
Re smı Gazete 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

r 
İdare ve yazı işleri için 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
umum Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

¡25 MAYıS 1946 

CUMARTESİ 
SAYI: 6316 

KANUNLAR 
T ü r k - Yunan Ticaret ve Ö d e m e A n l a ş m a s ı n ı n ü ç 

ay u z a t ı l m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

kanun No 4894 Kabul tarihi 20/5/1946 

Madde 1 1 Haziran 1945 tarihli Tuıkıye ile Y u n a n i s t a n a r a s ı n 

daki Ticaıet ve Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının yuıurluğunun 20 
Mart 1946 tarihine kadar uzatılması hakkında Yunan Sefareti ile teati 
edilen mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır 

Madde 2 . B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe g i r i 

Madde 3 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yurutur 
2 2 / 5 / 1 9 4 6 

No 

Bay Büyükelçi, 

Ankaıa, 8 Ocak I9i/b 

1 Haziran 1 9 4 5 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ile Yuna
nistan arasındaki Ticaret ve Tediye Anlaşmasıyle foağlantılarmn me
riyetini, mkızaları tarihi olan 2 0 Aralık 1 9 4 5 den ıtıbaıen uç aylık bu 
sure ile 2 0 Mart 1 9 4 6 ya kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mu
tabık bulunduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle şerefyabım 

Ekselansınızdan, yukaıdakı husus hakkında Hükümetinin muta
bakatını teyıd eylemesini rica ederim 

Çok yüksek saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyükelçi 
R Raphael 

Ekselans, 
Bay Feridun Cemal Erkin, 

Türkiye Büyükelçisi 
Dışişleri Bakanlığı Umunu Kâtibi 

Ankar a 

No $137611 Ankara, 8 Ocak 191/6 
Bay (Büyükelçi, 
Ekselansınızın, meali aşağıda nak'olunan, bu gunku taııhlı mek

tuplarını aldığımı bildirmekle şerefyabım 
« 1 Haziran 1 9 4 5 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ile Yuna

nistan arasındaki Ticaret ve Tediye Anlaşmasıyle bağlantılarının meriye

tini, mkızaları tarihi olan 2 0 Aralık 1 9 4 5 den itibaren uç aylık bir süre ile 
2 0 Mart 1946 ya kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık bulun
duğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle şerefyâlbum » 

Yukardakı husus hakkında Hükümetimin mutabık bulunduğunu 
Ekselansınıza arza musaraat eylerim 

Çok yüksek saygılarımı kabul buyuıunuz İBay»Büyükelçi 

Feridun Cemal Erkin 

No 

Ekselans, 
Mösyö R Raphael, 

Yunanistan Büyükelçisi 
Ankara 

Bal l ığ ı 
Duştur Cazrtf 
Tartıp Cilt Sahile, Sarı 

Sosu gecen Kanun -
4836 * Türkiye i l e Yunanıatan arasında imza lanan Ticare t ve Odemp 

Anlaşmasının onanması hakkında Kapını 23/1/1946 — — 6213 

B i r l e ş m i ş Milletler E ğ i t i m , B i l i m ve K ü l t ü r K u r u m u 
S ö z l e ş m e s i n i n o n a n m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No 489 ı Kabul tarihi 20/5/1946 

Madde 1 Londra'da 1 6 Kasım 1945 tarihinde yapılmış ve imza
lanmış olan Birleşmiş Milletler Eğitim, ıBılım ve Kultur Kurumu Sözleş
mesi onanmıştır. 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 

2 2 / 5 / 1 9 İ 6 

( B i r l e ş m i ş Milletler E ğ i t i m , B i l i m ve K ü l t ü r 
(Kurumu S ö z l e ş m e s i 

Bu Sözleşmeye katılan Devletlerm Hükümetleri Milletler adına bil
dirirler k i . 

Harbler insanların dimağlarında başlar Barışın savunma siperlerinin 
de insanların dimağlarında kurulması gereklidir 

İnsanların (birbirlerinin âdet ve yaşayışlarını bilmemesi dünya mil
letleri arasında şüphe ve güvensizliğin müşterek bir sebebi olmuş ve do-



Sakile: İ0630 

layısryle aralarındaki farklar çok kere bir harbin çıkmasıyle neticelen
miştir. Şimdi sona eren büyük ve korkunç arb insanların haysiyet, eşit
lik ve birbirlerine saygı gosteımelerim emreden demokratik prensiplerin 
inkârı ve insanlarla ırkların eşit olmadıklarını ileri suren doktrinin, ce
halet ve peşin hükümler yardımı ile yayılması sayesinde mumkun olmuş
tur Kültürün geniş olçude yayılması ve insanlığın âdetleri, hürriyet ve 
barış için eğitilmesi msan haysiyeti ıçm elzem olduğu gibi butun millet
lerin karşüıklı yardım ve alâka anlayışı ile yerme getirilmeleri gereken 
kutsal bir ödevdir 

Yalnızca hükümetlerin siyası ve ekonomik tertiplerine dayanan bir 
barış, dünya mılletleı inin toplu, devamlı ve samimi bağlanmalarını sağ-
lıyan bir barış olamaz Bundan oturu, başarısızlığa uğramaması için ba
rışın insanlığın fıkır ve manevi birliğine dayanması gerektir. 

Bu sebeplerden öturu; 
Bu Sözleşmeyi ımzalıyan Devletler, nesnel gerçeğin hiçbir kayda 

bağlı olmadan araştırılması yolunda herkese tam ve eşit eğitim imkân
ları verilmesine, fıkır ve bilginin serbestçe mübadelesi lüzumuna inan-
dıklarmdan, milletler arasındaki münasebetleri geliştirip artırmak ve 
böylece karşılıklı anlaşmayı ve bırbırlerrnin yaşayışları hakkında daha ıyı 
ve doğru bilgi edinmeyi sağlamak karar ve azmındedırler 

Bunun sonucu olarak, 
Dünya milletlerinin eğitsel, bilimsel ve kültürel münasebetleri yo-

lıyle, uğrunda Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kurulduğu ve anayasası
nın üân ettiği milletlerarası barış ve insanlığın müşterek saadeti amaç
larını ıleıletmek maksadıyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kultur 
Kurumunu kurmuşlardır 

Madde _ I 

Amaçlar ve görevler 

1. Kuruluşun amacı ırk, cins, dil ve dm farkı gözetmeksizin Birleş
miş Milletler Anayasasında dünya milletlerine tanınan msan hakları ve 
esas hürriyetlerine, kanunlara ve adalete müşterek bir saygı yaratmak 
ıçm, milletler arasmdakı işbirliğine eğitim, bilim ve kültür yolıyle yar
dım ve böylelikle barış ve güvene hizmet etmektir. 

2 Bu amacı gerçekleştirmek için kuruluş 
a) Butun yayım araçlarından faydalanarak milletlerin birbirlerini 

tanımalarını ve anlamalarım ilerletmek ödevinde işbirliği yapacak ve bu 
maksatla soz ve resırfîlerle fikirlerin serbestçe akışına yardım' ıçm lâzım 
olacak Milletlerarası Anlaşmaları tavsiye edecektir. 

b) Eğitsel faaliyetlerin gelişmesi ıçm arzu ettikleri takdirde üyelerle 
işbirliği yapmak, ırk ve cmse bakmaksızın, ekonomik veya sosyal hiç bir 
fark gözetmeksizin eğitim unkânlarmın eşitliği idealrnı ilerletmek amacı 
ile milletlerarasında işbirliği karmak, dünya çocuklarını hur insanın so
rumluluklarına en ıyı şekilde hazırlamak ıçm en iyi eğitim metodlannı tav
siye etmek suretiyle halk eğitimine ve kültürün yayılmasına yeni bir hız 
verecektir. ° 

c) Dünyanın kitap, sanat eserleri, tarih ve bilim anıtları mirasının 
muhafaza ve korunmasını sağlayıp ilgili milletlere lüzumlu Milletlerarası 
Anlaşmaları tavsiye ederek, 

Eğitim, Bilim ve Kultuı sahasında faal şahısların Milletlerarası mü
badelesi ve yayım, sanat ve bilim bakımından ılgı değer eşyalarla diğer 
bilgi kaynakları da dâhil olduğu halde kültürel faaliyetin butun kollarında 
Milletlerarası işbirliğini teşvik ederek, 

Bütün memleketlerdeki milletlere, bu memleketlsrın herhangi birinde 
çıkan yayımlardan edinmek imkânını sağlıyacak Milletlerarası işbirliği 
metotlarını gösterip öğreterek, 
bilgiyi devam ettirmek, artrrmak ve yaymaktır. 

3. Bu kuruluşa uye olan Devletlerin kültür ve eğitim sistemlerinin 
hürriyet, tamamlık ve verimli özelliklerini korumak maksadıyle, kuruluş 
esas ıtıbarryle bu Devletlerin kanunlarının yetkisi içinde bulunan işlere 
karışmaz 

Madde _ II 

Üyelik 

1 Birleşmiş Milletler kuruluşuna uye olanların, Birleşmiş' Milletler 
Eğitim, Büım ve Kültür kuruluşuna da uye olmak hakları vardır. 

