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I — Umumi hükümler 
Madde 1 — Yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek 

ve bunlardan çeşitli yönden faydalanmak maksadiyle Bayındırlık Vekâ
letine bağlı hükmi şahsiyeti haiz mülhak bütçeli «Devlet Su işleri Umum 
Müdürlüğü» kurulmuştur. 

Bu kanunda «Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü DSİ remzi ile ifa-
de edilmiştir » 

II — Vazife ve salâhiyetler 
Madde 2 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün vazife ve salâ

hiyetleri şunlardır: 
a) Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana ge

tirmek; 
b) Sulama tesislerini kurmak, sulama sahalarında mevcut parsel

lerin tamamım veya aksamını gösterir harita ve plânları yapmak veya 
yaptırmak ve icabı halinde kadastrosunu yaptırmak; 

c) Bataklıkları kurutmak; 
d) a, b, c fıkralarındaki faaliyetlerle ilgili olanak şartiyle sudan 

ve zaruret halinde yardımcı diğer kaynaklardan enerji istihsal etmek; 
e) Şehir ve kasabaların içme su ve kanalizasyon p r o j e l e r i n i tetkik, 

tasdik ve murakabe etmek; 
Köy içme suları için teknik organizasyon ve murakabeyi sağlamak 

ve bu iş için Bayındırlık Müdürlükleri emrinde çalışacak lüzumlu bilgiye 
sahip elemanları yetiştirmek; 

f) Akar sularda ıslahat yapmak ve icabedenleri seyrüsefere elve
rişli hale getirmek; 

g) Yukardaki fıkralarda yazılı tesislerin (Çalıştırma, bakım ve ona
rım dâhil) işletmelerini sağlamak; 

h) Yukardaki fıkralarda yazılı işlerle i lgi l i olmak üzere rasat, 
tecrübe, istatistik, araştırma ve her türlü istikşaf işlerini yapmak ve 
ezcümle toprağın cins ve karakterini, yetiştirilecek mahsul nevilerini ve 
elde edilecek zirai, iktisadi faydaları ve verimlilik derecelerini tesbit 
etmek ve bu mevzularda gerekirse i lgi l i vekâlet ve müesseselerden fay

dalanmak, amenejman plânları hazırlamak ve bunları, temin edecekleri 
fayda ve ele alınmalarındaki zaruretlere göre seçmek, sıralamak ve Ve
kâlete teklif etmek; 

i) Yukardaki fıkralarda yazılı işlerin her türlü etüd ve projelerini 
yapmak veya yaptırmak (Bunlardan d fıkrasında yazılı işlerde Elektrik 
İşleri Etüd İdaresi ile işbirliği yapar); 

j) Tesislerin yapılması hususunda her türlü malî imkânları araş
tırmak ve icabı halinde ortaklıklar kurulmasını Vekâlete teklif etmek 
ve Maliye Vekâletinin muvafakat ve kefaleti ve İcra Vekilleri Heyeti 
kararı ile uzun vadeli iç ve dış (istikrazlar yapmak; 

k) Umum Müdürlüğün yaptığı veya devraldığı tesislerden işlet
melerini bizzat deruhde etmediklerinin işlemelerini sağlamak üzere iş
letmeler kurmak, ya doğrudan doğruya veyahut da işletmeler marife
tiyle ortaklıklar teşkil etmek ve lüzumu halinde tesisleri hakikî ve hük
m i şahıslara devretmek üzere Vekâlete teklifte bulunmak; 

1) Hükümet daireleriyle Hükümete bağlı müesseseler ve diğer 
hükmi ve hakikî şahıslar tarafından yapılıp âmme menfaati bulunan ve 
Umum Müdürlüğün vazifesi ile ilgil i işlere ait proje ve keşif evrakını 
tetkik ve tasdik etmek, inşaatın yapılmasının proje ve fennî icaplara 
uygunluğunu murakabe etmek ve bu işlerin etüd ve projelerini uygun 
gördüğü bir ücret mukabilinde yapmak veya yaptırmak; 

m) Umum Müdürlüğün yukarki fıkralarda yazılı çalışmalarının 
yürümesine ve gelişmesine muktazi garaj ve atelyeleri, makine ve mal
zeme ambar ve depolarını, idare binalarını, servis ve akaryakıt tesis
lerini, lâboratuvarları, deneme istasyonlarını, işletme ve koruma emni
yetlerini sağlayacak bina ve lojmanlarla telefon şebekelerini, radyo ve
rici istasyonlarım, Umum Müdürlüğün vazifelerinin verimli yönetimine 
yarayacak diğer tesisleri yapmak veya yaptırmak, teçhiz etmek, kira
lamak ve bakımlarım temin etmek; 

ta) Umum Müdürlüğün vazifesi İçinde bulunan işlerin yapılmasına 
lüzumlu arazi ve gayrimenkulleri kanunlarına göre muvakkat olarak 
işgal etmek veya istimlâk etmek veya satın almak; 

o) Umum Müdürlüğün çalışma konusuna giren İşleri yapmaya 
lüzumlu malzeme, makine, teçhizat ve taşıtları seçmek, sağlamak, ça
lıştırmak ve icabında kira mukabili vermek ve bunlar için gerekli tamir 
atelyeleri ile tesisleri kurmak ve işletmek. 

/ / / — Teşkilât 
Madde 3 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bir Umum Müdürün 

idaresi altında merkez teşkilâtı ile merkez dışında bölge müdürlüklerin
den ve bu kanuna göre kurulacak işletmelerden teşekkül eder. 
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Madde 4 — Umum Müdürlüğün merkez teşkilâtı: 
Bir Umum Müdür Muavini ile Etüd ve Plân Dairesi, Proje ve İn-

şaat Dairesi, İşletme Dairesi, İdari İşler Dairesi reislikleri ve Teknik, 
Hukuk, Tarım ve İktisat Müşavirlikleri, Makine ve Muhasebe müdür
lüklerinden terekkübeder. 

Madde 5 — B u kanunun 2 nci maddesinde yazılı işler Umum Mü
dür tarafından yürütülür. Umum Müdür bu işleri salâhiyet ve mesuli
yetleri ile birlikte kısmen veya tamamen Umum Müdür Muavinine, daire 
reislerine ve bölge müdürlerine yaptırabilir. Ancak bu husus Umum 
Müdürün mesuliyetini ortadan kaldırmaz. 

Madde 6 — Umum Müdür Bayındırlık Vekilinin inhası üzerine müş
terek kararla, Umum Müdür Muavini île daire reisleri, Teknik, Hukuk, 
Tarım ve İktisat müşavirleri taşrada bölge müdürleri Umum Müdürün 
teklifi ve Bayındırlık Vekilinin tasdiki ile tâyin, nakil ve terfi ettirilir. 
Muhasebe Müdür ve memurları Maliye Vekâletince tayin edilir. Bunların 
dışında kalan aylıklı memurlarla bütün, hizmetlilerin tâyin, terfi ve na-
killeri res'en veya taşra teşkilâtı için ilgili bölge müdürünün ve merkez 
teşkilatı için ilgili daire reisinin inhası ile Umum Müdür tarafından ya-
pılır. 

Madde 7 — Umum Müdürlüğü İlgilendiren konularda f ikir ve mü-
talâa beyan etmek üzere Umum Müdür veya muavininin reisliği altında 
bir Müşavere Heyeti kurulur Bu heyet daire reisleri ile Teknik, Hukuk, 
Tarım ve İktisat müşavirlerinden terekkübeder. 

Heyet Umum Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kere toplanır. 
Madde 8 — Etüd ve Plân Dairesi : 
Bir Reis ile, 
a) Hidrolojik ve meteorolojik rasat, topografya, Jeoloji, 
b) İktisadi, İçtimai ve teknik tetkikler, 
c) Plânlama ve programlama, 
Fen heyetlerinden teşekkül eder. 
Madde 9 — Proje ve İnşaat Dairesi : 
Bir Reis ile, 
a) İnşaat projeleri, 
b) Makine ve elektrik tesisleri projeleri, 
c) İnşaat ve montaj İşleri, 
d) İçme suyu ve kanalizasyon, 
Fen heyetleriyle İstimlâk Şubesinden, teşekkül eder. 
Madde 10 — İşletme Dairesi : 
Bir Reis ile, 
a) Islah, 
b) Sulama, 
c) Enerji, 
d) Maliyet muhasebesi, tarife ve finansman, 
İşleri fen heyetlerinden teşekkül eder. 
Madde 11 — İdari İşler Dairesi : 
Bir Reis ile, 
a) Zat, 
b) Malzeme, 
c) Muamelât, 
d) Neşriyat, 
İşleri şubelerinden teşekkül eder. 
Madde 12 — Makine Müdürlüğü aşağıda yazılı işleri görür: 
Umum Müdürlüğün bilûmum makine ve taşıtlarının bakım, reviz

yon ve tamirlerim yaptırmak. 
Makinelerin çalışmalarım iş yerlerinde kontrol etmek. 
Madde 13 — Teknik Müşavirler aşağıda yazılı işleri görürler : 
Umum Müdürlük dairelerince hazırlanacak kanun lâyihası, nizam

name, talimatname, şartlaşma ve projelerle programları fenni bakımdan 
tetkik ve bunların tatbik tarzlarım takibederek mütalâalarım Umum 
Müdürlüğe bildirmek, yabana memleketlerde Umum Müdürlüğün çalış
ma konularına giren işlerin gelişmesini takibederek bunların memlekette 
tatbiki için tekliflerde bulunmak, kendilerine tevdi olunacak diğer işleri 
yapmak. 

Madde 14 — Hukuk Hüşavirliği aşağıda yazılı işleri görür : 
a) Umum Müdürlüğe ait dâvalarla icra işlerini her safhasında ta

kip etmek, 
b) Memurların vazifelerinden doğan kanuni takibata alt muame

leleri yapmak, 
c) Umum Müdürlük hizmetleri ile ilgili olmak üzere ait olduğu 

teşkilât tarafından hazırlanan kanun, nizamname ve talimatname proje

lerini, Umum Müdürlük teşkilâtının tertip ve tanzim edeceği her türlü 
akit ve şartname projelerini, Umum Müdürlük teşkilâtı ile başkaları ara
sında her türlü uyuşmazlıkları, Umum Müdürlükçe sorulacak diğer işleri 
inceleyip hukuki mütalâasını bildirmek, 

Maaşlı veya ücretli avukat kadrosu bulunmıyan yerlerde, ücreti mu
hakeme masrafı tertibinden verilmek üzere mukavele ile aylık ücretli 
serbest avukat veya dâvavekili kullanılabilir. 

Teşkilât olan yerlerde pek mühim ve istisnai sebeplerle her hangi 
bir dâvanın teşkilât haricinde diğer bir avukata tevdii, Bayındırlık Ve-
kilinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilmiş olmasına 
bağlıdır. 

