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21/12/1954 tarihli ve 4/4129 sayılı kararname İle verilen salâhiyete 
istinaden 8 Şubat 1955 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik Türkiye 
ile Japonya arasında Ticaret Ve Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tas
diki, Hariciye Vekâletinin 26/2/1955 tarihli ve 5198-64 sayılı yazısı üze
rine, 5949 sayılı kananla müddeti uzatılan 4582 sayılı kanunun birinci 
maddesine tevfikan, İcra Vekilleri Heyetince 23/3/1955 tarihinde karar
laştırılmıştır 

23/3/1955 

Ziraat VöfciK 
N ÖKMEN 

Münakalât Vekäi 
M ÇÂVUSOĞLU 

Çalışma Vekffik 
H ERKMEN 

işletmeler Vekili 
S. AĞAOĞLU 

Türkiye ile Japonya arasında Ticaret Anlaşması 
Türk Hükümeti ile Japonya Hükümeti, iki memleket arasındaki 

ticari mübadeleleri geliştirmek isteği ile, aşağıdaki hükümleri kararlaş
tırmışlardır 

Madde 1 
Türkiye ile Japohya aracındaki ticari mübadeleler, iki memlekette 

yürürlükte bulunan umumi ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak 
yapılacaktır 

Madde 2 
Türk Hükümeti ile Japonya Hükümeti, işbu Anlaşmaya merbut A 

ve B listelerinde yazılı malların, her birine tahsis edilen kontenjanlar 
dahilinde, karşılıklı olarak, ithal ve ihracına müsaade edeceklerdir 

Kontenjanları tükenmiş mallarla ilişik listelerde yazdı olmayan 
mallar, iki memleket salahiyetli makamlarının önceden müsaadesi istih
sal olunmak şartiyle, ihraç ve ithal olunabilecektir. 

Madde 3 
İşbu Anlaşmanın meriyeti zarfında yapılacak muamelelere ait tedi

yeler, bugün imza edilen Tediye Anlaşması ahkâmınca tesviye edilecek
lerdir. 

Madde 4 
îşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından evvel her iki memleke

tin salahiyetli makamları tarafından tasvip edilmiş olup halen icra saf
hasında bulunan ticari muameleler, tasvip edildikleri zamanda her iki 
memlekette bunlara tatbiki gereken ahkâm dairesinde, tasfiye edilecek
lerdir. 

Madde 5 
işbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında, her iki memleketin salahi

yetli makamlara tarafından tasvip edilmiş olup Anlaşmanın inkizasında 
tamamlanmamış bulunan muameleler, işbu Anlaşmanın ahkâmına tevfi
kan tasfiye olunacaklardır 

Madde 6 
îşbu Anlaşmanın iyi işlemesine nezaret ve ilgili bütün teklifleri 

yapmakla vazifeli Türk ve Japon Hükümetleri temsilcilerinden mürek
kep bir muhtelit komisyon İhdas edilecektir 

Muhtelit komisyon her İki Hükümetten birinin talebi üzerine top
lanabilecektir. 

Madde 7 
İşbu Anlaşma, imzası tarihinde yürürlüğe girecek ve Sİ Temmuz 

1956 tarihine kadar muteber olacaktır. Hitanımdan iki ay önce feshi 
ihbar edilmediği takdirde senelik ̂müddetler için kendiliğinden uzatılmış 
sayılacaktır. 

8 Şubat 1955 tarihinde Ankara'da, Fransızca iki nüsha olarak ya
pılmıştır. 

Türk- Hükümeti adına 
(Melih Esenbel) 

Japonya Hükümeti adına 
(Shinichi Kamimura) 

T.C 
Resmi Gazete 
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F. R. ZORLU 
Devlet Vekıık 
lDrM.SAROL 

Devlet Vefalı 
O. KAPANI 

Adliye Veküu 
0. S. ÇİÇEKDAĞ 

Maarif Vekili 
C YARDIMCI 

Güm ve înh Vefcäi 
K. KALAFAT 

S*, ve. 1c- Maa. Vekili 
Dr.B.VZ 

Malaye VefciK 
H. POLATKAN 

Hariciye Vekili 
F. KÖPRÜLÜ 

Dahîliye VekaM 
Dr. N. GEDİK 

MİM Müdafaa Vekili 
E MENDERES 

Nafıa Vekffi 
K. ZEYTtNOĞLU 

İkt.veTicaretVekili 
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Ankara, 8 Şubat 1955 
Ekselans, 

Türkiye ile Japonya arasında bugünkü tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalarının imzasına müncer olan müzakereler sırasında işbu A n 
laşmaların yürürlüğe konulmasından sonra karşılıklı olarak sevkedilen 
mallara, ilişik örneğe uygun ve ihraç eden memleketin yetkili makam
larınca tanzim edilmiş bir menşe şahadetnamesinin terfik edileceği hu
susunda mutabık kalındığım size teyit etmekle şeref kazanırım. Bedeli 
100 Türk lirasını, veya başka bir para ile mukabilini aşmayan sevkiyat 
için menşe, şahadetnamesi aranmaz. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyit etmenizi r ica ede
rim. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Ekselans. 

(Melih Esenbel) 
Ekselans 
Bay Shinichi Kamimura 
Japonya Büyükelçisi 
Şehirde. 

Menşe Şahadetnamesi 

Gönderen : Gönderilen : 

îsim 

ikametgâh 

Sokak .... 

i s im 

ikametgâh 

Sokak 

Malın cinsi : 

Ambalaj tarzı 

Ko l i adedi 

Marka No. .... 

Sevk yolu 

Ağırlık gayrisâfi 

Kıymet 

Kg . 

Türkiye ile Japonya arasındaki 8 Şubat 1955 tarihli Ticaret A n 

laşması hükümlerine uyarak vasıfları yazılı emtianın — 

olduğunu tasdik eder. 

Tar ih ve mahal 

Türk 
menşeli 

Ankara, 8 Şubat 1955 
Bay Elçi, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bil
dirmekle şeref kazanırım : 

«Türkiye ile Japonya arasında bugünkü tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalarının imzasına müncer olan müzakereler sırasında işbu A n 
laşmaların yürürlüğe konulmasından sonra karşılıklı olarak sevkedilen 
mallara, ilişik örneğe uygun ve ihraç eden memleketin yetkili makam
larınca tanzim edilmiş bir menşe şahadetnamesinin terfik edileceği hu
susunda mutabık kalındığını size t*yit etmekle şeref kazanırım. Bedeli 
1 0 0 Türk lirasını, veya başka bir para ile mukabilini aşmayan sevkıyat 
için menşe şahadetnamesi aranmaz. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyit etmenizi rica 
ederim.» 

