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Madıde 1 — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Genel Konferansı 
tarafından, 1947 de Cenevre'deki toplantısında kabul edilmiş olan (Sa-
nayi ve Ticarette İş Teftişi (hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalış-
ıma Sözleşmesi) onanmıştır. 

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

16/12/1950 

Sanayi ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki 81 numaralı 
Milletlerarası Çalışmaı Sözleşmesi! 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Yönetim Kurulu tarafından Cenev-
re'ye davet edilerek orada 19 Haziran 1947 tarihinde otuzuncu toplan-
tısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden sanayi ve ti-
carette iş teftişi meselesine dair muhtelif tekliflerin kabulune, 

Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına, 
karar verdikten sonra, 

IBin dokuz yüz kırk yedi yılı Temmuz ayının on birinci günü, 
î ş teftişi hakkmda 1947 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki 

Sözleşmeyi kabul eder : 
KISIM 1 

Sanayide iş teftişi 

Madde — 1. 

Hakkmda bu Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu Milletlerarası Ça-
lışma Teşkilâtının her üyesinin sınai işyerlerinde bir teftiş sistemi bulun-
durması lâzımdır. 

Madde - 2. 

1. Sınai işyerlerinde ış teftiş sistemi çalışma şartlarına ve işçilerin 
işleriyle meşgul bulundukları sırada korunmalarına dair olan kanuni hü-
kümlerin uygulanmasını sağlamakla iş müfettişlerinin vazifeli bulunduk-
ları bütün işyerleri hakkında uygulanır. 

2. Millî mevzuat, maden ve ulaştırma işletmelerini veya bu gibi 
işletmelerin bazı kısımlarını bu Sözleşmenin uygulanmasından istisna 
edebilir. 

Madde — 3. 

1. İş teftiş sisteminin vazifeleri şunlar olacaktır: 
a) Çalışma müddetleri, ücretler, iş emniyeti, işçilerin sağlığı ve 

refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırılması ve bunlarla ilgili diğer husus-
lar gibi, çalışma şartlarına ve işçilerin işleriyle meşgul bulundukları sıra-
da korunmalarına dair olan kantini hükümlerin mezkûr hükümlerin tat-
bikini temin etmekle iş müfettişlerinin vazifeli bulundukları nispette uy-
gulanmasını sağlamak; 

b) İş verenlere ve işçilere, kanuni hükümlere riayet etmeyi sağlıya-
cak en müessir yollar hakkmda teknik imalûmat vermek ve tavsiyelerde 
bulunmak. 

c ) Mevcut kanuni hükümlerin sarih şekilde derpiş etmemiş olduğu 
kusur veya suiistimalleri yetkili imakamım dikkatine arzetmek; 

2. î ş müfettişlerine tevdi edilebilecek diğer vazifelerin, esas vazi-
felerini ifaya mâni olmaması veya işverenler ve işçilerle olan münasebetle-
rinde müfettişler için zaruri bulunan nüfuz ve tarafsızlığa halel verme-
meleri lâzımdır. 

Madde — 4. 

1. İş teftişi, üye memleketin idari usulleriyle kabilitelif olduğu nis-
pette, merkezî bir makamın nezaret ve murakabesine tabi bulunacaktır. 

2. Federal bir devlet bahis mevzuu olduğu takdirde, «merkezî ma-
kam» tâbiri, ya federal bir makamı veya federasyonu teşkil eden bir 
hükümetin merkezî makamını ifade edebilir. 

Madde — 5. 

Yetkili makam, aşağıda yazılı hususları kolaylaştırmak için uygun 
tedbirler alacaktır: 

a) ıBir taraftan teftiş servisleri, diğer taraftan benzeri faaliyet-
lerde bulunan hükümetin diğer servisleri ve resmî ve hususi kurumlar 
arasında müessir bir işbirliği yapılması. 

b) İş teftişi servisinin memurlariyle işveren ve işçiler veya bun-
ların teşekkülleri arasında işberaberliği yapılması, 

Madde — 6. 

Teftiş personeli, memuriyette istikrarlarını ve hükümet değişiklik-
lerine ve yerinde olmıyan haricî tesirlere tabi bulunmamalarını sağlıyacak 
şekilde bir statü ve hizmet şartlarından faydalanan ânume memurların-
dan terekküp edecektir. 
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Madde 7. 

1. Âmme hizmetine alınmak içm millî mevzuatın tesbit edeceği 
şartlar mahfuz kalmak kaydıyle, ış müfettişleri, yalnız görecekleri va-
zifeleri ifa edebilmek için gereken ehliyet gözönünde tutularak tâyin edi-
leceklerdir. 

2. Bu ehliyetlerin tahkiki yolları yetkili makam tarafından tâyin 
edilecektir. 

3. Iş müfettişlerinin vazifelerim ifa edebilmeleri içm münasip şe-
kilde yetiştirilmeleri lâzımdır. 

Madde — 8. 

Gerek erkekler, gerek kadınlar iş müfettişi tâym edilebileceklerdir; 
icap ettiği takdirde erkek ve kadın müfettişlere özel vazifeler verilebile-
cektir. 

Madde — 9. 

Her üye, işçilerin işleriyle meşgul bulundukları esnada sağlık ve 
emniyetlerinin korunmasına dair olan kanuni hükümlerin uygulanmasını 
sağlamak ve kullanılan usullerin, malzemenin ve çalışma şekillerinin iş-
çilerin sağlık ve emniyeti üzerindeki etkilerini araştırmak maksadiyle, 
taıbabet, makine, elektrik ve kimya alanlarındaki mütahassıslar da dâhil 
olmak üzere, hakkiyle ehliyetli eksper ve teknisyenlerin millî şartlara 
göre en münasip sayılabilecek tarzda teftiş faaliyetlerine iştiraklerini 
temin etmek için lüzumlu olan tedbirleri alacaktır. 

Madde — 10. 

(Iş- müfettişleri ış teftişi vazifesinin müessir bir şekilde ifasına ye-
tecek sayıda olstcak ve bu sayı, aşağıdaki hususlar hakkiyle gözönünde 
tutularak tesbit edilecektir. 

a) Müfettişlerin ifa etmek mecburiyetinde oldukları vazifelerin 
önetmi, hususiyle: 

i) Teftişe tabi işyerlerinin sayı, mahiyet, büyüklük ve mevkii, 
i i) Bu gibi ış yerlerinde istihdam edilen işçilerin sayı ve nevileri, 

iii) Uygulanmasının sağlanması gereken kanuni hükümlerin sayısı 
ve tenevvüü, 

b ) Müfettişlerin emrine verilmiş olan maddi vasıtalar; 
c) Teftişlerin müessir b.r şekilde ıcraşı için bunların tabi olacağı 

amelî şartlar. 
Madde — 11. 

1. Yetkili makam, iş müfettişlerine aşağıdaki hususların temin edil-
mesi için lüzumlu olan tedbirleri alacaktır: 

a) Teftiş servisinin ihtiyaçlarına göre münasip şekilde teçhiz edil-
miş ve ilgili bütün şahıslara açık bulundurulan mahallî bürolar; 

b) Münasip âmme taşıt kolaylıklarının mevcut olmadığı hallerde, 
müfettişlerin vazifelerini ifa edebilmeleri için lüzumlu olan taşıt kolay-
lıkları. 

2. Yetkili makaım, iş müfettişlerinin vazifelerini ifa edebilmeleri 
için lüzumlu olabilecek seyahat ve sair masraflarının kendilerine tediyesi 
için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde 12. 