Umum Müdürlük Hukuk Müşaviri ve avukatları mahkemelerle icra 
dairelerince takdir edilecek vekâlet ücretinden, Hazine Hukuk Müşavir
liği teşkilâtı gibi faydalanırlar. 

Madde 15 — Tarım Müşavirliği aşağıda yazılı işleri görür: 
Umum Müdürlüğün tarım ve toprak ile i lgi l i konularda soracağı 

mevzuları inceleyip teknik mütalâasını bildirmek, sulama bölgelerinde 
tanımı geliştirmeye matuf teklifler yapmak. 

Madde 16 — İktisat Müşavirliği aşağıda yazılı işleri görür : 
Umum Müdürlük teşkilâtiyle işletmelerinin plân ve faaliyetlerini 

iktisadi bakımdan tetkik, yabancı memleketlerde benzeri müesseselerin 
faaliyetlerini takip etmek ve Umum Müdürlüğün iktisadi mahiyetteki 
işlerinin daha rasyonel tarzda cereyan etmesi hususunda teklifler yap
mak ve kendisine tevdi olunacak diğer mevzular hakkında mütalâada 
bulunmak. 

Madde 17 — Umum Müdürlük Disiplin Kurulu, Umum Müdür veya 
Muavininin reisliği altında daire reisleri, Hukuk Müşaviri ve Zatişleri 
Müdüründen teşekkül eder. Bu kurul tâyinleri Umum Müdürlüğe ait 
olan memurların disiplin işleriyle meşgul olur. Tâyinleri Bayındırlık Ve
kâletine alt memurların disiplin işleri Vekâlet Disiplin Komisyonunda 
görülür. 

Madde 18 — Umum Müdür merkez ve taşra teşkilâtında aylık veya 
ücretle çalışmakta bulunan herhangi bir memur veya hizmetliyi ifası 
Umum Müdürlüğe alt bir iş için Umum Müdürlük teşkilâtı ve açık bu
lunup bulunmadığı ile kayıtlı olmaksızın kadrosu ile ve tâyindeki usule 
uyarak merkez veya taşrada dilediği yerde kullanabilir. 

Madde 19 — Umum Müdürlüğün taşra teşkilâtı Bölge Müdürlük
lerinden ve işletmelerden terekküp eder. Bunların aded, hudut ve mer
kezleri Umum Müdürlüğün teklifi ve Bayındırlık Vekilinin tasdiki ile 
tesbit ve tâyin olunur. 

Bölge müdürlükleri bir bölge merkez teşkilâtı ile şube başmühen
dislikleri ve kısım mühendisliklerinden terekküp eder. 

Şube ve kısımların aded ve hudutları ve merkezleri ve bölge mer
kez kadrosu bölge müdürünün teklifi ve Umum Müdürün tasdiki ile 
tesbit ve tâyin olunur. 

Madde 20 — Bölge müdürleri kendilerine bağlı teşkilâtın âmiri ve 
Umum Müdürlüğün mümessili olup bölgelerindeki muamelâttan Umum 
Müdürlüğe karşı sorumludurlar. 

IV — Çalışma esasları 
Madde 21 — Kanunun 2 nci maddesinin a, b, c, d, f fıkralarına giren 

işlerin ele alınması ve bunların inşa sıraları Başvekâlet, Maliye, Bayın
dırlık, Ekonomi ve Ticaret, Tarım, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İşlet
meler Vekâletleri mümessillerinin iştirakiyle işin verimliliği veya ele 
alınmalarındaki zaruretler bakımından sıralanıp tesbit edilir ve Bayın
dırlık Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti kararı ile kesin-
leşir. Konularla bunların sıralarında yapılacak düzeltme, ekleme veya 
değişmeler aynı usule tabidir. Ancak seylâp ve diğer âcil müdahaleyi 
icabettiren hâdiselerde yapılacak işler için alınacak kararlar, yukarki 
fıkranın hükmüne tabi olmaksızın, Umumi Müdürlük tarafından alınır 
ve icra edilir. 

Madde 22 — Umum Müdürlük 2 nci maddeye giren işlere ait olmak 
ve mali imkânlar gözönünde bulundurulmak üzere her bütçe yılı başında 
üç yıllık bir iş programı hazırlar ve Bayındırlık Vekâletinin tasdiki ile 
bu programı tatbik eder. 

Madde 23 — 2 nci maddede yazılı işlerin yapılması aşağıdaki hü
kümlere tabidir: 

a) Gerekli masrafların her yıla ait kısımları ile icabı halinde bu 
maksat için yapılmış olan borçlanmalara alt taksit ve faizleri o yılın 
bütçesine konacak tahsisatla karşılanır. 

(Resmi Gazete) 
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b) Tesisler ortaklıklar tarafından meydana getirilecek ise bu 
takdirde tesis masrafları ortaklar arasındaki sözleşme hükümlerine göre 
sağlanır. 

Ortaklık dolayısiyle Umum. Müdürlüğe düşecek masraf payları o 
yıl bütçeye konacak tahsisatla karşılanır. 

c) Kurulan tesis birden fazla maksadı havi olması halinde tesis 
bedelinin her maksada isabet eden kısmı Bayındırlık Vekâletinin teklifi 
ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı île kesinleşir. 

d) Muhtelif arazi sahalarının sulanmasına yarıyan müşterek, tesis
lerin bedelinden her arazi sahasına isabet eden kısmı o saha yüz ölçü
münün umumi saha ölçümüne bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Madde 24 — Tesislerin meydana getirilmesi için ihtiyar olunacak 
bilcümle masraflar 25 inci maddede yazılı esaslar dairesinde bu tesis
lerden istifade edebilecekler tarafından ödenir. 

a) Ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç, tarihi bu tesislerin hu
susiyetlerine, mahalli şartlara göre Umum Müdürlükçe tesbit ve Bayın
dırlık Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karara bağ-
lanır. 

Fevkalâde hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynı yollardan gidil
mek suretiyle uzatılabilir.. 

b) Tesislerdeki ödemeler faize tabidir. Ancak temin ettikleri ist i 
fade faize mütehammil olmıyan tesislerdeki ödemeler faize tabi tutul
maz. Faiz nispetleri Umum Müdürlükçe tesbit olunup Bayındırlık Veka
letimin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karara bağlanır. 

c) Sulanan ve kurutulan arazi sahalariyle sulama ve kurutmadan 
istifade edebilecek ve edemiyecek arazi hudutları Umum Müdürlükçe 
tesbit ve Bayındırlık Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilir ve Umum Müdürlükçe usulü dairesinde mahallinde ilân 
olunur. 

Madde 25 -Senelik amortismanı taksitleri aşağıdaki hükümlere 
tabidir: 

a) Taşkın sular ve sellere karşı yapılan koruyucu tesisler amor
tismana tabi değildir. 

b) Sulama tesislerinde dönüm (1 000 m2) başına, bu tesisler için 
sarfedilen meblâğın, sulamadan istifade edebilecek saha İle ödeme müd
deti olan sene adedine taksimiyle elde olunur. 

Her arazi sahibi 24 üncü maddenin (c) fıkrası esasları dâhilinde 
tesbit edilen hudut içersindeki arazinin bu ücretle zarbından elde olu
nacak meblâğı her sene ödemekle mükelleftir. 

c) Bataklık tesislerinde de bu maddenin (b) fıkrasındaki hüküm
ler tatbik olunur. 

d) Enerji tesislerinde kilovat saat başına tesbit edilecek amor
tisman bedeli, mecmu masrafın, istihsal olunan enerji miktariyle ödeme 
müddeti olan sene adedine taksimiyle elde olunur. 

e) Akar suların ıslahı ve seyrüsefere elverişli hale getirilmesi için 
yapılan tesisler de amortismana tabi değildir. Ancak kanallar üzerinde 
nakliyat, Umum Müdürlüğün muvafakati ile ve uygun görülecek üc
retler karşılığında yapılır. 

Madde 26 — Tesislerin işletmeleri için ihtiyar olunan bilcümle 
masraflar, (Taşkından ve sellerden koruma ile ıslah ve seyrüsefere elve
rişli hale getirme tesisleri hariç) faydalananlar tarafından ödenir. 

Madde 27 — Umum Müdürlükçe meydana getirilen sulama tesis
lerinin işletmeleri; kısmî, alıştırma ve tam olmak üzere üç kademeye 
ayrılır •. 

a) A i t okluğu sulama tesisinin inşaatı devam ederken vukubulan 
işletmeler «Kısmî»; 

b) İnşaat bittikten, âzami on senelik bir süre içinde yapılacak 
işletmeler «Alıştırma»; 

c) B u süreden sonraki işletmeler «Tam»; 
İşletmedir. 
d) 24.üncü maddenin (a) fıkrası gereğince İcra Vekilleri Heyeti 

tarafından karar altına alınacak ödemenin başlangıç tarihi, tam işletme
nin de başlangıç tarihidir. B u tarih asgari bir sene evvel tesbit ve ilan 
olunur. 

Madde 28 — İşletme ücretleri aşağıdaki hükümlere tabidir: 
a) Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesislerle ıslah işleri ve 

gemi işletme tesislerinden işletme ücreti alınmaz 
b) Kısmî veya alıştırma sulaması işletmelerinde her yıl tatbik 

olunacak ücret tarifeleri, Maliye, Tarım ve Bayındırlık Vekâletlerince 
müştereken hazırlanır ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik ve ilân olunur. 

c) Tam sırlama işletmelerinde dönüm (1 000 m2) başına ortalama 
işletme ücreti; bir yıl önce yapılan mecmu işletme masraflarının, sula
nan sahaya taksimi ile elde olunur. Bu ücret, mahsul nevilerine göre 
ve yekûn sabit kalacak veçhile ayarlanır. 

Her arazi sahibi sulayacağı araziyi yüz ölçümünün bu ücretle hâ
sılı zarbından elde olunan meblâğı ödemekle mükelleftir. 

Bene nihayetinde, yapılan fiilî masrafa göre tesbit olunacak yılın 
hakiki işletme ücreti esas tutularak, mükelleflerin borç veya alacakları 
tâyin olunur ve mütaakıp senenin İşletme bütçesinde nazarı itibara alın
mak suretiyle mahsup muamelesi yapılır. 

d) Bataklık tesislerinde de aynen bu maddenin ı(c) fıkrasındaki 
esaslar dâhilinde işletme ücreti ve mükellefiyet miktarı tâyin ve tesbit 
edilir. 

e) Enerji tesislerinde bir sene evvel yapılan mecmu işletme mas
rafı ile istihlâk olunan enerji miktarı nazarı itibara alınmak suretiyle 
kilovat saat başına İşletme ücreti esası tesbit olunur. Buna istinaden ve 
müstehliklerin hususiyetleriyle toptan veya perakende satış şartlarına 
göre tarife ayarlanır. 