Japon Hükümetinin bu husustaki mutabakatını bildirmekle şeref 
kazanırım. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

(Shinichi Kamimura) 
Bay Elçi 
Melih Esenbel 
Hariciye Vekâletinde 
Kâtibi Umumi Muavini 
Şehirde 

Menşe Şahadetnamesi 

Gönderen : Gönderilen : 

is im 
ikametgâh 
Sokak ... 

i s im 
ikametgâh 
Sokak 

Malın cinsi : 

Ambalaj tarzı 

Kol i adedi .... 

Marka No. 

Sevk yolu 
Ağırlık gayrisâfi Kg . 

Kıymet 

Türkiye ile Japonya arasındaki 8 Şubat 1955 tarihli Ticaret A n -
Türk 

laşması hükümlerine uyarak vasıfları yazılı emtianın menşeli 

olduğunu tasdik eder. 

Tarih ve mahal 

Jjapon 

Ankara, 8 Şubat 1955 
Ekselans, 

Türk Hükümeti ve Japonya Hükümeti arasında bugünkü tarihte 
imzalanan Ticaret Anlaşmasına atfen, mezkûr Anlaşmanın 2 nci mad
desinin hükümleri dairesinde, her ik i Hükümetin bugünden 31 Temmuz 
1955 tarihine kadar olan müddeti kavrayan ilişik ticari mübadeleler 
programlarını kabul etmeyi kararlaştırdıklarım bildirmekle şeref du
yarım. 

Altı aylık ilk müddetin hitamında 12 aylık müddet için yeni listeler 
müşterek mutabakatla tanzim edilecektir. 

Yeni listelerin tanzimi sırasında, bugünkü tarihte imzalanan Tediye 
Anlaşmasının 5 inci maddesinde derpiş olunan 1.500.000 A . B. D. dolarlık 
meblâğı değiştirmek imkânları üzerinde her iki Hükümet istişarelerde 
bulunacaklar ve hini hacette müşterek mutabakatla tadiline girişecek
lerdir. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatım teyit etmenizi rica ede
rim. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Ekselans. 

(Melih Esenbel) 
Ekselans 
Bay Shinichi Kamimura 
Japonya Büyükelçisi 
Şehirde 

tik altı aylık müddet için Ticari Mübadeleler Programı 

A L İSTESİ 

Japonya'ya yapılacak Türk ihracatı 

A. B. D. Doları 

Hububat, buğday 

Pamuk 

Tuz 

Yağlı tohumlar 

Yün ve tiftik 

Krom cevheri ve diğer cevherler 

Deriler ve kösele 

Tütün 

Sair 

P. M. 

3.000.000 

150.000 

500.000 

500.000 

900.000 

500.000 

P. M . 

1.000.000 

6.550.000 
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B L İSTESİ 

Türkiye'ye yapılacak Japon ihracatı 

A. B. D. Doları 

Pamuklular 1.200.000 
Makine ve. aksamı 2.000.000 
Demir ve çelik 1.000.000 
Kimyevi gübreler ve diğer kimyevi ve eczai mamuller 400.000 
Kamyon ve otomobiller için iç ve dış lâstikleri 800.000 
Alâtı basariye ve fenniye 200.000 
Porselen 200.000 
Zirai mahsuller 100.000 
Gazete kâğıdı 300.000 
Diğer kâğıtlar, âdi matbaa kâğıdı, ambalaj kâğıdı, 
karton kâğıdı 100.000 
Sair 250.000 

6.550.000 

Ankara, 8 Şubat 1955 
Bal Elçi, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bil
dirmekle şeref kazanırım : 

«Türk Hükümeti ve Japonya Hükümeti arasında bugünkü tarihte 
imzalanan Ticaret Anlaşmasına atfen, mezkûr Anlaşmanın 2 nci mad
desinin hükümleri dairesinde, her iki Hükümetin bugünden 31 Temmuz 
1955 tarihine kadar olan müddeti kavrayan ilişik ticari mübadeleler 
programlarını kabul etmeyi kararlaştırdıklarını bildirmekle şeref du
yarım. 

Altı aylık ilk müddetin hitamında 12 aylık müddet için yeni lis
teler müşterek mutabakatla tanzim edilecektir. 

Yeni listelerin tanzimi sırasında, bugünkü tarihte imzalanan Te 
diye Anlaşmasının 5 inci maddesinde derpiş olunan 1.500.000 A. B. D. 
Dolarlık meblâğı değiştirmek imkânları üzerinde her ik i Hükümet isti
şarelerde bulunacaklar ve hini hacette müşterek mutabakatla tadiline 
girişeceklerdir. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyit etmenizi rica 
ederim.» 

Japon Hükümetinin bu husustaki mutabakatım bildirmekle şeref 
kazanırım. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

(Shinichi Kamimura) 
Bay Elçi 
Melih Esenbel 
Hariciye Vekâletinde • 
Kâtibi Umumi Muavini 
Şehirde 

İlk altı aylık müddet İçim ticari mübadeleler 
programı 

A L İSTESİ 

Japonya'ya yapılacak Türk ihracatı 

Hububat, buğday 
Pamuk 
Tuz 
Yağlı tohumlar 
Yün ve tiftik 
Krom cevheri ve diğer cevherler 
Deriler ve kösele 
Tütün 
Sair 

A . B. D. Doları 

P. M . 
3.000.000 

150.000 
500.000 
500.000 
900.000 
500.000 
P. M . 

1.000.000 

6.550.000 

B L İSTESİ 

Türkiye'ye yapılacak Japon ihracatı 

A. B. D. Doları 

Pamuklular 1.200.000 
Makine ve aksamı 2.000.000 
Demir ve çelik 1.000.000 
Kimyevi gübreler ve diğer kimyevi ve eczai mamuller 400.000 
Kamyon ve otomobiller için iç ve dış lâstikler 800.000 
Alâtı basariye ve fenniye 200.000 
Porselen 200.000 
Zirai mahsuller 100.000 
Gazete kâğıdı 300.000 
Diğer kâğıtlar, âdi matbaa kâğıdı, ambalaj kâğıdı, 
karton kâğıdı 100.000 
Sair 250.000 

6.550.000 

Türkiye ile Japonya arasında Tediye Anlaşması 

Türk Hükümeti ile Japonya Hükümeti, Türkiye ile Japonya arasın
daki tediyeleri kolaylaştırmak maksadı ile, aşağıdaki hususları karar
laştırmışlardır : 

Madde 1 

Bugünkü tarihte imzalanmış olan Ticaret Anlaşması gereğince, 
Türkiye'ye 5 ithal edilmiş veya edilecek Japon mallarının bedellerine ait 
tediyeler ve bunlara müteferri masraflar ile mer'iyette bulunan Türk 
kambiyo mevzuatına göre Japonya lehine müsaade olunan diğer her tür
lü tediyeler, Japon Hükümeti adına hareket eden Japon Bankası adına A. 
B. D. Doları üzerinden ve «Japon hesabı, Türk - Japon anlaşması» namı 
ile, masrafsız ve faizsiz bir hesap açacak ve mezkûr tediyeleri bu he
sabın matlubuna geçirecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
tediyat suretiyle yapılacaktır. 