İi Hüviyetlerini bildiren belgeleri hâmil iş .müfettişleri aşağıdaki 
yetkileri haizdir: 

a ) Teftişe tabı her hangi bir işyerine günün veya gecenin her han-
gi bir saatinde serbestçe ve önceden haber vermeksizin girmek. 

b) Teftişe tabi olduklarına hükmetmek için mâkul bir sebep gö-
rebilecekleri bütün mahallere gündüzün girmek, 

c) Kanuni hükümlere hakikaten riayet edilip edilmediğine kanaat 
getirmek ımaksadıyle, lüzumlu görebilecekleri her türlü tetkik, kontrol 
ve tahkikatta bulunmak ve bilhassa. 

i ) Kanuni hükümlerin uygulanmasiyle ilgili her hususta işverene 
veya işletme persone^ne yalnız veya şahitler huzurunda sorular tevcih 
etmek; 

ii) Çalışma şartlarına dair olan millî mevzuatın tutulmasını emret-
tiği her türlü defterlerin, kayıtların veya diğer vesikaların kanuni hü-
kümlere uygun oJup olmadıklarını tetkik etmek ve suretlerim çıkarmak 
veya bunlardan hulâsalar almak maksadiyle, adı geçen vesjkalarm ibraz 
edilmesini talep etımek; 

iii) Asılması kanunen mecburi olan ilânlar m asılmasını istemek; 
ıv) Tahlil etmek maksadiyle, kullanılan veya işlenen malzeme ve 

maddeleıden numuneler almak ve bunları götürmek; şu şartla kı, bu 

maksatla her hangi bir numune veya maddenin alınıp götürüldüğü işvereı 
veya vekiline haber verilecektir. 

2. Müfettişler, teftişe geldiklerini, işveren veya vekilline haber ve 
ririer; meğer ki bu tarzda Bir haber vermenin, vazifelerinin ifasına hale 
getirebileceğini mülâhaza etmiş olsunlar. 

Madde 13. 

1. Tesislerde, tertiplerde veya çalışma usullerinde teabıt ettikler 
ve işçilerin sağlık ve emniyeti bakımından bir tehlike teşkil edeceğin» 
kani olmak için tm&kul bir sebep gördükleri eksikliklerin tamamlıanmas 
maksadiyle tedbirler aldırmak hususunda iş müfettişlerine yetki verile-
cektir. 

2. Müfettişlerin bu gibi tedbirleri aldırmalarını mümkün kılmak 
üzere, adlî veya idari makama her türlü itiraz için millî mevzuatın tanıdı-
ğı hak mahfuz kalmak şartiyle, kendileri aşağıda yazılı hususlarda emit 
vermek veya verdirmek yetkisine malik bulunacaklardır. 

a ) işçilerin sağlık ve emniyetine dair olan kanuni hükümlerin ta-
mamiyle uygulanmasını sağlamak için, tesislerde lüzumlu görülebilecek 
olan değişikliklerin tesbit edilecek bir zaman zarfında yapılması; 

(b) işçilerin sağlık ve emniyeti bakımımdan yakın bir tehlike mev-
cut olduğu takdirde, derlhal tatbik olunmak üzere tedbirler alınması. 

3. F ıkra 2 de derpiş olunan usul, üyenin adlî veya idari usulleriyle 
kabili telif olmadığı hallerde, müfettişler, emirlerin verilmesi veya der-
hal tatbik edilmek üzere tedbirlerin alınması açin yetkili makama mü-
racaat yetkisine malik bulunacaklardır. 

Madde — 14. 

I ş teftiş servisinin, millî mevzuatın emredeceği hallerde ve tarzlarda 
ış kazaları ve meslek hastalığı vakalarından haberdar edilmesi lâzımdır. 

Madde — 15. 

Millî mevzuatın koyabileceği istisnalar mahfuz kalmak kaydiyle, 
iş müfettişleri : 

a ) Murakabeleri altındaki işletmelerle doğrudan doğruya veya do-
layısîyle her hangi bir alâkalan olmak hakkını haiz bulunmıyacasklarıdır. 

ib) Vazifelerinin ifası sırasında, imalât, tncaret sırları veya işletme 
usulleri hakkında öğrendiklerini, hizmetten ayrıldıktan sonra dahi ifşa 
etmemek mecburiyetinde olacaklar ve bu mecburiyet münasip cezalar 
veya disiplin tedbirlerinin müeyyidesi altında bulundurulacaktır. 

c ) Tesislerde bir eksiklik bulunduğunu veya kanuni hükümlerin 
ihlâl edildiğini kendilerine haber veren her hangi foir şikâyet ımembamı 
ımuıtlak surette gizli tutacaklar ive teftişin bir şiıkâyet üzerine yapıldığını 
işveren veya vekiline bildirmekten çekineceklerdir. 

Madde — 16. 

işyerlerinin, ilgili kanuni hükümlerin müessir bir şekilde uygulan-
masını temin etmenin lüzumlu kılacağı kadar sık ve itinalı bir şekilde 
teftiş edilmesi lâzımdır. 

'Madde 17. 

1. Uygulanması iş müfettişleri tarafından sağlanan kanuni hüküm-
leri ihlâl veya ihmal edecek şahıslar hakkında önceden ihtar edilmeksizin 
derhal kanuni takibata geçilecektir, şu kadar kı, noksanların ikmali veya 
önleyici tedbirlerin uygulanması için önceden ihtarda bulunulması gere-
ken hallere dair millî mevzuat tarafından istisnalar kabul edilebilecektir. 

2. Takibata geçmek veya geçilmesini tavsiye etımek yerme, ihtar 
veya tavsiyede bulunma keyfiyeti iş müfettişlerinin takdirine bırakılır. 

Madde — 18. 

Uygulanması ış müfettişlerinin kontrolüne tabi olan ikanuni hüküm-
leri ihlâl ve vazifelerini ifada ış ımüfettuşlerine engel çıkarma hallerine 
karşı münasip cezai müeyyideler millî «mevzuat tarafından derpiş edile-
cek ve müessir bir şekilde tatbik olunacaktır. 

Madde — 19. 

1. icabına göre, ya iş müfettişleri veya mahallî teftiş büroları, teftiş 
faaliyetlerinin neticeleri hakkında merkezî teftiş makamına genel mahi-
yette muntazam devre raporları vermekle mükellef tutulacaklardın. 

2 Bu raporlar, zaman zaman, merkezî makam tarafından tesbit 
olunan tarzda hazırlanacak ve bu makam tarafından tesbit edilen konu-
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l an ihtiva edecektir; raporlar en az bu makamım tesbit edeceği kadar 
sık olarak ve ber halde senede en az bir defa verilecektir. 

Madde — 20. 

ıl. Merkezî teft iş makamı, (tamitmlü alstmıda îbuUmam teftiş servis-
lerinin çalışmalarına dair umumi mahiyette bir senelik rapor yayınlaya-
caktır. 

2. Bu senelik raporlar, ait oldukları senenin hitamından sonra mâ-
kul bir zaman zarfında -ve her halde on iki ay içinde yayınlanacaktır. 

3. Senelik raporların suretleri, raporlar yayınlandıktan sonra mâ-
kul bir devre zarfında ve her halde üç ay içinde Milletlerarası Çalışma 
Büırosu Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 

Madde — 21. 

