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Santransisk«xla 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış 
Ve imzalanmış «lan Birleşmiş Milletler Aııdlaşması ile 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün onanması 
hakkında kanun 

Kanun No: 4801 Kabul tarihi: 15/8/1945 

Madde 1 Sanfransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış 
ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Milletlerarası Ada
let Divanı Statüsü onanmıştır. 

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

20/8/1945 

Birleşmiş Milletler Andlaşması 

Bir ansan ömrü içinde ıkı kere beşeriyete tarif olunmaz acılar yük
leyen harb belâsından, geleceğin nesillerini korumaya, 

insanın ana haklarına, şahsın haysiyet ve değerine, erkek ve kadın
lar için olduğu gibi büyük ve küçük milletler için de hak eşitliğine olan 
imanımızı yeniden ilân etmeğe, 

Adaletin muhafazası ve andlaşmalarla devletlerarası hukukunun di
ğer kaynaklarından doğan vecibelere saygı gösterilmesi için gerekli şart
ları yaratmağa, 

.Sosyal ilerlemeyi kolaylaştırmağa ve daha büyük bir serbestlik için
de daha iyi yaşama şartları ihdas etmeğe, 

Ve bu maksatla, 
Tesamühle hareket etmeğe, iyi komşuluk zihniyeti içinde birbirimizle 

barışık yaşamağa, 
Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası için kuvvetlerimizi 

birleştirmeğe, 
Müşterek menfaatin icapları dışında, silâh kuvvetinin kullanılma

masını sağlayan prensipleri kabule ve usulleri tesise, 
Bütün milletlerin ekonomik ve sosyal ilerlemesini kolaylaştırmak 

için milletlerarası müesseselere başvurmağa, 
Azmetmiş olan, biz, Birleşmiş Milletler Halkı, 
Bu amaçları gerçekleştirmek için, gayretlerimizi beraberce sarfet-

meğe karar verdik. 

Buna binaen, Sanfransısko şehrinde toplanıp, usulüne uygun görülen 
yetki mektuplarmı hâmil bulunan temsilcileri vasıtasiyle, ımetfou Hükü
metlerimiz, işbu Birleşmiş Milletler Andlaşmasını kabul etmişler ve aşa
ğıdaki vesikalarla Birleşmiş Milletler adını alacak olan Milletlerarası bir 
Teşkilât kurmuşlardır 

BOLÜM • I 

Amaçlar ve Prensipler 

Madde 1 

Birleşmiş Milletlerin amaçları şunlardır : 
1. Milletlerarası barış ve güvenliği muhafaza etmek, ve bu mak

satla : Barışın uğrayacağı tehditleri önlemek ve uzaklaştırmak ve her 
türlü saldırma fiilini veya barışın başka suretle bozulması halini ortadan 
kaldırmak üzere, müessir müşterek tedbirleri almak; barışın bozulmasını 
intaç edebilecek milletlerarası mahiyette uyuşmazlıkların veya durumların 
düzeltilmesini veya çözülmesini, adalet ve devletlerarası hukuku pren
siplerine uygun olarak barış yollariyle gerçekleştirmek; 

2. Milletlerarasında, milletlerin hak eşitliği prensipine ve kendi mu
kadderatlarını kendilerinin tâyin hakkına saygı üzerine kurulmuş dostane 
münasebetler geliştirmek ve dünya barışının sağlamlaştırılması için el
verişli her türlü diğer tedbirleri almak; 

3. Ekonomik, sosyal, fikrî ve insani mahiyetteki milletlerarası dâ
vaları çözerek ve, ırk, cins, dil veya dm farkı gözetmeksizin herkesin 
insan haklarına ve ana hürriyetlerine karşı saygıyı geliştirerek ve teşvik 
ederek, milletlerarası işbirliğini gerçekleştirmek, 

4. Milletlerin bu müşterek amaçlara doğru sarfettıkleri gayretlerin 
ahenkleştiği bir merkez olmak. 

Madde 2 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve Üyeleri, birinci maddede beyan edi

len amaçlara ulaşmak için aşağıdaki prensiplere uyarak hareket edecek
lerdir ; 

1. Teşkilât bütün Üyelerinin egemen eşitliği prensıpi üzerine kurul
muştur. 

2. Teşkilâtın Üyeleri, üyelik sıfatından doğan hak ve ımenfaatlar-
dan her birinin faydalanmasını sağlamak için, işbu Andlaşma müfadı 
gereğince üzerlerine aldıkları bütün vecibeleri iyi niyetle yerine getire
ceklerdir. 

3. Teşkilâtın Üyeleri, milletlerarası mahiyetteki uyuşmazlıklarım, 
milletlerarası barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye koymayacak şekilde 
barış yollan ile çözarler. 
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4. Teşkilâtın Üyeleri, milletlerarası münasebetlerinde gerek herhan
gi bir başka Devletin toprak bütünlüğüne veya siyasî bağımsızlığına kar
şı, gerekse Birleşmiş Milletlerin amaçları ile telif edılemıyecek herhangi 
bir surette, tehdide veya kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar. 

5. Teşkilâtın Üyeleri, işbu Andlaşma hükümleri gereğince, Teşkilâ
tın giriştiği herhangi bir teşebbüse hertürlü yardımda bulunurlar ve Teş
kilâtça aleyhinde önleyici veya zorlayıcı tedbir alınan Devlete yardım 
etmekten kaçınırlar. 

6. Teşkilât, Birleşmiş Milletler Üyesi olmıyan Devletlerin, milletler
arası barış ve güvenliğin muhafazasının icabettlrdiği ölçüde, işbu esas
lara uygun olarak hareket etmesini sağlar. 

7. İşbu Andlaşmanın hiçbir hükmü, ne özü itibariyle bir Devletin 
millî yetkisi içinde bulunan işlere, Birleşmiş Milletlerin karışmasına ce
vaz verir, ve ne de Üyeleri, bu gibi işleri, işbu Andlaşma gereğince bir 
çözme tarzına bağlamaya İcbar eder; bununla beraber, VII nci bölümde 
derpiş edilen zorlama tedbirlerinin uygulanmasına bu prensip hiçbir su
retle halel getirmez. 

BÖLÜM : II 
Üyeler 

Madde 3 
Mületlerarası Teşkilâtı kurmak İçin Sanfransisko'da toplanan Bir

leşmiş Milletler Konferansına iştirak etmiş veya 1 Ocak 1942 tarihli Bir
leşmiş Milletler Demecini önceden imzalamış bulunan ve işbu Andlaş-
mayı imzalıyarak 110 uncu madde gereğince onayan Devletler, Birleşmiş 
Milletlerin aslî Üyeleridir 

Madde 4 
1. işbu Andlaşma vecibelerini kabul edip bunları yerine getirmeğe 

muktedir ve istekli olduklarına Teşkilâtça hükmedilen bütün diğer ba
rışsever Devletler Birleşmiş Milletler Üyesi olabilirler. 

2. işbu şartları haiz olan her Devletin, Birleşmiş Milletler Üyeliğine 
kabulü, Güvenlik Meclisinin tavsiyesi üzerine, Genel Kurul karariyle olur. 

Madde 5 
Güvenlik Meclisi tarafından aleyhinde önleyici veya zorlayıcı bir te

şebbüse girişüen bir Teşkilât Üyesi, Güvenlik Meclisinin tavsiyesi üzerine 
Üyelik sıfatından doğan hak ve imtiyazları kullanmaktan, Genel Kurulca 
menedllebillr. işbu hak ve imtiyazların yeniden kullanılmasına Güvenlik 
Meclisi müsaade edebilir 

Madde 6 
Bir Teşkilât Üyesi işbu Andlaşma'da beyan olunan prensipleri de

vamlı şekilde ihlâl etmekte ısrar ederse, Güvenlik Meclisinin tavsiyesi 
üzerine, Genel Kurulca TeşkUâttan ihraç edilebüir. ı 

BÖLÜM : III 
Uzuvlar 

Madde 7 
1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının başlıca uzuvları olarak : Bir Ge

nel Kurul, bir Güvenlik Meclisi, bir Ekonomik ve Sosyal Meclis, bir Ve
sayet Meclisi, bir Milletlerarası Adalet Divanı ve bir Sekreterlik ihdas 
edilmiştir. 

2. Gerekli görülebUecek tâli uzuvlar işbu Andlaşmaya uygun olarak 
ihdas edilebilecektir. 

Madde 8 
Teşkilâtın başlıca ve tâli uzuvlarında, erkeklerin ve kadınların bütün 

görevlere, eşit şartlar İçinde, seçilebilmelerine, Teşkilâtça hiçbir kayıt
lama konmayacaktır. 

BÖLÜM : IV 
Genel Kurul 

Terekküp Tarat 
Madde 9 

1. Genel Kurul Birleşmiş Milletlerin bütün Üyelerinden terekküp 
eder. 

2. Her Üyenin Genel Kurul'da en çok beş temsilcisi bulunur. 
Görevler ve Yetkiler 

Madde _ 10 
Genel Kurul, işbu Andlaşma çerçevesine giren veya işbu Andlaş-

mada derpiş edilen uzuvlardan herhangi birinin yetki ve görevlerini ilgi
lendiren, her türlü mesele veya işleri görüşebilir ve 12 nci madde hüküm
leri mahfuz kalmak şartiyle, işbu mesele veya işler hakkında, Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı Üyelerine, Güvenlik Meclisine veya Teşkilât Üyeleri 
ile beraber Güvenlik Meclisine tavsiyelerde bulunabilir. 

Madde _ 11 
1. Genel Kurul, silâhsızlanmada ve silâhlanmanın düzenlenmesinde 

hâkim olan prensipler dâhil olmak üzere, milletlerarası barış ve güven
liğin muhafazası hususundaki işbirliğinin genel prensiplerini tetkik ve bu 
prensipler hakkında ya Teşkilât Üyelerine, ya Güvenlik Meclisine veya 
Teşkilât Üyeleri ile beraber Güvenlik Meclisine tavsiyelerde bulunabilir. 

2. Genel Kurul, Birleşmiş Milletlerden her hangi biri, veya Güvenlik 
Meclisi veyahut Teşkilât Üyesi olmayan bir Devlet tarafından, 35 İnci 
maddenm ikinci fıkrası hükümlerine göre kendisine sunulan ve milletler
arası barış ve güvenliğin muhafazasını ilgilendiren her türlü meseleleri 
görüşebilir ve 12 ncı madde hükmü mahfuz kalmak üzere, bu gibi her 
türlü meseleler hakkında ya ilgili Devlet veya Devletlere, ya Güvenlik 
Meclisine veyahut da Devletler ile beraber Güvenlik Meclisine tavsiyeler
de bulunabilir. Bir teşebbüse lüzum gösteren bu neviden her mesele Ge
nel Kurul tarafından görüşülmezden önce veya görüşüldükten sonra, Gü
venlik Meclisine havale edilir 

3. Genel Kurul, milletlerarası barış ve güvenliği tehlikeye koyacak 
gibi görünen durumlara, Güvenlik Meclisinin dikkatini çekebıür. 

4. Genel Kurulun, işbu maddede sayılan yetkileri 10 uncu maddenm 
şümulünü tahdit etmez. 

Madde 12 
1 Güvenlik Meclisi, bir uyuşmazlık veya herhangi bir durum kar

şısında, işbu Andlaşmanm kendısme yüklediği görevleri yaptığı müd
detçe, Genel Kurul bu uyuşmazlık veya durum hakkmda hiçbir tavsıyâde 
bulunmamalıdır, meğerki, Güvenlik Meclisi bunu ondan isteye.. 

