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(Madde 1 _ Cenevre'de 4 Haziran 1934 de, Milletlerarası İş Teşkilâtı 
Genel Konferansı tarafından, meslekî hastalıkların tazmini hakkında ka
bul olunan 42 numaralı Milletlerarası Sözleşme onanmış ve bu Sözleşmeye 
katılmak için Hükümete yetki verilmiştir 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gıreı 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütuı 

12/2/1946 

ıMeslekî h a s t a l ı k l a r ı n tazmini h a k k ı n d a 42 
n u m a r a l ı S ö z l e ş m e projesi 

(1934 te muaddel) 

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vâki davet uzeııne, 
Cenevre'de 4 Haziran 1934 de on sekizinci toplantısını yapan Milletler 
Cemiyeti Milletlerarası İş Teşkilâtı Genel Konferansı, 

Konferansın yedinci toplantısında meslekî hastalıklar hakkında ka
bul edilmiş olan Sözleşme projesinin kısmen tadiline taallûk edip, bu top
lantının yedinci maddesini teşkil eyleyen meseleye dair bazı tekliflerin 
kabulünü kararlaştırdıktan ve; 

Bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme projesi şeklini alması ge
rektiğini nazara aldıktan sonra, -

Bin dokuz yüz otuz dört yılı Haziran ayının yirmi bırmcı gunu, Mes-~ 
lekî Hastalıklar Sözleşmesi (muaddel) 1934, unvanını alacak olan aşağı
daki Sözleşme projesini kabul eder 

M A D D E 1 

,1 Milletlerarası İş Teşkilâtının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, mes
lekî hastalıklara uğrayanlar İle bunların hak sahibi vârislerine, dş kaza
larının tahmini baklandaki özel mevzuatındaki genel esaslar dâhilinde 
tazminat sağlamağı taahhüt eder. 

(2. Bu tazminatın miktarı, millî mevzuatta iş kazaları neticesinde öde
necek olandan az olmamalıdır. Bu cihet mahfuz tutulmak şartlyle, her üye 
mevzuattandı* bahse konu olan hastalıklar tnamitıatııım. ödem*> şartların* 

mutaallık hukumleıın tesbıtınde, ve bu hastalıklaı a, ış kazaları hak
kındaki mevzuatını tatbikmda zarurr gorduğıı tadıl ve mtıbakları yap
makta serbesttir 

M A D D E _ 2 

Milletlerarası Iş Teşkilâtının her uyesı, aşağıdaki tabloda mevcut 
olup, hizalarında yazılı sanayi ve mesleklerde olmak üzere kanuna tabı 
işyerlerinde çalışan aşçılerın duçar oldukları hastalıkları meslek hastalığı 
saymağı taahhüt eder 

TABLO 

Hastalıklaı ın ve zehirli maddelerin 
listesi 

Kurşun veya halitaları ve muıek-
kebatı ile zehirlenmeler ve bundan 
mütevellit arızalar 

Cıva, cıva amalganıı, veya muıek-
kebatiyle zehırlenmeleı ve bundan 
mütevellit arızalar 

tlgıh meslek, sanat oeya usullerin 
listesi 

Kurşunu ihtiva eden cevherlerin 
ve çinko imalâthanelerinde kurşun
lu küllerin manıpulâsyonu 

Eski çinkoların, kurşunla berabeı 
eritilerek karıştırılması 
Kurşundan veya halitalarından eşya 
imalı 

Matbaa hurufatı dökmeciliği ve mu-
ı ettıphk 
Kurşun murekkebatının fabrikas
yonu akumulâtor imal ve tamın 
Kurşun ihtiva eden sırların hazır
lanması 
Kursun talaşı veya tozu ile cılâcıliK 
Kuısunu ihtiva eden, cılâ macun 
ve boyaların hazırlanması ve manı-
pulâsyonunu ıcabettıren boyacılık 
işleri 

Cıva cevherlerinin manıpulâsyonu 
Cıva mut ekkebatı imalâtı 
Cıvalı ölçü ve sair lâboratuvar âlet
lerinin imali 
Şapka imalinde kullanılan madde
lerin ihzarı 

Crvn ile yaldızcılık 
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Şarbon hastalığı 

Silis tozlarından mütevellit ve ciğer 
veremiyle müteraflk olan veya ol-
mıyan silikoz hastalığı (Sıllkozun 
ölümün veya İş görmezliğinin asıl 
sebebi olması şartiyle) 

Fosfor veya mürekkebatı İle zehir
lenme ve bundan mütevellit arıza
lar 

Arsenik veya mürekkebatı ile ze
hirlenme ve bundan mütevellit arı
zalar 

Benzin veya müşabihleri ve bunla
rın nitratlı veya amlnll muştekkatı 
ile zehirlenmeler ve bundan müte
vellit arızalar 

Mevaddı şahmlye sınıfına dâhil o-
lan idrokarbürlerln halojeni! muş
tekkatı ile zehirlenme 

Radyum ve radyoaktif maddeler
den veya röntgen şuamdan müte
vellit patologique arızalar 

İptidai deri epitelyoması 

Cıvalı tahliye pompaları vasıtaslyle 
enkandesan lâmbalar imali 
Fülminat dö merkür ile kapsül İmali 

Şarbonlu hayvanlar ile temas eden 
işçiler 
Yün, tiftik, deri, kıl, kemik ve boy
nuz gibi hayvani maddelerin mani-
pülasyonu 
Emtianın tahmil ve tahliyesi ve 
nakli işleri 

Silikoz tehlikesine maruz bıraktığı 
millî mevzuatta tâyin edilen butun 
işler 

Fosfor veya mürekkebatının istih
sal, intişar veya istimalini icap etti
ren her türlü işler 

Arsenik veya mürekkebatının İstih
sal, İntişar veya İstimalini icap et
tiren her türlü işler 

Benzin veya müşabihleri ve bunla
rın nitratlı veya amınll müştekkatı-
nm istihsal, intişar veya istimalini 
icap ettiren her türlü İşler 

Mevaddı şahmiye sınıfına dâhil id
rokarbürlerln halojenll muştekkatı-
nın istihsal, intişar veya İstimalinin 
gerektiği ve millî mevzuatta yeral-
mış bulunan her türlü işler 

Radyum, radyoaktüf maddelere ve
ya röntgen şuama maruz bırakan 
bilûmum işler. 

Katran ve huy ile bunlarm takti
rinden hâsıl olan katran ruhu, zift, 
madenî yağ, parafin ve bu mevad-
dm mürekkebatı, mahsulleri ve ar
tıklarının kullanılmasını gerektiren 
her türlü işler. 

Madde — 3 

Bu Sözleşmenin katî şekilde onandığı keyfiyeti Milletler Cemiyeti 
Genel Sekreterliğine bildirilecek ve onun tarafmdan tescil edilecektir. 

Madde — 4 

1 - Bu Sözleşme ancak onamaları Genel Sekreterce tescil edilmiş olan 
Milletlerarası İş Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 

2 - Bu Sözleşme, iki üyenm onamalarının Genel Sekreterlikçe tescil 
edilmelerüıden on İki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3 - Daha sonra, bu Sözleşme, her üye için, onanmasının tescil edil
mesinden on iki ay sonra yürürlüğe girecektir 

Madde — 5 

Mületlerarası İş Teşkilâtı üyelerinin ikisinin onamaları Sekreterlıkde 
tescil edilmesi akabinde, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri keyfiyeti Mil
letlerarası İş Teşkilâtının bütün üyelerine bildirecektir. Sekreter Teşkilâ
tın başka üyeleri tarafmdan kendisine sonradan tebliğ edilecek onama
ları da keza bütün üyelere bildirecektir. 

Madde 6 

l - Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu yürürlüğe girmeğe başladığı 
tarihten itibaren beş sene geçtikten sonra, Milletler Cemiyeti Genel Sek
reterliğine yapacağı ve bu Sekreterliğin tescil edeceği bir ihbarname ile 
feshedebilir. F«>wih Sekreterlikte tescUi tarüvn-vden Wr »era« «tonra muteber 
olur. 

2 - B u Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada 
yazılı beş yıllık mühletin geçmesinden bir yıl sonra, bu madde gereğince 
feshetmek ihtiyarını kullanmıyan her üye, yeniden beş yıllık bir müddet 
için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, bu maddede dcıpiş 
edilen şartlar içinde her beş yıllık devre bitince feshedebilecektir. 