Merkezî teftiş makamı tarafından yayınlanan senelik rapor aşağı-
daki konuları ve adı geçen makamın kontrolüne tabı olan diğer ilgili 
hususları ihtiva edecektir. 

a ) Teftiş servisimin faaliyetiyle ilgili kanunlar ve tüzükler; 
b ) İş teftiş servisinim personeli; 
c) Teftişe tabi işyerlerinin istatistikleri ve buralarda çalıştırılan 

işçilerin sayısı; 
d) Teftiş ziyaretlerinim istatistikleri; 
e) İşlemem suçlara ve verilen cezalara dair istatistikler; 
f ) İş kazaları istatistikleri; 
g) Meslek hastalıkları istatistikleri. 

KISIM I I 

Ticarette iş teftişi 

Madde — 22. 

Hakkında bu sözleşmenin bu kısmının yürürlükte bulunduğu Millet-
lerarası Çalışma Teşkilâtının her üyesinin tıicari işyerlerinde bir iş teftiş 
sistemi bulundurması lâzımıdır. 

Madde — 23. 

Ticari işyerlerinde İş teftiş sistemi, çalışma şartlarına ve işçilerin 
işleriyle meşgul butandukları sırada korunmalarıma dair olan kamuna hü-
kümlerin uygulanmasını sağiamakla iş müfettişlerinim vazifeli bulumduk-
l a n işyerleri hakkımda uygulanır. 

Madde — 24. 

Ticari işyerlerinde iş teftiş sistemi, bu Sözleşmenin 3 - 21. maddeleri 
hükümlerimin, uygulanabildikleri nispette yerme getirilmesini sağlama-
lıdır. 

KISIM I I I 

Muhtelif tedbirler 

Madde — 25. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bu Sözleşmeyi onayan her 
üyesi, onama belgesine ekliyeceği bir beyanla, Sözleşmeyi kabulünde I I nci 
kısmı müstesna tutabilir. 

2. (Bu şekilde bifr beyanda bulunmuş olan her üye, anütaaJkıp bir be-
yanla, evvelki beyanını herhangi bir zamanda iptal edebilir. 

3. B u maddenin birimci paragrafına göre yapılmış olan beyanım 
kendisi hakkımda yürürlükte bulunduğu her üye Sözleşmenin tatbikımıa 
dalir yıllık raporumda Sözleşmenin I I . kısmının «hükümleri hakkımda kem-
di kanunumun ve tatbikatımın durumumu bildirecek ve adı geçem hüküm-
lerin ne dereceye kadar tatbik mevkiine konduğumu veya konulmasının, 
tasavvur edildiğimi açıklayacaktır. 

Madde — 26. 

Herhangi bir işyerinin veya işyeri kısmının yahut servisinin, bu Söz-
leşmenin şümulüne girdiği muhakkak surette belli olmadığı takdirde, 
meselenin halli yetkili makama ait olacaktır. 

Madde — 27. 

B u Sözleşmede «Kamumi hükümler» tâbiri ıkamun ve tüzüklerden baş-
ka, kamun kuvvetlini haiz bulunam ve uygulanmasını sağlamak iş müfet-
tişlerinin vazifesi olan hakem kararlarını ve genel sözleşmeleri de içime 
alır. 

Gazete) Sahife: 275 

Madde — 28. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci ımaddesı gere-
ğince verilecek olan senelik raporlara bu sözleşme hükümlerimi tatbik 
mevkiine koyan bütün kanunlar ve tüzukleır hakkında mufassal malûmat 
dercedüeoeîktir. 

Madde — 29. 

1. Bir üyenin ülkesi geniş bölgeleri ihtiva edip te bu bölgelerdeki 
n ıfusun dağınıklığı veya gelişme safhası dolayısiyle yetkili makam, bu 
sözleşme hükümlerinim buralarda uygulanmasının kabil olmayacağını mü-
lâhaza ettiği takdirde, adı'geçen makam, bu bölgeleri bu sözleşmemin uy-
gulanmasından ya tamamiyle veyahut muayyen işletmeler veya işler hak-
kında münasip göreceği istisnalar kabul etmek suretiyle kısmen muaf 
tutabilir, 

2. Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 noi mad-
desi gereğımce bu sözleşmenin uygulanmasına dair vereceği ilk yıllık ra-
porunda, hakkımda bu madde hükümlerine müracaat niyetinde olduğu böl-
geleri ve bu hükümlere müracaat miye'timde elmasının sebeplerini göster-
melidir; hiçbir üye, daha somra, ıbu suretle göstermiş bulunduğu bölgeler-
den maadası için bu mıadde hükümlerime müracaat edemez. 

3. B u madde hükümlerime müracaat edem her üye, mütaafcıp yıllık 
raporlarımda, hangi bölgeler için bu madde hükümlerine müracaat 
hakkından vazgeçtiğini göstermelidir. 

Madde — 30. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 1946 yılında tadııl 
edilen metnimin 35 inci maddesinde zıkrolunan lilfcefer hususunda, bu su-
retle tadıl edilmiş olan adı geçen maddenin 4 ve 5 imci fıkralarında yazılı 
ülkeler hariç, bu sözleşmeyi onayan her teşkilât üyesi, aşağıdaki hu-
suslan bildiren bir beyamı Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü-
me, onanmasından sonra, mümkün olan en kısa müddet içinde gönder-
melidir : 

a ) Haklarımda sözleşme hükümlerimin hiçbir değişiklik yapılmadan 
uygulanmasını taahhüt ettiği ülkeler; 

lb) Haklarında sözleşme hükümlerimin değişikliklerle uygulanmasını 
taahhüt ettiği ülıkeler ve bu değişikliklerim melerden ibaret olduğu; 

c) Haklarımda sözleşmemin uygulanamıyacağı ülkeler ve bu gibi 
hallerde sözleşmemin uygulanmamasının sebepleri; 

d) Haklarımda kararını sonraya bıraktığı ülkeler. 
2. B u maddenin birinci paragrafınım a) ve b) bentlerimde zikrolu-

nam taahhütler, onanmanın ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı 
sonuçlan doğuracaktır. 

3. Her üye, bu maddemin 1. paragrafının b) , c) ve d) bentleri ge-
reğince, daha evvel yaçmış olduğu beyanda mevcut ihtirazi kayıt lann 
hepsimden yahut bir kısmından, yeni bir beyan ile vazgeçebilecektir. 

4. Her üye, 34. madde hükümlerine uygun olarak, bu sözleşmemin 
feshedilebileceği devreler zarfında genel müdüre, daha evvelki herhangi 
bir beyanın hükümlerini herhangi başka bir bakımdan değiştiren ve belirli 
ülkelerdeki durumu bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir. 

Madde — 31. 

1. Bu sözleşme konusuna dâhil builunam meseleler, anavatan dışı 
bir ülkemin makamlarınım bizzat kemdi yetkisi çerçevesi içime girdiği za-
man, o ülkenin milletlerarası münasebetlerinden sorumlu olan üye, adı 
geçen ülkemin hükümetiyle mutabık olarak, Milletlerarası Çalışma Bü-
rosu Genel Müdürüne, o ülke adına, bu Sözleşmedeki vecibeleri kabul etti-
ğine dair bir beyan gönderebilecektir. 

2. Bu Sözleşmedeki vecibelerin kabulu hakkındaki bir beyan Mil-
letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüme; 

a) Müşterek otoriteleri altında bu'unan bir ülke için iki veya daha 
fazla Teşkilât üyesi; 

b ) Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümleri yahut o ülke hakkın-
da yürürlükte olan herhangi diğer bir hüıküm gereğince, o ülkenin idare-
sinden sorumdu bulunan ımiilletleraırası her makam; tarafımdan gönderile-
bilir. 