2. Birleşmiş Milletler Kuruluşuna üye olmıyan Devletler, bu Sözleş
menin 10 uncu maddesine uyularak onanmış bulunan Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kuruluşu ile Birleşmiş Milletler Kuruluşu arasmdaki Anlaş ma
nın şartlarına bağlı olarak Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve Genel Kuru
lun üçte iki çokluğu ile Kuruluşa uye olarak kabul edilebilirler 

Oasete) , 25 MAYIS 1946 

3 Kendilerinden Bııleşmış Milletler üyeliği yelklleıinı kullanmak 
hakkı alrnmrş olan Kuruluş uyeleıinden, Birleşmiş Milletler Kutulusunun 
isteği üzerine bu Kuruluşun yetkilen de alımı 

4 Birleşmiş Milletler Kuruluşu üyeleri otom,ılık ol.ııak bu kuruluş 
üyeliklerim de kaybederler 

Madde . III 

Kurullar 

Kuruluşun bu Genel Kurulu, bir Yönetim Kuıulu ve blı de büıo.ıu 
vardır. 

Madde IV 

Gt nal Kuı ııl 
A) Yapısı 
1 Genel Kurul, kuıuluşa uye olan Devletler m temsıleileı inden ku

rulacaktır Her yye Devletin Hükümeti, sayısı beşi geı.meıtıek ü/.< re mu 
rahhaslar tayın edecektıı Bu üyeler, şayet kut ulursa, Millî Kutumla ve 
yahut eğitim, bilim ve kultuı heyetleriyle danışmadan sonra seçileeekleı 
dır 

B) Görevleri 
2. Genel Kurul, kutulusun çalışmalarının doğtullasuııu ve ana çiz 

gılerını tâyin edecektir Yönetim Kurulunun hazırlıy ocağı pı ojrt amin ı 
uzermde karar verecektir 

3 Genel Kurul, uygun goıduğu zaman, eğitimin, bilimlerin, liırıınıi 
telerm ve kültürün yayılması konulan uzeıinde Mılletleı aram konf cuma
lar toplıyacaktıı 

4. Genel Kurul, uye Devletlere sunulmak uzeıe onergoleı kabul odeı 
ken tavsiyelerle onamalarına sunulmuş olan Milletlerarası Sözleşmeler 
arasrnda fark gozetecektrr Bırrncr halde oy çokluğu yeteı, İkinci halde 
ise üçte ıkr çokluk sağlanmasr gereklidir Üye Devletlerden her biri tav 
siye veya sözleşmelerin kabul edildiği son genel konferans oturumunun 
bitmesinden sonra geçecek brr yrl içinde, yetkili makamlarına bu tavsiye 
veya anlaşmaları sunacaktır 

5. Genel Kurul, iki kuruluşun yetkili memur lan tarafından knı.ıt 
laştırılan şart ve usullere uygun olarak, Biıleymış Milletle» Kın ulusuna, 
bu Kuruluşu ilgilendiren meselelerin eğitsel, bilimsel ve killi Ih el safha 
lan hakkında tavsiyelerde bulunacaktır 

6 Genel Kurul, 8 ıncı maddede söylenen şekle uygun olmak zaman 
zaman uye Devletler tarafından sunulan raiKMİnrı kabul edip ıneellyecek 
tir. 

7 Genel Kurul, Yönetim Kurulunun üyelerini seçecek ve Yotıel m 
Kurulunun tavsiyesi uzeıme genel muduı tayın edecektir. 

C) Oy verme 
8 Her uye Devletin kurulda bu oyu olacakta Kararlar, bu So/lcş 

menin uçte rkı Çokluk sağlanmasını emi ettiği haller dışında çoklukla nlı 
nacaktır Çokluk, mevcut olup oylarını kullanan üyelerin çokluğu olacak 
tır 

D) Usul 
9. Genel Kurul yılda bir kere normal olarak toplanacaktı!. Yönetim 

Kurulunun çağrımı ile olağanüstü toplantılar yapabilir Her oiutuııub 
ondan sonraki oturumun yen Genel Kurul tarafrndan tâyin i'dilecektl, 
Bu yerler yıldan yrla değişecektir. 

10 Genel Kurul, her oturumda blı başkanla diğer göı evlileri seçecek 
ve'çalışma düzeni kabul edecektir. 

11. Genel Kurul, Özel ve Teknik Komiteler ve gayeleri İçin lüzumlu 
olan diğer yardımcı kurumlar teşkil edecektir 

12. Genel Kurul, halkın toplantılarda hafiı bulunması ıçlrı koyacağı 
nizamlara bağlı olan teıtıbatm alınmasını Bağlıyacaktı!. 

E) Gözlemci : 
13. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve üçte iki oy çok

luğu ile, çalışma düzenine bağlı olarak konferansın veya komisyonlarının 
oturumlarına, gözlemci olarak Milletlerarası teşkilâtların temsilcilerini 
davet edebilir (9 uncu maddenin 4 uncu paragrafında ıınlatıl.ın şekilde ) 

Madde V 

Yönetim Kurulu 

Yapısı 
1. Yönetim Kurulu, uye Devletler taralından tâyin edilen murah

haslar arasından Genel Kurulca seçilecek 18 uye ile danışınım .sıfatiyle 
konuşmalarda bulunacak olan Kurul Başkanından kurulacaktır 
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2 Yönetim Kumlunun, üyelerini seçerken, Genel Kurul sanat, hu-
manıteler bilimler, eğitim alanlarında ve fikir yaymakta ehliyetli olan, 
tecrübe ve kabiliyetleriyle kurulun idare işlerini çevirebilecek nitelikte 
şahısları da almağa gayret edecektir Ayrıca kultur çeşitlerine ve coğ
rafi bakımdan muvazeneli bir şekilde seçilmelerine dikkat edecektir Ku
rul Başkanı dışarda kalmak üzere herhangi bir uye Devletin birden fazla 
murahhası Yönetim Kuruluna seçilemez 

3. Yönetim Kuruluna seçilen üyeler uç yıl sure ile hizmet görecek
ler ve ikinci bir dönem ıçm seçilmek hakları bulunacaktır Ancak ardı ar
dına ıkı dönemden fazla hizmet edemıyeceklerdır İlk seçimde 18 uye se
çilecektir Bunlardan üçte biri, ilk senenin sonunda, uçte biri ikinci sene
nin sonunda çekilecektir Çekilme sırası seçimden sonra ad çekmek su
retiyle tâyin edilecektir Bundan sonra her yıl 6 uye seçilecektir 

4 Üyelerinden birinin ölümü veya çekilmesi halinde, Yönetim Ku
rulu, ilgili uye Devletin murahhasları arasından bir vekil seçecektir Bu 
zat Genel Kurulun ertesi oturumuna kadar hizmet görecek ve bu oturum
da dönemin geri kalan kısmı ıçm başka bir uye seçilecektir 

B) Görevler 
5 Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yetkisi altında hareket ederek 

Kurul tarafından kabul edilen programın uygulanmasından sorumlu ola
cak ve gündem ile çalışma programını hazırlıyacaktu 

6 Yönetim Kurulu, Genel Kurula, kuruluşa yeni üyeler alınmasını 
tavsiye edecektir. 

7 Genel Kurulun kararlarına uygun olarak, Yohetım Kutulu, k<ndı 
çalışma düzenim tâyin edecektir Görevlilerim kendi üyeleri arasmde ı 
seçecektir 

8 Yönetim Kurulu yılda normal olarak en az ıkı defa toplantı ya
pacaktır Başkanın teklifi veya Kurul üyelerinden altısının isteği üzerine 
çağırılırsa olağanüstü olarak da toplanabilir 

9 Yönetim Kurulu Başkanı, düşüncesiyle birlikte veya düşüncesi ol
madan Genel Kurula kuruluşun çalışmalarına dair Genel Müdürün hazır
ladığı yıllık raporunu sunacaktır Bu rapor, daha once Yönetim Kuruluna 
verilmiş olacaktır 

10 Yönetim Kurulu, kendi yetkisi içinde bulunan meseleler hakkın
da 'Milletlerarası Kurumlara veya ehliyetli şahıslara danışmak için gere
ken butun tertipleri alacaktır 

11 Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerine Genel Kurul tarafından ve
rilen yetkileri, Hükümetlerinin temsilcileri olarak değil, Genel Kuruluş 
adına kullanacaklardır 

Madde _ VI 

Büro işlen 

1 Buro bir gehel mudur ve gereği kadar memurdan kurulacaktır 
2 Genel mudur, Genel Kurulun belirteceği şartlar altında, Yönetim 

Kurulu tarafından aday gösterilerek, altı yıl sure ıçm Genel Kurul tara
fından tâym edilecek ve tekrar seçilmek hakkını haiz bulunacaktır Mu
dur kuruluşun Başyonetım Memuru olacaktır 

3. Genel Mudur veya onun tarafından tâym edilen bir vekil, py ver
me hakkı olmaksızın Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve Kuruluş Ko
misyonlarının butun toplantılarında bulunacaktır Genel Mudur Genel 
Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından takıtoedılmesı gereken uygun ted
birler hakkında teklifler hazırlıyacaktır 

