin 4 üncü mad
de E fıkrasmda yazılı: 

a) Plan ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan (2 200.000,—) 

liralık müteahhitlik karnesi sureti. 
e) (138 880,52) liralık kredisi bulunduğuna dair banka referans 

mektubu ibraz etmesi lâzımdır. 
4 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

5 — ilânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe yeter
lik belgesi verilmez. 

6 — idare 2490 sayılı Kanuna tabı olmayıp yeterlik belgesi verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

4392 / 2-1 

Banka Komerçiyale İtalyana'nın, Merkezi Milano, İstanbul Şube Merkezi, istanbul, Beyoğlu ve Pangaltı Büroları ve İzmir Şubesi 
31 Aralık 1967 tarihindeki bilânçosudur 

A K T İ F P A S İ F 

Kasa 
T. C. Merkez Bankası 
Kanunî karşılıklar kasası 

Munzam karşılıklar muk. kıy. 
Diğer kanunî karşılıklar kasası 

Bankalar 
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı 

Tasarruf bonoları 
Tahviller 
Hisse senetleri 

Senetler cüzdanı 
Avanslar 
Borçlu carî hesaplar 
İştiraklerimiz 
Sabit kıymetler 

Menkuller 
Gayrımenkuller 

Muhtelif borçlular 
Diğer aktifler 
ilk tesis masrafları 

19.088.524,79 
1.842.133,42 

787.120,-
90.000-

(1.350.000,-
(3.650.000,-

T.L. na sigortalıdır.) 
T.L. na sigortalıdır.) 

Türk Lirası 

1.231.200,62 
35.727.521,48 
20.930.658,21 

18.928 655,69 
877.120,— 

3.916.710,09 
8 757 291,88 

66.750.228,16 
1.059 062,29 
4.208.959,01 

170 271,85 
16.902.454,43 

42.731,46 

179.502.865,17 

Sermaye 
İhtiyat akçeleri 

Kanunî ihtiyatlar 
özel ihtiyatlar 

1.800 000 — 
4.101.575,64 

Karşılıklar 
Taahhütlerimiz 

T.C. Merkez 
Bankası: 
— Avans, ve rees. 

etti. senetler 
— Transfer emir. 
Diğer taah. 

Mevduat 
Ticarî mev. 
Bankalar mev. 
Tasarruf mev. 

Türk Lirası 

1.500.000,— 
5.901 575,64 

388 368,34 
14.002 155,59 

Vadesiz Vadeli 

8.847.524,22 
4.594.312,35 

560 319,02 560 319,02 
8 847 524,22 
4.594 312,35 

32 708.721,45 14.316 190,79 47 024 912,24 
3.133.482,94 3.133.482,94 

21.335.684,56 35 232.424,83 56.568 109,39 

Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklılar 
Talep olunmamış kıymetler 
Diğer pasifler 
Kâr 

Geçen yıldan devreden 
Bilanço yılı kârı 

106 726 504,57 

1.418 940,11 
510 800,30 

920,48 
44.130.490,21 
4.923.109,93 

4.923.109,93 

Nâzım hesaplar 147.401^72,76 179 502 865,17 

Nâzım hesaplar 147.401.872,76 
Kefaletlerimiz 34.534.441,01 
Diğer nâzım hesaplar 112.867.431,75 
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Banka Komerçiyale ttalyana'nın, Merkezi Milano, İstanbul Şube Merkezi, İstanbul, Beyoğlu ve Pangaltı Büroları ve t/mir Şubesi 
81 Aralık 1967 kâr ve zarar hesabı 

BORÇLU H E S A P L A R A L A C A K L I H E S A P L A R 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 
Amortisman ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Kâr 

Türk Lirası 

3 059 468,59 
209.164,66 

3 932 102,05 
500 000,— 
217.018,42 

1.085 644,25 
4.923.109,93 

13.926.507,90 

Alınan faiz ve komisyonlar 
Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 
Banka hizmetleri karşılığında alman faiz ve komisyonlar 
Kambiyo kârları 
Muhtelif kârlar 

Türk Lirası 

1İ.776J0ÎJ69 
268 470,61 

1.603 088,18 
104 536,36 
173 911,06 

J13.926 507,90 

4240 /1-1 

Banka Komerçiyale İtalyana - Merkezi Milano 31 Aralık 1967 tarihli bilançosu 
(italyan Lireti olarak) 