Madde 2 

Bugünkü tarihte imzalanmış olan Ticaret Anlaşması gereğince, J a 
ponya'ya ithal edilmiş veya edilecek Türk mallarının bedellerine ait te
diyeler ve bunlara müteferri masraflar ile mer'iyette bulunan japon kam
biyo mevzuatına göre Türkiye lehine müsaade olunan diğer her türlü te
diyeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına A. B. D. Doları üze
rinden ve «Türk hesabı, Türk - Japon Anlaşması» namı ile, masrafsız ve 
faizsiz bir hesap açacak ve mezkûr tediyeleri bu hesabın matlubuna ge
çirecek olan Japon Bankasına tediyat suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3 

Yukardaki maddeler hükümlerince hak sahiplerine ödemeleri sağ
lamak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Japon Bankası 
tediye emri sayılacak olan tahsilat ihbarlarını, lüzumlu her türlü husus
larla birlikte, günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 4 

Tediyat ve tahsilat her ik i memlekette o memleketin millî parası ile 
yapılacaktır. 

Tediyat ve tahsilat emirleri her iki memlekette A . B. D. dolarının 
tediye veya tahsilat günü o memlekette cari olan resmî kuru üzerinden 
yapılacaklardır. 

Madde 5 

İşbu Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş olunan hesaplar
daki zimmet veya matlup bakiyesi 1.500.000 A. B. D. Dolarını aşmadığı 
müddetçe, evvelki maddeler hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve Japon Bankası tarafından yapılacak tediyeler iki ta
raf arasında döviz transferine mahal vermiyecektir. 
^ Mezkûr hesabın zimmet veya matlup bakiyesi 1.500.000 A . B. D. 
Dolarını aştığı takdirde, bu rakamı aşan mikdarlar alacaklı tarafa, is
teği üzerine, A . B. D. Doları ile veya iki tarafın evvelden mutabık kala
cakları başka bir para ile ödenecektir. 
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Tediye edilecek bu bakiyeyi tesbit etmek üzere, alacaklı taraf ak
reditif halindeki tamamlanmamış kontratların yekûnunu da nazarı i t i 
bara alacaktır. 

Madde 6 

îşbu Anlaşmanın feshi anında 1 ve 2 nci maddelerde derpiş edilen 
hesaplarda iki taraftan biri lehine bir bakiye kalması halinde, bu bakiye 
borçlu tarafça, 6 aylık bir süre içinde, bugünkü tarihte imzalanmış bu
lunan Ticaret Anlaşmasına ilişik listelerde yer alan malların veya borçlu 
tarafın teklifi ve alacaklı tarafın kabulü üzerine kararlaştırılacak diğer 
malların ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. 

Borçlu tarafın borcunu ödemesini sağlamak maksadı ile, alacaklı 
taraf yukarda sözü geçen malların ithali için imkânları dâhilinde olan 
her şeyi yapacaktır. 

İki taraf,. yukardaki fıkralarda sözü geçen bakiyeyi, aralarında an
laşmak suretiyle üçüncü bir memlekette, kendi adlarına açılmış bulunan 
bir hesaba bu memleketin rizasiyle nakledebilirler. 

Yukarda bahsi geçen 6 aylık müddetin hitamında kalabilecek olan 
bakiye A . B. D. Doları ile veya her iki tarafın evvelden üzerinde muta
bık kalacakları diğer bir para ile tasfiye edilecektir. 

Madde 7 

işbu Anlaşmanın tatbikma ait teknik hususlar Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası ve Japon Bankası tarafından müştereken tesbit 
edilecektir. 

Madde 8 

işbu Anlaşma, imzası tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Temmuz 
1956 tarihine kadar muteber olacaktır. Hitamından iki ay önce feshi 
ihbar edilmediği takdirde senelik müddetler için kendiliğinden uzatıl
mış sayılacaktır. 

8 Şubat 1955 tarihinde Ankara'da, fransızca iki nüsha olarak 
pılmıştır. 

ya -

Türk Hükümeti adına 
(Melih Esenbel) 

Ekselans, 

Japonya Hükümeti adına 
(Shinichi Kamimura) 

Ankara, 8 Şubat 1955 

Türk Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında bugünkü tarihte 
imzalanan Tediye Anlaşmasına atfen, A . B. D. Dolarından başka bir para 
üzerinden hesaplanan alacakların mevcudiyeti halinde, mezkûr Anlaş
manın 4 üncü maddesi hükümleri dairesinde ve her iki memlekette mer'-
iyette bulunan kambiyo kontroluna dair dahilî rejimleri ihlâl etmeksizin, 
mevzuubahis paranın A . B. D. Dolarına olan resmî rayici üzerinden bu 
alacakların A . B. D. Dolarına tahvil edilecekleri hakkında her iki Hükü
metin mutabık kaldıklarını size teyit etmekle şeref duyarım. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatım teyit etmenizi rica ede-
f lm. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Ekselans. 