4 Genel Müdür, Genel Kurul tarafından onamlanacak memur tuau-
ğune uygun olarak buro memurlarını tâym edecektir Memurlar dürüst
lük, en yüksek ehliyet ve teknik yetki goz onunde tutulmak şartıyle müm
kün olduğu kadar geniş bir coğrafi yayılışa göre tâym edileceklerdir 

5 Genel Müdürle memurların sorumlulukları tamamıyle Milletler
arası nitelikte olacaktır Görevlerini yapmakta herhangi bir Hükümet 
veya Kuruluş dışında herhangi bir makamdan talimat ıstemıyecekler ve 
alamıyacaklardır Memuriyetlerinin Milletlerarası niteliğine halel getire
cek herhangi bir hareketten sakınacaklardır Her uye Devlet Genel Mü
dürle memurlarının Milletlerarası vasfına saygı göstermeyi ve görevlerini 
yapma sırasında onlara tesir yapmamayı yükümlenir 

6- Bu maddedeki hiçbir hukum, kuruluşu, müşterek işler, memurlar 
ve hizmetliler değiştirilmesi hususunda Birleşmiş Milletler kuruluşu için
de de özel Anlaşmalar yapmaktan menedemıyecektır 

Madde _ VII 

Millî işbirliği kurulları 

1. Her uye Devlet, eğitim, bilim ve kültür işleriyle ilgili bellibaşlı ku
rullarını kuruluşun çahşmalarıyle temasa getirmek maksadiyle özel şart
larına uygun tertibat alacaktır Bu ış, tercıhan Hükümeti ve bu gibi ku-
ıulları geniş olçude temsil eden bir millî komisyon teşkili yolu ile yapıl
malıdır. 

2. Millî komisyonlar veya millî işbirliği kurulları, kuruluşa ait me
seleler hususunda, bulundukları yerlerde Genel Kuruldaki murahhaslarına 
ve Hükümetlerine danışmanlık edecekler ve kuruluşu ilgilendiren işlerde 
irtibat vasıtaları vazifesini göreceklerdir 

3. Kuruluş, bir uye Devletin isteği üzerine büroya mensup bir üyeyi, 
çalışmalarının gelişmesine yardım etmek maksadiyle o Devletin millî 

kommzonda görev almak üzere geçici veya devamlı olarak murahhas sı-
fatıyle tâym edebilir 

Madde _ VIII 

Üye Devletlerin vereceği raporlar 

Her uye Devlet, Genel Kurulca belirtilecek şekilde, eğitim, bilim ve 
kultur hayatına ait kanunlar, nizamlar ve istatistikler ve 4 uncu madde
nin 4 uncu fıkrasında sozu geçen tavsiye ve anlaşmalaı hakkında yapılan 
işlere dair kuruluşa vakit vakit raporlar verecektir 

Madde _ IX 

Bütçe 

1 Bütçe kuıuluş tarafından düzenlenir 
2 Genel Kurul, 10 uncu madde hükümleri uyarınca yapılacak Anlaş

maya gore Birleşmiş Milletlerle varılacak karara uyarak bütçeyi ve ku
ruluşun uye Devletlerinin hisselerine düşecek malî odevı onamlıyacak ve 
bunların kesin şeklim (kararlaştıracaktır 

3 Genel Mudur, Yönetim Kurulunun onamı ile Hükümetlerden res
mî ve özel kurumlardan, derneklerden ve özel şahıslardan doğrudan doğ
ruya hediyeler bağışlar ve yardımlar alabilir 

Madde X 

Birleşmiş Milletler Kuruluşu ile olan münasebetler 

Bu kuruluş, Birleşmiş Milletler Anayasasının 57 ncı maddesinde ya
zıldığı şekilde, özel kurumlardan bırı olarak, Birleşmiş Milletler Kuruluşu 
ile münasebete geçecektir Bu münasebet. Anayasanın 63 uncu maddesine 
gore Birleşmiş Milletler Kuruluşu ile bir Anlaşma yapılmak suretiyle iş
ler hale getirilecektir. Sozu geçen Anlaşmanın bu Kuruluş Genel Kuru
lunun onanımdan geçmesi gereklidir. Anlaşma, her ıkı Kuruluş arasında 
müşterek gayenin uygulanması için verimli işbirliği saglıyacak, aynı za
manda bu Sözleşmede tanımlandığı şekilde, yetkisinin alanı içinde bu Ku
ruluşun özeklığinı tanıyacaktır Öteki işler arasında, böyle bir Anlaşma 
Birleşmiş Milletler iGenel Kurulu tarafından kuruluş bütçesinin kabulü 
ve sağlanması ıçm gereken maddeleri de ihtiva edebilir 

Madde _ XI 

Başka Milletlerarası Uzmanlık Kuruluşları ve Kurumlar 
ile olan münasebetler 

1 Bu Kuruluş, ilke ve çalışmaları kendi amacına uygun olan Huku-
metleraraşı kuruluşlar ve kurumlarla işbirliği yapabilir Bu maksatla 
Genel Mudur Yönetim Kurulunun genel müsaadesi altında hareket ederek 
bu gibi kuruluşlar ve kurumlarla verimli münasebetler ve etkili işbirliği 
ıçm gerekli olabilecek müşterek komisyonlar kurabilir Bu gibi kuruluşlar 
veya kurumlarla yapılacak her turlu resmî Anlaşmaların Yönetim Ku
rulunun onanımdan geçmesi gereklidir 

2 Bu kuruluşun Genel Kurulu ile, amaç ve görevleri' kuruluşun alam 
içinde bulunan her hangi Hükumetlerarası uzmanlık kuruluş veya kurum
ları kaynak ve görevlerim bu kuruluşa devretmeyi isterlerse, Genel Mu
dur, Genel Kurulun onamı ile bu maksat ıçm her ıkı tarafça kabul edile
bilecek uyuşma yollarına başvurabilir 

3 Bu kuruluş, toplantılarda karşılıklı temsil edilmek imkânını sağ
lamak maksadiyle diğer Milletlerarası kuruluşlarla anlaşmalar yapabilir. 

4 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kultur Kuruluşu, yetkisine 
giren meselelerle ilgili, her hangi bir Hükümete bağlı olmıyan Milletler
arası kuruluşlarla danışma ve işbirliği maksadiyle anlaşmalar yapabilir, 
ve onları belirli işleri yüklenmeğe davet edebilir Böyle bir işbirliği, bu 
gibi kuruluşlar temsilcilerinin Genel Kurul tarafından kurulan danışma 
kurullarına katılmasını da sağlıyabılır 

Madde _ XII 
Kuruluşun kanuni flurumu 

Birleşmiş Milletler Anayasasının, o kuruluşun kanuni durumuna dair 
olan 104 ve 105 mcı maddelerinin hükümleri, imtiyazları ve dokunulmaz
lıkları aynen bu kuruluş için de yürür 

Madde _ XIII 
Değiştirmeler 

1 Bu Sözleşme hakkındaki değiştirme teklifleri, Genel Kurulun uçte 
ıkı oyu ile onamı alındıktan sonra yürürlüğe girecektir. Ancak kuruluşun 
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esas hedeflerinde değişikliği gerektiren veya uye Devletlere yeni ödevler 
yükliyen değiştirmeler, yürürlüğe girmeden önce bir defa da üye Devlet
lerin üçte ikisi tarafından kabul edilmesi gereklidir Teklif edilen değiş
tirmelerin metin tasarısı Genel Kurulca görüşülmeden en az altı ay once 
uye Devletlere gönderilecektir. 

2 Genel Kurulun, üçte ılu çokluk sağlanması ile bu maddenin hü
kümlerini uygulamak için çalışma düzeni kabul etmek yetkisi olacaktır 

Madde _ XIV 

Yorumlama 

1. Bu Sözleşmenin İngilizce ve Fıansızca metınleıı eşit değerde sa
yılacaktır 

2 Bu Sözleşmenin yorumlanmasına ait her hangi bir mesele veya 
uyuşmazlık Genel Kurulun çalışma "»düzeni geı eğince kaı arlaştıracağı şe
kilde halledilmek üzere Milletlerarası Adalet Dıvanma veya bu hakem 
meclisine verilecektir 

Madde XV 

Yurnrluöe giriş 

1. Bu Sözleşmenin onanması şarttır Onama belgeleri Birleşik Knal-
lrk Hükümeti tarafından saklanacaktır 

2 Bu Sözleşme Birleşik Kıt allık Hükümeti arşivlerinde imza ıcm 
açıkta bulundurulacaktır Belge saklanmak üzere kaldııılmadan once veya 
sonra imza edilebilir Hiçbir onama, imza edilmeden mutebeı sayılamaya
caktır. 

