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Resmî Gazete
Kuruluş tariM: 7 Ekim 1336-1920

İdare veyazıişleri için
Başbakanlık Neşriyat ve Midevvent
Unuttu Müdürlüğüm
müracaat olunur

1 NÎSAN 1949

Sayı: 7171

CUMA

Bakanlar Kurulu Kararları
3
Karar Sayın, 8926

Karar Sayısı: 8942

Erzincan İline bağlı Tercan İlçesinin da* topraklı bölge olarak tesbttl; Tarım
Bakanlığının 11/3/1949 tarifeM ve
3707-1/197-1629/12908
sayılı yazısı üzerine, 4763 sayılı kanunun 18 İnci maddesine göre, Ba
kanlar Kurulunca 21/3/1949 tarihinde fcarartaşto-rtmıstır.

İsrail Devletinin derhal tanınması; Dışişleri Bakanlığının 24/3/1949
tarihli ve 35970/115 saydı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun 24/8/1949 ta*
rihll t o p l a n t ı m d a kararla^ırümıatır.
24/3/194»

21/3/194»

CUMHURBAŞKANI

«JMHURBASKANI
İSMET İNÖNÜ
Barbakan
S. GÜNALTAY

Devlet Baltanı
Busbakan Yardm.c
N. ERlM

Mtîlî Savunma Bakanı
H. ÇAKİR
VIülî Eğitim Bakanı
T. BANGUOĞLU
G . ve

Tekel Bakanı
Dr. F, Ş. BÜRGE

Taıun Bakanı
C.ORAL

Adalet Bakanı
F. SİRMBN

Dışişleri Bakanı
M. SADAK

Maliye Bakanı
1. R. AKSAL

M1

A

İçişleri B a & m
E. ERlSlRGtL
Bayındırlık Bakanı
S. ADALAN

Devlet Bekanı
". SÜMER

Eko, v* Tiearet Bakanı
C.

S. BARLAS

Ulagfersua Babası
Dr. K. SATIR

Sağ. ve S. Y. Bakam
Dr.K.BAY/ZİT
Çalışma B a k a m
R.Ş.SİRER

/MUT MÖNÜ
Baebakas
Ş.

GÜNALTAY

Mitli Savunma Bakanı
H. ÇAKİR
Millî Eğitim Bakanı
T. BANGUOÖLU
G . ve Tekel Bakası
Dr. F. $. BÜRGE

Devkt Bahanı
Baçbakaa Yankncı*
N. ERlM

Bevta Baham

İçişleri Bakam

laateVni Sakanı
N. SADAK

N.

E. ERlSlRGtL
Baymdvhk Bakam
$. A D ALAN
Tansa Bahanı
C. 0RAL

SÜMER

Adalet Bakanı
F.

SIKMEN

M afiye Bakam
t. R. AKSAL

;». vı» Tl-aret Bakanı Sağ. ve S. Y. Bakan
C. S. BARLAS
Dr.K.BAYlZtT
Uhgtuma İskanı
Dr. K. SATİR

Çahpta Bakamı
R. S. StRER

TEBLİĞ
«not €taaat

MttdteftigU 7

Üt- İn
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« M * Komisyonu Bas-

Bnr»a îfînh» Gemlik İlcesine bagb AdKje Kftyfindekl
ormanların taihdtt kam riarttınağı
Gemlik - Orhangazi ilce hudutlarını takiple köy camiasına dâhil
toplu tarlalara kadar uzanan orman ııııijjııaııın
1 — Kuzey: Orhangazi - Gemlik sınırında: ÇSfitlifc deresinin yolu geç
tiği Mangaaar sırtındaki Osman Kaya tarlaattadan torik batlarla güneye

doğru Mangazar boğazına, jSakarya mevkiine, Btfe tarlasına, Makarya'ya,
doğukuzeye d o ğ r u Bostanhk dereatlnl takiben KsplangesMl dört y « l a £ zına, Kaplan yolunu takiben Kaptandere sırtına;
D o ğ u s u : Orhaagact - Gemlik omumda: Kaplan deresini gfineye
doğru takiple mezkur derenin başı ötem Karapınar'a, Karapmar'm b a ş ı
olan Çakılhkboğazı deresi başına, doğuya doğru Belgöran'* giden ûaf
yolunu takiben Kiraahohık yolandan »akaralan'a, Kiraahfcofras Birtnıa,
Çamurlugürgen'e;
Güney: Güneybatıya doğru bir hattı m ü s t a k i m ile H&ımdiye ve K a 
tırlı m u S ü aınırianadao Sakardere baela-ısa, BfeSeck veya Handere fent