2. Genel Sekreter, Güvenlik Meclısmm rizası ile her devrede, millet
lerarası barış ve güvenliğin mütıaf azasına mütaallik olup, Güvenlik Mec
lisinin meşgul bulunduğu işleri Genel Kurulun ıttüama sunar, keza Gü
venlik Meclisi sözü geçen işlerle meşgul olmayı bıraktığı anda, Sekreter
lik bundan Genel Kurulu veya, Genel Kurul toplantı halinde değilse, Teş
kilât Üyelerini haberdar eder. 

Madde ^_ 13 
1. Genel Kurul; 
a) Siyasî sahada milletlerarası iş birliğini geliştirmek ve devletler

arası hukukunun tedricî gelişmesi ile takninıni teşvik etmek 
b) Ekonomik, sosyal alanlar ile fikrî kültür ve eğitim ve sağlık 

alanlarında milletlerarası işbirliğini geliştirmek ve ırk, cins, dil veya din 
farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarından ve ana hürriyetlerden 
faydalanmasını kolaylaştırmak için tetkiklere yol açar ve tavsiyelerde 
bulunur. 

2, Genel Kurulun, yukaıdaki 1 b fıkrasında sözü geçen meselelerle 
ilgili diğer sorum, görev ve yetkileri IX ve X uncu bölümlerde beyan 
edilmiştir. 

Madde — 14 
12 ncı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Birleşmiş Millet

lerin amaç ve prensiplerini beyan eden işbu Andlaşma' hükümlerinin İh
lâlinden doğan durumlar da dâhil olmak üzere, Genel Kurulca umumun 
iyiliğine zarar verecek veya milletler arasındaki dostane •münasebetleri 
tehlikeye koyacak mahiyette görülen, menşei ne olursa olsun, herhangi 
bir durumun, barış yoluyla düzeltilmesini temin edebüecek tedbirler tav
siye olunabilir. 

Madde _ 15 
1. Genel Kurul, Güvenlik Meclisinin yıllık raporları Ue.mahsus ra

porlarını kabul eder ve inceler, bu raporlar Güvenlik MecUsnıin mület
lerarası barış ve güvenliği muhafaza için kararlaştırdığı veya aldığı ted
birler hakkında malûmat ve izahat ihtiva eder. 

2. Genel Kurul, Teşkilâtın diğer uzuvlarının raporlarım kabul eder 
ve inceler. 

Madde _ 16 
Genel Kurul, milletlerarası Vesayet rejimi hususunda, XII ve XIII 

üncü bölümler gereğince kendisine düşen görevleri yerine getirir; ezcümle, 
stratejik bölge olarak gösterilmemiş bulunan bölgelere müteallik Vesayet 
anlaşmalarını tasvip eder. 

Madde _ 17 
1. Genel Kurul, Teşkilâtın bütçesini inceler ve tasvip eder. 
?. Teşkilâtın giderlerini, Genel Kurulun yaptığı taksim gereğince 

Üyeler üzerlerine alırlar. 
3. Genel Kurul, 57 nci maddede bahis mevzuu olan ihtisas müessese

leri ile yapılan bütün malî ve bütçeye mütaallik anlaşmaları inceler ve 
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tasvip eder ve anılan müesseselerin idarî bütçelerini, kendileripe tavsiye
lerde bulunmak üzere, inceler. 

Oy 

Madde _ 18) 
1. Genel Kurulun her Üyesi bir oya sahiptir. 
2. önemli meseleler hakkında Genel Kurul, hazır bulunan ve oy ve

ren üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar verir. Önemli sayılan meseleler 
şunlardır: Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasına taallûk eden 
tavsiyeler, Güvenlik Meclisinin süresiz üyelerinin seçimi, Ekonomik ve 
Sosyal Meclis Üyelerinin seçimi, 86 ncı maddenin lc fıkrası gereğince, 
Vesayet Meclisi Üyelerinin seçilmesi, Teşküâta yeni Üyeler kabulü, Üye
lerin hak ve imtiyazlarının taliki, Üyelerin ihracı, Vesayet rejiminin işle
mesine mütaallik meseleler ve bütçe meseleleri. 

3. Üçte iki çoğunlukla! çözülecek yem mesele nevilerimn tesbıtı de 
dâhil olmak üzere, başka meseleler hakkındaki kararlar, hazır bulunan ve 
oy veren üyelerin çoğunluğu ile alınır. 

Madde _ 19 
Teşkilât giderlerine iştirak hissesinin ödenmesinde geciken ıbir Birleş

miş Milletler Üyesi, gecikmiş ödemelerinin tutarı, geçen tam iki senelik 
hissesine eşit veya bundan fazla ise, Genel Kurulda oya iştirak edemez. 
Bununla beraber Genel Kurul, bu gecikmenin Üyenin iradesi dışında olan 
durumlardan ilen geldiğini görürse, bu Üyenin oya iştirakine müsaade 
edebilir. 

Usûl 
Madde _ 2Q 

Genel Kurul yılda bir olağan toplantı ve durum icabettirince, olağan
üstü toplantılar yapar. Olağanüstü toplantılar, Güvenlik Meclisinin veya 
Birieşmiş Milletler Üyelerinin çoğunluğunun isteği üzerine Genel Sekrete
rin daveti İle yapüir. 

Madde 21 
Genel Kurul İçtüzüğünü kendi tesbit eder. Her toplantı için Başka

nını seçer. 
Madde _ 221 

Genel Kurul görevlerinin yapılması içm gerekli gördüğü tâli uzuvları 
vücude getirebilir. 

BÖLÜM: V 

Güvenlik Meclisli 

Terekküp Tarzı 

Madde __ 23 
1. Güvenlik Meclisi Teşkilâtın onbir Üyesinden mürekkeptir. Çin 

Cumhuriyeti, Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Büyük Bri
tanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri, 
Güvenlik MecUslnin süreli Üyeleridir. Teşkilâtın diğer altı Üyesi, her şey
den evvel TeşkUât Üyelerinin millletlerarası barış ve güvenliğin muhafa
zasındaki ve Teşkilâtın diğer gayelerinin sağlanmasındaki payım, ve aynı 
zamanda da âdilâne bir coğrafi taksimi bilhassa gözönünde tutan Genel 
Kurul tarafından, Güvenlik Meclisine süresiz Üye olarak seçilir. 

2. Güvenlik Meclisinin süresiz Üyeleri İki yıllık bir devre içm seçi
lirler. Bununla beraber süresiz Üyelerin İlk seçiminde, bunlardan üçü bir 
yıl için seçilecektir. Çıkan Üyeler derhal yeniden seçilemezler. 

8. Güvenlik Meclisinin her Üyesinin Mecliste bir temsilcisi vardır. 

Görevler ve Yetkiler 

Madde _ 24 
1. Teşkilâta çabuk ve tesirli hareketinin temini için, Üyeleri, Millet

lerarası barış ve güvenliğin muhafazasının başhca sorumunu Güvenlik 
Meclisine verirler ve Güvenlik Meclisinin, bu sorumun kendisine yükle
diği görevleri yerine getirirken, kendi adlarına hareket ettiğini kabul 
ederler. 

2. Bu görevlerin yapılmasında, Güvenlik Meclisi, Birleşmiş Milletler 
amaç ve prensiplerine uygun olarak hareket eder. Güvenlik Meclisine işbu 
görevleri yerine getirebilmesi için verilen muayyen ve mahsus yetkiler 
VI, VII, VIII, ve XII nci bölümlerde gösterilmiştir. 

3. Güvenlik Meclisi, Genel Kurulun incelemesine yıllık raporlar ve 
İcabı halinde mahsus raporlar sunar. 

Madde 25 
Teşkilât Üyeleri işbu Andlaşma gereğince, Güvenlik Meclisinin karar

larım kabul etmek ve uygulamak hususunda mutabıktırlar. 

Madde _ 261 
Dünya insan ve ekonomi kaynaklarının yalnız en küçük kısmım si

lahlanmaya ayırarak, milletlerarası barış ve güvenliğin kurulmasım ve 
muhafazasını kolaylaştırmak için, Güvenlik Meclisi 47 nci maddede derpiş 
edilen Kurmay Komitesinin yardımiyle bir silahlanmayı tanzim sistemi 
kurmak üzere Teşkilât Üyelerine sunulacak plânları hazırlamakla mü
kelleftir. 

Oy 

Madde _ 27 
d. Güvenlik Meclisinin her Üyesi bir oya sahiptir. 
2. Güvenlik Meclisinin usul meselelerindeki kararları yedi üyenin, 

müspet oyu ile alınır; 
3. Güvenlik Meclisinin diğer bütün meselelerdeki kararları, süreli 

Üyelerin hepsinin oyları dâhil olmak üzere, yedi Üyenin müspet oyu İle 
almır, şukadar kı, VI ncı bolum ile 52 ncı maddenin 3 üncü fıkrası mefadı 
gereğince alman kararlarda, bir uyuşmazlıkta taraf olan, oy vermekten 
İmtina eder. 

Usul 
Madde _ 28 

1. Güvenlik Meclisi, görevlerini süreli olarak yerine getirebilecek 
surette teşkilatlandırılmıştır. Bu maksatla, Güvenlik Meclisinin her Üyesi 
Teşkilâta makarrında her zaman bir temsilci bulundurmalıdır. 

2. Güvenlik Meclisi, muayyen zamanlarda, her bir Üyesinin, dilerse, 
kendisini Hükümetinin bir Üyesi veya bilhassa tâyin edilen başka bir tem
silci tarafından temsil ettirebileceği toplantüar yapar. 

13. Güvenlik Meclisi, Teşkilâtın makarrından başka, ödevini kolaylaş
tırmak için en elverişli gördüğü herhangi bir yerde toplantılar yapabilir. 

Madde _ 29 
Güvenlik Meclisi görevlerinin yapılabilmesi için gerekli gördüğü 

tâli uzuvları vücuda getirebilir. 
Madde _ 30 

Güvenlik Meclisi Başkanının seçim şeklini de tâyin eden içtüzüğünü 
kendi tesbit eder. 

Madde _ 31 
Güvenlik Meclisi Üyesi olmayan her TeşkUât Üyesi, Güvenlik Mecli

sine sunulan ve işbu Üyenin menfaatlarına hassatan dokunduğu Meclisçe 
mütalâa olunan her meselenm görüşülmesine, oy sahibi olmaksızın, iştirak 
edebilir. 

Madde _ 32 
Güvenlik Meclisi Üyesi olmayan her hangi bir Birleşmiş Milletler 

Üyesi veya Birleşmiş Milletler Üyesi olmayan her hangi bir Devlet, Gü
venlik Meclisince incelenen bir uyuşmazlıkta taraf olduğu takdirde, işbu 
uyuşmazlığın görüşülmesine oy sahibi olmaksızın iştirake davet edilir. 
Güvenlik Meclisi Teşkilât Üyesi olmayan bir Devletin iştirakine koymayı 
uygun bulduğu şartları tâyin eder, 

BÖLÜM : VI 

Uyuşmazlıkların Barış Yolu ile Çozülmesiı 

Madde _*33 
1. Uzaması, milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını tehdit 

edebilecek mahiyette bir uyuşmazlıkta taraf olanlar, bu uyuşmazlığın çö
zülmesini her şeyden önce görüşme, soruşturma, ara bulma, uzlaşma, tah
kim ve yargı yollariyle veya bölge teşkil veya anlaşmalarına başvurarak 
veyahut kendi seçecekleri başka barış yollariyle aramalıdırlar. 