Madde — 7 

Bu Sözleşmenin yuı urluğe girmesinden itibaren geçecek hoı on yıllık 
devrenin sonunda, Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi, onun uygu
lanması durumu hakkında Genel Konferansa bir rapor vermekle ve kon 
feransın gündemi içine onun tamamen veya kısmen tadili meselesinin ko
nulup konulmaması gerektiği hususunda bir karar almakla ödevlidir 

Madde — 8 

Konferans bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bir 
Sözleşme kabul ettiği takdirde, bu yeni Sözleşmede başka türlü hükümler1 

bulunması hali müstesna; 

a) Tadıl edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafmdan onanması keyfi
yeti, yukardakı 6 ncı maddeye bakılmaksızın, tadil edici yeni Sözleşmenin 
yürürlüğe girmesi kayıt ve şartı ile, şimdiki bu Sözleşmenin kendiliğinden 
ve derhal feshini intaç edecektir 

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden İtiba
ren, şimdiki bu Sözleşme üyelerin onamasma açık bulundurulmayacak
tır. 

Şimdiki bu Sözleşme, onu onamış ve tadil edici sözleşmeyi İse ona-
mamış olan üyeler için eski hal ve şekil İle yürürlükte kalmıya devam 
edecektir 

Madde — 9 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her İkisi mutebot 
olacaktır. 

S ı n a i m ü e s s e s e l e r d e hafta tatili y a p d m a s ı h a k k ı n d a k i 14 
n u m a r a l ı M i l l e t l e r a r a s ı S ö z l e ş m e y e kat dm aya 

dair Kanuni 

Kanun No: 4865 Kabul tarihi: 11/2/1946 

Madde 1 _ Cenevre'de 25 Ekim 1921 de, Milletlerarası İş Teşkilâtı 
Genel Konferansı tarafından Sınai müesseselerde hafta tatili yapılması 
hakkında kabul olunan 14 numaralı Sözleşme onanmış ve bu Sözleşmeye 
katılmak İçin Hükümete yetki verilmiştir -

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe giıer 
Madde 3 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

12/2/1946 

S ı n a i m ü e s s e s e l e r d e hafta tatili y a p d m a s ı h a k k ı n d a 14 
n u m a r a l ı S ö z l e ş m e Projesi 

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vâki davet üzerine, 
Cenevre'de 25/10/1921 de uçüncu toplantısını yapan Milletler Cemiyeti 
Mületlerarası Iş Teşkilâtı Genel Konferansı, 

Gündeminin 7 nci maddesini teşkil eden, sanayide hafta tatili me
selesi hakkında bazı tekliflerin kabulünü ve, 

Bu tekliflerin bir Milletlerarası Iş Sözleşmesi şeklini almasını ka
rarlaştırdıktan sonra; 

Versay Andlaşmasının 13 üncü kısmında ve diğer barış andlaşma-
larının mütenazır kısımlarında mevcut hükümler gereğince, Milletlerarası 
Iş Teşkilâtı üyelerinde onanmak üzere, aşağıdaki Sözleşme Projesini ka
bul etmiştir: 

MADDE _ 1 

Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından; 
a> Maden ve taşocakJarı 1le horhangt bir maddeyi topraktan çıkar

mak̂  
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b) Maddelerin imalı, tadili, temizlenmesi, tamın, süslenmesi, ikmali 
satış için hazırlanması ve yıkma işleri, gemi inşası, elektrik ve genel 
olarak her turlu muharrik kuvvet istihsal, tahvil ve nakli işlen dâhil, 
maddelerin şekillerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi, 

c) Her nevi bina, demiryolu, tramvay, liman, dok, dalgakıran, ka
nal, nehirlerde sefer tesisatı, yol, tünel, kopru, su bendi, ana ve âdı lâğım, 
kuyu, telefon, telgraf, elektrik tesisatı, havagazı, su tesisatı, ve tevzii ve 
diğer yapı işleri ile bunlara ait tamir, bakım, tadıl, yıkma, hazırlama ve 
temel İşleri; 

d) Dok, rıhtım, iskele ve antrepolarda eşyanın boşaltılıp yüklenmesi, 
taşınması ve işlenmesi dâhü el ile taşıma işleri hariç, insan ve eşyanın 
kara, demiryolu ile nehirlerde nakli işleri; 

Sanayi işlerinden sayılır 
Yukardaki sayım, sınai müsseselerde çalışma müddetinin günde 

sekiz ve haftada kırk sekiz saat olarak tahdidini istihdaf eden Vaşington 
Sözleşmesinde, her Hükümet tarafından kabulü derpiş edilen istisnalar bu 
Sözleşmeye uygulanmaları kabil olduğu derecede nazara alınmak kayıt 
ve şartı altında yapılmıştır 

Yukardaki sayımdan başka, hera uye, lüzum gorduğu takdirde, bir 
taraftan sanayi ve diğer taraftan tanm ve ticaret arasındaki hududu tâ
yin edebilir 

M A D D E _ 2 

Resmî veya hususi herhangi bir sınai müessesede veya onun müş
temilâtında çalışan butun şahıslar, bundan sonraki maddelerde derpiş olu
nan İstisnalar nazara alınmak şartıyle, her 7 gunluk bir devre içinde 
fasılasız en az 24 saat zarfında istırahatten istifade edeceklerdir 

Bu istirahat, imkân dairesinde bir müessesenin butun mensuplarına 
aym zamanda venlecektır 

İstirahat mümkün mertebe, memleket veya bölge gelenek ve âdet
lerinde yeralan günlere rastlayacaktır. 

M A D D E _ 3 

Her üye, münhasıran aynı bir aile efradının çalıştığı, sınai mües-
spselere mensup şahısları 2 ncı madde hükmünden ıstrsna edebilir 

MADDE _ 4 

Her üye hal icaplanna uygun turlu iktisadı ve insanı mülâhazaları 
'jlîîıas^a gözönünde tutmak suretiyle işverenlerle işçilerin yetkili cemi
yetleri mevcut olan yerlerde bu cemiyetlerle istişareden sonra, 2 nci 
madde hükümleri hakkmda tam veya kısmi istisnalar (istirahatın kaldı-
rıUİÜsı veya azaltılması dâhil) kabul edebilir. 

Bu istişare, yürürlükte olan mevzuatın uygulanması suretiyle kabul 
edilmiş bulunan istisnalar halinde meoburı olmayacaktır 

MADDE _ 5 

Her uye 4 uncü madde gereğince tamamen kaldırılan veya azaltılan 
dinlenmeleri telâfi edici ıstirahatlenn esasen mahallî anlaşmalar yahut ör
fü âdetlerle derpiş edilmiş bulunması müstesna, diğer hallerde bu şekilde 
telâfi edici dinlenme zamanları tesbıt eden hükümler koymağı mumkun 
mertebe sağlıyacaktır 

MADDE _ 6 

Her uye, bu Sözleşmenin 3 ve 4 uncu maddeleri gereğince kabul edilen 
istisnaların bir listesini yaparak bunu Milletlerarası İş Bürosuna göndere
cektir. Her üye bundan sonra her ıkı senede bir defa bu listede yapacağı 
değişiklikleri bildirecektir 

Milletlerarası Iş Bürosu bu husus için Milletlerarası Genel îş Konfe
ransına bir rapor verecektir 

MADDE _ 7 

Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için, her 
patron, müdür veya vekili aşağıdaki mükellefiyetlere tâbi olacaktır 

a) Haftalık dinlenme butun şahıslara toplu bir halde veriliyorsa, top
lu istirahat gun ve saatlerini, müessese içinde veya başka münasip bir 
yerde göze çarpacak afişler asmak suretiyle veyahut Hükümetçe müna
sip görülecek diğer herhangi bir şekilde bildirmek, 

b) Haftalık dinlenme, butun şahıslara toplu bir halde verilmiyorsa, 
memleket kanunlarının veyahut yetkili makamlarca yapılan tüzüğün ta

rifi dâhilinde hazırlanmış bir deftere hususi bir dinlenme rejimine tâbi tu
tulan işçi veya hizmetlileri ve bu rejimi bildirmek 

MADDE _ 8 

Bu Sözleşmenin, Versay Andlaşmasının 13 uncu 'kısmında ve diğer 
Barış Andlaşmalarmın mütenazır kısımlarında derpiş edilen şartlar içinde 
katı şekilde onandığına ait belge Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine 
gönderilecek ve bu onanma Genel Sekreterlikçe tescil edilecektir 

MADDE 9 

Milletlerarası Iş Teşkilâtının iki üyesinin onamaları Genel Sekreteı-
lıkçe tescil edildiği tarihten itibaren bu Sözleşme yürürlüğe girecektir. 