A K T İ F P A S İ F 
İtalyan Lireti 

Kasa 
Emisyon müessesesi nazdindeM mevduat 
Bankalar nezdındeki mevduat 
Hazme bonoları ve diğer Devlet tahvilleri 
Devletçe garantili tahviller 
Esham ve tahvilât: 
— Hisse senetleri 
TAHVİLLER : 
— Smai ve muhtelif 
— Gayrimenkuller 

11.185.387.109 

9.154.273.645 
76.176 827.556 

İŞTİRAKLERİMİZ : 
— Afılyasyonumuz yabancı bankalar 
— Mediobanca 
— Credıto Fondiario 

154.646.925 
2.527 610 000 
3.488.000.000 

111.691 233.692 
191 829 938 651 
152.014.549 072 
388.124 945 749 
29.752.893.582 

96 516.488 310 

6.170 256.925 

NAKTİ KREDİLER : 
— Senetler cüzdanı 453.467.652 838 

Rees. edilen senetler 95.534 922.853 
— Borçlu carî ve muhabirler hesap 1 685.688 815 584 
— Rbporlar 

Sermaye 
İhtiyat 
Hissedarların temettü alacakları 
M E V D U A T : 
—- Tasarruf hesapları 
— Alacaklı carî ve muha. hesap 
— Tedavüldeki çekler 

Reeskont senetleri mütesellimlerı 
İMZA MUKABİLİ TAAHHÜTLER : 
— Aval ve kefaletten alacaklılar 
— Kredi konfırme alacaklıları 
— Ticarî kabuller 

Tahsil senetleri mudileri 
Muhtelif ve tranzıtuar hesaplar 
1968 yılına müteallik reeskontlar 
Geçen yıllardan müdevver kârlar 
Safı kâr 

İtalyan Lireti 

40 000 000*000 
12.250.000.000 

6.551.801 

470.039.305 606 
2 423.709.160.618 

53 348 973.409 3.947.097 439 683 

268 972.714.326 
58.774 442 994 

8.753 844 000 

8.726 99 î 281 2.147.883.461.703 

GAYRINAKTİ KREDİLER : 
—• Aval ve kefaletten borçlular 
T7-f Kredi konfirme borçluları 
— Kabullerden borçlular 

268.972.714.326 
58.774.442.994 
8.753 844 000 

95 534 922.853 

336.501.001.320 

108.720.955 572 
68.397.562.295 
4.691.368 675 

35 598.187 
3 897.308 802 

3.617.132.709.139 

Tahsil »•netleri 
Muhtelif ve transituar hesaplar 
Gayrimenkuller (Bankaca kullanılanlar ve dığeılerı) 
Menkuller ve tesisler 

M E V D U M E N K U L K I Y M E T L E R 
Teminat olarak 
Muhafaza edilmek üzere 

327.960.792 036 
1 560.172.155 347 

336 501.001.320 

108.681.733.3S8 
47.805.869.796 

160.337.000 
1 

3.617.132.709 139 

1.888.132.948.383 

5.505.265.657.522 

M E V D U M E N K U L K I Y M E T L E R A L A C A K L I L A R I : 
Teminat olarak 327 960.792.036 
Muhafaza edilmek üzere 1 560 172 156 347 1 888 182 948 383 

5.505.265.657.522 

M A S R A F V E ÜCRETLER 

ÖDENEN FAİZLER : 
— Tasarruf hesapları faizleri 
— Cari hesaplar faizleri 

Personel ücret ve masrafları 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Gayrimenkul ve tesisat amortismanları 
Safi kâr 

13 395.454.830 
77.753.627.472 

Kâr ve zarar hesabı 

İtalyan Lireti 

91 149.082 302 

64 690 078 649 
7.435.200.707 

12 929 258 213 
747.190 013 

3.897.308 802 

180 848 118.686 

GELİRLER 

P L A S M A N L A R D A N GELİRLER : 
— Bankalar nezdın. mev. faizleri 13.471.218.984 
— Esham ve tan iştirak, kuponları 22.166.099 590 
— Naktî krediler üzerinden faiz, 