(Melih Esenbel) 
Ekselans 
Bay Shinichi Kamimura 
Japonya Büyükelçisi 
Şehirde 

bil-

Ankara, 8 Şubat 1955 
Bay Elçi, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı 
dirmekle şeref duyarım : 

«Türk Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında bugünkü tarihte 
imzalanan Tediye Anlaşmasına atfen, A . B. D. Dolarından başka bîr p»ra 
üzerinden hesaplanan alacakların mevcudiyeti halinde, mezkûr Anlaş
manın 4 üncü maddesi hükümleri dairesinde ve her iki memlekette mer'-
iyette bulunan kambiyo kontroluna dair dahilî rejimleri ihlâl etmeksizin, 
mevzuubahis paranın A . B. D. Dolarına olan resmî rayici üzerinden bu 
alacakların A . B. D. Dolarına tahvil edilecekleri hakkında her iki Hükü
metin mutabık kaldıklarını size teyit etmekle şeref duyarım. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyit etmenizi r ica ede
rim,» 

ie) 
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Japon Hükümetinin bu husustaki mutabakatını bildirmekle şeref 
duyarım. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

(Shinichi Kamimura) 
Bay Elçi 
Melih Esenbel 
Hariciye Vekâletinde 
Kâtibi Umumi Muavini 
Şehirde 

Ankara, 8 Şubat 1955 
Bay Elçi, 

Türk Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında bugünkü tarihte 
imzalanan Tediye Anlaşmasına atfen, 1 ve 2 nci maddelerde kullanılan 
«Diğer her türlü tediyeler» ibaresinden aşağıdaki hususların anlaşıldığı
nı size bildirmekle şeref duyarım : 

1 — işletme masrafları, ihtira beratı hakları, ruhsatnameler, alâ
meti farikalar, 

2 — Vergiler, ücretler, mahkeme masrafları, 
3 — Sigorta ve reasürans ;(Prim ve tazminat), 
4 — Konsolosluk hâsılatı, 
5 — Komüsyonlar, tellaliye ve temsil masrafları, 
6 — Yakıt masrafları müstesna olmak üzere, nakliye ve aktarma 

masrafları, l iman masrafları, antrepo ve gümrükleme masrafları, iskele 
masrafları, 

7 — Aidat, abonmanlar ve reklâm masrafları, 
8 — Banka masrafları, 
9 — Seyahat masrafları, ikamet ve hastane, mektep masrafları, 

10 — Her iki memleketin salahiyetli makamları tarafından kabul 
edilen diğer tediyeler. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyit etmenizi rica ede

r im. 
Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

(Shinichi Kamimura) 
Bay Elçi Melih Esenbel 
Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumi Muavini 
Şehirde 

Ankara, 8 Şubat 1955 
Ekselans, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir
mekle şeref duyarım : 

«Türk Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında bugünkü tarihte 
imzalanan Tediye Anlaşmasına atfen, 1 ve 2 nci maddelerde kullanılan 
«Diğer her türlü tediyeler» ibaresinden aşağıdaki hususların anlaşıldığı
nı size bildirmekle şeref duyarım : 

1 — işletme masrafları, ihtira beratı hakları, ruhsatnameler, alâ
meti farikalar, 

2 — Vergiler, ücretler, mahkeme masrafları, 
3 — Sigorta ve reasürans (Prim ve tazminat), 
4 — Konsolosluk hâsılatı, 
5 — Komüsyonlar, tellaliye ve temsil masrafları, 
6 — Yakıt masrafları müstesna olmak üzere, nakliye ve aktarma 

masrafları, liman masrafları, antrepo ve gümrükleme masrafları, iskele 
masrafları, 

7 — Aidat, abonmanlar ve reklâm masrafları, 
8 — Banka masrafları, 
9 — Seyahat masrafları, ikamet ve hastane, mektep masrafları, 

10 — Her ^k i memleketin salahiyetli makamları tarafından kabul 
edilen diğer tediyeler. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyit etmenizi rica ede
rim.» 

Türk Hükümetinin bu husustaki mutabakatını bildirmekle şeref du
yarım. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Ekselans. 

(Melih Esenbel) 
Ekselans Bay Shinichi Kamimura 
Japonya Büyükelçisi 
Şehirde 
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Devlet Şûrası Tevhidi içtihat Kararı 
ÖZETİ : 1683 sayılı kanunun 15 inci maddesin
de yazılı müddetini subay ve askerî memur ola
rak geçirmiş olanların barb zammından istifade
leri lâzım gelip bu müddeti er ve gedikli çavuş 

E . No : 1955/11 olarak geçirmiş olanların mezkûr madde hük-
K. No : 1955/37 münden faydalanmaları caiz olamaz. 

Devlet Şûrası Birinci Dâva Dairesince müttehaz E . 933-1837, K. 34-46 
sayılı ve 8/1/1934 tarihli kararı harbi intaç eden umumi veya kısmî se
ferberliğe veya seferberliği icabeden dâhili tedibata iştirak eyleyenler 
hakkında 1683 sayılı kanunun 15 inci maddesinde mevzu olan hükmün 
bu iştirakin, zabit veya askerî memur sıfatiyle vukubulması halinde tat
bik edilmesi lâzım geleceğinden küçük zabit ve silâhendaz olarak harbe 
iştirak edenlerin 1683 sayılı kanunun yukarda zikri geçen 15 inci mad
desi hükümlerinden istifadeleri mümkün olmadığı merkezinde olduğu hal
de Beşinci Dairece verilen 953/2220 esas ve 954/152 sayılı, ve 23/1/1954 
tarihli kararında er ve başçavuş olarak harbe iştirak edenlere 1683 sa

yılı kanunun 15 inci maddesi mucibince harb zammı verilmesi kabul 
edilmesi üzerine bu iki karar arasındaki içtihat farkının 3546 sayılı ka 
nunun 4904 sayılı kanunla değişen 29 uncu maddesi hükmüne tevfikan 
giderilmesi için bu bapdaki kararları havi dosya Dâva Daireleri Umumi 
Heyetine havale edilmesine binaen keyfiyet Heyetimizce incelendi : « 

Mülga 1683 sayılı kanunun 15 inci maddesinde, harbi intaç eden 
umumi veya kısmi seferberliğe veya seferberliği icabeden dahilî tedibata 
iştirak eden zabitlerle askerî memurların'tekaüt müddetlerinin hesabın
da hizmet müddetlerine iştirak müddetleri nispetinde harb zammı yapı
lacağından bahis bulunmasına göre kanunun bu hükümlerine istinaden 
harb zammından istifade edebilmek için bu hizmetin subay ve askerî 
memur olarak geçmiş bulunması icap ve iktiza edeceği cihetle bu müd
deti erlik ve çavuşlukla veya gedikli küçük zabit olarak geçirmiş bu
lunanların adı geçen 15 inci madde hükümlerine dayanarak harb zam
mından faydalanmaları kabil ve mümkün bulunmadığından içtihadın bu 
suretle birleştirilmesine 4 Mart 1955 tarihinde ittifakla karar verildi. 