Bu Sözleşme, ancak onamaları Sekreterlikçe tescü edilen üyeleri bağ
lıyacaktır. 

Daha sonra, bu sözleşme, her uye hakkında onaması Sekreterlikçe 
tescil edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir 

MADDE _ 10 

Milletlerarası Iş Teşkilâtı üyelerinden ikisinin onamaları Sekreterlik
te tescil edilmesi akabinde, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri keyfiyeti 
Milletlerarası Iş Teşkilâtının butun üyelerine bildirecektir. Sekreter, teş
kilâtın başka üyeleri tarafından kendisine sonradan tebliğ edilecek onama
ları da keza butun üyelere bildirecektir 

M A D D E _ 11 

Bu Sözleşmeyi onayan her uye, onun 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 nci maddeleri 
hukumlermi en geç 1/1/1924 e kadar uygulamağı ve bu hükümlerin fiil 
alanına geçmesi için gerekli tedbirlen almağı taahhüt eder 

MADDE _ 12 

Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu Versay Andlaşmasının 421 İnci 
maddesi ve diğer Barış Andlaşmalarmın mütenazır maddeleri hükümleri 
gereğince, bütün müstemleke, müstamere ve himayesi altındaki memleket
lerde uygulamayı taahhüt eder 

MADDE _ 13 

Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, yürürlüğe girmeğe başladığı ta
rihten 10 sene geçtikten sonra Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine 
yapacağı ve bu Sekreterliğin tescil edeceği bir ihbarname ile feshedilebl-
lır Fesih, Sekreterlikte tescili tarihinden bir sene sonra muteber olur 

M A D D E _ 14 

Milletlerarası Iş Bürosu idare Meclisi, en az her on senede bir defa, 
bu Sözleşmenin uygulanma durumu hakkmda Genel Konferansa bir rapor 
vermekle ve Konferans gündemi içine, Sözleşmenin yeniden gözden geçiril
mesi veya tadili meselesmın konulup konulmaması gerektiği hususunda 
bir karar almakla ödevlidir 

M A D D E _ 15 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve ingilizce metinlerinin her ikisi de mu
teber olacaktır 

Ü c r e t l i İ ş b u l m a B ü r o l a r ı n ı n k a p a t ı l m a s ı h a k k ı n d a k i 
34 n u m a r a l ı M i l l e t l e r a r a s ı S ö z l e ş m e y e k a t ı l m r y a 

dair K a n u n 

Kanan No 4866 Kabul tarihi: 11/2/1946 

Madde 1 Cenevre'de 8 Haziran 1933 de Milletlerarası Iş Teşki
lâtı Gnel Konferansı tarafından Ücretli işbulma Büroları hakkında ka
bul olunan 34 numaralı Sözleşme onanmış ve bu Sözleşmeye katılmak 
için Hükümete yetki verilmiştir 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 

12/2/1946 



SaJhife: 10128 (Resmî Gazete) 16 Ş U B A T 1946 

Ü c r e t l i İ ş b u l m a B ü r o l a r ı h a k k ı m l a 314 n u m a r a l ı 
S ö z l e ş m e Projesi 

Milletlerarası Iş Bürosu idare Meclisi taı atından vâki davet uze-
ııne, Cenevre'de 8 Haziran 1933 de on yedinci toplantısını yapan Mılletleı 
Cemiyeti Milletlerarası Iş Teşkilâtı Genel Konfergnsı, 

Gündemin birinci maddesini teşkil eden ücretli işbulma meselesi hak
kında, bazı tekliflerin kabulünü ve, 

Bu tekliflerin fon Milletler at ası Sözleşme seklim almasını kırarlas-
tııdıktan sonra, 

Versay Andlaşmasının 13 uncu kısmında ve lığer Batış Andlaşma
larmın mütenazır kısımlarında mevcut hukumleı gereğince, Mılletleıaıası 
Iş Teşkilâtı üyelerince onanmak uzeıe, aşağıdaki Sözleşme Projesini ka
bul eder 

MADDE _ 1 

1 Bu Sözleşme bakımından «Ücretli Isbulrra Burolatı tabın su 
m arayı ifade edeı 

a) Kazanç gayesi takıp eden işbulma Büroları, yanı doğrudan doğ
ruya veya dolayısıyle taraflardan herhangi bırmden maddi bıı men
faat tamun hedefiyle, bir işçiye iş veyahut bu ış-verene işçi bulmak hu
susunda tavassut eyleyen her şâhıs, şirket, müessese, acente veyahut di
ğer bir teşekkül, bu taııf, münhasıran veya esas ıtıbanyle iştigal mevzuu 
lşveıenlerle İşçiler arasında tavassuttan ibaret olanlar hatıc gazeteleıe 
ve diğer yayın vasıtalarına şâmü değildir, 

b) Kazanç gayesi takıp ebmıyen işbulma Bu ı olan, yanı maddi biı 
menfaat gutmemekle beıaber, ışveı enden veya işçiden, servısleıı için du
huliye, aidat veya başka herhangi biı nam altında paıa alan şirket, mü
essese, acente veya diğer teşekküllerin işbulma Servisleri 

2 Bu Sözleşme germ adamları hakkında uygjlanmaz 

MADDE _ 2 

1. (Bilinci maddenin 1. a) fıkrasında yazılı kazanç gayesiyle çalışan 
Ücretli işbulma Büroları, bu Sözleşmenin her uye içm vuruıluğe gnmesı 
tarihinden itibaren 3 sene zarfında kapatılaeakiaı dn 

2 Bu kapatmadan evvelki mühlet zarfında 
a) Yemden kazanç gayesiyle çalışan Ücretli işbulma Bürosu aul-

mıyacaktır 
b) Kazanç gayesiyle çalışan Ucıetlı işbulma Buıolaıı ^yetkili ma

kamın kontrolü altına konulacak ve bu makamca onanmış bıı tarıfedt 
yazılı ücret ve masraflaı dan başka para almıyacuklardıı 

MADDE _ 3 

1 Bu Sözleşmenin 2 nci maddesinin 1 mcı fıkı asından ınhııafa an
cak ilgili patıon ve işçi temsilcilerinin fıkıı alınd ktan soma ve istisnai 
şekillerde olmak üzere yetkili makamca müsaade edilebilir 

2 Bu madde gereğince müsaade edilen inhiraflar, ancak millî ka
nunlarla sarih şekilde tesbıt edilip işbulma keyfiyetinin hususi şartlar 
ıçmde ve inhirafı haklı gosteıecek surette cereyan ettiği sanat ve mes
leklere mrensup işçi zümrelerine ış bulmakla iştigal eden bürolar hakkında 
uygulanacaktır 

3 2 noı maddede yazılı 3 aylık mühlet bittikten soma, bu madde
ye istinaden, yeni Ücretli işbulma Buı oları açılmalına müsaade edilemez 

4 Bu madde gereğince, kendilerine inhiraf müsaadesi verilen her 
ÜcretU işbulma Bürosu 

a) Yetkili makamın kontrolü altına konulacaktı! 
b) Yetkili makamın tensibi ile âzami on yıl zarfında, heı sene ye

nilenecek bir yıllık ruhsatname almağa mecbur olacaktıı 
c) Ancak, yetkili makamca onanmış bir tprifede yazılı uctet ve 

tmasraflan alabilecektir 
d) Ancak ruhsatnamesinde müsaade edilmiş olmak ve ilgili mem

leketler arasında mevcut bir anlaşmayı uygulamak şart'yle yabancı mem
leketlere veya memleketlerden işçi tedarik edebıkcektıı 

M A D D E _ 4 

(1 inci maddenin 1, b) fıkrasında yazılı kazanç gayesi takıp etmıyen 
işbulma Bürolan-

a) Yetkili makamdan izin almak mecburiyetinde olacaklar ve onun 
kontrolü altında bulunacaklardır 

b) Yapılan masraflar iyice nazara alınmak suıetiyle yetkili ma
kamca tesbıt edilecek bir tarifeden daha yüksek para alamıyacaktıı 

c) Ancak yetkili makamca müsaade edilmek ve ilgili memleketler 
arasında mevcut bir anlaşmayı uygulamak şartıyle yabancı memleketlete 
veya memleketlerden işçi tedarik edebilecekti! 