2. Güvenlik üyelisi, gerekli görürse tarafları, aralarındaki uyuşmaz
lığı bu gibi yollarla çözmeğe davet eder. 

Madde _ 34 
Güvenlik Meclisi, her hangi bir uyuşmazlık veya milletler arasmda 

bir anlaşmazlıkla neticelenebilecek veya uyuşmazlık doğurabilecek durum 
hakkında; bu uyuşmazlığın veya durumun uzamasının milletlerarası barış 
ve güvenliğin muhaf azasını tehdit etmek istidadında olup olmadığını tesbit 
için soruşturmada bulunabilir. 

Madde _ i 35 
1. Her Teşkilât Uyesı 34 üncü maddede kastolunan mahiyette bir 

uyuşmazlık veya durum üzerine Güvenlik Meclisinin veya Genel Kurulun 
dikkatini çekebilir. 
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2. Teşkilât Üyesi olmayan bir Devlet, taraf olduğu her hangi bir 

uyuşmazlık üzerine, Andlaşmada derpiş edilen barış yoluyla çözme mükel
lefiyetini, bu uyuşmazlık için önceden kabul etmek şartiyle, Güvenlik Mec
lisinin veya Genel Kurulun dikkatini çekebüir. 

3. İşbu madde gereğince dikkatine sunulan meseleler hakkında Ge
nel Kurulun hareketleri 11 ve 12 ncı maddeler hükümlerine tabıdır 

Madde 36 
1. Güvenlik Meclisi, 33 üncü maddede zikredilen mahiyette bir uyuş

mazlığın veya buna benzer durumun gelişmesinin her hangi bir safhasın
da, uygun düşen düzeltme usul veya tarzlarını tavsiye edebilir. 

2. Güvenlik Meclisi, bu uyuşmazlığın çözülmesi için taraflarca önce
den kabul edilmiş olan bütün usulleri gözöhunde tutacaktır. 

3. İşbu maddede derpiş edilen tavsiyelerde bulunurken, Güvenlik 
Meclisi, hukukî mahiyette uyuşmazlıkların umumiyet itibariyle taraflarca 
Milletlerarası Adalet Divam Statüsü hükümlerine göre Divana sunulması 
lâzımgeldiğini de nazara alacaktır. 

Madde 37 
1. 33 üncü maddede zikredilen mahiyette bir uyuşmazlıkta taraf olan

lar onu, anılan maddede gösterilen yollarla çözmeğe muvaffak olamazlar-
sa, Güvenlik Meclisine sunarlar. 

2. Güvenlik Meclisi bir uyuşmazlığın uzamasının filhakika, milletler
arası barış ve güvenliğin muhafazasını tehdit eder göründüğüne hükmeder
se, 36 ncı madde gereğince mi hareket edeceğine yoksa uygun gördüğü 
başka çözme şekilleri mi tavsiye edeceğine karar verir. 

Madde _ 38 
33 ilâ 37 nci maddeler hükümlerine halel gelmemek üzere, Güvenlik 

Meclisi, bir uyuşmazlıkta taraf olanların hepsi arzu ettikleri takdirde, işbu 
uyuşmazlığın barış yolu Ue çözülmesi için taraflara tavsiyelerde bulu
nabilir. 

BÖLÜM : VTI 

Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırma Fiili Halinde 
Yapılacak Hareket 

Madde _ 39 
Güvenlik Meclisi, bansın tehdit edildiğini, bozulduğunu veya bir sal

dırma fiilinin vukübulduğunu tesbit eder ve nülletlerarası barış ve gü
venliğin muhafazası veya yeniden tesisi için tavsiyelerde bulunur veya 
41 ve 42 nci maddeler gereğince hangi tedbirler alınacağını kararlaştırır. 

Madde 40 
Durumun vahlmleşmeslne mâni olmak üzere, Güvenlik Meclisi, 

39 uncu madde gereğince tavsiyelerde bulunmazdan veya alınacak tedbir
leri kararlaştırmazdan evvel, ilgili tarafları, gerekli veya temenniye değer 
gördüğü geçici tedbirlere riayete davet edebilir. Ku geçici tedbirler her 
hangi bir şeküde, ilgili tarafların haklarına, iddialarına veya durumlarına 
halel getirmez, işbu geçici tedbirlerin yerine getirilmemesi halinde, Gü
venlik Meclisi bu noksanı gereği gibi nazara alacaktır. 

Madde 41 
Güvenlik Meclisi, kararlanm yürütmek için silâhlı kuvvet kullanıl

masını gerektirmeyen ne gibi tedbirlerin alınması lâzım geleceğini tesbit 
ve Birleşmiş Milletler Üyelerini bu tedbirleri uygulamağa davet edebilir. 
Bu tedbirlere, ekonomik münasebetlerin ve demiryolu, deniz, hava, posta, 
telgraf, radyo ve diğer ulaştırma vasıtalanmn tamamen veya kısmen ke
silmesi ile siyasi münasebetlerin kat'ı da dâhil olabilir. 

Madde _ 42 
Güvenlik Meclisi 41 nci maddede derpiş olunan tedbirlerin uygun ol

mayacaklarına veya uygun olmadıklarının sabit olduğuna hükmederse, 
milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası veya yeniden tesisi için, 
hava, deniz veya kara kuvvetleri vasıtasiyle gerekli addettiği hertürlü 
teşebbüse geçebilir. Bu teşebbüse, nümayişler, abluka tedbirleri ve Bir
leşmiş Milletler Üyelerinin hava, deniz veya kara kuvvetleri tarafından 
yapılacak başka hareketler dâhil olabilir. 

Madde _ 43 
1. Birleşmiş Milletlerin bütün Üyeleri milletlerarası banş ve gü

venliğin muhafazasını desteklemek üzere, Güvenlik Meclisinin daveti ile 
ve mahsus bir anlaşma veya mahsus anlaşmalar gereğince, milletlerarası 
banş ve güvenliğin muhafazası için Kurulun emrine gerekli silâhlı kuv
vetleri vermeği ve geçit hakkı da dâhü olmak üzere yardım ve kolaylık
larda bulunmayı taahhüt ederler. 

2. Yukarda kastolunan anlaşma veya anlaşmalar bu kuvvetlerin 
miktar ve mahiyetini, hazırlık derecelerini ve genel mevkileri ile göste
rilecek kolaylık ve yardımın mahiyetini tesbit edecektir. 

3 Anlaşma veya anlaşmalar Güvenlik Meclisinin teşebbüsü üzeri
ne, kabil olur olmaz müzakere edilecektir. Bu anlaşmalar, Güvenlik Mec
lisi ile TeşkUât Üyeleri veya Güvenlik Meclisi ile Teşkilât Üyelerinden mü
rekkep guruplar arasında aktedllecek ve İmzalayan Devletler tarafından, 
her birinin anayasası usûlleri gereğince onanacaktır. 

Madde 44 
Güvenlik Meclisi kuvvete başvurmağa karar verınee, Mecliste tem

sil edilmeyen bir Üyeyi 43 ncü madde gereğince kabul edilen taahhütle
rin yerine getirilmesi için Silâhlı kuvvet vermeğe davet etmezden once, 
işbu Üyeyi silâhlı kuvvetlerine mensup birliklerin kullanılması husu
sundaki Güvenlik Meclisinin kararlarına, isterse, iştirake davet edecektir 

Madde — 45 
TeşkUâtın süratle askerî mahiyette tedbirler alabilmesini mümkün 

kılmak üzere Birleşmiş MUletler Üyeleri milletlerarası zorlayıcı bir ha
reketin müşterek olarak yapılabilmesi için derhal kullanılabilecek millî 
hava kuvvetleri birlikleri bulunduracaklardır. 43 ncü maddede zikredi
len mahsus anlaşma veya mahsus anlaşmalarla çizilen hadler içinde 
Güvenlik Meclisi, Kurmay Komitesinin yardımı ile, bu birliklerin kuv
vetini ve hazırlık derecelerini tâyin ve bunlaım müşterek hareketlennı 
derpiş eden plânları tesbit eder. 

Madde _ 46 
Silâh kuwetmin kullanılması için plânları Kurmay Komitesinin 

yardımı üe, Güvenlik Meclisi tesbit eder. 

Madde 47 
1. Milletlerarası banş ve güvenliğin muhafazası, Güvenlik Meclisi

nin emrine verilen kuvvetlerin kullanılması ve komutası, silâhlanmanın 
düzenlenmesi ve muhtemel süâhsızlanma için Meclisin-muhtaç olduğu as
kerî vasıtalarla ilgili her hususta Meclise tavsiyelerde bulunacak ve onu 
destekleyecek bir Kurmay Komitesi kurulmuştur. 

2. Kurmay Komitesi, Güvenlik Meclisinin süreli Üyelerinin Kurmay 
Başkanlarından veya bunların temsilcüerinden terekküp eder. Komitede 
süreli olarak temsil edilmeyen herhangi bir Birleşmiş Milletler Üyesinin 
iştiraki, Komitenin ödevini iyi yapabilmesi hususunda çalışmaları için lü
zumlu olduğu zaman Komite işbu Üyeyi kendisine katılmağa davet edeı 

3. Kurmay Komitesi, Güvenlik Meclisinin emrme venlen bütün si
lâhlı kuvvetlerin strateji bakımından idaresinden, işbu Meclise tabi ola
rak sorumludur. İşbu kuvvetlerin komutasına ait meseleler sonradan 
çözülecektir. 

4. Kurmay Komitesi tarafından, Güvenlik MecUsinin izni ile ve i l
gili bölge teşkillerine danıştıktan sonra tâli bölge komiteleri vücuda ge
tirilebilir. 

Madde _ 48 
1. Güvenlik Meclisinin milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası 

hususundaki kararlarının yürütülmesi için gerekli tedbirler, Meclisin tak
dirine göre Birleşmiş Milletlerin bütün Üyeleri veya bunlardan bazdan 
tarafımdan almır. 

2. işbu kararlar, Birleşmiş Milletler Üyeleri tarafından doğrudan 
doğruya ve iştirak ettikleri milletlerarası teşkillerdeki hareketleri ile yü
rütülür. 

Madde _ 49 
Birleşmiş Milletler Üyeleri, Güvenlik Meclisi tarafından karar-

laştmlan tedbirlerin yürütülmesinde karşılıklı olarak destekleşmek üzere 
birbirlerine katılırlar. 

Madde __ 50 
Bir Devlet, Güvenlik Meclisi tarafından alman önleyici veya zorla

yıcı tedbirlerin mevzuu olursa, başka herhangi bir Devletin, Birleşmiş 
Milletler Üyesi olsun veya olmasın, işbu tedbirlerin yürütülmesi yüzün
den özel ekonomik zorluklar karşısında kaldığı takdirde, bu zorlukların 
çözülmesi için Güvenlik Meclisine danışmaya hakkı olacaktır. 

Madde 51, 
işbu Andlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler Üyelerinden 

birinin silâhlı bir saldırmaya hedef olması halinde, Güvenlik Meclisi 
nülletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası için lüzumlu tedbirleri 
alıncaya kadar, tabu olan münferit veya müşterek meşru müdafaa hak
kına halel getirmez. Bu meşru müdafaa hakkım kullanarak Üyelerin al
dığı tedbirler derhal Güvenlik Meclisine bil dirilir ve Meclisin, işbu And-
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laşmaya dayanarak milletlerarası barış ve güvenliğin muhafaza veya 
iadesi için lüzumlu göreceği şekilde heran hareket etmek yetki ve öde--
vne hiçbir veçhile tesir etmez. 