Madde 29 — Hesap olunacak ücret tarifeleri Maliye ve Tarım 
Vekâletlerinin mütalâası alınarak Bayındırlık Vekâletinin teklifi üze
rine İcra Vekilleri Heyetince tasdik ve en geç o yum Nisan ayı içinde 
Umum Müdürlükçe ilân olunur. Hükümet teklif edilen tarifelerde bir 
indirme yapabilir. 

Bu takdirde meydana gelecek farklar ertesi yıl bütçesine konacak 
tahsisatla karşılanır. 

Madde 30 — Amortisman taksiti ve İşletme ücreti ayrı ayrı he
sap edilerek birlikte tahsil olunur. 

Madde 31 — Sulama ve kurutma ücretleri kadastro plânlarından 
alınacak yüz ölçülerine ve ücret tarifeleri esaslarına göre tanzim oluna
cak tahakkuk cetvellerine istinaden tahakkuk ettirilir. 

a) Sulama şebekesi içinde bulunan ve sulanan arazi her sene ve 
sulamayı mütaakıp münasip bir zamanda Umum Müdürlük memurları 
tarafından mahallinde tesbit edilerek kadastro plânlarına geçirilir. 

Sulanan araziyi tesbit edecek olan memurların her köyde buluna
cakları gün bir hafta önce köyün ihtiyar heyetine yazı ile bildirilir. İh
tiyar heyetine yapılan bu tebligat, arazi sahiplerine yapılmış sayılır. 
İhtiyar heyeti bu tebligatı köylüye ilân etmekle mükelleftir. 

b) Sulanan sahanın tesbiti işleri alâkalı arazi sahipleri ve köy 
ihtiyar heyeti ,huzuriyle ve arazi sahipleri arazileri başında bulunma
dıkları takdirde ihtiyar heyetiyle birlikte yapılır. Tesbit işi bitince her 
köy için müfredatlı bir mesaha cetveli tanzim olunur; cetvellerin alt 
tarafı tesbit memurları ve ihtiyar heyeti tarafından imza edilir ve mü
hürlenir. Bu cetveller bölge müdürlüğünce tasdikten sonra kesinleşir. 

c) İhtiyar heyeti mesaha cetvellerini imzalamaktan çekindikleri 
takdirde mesaha memurları cetvele meşruhat vererek bir örneğini yazı 
ile ihtiyar heyetine tebliğ eder ve diğer bir örneğini de köyün münasip 
mahalline asarlar. 

d) Belediye hududu içerisinde olan arazinin tesbiti, belediyeler 
tarafından seçilecek şahıslar huzurunda ve arazi sahiplerine yapılacak 
tebliğler belediyelerin mûtat ilân yerlerine asılmak suretiyle yapılır. 

e) (c) ve (d) fıkralarındaki tebligat tarihinden itibaren bir ay 
zarfında alâkalılar bölge müdürlüğüne itirazda bulunabilirler. Bölge 
müdürü yapılan itirazları tetkik ve icap ederse mahallen tahkik ettikten 
sonra kararını verir. Bölge müdürü tarafından verilen bu karar katidir. 

f) Kesinleşen mesaha cetvellerine ve o yılın ücret tarifelerine 
göre bölge müdürlüğünce tahakkuk cetvelleri hazırlanır. Bu cetvellerde 
her mükellefe ait olmak üzere; kısmî veya alıştırma sulamalarında su
lama ücretleri; tam sulamalarda ise; amortisman taksiti ve işletme 
ücreti gösterilir. 

Bu cetvellerin altına, tahakkuk ettirilmiş olan ücretleri vermiyenler 
hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna göre 
yapılacak takibata mebde ve esas olmak ve borcun tasdik tarihinden 
itibaren bir ay sonra muacceliyet kesbedeceğini göstermek üzere «işbu 
ücretler / / tarihinde muacceliyet kesbedecektir» diye ya
zılarak bölge müdürlüğünce tasdik olunur. 

Tahakkuk cetvellerinin birer örneği köylerde ihtiyar heyetlerine, 
kasaba ve şehirlerde belediyelere tebliğ olunur. Diğer örnekleri de yu-
kardaki tebliğ İle beraber mûtat olan ilân yerlerine asılır. Bu tebliğ alâ
kadar arazi sahiplerine de yapılmış addolunur. 

g) Tahakkuk cetvellerindeki maddi hatalar, müracaat veya ıttıla 
halinde bölge müdürlüğünce tahkik edildikten sonra hata yapıldığına 
kanaat getirildiği takdirde tashih edilir. 
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Madde 32 — Tahakkuk eden borçlar, Bayındırlık Vekaletince tes
bit olunan taksit ve müddetler içerisinde ödenir. Müddeti içerisinde öde-
miyenlerden bu meblâğ Umum Müdürlük teşkilâtı tarafından % 10 faz-
lasiyle ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hüküm
lerine tevfikan tahsil olunur. 

Madde 33 — Enerji satışı ve kanallar üzerindeki nakliyat bedelle
rinin tahakkuk ve tahsil şekli, Umum Müdürlük veya işletmeleri ile müş
teriler arasında yapılacak anlaşmalarda, belirtilir. 

Madde 34 — Umum Müdürlüğün aşağıda yazılı muameleleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 83 ve 135.inci maddeleri hükümlerine tabi 
değildir: 

a) Her türlü inşaat ve tamirat, 
b) Her türlü etüd ve amenejman planları ile projelerin yaptırıl

ması ve bunların kontrolü, 
c) Her nevi malzeme, gereç, avadanlık ve yedek parçalarla sabit 

teçhizat satın alınması, 
d) Her nevi kiralama ve kiraya verme, taşıma ve taşıtma işleri, 
yukarda yazılı işler Bayındırlık Vekaletince tanzim ve İcra Vekil

leri Heyetince kabul edilecek esaslar dairesinde yürütülür. 
Madde 35 — Bir mukavele mevcut olsun olmasın, Umum Müdür

lük ile diğer Devlet daireleri, müessese ve teşekküller veya hakiki ve 
hükmi şahıslar arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme ve 
icraya intikal etmemiş bulunan hukuki ihtilâfların sulh yolu ile hallin
de, anlaşma veya mukavelelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında; 
maddi veya hukuki sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli merci ve 
mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmıyan dâva ve icra 
takiplerinden vazgeçilmesinde veya bunların sulh yolu ile hallinde men
faat görüldüğü takdirde (1 000) liraya kadar (1 000 lira dâhil) bir hak
kın tanınmasını veya menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar 
veya mukavele tadilleri yapmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

(10 000) liraya kadar (10 000 lira dahil) bir hakkın tanınması 
veya menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar veya mukavele ta
dilleri Bayındırlık Vekilinin muvafakati ile ve bu miktarı aşan anlaş
malar ve mukavele tadilleri de Devlet Şûrasının muvafık mütalâasına 
istinaden Umum Müdürlükçe yapılır. 

Devlet Şûrasının mütalâasına muhalif olarak anlaşmalar veya mu
kavele tadilleri yapılabilmesi İcra Vekilleri Heyetinden karar alınmasına 
bağlıdır. 

Madde 36 — Umum Müdürlük, bir tesisin kurulması için yaptığı 
istikraz, ortaklık ve anlaşmalara ait yıllık borç taksitlerini karşılama
dıkça, o tesisin varidatını diğer tesislerin masraflarında kullanamaz. 

Madde 37 — Umum Müdürlük su işleri inşaatı ve gerekli makine 
ve malzemesi için her yıl ödenecek miktarı o yıl varidatı tutarının yüzde 
ellisini geçmemek ve Bayındırlık Vekilinin tasvibi alınmak şartiyle beş 
yıla kadar gelecek senelere sâri taahhütlere girişebilir. 

V — Varidat 
Madde 38 — Umum Müdürlüğün varidatı şunlardır: 
a) İşletmelerden alınacak varidat fazlaları, 
b) Ortaklıklardan ve tesislerin işletmelerinin devredildiği mahallî 

teşekküllerden ve şirketlerden alınacak bedeller ve paylar, 
c) İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve 

işletme ücretleri, 
d) Arazi satışları ve kiralarından alman bedeller, 
e) Lüzumu kalmıyan veya hurdalaşan menkul ve gayrimenkul-

lerin satış bedelleri, 
f) Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmlyen mü,-

taahhitlerden atanacak gecikme cezaları, tazminat ve irat kaydolunan 
teminat akçeleri, 

g) Mütaahhitlere mukaveleleri gereğince kiraya verilecek veya 
satılacak malzeme, alât, edevat ve depo ve saire kira ve satış bedelleri, 

h) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 
i) Teberrular ve diğer çeşitli varidat, 
Madde 39 — Umum Müdürlüğün 38 inci maddede tasrih edilen 

varidatından bu kanunun verdiği yetkilerle o yıl içerisinde yapılmış bu
lunan bilcümle masraflar karşılandıktan sonra artan meblâğ ertesi se
neye devredilir. 

VI — İşletmelerin kurulması 
Madde 40 — Umum Müdürlük, tesislerin işletmelerini temin et

mek üzere Umum Müdürlüğe bağlı ve mütedavil sermayeli işletmeler 
kurabilir. 

Madde 41 — İşletmelerin faaliyetleri için lüzumlu sermaye Umum 
Müdürlük bütçesine konulan tahsisatla temin edilir. İşletmelerin her 
birine verilecek mütedavil sermaye miktarı Umum Müdürlüğün teklifi 
üzerine Bayındırlık Vekâletince tâyin edilir. 

İşletmelere lüzumlu tesisler ile arazi, bina ve demirbaşlar ve diğer 
ayni haklar muhasebe kayıtlarına göre kıymetlendirilir ve sabit serma
ye olarak bu işletmelere tahsis edilir. 

Madde 42 — Yekdiğeri ile ilgili görülen işletmelerin birleştirilmesi 
veya mevcut işletmelerin ilgası Umum Müdürlüğün teklifi ve Bayındırlık 
Vekâletinin tasdiki ile olur. 

Madde 43 — İşletmelerin memur ve daimi hizmetlilerinin kadro
ları, Umum Müdürlüğün memur ve daimi hizmetliler kadroları arasın
da gösterilir. Bunların her türlü aylık, ücret ve zati haklariyle diğer 
masrafları bütçenin alâkalı tertibinden ödenir. 

Kendilerine ek görev olarak mütedavil sermaye memurluğu veya 
muhasipliği verilen Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün aylıklı me
murlarına Umum Müdürlük bütçesinden ayda (30) liradan (10O) liraya 
kadar ücret verilebilir. 