3. Bu maddemin yukanki paragrafları hükümleri uyarımca, Mil-
letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen beyanlar, Söz-
leşme hükümlerinin ilgili ülkede değişikliklerle mi yoksa değişiklik ya-
pılmadan mı uygulanacağını bildirmelidir, beyan, Sözleşme hükümle-
rinim değişiklikler kaydiyle uygulandığını bildirdiği zaman, adı geçen de-
ğişikliklerin nelerden ibaret olduğunu belirtmelidir. 



Sahife: 276 (Resmî Gazete) 20 ARALIK 1950 

4. ilgili üye yahut üyeleı veya milletlerarası makam, daha ev-
velki foir beyanla bildirilen değişikliği ileri sürmek hakkından, daha 
sonraki bir beyan'la tamamen veya kısmen vazgeçebilecektir. 

5. İlgili üye yahut üyeler veya Milletlerarası makam, 17 nci mad-
de hükümlerine uygun olarak, Sözleşmenin feshedilebileceği devreler 
zarfında, Genel Müdüre, daha evvelki bir beyanın hükümlerini her hangi 
başka bir bakımdan değiştiren ve bu Sözleşmenin uygulanması husu-
sundaJki durumu belirten yeni bir beyan gönderebilecektir 

KISIM IV 

Son hükümler 

Madde — 32. 

Bu sözleşmemin kesm onama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bü-
rosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde — 33. 

1. Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafmdan 
tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlıyacak-
tır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Genel Müdür tara-
fından tescil edilmesi tarihinden on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Daha sonra, bu Sözleşme, her üye hakkmda, kendisinin onama 
belgesinin tescilinden İtibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 34. 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe giriş tari-
hinden itibaren on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bü-
rosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu müdürün tescil edeceği bir ih-
barname ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra mu-
teber olacaktır. 

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı 
on yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde gere-
ğince feshetmek ihtiyarını kullanmıyan her üye, yemden on yıllık bir 
müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu sözleşmeyi, her on 
yıllık devre bitince, bu maddede derpiş edilen şartlar içinde feshedebile-
cektir. 

Madde — 35. 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, teşkilât üyeleri 
tarafından kendisine bildirilen bütün onama, beyan ve fesihlerin tescil 
edildiklerini, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının biitün üyelerine tebliğ 
edecektir. 

2. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gön-
derilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin tescil edildiğini Teşkilât 
üyelerine tebliğ ederken, bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hak-
kmda Teşkilât üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde — 36. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıkı maddeler ge-
reğince, tescil etmiş olduğu bütün onaıma, beyan ve fesihlere dair tam 
bilgileri, Birleşmiş M-lletler Antlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca tescil 
edilmdk üzere, Birleşmiş 'Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde — 37. 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her op yıllık bir 
devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Söz-
leşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak 
ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi keyfiyetinin konferans gün-
demine1 konulması lüzumu hakkında karar verecektir. 

Madde — 38. 

1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren ye-
ni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme, başkaca hüküm-
leri ihtiva eylemediği takdirde : 

a ) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafmdan onanması key-
fiyeti, yukardaki 34 üncü madde nazara alınmaksızın ve faJkat tadil edi-
ci yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşme-
nin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir. 

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden iti-
baren, bu Sözleşme, 'üyelerin onamasına artık açık bulundurulmayacaktır. 

2. Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici Sözleşmeyi onamamış 
bulunan üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve muhtevasiyle muteber 
olmakta devam edecektir. 

Madde — 39. 

Bu Sözleşmenin Frans;zca ve ingilizce metinleri aynı şekilde mute-
berdir. 

Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkındaki 
kanuna ek Kanuni 

Kanun No: 5691 Kabul tarihi: 13/12/1950 

Madde 1 — Gümrük Kanununa göre haklarında vergi muaflığı 
uygulanan 'eşyadan benzin ve benzerleri, 14/2/1949 tarihli ve 5336 sayıh 
kanunla konulan Yol Vergisinden de muaftır. 

Geçici Madde — Bu kanun, yayımı tarihinden önce 1 Haziran 1929 
tarihli ve 1499 sayılı Gümrük Tarife Kanununun 6 nci maddesinin 
20/4/1938 tarihli ve 3369 sayılı kanunla değişik bir numaralı ve 2/5/1940 
tarihli ve 5383 sayılı Gümrük Kanununun 18 inöi maddesinin 1, 2 ve 3 
numaralı bentleri mucibince memlekete ımuaf olarak girmiş bulunan 
benzin ve benzerleri hakkmda da tatbik edilir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel Baklanları 

yürütür. 
16/12/1950 

No. Bağlığı 
Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

Cilt Sahife Sayı 

5336 

1499 
3369 

I İlgili Kanım : 

Yol iglen için benzinden alınacak vergi 

II Sözü gecen Kanunlar : 

Gumnık Tarifesi Kanunu 
Gumruk Tarifesi Kanununun altıncı maddeamın 
bendinin değiatinlmeBİne dair Kanun 
Giımrûk Kanunu 

hakkında Kanun 
18/2/19491 3 30 214 7135 

1/7/1929 3 10 1597 1230 
numaralı 

2S/4/1938 3 19 588 3893 
11/5/1949 3 30 964 7204 

t » * -

Y Ö N E T M E L İ K 
Millî Eğitim Bakanlığından 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve imtihan Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde 
yapılan değişiklik hakkında 

1 — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve imtihan Yö-
netmeliğinin 34 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 34 — Kldh.k öğretimi A (grupu derslerinin bütün imtihanları, 
bu derslere yazıldıktan sonra en az beş sömestr içinde verilir. B u im-
tihanları en çok altı sömestr içinde tamamlamıyanlar klinik sınıfı A 

grupumm bütün derslerine bir defaya mahsus olmak üzere yeniden ya-
zılıp imtihanlarını vermek zorundadır. 

2 — Bu değişiklik 13 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Üniver-
siteler Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca 11/12/1950 tarihinde Millî 
Eğitim Bakanı tarafından onanmıştır. 
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İ L Â N L A R 

M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla aşağıda cins, miktar, M. bedel, G. teminatı ile ihale 
gün ve saat i yazılı yiyecek maddeleriyle ot ve saman alınacaktır. Şart -
laşmalar her gün Komisyonda ve Safranbolu Belediye Başkanlığında gö-
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Komisyona vermeleri. Bu ihtiyaçlar Safranbolu ihtiyacı 
içindir. 

Miktarı Kilo fiyatı Tutarı G. teminatı 
Cinsi ton kuruş l ira lira ihale gün ve saat i 

Ba lyah saman 
Balyal ı K. ot 
Ispanak 
Pırasa 
Havuç 
Lahana 

220 
350 

4 
4 
4 
3 

11 
-13 
20 
10 ı 
20 f 
20 I 

24200 
49000 

2600 

1815 
3675 

195 

8/1/1931 15.30 
8/1/1951 15.40 

8/1/1951 16 

3819 14-2 

Kapalı zarfla Bolu Garnizonuna senelik 40 ton sığır eti alınacaktır. 
Şart laşmalar istanbul 'da Lv. Amirliği, Bolu'da Belediye Başk. Ankara'da 
Komisyonda görülebilir. M. bedeli 44 bin liradır. G. teminatı 3.300 liradır, 
ihalesi 8/1/1951 Pazartesi günü saat 16,10 dadır. isteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar tekl-if mektuplarını Komisyona vermeleri. 