BÖLÜM : VIII 

Bölge Anlaşmaları 

Madde 52 

1. işbu Andiaşmanın hiçbir hükmü, milletlerarası barış ve güvenli
ğin muhafazasına mutaallık olup, mevziî mahiyette bir harekete müsait 
bulunan işlerin çözülmesi amacım güden bölge anlaşma veya teşkillerinin 
mevcudiyetine mâni değildir; yeter ki işbu anlaşma veya teşkillerin 
ve bunların faaliyetinin Birleşmiş Milletleı amaç ve prensipleri ile telifi 
kabil olsun 

2. Bu Anlaşmaları akdeden veya bu teşkilleri vücude getiren Bir
leşmiş Milletler Üyeleri, mevzii mahiyette uyuşmazlıkları, Güvenlik Mec
lisine arzetmeden önce, işbu Anlaşma veya teşkiller vasıtasiyle, barış yo
luyla çözmek hususunda bütün gayretlerini sarfetmelldir. 

3. Güvenlik Meclisi, mevzu mahiyette uyuşmazlıkların, bu bölge 
anlaşmaları veya teşkilleri vasıtasiyle, barış yolu ile çözülmesinin geliş
mesini, ister ilgili Devletlerin teşebbüsü, ister Meclisin havalesi üzerine, r 

teşvik eder. 
4. îşbu madde, 34 ve 35 noı maddelerin uygulanmasına hiçbir veç

hile halel vermez. 

Madde _ 53 
1. Güvenlik Meclisi, icabederse, kendi yetkisi altmda alman zorla

yıcı tedbirlerin uygulanması için bölge anlaşmalarım veya teşkillerini 
kullanır. Bununla beraber, Güvenlik Meclisinin müsaadesi olmaksızın, 
bölge anlaşmaları gereğince veya bölge teşkilleri tarafından hiçbir 
zorlayıcı harekete teşebbüs edılmıyecektir; işbu maddenin ikinci fıkra
sındaki tarife göre düşman Devlet sayılanlara karşı, 107 nci madde ge
reğince alman veya böyle bir Devlet tarafından yeniden saldırma siya
setine başlanmasına karşı tevcih olunan bölge anlaşmalarında derpiş 
edilen tedbirler, ilgili Hükümetlerin isteği üzerine, böyle bir Devlet ta-
lafmdan yapılacak yeni bir saldırmayı önlemek odevinn Teşkilâta ve
rilmesi kabil oluncaya kadar, bundan müstesnadır. 

,2. işbu maddenin birinci fıkrasında kullanılan «düşman Devlet» 
tâbiri, ikinci Dünya Harbinde, işbu Andlaşmayı imza edenlerden herhangi 
birinin düşmanı bulunan her Devlete şâmildir 

Madde 54 
Güvenlik Meclisi, her zaman milletlerarası barış ve güvenliğin mu

hafazası için bölge anlaşmaları gereğince veya bölge teşkilleri tarafından 
girişilen veya tasarlanan her hareketten tamamiyle haberli bulundurul
malıdır. 

BÖLÜM : IX 
Milletlerarası Ekonomik ve Sosyal İşbirliği 

Madde 55 
Milletler arasında hak eşitliği prensıpine ve her milletin kendi mu

kadderatını kendisinin tâyin etmesi hakkına saygı gösterilmesine daya
nan barış ve dostluk münasebetlerini sağlamak için lüzumlu istikrar 
ve refah şartlarını yaratmak üzere, Birleşmiş Milletler: 

a) Hayat seviyelerinin yükselmesini, tam çalıştırmayı ve ekonomik 
ve sosyal alanda ilerleme ve gelişme şartlarım; 

b) Ekonomik, sosyal alanlarla sağlık alanındaki milletlerarası dâ
vaların ve bunlara bağlı başka dâvaların çözülmesini; fikrî kültürle eği
tim alanında milletlerarası işbirliğini; 

Ic) Irk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan hak
larına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada bilfiil saygı gösterilmesini, 
kolaylaştıracaktır. 

(Madde 56 
,Üyeler, 55 nci maddede beyan olunan amaçlara erişmek için gerek 

beraberce gerek tek başlarına, Teşkilâtla işbirliği halinde hareket eyle
meyi taahhüt ederler. 

(Madde 57, 
1. Hükümetlerarası anlaşmalarla kurulan ve statüleri hükümleri 

gereğince ekonomik, sosyal, fikrî kültür ve eğitim, sağlık ve sair bun
lara bağlı alanlarda milletlerarası geniş yetkileri bulunan muhtelif ihti
sas müesseseleri 63 üncü madde gereğince Teşkilâta bağlanmıştır. 

12. Teşkilâta bu suretle bağlanan müessesesler aşağıda «ihtisas mü
esseseleri» diye anılacaklardır. 

Madde 58 
Teşkilât, ihtisas müesseselerinin programlarıyle faaliyetlerini ahenk

leştirmek için tavsiyelerde bulunur 
Madde 59 

Teşkilât, 55 mci maddede beyan edilen amaçlara varmak üzere ge
rekli her türlü yeni ihtisas müesseselerinin kurulması için, ıcabedmce, 
ilgili Devletler arasında görüşmeler yapılmasına önayak olur. 

Madde _ 60 
Genel Kurul ve ona tabı olarak, X ncu bölüm hükümleriyle kendi

sine bahşedilen yetkilere malik bulunan Ekonomik ve Sosyal Meclis, 
Teşkilâtın işbu bölümde beyan edilen görevlerim yerme getirmekle mü
kelleftir. 

BÖLÜM . X 

Ekonomik ve Sosyal Meclis 

Terekküp Tarzı 

Madde 61 
1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, Genel Kurulca seçilen 18 Birleşmiş 

Milletler Üyesinden mürekkeptir. 
2. Üçüncü fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Ekonomik ve 

Sosyal Meclisin altı Üyesi her yıl, üç yıllık bir devre için seçilirler Çı
kan Üyeler derhal yeniden seçilebilir 

ı3. Ekonomik ve Sosyal Meclisin 18 Üyesi ilk seçimde tâyin edilir 
Genel Kurulca tesbit edilen hükümlere göre bu üyelerden altısının görevi 
bir yıl sonra ve diğer altı üyenmkı ıkı yıl sonra bitecektir Ekonomik ve 
Sosyal Meclisin her Üyesinin Mecliste bir temsilcisi vardır. 

Görevler ve Yetkiler 

Madde 62 
1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, ekonomik, sosyal, fikrî kültür ve eği

tim, sağlık ve diğer bunlara bağlı alanlarda milletlerarası meseleler üze
rinde incelemeler ve raporlar yapabilir veya yaptırabilir ve bütün bu 
meseleler hakkında Genel Kurula, Teşkilât Üyelerine ve ilgili ihtisas mü
esseselerine tavsiyelerde bulunabilir. 

2. Meclis, herkesin insan haklarrna ve ana hürriyetlerine bilfiil 
saygı gösterilmesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir 

3. Meclis, yetkisine giren meseleler hakkında Genel Kurula sunul
mak üzere anlaşma projeleri hazırlayabilir. 

4. Meclis, Teşkilât tarafından konulan kaidelere uygun olarak yet
kisine giren meseleler hakkında milletlerarası konferanslar toplayabilir. 

Madde _ 63 
1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, 57 nci maddede kasdedilen mües

seselerin herhangi birisi ile, işbu müessesenin Teşkilâta hangi şartlarla 
bağlanacağını tesbit edecek anlaşmalar yapabilir, işbu anlaşmalar Ge
nel Kurulun tasvibine sunulur. 

2. Ekonomik ve Sosyal Meclis, ihtisas müesseselerine danışarak, on
lara tavsiyelerde bulunarak ve Genel Kurulla Birleşmiş Milletler Üye
lerine tavsiyeler yaparak işbu müesseselerin çalışmalarını ahenkleşürebi-
lir. 

Madde 64 
1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, ihtisas müesseselerinden muntazam 

raporlar alabilmek için her türlü faydalı tedbirlere başvurabilir. Ekonomik 
ve Sosyal Meclis, kendi yaptığı tavsiyeler ve işbu Meclisin yetkisine giren 
konular hakkında Genel Kurul tarafından yapılan tavsiyeleri yürütmek 
üzere başvurulan tedbirler hususunda raporlar almak için Teşkilât Üye
leri ile ve ihtisas müesseseleri ile anlaşabilir^ 

2. Meclis, işbu raporlar hakkındaki mülâhazalarım Genel Kurula bil
direbilir. 

Madde 65 
Ekonomik ve-Sosyal Meclis, Güvenlik Meclisine malûmat verebilecek 

ve bunun isteği üaerine kendisine yardım edecektir. 

Madde — 66 
1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, Genel Kurulun tavsiyelerini yürüt

mek hususunda yetkisine giren bütün görevleri yerine getirir. 
2. Meclis, Genel Kurulun tasvibi ile Teşkilât Üyelerinin veya ihtisas 

müesseselerinin kendisinden isteyecekleri hizmetleri yapabilir. 
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3. Meclis işbu Andlaşmanm diğer kısımlarında kendisine gösterilen 
veya Genel Kurulca kendisine verilebilecek olan ödevleri yerine getirir. 

Oy 

Madde — 67 
1. Ekonomik ve Sosyal Meclisin her Üyesi bir oya sahiptir. 
2. Ekonomik ve Sosyal Meclisin kararları, hazır bulunan ve oy veren 

Üyelerin çoğunluğu ile alınır. 

Usul 

Madde — 68 
Ekonomik ve Sosyal Meclis, ekonomik ve sosyal meseleler ve insan 

haklarının gelişmesi içm komisyonlar ile görevlerinin yapılmasına yaraya
cak her türlü başka komisyonlar kurabilir. 

Madde — 69 
Ekonomik ve Sosyal Meclis, Teşkilâtın bir Üyesini önemle ilgilendi

ren bir meseleyi incelerken, işbu Üyeyi oy hakkı olmaksızın görüşmelerine 
iştirake davet eder. 

Madde — 70 
Ekonomik ve Sosyal Meclis, ihtisas müesseseleri temsilcilerinin oy 

hakkı olmaksızın, Meclisin ve ihdas ettiği komisyonların görüşmelerine iş
tirak etmeleri, kendi temsilcilerinin de ihtisas müesseselerinin görüşmele
rine iştirak etmeleri için bütün tedbirleri alabilir. 

Madde — 71 

Ekonomik ve Sosyal Meclis, yetkisine giren meselelerle uğraşan Hü
kümet dışı teşkillere danışmağa yarayan bütün tedbirleri alabilir. İşbu 
hükümler milletlerarası teşkillere ve, gereği halinde Teşkilâtın ilgili Üyesi
ne danışıldıktan sonra, millî teşkillere tatbik edilebilir. 

Madde — 72 
1. Ekonomik ve Sosyal Meclis, Başkanının tâyin şeklini de tesbıt eden 

içtüzüğünü kabul eder. 
2. Meclis, tüzüğü uyarınca ihtiyaca göre toplanır; tüzükte, Meclisin, 

Üyelerinin çoğunluğunun isteği üzerine, toplanmasını derpiş eden hüküm
ler bulunacaktır. 