Madde 44 — Mütedavil sermayeye mütaallik sarfiyattan işletme 
müdürü ve mesul muhasip birlikte mesuldürler. 

Madde 45 — Mütedavil sermayeden yapılan sarfiyat;. Muhasebei 
Umumiye Kanunu, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleriyle 
Divanı Muhasebat vizesinden müstesnadır. 

Madde! 46 — Mütedavil sermaye ile tedvir edilen muamelelerden 
mütevellit irat ve masrafların bilançosu her takvim yılının hitamından 
itibaren 6 ay zarfında tanzim, Bayındırlık ve Maliye Vekâletleri ile D i 
vanı Muhasebat ve Umumi Murakabe Heyetinden bir hesap yılı için tâ
yin olunacak (4). kişilik murakıplar heyeti tarafından tetkik olunur. 
İşbu heyet takvim yılının hitamından itibaren 9 ay içinde raporlarını D i 
vanı Muhasebata vermekle mükelleftir. 

Madde 47 — Mütedavil sermayenin işletilmesi, hesap usulleri, alım 
ve satım muameleleri Maliye ve Bayındırlık Vekâletlerince tesbit ve İcra 
Vekilleri Heyetince tasvip olunacak esaslar dairesinde yapılır. 

VII — Çeşitli hükümler 
Madde 48 — Umum Müdürlükçe yapılan tesisler neticesinde işe 

yarar bir hale gelmiş ve 24 üncü maddenin (c) fıkrasına göre hudutları 
tesbit edilmiş göl ve batak sahalarla sulama şebekeleri ve taşkından 
koruman arazi parçaları içinde- Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
veya Hazinenin veyahut mülhak bütçeli daire ve müesseselerin mülkiye
tinde bulunan arazi Umum Müdürlükçe Hazineye devredilir. 

Madde 49 — Umum Müdürlüğün varidatı kurumlar vergisinden ve 
muameleleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Madde 50 — Su İşleri Umumi Müdürlüğünün ihtiyacı olup da bele
diye sınırı dışında bulunan ve üzerinde sabit tesis olmıyan Millî Emlake 
ait arazi, isteği üzerine Hazinece parasız olarak Umum Müdürlüğe tah
sis olunur. 

Madde 51 — Umum Müdürlüğün ve işletmelerinin bütün malları 
ve kıymetleri Devlet mala hükmündedir Bu mallar ve kıymetler aleyhine 
suç işliyenler Devlet mallara aleyhine suç İşliyenler gibi ceza görür. 

Madde 52 — Umum Müdürlüğün işletme memurları ve çeşitli hiz
metlileri ile bunların aile efradı, Umum Müdürlüğe ait konutlarda Umum 
Müdürlük tarafından uygun görülecek k ira karşılığında ve memur ko
nutları hakkında uygulanmakta olan esaslar dairesinde barındırılabilirler. 
Şehir ve kasabalar dışında geceli gündüzlü bulunmaları işi icabından olan 
memurlarla çeşitli hizmetliler, sürekli işçiler ve bunların aile fertleri 
bölge veya işletme müdürünün teklifi ve Umumi Müdürün muvafakati ile 
Umum Müdürlüğe ait konutlarda parasız olarak oturur ve bahçelerin
den istifade ederler. 

Madde 53 — Umum Müdürlük hidroelektrik santrallarının daha 
verimli çalışmasını temin maksadiyle yeniden termik santrallar kura-
bileceği gibi, tesisler kurduğu bölgeler dahilinde hususi idare, belediyeler, 
Devlet kurumları, hususi kurumlar ve köy hükmi şahsiyeti ile şahıslara 
ait bulunan elektrik santral ve şebekelerini rızalariyle devralarak, ortak
lık kurarak veya kiralıyarak da kullanabilir. Alınacak veya ortaklık ku-
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rulacak tesislerin bedeli o tarihteki kıymetleri üzerinden hesaplanır Te
sislerin kıymeti, Maliye, Bayındırlık ve İşletmeler Vekâletlerinden ve ilgili 
hususi idare ve belediye veya köy İhtiyar heyetinden seçilmiş birer aza
dan kurulacak bir heyet tarafından takdir edilir. 

Madde 54 — Umum Müdürlük yağış ve su ölçme işlerini, 3127 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde yürütmek kaydiyle köy ve kasabalar
daki öğretmen ve orman memurları ile demiryolları ve karayolları bakım 
memurlarım asıl vazifelerine halel gelmemek şartiyle bu işlerle vazife-
lendirebilir ve mukabilinde aylığı (50) lirayı geçmemek üzere ücret ve-
rir. 

Madde 55 — Bu kanunun gerekli görülen hükümlerinin uygulama 
seklileri bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 56 — Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilâtı ve Vazifeleri 
hakkındaki 3538 sayılı kanunla bu kanunun 1 inci maddesini tadil eden 
5909 sayılı kanun, muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureti te
mini baklandaki 3483 sayılı kanun ve 3611 sayılı Nafıa Vekaleti Teşkilât 
Kanununun 3 ve 23 üncü maddeleri mer'iyetten kaldırılmıştır. 

Madde 57 — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilâtına ait ay
lıktı memurların kadrosu bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

Madde 58 — Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
Bayındırlık Vekaleti kadrolarından çıkarılmıştır 

Geçici madde 1 — Bayındırlık Vekâleti Su İşleri Reisliği işleriyle 
ilgili olarak Bayındırlık Vekâletince girişilmiş taahhütler ve akdolunmuş 
mukavelelerle bu idarenin işlerinde kullanılmakta olan her türlü menkul 
mallar ve diğer mevcutlar, borçlar bütün hak ve vecibeleriyle Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğüne devredilir. 

Umum Müdürlüğün teşekkülünden evvelki zamanlara ait olarak açıl
mış su işleri ile ilgil i dâvalar ve bu dâvalar dolayısiyle sâdır olan ilâmlar 
Umum Müdürlükçe takip ve infaz olunur. 

Geçici madde 2 — Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince Hazinece 
Bayındırlık Vekâletine tahsis edilmiş olup da bu kanunla kurulan Umum 
Müdürlüğün işleriyle ilgil i bulunan bütün tesis ve gayrimenkuller parasız 
olarak bu Umum Müdürlüğe temlik edilir. Bu muameleler dolayısiyle 
gayrimenkulleıin devir ve ferağ işlemleri her türlü harç ve resimden 
muaftır. 

Kısmen tahsis edilmiş bulunmak dolayısiyle temliki mümkün olmı-
yanlardan Umum Müdürlükçe işgaline devam edilenler için kira alınmaz. 

Geçici madde 3 — 6089 sayılı kanunun Bayındırlık Vekâletine tah
mil ettiği bütün hak ve vecibeler Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne 
devredilmiştir. 

Geçici madde 4 — Sulama ve kurutma şebekesi yapılmış olup da 
henüz kadastro planları mevcut olmıyan sahalarda, tahakkuk cetvel
leri her sene yapılacak mesahalara göre tanzim edilir. 

Tahakkuka esas teşkil eden diğer muameleler 31 inci madde hü
kümleri dairesinde yürütülür. 

Geçici madde 5 — 57 nci madde gereğince kabul edilen kadrolardan 
ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilenleri 1954 malî yılı içinde kullanılamaz. 

Geçici madde 6 — Bu kanunla kaldırılan kadrolarda çalışan me
murlardan Devlet Su İşleri, Umum Müdürlüğü Teşkilâtına dâhil aylıklı 
görevlere tâyin edilenlere, işe başlama kaydı aranmaksızın aylıklarıma 
Umum Müdürlük bütçesinden ödenmesine devam olunur. 

Bu kanun hükümleri 28 Şubat 1954 tarihinden itibaren Madde 59 
meridir 

Madde 60 
memurdur. 

• B u kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

22/12/1953 

[1] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 
3 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
M E R K E Z TEŞKİLÂTI 

Umum Müdür (Yüksek mühendis) (İhtisas mevkii) 
Umum Müdür Muavini (Yüksek mühendis) .(İhti
sas mevkii) 
Teknik Müşavir (Yüksek mühendis) ıtObtıaas 
mevkii) 

125 

100 

125 

D Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

4 Teknik Müşavir (Yüksek mühendis) (ihtisas mev
kii) 1 90 

4 Hukuk Müşaviri 1 t * 
5 a 80 
4 Tarım Müsavin (Yüksek ziraat mühendisi) (İhti

sas mevkii) 1 «0 
4 İktisat Müşaviri (ihtisas mevkii) 1 08 
3 Daire Reisi ^Yüksek Mühendis) (İhtisas mevkii) 0 100 
4 Daire Reisi M 
4 Fen Heyeti Müdürü (Yüksek mühendis) (İhtisas 

mevkii) 11 90 
4 Makina Şubesi Müdürü |(Yüksek mühendis veya 

mühendis) «(İhtisas mevkii) a 90 
6 Şube Müdürü 9 7» 
4 Yüksek Mühendis veya Mühendis .(İhtisas 2 90 
5 Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Meni-

(İhtisas mevkii) 5 80 
6 Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 

(İhtisas mevkii) 7 7« 
T Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 48 60 
8 Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 23 50 
9 Yüksek Mühendis, Mühendis veya Ten Memuru 15 40 

10 Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 10 35 
6 Rasat Şefi 1 70 
5 Ressam '(İhtisas mevkii) 1 80 
6 » » » 1 70 
8 > > » 8 00 
9 » » » 2 40 
8 Muamelât Şefi 8 5» 
9 > > 4 40 
7 Ayniyat Muhasibi 1 80 

10 Memur 7 86 
11 7 80 
12 5 25 
18 > 2 20 

6 Mütercim 1 70 
7 > 2 «0 
4 Muhasebe Müdürü 1 90 
7 » Müdür Muavini 1 60 
9 Şef 1 40 

10 Memur 2 35 
11 2 80 
12 » 2 25 
9 Veznedar 1 40 

Devlet Su taleri Umum Müdürlüğü 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

3 Bölge Müdürü (Yüksek mühendis) (İhtisas mevkii) 5 100 
4 Bölge Müdürü (Yüksek mühendis veya mühendis) 

(İhtisas mevkii) 5 90 
5 Şube Başmühendisi (Yüksek mühendis, mühendis) 

(İhtisas mevkii) 15 80 
6 Şube Başmühendisi (Yüksek mühendis, mühendis) 

<jtfcitısas mevkii) 9 70 
5 işletme Müdürü ((Yüksek mühendis, mühendis) 

ı(İhtisas mevkii) 10 80 
6 İşletme Müdürü (Yüksek mühendis, mühendis) 

(İhtisas mevkU) 10 70 
6 Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 

(İhtisas mevkii) 4 70 
7 Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 

(ihtisas mevkii) 2» 60 
8 Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 52 80 
9 » » » 80 40 