İ L Â M L A R 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden : 

Elâzığ Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlı Hankendi Nahiyesinin 
Mollahasan Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Hamdi 
Altundoğan namına verilmiş bulunan 9/7/1952 tarih ve 122/16 sayılı ara
ma ruhsatnamesinin, iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebin
de bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hüküm
den sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak mü
racaatların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

Çanakkale Vilâyetinin Gelibolu Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Bolayır Köyü sınırları içinde linyit madeni aramak üzere Ömer Önder na
mına verilmiş bulunan 19/12/1952 tarih ve 113/142 sayılı arama ruhsat
namesinin, ik i yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunul
madığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt 
olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 
6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

Niğde Vilâyetinin Çamardı Kazasına bağlı Bulduruç Nahiyesinin 
Kocapınar ve Sulucaova köyleri sınırları içinde krom madeni aramak 
üzere E lvan Deniz namına verilmiş bulunan 1/10/1953 tarih ve 128/42 sa
yılı arama ruhsatnamesine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiç 
bir faaliyet görülmediği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü mad
desine istinaden 42 nci maddesi gereğince bu ruhsatnamenin hükümden 
sakıt olduğu ve bu saha için yendden yapılacak müracaatların 6/6/1955 
tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

Bolu Vilâyetinin Mengen Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Kadı-
susuz Köyü sınırları içinde demir madeni aramak üzere Mehmet Salim 
Yıldız namına verilmiş bulunan 30/5/1953 tarih vs 1/49 sayılı arama 
ruhsatnamesine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiçbir faaliyet 
görülmediği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü maddesine isti
naden 42 nci maddesine göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname 
sahası için yeniden yapılacak müracaatların 6/6/1955 tarihinden itibaren 
kabul edileceği ilân olunur. 

Bolu Vilâyetinin Akçakoca Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin A k -
kaya, Aftunağzı köyleri sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere 
Günhan Karadeniz namına verilmiş bulunan 9/7/1953 tarih ve 2/53 sayılı 
arama ruhsatnamesine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiçbir 
faaliyet görülmediği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü madde
sine istinaden 42 nci maddesine göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruh

satname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 6/6/1955 tarihin
den itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

Bolu Vilâyetinin Gerede Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Aktaş 
Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere İbrahim Saraç na
mına verilmiş bulunan 18/8/1953 tarih ve 1/57 sayılı arama ruhsatname
sine ait tevdi edilmiş yıllık rapora göre sahada hiçbir faaliyet görülme
diği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü maddesine istinaden 4 2 

nci maddesie göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için 
yeniden yapılacak müracaatların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edi
leceği ilân olunur. 

Burdur Vilâyetinin Yeşilova Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Bü-
yükyaka Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Mustafa 
Güven namına verilmiş bulunan 18/1/1951 tarih ve 120/42 sayılı arama 
ruhsatnamesinin, iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bu
lunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden 
sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaat
ların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

Burdur Vilâyetinin Bucak Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Su
suz Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Mehmet E r k a n 
namına verilmiş bulunan 22/2/1952 tarih ve 120/69 sayılı arama ruhsat
namesinin, iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunul
madığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt 
olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 
6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

Kütahya Vilâyetinin Tavşanlı Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Kışlademirli, Yeniköy köyleri sınırları içinde krom, manganez madenleri 
aramak üzere Hal i l Tuncay namına verilmiş bulunan 3/3/1952 tarih ve 
140/133 sayılı arama ruhsatnamesinin, iki yıllık müddeti zarfında işlet
me hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci mad
desine göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden 
yapılacak müracaatların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği 
ilân olunur. 

Bolu Vilâyetinin Gerede Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Aktaş 
Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere İbrahim Saraç na
mına verilmiş bulunan 18/8/1953 tarih ve 1/58 sayılı arama ruhsatname
sine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiçbir faaliyet görülme
diği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü maddesine istinaden 42 



ncl maddesine göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatame sahası için 
yeniden yapılacak müracaatların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edi
leceği ilân olunur. 

Zonguldak VUâyetinin Ereğli Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
îkse, Köhistan, Ova köyleri smırları içinde manganez madeni aramak 
üzere İsmail Hilâici namına verilmiş bulunan 5/12/1952 tarih ve 162/44 
sayıh arama ruhsatnamesinin, iki yıllık müddeti zarfmda işletme hakkı 
talebinde bulunulmadığından Madan Kanununun 42 nci maddesine göre 
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak 
müracaatların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

P 

Zonguldak Vilâyetinin Devrek Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Sipahiler, Miskine köyleri şuurları içinde çeşitli madenleri aramak üze
re Rasih Selcanoğlu namına verilmiş bulunan 5/3/1952 tarih ve 162/fe 
sayılı arama ruhsatnamesinin, iki yıllık müddeti zarfmda işletme hakkı 
talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre 
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapıla
cak müracaatların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olu
nur. 

Zonguldak Vilâyetinin Ereğli Kazasına bağlı Âlaplı Nahiyesinin 
Mevreke Köyü !(Kürkükler Köyünün) Vakıflar Mahallesi smırları içinde 
çeşitli madenleri aramak üzere Rahmi Kızıltan namına verilmiş bulu
nan 31/5/1952 tarih ve 162/32 sayılı arama ruhsatnamesinin, iki yıllık 
müddeti zarfmda işletme hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Ka
nununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsat
name sahası için yeniden yapılacak müracaatların 6/6/1955 tarihinden 
itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

Zonguldak Vilâyetinin Devrek Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Derebulaca Köyü smırları İçinde çeşitli madenleri aramak Üzere Rasih 
Selcanoğlu namına verilmiş bulunan 5/̂ /1952 tarih ve 162/15 sayılı ara
ma ruhsatnamesinin, İki yılık müddeti zarfmda istetme hakkı talebinde 
bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hüküm
de sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müra
caatların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur 

Zonguldak Vilâyetinin Devrek Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Gerze Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Rasih Sel
canoğlu namına verilmiş bulunan 5/3/1952 tarih ve 162/14 sayılı arama 
ruhsatnamesinin, iki yıllık müddeti zarfmda işletme hakkı talebinde bu
lunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden 
sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaat
ların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur 

Muğla Vilâyetinni Fethiye Kazasına bağlrüzümlü Nahiyesinin Gür-
me ve încir köyleri smırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Na
zım Adasal namına verilmiş bulunan 14/2/1951 tarih ve 145/72 sayıh 
arama ruhsatnamesinin, iki yıllik müddeti zarfmda işletme hakkı tale
binde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hü
kümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak 
müracaatların 6/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden: 

Merkez Cezaevi 1955 malî yılı ihtiyacı için şartname mucibince 
ceman 16 kalem gıda maddesi alınacaktır. 