3 Bu Sözleşme, yirmi imza sahibi Devlet tarafından onandıktan 
sonra yürürlüğe girecektir Sonradan yaprlacak onamalar derhal yürür
lüğe grrecektlr 

4 Birleşik Kırallık Hükümeti, butun Birleşmiş Milletler üyelerine 
onama belgelerini aldığını ve bundan önceki paragraf' gereğince Sözleş
menin yürürlüğe girdiği tarihi haber verecektir 

Bu itibarla, kendilerine bu hususta yetki verilmiş olan ıınza sahip
leri, bu Sözleşmenin her ıkısı de aynr derecede doğru olan İngilizce ve 
Fransızca metinlerine imzalarını koymuşlardır Fransız ve İngiliz dille
rinde tek nüsha olarak 1945 yılı Kasım ayının 16 n;ı günü Londra'da ha
zırlanmıştır Onama suretleıı Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından Bir
leşmiş Milletler üyelerinin bütün Hükümetlerine gönderilecektir 

Arjantin Cumhuriyeti 
Avustralya 
Belçika 
Bollviya 
Brezilya 
Kanada 
Şili 
Çin 
Kolombrya 
Kuba 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Domimka Cumhuriyeti 
Ekvator 
El Salvadoı 
Mısır 
Fransa 
Yunanistan 
Guatemala 
Hayt ı 
Hindistan 
İran 
Irak 
Lübnan, 
Liberya 
Lüksemburg 
Meksika 
Holanda 
Yem Zelanda 
Nikaragua 
Norveç 
Panama 
Peru 
Filipinler 

Canı ado Traverso 

A Buısseret 
C Salamanca 
Momz de Aragao 
Vincent Massey 
Francisco Walkei Lmaies 
Hu Shih 
J J Arango 
Luis Marino Peiez 
Jan Cpocensky 
Alb Michelsen 
A Pastoriza 
Alb Puig 

A Fattah Ah Arar 

Tlı Agbmdes 
M Galich 
Leon Laleau 
John Sargent 
A A Hekmatt 
Najı A l Asil 
Camili e Oharroun 
J W Pearson 
A Als 
J T Bodet 
V D Leeuw 

Ernesto Selva 
Nils Hjelmtveat 
E. A Morales 
E Letts 
Maximo M Kalaw 

Polonya 
Sandı Aı abıstan 
Suriye 
Türkiye 
Güney Afrika Birliği 
Büyük Bırıtanya vc Kuzey Iıland, 
Birleşik Kıratlığı 
Amerika Birleşik Devletleri 
Uruguay 
Venezuela 
Yugoslavya 

Bernard Drzewieslu 
Hafız W.ihba 
N Armamızı 
Yuccl 
G Heaton Nleholls 
Kellen Wılkın->on 

Aıchıbald Mat IOIMI 

Tl E Maceaehetı 
A lîedııguez Azpııtııa 
Dı Ljııbo Leontıc 

T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i ile Amerika Birle
ş i k Devletleri H ü k ü m e t i a r a s ı n d a k i Ö d ü n ç Verme ve 
Kiralama ve Mutalehelere m ü l a a l l i k A n l a ş m a n ı n 

o n a n m a s ı hakkmdu K a n u n 

Kanun \o 1899 Kabul larılıı '2f)/r>/19İU 

Madde 1 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A met İka Biıle.şik 
Devletleri Hükümeti arasındaki ödüne Veı me ve Kiıalıma ve Mııt.ılebe 
lore mutaalhk Anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır 

Madde 2 _A_ Bu kanun yayımı -talihinde yurıırluğe gneı 

Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütül 
22/5/1946 

T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i y l e Amerika Birledik 
Devletleri H ü k ü m e t i a r a s ı n d a k i ö d ü n ç Verme ve K i r a -

llama ve Mutalehelere M ü u u ı l l i k Aı ı lusnı ı ı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti, 

ödünç Verme ve Kiralamanın ve İkinci Dünya Harbi dohıyıslyle her 
ıkı Hükümetten birinin diğerinden olan malî ımıtalobeleılnhı kesin M U ette 
hal ve tesviyesine girişmek arzusunu besliyor ek, 

Müşterek düşmanın yenilmesiyle şimdiden elde etmiş oldukları men
faatleri drkkat nazarına alarak ve ödünç verme ve kiralama 11c bu harbdon 
doğan mütalebeler veya diğer vecibeler mukabilinde, bu anlaşmada tas
rih edilenler dışında, munzam hiç bir menfaat aramamaktaki kesin niyet
lerini pekleştırerek; 

Bu hal ve tesviyenin tam ve kesin olduğunu beyan ederek, 

11 Mart 1941 Kanunu gereğince yapılacak yaıdımn mütaalllk esaslar 
hakkındaki 23 Şubat 1945 tarihli Anlaşmanın 7 nel maddesi hükümlerine 
uyarak bağlandıkları genel vecibelere binaen-

a) Dahilî ve milletlerarası gerekli tedbirlerle bütün milletlerin hür
riyet ve refahımn maddi temellerini teşkil oyliyen İstihsal, İş, malların 
mübadele ve istihlâkinin artırılması, 

b) Milletlerarası ticarette her türlü farklı muamelenin ortadan kal
dırılması; 

c) Gümrük tarifelerinin ve diğer ticari engellerin indirilmesi ve ha. 
fifletılmesi; 

Maksadiyle, yakın bir âbide aralarında ve diğer hükümetlerle birlikte 
müzakerede bulunmak hususundaki Anlaşmalarını pekleştirerek; 

a) Böyle bir konferansta güdülecek amaçlara zarar verebilecek trıll-
letleı arası ticarete, tediyeye veya para yatırmalara dair yeni tedbirler 
almaktan kaçınmanın ve; 

b) Yukardaki tedbirlere dair birbirlerine yeter derecede karşılıklı 
istişare fırsatları vermenin siyasetlerine uygun olduğunu beyan ederek, 

Srvil tayyareciliğe dair iki Hükümet arasında yeni İmzalanmış bulu
nan Anlaşmanın ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankaslylc Millet
lerarası Para Sandığına üye olmak İçin Türkiye Hükümetince yapılan 
müracaatın, yukarda işaret edilen prensiplere uygun bulunduğunu müşa-
hade ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 
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Madde — I 

B u Anlaşmada kullanılan «ödünç Verme ve K i r a l a m a maddesi» tâbiri 

11 M a r t 1941 K a n u n u gereğince Birleşik Devletler Hükümeti tarafından; 

' a ) ister Türkiye Chırnhuriyeti Hükümetine; 

b) îster her hangi diğer bir hükümete devredilmiş olup bu hükümetçe 

bilâhare Türkiye Cumhuriyeti Hükümetline devrüteslim edilen herhangi 

madde mânasına gelir 

Madde — II 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu Anlaşmanın icra mevkiine konma-, 

sını takip eden 30 gün içinde Birleşik Devletler Hükümetine tam 

«4.500.O00» Birleşik Devletler doları ödiyecektir 

B u para şunlarm bedelini teşkil eder: 

a) 

(i) Bedelleri Bireşik Devletler Hükümetine hiç ödenmemiş bulunan 

V e 

(i 1) 1 Eylül 1945 gece yarısında Türkiye Hükümetinin, ajanlarının 

veya yediemmlerihin tasarrufunda veya kontrolü altında bulunmakta olan 

yahut da bu tarihten sonra Türkiye Hükümetinin, ajanlarının veya yedı-

emınleıının tasarruf veya kontrolü altına ıgırmış olan makine - âletler k a 

tegorisine giren bütün ödünç verme ve kiralama maddeleri, istihsale ya-

rıyan diğer makineler, lokomotifler ve diğer demiryolu müteharrik malze

mesi, bir buçuk ve daha yüksek tonluk yuk kapasitesinde kamyonlar. 

b) 11 M a r t 1941 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Hukumetme 

devredilmiş bulunan ve bedellerinin peşm ödenmesini talep etmek Birleşik 

Devletler Hükümetince mûtad olduğu halde Türkiye Hükümeti tarafın

dan Birleşik Devletler Hükümetine bedelleri henüz ödenmemiş bulunan 

butun ödünç verme ve kiralama maddeleri (peşin ödenmeyi gerektiren 

talepnamelerle almanlar hariçtir ) 

c) îki Hükümetten bırmm ikinci dünya harbinden doğan ve diğerin

den olan alacaklarının tam tutarı (Cumhuriyet Hükümeti tarafından şim

diye kadar peşm para ile ödenmek üzere talepnamelerle alınıp ödenmemiş 

bulunan ödünç Verme ve K i r a l a m a maddelerine ait bedeller hariçtir ) 

M A D D E _ III 

B u Anlaşmanın, ikinci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında tasrih 

edilen bütün maddeler ve halen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, ajan

larının veya yediemmlermm tasarrufunda veya kontrolü altında bulunan 

butun ödünç Verme ve K i r a l a m a maddeleri - k i bunların bedelleri Birle

şik Devletler Hükümetine tamamen ödenmiş bulunmaktadır - işbu Anlaş

ma mucibince tasarruf ve kullanma bakımından Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetinin kayıtsız şartsız tam mülkiyetine girer 

M A D D E _ IV 

a) Birleşik Devletler Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik 

Devletler Hükümetleri arasında karşılıklı yardıma mütaallık esaslara dair 

23 Şubat 1945 taııhh Anlaşmanın 5 inci maddesi hükümleri gereğmce, 

şimdiki fevkalâde şartlar devresinin, Birleşik Devletler Başkam tarafın

dan tâym edilecek şekilde sona ermesinde, bu Anlaşma hükümlerine tev

fikan devredilmiş ölüp tahrip, zayi ve istihlâk edilmemiş ve Birleşik Dev

letlerin veya batı yarım küresinin savunmasına faydalı veyahut Birleşik 

Devletler ıçm başkaca faydası bulunduğu Başkan tarafından tâym edile

cek olan savunma maddelerim g e n almak hakkını haizdir Her ne kadaı, 

Birleşik Devletler Hükümeti, bu geri alma hakkını umumi olarak kullan

mak niyetinde değilse de, Birleşik Devletler Hükümeti işbu hakkmı, bu 

Anlaşmanın ikinci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında tasrih edilen mad

deler hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hukumetme geri alma ta

lebi ihbar edildiği tarihte tahrip, zayi ve' istihlâk edilmemiş olan ödünç 

Verme ve K i r a l a m a maddeleri için, karşılıklı olarak mutabık kalmacak 

bir usule gore, 1 Eylül 1945 tarihinden sonra, herhangi bir zamanda kul

lanabilir 

ıb) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşmanın ikinci maddesi

nin (a) ve (b) fıkralarında tasrih edilenler dışında kalan ödünç Verme ve 

K i r a l a m a maddelerim ucuncü hiç bir memlekete devretmıyecek ve onun 

tasarrufuna bırakmıyacaktır. 