iskonto ve komıs. 121.450.726 716 
— Gayrimenkuller gelirleri 1.400 034.495 

Banka hizmetleri gelirleri 

italyan Lireti 

158.488 079.785 

22.360.038.901 

180.848.118.686 

424«/1-1 
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Yalova Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Yalova Asliye Ceza Mahkemesinin 20/6/1967 tarih ve 1967/53 esas 
ve 1967/65 karar sayılı lâmı ile, dolandırıcılık suçundan beraatıne, 
sahte ilmühaber tanzimi suçundan ise TCK. nun 356. ncı maddesi ge 
reğınce yedi gun hapis cezasına hükümlü, Bursa Keleş Kazası mer
kez Nahiyesi Epçeler Köyü Hane : 13, Ci lt : 6/1, Sahıfe : 12 de nüfusa 
kayıtlı, Adapazarı Karaaptiler Köyünde otuıduğunu beyan eylıyen 
Mestan ve Gülebe oğlu, 1337 doğumlu Halil Albayrak bu tarihe kadar 
bütün aramalara rağmen gösterilen adreslerde bulunamadığından 
keyfiyetin ilânı ile ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra, temyiz 
müddeti içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 

4131 

Ceyhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı ibrahim Çolak tarafından davalı Yeter Çolak aleyhine 
açılan boşanma davasının duruşmasında: Davalı adına adresi meçhul 
bulunduğundan Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmış olmasına 
rağmen duruşmaya gelmemiş olduğundan hakkında gıyap kararı ve 
rilmekle yukarıda adı geçen davalı Yeter Çolak'ın duruşmanın bna-
kıldığı 23/5/1968 Perşembe günü saat 9.00 da Ceyhan Aslıve Hukuk 
Mahkemesinde bizzat veya kendisini temsile yetkili bir vekil ile tem 
sil olunması, aksi halde hakkında H . U. M . K. nun 398 ve müteakip 
maddelerinin tatbik edileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

4127 

Sarıoğlan Tereke Hâkimliğinden: 

967/2 
Sarıoğlan ilçesi Alamettin Köyü nüfusu 6 1 - 9 - 3 1 hanede kayıtlı 

iken 23/3/1957 tarihinde vefat eden Ali Mehmet oğlu Recep Bozka-
yanın üzerinde bulunan 915,— liranın Bünyan Tereke Hâkimlığince el 
konulmuş olup müteveffanın ilçemiz Alamettin Köyü nüfusuna kayıtlı 
bulunduğu cihetle mahkememize gönderilmiş olduğundan, mezkûr pa
ranın varislerine ödenmesi için karar verilmiş isede, mirasçıları ola
rak tespit edilen kızı Hatice Bozkaya yapılan aramalar neticesinde 
tebligata salih adresi bulunamadığından, müteveffanın varisleri oldu
ğunu iddia edenlerin 3 ay zarfında hâkimliğimize elmdeki belgeleri ile 
müracat etmeleri ve müracaat etmedikleri takdirde hazine adına irat 
kaydedileceği hususu ilân olunur. 

4124 

Niğde Asliye Hukuk Hfckimliğinde»: 

Esas N o : 966/420 
Karar N o : 967/977 
Çimento Sanayi Anonim Şirketi Niğde Çimento Fabrikası Mü

dürlüğü vekili Avukat Ferit Artıran tarafından Ankara iskitler Cad
desi Madenî işler Dernek Dükkânları No. 7 de Hüseyin Tekinaslan 
aralarındaki alacak davasının yapılan duruşmasında: 

22/12/1967 tarihli oturumda 1450 lira 27 kuruşun 23/10/1965 ta
rihinden itibaren % 5 kanunî faiz ile 145 lira ücreti vekâletin dava
lıdan tahsiline temyiz yolu açık olmak üzere 420/977 sayı ile karar 
verildiğinden işbu hüküm fıkrası tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

4119 

Esas N o : 966/434 
Karar N o : 967/1006 

Niğde Çimento Sanayii Anonim Şirketi Fabrikası Müdürlüğü ve
kili Avukat Ferit Artıran tarafından Tatvan İşçi Sigortalan Hastanesi 
müteahhidi Hasan Tepebaşı aralanndaki alacak davasının duruşma
sında : 