Alınacak gıda maddeleri: 
Fasulye (Selanik), nohut (İspanyol), patates, bulgur, makama, pi

rinç, mercimek (Kırılmamış), domates salçası, zeytinyağı, vita yağı, 
kuru soğan, kuru üzüm (Çekirdeksiz), toz şeker, tuz, kırmızı biber ve 
toz sabun (Amerikan) dan ibarettir. 

İhale şekli: Kapak zarf usulü iledir. 
İhale günü 14 Mayıs 1955 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
İşin tamamının muhammen bedeli 24.734 lira olup geçici teminatı 

1.855,05 liradır. 

Şartnamesi memuriyetimizde görülür 
Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarım me

muriyetimizde toplanacak Komisyona vermeleri ilân olunur 
1362 / 4-3 
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M* Me V . 1 NÖO tu Şato Alma Eomisyonaa 
Başkanlığından 

Askerî birlikler ihtiyacı için 27 500 kilo beyaz peynir alınacaktır 
Âmiri itaca pahalı görülen beyaz peynir aynı şartlar dâhilinde kapalı 
zarf usulü İle ihalesi 2?/5/1955 Cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Tah
minî tutarı 82.500 lira olup geçici teminatı 5 375 liradır Evsaf ve şartlar 
her gün Komisyonda öğleden evvel ve İstanbul Levezım Amirliği ilân 
kısmında görülebilir Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân 
olunur 

1355 / 4-2 

Askerî birlikler ihtiyacı için 180 ton yoğurt alınacaktır. Tahmini 
tutan 189.000 lira olup geçici teminatı 10700 liradır. İhalesi 27/5/1955 
Cuma günü saat 11,30 da kapalı zarf usulü üe Komisyonda yapılacaktır 

Evsaf ve şartlar her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul "Le
vazım Amirliğinde görülebilir İstekliler teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur 

1376 / 4-2 

M* M* Vo 2 NoAm Satın Alıma Komisyonu 
Başkanlığından 

19 kalem elektrik malzemesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır 
Muhammen bedeli 16 437 lira olup geçici teminatı 1233 liradır. Eksilt
mesi 20 Mayıs 1955 Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır» Pos
tada vâki gecikmeler muteber değildir Bu hususa ait şartname ve ev
saf Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

1358 / 4-2 

Demir sac ve galvanizli sac olmak üzere 4645 kilo kapalı zarf usu
liyle satm alınacaktır Muhammen bedeli 15 425 lira olup geçici teminatı, 
1157 liradır. Eksiltmesi 31 Mayıs 1955 Salı günü saat 11 de Komisyon
da yapılacaktır* Teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. Pos
tada vâki gecikmeler muteber değildir Bu hususa ait şartname ve evsaf 
Komisyonda ve İstanbul Lv Amirliği ilân kısmında görülür. 

1444/4-1 

İktisat ve Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden 

İdare merkezi Holânda'nın Lahey şehrinde kâin olup Holânda ka
nunlarına göre 900.000.000 güder (Holânda akçesi) sermaye ile kurula
rak faaliyete geçtiği ve halen faaliyet halis/de bulunduğu anlaşılan «N. 
V. De Bataafsehe Petroleum Maatschappij» Şirketi Vekâletimize* müra
caatla 26/5/1954 ve 10/3/1955 tarihlerinde Lahey'de tanzim edilen ve Türk
çe tercümeleri Beyoğlu, Dördüncü Noterliğinee 5/10/1955 ve 18/3/1955 ta
rihlerinde tasdikli vekâletnamelerde yazılı yetkiler dairesinde ve başlıca 
petrol, tabii gaz ve diğer madenleri istihsal ve Şirket Esas Mukavele
namesinin 2 nci maddesinde yazılı sair işlerle iştigal etmek ve bilûmum 
mahkemelerde dâva eden, dâva edilen ve 'üçüncü şahıs sıfatiyle hazır bu
lunmak üzere İngiliz tebaasından Geoffrey Mathiesen'i Türkiye Umumi 
Vekilliğine tâyin ettiğini ve 30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve 
Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanunu hükümleri dâhilinde 
Türkiye'de çalışmasına izin verilmesini ve Şirketin Türkiye Şubesine mü-
hassas 600 000 Türk lirasının da memleketimize getirildiğini bildirmiş ve 
gereken evrakı vermiştir. 

Bu İşe ait evrak incelenerek mevzuat hükümlerine uygun, olduğun
dan ilân olunur. 

1453/1-1 
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Karayolları Umum Müdürlüğünden

RESMÝ  GAZETE

M,ÝNAT  VERÝLECEKTÝR

 

1 — Bedeli 100 000 lira tahmin olunan 20 aded 2a tonluk ayaklı 
asfalt tankı yaptırılacaktır. 

2 — Pazarlık 16 Mayıs 1955 Pazartesi günü saat on beşte Umum 
Müdürlük Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

8 — Bu işe ait kesin teminat tutan 12 500 lira olup şartname ve 
resim Umum Müdürlük Malzeme Şubesinden bedelsiz alınabilir 

1456 /1-1 

Maraş Asliye Hukuk Hâkimliğinden 
m-

1955/174 
Davacı Maraş PTT İdaresine izafeten Müdürü Fehmi Sezgin tara

fından dâvâlı Maraş PTT Merkezinin eski Koli Memuru Nazmi Kavaklı 
aralarındaki tazminat dâvasının Maraş Asliye Hukuk Mahkemesinde ya
pılmakta olan aleni muhakemesi sırasında : 

Maraş PTT Merkezi Koli Servisi Memuru İken 21/10/1951 tarihinde 
Hükümet Tabibliğinden aldığı dört günlük raporla ayrılan ve raporun 
bitiminde bir daha daireye dönmeyen dâvâlı 29 aded ödemeli koli bedeli 
olan 7986 lira 62 kuruşu zimmetine geçirmiş bulunmasından dolayı dâ
va açılmış ve neticede 7/12/1954 tarih ve 1952/826 esas, 1954/763 karar 
sayı İle mezkûr paranın dâvâlıdan tahsili için karar verilmiş ve bu kere 
İntaç edilen dâvanın 439 lira 31 kuruş muhakeme masrafları ile yeniden 
açılan dâvanın muhakeme masrafları ile ilâm harcı ve her ikisinin faizi
nin dâvâlıdan tahsili için 23 Şubat 1955 tarihli arzuhal ile dâva açılmış 
ve dâvâlı 8/4/1955 tarihli celse için davetiye gönderilmişse de adresi meç
hul olduğundan bahisle iade edildiğinden duruşma gününün ilânen teb
liğine karar verilmiştir 

10/5/1955 Salı günü saat 11,20 de muhakemeye gelmediği vefcbir ve-
kü de göndermediği takdirde muhakemenin gıyabında yapılacağı ilân 
olunur. 