M A D D E _ V 

îkı Hükümetin (krom stoklarının kullanılmasına mütaallık olarak 

yeni yapılan Anlaşma ve Türkiye'nin içinde ve dışında bulunan, Birleşik 

Devletlere ait malzeme fazlasının satışına dan Anlaşma gibi) mevcut A n 

laşmalardan doğmuş olup ödenmesi mükellefiyeti evvelce kabul edilen ve 

hesaplaşma usulü karşılıklı kararlaştırılan malî alacakları yukarda bahsi 

geçen Anlaşmalara göre hal ve tesviye edileceğinden işbu Anlaşmada yer 

bulmamıştır 

ıtşbu Anlaşmadaki taahhütler dolayısıyle ve mumkun olduğu kadar 

şümullü bir hal ve tesviyeye erişmek ve ıkı Hükümet arasında uzun mü

zakerelerin onunu almak amacıyle, ıkı Hükümetten bırmm, ajanlarının 

veya vasıtalarının, diğerinden, aj'anlarmdan veya vasıtalarından olan 

a) Ödünç Verme ve Kiralamadan doğan yahut 

b) 11 Mart 1941 tarihinde veya bundan sonra ve 2 Eylül 1945 t a n 

hinden evvel, i k i n c i Dünya H a r b i harekâtından dolayı veya bu vesile ile 

husule gelmiş olup bu Anlaşmada ayrıca yer bulmamış olan herhangi bir 

mahiyette butun malî mutalefoeler bu Anlaşma ile iptal edilmiştir; ve ıkı 

Hükümetten hiç birisi bundan böyle diğerine karşı böyle hiç bir mutale 

beyi ne ortaya atacak, ne de takıp edecektir 

M A D D E _ V I 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi mumkun olduğu kadar kısa 

bir zamanda Ankara'da nota teatisi suretiyle tâym edilecektir 

Ankara'da 7 Mayıs 1946 tarihinde Türkçe ve ingilizce ikişer nüsha 

olarak ve her ıkı metin aynı zamanda muteber olmak üzere yapılmıştır 

A m e r i k a Birleşik Devletleri 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına Hükümeti namına 

Hasan Saka Edwın Milson 

— : 

İ L Â M L A R 
Tarım Bakanlığından 

1 _ Mersin - Aleta Teknik Bıhcıvanlık Okulu hancı hattı 
havai elektrik şebeke tesisatı, santıal binası inşaatı ve elektrojen grubu 

eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ B u tesisat ve inşaatın tahmini keşif bedeli (49960) l ira muvak

kat teminatı (3747) liradır 

3 Kapalı zarf usulıyle eksiltme Tarım Bakanlığı binasında topla

nacak inşaat Komisyonunda 6 Haziran 1946 tarihine rastlayan perşembe 

gunu saat (15) te yapılacaktır 

4 _ Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 2 l ira 50 kuruş mukabilin

de Bakanlığımız Levazım Müdürlüğünden alınabilir 

5 Eksiltmeye girecek mıltaahhıtlerm Bakanlıktan bir vesika al

maları şarttır. İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için 4/6/1946 tarihli 

salı gunu saat 17 ye kadar istida ile Bakanlığa müracaatta bulunmaları 

j ve istidalarını-umumi evraka kayıt ettirmeleri ve bu dilekçeye bir kalem

de bu işe benzer (35 000) liralık bir inşaat ve tesisat ışını muvaffakiyetle 

ikmal ettiklerine dair resmî dairelerden verilmiş vesikayı raptetmeleri 

şarttır Taliplerin gerek malı vazıyetleri ve gerekse teknik teşkilâtları ve 

halen taahhütlerinde mevcut ış vazıyetleri ve şimdiye kadar yaptıkları 

diğer butun işlerdeki muvaffakiyet dereceleri tetkik edilerek komisyonca 

haklarında edinilecek kanaatin müspet bulunması lâzımdır 

6 Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır 

7 Eksiltme günü muayyen saatte taliplerin teminat mektup ve 

makbuzlarını ve Ticaret Odası ve ehliyet vesikası ile birlikte inşaat Komis

yonunda hazır bulunmaları ilân olunur 

1435/4-2 
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Ekonomi Bakanlığından : 

Eskişehir Ilının Merkez İlcesine bağlı Sepetçi Koyu sınırları ıçmde 
kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan, kuzeyi Gokyoltepesıne dikilen 
beton sütundan başlayıp Pamuklartepesme dikilen beton sütundan geçerek 
Çaımlıbeltepesane dikilen beton sütuna kırık hat, doğusu Çamlıbeltepe-
sıne dikilen beton sütundan Ağılycrı mevkiine dikilen beton sütuna doğ
ru hat, güneyi Ağılye*ı mevkiine dikilen beton sütundan Sepetçi - Çılbırt 
yolunun Kazlıdere ile çatıştığı noktaya doğıu hat, batısı Sepetçi - Çılbırt 
5olurun Kazlıdere ile çatıştığı noktadan hudut başlangıcı olan Gokyoltepe-
slnc dikilen beton sütuna doğru hat sanırlamyle çevrili (238) hektardan 
ıbaîet tabadaki lületaşı ıçm, (1) Genelkurmay Başkanlığmdsn bildirilecek 
şartlara riayet olunması, (2) sahadaki luletaşlarımn ıstrsmarı ancak ku
yu hafrı suretiyle mumkun olabileceğinden açılacak kuyuların bin hava 
ve emniyet kuyusu diğeri ihraç kuyusu olmak üzere ıkı kuyu halinde açıl
ması, derinliklerde tesadüf olunacak suların boşaltılması için lüzumlu 
fennî tesislerin kurulması, (3) ileride Bakanlığımızca yapılacık teftişle!-
de görülecek noksanların ikmal edilmesi şartıyle, 4268 sayılı kanunun 13 
uncu maddesi uyarınca on yıl sure ile c ıkacak isteklisine işletme ruhsat
namesi verilecektir İsteklilerin 25/4/1946 tarihinden başlıyarak ıkı ay 
ıçmde Bakanlığımıza başvurmaları lüzumu ilân olunuı 1081/4-3 

Eskişehir İlinin merkez ilçesi sınırları içinde Margı köyü civarında 
kâm olup mekşufen Devlete ait bulunan, kuzeyi: Akkaya garp tepesi taş 
sütunundan Margı köyü minaresine doğru hat, doğusu: Margı köyü mi
naresinden Kara Ali kuyusu yanına dikilen beton sütuna doğru hat, gü
neyi Kara A l i kuyusu yanma dikilen beton sütü adan Ağılyerı mevkiine 
dikilen beton sütuna doğru hat, batısı Ağılyeri mevkiine dikilen beton 
sütundan başlayıp Çamlıbel tepesine dikilen beton sütundan geçerek hu
dut başlangıcı olan Akkaya garp tepesi taş sütununa kırık, hat sınırla-
rıyle çevrili (550) hektardan ibaret sahadaki lületaşı için, (1) Genelkur
may Başkanlığrndan bildirilecek şartlara riayet olunması, (2) sahadaki 
luletaşlarımn istismarı ancak kuyu hafri suretiyle mümkün olabileceğin
den açılacak kuyuların bırı hava ve emniyet kuyusu diğeri ihraç kuyusu 
olmak üzere iki kuyu halinde açılması, derinliklerde tesadüf olunacak 
suların boşaltılması için lüzumlu fennî tesislerin kurluması, (3)' ileride 
Bakanlığımızca yapılacak teftişlerde görülecek noksanların ikmal edil
mesi, şartlariyle, 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca on yıl 
sure ile çıkacak isteklisine işletme ruhsatnamesi verilecektir İsteklilerin 
25/4/1946 tarihinden başlıyarak iki ay içinde Bakanlığımıza başvurma-
latı lüzumu ilân olunur. 1082/4-3 