Bölüm : XI 
Muhtar Olmayan Ülkeler hakkında Demeç 

Madde — 73 
Halkının kendi kendini henüz tamamen idare etmediği ülkeleri idare 

etmekle sorumlu olan veya bu sorumu yüklenen Birleşmiş Milletler Üyeleri, 
işbu ülkeler ahalisinin menfaatlerinin başta gelmesi prensipini tanırlar. 
Birleşmiş Milletler Üyeleri bu ahalinin, işbu Andlaşma ile kurulan milletler
arası barış ve güvenlik sisteminin çerçevesi içinde, refahını imkânın son 
haddine kadar kolaylaştırmak mükellefiyetini kutsal bir ödev bilirler ve 
bu amaçla: 

a) Sözü geçen ahalinin kültürüne saygı göstererek siyasî, ekonomik 
ve sosyal ilerlemesi ile eğitiminin gelişmesini sağlamağı, bu ahaliye hak
kaniyetle muamele etmeyi ve onu suiistimallere karşı korumağı; 

b) Her ülkenin ve ahalisinin ve bunun gelişmesindeki muhtelif dere
celerin özel şartlarına uyar ölçüde, bu ahalinin kendi kendini idare ede
bilmek kabiliyetini geliştirmeyi, siyası emellerini gozonunde tutmayı ve 
hür siyasî müesseselerinin tedrici gelişmesine yardım etmeyi, 

c) Milletlerarası barış ve güvenliği kuvvetlendirmeyi; 
d) işbu maddede beyan edilen sosyal, ekonomik ve ilmî amaçlara bil

fiil erişmek üzere yapıcı gelişme tedbirlerini kolaylaştırmayı, ilmî araş
tırmaları teşvik etmeyi, kendi aralarında ve şartlar musaıc oldukça, Mil
letlerarası ihtisas müesseseleri ile ışbılırği yapmayı, 

e) Güvenlik icapları ve anayasalara müteallik mülâhazalar mahfuz 
kalmak üzere, sorumlu bulundukları ülkelerin ekonomik, sosyal ve eğitim 
şartları hakkında, XII ve XIII ncü bölümlerin mevzuu olanlardan gayri 
istatistik vesair teknik mahiyetteki malûmatı, bilgi İçin muntazaman 
Genel Sekretere vermeyi; 
kabul ederler. 

Madde — 74 
Teşkilât Üyeleri, ana vatan ülkelerinde olduğu kadar işbu bolumun 

mevzuu olan ülkelerde de siyasetlerinin, dünyanın diğer kısımlarının men-
faatları ve refahı gözönünde tutulmak şartiyle, sosyal, ekonomik ve ticarî 
alanlarda iyi komşuluk genel prensipi üzerine kurulmuş olması gerektiği 
hususunda dahi mutabıktırlar. 

BÖLÜM : XII 
MUletlerarası Vesayet Rejimi 

Madde _ 75 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, kendi yetkisi altında muahhar özel an

laşmalar gereğmce Vesayet Rejimine tabi kılınabilecek ülkelerin idare ve 
murakabesi için, milletlerarası bir Vesayet Rejimi tesis edecektir. Bu gibi 
ülkeler aşağıda «Vesayet altında ülke» tabiri ile gösterilmiştir. 

Madde _ 76 
Vesayet rejiminin öz gayeleri, işbu Andlaşmanın birinci maddesinde 

beyan edilen Birleşmiş Milletler amaçlarına uygun olarak şunlardır : 
a) Milletlerarası barış ve güvenliği kuvvetlendirmek; 
b) Vesayet altındaki ülkeler halkının siyasi, ekonomik ve sosyal 

ilerlemesini ve eğitiminin gelişmesini kolaylaştırmak, her ülke ve ahali
sine has şartları, ilgili ahalinin serbestçe izhar edüen emellerini ve her 
Vesayet anlaşmasında derpiş edilebilecek hükümleri de gözönünde tut
mak şartiyle, işbu ülkeler halkının kendi kendilerini idare kabiliyetine 
veya bağımsızlığa doğru tedrici gelişmelerim de kolaylaştırmak; 

c) Irk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan hak
larına ve ana hürriyetlerine saygı gösterilmesini teşvik etmek ve dünya 
milletlerinin birbirlerine bağlı oldukları duygusunu geliştirmek; 

d) Sosyal, ekonomik ve ticarî alanda butun Teşkilât Üyeleri ile uy
ruklarına, eşit muamele yapılmasını sağlamak ve İşbu uyruklara adaletin 
tevzıinde de, yukarda beyan edilen amaçların gerçekleştirilmesine halel 
gelmemek ve 80 inci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, keza eşit 
muamele yapılmasını sağlamak. 

Madde _ 77 
1. Vesayet rejimi aşağıdaki nevilerden olup, Vesayet anlaşmaları ge

reğince bu rejime tabi kılınabilecek olan ülkelere tatbik edilecektir : 
a) Halen manda altında bulunan ülkeler; 
b) ikinci Dünya Harbi neticesinde düşman Devletlerden ayrılabilecek 

ülkeler; 
c) idarelerinden sorumlu Devletlerce, isteyerek bu rejime tabi kılı

nan ülkeler. 
2. Yukarda zikredilen nevilere giren hangi ülkelerin hangi şartlar 

altmda vesayet rejimine tabi kılınacağını sonradan yapılacak bir anlaşma 
tesbit edecektir. 

Madde _ 78 
Birleşmiş Milletler Üyesi olan memleketlere, bunlar arasındaki mü

nasebetlerin temeli eşit egemenlik prensipıne saygı olmak gerektiğine 
göre, Vesayet rejimi tatbik edilmiyecektir 

Madde 79 
Vesayet rejimine tâbi kılınacak her ülke içm, ıŞbu rejimin hükümleı ı 

ve bu rejhnd^ yapılabilecek değişiklikler ve tashihler Birleşmiş Milletlerin 
bir Üyesinin mandasına tabi ülkelerde, manda sahibi Devlet de dâhü 
olmak şartiyle, doğrudan doğruya ilgili Devletler arasında yapılacak bir 
anlaşmaya mevzu olacak ve 83 ve 85 inci maddeler gereğince onanacak
tır. 

Madde _ 80 
1. 77, 79 ve 81 inci maddelere uygun olarak yapılacak ve ülkelerden 

herbirini Vesayet rejimi altına koyacak olan özel Vesayet anlaşmaları 
ile tesbit edilebilecek hususlar dışında ve sözü geçen anlaşmalar yapılın
caya kadar, işbu bölümün hiçbir hükmü, her hangi bir devletin veya her
hangi bir milletin haklarını, yahut yürürlükte olup bazı Teşkilât Üyele
rinin taraf bulunabilecekleri ımılletlerarası akitlerin hükümlerini herhangi 
bir şekilde doğrudan doğruya veya dolayısiyle değiştirir gibi yorumlan-
mıyacaktır. 

2. işbu maddenin birinci fıkrası, 77 ncı maddede derpiş edildiği üze
re, manda altındaki ülkeleri veya başka ülkeleri Vesayet rejimi altına 
koymağa matuf anlaşmaların görüşülmesinin ve akdinin gecikmesini veya 
talikim haklı gösterecek şekilde yorumlanmamalıdır. 

Madde _ 81 
Vesayet anlaşması, herhalde, Vesayet altındaki ülkenin hangi şart

larla idare edileceğini ihtiva eder ve idareyi üzerine alacak makamı gös
terir. Aşağıda «idare ile görevlendirilmiş makam» tabiri ile anılacak olan 
işbu makam bir veya birkaç devlet veya bizzat Teşkilât olabüir. 

Madde _ 82 
43 üncü maddeye uygun olarak akdedilen herhangi bir mahsus 

anlaşmaya veya mahsus anlaşmalara halel vermeksizin bir Vesayet an-
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laşmasmm, tatbik edildiği Vesayet altındaki ülkenin tamamına veya bir 
kısmına şâmil, bir veya birkaç stratejik bölgeyi işbu anlaşma gösterebilir. 

Madde 83 
1. Stratejik bölgeler hususunda, Teşkilâta verilen bütün görevler, 

Vesayet anlaşmaları hükümlerinin tasvibi ve bunların muhtemel değişme
leri veya tashihleri de dahil olmak üzere, Güvenlik Meclisince görülür. 

2. 76 nci maddede beyan edilen öz amaçlarm her stratejik bölge aha
lisi için de tatbiki kabildir. 

3. Güvenlik Meclisi, Vesayet anlaşmaları hükümleri hususunda ve 
güvenlik icapları mahfuz kalmak şartiyle, stratejik bölgelerde Teşkilâtın, 
Vesayet rejimi bakımından yüklendiği siyası, ekonomik ve sosyal mahi
yette ve eğitime mütaallik görevlerinin ifasında Vesayet Meclisinin yardı
mına başvuracaktır. 

Madde 84 
İdare ile görevlendirilmiş makam, Vesayet altındaki ülkenin millet

lerarası barış ve güvenliğin muhafazasına iştirak etmesine itina etmekle 
mükelleftir. Bu maksatla, Güvenlik Meclisine karşı giriştiği taahhütleri 
yerine getirmek ve mahallî müdafaayı ve ülke dâhilinde asayişin muha
fazasını sağlamak için, işbu ülkeden gönüllü birlikler, kolaylıklar ve yar
dım temin edebilir. 

Madde _ 85 
1. Stratejik bölge olarak gösterilmemiş olan butun bölgeler hakkın

daki Vesayet anlaşmaları hususunda, Vesayet Anlaşmaları hükümlerinin 
tasvibi ve bunların değiştirilmesiyle tashihi de dâhil olmak üzere, Teş
kilâtım görevlerini Genel Kurul yapar. 

2. Genel Kurulun yetkisi altında hareket eden Vesayet Meclisi görev
lerinin yapılmasında Genel Kurula yardım eder 

BÖLÜM : XIII 

Vesayet Meclisi 

Terekküp Tarzı 

Madde _ 86 
1. Vesayet Meclisi Birleşmiş Milletlerin aşağıdaki Üyelerinden te

rekküp eder: 
a) Vesayet altındaki ülkelerin idaresiyle görevlendirilmiş Üyeler, 
b) 23 üncü maddede adları ile anılmış olupta Vesayet altında ülke 

idare etmeyen Üyeler, 
c) Vesayet Meclisinin, eşit sayıda Vesayet altında ülke idare eden 

ve etmeyen Birleşmiş Milletler Üyelerinden müteşekkil olmasını sağlamak 
üzere, Genel Kurulca üç yıl için seçilecek gereken sayıda başka Üyeler, 

2. Vesayet Meclisi Üyelerinden her biri kendisini Mecliste temsil et
mek üzere özel ehliyette bir şahsı tâyin eder. 

Görevler ve Yetkiler 

Madde _ 87 
Genel' Kurul ve, onun yetkisi altında, Vesayet Meclisi görevlerini 

yerine getirirlerken: 
a) idare ile görevlendirilmiş makamın sunduğu raporları tetkik; 
b) Dilekçeleri kabul ve bunları anılan makamla-danışarak tetkik; 
c) Anılan makamca idare edilen ülkelerde, işbu makamla tesbit edi

lecek tarihlerde, zaman zaman teftişler tertip; 
d) Vesayet anlaşmaları hükümleri gereğince işbu tedbirleri veya 

başka tedbirleri ittihaz, 
edebilir. 