M A D D E , 5 
Gerek bu Sözleşmenin 1 inci maddesinde yazılı Ücretli İşbulma BU 

roları, gerek parasız da olsa, lşbulmayı ımutad meşgale ittihaz etmiş olan 
heı şahıs, şirket, müessese, acente veyahut teşekkül, yetkili makama biı 
beyanname vermeğe ve bunda ücretli mi ücretsiz ml çalıştıklaunı blldlı-
meğe mecbuıdurlar 

MADDE 6 

Gerek bundan evvelki maddelere, gerek onlaıın yerine getirilmesine 
ait diğer hükümlere muhalif hareketleıe karşı, millî kanunlar, bu Söz 
leşmede derpiş edilen ruhsatname veya müsaadelinin geri alınmasını da 
ıhtıv? eden cezaları tâyin edeceklerdi! 

MADDE „ 7 

Veısay Andlaşmafainın 408 inci ve diğer Batış AndİHŞinalatının mü
tenazır maddelerinde derpiş edilen yıllık raporlar, 3 üncü madde gereğine* 
müsaade edilen İnhıraflaı hakkmda gereken malûmatı havi olacaklardıı 

MADDE 8 

Bu Sözleşmenin, Veısay Andlaşmasının 13 üncu kısmında ve diğer 
Barış Andlaşmalarmın mütenazır kısımlarında derpiş edilen şartlaı içinde 
katı şekilde onandığına alt belge Milletler Cemiyeti Genel Seki »terli
ğine gönderilecek ve bu onanma Genel Sekreterlikçe tescil cdilecektiı 

MADDE „ 9 

Bu Sözleşme, ancak onamaları Sekreteı İlkte tescil edilmiş olan üye
leri bağlıyacaktır Sözleşme, iki üyenin onamaları Genel Sekreterlikte 
tescil edildikleri tarihten on iki ay sonra yürürlüğe giıecektlr 

- Bundan soma bu Sözleşme her üye için, onaması tescil edilmesin
den on ıkı ay soma yüıurlüğe girecektir 

MADDE . 10 

Milletlerarası IŞ Teşkilâtı üyelerinden İkisinin onamaları sekıetoı-
lıkte tescil edilmesi akabinde, Milletle! Cemiyeti Genel Seki elet i keylt 
yeti Milletlerarası Iş Teşkilâtının bütün üyelerine bildirecektir Sekreter, 
teşkilâtın başka üyeleri tarafından kendisine sonradan tebliğ edilecek ona 
malan da keza butun üyelere bildııecektlı 

M A D D E . 11 

Bu Sözleşmeyi onayan her uye, onu, yürürlüğe gıımığt» başladığı 
tarihten on sene geçtikten sonra, Milletler Cemiyeti Gene! Seki ı^ ı HlğJîio 
yapacağı ve bu Sekreterliğin tescil edeceği bir İhbarname ile l'eaft'ıiebi-
lır Fesih, Sekreterlikte tescili tarihinden bir sene sonra muteber olu t 

Bu Sözleşmeyi onanıış olup ta, onu bundan evvelki fıkrada yfr^lı on 
yıllık devrenin geçmesinden bir yıl soma, bu madde geıeğince fp.shm.mek 
ihtiyatını kullanmayan heı uye, yemden on yıllık bir müddet İçin bağlan 
mış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, bu maddede doıpls edilen «jari-

,1ar ıcınde heı on yıllık devi e bittikçe feshedilebilecekti! 

MADDE 12 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden ıtlbaıen geçecek heı on yıllık 
devrenin sonunda,«Milletlerarası îşıBüıosu idare Meclisi, onun uygulanma
sı durumu hakkında genel konfeıansa biı rapor vermekle ve konferansın 
gündemi içme onun tamamen veya kısmen tadili meselesinin konulup ko
nulmaması gerektiği hususunda biı kaıar almakla ödevlldlı 

MADDE 13 

Konfeıans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bıı 
Sözleşme kabul ettiği takditde, bu yeni Sözleşmede başka türlü hükümle! 
bulunması halı müstesna, 

a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfi
yeti yukardaki 11 inci maddeye bakılmaksızın tadil edici yeni Sözleşme
nin yürürlüğe girmesi kayıt ve şartı ile, şimdiki bu Sözleşmenin kendili
ğinden ve derhal feshini intaç edecektir 

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yüruılüğe girmesi talihinden itiba
ren, şimdiki bu Sözleşme üyelerin onamasına açık bulundurulmayacaktı! 

Şimdiki bu Sözleşme, onu onamış ve tadil edici Sözleşmeyi ise ona-
mamış olan uyelet ıçm eski metin ve şekli İle yüıürlükte kalmıya devam 
edecektir 

M A D D E _ U 

Bu Sözleşmenin Ft ansızca ve ingilizce metinlerinin heı İkisi mutebeı 
olacaktır 
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Bakanlar Kurulu Kararları 

Karar Sayısı. 
3 

3699 

Tarım Bakanlığına bağlı ve 867 sayılı kanuna tabı kuıumlaım ıdaıe 
şekillerine dair olan Yönetmeliğin 6 ve 52 ncı maddelerinin ilişik şekilde 
değiştirilmesi Tarım Bakanlığının 19/9/1945 tarihli ve 15/44604 sayılı yazı-
slyle yapılan teklifi ve Maliye Bakanlığının 4/1/1946 tarihli ve 131103/8-32 
«ayılı mütalâası üzerine Bakanlar Kurulunca 6/2/1946 tarihinde kararlaş
tırılmıştır1 

6/2/1946 
C U M H U R B A Ş K A M 

İSMET tNÖNÜ 

Başbakan 
SARAÇOĞLU 

Adalet Bakanı 
R. TÜREL 

Dışiijlcıı Bakanı V Maliye Bakanı 
A' E SÜMEK N. E- SÜMER 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. ARTUNKAL 

Millî Eğitim Bakanı 
YÜCEL 

İçişleri Bakanı 
HİLMİ URAN 

Bayındırlık Bakanı 
SİRRİ DAY 

Ekonomi Bakanı 
FUAD SİRMEN 

farım Bakanı 
5 R HATİPOĞLU 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. SADİ KONUK 

Gümrük ve Tekel Bakaıı 
SU AD H. ÜRGÜBLÜ 

Ulaştırma Bakanı 
A F CEBESOY 

Ticaret Bakanı 
R KARADENU 

Çalışma Bakanı 
Ur SADİ IRMAk 

Madde 6 _ Haralarla Merinos Çiftliğinin ve zirai çiftliklerin bütçe 
yılları Ocak ayından başlar 

Madde 52 Memleket içindeki resmî veya özel Sağlık müessesele
rinde yatarak veya ayakta tedavileri lüzumu fennen sabit olan memur
ların tedavi ve yol masraflarıyle tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze 
masrafları ve vazife esnasında hastalanan veya yaralanan daimi müte
ferrik müstahdemlerin resmî ve özel Sağlık müesseselerindeki tedavi mas-
ı afları müessese tahsisatından ödenir 

Bağlım 

R O . I T . 
Düstuı 
1 ertııı ( ı l ı Sahil* as-

İ l g i l i K a n u n t 

Ziraat V e k â l e t i n e merbut bazı inekten ve m u e s s e s e l e ı ı n 
mırotl idaresi hakkında Kanun 20/6/1926 

3 
Kaı ar Sayısı 3730 

4/3/1944 tarihli ve 3/522 sayılı kararla yürürlüğe konulan K/510 sa
yılı kararın 6, 7 ve 11 İnci maddeleriyle aynı kararın 5/12/1944 taııhlı ve 
3/1865 sayılı kararla yürürlüğe konulan K/554 sayılı kararla değiştirilen 
2, 3, 5, 8, 9, 16 ncı ve 7/7/1945 tarihli ve 3/2838 sayılı kararla yürürlüğe ko
nulan K/595 sayılı kararla değiştirilen 27 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 15/2/1945 tarihli ve 3/2167 sayılı kararla yürürlüğe konulan K/577 sa
yılı kararın yürürlükten kaldırılması hakkındaki ilişik K/630 sayılı kara
rın yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulunca 7/2/1946 tanhmde karar
laştırılmıştır 

7/2/1946 

CUMHURBAŞKANİ 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan Adalet Bakanı 
S SARAÇOĞLU R- TÜREL 