3833 / 4-2 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 

Cinsi: Kısa dalga aparat, aded: 1, muhammen f iyat ı : 2500 lira, mu-
vakkat teminatı 3 87,50 lira, ihale günü: 4/1/1951 Perşembe günü saat 14 te 

1 — Ankara Numune Hastanesi için (1) kalem alâtı tıbbiye açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve teminat mektuplariyle bir-
likte muayyen gün ve saatte hastanede müteşekkil komisyona müraca-
atları . 

3 — Şartnameler her gün hastanede görülebilir. 
3836 / 4-2 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğündan : 

1 — idare ihtiyacı için idari şartnameye ilişik fennî şartnamesinde 
vasıfları ve buna bağlı bir ve iki numaralı listede nevi ve miktarı yazılı 
39 kalemde cem'an 442700 metre kâğıt izoleli, basit çiftli ve çiftleri 
gruplanmış (Unit) kurşun kaplı telefon kabloları kapalı zarfla eksilt-
meye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedel Cif İstanbul 3.371.998,10 lira ve geçici te-
minat 114.909,95 Vira olup eksiltmesi 3/1/1951 Çarşamba günü saat 16 da 
Ankara'da P. T. T. Genel Müdürlüğü Fen Dairesi Başkanlığında müteşek-
kil Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

S — istekli ler geçici teminat makbuzu veya banka mektuplariyle 
şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı kanuni vesaik ve teklif i muhtevi 
kapalı zarflarını o ıgün 'saat 15 e kadar Komisyon Başkanlığına verecek-
lerdir. Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. 

4 — Şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük E m l â k ve Levazım 
Müdürlüğünden ve istanbul'da Yeni Valde Hanında P. T. T. Umumi Depo 
Muhasipliğinden parasız olarak verilecektir. 

3453 / 4-4 

1 — idare ihtiyacı içm sekiz aded karoserli kamyon kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Kamyonların ambar teslimi muhammen bedeli 76 800 lira ge-
çici teminatı ise 5090 lira olup, eksiltmesi 5/1/1951 Cuma günü saat 16 da 
Ankara 'da P . T . T . Genel Müdürlüğü Posta Dairesi Başkanlığında müte-
şekkil iSatra A l ı m Komisyonunda yapılacaktır. 

3 —. istekli ler geçici teminat makbuzu veya banka teminat mek-
tubu ile şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı kanuni vesaik ve teklifi 

muhtevi kapalı zarflarını o 'gün saat 15 e kadar mezkûr (Komisyon Baş-
kanlığına vereceklerdir. 

Postada vâki gecikme kaibul olunmaz. 
4 — Şartnameler Ankara'da P . T . T. iş letme Genel Müdürlüğü E m -

lâk ve Levazım Müdürlüğünden ve İstanbul'da Y e m Valde Hanındaki 
P. T . T . Umumi Depo Muhasipliğinden parasız olarak verilecektir. 

389$ / 4-2 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonundan : 

Civata ve perçin çivileriyle demir maden vidalan alınacak 
1 —• Aşağııda gösterilen 1 ve 2 No. lu listeler muhteviyatı civata 

ve perçin çivileriyle demir maden vidalarının satın alınması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 —• Her listenin muhammen bedel ve muvakkat teminat miktar-
ları aşağıda gösterilmiştir. 

3 — Şartnameler 135 kuruş mukabilinde Ankara Merkez ve Hay-
darpaşa Veznelerinde satılmaktadır. 

4 — Eksi l tme Ankara'da İdare binasında malzeme dairesinde top-
lanan Merkez 9 uncu S a t m a l m a Komisyonunca 4/1/1951 Perşembe günü 
saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği 
vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen vakitten ön-
ce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri lâ-
zımdır. 

Liste Muh. bedel Mu. teminat 
No. Malın cinsi Lira Kr. Lira Kr . 

Muhtelif ölçüde 20770 kilo perçin çi-
visiyle 11720 kilo civata 
Muhtelif ölçüde 8225 kilo demir ma-
den vidıasiylıe 4200 kilo civata ve somun 

27287,— 2046,52 

31643,24 2373,24 

3849 14-3 . 

Muhtelif ölçüde 40 ton susta için kanallı yassı 
çelik 'alınacak 

1 —• Yukarda isimi yazılı malzemenin mubayaası işi kapalı zarf usu-
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedel 17.000 'lira ve muvakkat teminat 1.275 lira-
dır. 

3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden 
ve Haydarpaşa'da Teslimalıma ve Yol lama Müdürlüğünden temin olunur. 

4 —• Eksi l tme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top-
lanan Merkee 9 uncu S a t m a l m a Komisyonunca 8/2/1951 Perşembe günü 
saat1 15 te yapılacaktır. 

Tâlliplerin teklifleri ile kanunun t â y m ettıiği vesikalarını aynı günde 
nihayet saat 14 e kadar adı ıgeçen Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ-
zımdır. 

3946 / 4-1 

Devrek ıSu'.h Hukuk Yargıçlığından : 

950/614 
Dâvacı Ankara Yenihayat Mahallesi Kaledlbi Sokak No. 32 de Re-

cep karısı Asiye Deımiröz vekili Avukat Feyzi Kavlakoğlu'nun dâvalı-
lar Şükrü K a y a Mahallesinden köy 'kâtibi Muharrem Ünlütürk ve B a f r a 
Gazipaşa Mahallesi 66/106 numaralı haneye gelin gitme Güvem Yüzba-
şıoğuıllaırı'ndan Ömer ve Saime'den olma Fehime aleyhlerine açt ığı iza-
lei şüyu dâvasının yapılan yargılamasında : 

Dâvâlılardan Fehime'ye gıyap kararının ilânen tebliğine k a r a r 
verilmiş olduğundan yargılama günü olan 25/1/1951 Perşembe günü 
saat 9 dâ yargıçlığımızda hazır bulunması, bulunmadığı takdirde H. U. 
M. K . nun 401 ve 405 inci maddelerinin tatbik olunacağı gıyap maka-
mına kaim olmak üzere ilân olunur 

3894 
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Gaziantep 1. iinci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas: 950/1058 
Gaziantep'tir Kepenek Mahallesinden Ahmet oğlu Ahmet Gümüşgöz 

tarafmdan açılan soyadı tashihi dâvasının yargılamasında : 
Yukarda adı geçen dâvacmm soyadının eskidenberi Osmanlı-

oğlu olarak kullandığından yanlışlıikla almış olduğu Gümiışgöz soyadının 
değiştirilerek Osmanlıoğlu olarak düzeltilmesine dair Gaziantep 1 inoi 
Asiliye Hukuk Mahkemesinin 27/11/1950 tarih ve 1058/1631 sayılı kararı 
iıle düzeltilmiş olduğu ilân olunur. 

3854 

Dörtyol Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı: 950/292 
Kumculu Köyünden Ali oğlu Ziya Çelebi tarafından ikame olunan 

ıhasımsız bahçe tesoili dâvasının Dörtyol Sulh Hukuk Mahkemesinde ya-
pılan açık yargılama sırasında: 

Dâvacı Kuzuculu Köyünün Şıhmahmut Mahallesi mevkiinde kâin 
doğusu Şaban Çelebi, batısı ıMehımet Ateş, poyrazı İbrahim Karaduran, 
kıblesi Mehmet Çelebi ile çevrili dört dekar yeri bundan yirmi sene evve-
lisinden berıi! tahtı tasarrufunda bulundurarajk içerisine meyve diktiğini 
ve bu suretle bahçe haline getirmiş olduğunu tasarrufunun o tarihtenberi 
nizasız ve fâsılasız bir şekilde devam etmekte olduğunu bildirerek namı-
na tapuya tescil olunmasını istemiştir. 