10 > * » 88 88 
11 80 80 
12 21 26 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

g Resam (İhtisas mevkii) 4 50 
9 » » » 6 40 

10 8 35 
11 8 30 
12 > 10 25 
18 5 20 

8 Muamelât Şefi 6 50 
9 Servis Şefi 6 40 

10 Memur 9 35 
11 » 9 30 
12 Memur 15 25 
13 11 20 
9 Ayniyat Muhasibi 10 40 
8 Mesul Muhasip 15 50 
• » » 7 40 

10 8 35 
10 Muhasebe Memuru 5 35 
11 » » 6 30 
12 » » 8 25 
13 » » 4 20 
10 Veznedar 20 35 
11 10 30 

6 Sulama Mütehassısı (Yüksek ziraat mühendisi) 
(İhtisas mevkii) 2 70 

7 Sulama Mütehassısı (Yüksek ziraat mühendisi) 
(İhtisas mevkii) 4 60 

8 Sulma Mütehassısı (Yüksek ziraat mühendisi) 
ihtisas mevkii) 4 50 

[2] SAYILI CETVEL 

3656 sayılı kanunla kabul edilen Su İşleri Reisliği merkez kadroları 
2 Reis (Başmühendis) 1 100 
4 Reis Muavini (Başmühendis) 1 90 

Fen Heyeti 

4 Başmühendis (Müdür) 1 90 
3 Yüksek Mühendis (Mmtaka şefi) 5 80 
6 Yüksek Mühendis 2 70 
6 Mühendis 1 70 
7 Yüksek Mühendis 1 60 
8 > » 4 50 
7 Mühendis 1 60 
9 Yüksek Mühendis 2 40 
8 Mühendis 1 50 
7 Başfenmemuı u 1 60 
7 Başdesinatör 1 60 
9 Desinatör 1 40 

10 » 1 35 
7 Rasat ve Fennî Aletler Şefi 1 60 

13 Ambar Memuru 1 20 

Muamelât Müdürlüğü 
6 Müdür 1 70 
8 Muavin 1 50 
9 Şef 1 40 

11 Tetkik ve Tahakkuk Memuru 3 30 
12 Memur 3 25 
12 Proje, Teksir ve Muhafaza Memuru 1 25 

3656 sayılı kanunla kabul edilen 8u İşleri Reisliği taşra kadroları 

4 Müdür (Başmühendis) • 2 90 
5 Müdür (Yüksek mühendis) 3 80 
8 Mühendis 1 SO 
9 Yüksek Mühendis 12 40 
9 Mühendis 3 40 
8 Başfenmemuru 1 60 
8 » » 2 60 

10 5\în Memuru 8 35 
11 5 30 
12 » » 7 25 
12 Desinatör 11 25 

D, Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

12 Hesap Memuru ve Mutemet 5 25 
13 Ambar Memuru 5 20 

'f644 sayılı kanunla kabul edilen Su İşleri Reisliği merkez kadroları 

5 işletme Müdürü (Yük. Müh.) 1 80 
7 Mühendis veya Fen Memuru 1 60 
2 Mütehassıs Mühendis 1 125 
3 Müdür (Yüksek Mühendis) 1 100 
3 Mıntaka Müfettişi (Yük. Müh.) * 1 100 
4 Mıntaka Şefi (Yük. Müh) 1 90 
3 Şube Müdürü (Yük. Müh.) 1 100 
6 Kısım Mühendisi (Yük. Müh.) 1 70 
7 Kısım Mühendisi (Yük. Müh.) 3 60 
8 > » » » 7 50 
9 » » » » 3 40 
7 Mühendis veya Fen Memuru 2 60 
8 » » » » 2 50 
9 Ressam 1 40 

12 » 1 25 
13 » 1 20 
13 Kâtip 1 20 

4644 sayılı kanunla kabul edilen Su İşleri Reisliği taşra kadrolar* 

5 Şube Müdürü (Yük. Müh.) 12 80 
7 Kısım Mühendisi ı(Yük. Müh.) 1 60 
8 Mühendis veya Fen Memuru 1 50 
8 Ressam 1 50 

12 Kâtip ve Muhasip 1 25 
4 Şube Müdürü (Yük. Müh.) 5 90 
5 Kısım Mühendisi (Yük. Müh.) 1 m 
6 » » » » 4 70 
7 » » » » 11 60 
S » »• » T> 34 50 
9 Kısım Mühendisi (Yük. Müh.) 6 40 

10 » » » » 16 35 
7 Mühendis veya Fen Memuru 15 60 
8 » ' » » » 26 50 
9 » >•> » » 17 40 

io » >> » 5 35 
11 Mühendis veya Fen Memuru 14 30 
12 » » » » 19 25 
7 istimlâk Fen Memuru 2 60 
8 » » » 4 50 

11 Fen Memuru 2 30 
12 » /> 22 25 
10 Ressam 2 35 
11 » 9 30 
12 » 20 25 
13 3 20 

S Muhasip 1 50 
9 » 1 40 

10 » 2 35 
11 6 SO 
12 » 6 25 
12 Muamelât Memuru 1 25 
13 Kâtip 2 2» 

Konya Ovası Sulama İdaresi İdare memurları 46^4 taşra 

5 Müdür 1 80 
12 Kâtip ve Tahakkuk Memuru 1 

Fen Heyeti 

5 Su Mütehassısı (Y. mühendis) i m 
9 Fen Memuru 1 46 

10 » •» 1 $5 
11 Ziraat Fen Memuru 1 30 

Hesap İşleri Heyeti 

9 Muhasebeci 1 M 
12 Veznedar 1 25 
11 Ayniyat Muhasibi 1 80 
14 Tahsil Memuru 1 15 
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« 
9 
6 

38 

[3] SAYILI CETVEL 
Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

t 
9 
10 
31 
* 
9 
10 

» » » 
» » » 
> » » 

Ressam (İhtisas mevkii) 
» > » 

» 
Memur

12
1210

6

5

 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
Fen Heyeti Müdürü <(Y Mühendis) (ihtisas mevkii) 
Makina Şubesi Müdürü (T. Mühendis, mühendis) 
(İhtisas mevkii) 
Yüksek Mühendis veya Mühendis (ihtisas mevkii) 
Yüksek Mühendis veya Mühendis veya Fen Me
muru (ihtisas mevkii) 
Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 
Şube Müdürü 
Muamelat Şefi 
Memur10  

TAŞRA TEŞKİLÂTI 
Şube Başmühendisi (Yüksek (mühendis, mühendis) 
(İhtisas mevkii) 
Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 
(ihtisas mevkii) 
Yüksek Mühendis, Mühendis veya Fen Memuru 

3 
8 
4 
S 
3 
1 
1 
2 
1 

90 

90 
90 

70 
40 
70 
40 
35 
25 

80 

70 
50 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
25 
35 

D Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

11 Memur 3 30 
12 » 3 25 
8 Mesul Muhasip 2 50 
9 » » 4 40 
10 » » 4 35 
10 Muhasebe Memuru 1 35 
11 1 80 
12 » » 1 25 
10 Veznedar 5 35 
11 » 5 80 
8 Sulama Mütehassısı (Yüksek ziraat mühendisi) 

(İhtisas mevkii) 1 ,70 
7 Sulama Mütehassısı .(Yüksek ziraat mühendisi) 1 

(İhtisas mevkii) 2 80 
8 Sulama Mütehassısı (Yüksek ziraat mühendisi) 

(ihtisas mevkii) 1 70 

Düstur Resmi 
Gazete Başlığı

3568

N:  Tertip Cilt Sahife Sayı 
1 — Kaldırılan kanunlar : 

3483 Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureti temini 
hakkında Kanun 22/6/1938 3 19 1467 3956 Konya Sulama İdaresinin teşkilât ve vezaili hakkında Kanun 

29/6/1938 3 19 1679 3941 
3611 Nafıa Vekaleti teşkilat ve vazifelerine dair kanunun 3 ve 

23 üncü maddeleri 26/3/1938 3 20 665 431« 
5909 K a m Ovası Salama İdaresinin teşkilat ve vazifeleri hak. 

kındaki kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine d a i r 
Kanun 31/3/1952 3 39 1119 8034 2 — Sözü geçen kanunlar : 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 26/3/1927 3 8 628 687 2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 2/6/1934 3 15 1037 3798 3127 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü-
dürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair Kanun 10/2/1937 3 18 383 3588 «089 Yeniden yanılacak m İlleri için gelecek' yıllan sâri taah» 3588 
bitlere dıiallaıeslne mezuniyet Terilmesi hakkındaki $133, 
4100. 4649 ye S959 sayılı kanonlar» ek Kanon 10/6/19S3 3 34 1387 «434 

TEBLİĞÐ 
Orman Genel Müdürlüğü 14 numaralı Orman Tahdit Komisyonu 

Başkanlığından: 
3 —, Kuzluk mevkii Devlet Ormanı: Kuzluk mevkiinde 17,7 hektar 

vüsatinde .çam, meşe, kestane, kavak genç korusu Kuzluk mevkii Dev
let Ormanı adı ile Devlet adına tahdit olunmuştur. 4085, 4088, 4087, 4088, 
4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4007, 4098, 4099, 4100, 4101, 
4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4011, 4112, 4118, 4114, 
4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4128, 4124 numaralı röper' 
noktaları ile poligonu kapatılmıştır. 4085, 4090, 4013, 4116, 4118, 4120,. 
4121, 4122 numaralı noktalarda sabit kaya olup, 4087, 4091, 4109 numa
ralı noktalarda köşe sınır hendeği ayrılmıştır. 

Ormana Eyüp Satılmış, Şaban Erdoğan, Ahmet Efe, Yusuf Çe
tin, Halil Akdemir, Nâzım Akdemir, Mehmet Akdemir, Hüseyin Çelik,, 
Durdu Aydın, Ayşe Şahin, Emin Acar tarlaları komşu bulunmaktadır. 

4 — Dolbaz mevkii Devlet Ormanı: Gen tepesinde 26,7 hektar vü-
satinde meşe, kestane, kayın karışık Genç korusu Dolbaz mevkii Devlet-
Ortnattjl adı île (Devlet adına tahdit olunmuştur. 4125 numaradan 4188 nu
maraya kadar müteselsil röper noktaları ile poligon kapatılmıştır. 4148,. 
4147, 4149, 4161 numaralı noktalarda sabit kaya olup, 4125, 4179 numa
ralı noktalarda köşe sınır hendeği açtırılmıştır. 

Ormana: Mustafa Çubuk, Eyüp Akçay, İbrahim Yaman, İbrahim, 
Karagöz, Kadir Yaman, Mustafa Haifl, Mustafa Dayıoğlu, ismail Koron,. 
Eyüp Demircan, İsmail Karagöz tarlaları komşu bulunmaktadır 

5 — Kalemderdağı mevkii Devlet Ormanı: Kalemler dağında 16. 
hektar vüsatinde meşe baltalığı Kalemlerdağı mevkii Devlet Onmanı adı. 
ile Devlet adına tahdit olunmuştur. 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4184,. 
4165, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207,. 
4208 numaralı röper noktaları ile poligonu kapatılmıştır. 