28/12/1967 tarihli oturumda 2325 lira alacağın dava tarihi olan 
16/5/1966 tarihinden itibaren % 10 kanunî temerrüd faizi ile ayrıca 
232 lira 50 kuruş ücreti vekâletin davalıdan tahsiline 434/1006 sayı ile 
karar verildiğinden işbu hüküm fıkrası tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

4120 

Safranbolu icra Tetkik Merci'i Hâkimliğinden: 

968/12 
Alacaklı Safranbolu'da müteahhit Mehmet Özkan tarafından 

borçlu Ahmet Durmaz aleyhine açmış olduğu itirazın ref'i davasının 
yapılan duruşması sırasında: 

Borçlu Ahmet Durmaz'ın istanbul Tepebaşı Balyoz Sokak Sey
han Otelindeki adresine çıkarılan davetiye bu adresinden ayrıldı
ğından bahsıle bıla ikmal iade edildiği ve zabıtaca yapılan tahkikata 
gore bu adresinde bulunmadığı bildirildiğinden adı geçen borçluya ilâ
nen tebliğine karar verildiğinden, ilân tarihinden itibaren borçlu bir 
vekil ve borcunu ödediğine dair bir vesika da ibraz etmediği takdirde 
icranın devamına karar verileceğinden duruşmanın 30/5/1968 gunune 
bırakıldığı ilânen tebliğ olunur. 

4128 

Ankara Dördüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Esas N o : 967/1598 
Karar N o : 968/968 
Doğme suçunun davacısı mahkememizin 5/3/1968 tarihli ilâmı ile 

C. M. U. K. nun 361 inci maddesi gereğince düşme karan Saniye San-
kaya hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, 
ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat Kanununun 29 
uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine ve 
bu ilâmn neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilân olunur. 

2129 

Niğde Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas No: 956/421 
Karar No : 966/979 
Niğde Çimento Sanayii Anonim Şirketi veküı Avukat Ferit Artıran 

tarafmdan Ankara Topraklık Kesıkbaş Durağı altı No. 147 de H. Tahsin 
Atülâ aralarındaki alacak davasının duruşmasında : 

22/12/1967 tarihli oturumunda 967 lira 3 kuruş ile 96 lira 70 kurul 
ücreti vekâlet ve 23/10/1965 tarihinden itibaren % 5 kanunî faizi ile bir
likte davalıdan tahsiline temyiz yolu açık olmak üzere 421/979 sayı üe 
karar verildiğinden işbu hüküm fıkrası tebliğ makamına kaim olmak üzere 
D ân olunur. 

4118 

Nallıhan Sulh Caea Hâkimliğindi»» : 

Esas No: 967/195 
Karar No : 968/ 37 
Sanık: Fidan Mayalı, Sungurlu İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi 204 ha

nede nüfusta kayıtlı Hacı Ali kızı 1/1/1950 doğumlu Zeynep'ten olma 
Kırıkkale Karşıyaka Mahallesinde oturur, 

Hırsızlık suçundan sanık Fidan Mayalı'nın T. C. K. nun 491/Ök 
522/1, 523/1, 55/3 ve 40 mcı maddeleri gereğince (20) gün hapis cezası üe 
hükümlülüğüne dair Mahkememizden verilen karar sanığın adresinin bilin
memesi nedenıle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasa hüküm
leri gereğince işbu yazının tebliğ yerine geçeceği üân olunur. 

4123 

izmir 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/225 
Davacı Hazine tarafından davalı izmir Mıthatpaşa Caddesi 1046 nu

marada oturur iken semti meçhule giden Refika Yaman aleyhine açılan 
tapu iptal davasmda : 

Davalının adresinin meçhul bulunması sebebiyle Resmî Gazete ile 
ilânen tebligat icrasına mahkemece karar verüdığinden davalının 4/6/1968 
günü saat 10 00 dakl duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen -tebliğ 
olunur. 