Sahife: 15862

1 NtSAN 1949

verilen '(Harun Baksoy) tarlasının güney ucuna, batıya doğru Katırlı'dan

4 — 3116 sayılı kanunun 7 inci maddesine göre sınır tutanakları
krokisi ve müsbit evrakı özete bağlanarak muhtarlık odası kapışma
asılmak suretiyle ilân edildiği cihetle tutanak münderecatına nura olmıyanlar askı tarihinden İtibaren üç ay İçinde mahallî mahkemelere mü
racaatla itiraz edebilirler, aksi halde; tutanakların kesinleşeceği Dan ve
tebliğ olunur.

Lâtif Ağa, Molla Hüseyin Ağa, Dellkavaklıkta Adliyeli Tabir Paker tar

lası güney uçlarına.
Batısı: Delikavaklık, Tatarköy toplu tarlalarını kuzeye doğru k i 
rde hatlarla takiben Acıdere, Kumluk, Acısu, Aktopraklar, Ihlamurluk,
Katırh yolu batısı, Kaldırırndüzü, Demircidere bası, Kiremithane, Değirmenkapı, Yörükyatağı, Çiftlik yolu ile kuzeyde başlangıç noktası olan
Çiftlik deresinin yolu geçtiği Mangazar sırtındaki Osman Kaya tarlasına.
İ ç ve dış poligon müteselsil numaralı kazıklarla çevrilerek tutanaklariyle
1/10.000 ölçüsündeki krokisinde gösterilmiştir.
2 — Yörükyatağı, Boetaalıkdere başı, Demircidere, Sakardere, K a 
rapınar, Erlcek İsimlerini taşıyan (321) hektar genişliğindeki ormanların;
ötedenberi kavgasız ve fasılasız Devletin basit baltalık ormanı olduğu,
tasarruf ve mülkiyete esas vesaikin 3116 sayılı kanunun (8) inci madde
sine uyularak ibraz edilmemesinden anlaşılarak bu ormanların Devlet
adına ve Ericek Devlet Onmam içinde (158) parsel numarasiyle Asım özer
ve Harun Baksoy'a aidiyeti İddia edilen ¡(5,35) hektarlık tarlanın tutana
ğında tafsilâtiyle zikredilen mübrez tapunun reddiyle fiilî durumunun
tesbitine ekseriyetle karar verilmiştir.

7 No. lu O. T. K . Başkam

Ormancı Üye

Behzat Gülen

Niyazi Akta/y

Hukukçu Üye
Nail

Kitapçı

I

i

Bilirkişiler
Nuri Tümer

Osman Taşkın

Orman Tahdit Komisyonunca tesbit edilen hudutlar girift bir va
ziyet arzettiği ve köy şahsiyetine alt fundahklann ve köyümüzün 1293 te
teşekkül ettiğine göre bu fundahklann Devletçe iskânen verilmiş olduğu
nazarı ehemmiyete ahnmadığuıdan bu k a r a r ı müstenkif en imza ederiz.
BtUrtüşüer

& — 3116 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre tutanaklar ve kro
kisinde sınır İşaretleri gösterilmiş olup ayrıca hüsnü muhafazası da teb
liğ edilmiştir.

Nuri Tümer

Osm an, Taşkın
3088

İLÂNLAR
M . S. B. Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
1 — Geyve'de ¡(¡12) aded cephanelik binası kapalı zarf usuliyle yaptttnlacaktır. B i r binanın muhammen keşif bedeli 1(9.451,59) Ura ve hepfltniü muhammen keşif bedeli ¡(113.419,08) Dara, olup muvakkat teminatı

2 — Taliplerin kanun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarım muayyen olan saatten Wr saat evvel Komisyona vermeleri.
3 — Şartnameler ve liste her gün Hastanede ve İstanbul Sağlık Mü
dürlüğünde görülebilir.
990/
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ı(6.921) liradır.