Ormana: Eyüp Satılmış, Süleyman Turan, Hüseyin Aralan, Halil-
Yılmaz, Nâzım Akdeniz, Halil Akdeniz, Mehmet Akdeniz tarlaları komşu 
bulunmaktadır. 

Yukarda yazılı işbu tahdit kısa dayanağının, ilgililere duyurulması 
ve tebliği tarihinden itibaren üç aylık kanuni süre içinde mahallî mah
kemeye müracaat olunabileceği hususu 3116 sayılı Orman Kanununun 
7 nci maddesine göre şahsan tebliğ mahiyetinde olarak ilan olunur 

14 No. lu O T. K. Başkanı Hukukçu Üye Temsilci Üye 
Mecdettin Oyman Mehmet Irmak Mustafa Yazıcıoğlu 

4401 

Devlet ormanlarının Hasan Kâhyalar Köyü ile komşuluğuna 
ait tahdit kısa dayanağı 

5653 sayılı Orman Kanununun 5 inci maddesine göre teşekkül eden 
14 No lu Onman Tahdit Komisyonu tarafından K. D. Ereğli İlçesi Cuma 
Bucağına bağlı Hasan Kâhyalar Köyü hududu dahilindeki Devlet or
ganlarının tahdidi aşağıda gösterildiği şekilde yapılmıştır 

A • Dış sınırlama 
1 — Durduoğlu meşeliği mevkii Devlet ormanı: E. Sofular - Ha

san Kahyalar köy hudut ayrımını teşkil eden İplikaçması mevkiinde-

Değirmenyanı deresi kenarındaki 2968 numaran noktadan kuzey batı 
istikametinde 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050 numaralı nokta
larla Değirmenyanı deresini takip eder, Hocan mevkiinde batıya döne
rek Eyüp Sevbn kabri yanında 4051 ve Eyüp Sevim tarlaları komşu
luğunda güney ve güneybatı istikametinde 4052, 4053, 4054 numaralı 
noktaları geçerek, kuzeye 4055, 4056 numaralı noktalarla devam ede
rek Simitli Köyünden Paşa Mehmet tarlası komşuluğunda 4057, 4058 nu
maralı noktalarla güney batı istikametinde devam ederek kırık hatlarla 
4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064 numaralı noktaları takiben İplikpişen 
deresine gelir, dereyi 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 numaralı noktalarla 
güney istikametinde takip ederek Başviran - Hasan Kâhyalar koy hu
dut ayrımındaki 2502 numaralı noktaya varır. Orman çam, meşe, kestane, 
kayın karışık korusu olup tahdit esnasında ihticaca salih belge ibraz edil
memiş ilgili kanun gereğince tahdidi Devlet adına İcra edilmiştir. 

2 — Aktepe mevkii Devlet ormanı: Aktepe, Geriş yolu, Gölcük 
mevkii arasında 2,9 hektar vüsatinde canı, meşe, gürgen, kestane karı
şık korusu Aktepe mevkii Devlet onmanı adı ile Devlet adına tahdit olun
muştur. 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 
4081, 4082, 4083, 4084 numaralı röper noktalan ile poligonu kapatılmıştır. 
4070, 4072 numaralı noktalarda sabit kaya olup, 4078 numaralı noktada 
köşe amir hendeği açtınlmıştır 

Onmana Refet Satılmış ve Eyüp Satılmış tarlaları komşu bulun-
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İ L Â N L A R 
M . S. V . 1 No. iu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 400 ton sığır eti 

satın alınacaktır. Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliği kısmında görülebilir, Kapalı zarf usulü İle ihalesi 
29/12/1953 günü saat 16 dadır. 

400 ton sığır eti bir istekliye ihale edilebileceği gibi 100 er tonluk 
partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de İhale edilebilir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Cinsi: Sığır eti, miktarı: 400.000 kilo, T. Fiyatı: 165 kuruş, T. Tu
tarı : 660.000 lira, G. Teminatı 30.150 lira, ihale günü: 29/12/1953 saat 
1« da. 

6176 / 4-4 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yi
yecek, er kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerdedir. 
T^vsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği 

ilân kısmında görülebilir. 
120 ton nohut bir istekliye ihale edilebileceği gibi 60 ar tonluk 

partiler halinde ayrı, ayrı iki istekliyede ihale edilebilir. 
Isteklıleıin belirtilen gün ve ve saatten bir saat evveline kadar tek

lif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı 
C i n s i Kilo Kr . Lira Lira ihale gün ve saati 

Nohut 120.000 70 84.000 5450 6/1/1954 11 de 
Yufka 50.000 75 37.500 2813 6/1/1954 15 de 
Taze soğan 50.000 40 20.000 1500 8/1/1954 11 de 
Lahana 120.000 25 30.000 2250 8/1/1954 15 de 

6234 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zart usulü ile satın alınması is
tenilen yiyeceklere teklif edilen fiyatlar âmiri itaca pahalı görüldüğün
den tekr-.r kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

ihalesi aşağıda gösterilen gün ve saattedir. Evsaf ve şartlar her 
gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebi
lir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına veımeieıi 

Miktau T. fiyatı T. tutarı G. teminatı 
C i n s i Kilo Kr . Lira Lira İhale gün ve saati 

Ispanak 34.000 35 11.900 893 5/1/1954 11 de 
Portokal (Aded) 120.0C0 11 13.200 930 5/1/1954 11 de 
Limon •> 50.000 9 4.500 338 5/1/1954 11 de 
Maydonoz (Demet) 0.000 5 450 34 5/1/1954 11 de 

6235 i 

M . S. V. 2 No. iu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî birlik içm Ankara'da teslim 2857 Kg. pirinç çubuk kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 19900 lira olup geçici temi
natı 1493 Uradır, ihalesi 26 Ocak 1954 Sah günü 11.30 Ankara'da 2. No. 
Sa. A l . Ko, da yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İstan
bul Lv. Â. ilân kısmında görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tubunu makbuz mukabilinde Ko, Bşk. vermeleri. 

5954 / 5-3 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim 33681 Kg . takım çeliği 
fsapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 78.800 lira olup geçici 

teminatı 5190 lıradıı. ihalesi 29 .A:alık 1953 Salı günü saat 11,30 a 
Ankara'da 2. No. Sa. A l . Ko. da yapılacaktır. Şartnameler her gün K-o 
misyonda ve istanbul Lv. Â. ilân kısmında görülebilir. İsteklilerin bel" 
gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarım makbuz mu 
kabilinde Komisyon Başkanlığına verin eleri. 

6114 ' 4-4 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim 52 kalem hırdavat nu ı 
zemesi kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 16.400 lira olu., 
geçici teminatı 1.230 liradır, ihalesi 4 Ocak 1954 Pazartesi günü sa» 
11.00 de 2 No. Sa. A l . Ko. da yapılacaktır. Şartnameler her gün Komi 
yonda ve istanbul Lv. A, İlân kısmında görülebilir, istekliler belli gü* 
ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz mtık» 
bilinde Konvsyon Başkanlığına vereceklerdir. 

6191 / 4-3 

Erzurum Doğu Evleıı Kooperatif Şirketinden 

inşaat yaptırılacak 
Erzurum meıkezinde Şirketimize ait parsellenmiş arsalaı uzerınd. 

70-90 aded ev yaptırılacaktır. Beheı evin keşif bedeli (19.990) \W 
olup muvakkat teminatı (75.000) lııadır. Kapalı zarf usuliyle yapıla 
cak olan bu ihale 15/2,1954 güriü. Şirket idare Heyeti Reisi Avukat Sa 
mm Kobal yazıhanesinde yaptırılacaktır. İsteklilerin teminat mek 
tuplariyle ellişer kuruşluk pu'la imza edilmiş ihale evi akını teklif zar* 
lannın içine koyarak ihale günü saat 14 e kadar Şirket Reisliğine vet 
meleri şarttır. Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ev 
rakr 25 lira mukabilinde Şirket meıkezinden almabilir. 

Banka teminat karşılığında ık: yüz bin liraya kadar avans verebue 
çektir. 

6160 3-3 

Ankaıa Defterdarlığından : 

Menkul satışı 
Dairesi : Oı donat ikmal Merkez Komutanlığı, Malzemenin cinsi 

Oto dış lâstiği, Miktaıı • 40010 kilo, Muhammen bedeli : 16.004 İha, Te 
n.ınat : !200 îr. i 30 ku.uş, Dosya No : 52/2617 

1 — Yukaı da cinj ve miktarı yazık oto dış lâstiklerinin 4/1/1954 Pa 
zaı t'îsl günıı srv. 15 de Ankaıa Defterdarlığında müteşekkil Komisyon 
da satışı yapılacaktır. 

2 — İhale, evvelki alıcısı A l i Basanı adına yapılacakta Ve 
sayılı kanunun 46 ncı maddesine göre yapılacaktır. 

3 — Fazla bilgi almak istiyenler in hergün mesai saat leı inde 
Emlâk Md müracaatlarının lüzumu ilân olunur, 

6237 4-2 

249 

Mü 

Adalet Vekâletinden : 

Yıllık gayrisâfı geliri 35.070 lira olan Beyoğlu 1 inci Noterlıf 
münhaîdir. Noterlik Kanununun 7 nci maddesindeki vasıf ve şartlaı 
haiz olan taliplilerin bir ay zarfında evrakı müspiteleriyle birlikte Ada 
let Vekâletine nıüıacatları ilân olunur. 

6343 

Tapu ve Kadasuo Umum Müdüılüğünden : 

Tapulama ilânı 
Antalya Vilâyetinin Merkez Kazası ile Sinop Vilâyetinin Boyabt 

Kazası Belediye sınırları dışında kalan yerlerdeki (Bütün nahiye ve köj 
ler dâhil) gayrimenkul malların 5602 sayılı Tapulama Kanunu hüküıı 
lerlne göre tapulamasımn yapılacağı ilân olunur, 

6288 / 2-1 



25 ARALIK 1953 '(Resmî Gazete) Sahife: 7833 

Bayındırlık Vekâletinden : 

Vekâletimiz ihtiyacı için satın alınacak (10000) on bin aded buraj 
kazma sapının açık eksiltme usulü ile 6/1/1954 Çarşamba günü saat 15 de 
Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca 
ihalesi yapılacaktır, 

îşin muhammen bedeli 9000, geçici teminatı 675 liradır. 
Bu işe ait şartlaşma Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. 
isteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân 

olunur. 
6286 / 4-8 

Yapı işleri ilâm 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 

1 inci kısım inşaatı işidir. 
Keşif tutarı : (200.855) liradır. 
2 - - Eksiltme 11/1/1954 Pazartesi günü saat 16 da Bayındırlık Ve

kâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve imar 
işleri Reisliğinde görülebilir. 

4— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11.292,75) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1954 yılı ti
caret odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

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

6 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Ve
kâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 

7 — istekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektupları 
ile birlikte zarflara koymaları ve zarfın arakasına yapıştırşılacak mu
mun para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmaları ve 
eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Re
isliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Yapı işleri ilâm 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Gümrük ve Tekel Vekâleti binasında 

yaptırılacak mermer döşeme kaplama işidir. 
Keşif tutarı : (7.825,86) liradır. 
2 — Eksiltme 9/1/1954 Cumartesi günü saat 11 dc Bayındırlık Ve

kâleti Yapı ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazar
lık usulü ile yapılacaktır. 

3 —• Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve imar iş
leri Reisliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin [(1.173,89) liralık kat'i 
teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1954 yılı ticaret 
odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

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

6 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
Bayındırlık Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliğine müracaat ederek bu 
işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Köprüler yapımı 
1 — Tekrar eksiltmeye konulan iş : Tarsus - Mersin - Silifke Dev

let yolunda Deliçay, Kanal, Müftü, Mezilit, Gilindirez, Tömük, Yıkık, 
Alata, Lamas, Silifke (Göksu) köprülerinin bir gurup halinde yapımları 
olup keşif bedelleri tutarı (1.224.189,66) bir milyon ik i yüz yirmi dört 
bin yüz seksen dokuz lira altmış altı kuruştur. 

2 — Eksiltme: 4/1/1954 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 
da onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasmda Karayolları Ge

nel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır, 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50) elli lira bedele 
ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar 
şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1953 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (50.475,70) elli bin dört yüz yetmiş beş lira yetmiş kuruşluk geçici 
teminat vermeleri, 

b) isteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Gene! Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not : Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğün
den ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) ha
zırlayacakları yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Yol yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Ayvacık - Küçükkuyu yoiunuıı takri

ben 0+000 —12 + 800 ve 22+360 — 28+1185 kilometreleri arası tesviye, 
temel tabakası, teşkili, sanat yapıları, Gemedere köprüsü tahliyesi, takar-
rüp imlâları ve sair inşaat olup keşif bedeli 610.000 altıyüz on bin liradır. 

2 — Eksiltme : 8/1/1954 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da 
onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : vezneye yatırılacak (30.50) otuz lira elli 
kuruşluk bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü 
Teknik Hesaplar şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1953 yılma alt ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (28.150) yirmi sekiz bin yüz elli liralık geçici teminat vermeleri, 
,b) isteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 

gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not : Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğün
den ve taşrada Karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir. 

5 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlaya
cakları yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar mak
buz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Köprüler yapımı 
1 — Tekrar eksiltmeye konulan iş : 14/12/1953 tarihindeki eksiltme

sine istekli çıkmayan Muğla Vilâyetinde, Milas - Bafa yolunda keşif 
bedelleri tutarı ı(549.916,50) lira olan Kandakçayı, Derince ve Sarıçay 
köprülerinin betonarme olarak yapımlarıdır. 

2 — Eksiltme 18/1/1954 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat (16) 
on altıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Ge
nel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (27.50) yirmi yedi lira 
elli kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü 
Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 
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4 — Eksiltmeye girebilmek için : 

1 — Bedeli 1954 yılı bütçesinden ödenmek üzere 6.000 kat er yazlık 
elbisesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Bir takım elbise, 1 ceket, bir pantalon, bir kepten ibarettir. 
Elbiselerin kumaş, astar ve bilcümle malzeme ve işçiliği mütaahlıidine 
aittir. 

3 — Bir takım elbisenin muhammen bedeli 27 lira olup geçici temi
natı 9.350 liradır. 

4 — Mühürlü numunesi ile şartnamesi her gün Komisyonda görü
lebilir. 

5 — Kapalı zarf eksiltmesi 12 Ocak 1954 Salı günü saat 15 dedir. 
isteklilerin kanun dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarf mektup

larının belirli gün saat 14 e kadar Ulus'ta Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı binasında 1 numaralı Satınalma Komisyonuna vermeleri. 
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1 — Bedeli 1954 yılı bütçesinden ödenmek üzere 18.000 kat çama
şır kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Bir kat çamaşır (Bir don, bir 
gömlek) ten ibarettir. 

2 — Bir kat çamaşırın muhammen bedeli 4 lira 50 kuruş olup ge
çici teminatı 5.300 liradır. 

3 — Dikilmiş olarak alınacak çamaşırların bez ve bütün malzeme 
ve işçiliği mütaahhidine aittir. 

4 — Şartnamesi ve mühürlü numunesi her gün Komisyonda görü
lebilir. 

5 — Kapalı zarf eksiltmesi 11 Oeak 1954 Pazartesi günü saat 15 
dedir. 

isteklilerin belirli gün ve saatten bir saat öncesi olan saat 14 e ka
dar kanun dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını Ulus'ta Güm
rük Muhafaza Umum Kumandanlığı binasında 1 Numaralı Satınma Ko
misyona vermeleri. 
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Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden : 

Manisa ilinin Demirci ilcesine bağlı Saraycık Köyünde kâin olu 
işletmesi imtiyazı «Kaplıca işletmeleri Kolektif Şirketi» uhdesinde bu 
lunan Kaplıca sahasında yapılacak tesisat için Maadin Nizamnamesini 
değişik 59 uncu maddesi gereğince verilmesi icap eden plân proje Vekâ 
letimizce tevdi edilmemiş, kaplıcada normal faaliyete geçilmemiş ve kap 
hca 59 uncu maddenin F bendine aykırı olarak kiraya verilmiş olduğur 
dan Maadin Nizamnamesinin değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri uyarmc 
icra Vekilleri Heyetinin 25/11/1952 tarihli ve 3/15914 sayılı karariyle im 
tiyazı feshedildiği ve kaplıcanın mekşuf kaplıcalar meyanına ithal edi 
diği ilân olunur. 
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Erzurum'un Ağzıaçık mevkiinde kâin olup işletilmesi imtiyazı Ag 
zıaçık Kömür Madeni Limited Şirketi uhdesinde bulunan linyit madeı 
sahasında, verilen mühletlere rağmen normal işletmeye geçilmediğinde 
Maadin Nizamnamesinin değişik 60 ıncı maddesi gereğince işbu mr 
dene ait imtiyazın İcra Vekilleri Heyetinin 24/4/1953 tarihli ve 4/62 
sayılı karariyle feshedildiği ve madenin mekşuf madenler meyanına itlu 
edildiği ilân olunur. 
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Manisa Vilâyetinin Demirci Kazasına bağlı Eskihisar Köyünde kâi 
olup işletilmesi imtiyazı «Kaplıca işletmeleri Kolektif Şirketi» uhdesiı 
de bulunan kaplıca sahasında yapılacak tesisat için Maadin Nizamm 
meşinin değişik 59 uncu maddesi gereğince verilmesi icap eden proje Vt 
kâletimize tevdi edilmemiş kaplıcada normal faaliyete geçilmemiş oldı 
ğundan Maadin Nizamnamesinin değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri uyarınc 
İcra Vekilleri Heyetinin 21/1/1953 tarihli ve 4/82 sayılı karariyle imt 
yazı feshedildiği ve kaplıcanın mekşuf kaplıcalar meyanına ithal edild 
ği ilân olunur. 
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Vize- Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 952/119 
Vize'nin Soğucak Köyünden Eyüp Beder tarafından dâvâlılar V 

ze'nin Seyitkasım Mahallesinden eskici Ruhi Varol, Vize'nin Hasbuğ 
Köyünden Sadık karısı Müzeyfe ve Vize'nin Topçu Köyünden Abdulla 
yanında Rüveyde ve keza aynı köyden Hüreyre ve Vize'nin Seyitkasn 
Mahallesinden Müzeyyen aleyhlerine ikame olunan izalei şüyu dâvasını 
muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Rüveyde'ye gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olu 
mumaileyhin semti meçhulde bulunduğu ve adresinin sarih olarak ıbü 
nemediği anlaşılmakla gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilere 
mahkemesi 31/12/1953 Perşembe günü saat 9 a talik edilmiş olmak 
muayyen gün ve saatte dâvâlı mahkemeye gelmediği veya bir temsil-
göndermediği takdirde badema duruşmalara kabul edilmeyeceği ve idd. 
ve vakıaları kabul etmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 
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Ersis Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/37 
Ersis Nahiyesinden Emsal Sallı Keçeci tarafından Ersis Sulh H ' 

kuk Mahkemesine açılan 900 lira kıymetinde sekiz parça gayrimenk 
lün namına tapuya tescili dâvasının yapılan yargılamasında : 

1 — Göcek Köyünün Hışnet Mezraasında Kukulidere mevkiinde t 
rafları Maksut Aslan, bayır, dere, Medet Polat arazileriyle çevrili lı 
lira kıymetinde çayır, 

2 — Aynı mevkide tarafları; İbrahim Çavuş Yarım Ağa arkı, A 
Usta, İbrahim, Niyazi ve Hamit çayırlığı ile çevrili 100 lira kıymetini 
çayır, 

3 — Göcek Köyünün sırt mevkiinde tarafları; yol, Maksut Arşla 
yar, yol, Davut Çavuş tarlası ile çevrili 75 lira kıymetinde tarla, 

4 — Göcek mezraasmm Çakılhdere tarafları yol, yol, İbrahim çavı 
ve dere ile çevrili 100 Ura kıymetinde tarla. 

5 — Göcek mezresmın Oluklularbendi mevkiinde tarafları; Seyft 
Sah, Mehmet Ispirli, Hasan Abbas Ispirli, dere ile çevrili 125 lira kıym 
tinde tarla, 

a) isteklilerin 1953 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde (25.746,66) yirmi beş bin yedi yüz kırk altı lira altmış altı kuruşluk 
geçici teminat vermeleri, 

b) isteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not: Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırla
yacakları yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar mak
buz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Ankara Bira Fabrikasından : 

Arpa filizi ve arpa küsbesi satılacak 
1 — Fabrikamız malt imalâtından elde edilecek tahminen 60 ton 

(Hayvan yiyeceği) arpa filizi ile 2000 ton arpa küsoesi açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Arpa filizlerinin muhammen bedeli 1800 lira olup muvakkat 
teminatı (135) liradır. 

3 — Arpa küsbesinin muhammen bedeli (10.000) lira olup muvak
kat teminatı (750) liradır. 