4134 
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Artvin Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Trabzon İli, Yenıcumaızir Mahallesi 218 hanede kayıtlı Yusuf oğlu 
Tuncan Dıker'e ait Tuncan adının terkinine ve Tuncay olarak değiştiril
mesine karar verildiği ilân olunur. 4157 

O 
Ünye Tapulama Hâkimliğinden : 

Esas No: 957/304 
Karar No : 963/314 
Ünye'nin Kuçukgol Köyünde 44, 45, 22, 30, 26, 210, 211, 116, 362, 363, 

130, 11 parsel sayılı gayrimenkullerın tapulama tutanaklarının iptaline 
dair Ünye Tapulama Hâkimliğinin 25/6/1963 tarih 957/304 esas, 963/314 
sayılı ilâmı ile karar verildiğinden, 

1 — 363 sayılı parselin 30 hisse itibariyle 9 hissesinin Davut oğlu 
Ahmet Duman, 9 hissesinin Davut kızı Arife Melek Duman, 4 hissesinin 
Ali kızı Hanife Duman, 4 hissesinin Fevzi kızı Emine Duman, 4 hissesinin 
Mevlut oğlu Mehmet Duman namlarına, 

2 — 362 sayılı parselin 36 hisse itibariyle 15 hissesinin Salih ©ğlu 
Salih Korkmaz, 12 hissesinin Salih oğlu Mehmet Korkmaz ve 1 erden 6 
hısenin Mehmet evlâtları Mehmet Kapıcı, Ahmet Kapıcı, Halim Kapıcı, 
Mustafa Kapıcı, Abdullah Kapıcı ve Ayşe Kapıcı namlarına, 

3 — 26 sayılı parselin 72 hisse itibariyle 33 hissesinin Salih" oğlu 
Ahmet Korkmaz, 9 hissesinin Salih oğlu Salih Korkmaz, 18 hissesinin 
Abdulalh kızı Gulüşan Korkmaz ve 2 serden 12 hissesinin Mehmet evlât
ları Ahmet Kapıcı, Mehmet Kapıcı, Halim Kapıcı, Mustafa Kapıcı, Abdul
lah Kapıcı ve Ayşe Kapı namlarına, 

4 — 116 sayılı parselin 144 hise itibariyle 36 hissesinin Mehmet oğlu 
Ahmet Kaymak, 36 hissesinin Salih oğlu Necati Korkmaz, 48 hissesinin 
Kadir oğlu Ahmet Korkmaz, b hissesinin Mehmet oğlu Halim Kapıcı, 5 his
sesinin Mehmet oğlu Mustafa Kapıcı, 5 hissesinin Mehmet oğlu Abdullah 
Kapıcı ve 3 erden 9 hissesinin Mehmet oğlu Ahmet Kapıcı, Mehmet Kapıcı 
ve Mehmet kızı Ayşe Kapıcı namlarına, 

5 — 211 sayılı parselin 72 hisse itibariyle 18 hissesinin Salih oğlu 
Salih Korkmaz, 24 hissesinin Salih oğlu Ahmet Korkmaz ve 5 erden 30 
hissesinin Mehmet evlâtları Mehmet Kapıcı, Arif Kapıcı, Ahmet Kapıcı, 
Mustafa Kapıcı, Abdullah ve Ayşe Kapıcı namlarına, 

6 — 210 sayılı parselin 60 hisse itibariyle 30 hissesinin 10 ar hisseden 
olmak üzere Veli evlâtları • Emin Güneş, Sabri Güneş, Mevlüt Güneş ve 
4 erden 12 hissesinin Ali kızı Hanife Duman, Fevzi kızı Emine Duman, 
Mevlüt oğlu Mehmet Duman ve 9 ardan 18 hissesinin Davut oğlu Ahmet 
Duman ve Davut kızı Arife Melek Duman namlarına, 

7 — 30 sayılı parselin 144 hisse itibariyle 36 hissesinin Abdullah kızı 
Gulüşan Korkmaz ve 66 hissenin Salih oğlu Ahmet Korkmaz, 18 hissenin 
Salih oğlu Salih Korkmaz ve 5 erden 15 hissenin Mehmet evlâtları: Halım 
Kapıcı, Mustafa Kapıcı, Abdullah Kapıcı, namlarına ve 3 erden 9 hissenin 
Mehmet evlâtları Mehmet Kapıcı, Ahmet Kapıcı ve Ayşe Kapıcı nam
larına, 

8 — 22 sayılı parselin 144 hisse itibariyle 36 hissesinin Abdullah kızı 
Gulüşan Korkmaz, 66 hissesinin Salih, oğlu Ahmet Korkmaz, 18 hissesinin 
Salih oğlu Salih Korkmaz ve 5 erden 15 hissesinin Mehmet evlâtları Halim 
Kapıcı, Mustafa Kapıcı, Abdullah Kapıcı ve 3 erdsn 9 hissesinin Mehmet 
evlâtları Mehmet Kapıcı, Ahmet Kapıcı ve Ayşe Kapıcı namlarına, 