2 — (Eksiltmesi 13 Nisan 1949 Çarşamba günü saat (15,30) da A n karada Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. B u işe girecek
lerin buna benzer 1(60.000) liralık bir İnşaatı ikmal ve kabul ettirmiş ol
duğunu gösterir belgesini ihaleden en az üç gün evvel Bakanlık İnşaat
şubesine ibraz edip yeterlik belgesi alacaklarıdır.
8 — Şartlaşmalar her gün öğleden evvel İstanbul'da Harblye'deki
LV. Amirliğinde görülebilir. Ve İsteyenlere keşif ve şartnameler (570) ku
ruş bedelle Ankara'dakl Komisyondan verilir.
4 — Teklif mektuplarının 13/4/1949 Çarşamba günü saat 14,30 a
kadar Komisyona verilmesi.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
Gözlükçülük kursu açılacaktır,
3958 sayılı kanunun 2 noi maddesi gereğince 20 Mayıs 1949 gününde
İstanbul Şişli Çocuk Hastanesinde bir gözlükçülük kursu açılacaktır.
Taliplerin hüviyet n\rA^m ve ortaokul diploması tasdikli örnekle
riyle 2 aded vesikalık fotoğrafı ve sağlık raporunu bir dilekçe Üe en g e ç
10 Mayıs 1949 gününe kadar Bakanlığa göndermeleri İlan olunur.
1109
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Bayındırlık Bakanlığından:
1 — Askeri Fb. 1ar İçin ¡(16.000) kilo kulp ipi kapalı zarf usuliyle
satın alınacaktır. (Kilosu (269) kuruştan hepsinin muhammen bedeli
(40.350) lira olup muvakkat teminatı (3.027) liradır. (7.500) kilodan
aşağı olmamak şartiyle i k i a y n istekliye ihale edüebilir.
2 — Eksiltmesi 13 Nisan 1949 Çarşamba 'günü saat (16) da Anka
ra'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapüacaktır. Şartlaşmalar her
gün öğleden evvel İstanbul'da Harfoiyedeki Lv. Amirliğinde görülebilir.
Ve istlyenlere şartnameler (205) kuruş bedelle Ankara'dakl Komisyondan
verülr.
3 — Teklif mektuplarının kanuni belgeleri tamam olarak 13 Nisan
1949 Çarşamba günü saat (15)« kadar Komisyona verilmesi.

•

1053/44

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden:

Cinsi: Eczayı tıbbiye, miktarı: 190 kalem, muhammen fiyatı
45.822,10 Ura, muvakkat teminatı: 3.436,65 Ura, ihale günü: 7/4/1949 Per
şembe saat 14 t e.
1 — Ankara Numune Hastanesinin 1İ949 yılı İhtiyacı için yukarda
yanlı (190) kalem eczayı tıbbiye kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur.

Eksiltmeye konulan İş:
1 — Terme deresi düzeltimi inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli
fiyat birimleri esası üzerinden (927.067) Ura (34) kuruştur.
2 — Eksiltme 20/4/1949 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat
,(16) da Ankara'da Su İşleri RelsUğl binası içinde toplanacak olan Su E k 
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuUyle yapılacaktır.
3 —• îstekUlerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık İşleri Genel
Şartlaşmasını ve Su İşleri Umumi Fennî Şartlaşmasını (46) Ura (35) ku
ruş karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin lstekUlerin ¡(40.832) lira (69) kuruş
geçici teminat Vermeleri ve bu iştn teknik ehemmiyetinde bulunan diğer
bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini İspata yarar
belgeleriyle birUkte eksiltmenin yapılacağı günden en az ,(tatU günleri
hariç y üÇ gün evvel yata İle Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu İşin
eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göster
meleri şarttır.
Bu süre İçinde belge İsteğinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler.
5 — lstekUlerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir
saat öncesine kadar 3u İşleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri
lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
1090/4-1

Sehsfe: 1S863

(Ream! Grate)

I SISAN Wd
Ankara Jandarma Satmalıma Komisyonu Başkanlığından:

Jandarma Muhafız Taburu ihtiyacı için defaten teslim (4.000) kilo
s a d e y a ğ ı kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. Kilosunun muham
men bedeli (630) kuruş, geçici teminatı 1.890 liradır. İhalesi 20 Nisan 1949
•Çarşamba g ü n ü saat 15 te Jandarma Genel Komutanlık Dairesi İçinde
Jandarma Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatin
den bir saat evvel Komisyona müracaatları.