Madde _ 88, 
Vesayet Meclisi, Vesayet altındaki her ülke ahalisinin siyasi, ekono

mik, ve sosyal alanlarla eğitim alanındaki ilerlemeleri hakkında bir soru 
cetveli tanzim eder; Genel Kurulun yetkısme tabı Vesayet altındaki her 
hangi bir ülkenin idaresiyle görevlendirilmiş makam, Genel Kurula, yu
karıda zikredilen soru cetvelini esas tutan bir yıllık rapor sunar. 

Oy 

Madde _ 89 
1. Vesayet Meclisinin her Üyesi bir oya sahiptir; 
2. Vesayet Meclisinin kararları hazır bulunan ve oy veren Üyelerin 

çoğunluğu ile ahnır. 
Usul 

Madde 90 
1. Vesayet Meclisi, Başkanının tâyin şeklniı de tesbit eden, içtüzüğü

nü kabul eder. 
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2. Meclis, İhtiyaca göre tüzüğü gereğince toplanır; tüzükte, Üyele
rinin çoğunluğunun isteği üzerine Meclisin toplanmasını derpiş eden hü
kümler vardır. 

Madde _ 91 
Vesayet Meclisi, icabında, her birinin yetkisi* İçinde bulunan mesele

lerde, Ekonomik ve Sosyal Meclisle ihtisas müesseselerinin yardımma 
başvurur. 

BÖLÜM : XIV 

Milletlerarası Adalet Divanı 

Madde _ 92 
Milletlerarası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletlerin başlıca adalet uzvu 

olacaktır Divan, Milletlerarası Daimî Adalet Divanının Statüsü esasına 
dayanan ve ayrılmaz bir cüzü olduğu işbu Andlaşmaya ekli bulunan bir 
Statüye göre çalışır. 

Madde _ 93 
1. Bütün Birleşmiş Mîlletler Üyeleri, ipso facto, Milletlerarası Ada

let Divanı Statüsüne taraftırlar. 
2. Teşkilât Üyesi olmayan Devletlerin Milletlerarası Adalet Divanı 

Statüsüne taraf olabilmeleri şartları, her bir halde, Güvenlik Meclisinin 
tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından tâyin edilir. 

Madde _ 94 
1 Birleşmiş Milletlerin her Üyesi, taraf olduğu butun uyuşmaz

lıklarda, Milletlerarası Adalet Divanının kararma uymağı taahhüt eder. 
2. Bir uyuşmazlıkta taraf olan Devletlerden biri, Divanın verdiği bir 

hükme göre kendisine düşen vecibeleri yerine getirmezse, öbür taraf, Gü
venlik Meclisine başvurabilir ve işbu Meclis, lüzum gördüğü takdirde hük
mün yerine getirilmesi İçin tavsiyelerde bulunabilir veya alınacak ted
birleri kararlaştırabilir. 

Madde __ 95 
işbu Andlaşmanın hiçbir hükmü, Teşkilât Üyelerinin, uyuşmazlık

larının çözülmesini, zaten mevcut olan veya İleride akdedilebilecek olan 
anlaşmalar gereğince, başka mahkemelere tevdi etmelerine mâni değüdir. 

Madde 96 
1. Genel Kurul veya Güvenlik Meclisi, Milletlerarası Adalet Diva

nından hukukî her hangi bir mesele hakkında iştişari rey isteyebüir. 
2. Genel Kurulca bu hususta her hangi bir anda yetkili kılınabilecek 

olan Teşkilâtın bütün diğer uzuvları ve ihtisas müesseseleri, çalışmaları 
alanında karşılarına çıkacak hukuki meseleler hakkında keza Divandan 
iştişari rey istiyebılirler, 

BÖLÜM : XV 

Sekreterlik 

Madde 97 
Sekreterlik bir Genel Sekreter ile Teşkilâtın icabettirebileceği me

murları ihtiva eder. Genel Sekreter Güvenlik Meclisinin tavsiyesi üzerine 
Genel Kurul tarafından tâyin edilir. Genel Sekreter Teşkilâtın en yüksek 
memurudur. 

tyladde ^_ 98 
Genel Sekreter, Genel Kurulun, Güvenlik Mechsinin, Elwnomik ve 

Sosyal Meclisin, ve Vesayet Meclisinin bütün toplantılarında işbu sıfatla 
hareket eder. Bu uzuvlar tarafından kendisine yükletilen görevleri yapar. 
Teşkilâtın çalışması hakkında Genel Kurula bir yıllık rapor sunar. 

Madde 99 
Genel Sekreter, fıkrınce milletlerarası barış ve güvenliğin muhafa

zasını tehlikeye koyabilecek her hususa Güvenlik Meclisinin dikkatini 
çekebilir. 

Madde _ 100 
1. Genel Sekreter ve sekreterlik memurları ödevlerinin görülmesinde 

her hangi bir Hükümetten veya Teşkilât dışında, her hangi bir makamdan 
ne talimat isterler ve ne de kabul ederler. Milletlerarası memurlukları du
rumu ile telif edilemeyecek her hareketten kaçınırlar ve yalnız Teşkilâta 
karşı sorumlu olurlar. 

2. Teşkilâtın her Üyesi, Genel Sekreterin ve memurların görevleri
nin milletlerarası mahiyetine saygı göstermeği ve kendüerine, ödevlerinim 
yerme getirilmesinde tesir etmeğe çalışmamağı taahhüt eder. 
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Madde _ 101 
1 Memurlar, Genel Kurulca tesbit edilen kaidelere gore Genel Sek

reter tarafından tâyin edilirler., 
2. Ekonomik ve Sosyal Meclise, Vesayet Meclisine ve gerekiyorsa, 

Teşkdâtın başka uzuvlarına süreli olarak mahsus memurlar verilir. îşbu 
memurlar Sekreterlik kadrosuna dâhildir. 

3 Memurların alınmasında ve kullanılma şartlarının tesbıtinde hâ
kim mülâhaza, Teşkilâta en yüksek çalışma, ehliyet ve dürüstlük va
sıflarını haiz kimselerin hizmetini sağlamak lüzumu olmalıdır. Memur 
alınırken mümkün olduğu kadar geniş bıı coğrafi taksim esasına uyul
masının önemi, gereği gibi gözönunde bulundurulacaktır 

BÖLÜM : XVI 
Çeşitli Hükümleı 

(Madde 102 
1 işbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Birleşmiş Millet

lerin bir Üyesi tarafından aktedılen her milletlerarası andlaşma veya an
laşma, mümkün olan en kısa zamanda Sekreterlikte tescil edilecek ve Sek
reterlikçe neşredilecektir. 

2. işbu maddenin birinci fıkrası hükümleıme uygun olaıak tesçü edil
memiş olan bir milletlerarası andlaşma veya anlaşmanın taraflarından 
hiçbiri, Teşkilâtın bir uzvu önünde anılan andlaşma veya anlaşmayı ilen 
süremez 

Madde _ 103 
Birleşmiş Milletler Üyelerinin işbu Andlaşmadan doğan vecibeleri 

ile başka her hangi bir milletlerarası anlaşmadan doğan vecibelerinin 
çatışması halmde Andlaşma vecibeleri üstün gelecektir 

Madde _ 104 
Teşkilât, Üyelerinden herbirınm ülkesinde, görevlerini yerme getir

mesi ve amaçlarına erişmesi için gerekli hühukî ehliyeti haizdir 
Madde _ 105 

1. Teşkilât, Üyelerinden her birinin ülkesinde amaçlarına erişmek 
ıçm gerekli olcu ırutıypz ı_ njs> n y:Jcı Jr_ı i^d ı ia r 

2. Birleşmiş Milletler Üyelerinin temsilcileri ve Teşkilâtın memur
ları Teşkilât ile ilgili görevlerini tam bağımsızlık içinde yapabilmek ıçm 
gerekli imtiyaz ve masunıyc İLrdcn ke^: fayda'an * ıaı 

3. Genel Kurul, işbu maddenin birinci ve ikmcı fıkralarının uygulan
ması teferruatının tesbiti içm tavsiyeler yapabilir veya Birleşmiş Milletler 
Üyelerine bu maksatla anlaşmalar teklif edebUir 

BÖLÜM • XVII 

Güvenliğe mutaallık Geçici Hükümler 

Madde _ 106 
Güvenlik Meclisine, kanaatmce, 42 ncı maddeye göre kendisine dü

şen sorumları yüklenmeğe başlamak imkânını verecek olan ve 43 uncu 
maddede anılan mahsus anlaşmaların yürürlüğe girmesine deyin, 30 
Ekim 1943 tarihinde Moskova'da imzalanan dort Millet Demeci akitleri 
ile Fransa, aralarında ve gerekirse baŞka Teşkilât Üyeleri ile işbu De
mecin 5 nci fıkrası hükümlerime uygun olarak Bııleşmış Milletler adına, 
milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası için gerekli heı turlu ha
reketin birlikte yapılması zıımmnda danışacaklardır 

Madde _ 107 
itşfou Andlaşmanın hiçbir hükmü, Andlaşmayı imzalayan her hangi 

bir Devletin ikinci Dünya Harbinde düşmanı bulunmuş olan bir Devlete 
karşı, bu husustaki sorumluluğu haiz olan Hükümetler tarafından, bu har
bin bir neticesi olarak girişilmiş veya tecviz edilmiş bir harekete ne tesir 
eder, ne de mâni olur 

BÖLÜM : XVIII 

Değişiklikler' 
Madde _ 108 

işbu Andlaşmada yapılacak değişiklikler, Genel Kurul Üyelerinin 
uçte iki çoğunluğu ile kabul edilir ve Güvenlik Meclisi süreli Üyelerinin 
hepsi dâhil olmak üzere, Teşkilât Üyelerinin üçte ikisi tarafından her biri
nin anayasası hükümleri gereğince onandığı zaman, bütün Birleşmiş Mil
letler Üyeleri için yürürlüğe girer 

Madde .109 
1. Genel Kurulun uçte ıkı çoğunluğu ve Güvenlik Meclisinin her hangi 

yedi Üyesinin oyları ile tesbit edilecek tarih ve mahalde işbu Andlaşmanın 
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yenıden gözden geçırümesı maksadıyle Birleşmiş Milletler Üyelerinin bir 
Genal Kcn'eransı toplanabilecektir Konferansta Teşkilâtın her Üyes bıı 
oya sahip olacaktır. 