9 — 11 sayılı parselin 6 hisse itibariyle 3 hissesinin Salih oğlu Salih 
Korkmaz ve 1 erden 3 hissesinin Mehmet evlâtları Halim Kapıcı, Mustafa 
Kapıcı ve Abdullah Kapıcı namlarına, 

10 — 130 sayılı parselin 36 hisse itibariyle 9 hissesinin Ali karısı 
Zeynep Turan ve 3 erden 27 hissesinin Alı evlâtları Süleyman Hümi Turan, 
Hasan Basrı Turan, Arslan Bekir Turan, Ayşe, Emine, Ruveyde, Havva 
Şekure ve Mehmet oğlu Mehmet Yaşar namlarına, 

11 — 44 ve 45 sayılı parsellerin 490 hisse itibariyle 1 hissede 99 his
senin Alı evlâtları Süleyman Hilmi Turan, Hasan Basrı Turan, Arslan 
Bekir Turan, Ayşe, Emine, Ruveyde, Havva, Şeliüre ve Mehmet oğlu 
Mehmet Yaşar namlarına, 99 hısenin Süleyman kızı Hürmüz Alpaslan 
namına, 99 hissenin Süleyman kızı Zehra Kurtulmuş namına ve 18 erden 
198 hissenin Fevzi evlâtları Mehmet Korkmaz, İsa Korkmaz, Şahın Kapıcı, 
Alı oğlu Azız Demir, Salih oğlu Salih Korkmaz, Yusuf evlâtları Recep 
Turk, Alı Türk, Numan Tuık, Şahın oğlu Recep Kapıcı Mustafa oğlu 
Kadem Bektaş, Ahmet oğlu Mustafa Kapıcı namlarına tesciline, karar 
venlmış olup adresleri belli olmıyan yukarıda açıklanan tapulama tutanak
larında hisseleri iptal olunan Mümin oğlu olu Sait mirasçıları, Nadire 
kocası olu Halü mirasçıları, Süleyman oğlu olu Alı Turan mirasçıları, 
Kadı oğlu olu Mustafa mirasçılarına ilânen tebliğ olunur. 

4161 

Küıs Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Orman Kanununa muhalefet suçundan maznun Kilis'in Karamclik 
Köyü nüfusuna kayıtlı Kilis Şıhabdullah Mahallesinde oturur, Mehmet 
oğlu Ayşe'den doğma 1333 doğumlu Ahmet Smnep hakkında Mahkeme
mizde cereyan eden dava sonunda : 

Maznun hakkındaki amme davasının müruru zaman sebebiyle düş
mesine el konulmuş kömürlerin maznuna iadesine k.uar verilmiştir. 

Aramaya rağmen maznun bulunamamış ve Mahkememizden verilen 
S/10/1966 tarih ve 1959/334-511 sayılı karar kendisine tebliğ olunamamış 
bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31 inci maddeleri 
gereğince ilânen tebliğ olunur. 

4172 

• 
Hozat Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 
967/51 

Hozat'ın Fıkripaşa Mahallesinden Gülşah Özturk vekili Müslüm Polat 
tarafından davalı Doğan Özturk aleyhine açmı§ olduğu nafaka davasının 
yapılan duruşması sırasında : 

Davalı Doğan Kargun hakkında 17/4/1968 günü gazete ile ilânen teb
ligat yapılmış olup ve mezkûr günde bulunmadığından 17/4/19C8 tarihinde 
yapılan duruşmada gazete üe gıyabın yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Doğan Kargun'un 14/6/1968 gunu duruşmada bulunmadığı 
takdirde gıyap kararının tebliği ilân olunur. 

4174 

İslahiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Millî Savunma Bakanlığı vekili Avukat Hayri Güneri tara
fından davalı Malatya Arapkir Kazası Eğnir Köyünden Kamber oğlu, 1944 
doğumlu, ismail Doğan ve Mehmet Akkanatlı hakkında ikame eylediği 
2159 lira 21 kuruşluk tazminat davasının yapılan açık duruşmasında : 

Davalı İsmail Doğan'ın adresi bunca aramalara rağmen bulunmadı
ğından Resmî Gazete'de 9 Nisan 1968 tarihli ve 12870 numaralı nüshasında 
davetiye yerme kaim olmak üzere üânen tebligat yapıldığı halde davalı 
24/4/1968 tarihli celsede hazır bulunmadığından ilânen gıyap kararı teb
liğine karar verilmiştir. 