Djşışİerı Bakanı V Maliye Bakanı 
N E SÜMER N. E. -SÜMER 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. ARTUNKAL 

Millî Eğitim Bakam 
YÜCEL 

İçişleri Bakanı 
HİLMİ URAN 

Bayındrrlrk Bakam 
SİRRİ DAY 

Ekonomi Bakanı 
FUAD SİRMEN 

Tarım Bakanı 
S R. HATlPOĞLU 

Sağhk ve Sosyal Yardrm Bakanı 
Dr. SADİ KONUK 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ulaşüıma Bakanı 
A F. CEBESOY 

Ticaret Bakanı 
R KARADENİZ 

Çalışma Bakanı 
Dr. SADİ IRMAK 

K. Sayısı: 630 

Madde 1 —• 4/3/1944 tarih ve 3/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe giren K/510 sayılı kararın 6, 7, 11 inci maddeleriyle aynı ka
rarın K/554 sayılı kararla değişik 2, 3, 5, 8, 9, 16 ncı ve K/595 ile değişik 
27 ncı maddelerinde aşağıda yazılı değişiklikler yapılmıştır 

A) 2 nci maddenin son fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir 

«Komusyoncular ve mutaahhıtler yaptıkları ışm nev'ıne gore bu 
gruplardan bırme girerler. Şu kadar kı, mutaahhıtlerm 2490 numaralı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine gore yaptıkları taahhüt 
işleri, bu kararın 8 ve 9 uncu maddeleri hariç sair hükümlerine tabı de 
ğıldir » 

B) 3 uncu madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir 

«ikinci maddede yazılı gruplardan 

a) Aynı grup mensuplarından biri dığeıuıe 

b) İthalâtçı, seyyar satıcılara; 

c) İmalâtçı, toptancı ve ihracatçılar, ithalâtçılara, 

ç) Perakendeciler, diğer gruplar mensuplarına, 

d) ihracatçılar, diğer gruplar mensuplarına, 
mal satamazlar. 

ithalâtçılar müesses bulundukları şehir toptancılarına mal sattıkları 
takdirde, satıcı ile alıcının kârları yekûnu 13 uncu maddeye göre ithalât
çılar için tesbit olunan âzami kâr haddini geçemıyeceğı gibi alıcı toptan
cıya bırakılan kâr payı da o malın toptancısı için tesbıt olunan âzami kâr 
haddini geçemez. 

imalâtçılar, işlemiş oldukları yarı mamullerini tam mamul hale ge
tirecek imalâtçılara satabilecekleri gibi, ellerinde bulunan mamul, yarı 
mamul ve iptidai maddeleri diğer imalâtçılara kârsız satabilirler 

Toptancılar, memleket dâhilinde istihsal ve imâl edilen malları diğer 
toptancılara satabilirler; ancak, alıcı toptancı, satıcı toptancının müesses 
bulunduğu şehir veya kasabada ise veya malı ikinci el toptancıdan satın 
almışsa her ikisinin kârları yekûnu 13 uncü maddeye göre toptancılar için 
tesbıt olunan âzami kâr haddini geçemez ve aynı mal için toptancılar ara
sında bir defadan fazla kâr paylaşması yapılamaz Toptancılar, müesses 
bulundukları şehir ithalâtçısından aldıkları mallan, bu maddenin ikincr 
fıkrasr hukumlerr dâhilinde diğer şehir ve kasabalardaki toptancılara 
satabilııler Ancak, 984 sayılı kanun hükümlerine giren ithal malı tıbbı 
eczanın ithal merkezlerinde kârsız olarak iki toptancı elden geçmesi müm
kündür. 

Toptancıların, toptancılık yaptıkları yerde bir ticaret evi veya büro 
gibi daimi bir işyerinin bulunması şarttır Toptancıların, bu yerlerini ve 
varsa (kendilerine ait veya kiralanmış olsun) depolarını ve değişiklikleri 
mahallî ticaret ve sanayi odalarına yazı ile bildirmeleri mecburidir 

Nüfusu (200 000) den fazla olan şehirlerde toptancılar ticari ma
mulleri için, Ticaret Kanununda yazılı defterleri tutmak ve bütün alım 
ve satımlarını bu defterlere kaydetmekle mükelleftirler 

Perakendeciler, küçük sanat erbabından olan imalâtçrlara ve kendi 
grupu mensuplarına mal satabilirler, ancak kendi grupu mensuplarına 
mal sattıkları takdirde, satıcı ile alıcının kârları yekûnu, 13 uncü mad
deye gore perakendeciler için tesbıt olunan kâr haddini geçemez 

ihracatçılar, ellerindeki malları kendi grupu mensuplarına, imalât
çılara veya perakendecilere kârsız satabilirler. Şu kadar k i , bu mallar, 
satın alan ihracatçı tarafından fnlen ihraç edildiği takdirde hâsü olan kâra 
iştirak edebilirler. 

Resmî daire ve teşekküller veya hususi müesseseler istihlâk edecek
leri veya kullanacakları malları perakendecilerden olduğu gibi doğrudan 
doğruya ithalâtçılardan, imalâtçılardan veya toptancılardan satın alabilir
ler Şu kadar ki, bu daire ve teşekküllerle hususi müesseselerin perakende
cilerden satın alacakları mal miktarı, o malın perakende satışında âdet 
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olan miktarı aştığı takdirde, satıcı perakendecinin bu satışında kullana
bileceği kâr haddi, o malın toptancısı için tesbit edilmiş bulunan azami 
kaı haddinden, toptancı kân tesbıt edilmemiş mallarda ise, <V{ 10 dan faz
la olamaz.» 

C) 5 ıncı madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir 

«Bir grupta bulunanlar diğer gruplara ait işleri de yapabilirler; bu 
takdirde ilgili gruplara girmeleri şarttır. Bunlar girdikleri grupların her 
birine ait hükümlere ayrı ayrı tabı olurlar. Toptancılar, toptancı sıfatıyle 
aldıkları malları perakendeci grupuna da girerek aynı şehir ve kasabada 
sattıkları takdirde, yalnız perakendeci kârı alabilirler. 

İthalâtçı, ithal ettiği malı perakendeci grupuna da gıreıek sattığı 
takdirde, ithalâtçı ve perakendeci kârlarının her İkisinden istifade edebilir. 
Ancak, ithalâtçının müesses bulunduğu şehirde yapacağı perakende satış
larda perakendeci kârı, o malın ithalâtçı maliyet fiyatı üzerinden hesap
lanır.» 

Ç) 6 ncı madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir 
«İkinci maddede yazılı grupların mensupları, kayıtlı bulundukları 

ticaret ve sanayi veya esnaf odalarmdan ve bu teşekküllerin bulunma
dığı yerlerde belediyelerden gruplarını gösteren bir (grup vesikası) al
mağa ve her yıl bu vesikaları veren'merci tarafından ilân edilecek sure 
İçinde yenilemeğe mecburdurlar. Yenilenmiyen vesikalar hükümsüzdür 

Grup vesikalarına (ihracatçı ve Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'
den gayri şehirlerde müesses perakendeci vesikaları hariç) tacirlerin işti
gal mevzularının yazılması mecburidir. Bu vesikaların daha ne gibi ma
lûmatı ihtiva edeceği ve hangi şartlar dâhilinde verileceği Ticaret Bakan
lığınca tâyin olunur. 

Tacirlerin, grup vesikalarında yazılı İştigal mevzuları dışında kalan 
malları ticaret kasdıyle satın almaları ve satmaları yasak olduğu gibi, 
grup vesikasını ibı az etmeyen veya bu vesikada yazılı iştigal mevzularma 
glrmlyen malları satın almak istıyen tacirlere satış yapılamaz ve böyle 
bir vesikayı hâmil olmıyan grup mensuplarından tacirlerce mal satın alı
namaz.» 