1122/4-1

7 — Bu işe gireceklerin 1949 yılı ticaret odası kayıt vesikası İle
başarabileceğine dair ehliyetlerini havi teklif (mektuplarının 2490 sayılı
kamunun 32 nci maddesine göre hazırlıyarak ihale günü saat 15 e kadar
Belediye Başkanlığına verilmesi şarttır. İlân olunur.
(Postada vâki gecikmeler kabul edilmez).
1084 / 3-1

Erzurum Asliye Hukuk Yargıçlığından:
948/581

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından:
Üstübeç almacak
1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı 3 liste muhteviyatı üstübecin
s a t ı n alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Her listenin muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları
aşağıda gösterilmiştir.
3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden ve
Haydarpaşa'da Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden verilir.
4, — Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 18/4/1949 Pazartesi günü
saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin
ettiği vesikalarım aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mu
kabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen va
kitten önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile gönder
meleri.
İiste
sıra
No:

1
2
3

Malzemenin ismi
Çinko üstübeci
Kurşun üstübeci
İspanya üstübeci

Miktarı
Kg.
40.000
5.000
5.000

Muhammen
bedel
L. K.

Muvakkat
teminat
L. K.
4.850
956,25
67,50

72.000
12.750
900

Erzurum Abdurrahman A ğ a Mahallesinden Mustafa kızı Hatice Ye
nin tarafından Erzurum Eminkurbi Mahallesinden Muzaffer Yenin aley
hine ikame olunan boşanma dâvasının yapılan yargılamasmda:
Dâvâlının adresi meçhul k a l m ı ş ve yapılan tebligatların bilft tebliğ
İade edilmiş olması sebebiyle adına davetiyenin ilânen tebliğine karar
verilmiş olduğundan yargılama günü olan 7/4/1049 günü İçin davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

1131 /1-1
Pertek Asliye Hukuk Yargıçlığından ?
Dosya No : 948 -199
Davacı: Pertek'in İstiklâl Mahallesinden Mehmet oğlu Halil Sungur
tarafından dâvâlı: Aynı mahalleden Recep oğlu Abdullah Sungur aley
hine İstiklâl Mahallesinin Bahçeleraltı mevkiinde sarkan kendi mülkü
garben Mustafa ve Hıdvr, şlmalen yol ve ark, cenuben yol ile çevriU tarla
nın nısıf hissesi 1328 tarihinde yapılan rızai taksim neticesinde dâvâlı Ab
dullah hissesine İsabet etmiş ve o tarihten şimdiye kadar da bilâ niza ve
fasıla kendi tasarrufunda bulunduğundan Medeni Kanunun 639/2 nci mad
desi gereğince adına tesciline dair açılan dâvanın Pertek AsUye Hukuk
Mahkemesinde cereyan etmekte bulunan duruşması sırasında :
Yukarda mevki ve sınırları yazılı bulunanı taşınmaz malda bir hak
İddia edenler varsa ilân tarihinden itibaren bir ay içerisinde Peretk As
liye Hukuk Mahkemesine başvurmaları ilân olunur.
1

1039
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Akyazı Asliye Hukuk Yargıçlığından:
Sinop Sulh Hukuk Yargıçlığından:
Sinop'un Kaleyazısı Mahallesinden Bakkal Seyit Saraç tarafından
Camikebir Mahallesinden Salim Saraç, A l i oğlu Salâhattln, Hacı Halil
oğlu Ali, AH oğlu Necati, A l i kızı Cemüe, A l i karısı Fatma, Ali kızı Pakize, Necati karısı Naciye ve AH mahdumu Mehmet Atıf aleyhlerine açı
lan izalei şüyu dâvasının yapılmakta olan yargılamasında:
Dâvâlılardan Salim Saraç'tan maadası dâvâlılar Salâhattln, Ali, N e »cati, Cemile, Fatma, Pakize, Naciye, Mehmet Atıf'ın ikametgâhları meç
hul bulunmuş olmakla kendilerine ilânen tebligat yapıldığı halde duruş
maya gelmemiş ve bir vekil de göndermemiş olduklarından kendilerine
yine ilânen gıyap karan tebliğine ve duruşmalarının 6/5/1949 gününe bı
rakılmış olduğundan duruşma gününde hazır bulunmadıkları veya bir
vekil de göndermedikleri takdirde haklarındaki yargılamanın gıyaben icra
kılınacağı ilân olunur.
1094 /1-1

Bolu Belediye Başkanlığından:
1 — Eksiltmeye konulan İ ş : Bolu'ya getirilecek içme suyu tesisa
tında kullanılmak üzere 75 M / M İlk 2571 metre, 100 M / M İlk 2870 ve 125
M / M İlk 5750 metre uzunluğundaki font su borusu ile 7726 kilogram ağır
lığında muhtelif ferş aksamının satm alınması.
2 — Su borusu ve hususi ferş aksamının satın alınması için 22 Mart
İ 9 4 9 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan ihaledeki taliplerin teklifleri
mevzuata uymadığından kabul edilmeyip eksiltmesi 29 Nisan 1949 Cuma
günü saat 16 ya bırakılmıştır.
3 — Font boru ve aksamının İstanbul veya İzmit
teslimi muhammen bedeli ¡(120.648) liradır.

gümrüklerinde

4 — Geçici teminatı (7.282,40) Uradır.
5 — Bu mubayaaya ait şartname Belediyemizden parasız verilir.
6 — MUtaahhide banka teminatı gösterdiği takdirde ihale bedelinin
% 25 miktarı peşinen ödenebilecektir.