2. İşbu Andlaşmada yapılması, konferansın uçte ıkı çoğunluğu ile 
tavsiye edilecek her değişiklik, Güvenlik Meclisinin bütün süreli üyeleıi 
dâhil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Üyelerinin üçte ikisi tarafından heı 
birinin anayasası hükümleri gereğine göre onanmca yürürlüğe girecektir 

3 Genel Kurulun, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesini takıbedeıı 
onuncu yıllık toplantısından önce, konferans henüz toplanmamış bulunul
sa, sözü geçen toplantının gündemine, işbu konferansın davet edilmesi 
hususunda bir teklif dercedilecek ve Genel Kurulun çoğunluğu ve Güven
lik Meclisinin herhangi yedi Üyesinin oyu ile karar verildiği takdirde, kon
ferans toplanacaktır 

BÖLÜM . XIX 

Onanma ve imza 

Madde — 110 
1 işbu Andlaşma, imza eden Devletler tarafından her birinin anaya

sa kaideleri gereğince onanacaktır 
2 Tasdiknameler, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nezdıne tev

di edilecek ve her tevdi işbu Hükümetçe bütün imza eden Devletlere ve, tâ
yin edildiği zaman, Teşkilât Genel Sekreterine bildirilecektir 

3 işbu Andlaşma, Çın Cumhuriyeti, Fransa, Sovyet Sosyalist Cuuı 
hurıyetlen Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kıratlığı 
Amerika Birleşik Devletleri ve imza eden diğer Devletlerin çoğunluğu tara 
fından tasdiknamelerin tevdiinden sonra yürürlüğe girecektir. Bundan son
ra, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince tasdiknamelerin tevdiine dair 
bir mazbata tanzim edilerek bunun birer örneği bütün imza eden Devletleı e 
verilecektir 

4 işbu Andlaşmayı imzalamış olup yürürlüğe girmesinden sonra ona-
yacak olan Devletler, her birinin tasdiknamesinin tevdii tarihinden iti
baren Birleşmiş Milletler aslî Üyesi olacaklardır 

Madde — 111 
Çince, Fransızca, Rusça, ingilizce ve ispanyolca metinleri aynı dere

cede muteber sayılacak olan işbu Andlaşma, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arşivine tevdi edilecektir, işbu Hükümetçe, bütün diğer imza 
eden Devletler Hükümetlerine aslına uygunluğu usulünce tasdik edilmiş 
nüshalar verilecektir. 

Yukarıdaki hükümleri tasdiken Birleşmiş Milletler Hükümetleri tem
silcileri işbu Andlaşmayı imzalamışlardır. 

Sanfransısko'da yirmi altı Haziran bin dokuzyüz kırkbeşte yapılmış
tır 

Mi l l e t l e ra ras ı Ada le t D r - a n ı St'iu'Siı 
Madde - 1 

Birleşmiş Milletler Andlaşması ile. Teşkilâtın başlıca adalet uzvu 
olarak kurulan Milletlerarası Adalet Divanı işbu Statü hükümlerine göre 
teşkil olunacak ve faaliyette bulunacaktır 

BÖLÜM I 

Divanın Teşkilâtı 

Madde — 2 
Divan, en yüksek ahlâkı itibarı haiz bulunan ve kendi memleketle

rinde en yüksek adalet görevlerinin icrası için aranılan şartları şahısla
rında toplayan veya devletlerarası hukuku alanmda müsellem yetki sahibi 
bulunan hukukşinaslar arasından, milliyetleri gözetilmeksizin seçilmiş 
bağımsız yargıçlardan müteşekkil Ibır heyettir 

Madde — 3 
1 Divan 15 Üyeden mürekkeptir. Buna, aynı Devletin birden fazla 

uyruğu dâhil olamaz. 
2. Birden fazla Devletin uyruğu olarak telâkki edilebilecek kimse 

Üye olabilmek hususunda, medeni ve siyasî haklarını mutaden ülkesinde 
kullandığı Devletin uyruğu sayılacaktır 

Madde — 4 
1. Divan Üyeleri, Daimî Hakem Mahkemesi millî guruplarının verdiği 

eşhas listesi üzerinden Genel Kurul ve Güvenlik Meclisi tarafından aşa 
ğıdaki hükümler gereğince seçilirler 
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2.. Daimi Hakem Mahkemesinde temsil editaıiyen Birleşmiş Milletler 
Üyelerine gelince, adaylar, milletlerarası uyuşmazlıkların barış yolu ile çö
zülmesine mütedair 1907 Lâhey Anlaşmasınla 44 üncü maddesinde Daimî 
Hakem Mahkemeleri Üyeleri için derpiş edüen şartlar aynen uygulana
rak, Hükümetlerince bu husus için -fâyin olunmuş millî gumplaı tarafından 
gösterilecektir. 

3. Mahsus anlaşma bulunmaması halinde, Güvenlik Meclisinin tav
siyesi üzerine, Genel Kurul, bu Statüye taraf olupta Birleşmiş Milletler 
Üyesi olmayan bir Devletin hangi şartlarla Divan Üyelerinin seçimine iş -
tirak edebileceğini tesbıt edecektir. 

Madde — 5 
1 Seçim tarihinden en az üç ay önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekre

teri, bu Statüye taraf olan Devletlerin, Daimî Hakem Mahkemesindeki 
Üyelerini ve 4 üncü maddenin ikinci fıkrası gereğince tâyin olunan millî 
guruplar Üyelerini, muayyen bir müddet zarfında, mîllî guruplar halinde, 
Divan Üyeliği görevlerini yapabilecek durumda olan kimseleri göstermeğe, 
yazı ile davet eder. 

2. Hiç bir gurup, en çok ikisi kendi uyruğundan olmak üzere, dörtten 
fazla aday gösteremez. Hiç bir halde tâyini gereken Üye sayısının bir mis
imden fazla aday gösterilemez. 

Madde — 6 
İşbu adaylar gösterilmezden önce her millî grupun, en yüksek mah

kemeye, hukuk fakülte ve mekteplerine ve hukuk ilminin tetkiki ile meş
gul millî akademiler ile milletlerarası akademilerin millî şubelerine da
nışması tavsiye olunur 

(Madde —. 7 
1. Genel Sekreter, bu suretle gösterilen bütün kimselerin alfabe sı

rası ile bir listesini tanzim eder; 12 ncı maddenin ikinci fıkrasında der
piş edilen hal hariç, yalnız bu kimseler seçilebilir 

2. Genel Sekreter bu listeyi Genel Kurula ve Güvenlik Meclisine 
T e b l i ğ eder 

Madde _ 8 
Genel Kurul ve Güvenlik Meclisi birbirlerinden bağımsız olarak Di

van Üyelerinin seçimini yaparlar 
/Madde 9 

Her seçimde, seçmenler Divana dâhil olacak kimselerin yalnız iste
nilen şartları şahsen haiz olmalarını değil, fakat heyet olarak da, büyük 
medeniyet şekiUerinin ve dünyanın başlıca hukuk sistemlerinin temsilini 
sağlamalarım gözönünde bulunduracaklardır 

Madde . 10 
1. Genel Kurulda ve Güvenlik Meclisinde oylarm kesin çoğunluğu

nu toplıyanlar seçilmiş olurlar. 
2. Gerek yargıçların seçimi, gerek aşağıda 12 nci maddede derpiş 

edilen komisyon üyelerinin tâyini hususunda Güvenlik Meclisinde oy 
verirken, Güvenlik Meclisinin süreli üyeleri ile süresiz üyeleri, arasında 
hiçbir fark gözetilmlyecektir. 

3 Genel Kurulun ve Güvenlik Meclisinin oy çoğunluğu bir Devletin 
birden ziyade uyruğu üzerinde toplandığı takdirde, yalnız en yaşlısı seçil
miş olur 

Madde _ 11 
tik seçim oturumu neticesinde bir veya daha fazla üyelik boş ka

lırsa, ikinci veya lüzum halinde üçüncü bir oturum yapılır 
IMadde — 12 

1 Üçüncü seçim oturumundan sonra, yine boş üyelikler kaldığı 
takdirde ister Genel Kurulun ister Güvenlik Meclisinin talebi üzerine her 
boş üyelik için, kesin çoğunluğu tophyacak bir seçimle, Genel Kurulun 
ve Güvenlik Meclisinin ayn ayrı kabullerine arzedileoek bir aday seçmek 
üzere, üçü Genel Kurulca, üçü de Güvenlik Meclisince tâyin edilen altı Üyeli 
bir Arabulma Komisyonu her zaman teşkil edilebUecektlr. 

2. Arabulma Komisyonu, yedinci maddede derpiş olunan listede bu
lunmasa dahi aranılan şartlan haiz olup komisyonun oy birliğini kaza
nan her şahsın ismini listesine ithal edebilir 

3. Arabulma Komisyonu, seçimi sağlamağa muvaffak olamayaca
ğım müşahede ettiği takdirde, Divanın evelce tâyin edilmiş Üyeleri, Gü
venlik Meclisi tarafından tesbit edilecek bir mühlet zarfında, ister Ge
nel Kurulda, ister Güvenlik Kurulunda oy almış şahıslar arasından seç
mek suretiyle boş üyeliklere tâyinler yapar. 

4. Yargıçlar arasında oylar eşitlikle taksim olduğu takdirde en yaşlı 
yargıcın oyu üstün gelir 

Madde _ 13 
1. Divan Üyeleri dokuz yü için seçilirler, ve yeniden seçilebilirler, 

Bununla beraber Divanın ilk seçiminde tâyin olunan yargıçlardan be
şinin görevleri üç yü, diğer beşininki ise altı yıl sonunda bitecektir 

2. Yukarda zikredilen üç ve altı yıllık .devrelerin sonunda görevleri 
bitecek olan yargıçlar, ilk Divan seçiminin 'Kemen arkasından, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri tarafından kura usulü ile tâyin olunacaklardır 

3. Divan Üyeleri, yerlerine yeni tâyinler yapılıncaya kadar görev
leri başında kalırlar. Yerlerine yeni tâyinler yapılmış olsa dahi, kendi
lerine verilmiş bulunan işlere bakmağa devam ederler. 

4. Divan üyelerinden birinin istifası talinde, istifaname, Birleşmiş 
MUletler Genel Sekreterine tebliğ edilmek üzere, Divan Başkanına 
verilecektir işbu tebliğin icrası ile üyelik makamı boşalmış oluı 

Madde 14 
.Boş kalan üyelikler, ilk seçimde takip olunan usule uygun ve aşa

ğıdaki hüküm mahfuz karmak şartiyle, doldurulacaktır. ÜyeUğin boş 
kalmasını takibeden üç ay içinde, Birleşmiş Mllletleı Genel Sekreteri, 
beşinci maddede yazılı daveti yapacak ve seçim tarihi Güvenlik Meclisi 
tarafından tesbit olunacaktır. 

Madde _ 15 
Görev müddeti bitmemiş bir Üyenin yerine seçilen Divan Üyesi, se

lefinin müddetini ikmal eder. 
Madde 16 

1. Divan Üyeleri, siyasî ve idarî hiçbir işle uğraşamiyacakları gibi 
mesleki mahiyette diğer hiçbir meşgaleleri de bulunamaz 

12. Şüphe halinde Divan karar verir. 
Madde _ 17ı 

1. Divan Üyeleri, hiçbir işte ajanlık, müşavirlik veya avukatlık ede
mezler. 

2. Evvelce, taraflardan birinin ajanı, müşaviri veya avukatı, millî 
veya milletlerarası bir mahkemenin veya bir tahkik komisyonunun Üyesi 
olarak yahut da her hangi diğer bir sıfatla kanamış buîunduklan hiçbiı 
işin çözülmesine iştirak edemezler. 

3. Şüphe halinde Divan karar verir 
Madde _ 18 

1. Divan Üyeleri, ancak, istenilen şartları artık haiz olmadıklarına, 
diğer üyelerin hepsi tarafından hükmedildiğı takdirde, görevlerinden 
uzaklaştınlabilirler. 

2. Genel*Sekreter bu durumdan Grefye tarafından resmen haber
dar edilir. 

3. Bu tebliğ, Üyeliğin boşalmasını intaç eder 
Madde __ 19 

Divan Üyeden, görevlerinin yapılması esnasında, diplomatik imtiyaz 
ve masuniyetlerden faydalanırlar. 