D) 7 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

«Perakende teamülü belli olmıyan malların satışlarında tacir Ue alıcı 
arasında miktar üzerinde ihtilâf çıkarsa, bu ihtilâfın halime, ticaVet ve 
sanayi odaları ve bunlarm bulunmadığı yerlerde belediye encümenleri 
yetkilidirler » 

E) 8 ıncı madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir 
«Tacirlerin tacirlerden faturasız mal satm almaları ve tacirlere fa-

turasız mal satmaları yasaktır 

Tacirlerin, tacir olmıyanlardan, Ticaret Bakanlığınca tâyin edilecek 
maddelere ait yapacakları bütün mubayaalarını tarih sırasiyle bir deftere 
kayıt etmeleri ve fjyatların mubayaa tarihindeki mahalli rayice uygunlu
ğunu, malı satmadan önce ve en geç bir hafta İçinde, mahallî ticaret ve 
sanayi odasına ve oda bulunmadığı takdirde belediyeye tasdik ettirme
leri mecburidir 

Bu defterlerin sahifelerinin numaralı ve noterce tasdikli olması şart
tır. Ne şeküde tutulacağı ve ne gibi malûmatı ihtiva edeceği Ticaret Ba
kanlığınca tâyin olunur. 

Komüsyoncular, satılmak üzere kendilerine gönderilen mallar İçin 
satış fiyatı hakkında talimatı ihtiva eden yazılı bir satış emri almadıkça 
satışı yapmamağa ve satılmak üzere komüsyoncuya mal gönderenler de 
bu satış emrini vermeğe veya göndermeğe mecburdurlar 

Komüsyoncuya mal gönderen tacir bu malı başka bir tacirden satm 
almışsa, komüsyoncusunun bu malın satışında tanzim edeceği faturaya esas 
olmak üzere, kendisindeki mubayaa faturasının bir suretini satış emriyle 
beraber komüsyoncuya göndermeğe mecburdur 

Yaş meyva ve sebze satışları bu kayıtlara tabi değildir.» 

F ) 9 uncu madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir 

«Memleket dahilindeki alım ve satım muamelelerinde bu karar gere
ğince tanzim edilecek faturalar aşağıda yazılı malûmatı İhtiva eder: 

1 Taculerin tacirlere verecekleri faturalar: 

a) Satıcının adı ve soyadı veya ticaret unvanı, adresi, kayıtlı bulun
duğu ticaret ve sanayi veya esnaf odası, kayıt numarası, hangi grup 

mensubu sıfatiyle bu malı sattığı, grup vesikası numaıası, tarih ve nu
mara; 

b) Alıcının adı ve soyadı veya ticaıet unvanı, adresi, hangi grup 
mensubu sıf atiyle bu malı satm aldığı, grup vesikası numarası; 

c) Satılan malın mıktaıı, cinsi, nev'ı, satış fiyatı, kıymet tutan, satıcı 
tarafından kullanılan kâr payı; 

ç) Satılan malın kimden alındığı (adı ve soyadı veya ticatot unvanı, 
bulunduğu yer, faturasının tarihi ve numarası ve kaça alındığı). 

n — Tacirlerin talep üzerine müstehliklere verecekleri faturalar 

a) Satıcının adı ve soyadı veya ticaret unvanı, adresi, tarih ve nu
mara; 

b) Alı emin adı ve soyadı; 

c) Satılan malın miktarı, cinsi, nev'ı, satış fiyatı vo kıymet tutan 

Bu maddeye göre tanzim edilecek faturaların satıcı veya namın» 
imzaya yetkili olanlar tarafından İmzalanması mecburidir.» 

G) 11 inci madde aşağıda yazılı olduğu gibi değlştlıllmiştlr. 

«Tacirlerin tacir olmıyanlardan yapacakları mubayaalar İçin 8 İnci 
madde gereğince tutacakları defterler fatura hükmünde olup, Millî Ko
runma Kanununun tatbik edildiği müddetçe muhafazası ve her talep vu
kuunda ibrazı mecburidir.» 

H) 16 ncı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

«c) İhraç mallarını, kısmen veya tamamen, bu karar hükümleri dı
şında bırakmağa yetkilidir » 

I) 27 nci madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir 

«Bu karara göre fiyatları veya âzami kâr hadleri bclirtlimlycn mal
ların alım satımlarının kontrolü belediye teşkilâtına aittir. Bu kontrolü 
yapan belediye memurları Millî Korunma Kontrolöıü yetkisiyle hareket 
ederler. 

Millî Korunma Kontrolorlerlyle bu karaım K/595 sayılı kararla de
ğiştirilen 24 üncü maddesinde sayılan memurlar da bu nevi maUar üzerin
de ayrıca kontrol yapmağa yetkilidirler.» 

Madde 2 _ Bakanlar Kurulunun 15/2/1945 tarih ve 3/2167 numa
ralı kararlyle yürürlüğe konan K/577 sayılı karaı yüıürlükten kaldırıl
mıştır 

Geçici Madde — İşbu karaım 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
grup vesikalarına yazılması mecburi olan iştigal mevzularının 1946 yılı 
için ilân edilecek yenileme müddeti içinde vesikalara yazılmış olması lâ
zımdır. Halen tacirler elinde mevcut olup, iştigal mevzuu kaydını İhtiva 
etmiyen vesikalar bu yenileme müddetinin hitamına kadar kullanılabilir 

Madde 3 _ Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer 

l ln j l ıS , 
oanuı 
Tertlı. niı 

H u m 
G>»»< 

Sdhlff S«-

865 

984 

2490 

3780 

3/522 

3/1865 

3/216" 

3/2838 

Sözü Recen t 

A - Kanunlar t 

Ticaret Kanunu 28/6/1926 

Ecza Ticarethanelerimle sanat ve ziraat islerinde k u l l a n ı l a n 

zehirli ve müessir kimyevi maddelerin snt ı ldı lh dükkânlara 

mahsus Kanun 12/3/1927 

Artırma, Eksiltme ve Ihalp Kanunu 10/6/1934 

M i l l i Korunma Kanunu 26/1/1940 

B - Bakanlar K u r u l u Kararları 

Ticaretin d ü z e n l e n m e s i ve iht ikârın ö n l e n m e n ! için ha 

z ır lanan 510 say ı l ı Koordinasyon Kararını yfırürtııEc koyan 

Bakanlar Kurulu Karan 11/3/1944 

Ticaretin d ü z e n l e n m e s i ve i h t ı k î n n ö n l e n m c s ı n o dair olan 

510 say ı l ı k ırar ın bazı maddelerinin dc&ısarılnleHİ hakkındaki 

554 Bayılı Koordinasyon Kararını yürurluîte koyan Bakanlar 

Kurulu Karan 11/12/1944 

Gerçek ve tüzel k ı s ı l e n n ellerinde bulunan 7eyt inyag ı . pa 

mukyağı ve sa ı ı her türht nebati yablann sat ı ş lar ın ın düzen 

tenmesi hakkındaki 577 say ı l ı Koordinasyon Kararını ylı 

rürluye koyan Bakanlar Kurulu Kararı 21/2/1941 

Ticaretin d ü z e n l e n m e s i ve ı h t ı k û n n ö n l e n m e j i hakkındaki 

510 ve 554 s a y ı l ı Kararların bjizı m a d d e l e m ı l n d ığ ı s t ı r ı l 

mesi hakkındaki 595 aayı l ı Koordinasyon K a r a n ı n y ı ırurluge 

koyan Bakanla! Kurulu Karan 17/7/1945 

7 1317 406 

II 246 8/5 

13 1017 2723 

21 411 4417 

21 161 1631 

26 97 5876 

26 ?05 5917 

26 1311 6019 



16 Ş U B A T 1946 (Resmi Gaieté) Saıhife: 10131 

T E B L İ Ğ L E R 
Ticaret Bakanlığından 

1 — Tacirlerin tacir olmıyanlardan yapacakları mubayaalar için, 
K/630 sayılı kararın 8 met maddesmın 2 ncı fıkrası gereğince, tutmaları 
mecburi olan defterlere alımını kaydetmekle mükellef oldukları mal cins
leri şunlardır: 

Tuzlu, tuzsuz sade ve tereyağları, krema, peynirler, zeytıntanesi, 
yağlı taneler, zeytinyağı, buğday ve unu, mısır ve unu, kepek, bulgur, arpa 
ve kırması, pirinç, kuru fasulye, nohut, mercimek, pamuk, yapağı, kasap
lık canlı hayvan, kuru çayır otu. 

2 — K/630 sayılı kararm 8 İnci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince 
bu defterlerin ihtiva edeceği malûmat şunlardır: 

a) Satıcı müstahsilin adı ve soyadı, adresi; 
b) Alman analın miktarı, cinsi, nev'ı, alış fiyatı ve (kıymet tutarı; 
c) Mubayaa tarihi. 
Bu defterlerin temiz tutulması, okunaklı ve mümkünse mürekkepli 

kalemle yazılması, sıllntislz olması lazımdır. Bu defterler birinci maddede 
sayılan malların mubayaalarından başka muamelelerm yazılmasında kul
lanılamaz. 