Yukarda mevkii, hududu, miktarı yazılı yerde bir hakkı olanların 
bir ay içinde mahkemeye müracaat etmeleri ilânen tebliğ olunur. 

3863 

S a y ı : 950/330 
Dörtyol Haainıei Maliyesine izafeten Malmüdürü Ahmet Kılıçaslan 

tarafından ikame olunan hasıımsız bahçe tescili dâvasının yapılan açık 
yargılamasında: 

Dâvacı 'Hazineye izafeten Malmüdürü Ahmet Kılmçaslaa ilçenin 
Kışlalar Mahallesinde kâin gündoğusu Arif oğlu İsmail Dağlar, batısı 
istihkâm Taburuna giden umumi yol, kuzeyi yol, güneyi Hayriye Yıldız 
evi ve Koyuncu Cafer vereseleri baJhçeslle çevrili iki dekar 362 metre mu-
raıbbaı 400 lira kıymetindeki bahçe yerinin yirmi beş küsur seneden beri 
Hazine tarafından bilâ niza tasarruf edilmekle olduğunu bıldirereik Ha-
zine adma tapuya tescilini istemiştir. 

Yukarıda, mevkii, hududu, miktarı ve kıymeti yazılı yerde bi'r hakkı 
olanların bir ay içinde mahkemeye müracaat etmeleri ilânen tebliğ olu-
nur. 

3864 

Taşköprü Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı: 950/402 
Taşköprü'nün 'Akdoğan Tekke Köyünden Koç Hasan oğullarından 

İbrahim oğlu ölü Ömer karısı ve Mutullah kızı Elife Açü'm açmış oğlu 
gayrimenkul tescili dâvasının Taşköprü Asliye Hukuk Mahkemesinde ya-
pılmakta olan yargılamasında: 

1 — Taşköprü'nün Akdoğan Tekke Köyünde vâki şarkan Salih 
Açıl, garben Nimet IMcrmer, cenuben İbrahim Can, şimalen dere ile 
çevrili 150 'lira kıymetli SPolit deresi. 

2 —' Şarkan yol, garben dere, şimalen Şehriye ve Hatice, cenuben 
Salih Açık ile çevrili 200 lira kıymetli çayırlbaşr tarlası. 

3 — Şarkan ark, garben Tevfik Açılan, şimalen Salih Açık, cenu-
ben 'Mustafa Kavas i'le çevrili 150 lira kıymetli çayır tarla. 

4 —• Şarkan Hasan Kaçar, gariben Hasan Kaçar, cenuben yol, şi-
malen Tevfik Açıl ile çevrili 150 lira kıymetli Kavaklı tarla. 

5 —• Şarkan çay, garben Ali Çavuş, şimalen Hasan Koç, cenuben 
Osman ile çevrili 150 lira kıymetli aşağı bahçe. 

6 —• Sağı Isımail Parlak hanesi, solu ve önü ve arkası yol, solu yol 
ile mahdut hanenin yarısı kıymeti 200 lira J(köy içinde). 

7 — IŞaırkam Tevfik, garben Hüseyin Koç, cenuben Hüseyin Kaçar, 
şimalen yol ile çevrili 150 lira kıymetli diğer çayır tarla iki ceman yedi 
parça gayrimenkullerin başkalarının mülkiyet iddialları olduğu takdir-
de lillân tarihindeın itibaren bir ay zarfında mahkemeye müracaatta muh-
tar olmak üzere iıl'ân yapılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan 

yargılamanın bırakıldığı 22/1/1051 Pazartesi gününden evvel Taşköprü 
Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur. 

'3855 

Sayı: 950/254 
Taşköprü'nün Kuyluş Köyüınden Hüseyin kızı 'Fırdevs Çalük'm dâva 

aynı köyden Mehmet oğlu Hüseyin Korkmaz ve Hüseyin karısı Feride 
'Korkmaz ve Taşköprü Nüfus Memurluğu aleyhine açmış olduğu dâvâlı-
ların kızı Şerife Korkmaz'm sehven kendi üzerine yapılan kaydının iptali 
dâvasının Taşköprü Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan du-
ruşmasında: 

Davalılardan Feride Korkımaz'a çıkarılan 'davetiyelerin gösterilen 
adreste bulunmadığı ve halen adres ve ikametgâhının da meçhul bulun-
duğu davetiyelerdeki şerhten anlaşıldığından Usulün 142/4 ve 5 inci mad-
desi gereğince ilânen tebligat yapılmasına ve yargılamanın 27/12/1950 
Çarşamba günü saat 11* e talakına işbu iânun davetiye yerine kaim ola-
cağına mahkemece karar verildiğinden yevmi 'mezkurda dâvâlının biz-
zat veya bir vekil göndermek suretiyle mahkemede hazır bulunması ilâ-
nen tebliğ olunur. 

3858 / 1-1 
— — 

iskenderun ıSulh Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 950/354 ' 
Hasan Dursun Eker'e: ıOf Cezaevinde. 
İskenderun 'Belediyesine izafeten vekili Avukat Ahsen Aral tarafın-

dan aleyhinize açılan belediyeye ait olup zimmetinize geçirmiş olduğu-
nuz 200 liranın tahsilline mütedair dâvanın yapılanı duruşmasında: 

Mahalli ikametinizin meçhul bulunduğundan namınıza ilânen 
Reamî Gazete ile davetiye tebliğ edildiği halde gelmemiş olmanız hase-
biyle hakkınızda gıyap kararı verilerek duruşmanın 17/1/1951 Çarşam-
ba günü saat : 9,20 ye brrakılmasma "karar verildiğinden mezkûr günde 
iskenderun Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız veya bir vekil 
göndermeniz, hazır bulunmadığınız veya bir vekil göndermediğiniz tak-
dirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

3865 

Esas : 950/37İİ 
Gaziantep - Yazıcı mevkiindeki kahvede Garson Şevki Süner'e: 
D. Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğüne izafeten 

vekili Avukat Fatih Akıncı tarafından aleyhinize açılan iskenderun Li-
man sahasında Sokom geçidini 207 lira 91 kuruşla tamir edilecek şekilde 
kırdığınızdan dolayı 207 lira 91 kuruşun tahsiline mütedair dâvanın 
yapılan duruşmasında: 

Mahalli ikametinizin meçhuıl bulunduğundan namınıza ilânen 
Resmî Gazete ile davetiye tebliğ edildiği halde gelmemiş olmıamz hase-
biyle hakkınızda gıyap kararı verilerek duruşmanın 19/1/1951 Cuımıa 'gü-
nü saat 11,20 ye bırakılmasına karar verildiğinden mezkûr günde isken-
derun Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız veya bir vekil gön-
dermeniz, hazır bulunmadığınız veya ıbir vekil göndermediğiniz takdirde 
duruşmanın gıyabınızda yapılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 
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Taşköprü Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı : 950/388 
Taşköprü'nün Gökçeağaç Nahiyesine bağlı Bucak Köyünden Hain-

di oğlu Hüseyin Özsoy'un dâvâlı Naciye Boyuıjduroak Köyünden Ahmet 
kızı Kâmile özsoy aleyhinde açmış olduğu boşanma dâvasının Taşköprü 
Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan duruşmasında: 