Eskışehıt İlınm Merkez İlçesi sınırlan ıçmde Söğütçük Koyu civa
rında kâm olup mekşufen Devlete ait bulunan, kuzeyi Avlakayatepe-
sme dikilen beton sütundan Başorenyolutepesıne dikilen beton sütuna 
doğru hat, doğusu- Başorenyolutepesıne dikilen beton sütundan Sö
ğütçük Köyü okulunun batı bacasına doğru hat, güneyi Söğütçük Köyü 
okulunun batı bacasından Söğütçuktepesme dikilen beton sütuna doğru 
hat, batısı, Söğütçuktepesme dikilen beton sütundan sınır başlangıcı 
olan Avlakayatepesine dikilen beton sütuna doğru hat, smırlaıiyle çev
rili (339) hektardan ibaret sahadaki Lületaşı içm; (1) Genelkurmay 
Başkanlığından bildirilecek şartlara riayet olunması, (2) _ Sahadaki 
Lüle taşlarnm istismarı ancak kuyu hafri suretiyle mümkün olabileceğin
den açılacak kuyuların barı hava ve emniyet kuyusu, diğeri ihraç 
kuyusu olmak üzere iki kuyu halinde açılması, derinliklerde tesadüf olu
nacak suların boşaltılması iç n lüzumlu'fennî tesislerin kurulması, (3) _ 
İlende Bakanlığımızca yapılacak teftişlerde görülecek noksanların ik
mal edilmesi, şartlarryle 4268 sayılı kanunun 13 uncu maddesi uyarınca 
10 yıl sure ile çıkacak isteklisine işletme ruhsatnamesi verilecektir Is-
tekillerin 25/4/1946 tarhınden başlavarak ıkı ay ıçmde Bakanlığımıza 
başvurmaları lüzumu ilân olunur 1083/4-S 

Eskişehir îirnm Merkez İlçesi sınırlan içinde Karatokat ve «îmşe-
hır» köyleri cıvarmda kâm olup mekşufen Devlete ait bulunan, kuzeyi 
Malatyalıkuyusu tepesinden Alı Rıza Çiftliği binasında doğru hat, do
ğusu - A l i Rıza Çiftliği binasından Karatokat - Sarıkavak yolunun De-
ğırmenderesıylp çatıştığı doğru hat, güneyi. Karatokat - Sarıkavak yo
lunun Değirmenderesıyle çatıştığı noktadan manıf Akçeşmeye doğru 
hat, batısı maruf Akçeşmeden hudut başlangıcı olan Malatyalıkuyusu 
tepesine doğru hat, smırlarıyle çevrili (891) hektardan ibaret sahadaki 
Lületaşı ıçm, (1) Genelkurmay Başkanlığından bildirilecek şartlara ria
yet olunması, (2) sahadaki Luletaşlarımn istismarı, ancak kuyu hafri 
suretiyle mümkün olabileceğinden açılacak kuyuların biri hava ve errmı-
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yet kuyusu diğeri ihraç kuyusu olmak uzeıc iki kuyu halinde açılması, de 
rınliıklerde tesadüf olunacak suların boşaltılması için lüzumlu lennî tesis
lerin kurulmasr, (3) ilende Bakanlığımızca yapılacak teftlşleıde görülecek 
noksanların ikmal edilmesi şartlariyle, 4268 sayılı kanunun 13 imeü ınad 
desı uyarınca on yıl sure ile çıkacak isteklisine işletme ıııhsalaaıııe.sı voıl-
lecektir İsteklilerin 25/4/1946 tarihinden başl'yarnk İki ay içinde Bakımlı 
ğımıza başvurmaları lüzumu ilân olunuı 1084/1 \ 

Bilecik İlinin Bozöyük İlcesine bağlı İnönü Bucağı sınırları içinde 
Nemli Köyü civarında kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan, kuzeyi 
Kultepesmden Namlıtepesıne doğru hat, doğusu Nemlitepesinden Nemi) 
deresinin Kışlak deresiyle çatıştığı noktaya doğru haf, güney! - Nomll 
deresinin Kışlakderesiyle çatıştığı noktadan Kütahya - Eskişehir yolu
nun Çeşme Koyune giden yolla çatıştığı noktaya doğıu hat. batısı: Kü
tahya - Eskişehir yolunun Çeşme Köyüne giden yolla çatıştığı noklndan 
hudut başlangıcı olan Kültepesine doğru hat sınııl.ulyle çevrili (757) 
hektardan ibaret sahadaki Lületaşı için; (1) Genelkurmay Başkanlığın
dan bildirilecek şartlara riayet olunması, (2) sahadaki Lületaşlarmm is
tismarı ancak kuyu hafri suretiyle mümkün olabileceğinden açılacak ku-
yularm biri hava ve emniyet kuyusu, diğeri İhraç kuyusu olmak üzere, 
ıkı kuyu halinde açılması, derinliklerde tesadüf olunacak suların boşaltıl
ması için lüzumlu fennî tesislerin kurulması, (3) İleride Bakanlığımızca 
yapılacak teftişlerde görülecek noksanların ikmal edilmesi, şartlariyle, 
4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca on yıl süre ile çıkacak İs
teklisine işletme ruhsatnamesi verilecektir. İsteklilerin 25/4/1946 turihln-
den başlıyarak iki ay İçinde Bakanlığımıza başvurmaları lüzumu İlan 
olunur 1085/4- t 

Bilecik İlınm Bozoyuk ilcesine bağlı İnönü Bucığı .sırın lan içinde 
Nemli ve Tutluca Köyleri civarında kâin olup mekşufen devlete ait bulu 
nan, kuzeyi Tutluca Köyünden Nemli Köyüne giden yolun Değirmende 
resiyle çatıştığı noktadan Kultepesme doğru hat, doğusu Kültepeslnden 
Kütahya- Eskişehir yolunun Çeşme Köyüne giden yolla çatıştığı noktaya 
doğru hat, güneyi Kütahya - Eskişehir yolunun Çeşme Köyüne giden yolla 
çatıştığı noktadan Değırmendere köprüsüne doğru hat, batısı Değlrrııerıde-
re köprüsünden başlayıp Değırmendcreslnı takiben hudut başlangıcı olan 
Tutluca Köyünden Nemli Köyüne giden yolun Değirmendereslyle çatıştığı 
noktaya munhanı hat, sınırlamyle çevrili (460) hektardan ibaret sahadaki 
Lüle taşı için; (1) - Genelkurmay Başkanlığından bildirilecek şartlara ria
yet olunmasr, (2)-Sahadaki Luletaşlarımn istismarı nnook kuyu hafri 
suretiyle mümkün olabileceğinden açılacak kuyuların biri hava ve emniyet 
kuyusu, diğeri ihraç kuyusu olmak üzere iki kuyu halinde açılması, derin
liklerde tesadüf olunacak suların boşaltılması için lüzumlu fennî tesisle
rin kurulması, (3) - ilende Bakanlığımızra yapılacak teitişlordo göı(ile
cek noksanların ikmal edilmesi, şartlarıyla, 4268 sayılı kanunun 13 üncü 
maddesi uyarınca on yıl suıe de çıkacak isteklisine işletme ruhsatnamesi 
venlecektır isteklilerin 25/4/1946 tarihinden başlayarak iki ay İçinde Bn-
kanhğnmıza başvur malan lüzumu ilân olunuı 1086/4-3 

Eskişehir Merkez Ilcesı sınırları irinde Ookceoğlu Koyu civarında 
kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan, kuzeyi Kireç Köyü - Gökçooğlu 
KÖyu yolunun Acemboğazı - Karatokat Koyu yoliyle çatıştığı noktadan 
Karahuyuk - Gokçeoğlu Koyu yolunun Karaçay, yolu, ile çatıştığı noktaya 
doğru hat, doğusu adı geçen yolların çatıştığı noktadan Gokçeoğlu Köyü 
okuluna doğru hat, güneyi - Gokçeoğlu Koyu okulundan Acemboğazı sırtına 
dikilen ve 1/10000 «ııkyaslı krokisinde (II) numara ile gösterilen beton 
sütuna doğru hat batısı Adı f ecen II No lu beton sulundan başlayıp yi
ne Acemboğazı sırtına dikilen ve krokisinde (I) numara İle gösterilen be
tan sütundan geçerek hudut başlangıcı olan Kireç Köyü - Gokçeoğlu Köyü 
yolunun Acemboğazı - Karatokat yaliylc çatıştığı noktay ı kırık hat, smır
larıyle çevrili (707) hektardan ibaret sahadaki Lületaşı için, (1) - Genel
kurmay Başkanlığrndan büdlrtlecek şartlara riayet olunması, (2 Sahadaki 
Lületaşla 1 mm istismarı ancak kuyu hafri suretiyle mümkün olabileceğin
den açrlacak kuyuların biri hava ve emniyet kuyusu, diğeri ihraç kuyusu 
olmak üzere ıkı kuyu halinde açılması, derinliklerde tesadüf olunacak su
ların boşaltılması içm lüzumlu fennî tesislerin kurulması, (3) - ileride Ba
kanlığımıza yapılacak teftişlerde görülecek noksanların İkmal edilmesi, 
şartlariyle, 4268 sayılı kanunun 13 üncu maddesi uyarınca on yıl süre ile is
teklisine işletme ruhsatnamesi verilecektir tsteklilerin 25/4/1946 tarihin
den başlıyarak bir ay içinde Bakanlığımıza başvurmaları lüzumu İlân olu
nur 1087/4-3 

(Resmî Gazete) 



25 MAYIS 1946 SaMfe: 10635 

Maliye Bakanlığından 

% 7,5 faizli 1934 ikinci Bira Turk Borcu Tahvillerinin 25/5/1946 ta
lihinde vadesi hulul edecek 24 sayılı kuponlarının Turk lîrasıyle proviz
yonları, Osmanlı Barıkasr nezdmde tesis edilmiştir 

Bu tahvillerin 25/5/1946 taksiti ıçm İstanbul piyasasında beher ku
pon mukabili 18,75 Fransız Frangı'nın Turk lîrasıyle tutarı 0,203126 Turk 
lirası tediye edilecektir 

/Bu meblağ kat'ı surette tâym edilmiş olup beş senelik zamanaşımı 
müddetine kadar bu vadeye ait kuponlar için 0,203126 Turk lirası ödene
cektir. 