1457 /1-1 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyonundan 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için evsafh şartnamesine uygun ve bir 
adedinin muhammen bedeli 600 liradan 30 aded akümülâtörün 1 Haziran 
1955 Çarşamba günü saat 15 te Ankara Jandarma Umum Kumandanlı
ğından Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır Ge
çici teminatı 1350 lira olup şartnamesi her gün İstanbul Jandarma Sa
tmalma Komisyonu ile Komisyonumuzda görülebilir İsteklilerin kanuni 
vesika ve teklif mektuplarını havi kapalı zarf mektuplarım eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri. 

1443/4-1 

Karaşar Belediye Reisliğinden 

Karaşar Belediye binasına ikinci bir kat ilâvesi için 20/4/1955 gü 
nü yapılacağı bildirilen eksiltmeye talip çıkmadığından iş ikinci defa ola 
rak ihaleye çıkarılmıştır. 

Mafsallı tırmık satın alınacaktır. 
1 — Teklif alma yoluyla dahilî piyasadan 9 aded büyük tip mafsal

lı tırmık satm alınacaktır. 
2 — Bu husustaki tekliflerin 16/5/1955 tarihine rasthyan Pazartesi 

günü saat 17 ye kadar Umum Müdürlüğe verilmesi veya bu saate kadar 
Umum Müdürlükte bulunacak şekilde postalanması lâzımdır. 

3 — Teklif mektuplariyle birlikte 500 (Beşyüz) liralık geçici te
minat verilecektir. 

4 — Bu iş için şartname yapılmadığından malın evsafına, fiyatına, 
teslim müddetine ve sair hususlara dair şartlar teklif mektuplarında açık
lanacaktır Tırmıklar Gazi îstasyonundaki^Merkez Ateiyesinde muayene 
ve tesellüm edilecektir. 

5 — Umum Müdürlük mubayaayı yapıp yapmamakta veya dile
diğine yapmakta serbesttir. 

1395 / ¿-2 

İkinci ihale 10/5/1955 Sah günü saat 15 de eksiltme suretiyle Ka
raşar Belediye Reisliğinde yapılacaktır. 

Îİân olunur. 1384 / 4-4 

Atatürk Sanatoryumu Baştabibliğinden: 

M. bedeli M teminat 
Cinsi Miktarı Lira K. Lira K. İhale gün ve saati 

înek sütü 17 400 Kg — 80 1044 00 18/5/1955 eaat 10,30 
Yoğurt 11400 » 1 10 941 00 
limon 20 000 Aded — 10 150 00 
Makarna 3 000Kg. — 92 207 00 
Ekmek 80 000 Aded — 30 1800 00 
Toz şeker 10 000 Kg. 1 40 1.050 00 » > 
Ispanak 9 000 » — 45 304 00 
Pırasa 9.000 » — 25 168 00 > > 
Kereviz 4500 » — 50 169 00 > 
Taze bakla 1.500 » — 40 45 00 > 
Taze kabak 3Q00 » — 40 90 00 > 
Semizotu 4 500 » — 35 176 00 
Benzin 11000 litre — 50.10 cm 414 00 

Keçiören Kırkkızlar mevkiinde bulunan Ankara Atatürk Sanator
yumunun 1955 malî yılı ihtiyacı bulunan yukarda cins ve miktarları ya» 
zıh gıda maddelerinin 28/29, ve 30/4/1955 tarihlerinde yapılan açık ek
siltmelerine talip çıkmadığından 10 gün müddetle ve açık eksiltme sureti 
ile tekrar İhaleye konulmuştur. 

Taliplerin belirli gün ve saatte ticaret odası vesikası, teminat mek
tup ve makbuzları ile Sanatoryumda müteşekkil Komisyona müracaat
ları. 

Şartnameler mesai saatlerinde Sanatoryum İdaresinde görülebilir. 

1454 /1-1 

Devrekani Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

Devrekani'nin Ercek Köyünden Mehmet Ali İbici vekili Yazıcı Fevzi 
Taman tarafından İstanbul Feridiye Sokak No. 18 de Sıddıka İbici aley
hine ikame olunan boşanma dâvasının muhakemesinde: 

Dâvâlı gösterilen adreste bulunmadığından davetiye tebliğ edileme
miş ve başkaca da adresi meçhul bulunmuş olduğundan davetiyenin ilâ
nen tebliğine karar verilmiş olduğundan dâvâlı Sıddıka'nın 30/5/X955 Pa
zartesi günü saat 10 da muhakemede dâvâlı olarak hazır bulunması dave
tiye yerine kâim olmak üzere tebliğ olunur 1426 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 

1 — Kalaba civarında Umum Müdürlük Merkez binası sahasında 
yapılacak olan garaj inşaatı işi, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur 

2 — İşin keşif bedeli ı(92 289,91) doksan iki bin iki yüz seksen 
dokuz lira doksan bir kuruş olup ijk teminatı (5.864,50) beş bin sekiz 
yüz altmış dört Ura elli kuruştur. 

3 — Eksiltme 27/5/1955 Cuma günü saat 16 da Umum ,Müdürlük 
Merkez binasında toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün mesai saatleri dâ
hilinde Umum Müdürlük Levazım Şefliğine müracaatları 

5 — Bu işe girmek isteyenlerin, bu işin teknik öneminde bir işi 
iyi bir surette başardığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar bel
geleri ile birlikte ihale gününden en az ı(Tatil günleri hariç) üç gün 
önce Nafıa Vekâletine başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için 
yeterlik belgeleri almaları 

6 — Nafıa Vekâletinden alacakları yeterlik belgesi İle 1955 yılı 
ticaret odası vesikası ile birlikte muvakkat teminat mektup veya mak
buzlarını havi ve 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Satınalma 
Komisyonuna vermeleri ve postada vukubulacak gecikmelerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum. Müdürlüğünden 
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P T T U m u m Müdürlüğünden : 

1 — Karta l otomatik telefon santral binası vahidi fiyat esası üze
rinden teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 

2 — B u inşaata ait ihale evrakı 10 lira mukabilinde İstanbul Tele
fon Müdürlüğünden Ankara 'da Umum Müdürlük veznesinden temin edi
lebilir. 