Davalı Kâmile Özsoy'un Hukuk Usulu 141/1 inici maddeye göre ika-
metgâhı ve meskeni meçhul olup 22/11/1950 tarJh ve 7663/3479 numaralı 
Resmî Gazete ile davetliye yerme kaim olmak üzere ilân yapılmış oılup 
gelmediğinden gıyap kararı tebliğine, mahkemeye gelmediği takdirde 
leyh ve aleyhine olan delillerin kabul ve ikrar edilmiş sayılmasına ve 
mahkemenin gıyabında bitirileceği usul 142/4 ve 5 inci maddesine göre 
dâvâlının yukardaki adresine bir nüsha gazetenin gönderilmesi, duruş-
manın 22/1/1951 günü saat 9 da Taşköprü AsLye Hukuk Mahkemesinde 
yapılacağı ilân olunur. 
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22 ARALIK 1950 (Hamil Gasota) Sahife: 279 

Dörtyol Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

950/288 
Karalkise Köyünden Musa oğlu Hilmi Erdem tarafından mahkeme-

mize açtığı tescil dâvasının yapılan açık yargılamasında : 
Dâvacıya ait ve Karakıse Köyünde kâin doğusu Hüseyin Karayiğit, 

hatısı yol, kuzeyi Hava Erdem, güneyi yol ile çevrili 100 lira kıymetinde 
iki dekar bahçenin dâvacı adına tapuya tescilim istemiş olduğundan 
mezkûr yerlerde bir hakkı olanların bir ay zarfında yargıçlığımıza mü-
racaat etmeleıi ilân olunur. 
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Dörtyol Asliye Hukuk Yargıçlığından^ 

950/276 
Erzin'in Mahmutlu Mahallesinden Mustafa oğlu Cevdet Öcal tara-

fından mahkememize açtığı tescil dâvasının yapılan açık yargılama-
sında : 

Dâvacıya ait Erzm'in Mahmutlu Mahallesinden kâin doğusu Hay-
dar Dağına giden yol, batısı Hoca Zade ismail Özsoy, cenuben çay, şi-
malen Maımhutluyolu ve su arkı ile çevrili bir k ı ta bahçenin dâvacı adı-
na tapuya tescilini istemiş olduğundan mezkûr yerlerde bir hakkı olan-
Jarjn "bir ay zarfında yargıçlığımıza müracaat etmeleri ilân olunur. 
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950/353 
Dörtyol'un Yeşil Mahallesinden Musa oğlu Ahmet Özel tarafından 

mahkememize açtığı tescil dâvasının yapılan açık yargılamasında: 
Dâvacıya ve Yeşil Köyünde kâin doğusu Mehmet vereseleri ve ba-

tısı yol, şimalen Musa oğlu Ali Özel ve cenuben su arkı ile çevrili 5 de-
kar Ibahçenin tarla iken ihya suretiyle portakal bahçesi yaptığını ve dâ-
vacı adına tapuya tescilini istemiş olduğundan mezkûr yerlerde bir 
hakkı olanların bir ay zarfında yargıçlığımıza müracaat etmeleri İlân 
olunur. 
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950/351 
Dörtyol'un Yeşil» Köyünden Musa oğlu Ali Özel tarafından mah-

kememize açtığı tescil dâvasının yapılan açık yargılamasında : 
Dâvacıya ve Yeşil Köyünde kâin doğusu Mehmet vereseleri, batısı 

yol, şimalen Musa oğlu Kadir Özel ve cenuben Musa oğlu Ahmet Özel ile 
çevrili Ibir kıta bahçenin 11 dönüm büyüklüğünde ve 1000 lira değerin-
deki bahçenin dâvacı adına tapuya tescilini istemiş iolduğundan mezkûr 
bahçede bir hakkı olanların bir ay zarfında yargıçlığımıza müracaat 
etmeleri ilân olunur. 
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Ardanuç Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

950/119 
Dâvacı Ardanuç'un Geçitli Köyünden Bego oğlu Hasan Aksakal'm 

Ardanuç Asliye Hukuk Yargıçlığında Dursun kızı Güzel'm gaipliği hak-
kında açmış olduğu dâvanın yargılaması sırasında : 

Dâvacı Hasan Aksakal 1330 senesinde umumî muhacerette kar-
deşi Dursun'un kızı Güzeli'in beraberinde Konya'ya kadar götürmüş 
ve adını bilmediği (bir şahsa manevi evlât olaırak vermiş olduğu o tarih-
tan bu güne kadar hayat ve mematmdaıı haber alınamamış olduğun-
dan Medeni Kanunun 32 nci maddesi gereğince Dursun'un kızı Güzel'ün 
bulunduğu yeri ve mevkii bilenlerin ve bu hususta malûmatları olan-
ların iki ay içinde malûmatlarını bildirmeleri ilân olunur. 
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950/130 
Dâvacı Ardanuc'un Beteket Köyünden olup Amasya'da ikamet eden 

Ali kızı Emine Kerkindir vekili Yaşar Yazıcının Ali kızı Menekşe ve 
namı diğeri Menemşe ve oğlu Mahmut'un gaipliğine hüküm verilmesi 
dâvasının Ardanuç Asliye Hukuk Yargıçlığında yapılan yargılaması sı-
rasında : 

Dâvacı Emıine Kerkindir kız kardeşi Ali kızı Menekşe ve namı di-
ğeri Menemşe ve oğlu Mahmut ile beraber İspir'e kadar gittiklerini Me-
nekşe'nin namı diğeri Menemşe'nin ve oğlu Mahmut'un İspir'de gaip 
olduklarım ve o tarihten bugüne kadar hayat ve mematlarından ha-
berler alınamamış olduğu Medeni Kanunun 32 nci maddesi gereğince 

Ali kızı Menekşe'nin ve namı diğeri Menemşe'nin ve oğlu Mahmut'un 
(bulundukları yen ve mevkii bilenlerin ve bu hususta malûmatı olanların 
iki ay zarfında malûmatlarını bildirmeleri lüzumu ilân olunur. 
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Artvin Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

950/98 
Çoruh iline bağlı Melo Köyünden Bego oğlu Celâl Acar tarafından 

Acar soyadının (Türkoğlu) olarak değiştirilmesi hakkında açılan dâva-
nın yargılaması sonunda : 

Sübutu dâvaya ımebni dâvacının nüfus sicilinde kayıtlı Acar soya-
dının kaldırılarak yerine (Türkoğlu) soyadının verilmesine artvin Asliye 
Hukuk Mahkemesince karar verilmiştir. 

Medeni Kanunun 26 ncı maddesi gereğince keyfiyet ilân olunur. 

3888 
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Bayburt Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Bayburt'un Şingah Mahallesinden Hamdi eşi Gülname Battal'in 
Raife ve hissedarları aleyhlerine açmış olduğu dzalei şüyu dâvasının yar-
gılaması sırasmda : 

Hissedarlardan Idris oğlu Cafer'in yerinin meçhul bulunduğu an-
laşıldığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilerek yargılama 
6/2/1951 Salı saat 10 a bırakılmıştır. 

Gününde gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde hakkında 
gıyap kararı verileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Bayburt'un Zâhit Mahallesinden Mehmet Nam tarafından Harortu 
Köyünden Mustafa oğulları Yusuf ve arkadaşarı aleyhine açılan izalei 
şüyu dâvasının yapılmakta olan yargılamasında: 

Dâvâlılardan Abdullah oğlu Mahmut'un yeri belli olmadığından 
hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine karar verilerek yargılama 
23/1/1951 Salı ısaat 10 a bırakılmıştır. 