Tediye müesseseleri şunlardır 
1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2 . Osmanlı Bankası 

1484 

Ekonomi Bakanlığından 

Edirne Ilının Uzunköprü ilcesine bağlı karaburçek Köyünde kâm olup 
mekşufen Devlete ait bulunan, kuzeyi Mehmet Pehlivan Ayazmasından 
Emin Ahmet Ayazmasına doğru hat, doğusu • Emin Ahmet Ayazmasından 
Çoban Ahmetçeşmesme doğru hat, güneyi Çoban Ahmet çeşmesinden 
başlayıp Çakmaksuvat Tepesinden geçerek Maruıçeşmeye kırık hat, batısı 
Marınçeşmeden sınır başlangıcı olan Mehmet Pehlivan Ayazmasına doğ
ru hat, sınrrlarr rle çevrili 900 hektardan ibaret sahadaki linyit madeni açrn, 

1 Bakanlrğımızca ileride yapılacak teftişlerde görülecek noksan
ların ikmal edilmesi, 

2 Genelkurmay Başkanlığınca rlerı sürülen şartlara riayet olun-
ması, 

Şartlarıyle, 4268 sayılı Kanunun 13 uncu maddesine uyularak beş yıl 
sure ile çıkacak isteklisine işletme ruhsatnamesi verileceğinden isteklilerin 
11/5/1946 tarihinden başlıyarak ıkı ay içinde Bakanlığımıza başvurmaları 
ilân olunur 

1211/4-? 

M . S. B. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 Okul ve Hst 1er ıçm ve mukaveleye bağlanmak üzere (4 900) 
kilo tuzsuz tereyağının satın alınması kapalı zaıf usulıyle eksiltmeye ko
nulmuştur 

2 Eksiltme 27 Mayıs 1946 pazartesi gunu saat f i l ) de komisyon 
binasında yapılacaktır. 

3 Muhammen bedeli (28 420) lira olup geçici teminatı (2 131) lira 
(50) kuruştur. 

4 Evsaf ve şartlar komisyonda görülebilir 
5 isteklilerin ihale saatmdan bir saat evvelme kadar teklif mek

tuplarını komisyona vermeleri. 
K l_1326/4-4 

1 Okul ve Hst 1er için (53) ton taze kabak kapalı zarfla alına
caktır Tahmin bedeli (11660) ilk teminatı (875) liradır 

ihalesi 4/Hazıran/1946 salı gunu saat (1130) da komisyonda yapıla
caktır 

2 Evsaf ve şartlar komisyonda görülebilir isteklilerin kanuna 
uygun teklif mektuplarım ihaleden bir saat evveline kadar komisyona 
vermeleri 

K. l__1424/4-2 

M. S. B. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beheri on dört bin litre hacminde yedi adet yer ustu benzin tankı 
satın alınacaktır Münakaşası 6 Haziran 1946 perşembe günü saat 14,30 
da Ankara'da M S B Sa Âl. K binasında kapalı zarf usulıyle yapıla
caktır Yedi tankm muhammen bedeli 81 657 lira 25 kuruş olup' muvak 
kat teminatı 5 332 lira 87 kuruştur Şartnamesi hergun ış saati dahilinde 
Komisyonumuzda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir Isteklıle 
rm yukarda bildirilen münakaşa saatinden bir saat evveline, 13,30 a ka
dar kanuna uygun teklif zarflarrnı makbuz mukabilinde Komisyonumu 
za vermeleri 

- K 2_1412/4-2 

M. S. B. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Ciheti askeriyece 200 ton köhne yunlu kumaş verilecek ve bu köhne 
kumaşın her 35 kilo kaışılığı 1 metre yenr kaputluk kumaş alınacaktır. 
Ve alınacak bu yeni kaputluk kumaşın beher metresi ıçm 14 kuruş da 
imalıye ücreti verilecektir. Bu işrn 29/5/1946 çarşamba gunu saat 11 de 
açık eksrltme suretryle pazarhğı yapılacaktır 

Numunesi, evsaf ve şartnamesi her gun öğleden evvel komisyonda 
görülebileceği gibi ayrıca evsaf ve şartname istanbul, izmir Levazım 
Amu liginde de görülebilir 

İmalıye ücreti ıçm muhammen bedel 800 lira 10 kuruş olup geçici te 
ınınatı 60 lira 1 kuruştur 

İsteklilerin belli günde banka teminat mektubu veya saymanlıklar 
dan alacakları temmat makbuzu ile müracaatları 

K 3_1325/4 4 • . 
M. S. B. 4 numaralı Satın Alma 

Komisyonundan 
Eskişehir Askerî Hastanesi ikmal inşaatı yaptırılacaktır Keşif 

bedeli 476224 lara 42 kuruş olup muvakkat teminatı 22798 lira 98 kuı us
tur İhale açık eksiltme ile 6 Hazıren 1946 perşembe gunu saat 16 da Ba
kanlık Satmalına Komisyonu binasında yapılacaktır Bu işe gııecekleı 
mümasü ehliyette ve keşif bedelinin yarısı kadar işin mütaahhidl olarak 
yapmış ve muvakkat kabulünü yaptırmış olduğuma dair vesikayı inşaat 
Dairesine ihaleden en az beş gun evvel ibrazla ehliyet vesikası alacaklar
dır Şartnameler hergun öğleden sonra 4 numaralı komisyonda gorulebr-
lır Istıyenler 1191 kuruşluk makbuz mukabilinde şartnameleri Bakanlık 
inşaat Dairesinden alabilirler (Hususi şartname komisyonda görülür ) 
isteklilerin kanunî belgeleri ve ehliyet vesikalarıyla mezkûr gun ve saatte 
komisyona müracaatlar r 

K 4_1414/4-,i 

• 
Kocaelr Asliye Hukuk Yargıçlığından izmit - Kerltrl Mahallesinde No 20 de oturur Osman oğlu Hasan 

Yılmaz tarafından, izmit - Hacıhızır Mahallesi Kabaran Çeşme Sokak 
No 37 de oturur Hasan kızı Ifakat aleyhine açılan boşanma dâvasının 
yapılan yargılamasında: 

Dâvâlının adresi meçhul kaldığından 2/4/1946 tarihli oturumda hazrr 
bulunmasr ıçm ılânen tebligat yapıldığı halde gelmemiş ve bir vekil de 
göndermemiş olduğundan hakkmda verilen gıyap kararının da ılânen 
tebliğine karar verilerek yargılama 30/5/1946 salı günü saat 10 a talik 
edilmiştir 

Belirli gun ve saatte dâvâlının Kocaeli Asliye Hukuk Yargıçlığında 
hazır bulunması lüzumu gıyap kararı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 1483 

» 
Lüleburgaz Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Lüleburgaz'ın Umurca Köyünden Hasan kızı Şehri içen tarafından 
Umurca Köyünden Mehmet oğlu Mehmet İçen aleyhine açılan ihtar dâ
vasının yapılan duruşmasında muddeaaleyhm ıkametgâhr meçhul oldu
ğundan ılânen tebligat yapılmış ve duruşma gunu gelmediğinden usulün 
398 ve mütaakıp maddelerine tevfikan gıyap kararı tebliğine ve gıyap 
kararının ılânen tebliğine karar verilerek duruşma 8/6/19 Î6 tarihine mü
sadif cumartesi gunu saat 9 a bırakılmış olmakla gününde gelmediği ve 
itiraz da etmediği takdirde gıyabında duruşmaya devamla karar verile
ceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur 

1454 

Lüleburgaz'ın özerler Mahallesinden Mestan kızı Teslime Vural 
tarafından istanbul Askerî Posta 13669 da Üstçavuş rken halr hazrr İka
metgâh adresi meçhul bulunan Üstçavuş Muammer Vural aleyhine açılan 
boşanma dâvasının yapılan duruşmasında muddeaaleyhm ikametgâhının 
meçhullyeti hasebiyle ılânen tebligat yapılmasına rağmen duruşma günü 
gelmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumun 398 ve mütaakıp 
•maddelerine tevfikan duruşmanın gıyabında yapılmasına ve ılânen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma gunu olan 8/6/1946 
cumartesi gunu saat 9 da Lüleburgaz Asliye Hukulk Mahkemesinde hazır 
bulunması ve gününde gelmediği ve müddetinde itiraz etmediği takdirde 
gıyabında duruşmaya devamla gıyapta karar verileceği tebliğ makamına 
kaıirm olmak üzere keyfiyet ilân olunur 1455 



Saiajfe: 10636 _ , (Resmî 

Jdd / ındırhk Bakanlığından 

Yapı işleri İlânı 

1 Eksiltmeye konulan ış Şıbınkurahısaı da yapılacak hastane 
binası işidir. 

Keşif tutan (350 089 8BI liradır 
2 _ Eksiltme 28/5/1946 salı gunu saat 15 de Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı ve imar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarı 
usulıyle yapılacaktır 

3 Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıt laı Bayındırlık Bakan 
lığı Yapı ve İmar İşlen Reisliğinden (1750) kuruş karşılığında alınabilir 

4 Eksiltmeye gııebılmek için isteklilerin usulüne gore (17 753 60ı 
on yedi bin yedi yuz elli uç lira altmış kuruşluk geçici teminat vermeleı ı 
lâzımdır. 