3 — B u işe ait teklifler isteklilerin satın aldıkları dosya içindeki 
keşif özetleri ve birim fiyat listelerindeki (İnşaat, sıhhi, elektrik tesisat
ları keşif özetleri ve birim fiyat listeleri) mütaahhidin teklif edeceği va
hit fiyatlar ile doldurulmak ve bu vahit fiyatlar üzerinden inşaatın kaça 
mal edileceğini bir mektuba sarahaten yazmak suretiyle hazırlanacak ve 
birim fiyat listeleri, keşif özetleri ile birlikte bir kapalı zarfa konacaktır. 
B u kapalı zarf ihaleye girmeye ait gerekli vesaikle (Teminat mektubu 
İdare tarafından verilen benservis ticaret odası vesikası) beraber tekrar 
bir kapalı zarfa konup mühürlenecek ve ihale Komisyonuna sunulacaktır. 

4 — Zarflar makbuz mukabilinde en geç 23 Mayıs 1955 tarihine 
rastlayan Paazrtesi günü saat 17, ye kadar İstanbul Teelfon Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu Başkanlığına teslim edilmelidir. 

5 — Kapalı teklif zarfları 24 Mayıs 1955 günü saat 16 da istanbul 
Telefon Müdürlüğü Satmalma Komisyonu tarafından açılacaktır. 

6 — Postada vukubulacak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

7 — işin bedeline mahsuben teminat mektubu karşılığı % 20 nis
petinde avans verilir. 

8 — Bu inşaata talip olacak mütaahhitlerin bu önemde ve evsafta 
bir inşaatı resmî dairelere karşı mütaahhit olarak yüklendiğini ve iy i bir 
surette başardığını, geçici ve kesin kabulünü yaptırdığım bildirir resmi 
dairelerden alınmış iş belgelerini Y . Müh., Y . Mimar, mimar veya Müh. 
olan isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi idare veya denetledklerine 
dair resmî dairelerden alınmış iş belgelerini ve Y. Müh., Müh., mimar 
olmayan isteklilerin işin başından nihayetine kadar bu titri haiz bir k im
seyi bulunduracaklarına dair res'en tanzim edilmiş bir noter taahhütna-
•mesiyle birlikte ihale gününden en az üç gün evvel İstanbul Telefon Mü
dürlüğüne müracaat ederek bu işe girmeye mahsus fennî ehliyet vesika
sı alacak ve teklif evrakı meyanma koyacaktır. Fennî ehliyet vesikası 
verip vermemek hususunda tamamen muhtar bulunduğu gibi inşaatı is
teklilerden dilediği mütaahhide vermek veya ihaleyi hükümsüz saymak
ta serbesttir. Mütaahhitler bu karara hiçbir suretle itiraz edemiyeceklerl 
gibi tazminat da isteyemezler. 

9 — Teklif zarfları açıldıktan sonra yapılacak tenzilât nazarı i t i 
bara alınmaz. 

10 — Mütaahhit teklif ettiği vahidi fiyatlara nazaran bulacağı ke
şif yekûnu üzerinden kanuni nispetlere göre tahakkuk edecek teminat 
mektubunu ihale evrakına ekliyecektir. 
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«mm-

Banko Di Romanın 31/12/1954 genel bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

Kasa, Devlet Bankası ve Hazine nezdindeki mevduat 
Dahilî ve harici diğer bankalar 
Hazine bonoları, Devlet eshamı, Devletçe tekeffül edilen 
esham, tahvilât 
Sınai işlere ait hisse senedi ve muhtelif esham 
Senedat cüzdanı 
Röporlar 
Teminatlı cari hesaplar 
Muhabirler ve borçlu hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Ticar i kabullerimizden ve vesikalı kredi küşadlarından 
dolayı borçlular 
Kefalet ve teminatlardan dolayı borçlular 
Başka bankalarda iştiraklar 
Bankanın malı olan gayrimenkuller 
Mefruşat ve tesisat 

Nâzım hesaplar : 
Teminat için esham 
Kefalet için esham 
Esham ve tahvilât hesapları 

Yekûn 

İtalyan Lireti 

73.097.477.742-
48.528.776.146-

86.078.291.790-
548.060.248-

130.640.327.223,-
12.364.110.496-
27.854.762.973 — 

161.966.701.327-
1.651.615.408 — 

34.838.811.239 — 
22.297.701.193 — 
1.274.426.412,— 

497.871.513 — 
1 , -

601.638.933.711 — 

52.258.083.022 — 

25.922.252,— 

269.013.148.573,— 

922.936.087.558 — 

Sermaye 
ihtiyatlar 
Hesabı cari ve tasarruf mevduatı 
Muhabirler ve alacaklı hesaplar 
Mütedavil çekler (Çek sirküler) 
Âdi çekler 
Tahsil senedatı mudileri 
Muhtelif alacaklılar 
Ticari kabuller ve vesikalı kredi küşadı 
Üçüncü şahıslar hesabına kefalet ve teminatlar 
1955 senesine tahakkuk eden reeskontlar 
Evvelki senelerden müdevver kârlar 
B u senenin safi kârı 

Nâzım hesaplar : 

Kefalet ve teminat mudileri 

Esham ve tahvilât hesapları 

italyan Lireti 

1.000 
1.400. 

145.841 
333.000 
16.644 

218, 
29.982 
13.238 
34.838 
22.297 

2.458 
44 

672. 

000.000,-
000.000-
.884.105-
808.657,-
.439.721,-
087.027-
994.857-
.404.634,-
,811.239-
,701.193-
135.398,-
,867.608-
819.272,-

601.638.933.711-

52.284.005.274-

269.013.148.573,-

Yekûn 922.936.087.558,— 

Banko Di Roma'nın 1954 yılına ait kâr ve zarar tablosu 

Z I M M E T 

Umumi masraflar 
Vergi ve harçlar 
Alacaklı hesabı cariler üzerine verilen faizler 
1955 senesine tahakkuk eden reeskontlar 

B u senenin safi kârı 

Yekûn 

İtalyan Liret i 

12.721.474.840,— 
767.026.344,— 

2.453.548.832,— 
2.458.115.398 — 

18.400.165.414,— 
672.819.272 — 

19.072.984.686,— 

M A T L U P 

Millî veya haricî senedat iskonto ve faizler 
Röporlar üzerinden kâr 
Hazine bonoları, esham ve tahvilât ve iştiraklar üzerine 
kupon ve temettüler 
GayrimenkuIIerin gelirleri 
Muhtelif faiz, komüsyon ve kârlar 

Yekûn 

İtalyan Liret i 

7.785.991.357,— 
677.797.121,— 

5.225.163.460,— 
300.340.650,— 

5.083.692.098,— 

19.072.984.686,— 
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