426
Akyazı'nın Ramaslı K ö y ü ittisalinde doğusu mera, batısı Kumköprü,
kuzeyi Kumköprü, güneyi Kumköprülüler ve mera ile mahdut 120 de
kar ve 500 Ura kıymetinde bir parça gayrimenkulun Ramaslı K ö y ü m â 
nevi şahsiyetine izafeten K ö y Muhtarı Ahmet Başer vekili Adapazarı Avu
katlarından Attlla Aşıroğlu tarafından müvekkili adına tapuya tescilini
talep ettiğinden mezkûr gayrimenkulde bir hak iddia edenlerin y a z ı ile
A k y a z ı Asliye Hukuk Yargıçlığına 28/4/1949 dan evvel ve ilân tarihinden
İtibaren 1 ay mukayyet olmak üzere evrakı müsblteleıiyle beraber m ü 
racaatları ilan olunur.

1037
Çivril Asliye Hukuk Yargıçlığından:
Davacı Çivril'de oturan ve İzmir'in Fevzipaşa Mahallesi 3298 evin
de Abdullah Kozlu ile aynı evde Hasan Remzi kızı A y ş e Kozlu aralarında
görülmekte olan boşanma dâvası üzerine dâvâlının İkametgâhı meçhul
bulunduğundan ilânen davetiye tebliğ edilmiş ve muayyen olan günde
davete İcabet etmemiş ve bir itirazda da bulunmamış olduğundan hakkın
da gıyap kararı verilerek ilânen tebliğine ve duruşmanın bırakıldığı
15/4/1949 gününde Çivril'in Asliye Hukuk Mahkemesine gelmediği ve bir
itirazda bulunmadığı takdirde duruşmaya gıyabında devam olunacağına
karar verilmiş olduğundan keyfiyet tebliğ ve ilân olunur.
1034
•Çemlşgezek Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Çemişgezek'in. Sinsor Köyünden Hasan o ğ u l l a n İbrahim ve Hıdır
Demir tarafından Nüfus İdaresi aleyhine açılan soyadının değiştirilmesi
dâvasının yargılaması sonunda:Adı geçen İbrahim ve Hıdır'ın Demir soyadlarının (Baloğlu) olarak,
değiştirilmesine karar verildiğinden keyfiyet Medeni Kanunun 26 nci mad
desi gereğince İlân olunur.
1040
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S a h » « 15864

D. D. Y . ve D. H . Y. Genel Müdürlükleri Yardım Cemiyeti Başkanlığından:
Oemiyetimiz Genel Kurulunun 28/3/1949 tarihinde âdi surette vukubulan toplantısına ait gündemin 5 inci maddesinde zlkrolunan nizamna
menin 10 uncu maddesine mütaallik bulunan ve yine 6 nci maddesinde
yazılı olan hususlar tekrar müzakere edilmek üzere Genel Kurul 15 Nisan
1049 Cuma günü fevkalâde surette içtima edecektir.
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evvelce duhuliye kartı almış olan hissedarlarımızın 13/4/1949 tarihü&de
muayyen günde görüşülmek üzere toplantıya gelmeleri ilân olunur.
1109 /1-1

Kilis Asliye Hukuk Yargıçlığından:
493
Kilis'in Şıhabdullah Mahallesinden Hasan kızı Beîkls Ekinci tara
fından Büyükkütah Mahallesinden olup İstanbul Sirkeci Şeref OteBnde
misaf ireten bulunmakta iken halen bulunduğu yer belli olmıyan M eh«ast
Ali oğlu Şoför Mustafa Karakaya aleyhine açılmış olan boşanma dâvası
nın duruşması sonunda:

Akhisar Tütüncüler Bankası Türk Anonim Şirketinden:
İkinci yıllık hissedarlar toplantısı davet ilânı
Evvelce ilân edilen gündem ile 28/3/1949 tarihinde toplanan Genel
Hissedarlar Heyetine Sermayenin onda birine sahip hissedarlar tarafın
dan vâki olan müracaat üzerine Ticaret Kanununun 376 nci maddesine
tevfikan Genel Toplantı on beş g ü n sonraya, talik edilmiş olduğundan