3 Taclrlerce gerekli natırlıkların, yapılabilmesini teminen yukar
da bah=l geçen defterlerin tutulmasına en geç 15 Mart 1946 tarihinde baş
lanacaktır 

Ticaretin tanzimine ve ihtikârla mücadeleye dair K/510 sayılı kara
rın 13 ve 18 inci maddelerine göre ithalâtçı, toptancı ve perakendecilerin 
âzami kâr hadleri ile âzami satış fiyatı unsurları ve bunların tatbik şekil
leri hakkında 17 Nisan 1944 tarihli ve 5683 sayılı Resmî Gazete'de neşre
dilen tebliğe ektir: 

1 — İthalâtçı, toptancı ve perakendeci âzami kâr hadleri hakkındaki 
I, II, III ve IV sayılı listelerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

a) ithalâtçı kâr hadlerinden % 50, %45 ve %40 olanlar %35e; 
% 35 olanlar % 30 a; % 30 olanlar % 25 e indirilmiştir. 

b) Toptancı kâr hadlerinden % 10 olanlar % 7,5 a indirilmiştir. 
c) II numaralı üstede 649, 650, 651 ve 652 tarife numaralı mallar 

için yazılı perakendeci kâr haddi % 20 olarak değiştirilmiştir 
ç) II numaralı listede 666 tarife numarasiyle gösterilen mallardan 

bılyalı yataklar ve rulmanlar, transmisyon kasnakları, motor dişlileri ve 
emsali makine aksamı bu pozisyondan çıkarılarak, yemden açılan 666/1 
ve 666/2 tarife numaralariyle aynı listeye sokulmuş ve bu mallara aşa
ğıdaki kâr hadleri tesbit edilmiştir 

Tarife 
No. Malm cinsi ithalâtçı Perakendeci 

666/1 Bllyalı yataklar ve rulmanlar 
666/2 Transmisyon kasnakları, motor diş

lileri ve emsali makine aksamı 

%35 

%35 

%20 

%20 

d) II sayılı listede 660 ve 663 tarife numaralariyle yazılı bulunan 
her nevi dikiş makineleri ve yedek parçalariyle bu makinelere ait masa, 
kapak ve ayakları bu listeden çıkarılmıştır. 

e) III sayılı listede' yazılı sellofanın 327 tarife numarası 281 olarak 
düzeltilmiştir. 

2 — Yukardaki maddenin a ve b fıkralarında yazılı değişiklikler 
15 Mart 1946 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Eski kâr hadlerine 
göre satış fiyatları hesaplanmış malların fiyatları da, bu tarihten itibaren, 
yeni kâr hadlerine göre indirilmek suretiyle hesaplanacak ve mallar bu 
yeni fiyatlar üzerinden satılacaktır. 

3 Birinci maddenin c, ç, d ve e fıkralarında yazılı değişik
likler yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer 

4 — 17 Nisan 1944 tarihli tebliğin (B) bendinde yazılı toptancı ma
liyet unsurları meyanma aşağıda yazılı unsur ilâve olunmuştur: 

«imalâtçı olan ortaklarına imal malzemesi temin maksadıyle ku
rulmuş bulunan İstihlâk kooperatiflerinin normal ve hakikî idare mas
rafları karşılığı.» 

İ L A N L A R 
Bayındırlık Bakanlığından 1 

4 Mart pazartesi günü saat 11 de Bayındırlık Bakanlığı Malzeme 
Müdürlüğü odasında toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunda (872) 
sekiz yuz yetmiş iki aded muhtelif cins fidanın açık eksiltme usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Fidanlar için tesbit edilen muhammen bedel (4490) dört bin dört yüz 
doksan liradır. 

Geçici teminat (336) üç yüz otuz altı lira (75) yetmiş beş kuruştur 
Bu işe ait şartlaşma Malzeme Müdürlüğünde görülebilir, 
isteklilerin geçici teminat ve şartlaşmasında yazılı belgeleriyle blr-

Ukte aynı gün ve aynı saatte mezkûr komisyonda hazır bulunmaları lâ
zımdır. 411/4-1 

-——s 
Afyon Asliye Hukuk Yargıçlığından • 

Davacı: Afyon'un Kökçe Mahallesinden Bekir kızı Ayşe ö r vekili Ke-
maj özçoban tarafmdan Adana Eski Hamam Mahallesi 106 sokak 50 sa
yılı evde mukim A l i oğlu ismail ö r aleyhine açmış olduğu ihtiyati tedbiı 
ve boşanma dâvasının Afyon Asliye Hukuk Yargıçlığında yapılmakta olan 
yargılamasında . 

Dâvâlı: ismail Ör'ün ikametgâhı meçhul bulunduğundan gıyap ka
rarım havi davetiyesinin iadesinden anlaşılmış olduğundan hakkında gıyap „ 
kararının ilânen tebliğine yargıçlıkça karar verilmiştir 

Dâvâlının duruşma günü olan 27/2/1946 çarşamba günü saat 9 da 
mahkemede ya bizzat bulunması veya musaddak bir vekil hazır bulun
durması aksi halde yargılamanın arkasından'devam olunacağı gıyap ka
rarı yerin» kata* olmak üaere Hanen t«bliğ olunur S2iyi-1 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkinci Ticaret Dairesinden. 

İstanbul'da Fincancılarda Yusufyan Hanında 19 No. da Mehmet A l i 
Gündoğdu emrine verilmiş bulunan 11 Ekim 1945 tarih ve 469/114166 sayılı 
ve 750 lirayı muhtevi bulunan Iş Bankasının çekini mumaileyh zayi etmiş 
olduğundan bahsile iptaline karar verilmesini talep etmekle mahkemece 
Ticaret Kanununun 638 inci maddesi mucibince keyfiyetin 45 gün müd
detle üç defa ilânına karar verilmiş olmakla çekin 45 gün zarfında mah
kemeye İbraz edilmesi aksi takdirde iptaline karar verileceği ilân olunur. 

254/3- 3 
» 3 - -

Konya Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Konya'nın Çukur Mahallesinde 39 sayüı evde mukim ibrahim kızı 
Feride ödünç tarafmdan aynı mahallede aynı evde mukim kocası Mehmet 
aleyhine açılan İhtar dâvasının yargılamasında: 

Dâvâlı adına gönderilen dâva arzuhali örneği ile davetiyenin dâvâlı
nın bir kaç sene evvel evini terk ederek semti meçhule gitmiş olduğu ve 
bulunduğu yerin bilinemediği meşhuratiyle teblığsiz olarak geri çevrilmiş 
ve istek veçhile dâvâlıya davetiye ilânen tebliğ edildiği halde muayyen 
günde gelmemiş olduğundan talep veçhile hakkında gıyap kararı verilerek 
duruşma 25/2/1946 pazartesi saat 11,50 ye talikine karar verilmiş olduğun
dan İlânen ıttıla tarihinden itibaren on beş gun İçinde mahkemeye gelme
diğiniz veya musaddak bir vekil göndermediğiniz takdirde yargılamaya gı
yaben devam olunacağı gıyap kararının tebliği makamma kaim olmak 
üzere ilân olunur 



Saà i f e : 10132 (Resmî Gazete) 16 Ş U B A T 1946 

Ankara Valiliğinden: 

0. Muhammen bedeli 18 100 liradan ibaret olan 11 aded (Morla) 
ve 1 aded (Fortsun) marka huıda kamyonların ihalesi 11/2/1946 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur 

2 İhale her haftanın pazartesi ve çarşamba günleri saat 15 de 
Defterdarlıkta yapılacaktır. 