Davalının ilânı müteakip Mahkememizin 966/371 esas numaralı vc 
3/7/1968 günü saat 9 a muallâk bulunan dava dosyasının duruşmasında 
hazır bulunması hazır bulunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında icra 
edüeceğı gıyap yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4156 

Turhal Asliye Hukuk Hâkimliğinden . 

968/222 
Davacı Kaledere Köyünden Kezıban Alpat'ın açtığı tescil davasında: 

Tescili istenen 1) Sarıyerde doğusu Hüseyin ve Mustafa Çokol, batısı 
yol, kuzeyi Hacı Mehmet Çıftlıklı, güneyi Hüseyin Özdemır ve Hasan Öz
den 2) Sarıyerde doğusu Abbas Sarı, batısı yol, kuzeyi Necini Konuk, 
güneyi Mehmet Aydın, 3) Domuz Pınarında doğusu Cemal Seyhan, batısı 
Enver Süzer, kuzeyi Ismaü Kuçükoğlu, güneyi Gazi Ulu, 4) Cehcnnem-
deresı'nde doğusu yol, batısı tepe, kuzeyi Himmet, güneyi Süleyman Yiğit, 
5) Cehennemderesı'nde doğusu Bekir Arslan, batısı yol, kuzeyi Nccmi 
Konuk, güneyi Murat Gok, 6) Aynı mevkide doğusu Tabur, batısı Ali 
Alpat, kuzeyi yol, güneyi Hasan Alpat, 7) Cehennemderesi'nde doğusu 
yol, batısı Necmı Konuk, kuzeyi Hacı Kuçükoğlu, güneyi Süleyman Yiğit, 
8) Cehennemderesi'nde doğusu Hacı Aydış, batısı yol, kuzeyi Dilber A l 
pat, güneyi Hacı Aydın, 9) Cehennemderesi'nde doğusu Necmi Konuk, 
batısı Şukıu Şengul, kuzeyi Ahmet Kuçükoğlu, güneyi Hasan Alpat, 
10) Koyonu mevkiinde doğusu yol, batısı Cemal Seyhan, kuzeyi Abdul-
kadır YUmaz, güneyi yol, 11) Harmanlık'da doğusu Yahya Ulus, batısı ve 
kuzeyi yol, güneyi Süleyman Yiğit, 12) Köyonünde doğusu Hasan Alpat, 
batısı Mehmet ve İrfan Alpat, kuzeyi Süleyman Yiğit, güneyi yol, 13) Köy 
içinde doğusu, yol, batısı cebel, kuzeyi Gazi Ulu, güneyi Cebrail, 14) Ça-
nakbağı'nda doğusu yol, batısı dere, kuzeyi Gazi Ulu, güneyi Cebrail ve 
15) Çanakbağı'nda doğusu Sel evi, batısı Diüortalı, kuzeyi Şevket Kâğ-
mcı, güneyi Kasso Fındık gayrımenkulleri ile mahdut bulunan 15 yerin 
alâkalıları varsa 13/6/1968 de veya ilândan itibaren üç ay zarfında Mah
kememizin 968/222 sayılı dosyasına müracaatları ilân olunur. 

4170 

Başbakanlık Basımevi D . S. 1. 
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Kararnameler                                                                                                                                    Sayfa 
 
6/9902  Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki 8 Ekim 
             1937 Tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Dokuzuncu Protokolün Onaylanmasına 
             Dair Karar             1 
 
6/9910  İtalya'da (Torino) FÍAT SPA Firmasının Sahibi Bulunduğu International Holding FÍAT 
             Firması ile Yerli Ortak Grubunun Memleketimizde FİAT Lisansı Altında Otomobil İmal 
             Etmek Üzere Kuracakları Teşebbüs Hakkında Karar       7 
 
6194  Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı         8 
 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
 
Yüksek Seçim Kurulunun Başkanlığının 256,287,315 No.lu Kararları      8 
 
     
İlanlar                             11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