Gününde gelmediği ve bir vekil göndermediği takdirde hakkımda 
gıyap kararı çıkarılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Tortum Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

950/160 
Yusufeli'nin Ersis Bucağından olup Tortum'un Azort Yaylasın-

da orman bakım memuru Mehmet oğlu Hüseyin Acar'ın babasının gaip 
olmasından dolayı gaiplik kararının verilmesi hakkında yapılan yar-
gılamada : 

Davacının babası Yusufeli'nin Ersis Bucağından Ahmet oğlu Meh-
met'in 21 seneden beri gaip olmasından dolayı founıın hayat ve merna-
tından malûmatı olanların Medeni Kanunun 32 nci maddesi gereğince 
ilân tarihinden itibaren bir sene zarfında tanıyan ve bilenlerin malû-
matlarımı Tortum Asliye Hukuk Mahkemesine bildirmeleri davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Tercan Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Pülk Köyünden Kadir Aksoy vekili Şeref tarafından aynı köyden 
Kandal, Ahmet Başoğlu, Hüseyin Korkmaz, 'Ahmet Korkmaz, Ali Çe-
lebi, Fatma Bakkaloğlu, Kemal Bakkaloğlu, Alay, Mehmet Ali Kızgın 
aleyhlerine açılan meni müdahale ve bina gal'i dâvasından dolayı cere-
yan eden duruşmada : Dâvâlılardan Mehmet Ali Kızgm'ın namına çı-
karılan gıyap kararma karşı adı geçenin ikametgâhı malûm olmadığın-
dan ilânen tebligat ifasına karar verildiğinden, duruşmanın muallâk 
bırakıldığı 15/3/1951 saat 14/30 da duruşmaya gelmeniz veya kendisini 
bir vekil vasıtasiyle temsil ettirmezse bir daha duruşmaya kabul edil-
miyeceğine dair gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

3893 
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Ankara Tekel Bira Fabr. Müdürlüğünden : 

(Rearnî Gazete) 22 ARALIK 1950 

Arpa filizi satılacak 
1 — Fabrikamızda Malt temizlemesinden elde edilen mevcut 20 ton 

ve kampanya müddetince çıkacak olan 40 ton ki ceman 60 ton arpa fi-
lizi 26/12/1950 Salı günü saat 15 te Fabrikada müteşekkil komisyonda 
açıık artırma ile satılacaktır. 

& — Muhammen bedel beher kilosu 2.5 kuruştan (1.500) lira mu-
vakkat teminat 112,50 liradır. 

3 — Taliplerim, ihaleden evvel fabrikaya gelerek satış şartlarını ve 
filiz numunesini görmeleri ilân olunur. 
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3 — Tâliplerin ihale gününden evvel fabrikaya gelerek şartname ile 
lîuybe numunesini göı meleri ve ihaleden evvel teminatlarını fabrika vez-
nesine teslim etmeleri ilân olunur. 
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Arpa küspesi satılacak 
1 — Fabrikamızda 1/1/1951 tarihinden 31/12/1951 tarihine kadar 

(12 ayda) bira kaynatma ameliyesinden elde edilecek tahminen iki milyon 
kilo yaş küsbe 28/12/1950 Perşembe günü saat 15 te Fabrikada müteşekkil 
komisyonda açık artırma ile satılacaktır. 

2 — Muhammen bedel kilosu elli santimden on bin lira, muvakkat 
teminat yedi yüz elli liradır. 

Eminönü 4 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

950/800 

Borçlu Nafi Çaprazoğlu tarafından alacaklı Ankara Caddesi 99 
numarada ikamet eden Alıi Yastırman' 12/8/1950 tarihinde tanzim olu-
nan 1000 liralık bononun zayi edildiğinden bahisle vâki müracaat üze-
rine Ticaret Kanununun 638 inci maddesine tevfikan resmî ve gayri 
resmî iki gazete ile üç güm devam etmek üzere ve som ilân tarihimden 
İtibaren 45 gün içinde yazi bonoyu bulan tarafından mahkemeye ibraz 
olunmasına, ibraz edilmediği takdirde semetin iptaline karar verileceği 
tebliğ yerine kaim' olmak üzere ilân olunur. 
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T. C. Merkea Bankasından 

K a s a : 
Altın: Sâfi Klg. 
Ufaklık 

69 829.231 

Dâhildeki muhabirler : 
Hariç!eki muhabirler : 
Altın: Sâfi Klg. 63280,924 

Döviz borçluları % 
a - 3133 sayıılı kamuma göre alınan; 

Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

b - 5256 sayılı kamıma göre almanı 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

• - Kliring borçluları 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karsı'a fi 
Kamumun 6 - 8 inci maddelerime tevfikan 
Sissine tarafımdan vâki ödemeler 

Senetler cüzdanı: 
Bearl senetler 

Tahviller Cüzdanı: 
a, h Deruhte edilen evrakı a&idiys 

karşılığı esham ve tahvilât (İti-
bari kıymetle) 

b - Banka malı tahviller 

Avansla? ; 
Altın ve döviz üzerine avam* 
Tahviller Üzerine avans 
Stadneye kıaa vftdell avans 

ü i e s e d s r i a y : 
VfuJhtelif s 

16 Aralık 1950 Vaziyeti 

A K T İ F 
Lira 

220.015.846,88 
2.920.839,48 

19.305.524^01 
2.731.981,34 

98.512.803,23 
70.3<13.328,87 

2.101.330,Sİ 

158.748.563,— 

155.399.907,— 

Lir* 

222.936.685,36 

425.174,39 

199.383.635,68 

192.964.969,06 

3.348.656,— 

,1.142.996.008,78 

7.653.755,— 
15.642.030,57 

1170.098,50 
16.573.868,23 

23.295.785,57 

—,— 16.743.966,73 

P A S İ F 

Sermaye : 
ihtiyat akçesi : 
Âdi ve fevkalâde 
Hususi 
Hususi (Bankamız kanunu madde 19) 

Tedavüldeki banknot lar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunum 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
Haizine tarafından vâki ödemeler 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altım olarak emis-
yona konulan : 
Reeskont mukabili emisyona komulam 

Mevduat ı 
Altın : 
Hazine Sâfi Klg. 4ö.4ı57,949 
Amortisman Sandığı » 2.205,216 
Türk Lirası 

OSvîz t a a h h ü t l e r i s 
& - 3133 sayılı kanuma göre almandan: 

Hariçteki muhabirler 2.077.710,28 
Mevduat 3.531.362,16 

Muhtelif 
to - 5256 sayılı kanuna göre alınandan: 

Hariçteki muhabirler 82.342.907,25 
Mevduat 4.846.525,91 

4.500.000 — 
69.440.350,58 

1.896.035.232,15 

Lira 

25.573.635,91 
6 OOÜ.ÛOO,— 

965.27'8,53 

ll 58.7418.563,— 

155399.907,— 

3 3ı4ı8.656,— 

255.232.980,— 
7110.971.4(10,— 

0,46.378.311,66 
6.948.124J51 

327.246.120ı,04 

Muhtelif 
e - Kliring alacaklıları 

Juhteilif : 

TOPLAM 

Temmuz 1938 tarihinden itibaren : 
'.zec-nto haddi % 4 Alton üzer-ime avans % 3 

Lira 

115.090.000, 

32.538.914,4' 

969.553.046, 

480.572.556,2 

5.609.072,44 

8.430.595,77 

87,189.433,16 

192.855.482,96 
13.309.171,30 307.393.755,( 

90.976.959,1 

1.896.035.232,1 

3962 
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