3 Geçici teminat 1357 lira 50 kuruştur 
4 İsteklilerin haftanın belirli günlerinde hazırlayacakları teklif 

mektuplarını saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır 
Postadan gecikmeler kabul olunmaz 

5 Şartnameyi görmek ve kamyonlar hakkında izahat almak iste
yenlerin Millî Emlâk Müdürlüğüne müracaatları 

394/1-1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
Muesses esinden 

Cinsi 

Miktarı Muhammen ilk temi-
Ton Bedel nat 

Havuç 
Pancaı 

20 
20 

4000 
4000 

300 
300 

Müessesemiz hayvanları 1946 yılı ihtiyacı ıçm yukarda cins, miktar 
ve muhammen bedeliyle i lk teminatı yazılı yiyecekler açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır 

Eksiltme 4/3/1946 pazartesi gunu saat 11 de müessesede toplanacak 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır 

Şartnamesi hergün müessesede gorulebılıı İsteklilerin ilk teminatı 
yatırmak üzere bir gun evvel gelerek birer irsaliye almaları ve eksiltme
ye iştirak etmek ıçm belli gun ve saatte müessesede hazır bulunmaları 

383/4-1 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 

Cinsi 

Kömür nakliyesi 
Mezar tahtası 

Miktarı 

1200 Ton 
70 M . mikâp 

Tafsüât 

Fiyatı 
Li ra K . 

Tutarı 
Li ra K . 

M . bedel 
Li ra K 

4 00 
180 00 

4800 00 
12600 00 

360 00 
945 00 

Kömür nakliyesi 28/2/1946 perşembe saat 10,30 açık 
Mezar tahtası 28/2/1946 perşembe saat 11 kapalı 

1 Ankara Numune Hastanesinin ihtiyacı olan yukarda yazılı İki 
kalem mevat hizalarında yazılı olduğu veçhile kapalı ve açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Açık eksiltmeye girecekler teminat mektubu veya makbuzu ile 
esnaf odasından aldıkları vesaik ile birlikte muayyen olan günde komls 
yona müracaatları. 

3 — Kapalı zarf usuliyle yapılacak eksiltmeye gireceklerin kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlayacakları mühürlü teklif mektuplarını belli olan 
gün ve saattan bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

4 Şartnameler her gün Hastane İdaresinde görülebilir 
352/4-2 

Lüleburgaz Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Lüleburgaz Turkgeldı Çiftliğinde Murat oğlu Hasan Çetmkaya tara
fından Durak Mahallesinden Ahmet kızı Murrane Çeünkaya aleyhine açı
lan bonşama dâvasında muddealeyhm adresi meçhul olduğundan hakkın
daki tebligatın ilânen ıcrasma karar verdmiş olduğundan duıuşmanm 
muallâk bulunduğu 23/2/1946 cumartesi günü saat 9 da Lüleburgaz Asl i 
ye Hukuk Yargıçlığında hazır bulunması ve aksi takdirde hakkında Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 398 inci maddesi gereği tatbik 
olunacağa tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

381/3^1 

Ankara P T T Bölge Başmüdürlüğünden 

5 tane eski otomobil satılacak 
1 _ Satılacak otomobillerin, 

Tahmin 
Lastik bedeli Plâka Motöı 

Marka ve cinsi sayısı lira No No 

Reno kamyon 6 3500 0 6550 Karoserslz 
» » 7 4000 0 6398 Karoseıll 
» » 6 4000 0 2106 » 

Fort otobüs 6 5000 195 Saç karostsıM 
» kamyonet 3 1700 197 » » 

2 — Artunıa kapalı zart usulü iledir İhale teklif edilen en yüksek 
bedel nazarı dıkkata alınmak şaıtiyle ayrı ayrı da yapılabileceğinden i» 
tekliler otomobılleım bir veya bıı kaçına birden teklifte bulunabilirler 
İsteklilerin satın alacaklaıı otomobılleım bilinci maddede yazılı tahmin 
bedellerin % 15 nısbetınde teminat yatırmağa ve teminat makbuzunu ka
nunun taııfme gore hazırlayacaklaı ı teklif mektuplarlylc birlikte urtırma 
saatinden bir saat oncesme kadar Komisyon Başkanına vermeleri lâzım
dır 

3 — Reno marka otolaı telsiz gönderici istasyonunda diğerler Baş
müdürlüğümüz binası avlusunda ve buna ait şartlaşma Başmüdürlüğümüz 
bürosunda her gun görülebilir. Artırma 28 Şubat 1946 perşembe günü saat 
15 te Başmüdürlüğümüz binasında yapılacaktır 

Postada vukubulacak gecikmeden sorum kabul edllmiyeceğl Hân 
olunur 850/4- 3 

Gazı Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden 

1 — Enstitümüz öğrencileri için şartname ve örneğine ftlno 190 çift 
kız iskarpini açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır 

2 — Her çift 25 liradan muhammen fiyat tutarı 4750 İha ve İlk gü
ven akçası 357 liradır Güven akçası Okullat Saymanlığı veznesine yatı
rılacaktır. 

3 — İhalesi 4/3/1946 pazartesi günü saat 10,30 da Ankara Okullat 
Saymanlığında yapıncaktır 

4 _ Şartnamesi hergun Enstitüde görülebilir İsteklilerin ihale gün 
ve saatında Komisyona başvurmaları 384/4-1 

Akyazı Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Cmsı tarla, köyü Bedılkazancı, mevkii Sııasöğütlet, doğusu Bahact 
tın, kuzeyi Bahaettın, batısı Şakır ve yol, güneyi Şakir ve sahibi senet, M 
M (20280), kıymeti 400 lira, 

Cmsı tarla, koyu Bedılkazancı, mevkii Sırasöğütloı, doğuau Şakir 
Koymen, kuzeyi sahibi senet batısı Şuayıp, güneyi Şakir ve yol, M M 
(1750), kıymeti 40 lira, 

Cmsı tarla, koyu Bedılkazancı, mevkii Mektepkırı, doğusu Davut, 
kuzeyi yol, batısı yol, güneyi Şakır, M M (2940), kıymeti 50 lira, 

Cmsı tarla, koyu Bedılkazancı, mevkii Mektepkııı, doğusu Kanlı-
çay, kuzeyi Kanlıçay, batısı İsa ve Şerafettin, güneyi Şakir, M M (4900), 
kıymeti 100 lira, 

Cinsi tarla, koyu Bedılısmo, mevkii Köyıçi, doğusu yol, kuzeyi yol, 
batısı Mudurnu Nemi, güneyi Dursun, M M (1500), kıymeti 600 Ilı a, 

işbu tarla üzerine on sene evvel İnşa edilmiş bir bap dükkân ve üç 
odalı, b.r mutfaklı ev 

Yukarda tefen uatı yazılı 5 parça gayı ımenkullcı Bedihsnıo 'Köyün
den Sait oğlu Şemsi özdenin tarafından 20 yi mütecaviz yıldanbeıl nl-
zasız ve fasılasız, hüsnüniyetle ve sahip sıfattyle elinde, bulundurduğu 
beyanıyle namına tapuya tescilleri talep edilmekle, bu yerlerde bir hak 
iddia edenlerin 4/3/1946 gunu 180 numara ile Akyazı Asliye Hukuk Mah
kemesine .müracaatları ilân olunur 325/1-1 

Karaman C Savcılığından 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Karaman Cezaevi 1946 yılı 
ekmek ihtiyacına talip zuhur etmediğinden eksiltme 33 gön temdit edilmiş
tir. 

6205, 6207, 6210, 6211 numaralı Resmî Gazetelerle, yapılan ilân şart
larını kabul eden taliplerin 4 Mart 1946 pazartesi günü s,aat 14 de Kara
man C Savcılığında toplanacak olan Komisyona müracaatları veya tek
liflerim bugün hıırada bıihmaoak şekilde posta İle yapmalaıı İlâ» olunur. 

311/4-1 

R«*balut!nUk Omlet Matbaa» 
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             İÇİNDEKİLER 

                  Sayfa 

 
Kanunlar 
 
4864  Meslekî Hastalıkların Tazmini Hakkındaki 42 Numaralı Milletlerarası Sözleşmeye  
 Katılmaya Dair Kanun          1 
 
4865  Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkındaki 14 Numaralı Milletlerarası  
 Sözleşmeye Katılmaya Dair Kanun         2 
 
4866  Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkındaki 34 Numaralı Milletlerarası  
 Sözleşmeye Katılmaya Dair Kanun         3 
 

Bakanlar Kurulu Kararları 
 
3/3699 Tarım Bakanlığına Bağlı ve 867 Sayılı Kanuna Tabi Kurumların İdare Şekillerine  
 Dair Olan Yönetmeliğin 6 ve 52 nci Maddelerinin İlişik Şekilde Değiştirilmesi   5 
 
3/3730 K/630 Sayılı Kararın Yürürlüğe Konulması       5 
 

Tebliğ 
 
Ticaret Bakanlığına Dair Tebliğ          7 
 

İlanlar             7 
 