4 — İhale 30/12/1953 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 ae 
Ankara Bira Fabrikasında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

5 — Talipler ihaleden evvel fabrikaya gelerek satış şartnamesini 
ve numuneyi görebilirler. 

6 — Fabrika ayrı ayrı veya bir mütaahhide ihale etmekte serbest
tir. 
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Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 1 numaralı Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 
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6 — Aynı nnezraamn Sepetbaki mevkiinde tarafları, Seyfullah ve 
layır, A l i Usta, İbrahim, dere, A l i Hoca ve dere ile çevrili 100 lira kıy-
netinde çayır, 

7 — Aynı mevikiide tarafları; Maksut Pehlivan, Fehim Çete, A l i 
Jsta Şahna, Bayır ile çevrili 150 lira kıymetinde tarla, 

8 — Aynı nnezraanin Bubuget mevkiinde tarafları, Yakup Kabak, 
Salih, Kaba Salih, Yakup, Hamza Arslan, yol ile çevrili 150 lira kıy-
netinde sekiz parça gayrimenkulun 25, 30 senedenberi davacının zi l-
/ed ve tasarrufunda bulunduğundan bahisle bu gayrimenkullerin na-
mna tapuya tesciline karar verilmesini istemiş olmasına göre yukarda 
nevki ve hudutları yazılı bulunan bu gayrimenkuller üzerinde bir hak 
ddia eden varsa gazetenin neşri tarihinden 20 gün içinde Ersis Sulh 
lukuk Hâkimliğine müracaat etmelerinin lüzumu ilânen tebliğ olunur. 
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Malatya Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 953/898 
Malatya'nın Salköprü Mahallesinden Arif oğlu Hacı Bekir Aksu 

arafmdan İstanbul Kumkapı Mollataş Sokak No. 47 de Bahabey Apart

manı Midiryan Kuharyik evinde sakin Abdulkadir kızı Nesime Aksu 
aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyeler bulunamadığından bahisle iade 
edilmiş olduğundan dâvâlıya ilânen tebliğine ve duruşmanın 15/1/1954 
gününe bırakılmasına karar verildiğinden mezkûr gün muhakemede bu
lunmanız veya bir vekil göndermeniz için davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Bergama Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/469 
Bergama'nın Zafer Mahallesinden Mehmet A h oğlu İbrahim Yıldız 

tarafından Halide Yıldız aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılmakta 
olan muhakemesinde : 

Dâvâlının ikametgâhının meçhul olduğu davetiyesine verilen meş
ruhattan anlaşılmış olmakla, muhakemenin yapılacağı 11/1/1954 Pazar
tesi günü saat 9 da gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde gı
yabında devam edileceğinden davetiye yerine geçmek üzere ilân olunur. 
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T. C. Ziraat Bankasının 31 Aralık 1953 tarihindeki bilançosu 

A K T İ F P A S t F 
Türk lirası Türk lirası 

ödenmemiş sermaye 
î a sa ve Merkez Bankası 
••Canuni karşılıklar kasası ((Bankalar kanununa göre) 
Bankalar 
3enedat cüzdanı 
Ssham ve tahvilât cüzdanı 
Borçlu cari hesaplar 
•ftrai krediler 
r. C. Emekli Sandığı adına iskonto edilen aylıklar 
iştiraklerimiz 
Müessese ve teşebbüslerimize tahsis olunmuş sermaye 
Sabit kıymetler : 

Menkuller 2.990.801,52 
Gayrimenkuller 14.135.957,45 

3air aktifler 
ilk tesis masrafları 

Nâzım hesaplar 

Yekûn 

117.923. 
83.259. 

107.072. 
3.226. 

71.260. 
14.210, 

256.361, 
1.060.283, 

2.215 
22.931 

500 

300,00 
139,25 
920,30 
731,99 
622,76 
616,23 
508,67 
130,66 
.658,02 
437,13 
.000,00 

17.126.758,97 

62.432.964,38 
41.884,81 

1.818.846.673,17 

1.727.204.611,81 

Sermaye 
İhtiyatlar : 

İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu, -madde 31) 6.506.809,94 
Kanuni ihtiyatlar 48.831.287.65 
Fevkalâde ihtiyatlar 24.981.133,38 
özel ihtiyatlar 3.285.897,71 

300.000.000,00 

Karşılıklar 
Tedavüldeki tahvillerimiz 
Taahhütlerimiz 
Mevduat ve cari hesaplar 

Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 

Tediye emirleri 
Sair pasifler 
Kâr 

Nâzım hesaplar : 
Cirolarımız 
Kefaletlerimiz 
Sair nâzım hesaplar 

264.084.864,56 
487.748.054,03 

Yekûn 

83.605.128,68 

2.444.312,49 
79.005.000,00 

411.671.456,17 

751.832.918,59 

16.827.530,18 
135.312.187,62 
38.148.139,44 

1.818.846.673,17 

181.117.694,52 
161.706.317,97 

1.384.380.599,32 1.727.204.611,81 

T. C. Ziraat Bankasının 31 Aralık 1952 tarihindeki kâr ve zarar hesabı 

Z İ M M E T M A T L U P 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 
Karşılıklar 
İştiraklerimiz 
Muhtelif zararlar 
İlk tesis masrafları 

Kâr 
Yekûn 

Türk lirası 

20.554.465,94 
5.231.147,42 
7.086.381,92 

25.968.668,45 
689.887,26 

2.506.170,13 
191.228,98 
521.404,83 
27.922,78 

62.777.277,71 
38.148.130,44 

Alınan faiz ve komüsyonlar 
Esham ve tahvilât ve kanuni karşılık kasası gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve komüsyonlar 
Kambiyo kârları 
İştiraklerimiz kârı 
Muhtelif kârlar 

Türk lirası 

69.440.870,49 
6.840.387,63 

13.585.477,52 
472.429,18 

2.746.292,33 
7.839.960,00 

Genel yekûn 100.925.417,15 Genel yekûn 100.925.417,15 
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Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/83 
Biga'nın Turan Mh. de mukim Şakir kızı Seher Altmhan tarafın

dan kocası Osmaniye Köyü 11 sayılı hanesinde kayıtlı Mehmet oğlu 
Musa Altmhan aleyhine mahkememize açılan boşanma dâvasının du
ruşmasında : Dâvâlıya ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelme
diğinden mahkemece ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ol
duğundan 21/1/1954 Perşembe günü saat 10 da dâvâlı mahkememizde 
hazır bulunmadığı veya kendisini temsil edecek bir vekil de gönderme
diği takdirde gıyabında duruşmaya devam olunacağı gıyap kararı tebli
gatı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6347 

Şarköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 953/146 
Şarköy'ün Ormanlı Köyünden Ömer oğlu Rıza Çakar tarafından 

karısı Bergama Kurtuluş Mahallesi 16 No. lu evde ikamet eden Cemal 
kızı Nuriye Çakır aleyhine açılan ihtar dâvasının yapılan yargılamasında: 

Dâvâlının adresinin meçhul bulunması sebebiyle ilânen davetiye 
tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan dâvâlının duruşma gü
nü olan 4/2/1954 tarihinde duruşmada bulunmadığı veya bir ve
kil göndermediği takdirde gıyap kararı çıkarılacağı tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

6354 

Kırıkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 953/119 
Kırıkhan Soğuksu Köyünden Mürsel karısı Hatice Çipile tarafın

dan aynı yerden kocası Bostan Çipile aleyhine açılan boşanma dâvasın
da; ilânen yapılan tebligata rağmen dâvâlı Bostan'ın duruşmaya gelme
diği anlaşıldığından ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilerek muha
keme de 26/1/1954 Salı günü saat 9.30 a talik kılınmış olmakla mumailey
hin belirli gün ve saatte muhakemede hazır bulunması aksi takdirde de 
gıyabında rüviyet olunacağı gıyap kararı makamına kaim olmak üzere 
duyurulur. 

6350 

Ersis Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/38 
Kiskim Köyünden Şevki oğlu Ferit özdemir tarafından aynı yerden 

Mustafa oğlu Abdullah Turhan aleyhine açmış olduğu tapu tescili dâva
sının yapılmakta olan yargılamasında : 

Dâvâlı Abdullah Turhan'ın tebligata sarih adresi bulunmadığından 
davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve muhakeme 12/1/1954 Salı 
günü saat 9 a bırakılmış olduğundan, mezkûr gün ve saatte mahkemede 
hazır bulunmanız davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6352 

T. G. Merkez Bankasından i 

A K T I P 
Lira 

Altın : 
Safi Kg 127.458.113 

Döviz borçluları: 
a - 3133 sayılı kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 19.635.885,— 
Muhtelif 1.964.772,27 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 70.614.892,20 
Muhtelif 101.503.281,14 

c-Klir ing 6.579.219,76 

lif aklık para : 

Dâhildeki muhabirler : 

Senetler cüzdanı: 
a - Hazine bonoları ve Hazine kef aleti

ni haiz bonolar 1.455.818.765,92 
b - Ticari ve zirai senetler 545.338.160,86 

Tahviller cüzdanı: 
Avanslar : 

Altın ve döviz üzerine 53.629,20 
Tahvü üzerine «4.263.056,26 
Hazineye kısa vadeli 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

TOPLAM 

19 Aralık 

Lira 

401.591.201,31 

200.298.050,37 

4.365.395,03 

347.701,76 

2.001.156.926,78 

25.403.798,50 

—,— 64.316.685,46 

4.500.000,— 
144.745.481,44 

2.846.725.240,65 

1953 Vaziyeti 

P A S I F 
lira 

Sermaye :' 
İhtiyat akçesi : 

Âdi ve fevkalâde 32.272.181,01 
Hususi 6.000.O0O — 
Hususi (Bankamız Kanunu madde: 
19) 1.031.689,29 
İlerde vukuu muhtemel zarar karşı-
hğı 5.317.590,22 

(Bankalar Kanunu madde : 31) 

Tedavüldeki banknotlar : 
Mevduat: 

Resmî 200.289.742,39 
Bankalar 178.399.576,42 
Muhtelif 41.175.150,95 

Altın alacaklıları: 
Resmî safi Kg 48.654.666 153.299.663,54 
Muhtelif safi Kg 

Döviz alacaklıları: 
a - 3133 sayılı kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 64.177.125,29 
Mevduat 1.059.696,32 
Muhtelif .... 14.407.868,99 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 123.112.871,25 
Mevduat 4.674.298,07 
Muhtelif 219.355.754,20 

c-Klir ing 17.785.020,41 

Muhtelif : • 

TOPLAM 

2fi Şubat 1951 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi %3, Sİtın üzerine avans % 2 i 

Lira 

15.000.000,— 

44.621.460,52 

1.419.991.124,50 

419.864.469,76 

,—> 153.299.663,54 

444.572.634,53 

349.375.887,80 

2.846.725.240,65 

6399 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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