İsteklilerin bu ışın teknik öneminde bir ışı ıyı surette başardığmı 
veya denetlediğim isbata yataı belgeleriyle birlikte ihale gününden en az 
tatil günleri hariç uç gun evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığma baş vura
rak bu ışın eksiltmesine girmek ıçm yeteılık belgesi almaları şarttır. 

5 İsteklilerin teklif mektuplaıını ihale gunu olan 28/5/1946 salı 
gunu saat 14 de kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Reisliğim 
vermeleri lâzımdır 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez 
1316/4- ı 

1 Su işleri 16 ncı Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Alanya-
Dimçayı sulaması regülâtörü ana kanalındaki noksan sınai yapıların ik
mali ve işletme binaları inşaatı işleri olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat 
vahidi esası üzerinden (308.554,55) liradır. 

2 Eksiltme 17/6J1946 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Ankara'da ^Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme Komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 İstekliler eksiltme şartlaşması, sözleşme projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartlaşması, umumi su işleri fennî şartlaşması ile özel ve fennî 
şartlaşmalarla projelen (15,43) Ura karşılığında Su İşleri Reisliğinden 
alabilirler 

4 Eksiltmeğe girebilmek için' isteklilerin 16.092,18 liralık geçici 
teminat vermesi ve bu ışm teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi 
muvaffakiyetle başardığmı veya idare ve denetlediğini isbata yarar bel
geleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatü günleri hariç) 
uç gun evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığma başvurarak bu işin eksilt
mesine girmek ıçm yeterlik belgesi almalan ve bu belgeyi göstermeleri 
şarttır 

Bu sure içinde belge isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler 
5 İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat öncesine kadar Su İşlen Reisliğine makbujî karşılığında vermeleri 
lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez 
1466/4-1 

Yapı ve İmar islen Reisliğinden 

t _ Türkiye Buyuk Millet Meclisi yeni binası lıaııü kanalizasyon 
ve dranaj tesisatı ısıdır 

Keşif bedeli (374 680,00) lıradıı 
2 _ Eksiltme 10/6/1946 pazaıtesı gunu saat 15 de Tuıkıye Buyuk 

Millet Meclisi İdareci Üyeler Kurulu odasında kapalı zarf usulıyle yapı
lacaktır. 

3 t . Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar (18,75) on sekiz 
lııa yetmiş beş kuıuş bedel karşılığında Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
imar İşlen Reisliğinden alınabilir 

4 Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin usulü dairesinde (18737,20) 
onsekız bin yedi yuz otuz yedi Ura yımı kuruşluk geçici teminat vermele-
n ve bu ışı yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı ve İmar İşlen Reisliğinden alınmış yeterlik belgesi göstermeleri lâ
zımdır 

Bu belgeyi almak ıçm isteklilerin bu ışın teknik öneminde bir ışı ıyı 
surette başardığını veya ıda-e ve denetlediğini isbata yarar belgeleriyle 
birlikte ihale tarihinden uç gun evvel 7/6/1946 tarihine kadar bir dilekçe 
ile Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar îşlerı Reisliğine baş vurmaları 

Gazete) ^ A . I ^ I İ L ^ L 
lâzımdır Bu sure içinde belge isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye gire-
mıyeceklerdır. 

5 tsteklıleı teklif mektuplaıını eksiltme gunıl oları 10/6/1946 pa 
zartesı gunu saat 14 de kadar alındı karşılığında lînyındıı lık Hakanlığı 
Yapı ve İmar İşlen Reisliğine vermeleri lâ/amdıı 

Postada olacak gecıkmeleı kabul edilmez 
I İ.'İO/İ- ; 

Yapı işlet i ilânı 

t _ Eksiltmeye konulan ış Bingöl Hüküm.1 kon ıgı yapımı İşidir. 
Keşif tutarı (533 680,27) liradır 
2 _ Eksiltmeye 11/6/1946 salı günü saat 15 de Bııyındıılık Bakan

lığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır 

3 Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kftğıtlaı Hayındıtlık lia 
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden (2.668) kuıuş mukabilinde alı
nabilir 

4 Eksiltmeye gııebılmek ıçm isteklilerin usulüne eaıe r25 097,21 ) 
yıımı beş bin doksan yedi lira yıı.uıbn kuruşluk gedil K ımmıl veı meleri 
lâzımdır 

İsteklilerin bu ışm teknik öneminde bir işi iyi sut ette buş'udığ'iıı 
veya denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden en 
az tatil günleri hariç uç gun evvel yazı ile Bayındırlık Milimliğimi baş 
vurarak bu ışın eksiltmesine gumek ıçm yeterlik belgi n almalan şnıttıı 

5 _ İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 11/6/1940 
salı gunu saat 14 e kadar almdı karşılığında Eksiltme Komisyonu Reisli
ğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecıkmeleı kabul edilmez 
1312/1-1 

•> 

Devlet Dt-mıryollatı Merkez 9 uru ıı Satın Alına komnyonuıııluıı 

465 ton bulgur almacaktıı 
1 Yukarda ısım ve miktarı yazılı malzemenin mubayaası Işı ka

palı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur 
2 _ Malzemenin muhammen bedeli 201600 (ikiyu'. (ioıtbln altıyüz) 

ve muvakkat teminatı 11480 lOnbubın doıtyıız sekseni İLI ,u lu 
3 _ Şartnameleı 500 kuıuş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-

neleı inde satılmaktadır 
4 _ Eksiltme Ankara'da tdaıe Binasında tiereç Daiı esinde topla

nan Merkez 9 uncu Satınalnıa Komisyonunca (i/6/1946 perşembe günü saat 
15,30 da yapılacakta 

Talıpleıın teklifleııyle kıtıumm tâyin ettiği vesilcılaı mı aynı gımde 
nihayet saat 14,30 a kadaı adı gecen Komisyon Başkanlığına venneleıi 
lâzımdır 

1429/4-2 

İstanbul Asliye Birinci Tıeatet Yargıçlığından 

Duımlupınar Vapuru ile İstanbul'da Y,ığ İskelesinde Sutıuf Sokak 
7 numarada Tuccaı Reşat Oğuz namına gönderilen i l i N markalı 28 
sandık ceviz içine ait ve 1100 kilodan ibaret bulunan) mala alt 9/3/1940 
tarihli ve 144 numaralı konişmento ile yine Ordu'dan Akın Kollektif Şit-
ketı tarafından mumaileyh Reşat Oğuz namına aynı vapuıa yüklotil-cıı 
(A. K markalı 13300 kilo ve 142 çuval derununda patatese alt) 8/3/1946 
tarih ve 143 numaralı konişmento zayi olduğundan iptaline karar veril
mesi istenmekle işbu ik i konişmentoyu bulanın 45 gün içinde mahkemeye 
getirmesi gftıımedığı takdirde iptaline kaıaı verileceği Hân olunut. 

1450/3-1 

Şarköy Asliye Kukuk Yatgıçlığınd.ın 

Şarköyun Tepe Köyünden Hüseyin oğlu Osman tîney t.nalından ku
lisi aynı köyden Sulbiye Üncy aleyhine acılan ıhtaı dâvasında ; Yeri bel
li olmıyan mezbuıe hakkında ılSnen tebligat ycpıldığı halde gelmediğin
den hakkında gıyap kararı ittihaz edıkAk yargılama 5/6/1946 çarşamba 
saat ona bırakılmış olduğundan o günde g lmcdiğl veya tarafından terrı-
sılen bir vekil de göndermediği takdirde y.ugılamamn gıyabında devatn 
edeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere Han olumu 

1432/1-1 

Itasbnkaulık Derlet Matbaan 
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4894  Türk-Yunan Ticaret ve Ödeme Anlaşmasının Üç 
Ay Uzatılması Hakkında Kanun         1
 
4895  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
Sözleşmesinin Onanması Hakkında Kanun        1
 
1899  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri  
Hükümeti Arasındaki Ödünç Verme ve Kiralama ve Mutalebelere  
Mütaallik Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun       4
 
İlanlar            5
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