Tarafların şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına 3/3/1949 gte.
ve 493/123 sayılı kararla hükmedilmiş olduğu ilâm tebliğine s a y ı l m a k
üzere ilân olunur.
Î046

T. C. Merkez Bankasından :

26 Mart 1949 Vaziyeti
AKTİF
Lira

Altın: Safi Klg.
Banknot
Ufaklık

Ö9.73i6,7ö5

Dâthdldeki m u h a b i r l e r :
Altın: Safi Klg.
Türk lirası
H a r i ç t e k i muhabirler :
A l t ı n : Sâfl Klg.

2119.724^05,96
2.50L8K8,—
.1.501.1i6S,o2

P A9tl»

Lira

Lira

Lira
15^000.086,—

Sermaye :
ihtiyat akçesi :
223.727.489,58

Âdi ve fevkalade
Hususi
Hususi (Bankamız kanunu madde 19)

20.215.763,45
6.000.000^—
S7«J862^2

26.794.625,67

Tedavüldeki banknotlar:
319.802,80

74.500,921

319.802,80

H a z i n e tahvilleri :
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan
Hazine tarafından vâki ödemeler

158.748.563-

Deruhte edüen evrakı nakdiye bakiyesi
Karşılığı tamamen altın olarak emis
yona konulan:
Karşılığı döviz olarak emisyona ko
nulan:
a - 3133 sayılı kanuna göre
b - 0256 »
»
»
Reeskont mukabili emisyona konulan

109,1(72.953^-

49.575.610,-

234.735^65,88

Döviz borçluları:
a - 8133 sayılı kanuna göre alman:
Hariçteki muhabirler
Muhtelif
b - 0256 sayılı kamına göre alınan:
Hariçteki muhabirler
Muhtelif
c - Kliring borçluları

Deruhte edüen evrakı nakdiye
Kanunun 6-8incl maddelerine tevfikan
Hazine tarafından vâki ödemeler

31.162.918,85
1.429.527,46
84.a62.98V-

2.577,-990,15

125.073.167,04

25r5.23l2.980,-

—r

« 9 . 6 * * . 8Wv—

Mevduat :
Iö8.7f4a56&,49.575.600,-

109.172.953 —

Altın
Hazine
Safi Klg. 46.460,198
Amortisman Sandığı
»
.2.110,797
Türk lirası

1(46385.397^4
«.650.636,33
131.050.576,15

284JM&.«M£t

Senetler cüzdanı:
Ticari senetler

714.717.387,42

Tahviller cüzdanı ı
a - Deruhte edilen evrakı nakdiye
karşılığı esham ve tahvilât (ttlbari k ı y m e t l e )
b - Banka malı tahviller
Avanelar t\
Altın ve döviz üzerine avans
Tahviller üzerine avans
Hazineye k ı s a vadeli avans

a - 3133 s a y ı n kanuna göre alınandan:
Hariçteki muhabirler
221.530*82
Mevduat
' 2.274.19,1,26

aL011.307.j6»
löu675.658,59

23.164^2
10.672.420JSS
1.770.000,—

Hissedarlar t
MnbJeÜf t

96.686.966,02

12,465-58547
4.500.000,—
41.759.787,97

TOPLAM

Döviz taahhütleri :

1^63.158.404,88

«.495.723^08

Muhtelif
52S6 sayılı katrana g ö r e alınandan:
Hariçteki muhabirler 7.1fr2.554,46
Mevduat
,7.223.970,96

11.711191881^4

Muhtelif

•41.378.321,52
13uffi0^aQ39

Kbring alacaklıları

14.396.325,42

234.542. UAM

Muhtelif :
TOPLAM
1 Temmuz 1998 tarihinden itibaren:
Iskonto haddi •% i A l t ı n üzerine avans
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Sayı:7171

İÇİNDEKİLER
Bakanlar Kurulu Kararı

Sayfa

3/8926 Erzincan İline Bağlı Tercan İlçesinin Dar Topraklı Bölge Olarak Tesbiti
Hakkında Karar
3/8942 İsrail Devletinin Derhal Tanınması Hakkında Karar

1
1

Tebliğ
Bursa İlinin Gemlik İlçesine Bağlı Adliye Köyündeki Ormanların Tahdit Kısa Dayanağı
Hakkında Tebliğ

1

İlanlar

2

ithalât işlerine dair Sirküler