Madde _ 20 
Her Divan Üyesi görevine başlamadan önce, aleni celsede, yetküe-

rini tam bir tarafsızlıkla ve bütün vicdanı ile kullanacağını, resmen taah
hüt edecektir 

Madde __ 21 
1 Divan, üç yıl için, Başkan ve Yarbaşkaamı tâym eder; bunlar tek

rar seçilebilirler. 
2. Divan,. Grefyesini tâyin eder ve lüzumlu olabilecek memurların 

tâyinini yapabilir 
Madde — 22 

1. Divanın makam Lâhey olarak tesbit edilmiştir. Bununla bera
ber, Divan, arzuya değer gördüğü takdirde başka bir yerde toplanarak 
görevlerini yapabilir. 

2. Başkan ve Grefye Divanın makarnada otururlar 
Madde _ 23 

1. Divan, devreleri ve müddeti kendisince tesbit edilen adlî tatiller 
devamı müstesna, daima görev halinde bulunur. 

2. Divan Üyelerinin, yurtlarını Lâhey'den ayıran mesafe nazan iti
bara alınarak, tarih ve müddetleri, Divanca tesbit edilecek olan mukan
nen mezuniyetlere hakları vardır. 

¡3. Divan Üyeleri, mezuniyet, hastalık mazereti veya Başkan nez-
dinde gereği gibi haklı gösterilen başka mühim sebepler dışında, heran 
Divanın emrine amade bulunmakla mükelleftirler. 
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Madde 24 
1 Divan Üyelerimden biri, özel bir sebeple, muayyen bir ışm yar

gılanmasına iştirak etmamekliğlnin gerektiğine hükmettiği takdirde, key
fiyetten Başkanı haberdar eder. 

2. Başkan, Divan Üyelerinden /birinin, özel bir sebep dolayısıyle, 
muayyen bir işin yargılanmasında bulunmaması gerektiğine hükmettiği 
takdirde, bu Üyeyi keyfiyetten haberdar eder 

13. Bu gibi hallerde Divan Üyesi ile Başkan arasında uyuşmazlık ol
duğu takdirde Divan karar verir. 

Madde — 25 
1. Divan, işbu Statüde tahsisen derpiş olunan İstisnalar dışında, gö

revlerine umumi heyet toplantısı halinde bakar. 
2. Divanı teşkil içm hazır bulunacak yargıç sayısının on birden aşa

ğı düşmemesi şartıyle, Divan tüzüğü, icabına göre ve sıra ile, bir veya 
birkaç yargıcın oturumda bulunmaktan affedilebüeceğini derpiş edebi
lecektir. 

3. 9 nisabı Divanı teşkile kâfidir 

Madde _ 26 
1 Divan, her zaman, muayyen cinste meselelere, meselâ çalışma 

işleriyle transit ve ulaştırmaya ait işlere bakmak içm, vereceği karara 
göre, enaz üç yargıçtan mürekkep olmak üzere, bir veya birkaç daire 
teşkil edebilir. 

2. Divan, her zaman, muayyen bir İşe bakmak üzere bir daire teşkil 
edebilir. Bu dairenin yargıç sayısı, Divanca, tarafların rızası İle, tesbit 
olunacaktır., 

3. İşbu maddede derpiş olunan daireler, taraflar isterse hüküm 
vereceklerdir. 

Madde 27 
ı26 ve 29 uncu maddelerde derpiş olunan dairelerce verilen her hü

küm. Divanca verilmiş gibi telâkki olunacaktır 

Madde _ 28 
26 ve 29 uncu maddelerde derpiş olunan daireler, tarafların mu

vafakati İle, Lâhey'den başka yerde toplanıp vazife görebilirler. 

Madde 29 
İşlerin çabuk tasfiyesi içm, Divan her sene, taraflar istediği tak

dirde, basit usulle yargılamağa davet edilecek, beş yargıçtan mürekkep 
bir daire teşkil eder Yargıçlardan, oturuma iştirak etmek imkânsızlığın
da bulunanların yerim doldurmak üzere ayrıca ıkı yargıç daha tâym olu
nacaktır. 

Madde _ 30 
1. Divan, yetkilerim ne yolda kullanacağını bir tüzük ile tâym eder. 

Ezcümle takıp edeceği yargılama usulünü tanzim eder. 
2 Divan tüzüğü, Divanda veya dairelerinde oturumlara iştirak ede

cek, oy hakkı olmayan yardımcı yargıçlar derpiş edebilir 

Madde 31 
1. Taraflardan herbırmm milliyetinden olan yargıçlar, Divanın 

yargıladığı ışın oturumuna iştirak etmek hakkını muhafaza ederler. 
2. Divanda taraflardan birinin milliyetinden bir yargıç bulunuyorsa, 

herhangi diğer taraf, yargıç sıfatiyle oturuma iştirak etmek üzere dile
diği bir kimseyi tâyin edebilir. Bu şahsın tercihan, 4 ve 5 inci maddelere 
göre aday gösterilmiş olan kimseler meyanından seçilmesi icabeder. 

3. Divanda tarafların milliyetinden hiçbir yargıç bulunmadığı tak
dirde, bu taraflardan herbiri yukardaki fıkradaki usul gereğince, bir yar
gıç tâyin edebilir. 

4. İşbu madde, 26 ve 29 uncu maddelerdeki hallerde tatbik edilir. 
Bu gibi hallerde Başkan, daireyi teşkil eden Üyelerden birinden veya lü
zum olursa ikisinden, yerlerini tarafların milliyetinden bulunan Divan 
Üyelerine ve böylesi yoksa Veya bir mânileri çıktığı takdirde, taraflarca 
tahsisen tâyin edilen yargıçlara terketmeleri ricasmda bulunacaktır. 

5. Birkaç taraf aynı dâvada müşterek hareket ettikleri zaman, yu
kardaki hükümlerin tatbikında, tek bir taraf olarak sayılırlar. Şüphe ha
linde, Divan karar verir. 

6 işbu maddenin 2, 3 ve 4 ncu fıkralarına göre tâym edilen yar
gıçların, işbu Statünün ikinci maddesinin, 17 nci maddesinin ikinci fık
rasının, 20 nci ve 24 üncü maddelerinin kayıtlarına uygun bulunmaları 

gerektir. Bu yargıçlar karara, meslektaşları ile tam eşitlik şartları İçin
de iştirak ederler. 

Madde _ 32 
1 Divan Üyeleri yıllık maaş alırlar 
2. Başkan yıllık özel bir tahsisat alır 
3. Yarbaşkan, Başkanlık vazifesi gördüğü hergün içm özel bir 

tahsisat alır. 
ı4. Divan Üyesi olmayıp, 31 ncı madde gereğince tâyin olunan yar

gıçlar, vazife gördükleri hergün içm bir tazminat alırlar. 
5. Bu maaş, tahsisat ve tazminatlar Genel Kurulca tesbit edilirler. 

Görevlerin devaımınca azaltılamazlar. 
6. Grefyenin maaşı Divanın teklifi ile, Genel Kurulca tesbit olunur 
t. Genel Kurulca kabul edilen bir tüzük, Divan Üyelerine ve Gref-

ye'ye tekaüt maaşlarının hangi şartlar altında bağlanacağmı ve Divan 
Üyeleri ile Grefye'nin yol masraflarının ödenmesi şartlarım tesbit edeı. 

8. Maaşlar, tahsisat ve tazminatlar her türlü vergiden muaftır. 
Madde _ 33 

(Divanın giderleri, Genel Kurulun tâyin ettiği şekilde Birleşmiş Mil
letlerce deruhde edilir. 

BÖLÜM : II 

(Divanın Yetkisi 

Madde 34 
1. Yalnız Devletler, Divan huzurunda duruşmak ehUyetini haizdirler. 
2. Divan, kendisine tevdi edilen işler hakkında, milletlerarası âmme 

teşekküllerinden, tüzüğünün âmir bulunduğu şartlar dahilinde malûmat 
isteyebilecek ve keza bu teşekküllerce kendisine resen arzedilen işbu ma
lûmatı kabul edecektir. 

3. Milletlerarası bir âmme teşekkülünün tesis senedinin veya İşbu 
senet mucibince kabul edilen milletlerarası bir anlaşmanın yorumlanması, 
Divana arzedihniş bir İşte bahis mevzuu edülrse, Grefye, bu teşekkülü 
keyfiyetten haberdar eder ve yazı ile cereyan eden muameleyi kendisine 
bildirir. 

Madde 35 
1. Divan işbu Statüye taraf olan Devletlere açıktır. 
2. Divanın diğer Devletlere açık bulunması şartları; yürürlükte olan 

andlaşmalarm özel hükümleri mahfuz kalmak üzere, bütün hallerde bun
dan taraflar için Divan önünde hiçbir eşitsizlik çıkmamak şartiyle, Gü
venlik Meclisince tanzim olunur. 

3. BMeşmiş Milletler Üyesi olmayan bir Devlet dâvada taraf ise, bu 
tarafın ödemesi gereken Divan masrafları hissesini Divan tesbit edecektir. 
Ancak, bu Devlet Divan giderlerine iştirak ediyorsa bu hüküm tatbik edil-
miyecektir. 

Madde _ 36 
1. Divanın yetkisi tarafların kendisine tevdi edecekleri bütün işlerle 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmda veya yürürlükte olan andlaşma ve an
laşmalarda tahsisen derpiş olunan hallere şâmildir. 

2. işbu Statüye taraf olan Devletler, her hangi bir zaman, aynı veci
beyi kabul eden her hangi bir başka Devlete karşı, mevzuu aşağıda göste
rilmiş olan hukukî mahiyette uyuşmazlıkların hepsi hususunda Divanın 
kaza hakkım bihakkın ve özel anlaşma olmaksızın, mecburi olarak tanı
dıklarını beyan edebilirler : 

a) Bir andlaşmamn yorumlanması; 
b) Devletlerarası hukuka ait her husus; 
c) Sabit olduğu takdirde, milletlerarası bir taahhüdün ihlâlmi teşkil 

edebüecek olan her olayın gerçekliği; 
d) Milletlerarası bir taahhüdün ihlâlinin ıcabettırdığı tazminatın 

mahiyet veya vüs'ati. 
3. Yukarda anılan beyanlar, kayıtsız şartsız olarak yahut mütekabi

liyet şartı Ue birkaç veya bazı Devletlerce veya muayyen bir müddet İçin 
yapılabilecektir. 

4. Bu beyanlar, örneklerini Statüye taraf Devletlere ve Divan Gref-
yesine gönderecek olan Birleşmiş MUletler Genel Sekreterine tevdi edile
cektir. 

5. Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesi gereğince 
henüz bitmemiş bir müddet için yapılmış bulunan beyanlar, işbu Statüye 
taraf olan Devletler arasındaki münasebetlerde, anılan beyanlara göre ge-
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riya kalan müddet için ve menfaatlarına uygun olarak Milletlerarası Ada
let Divanının mecburi kaza hakkının tanınmasını mutazammın telâkki 
edilecektir. 

6. Divanın yetkili olup olmadığı noktasında itiraz halinde Divan 
karar verir. 

Madde 37, 
yürürlükte bulunan bir andlaşma veya bir anlaşma, bir ışın, Millet

ler Cemiyetince tesisi gerekmiş olan adli bir teşekküle veya Milletlerarası 
Daimî Adalet Divanına ^havalesini derpiş ettiği takdirde, işbu Statüye ta
raf olan Devletler arasında bu teşekkülü Milletlerarası Adalet Divanı 
teşkil edecektir. 

Madde _ 38 
1. Ödevi, kendisine havale edilen uyuşmazlıkları devletlerarası hu

kukuna uygun olarak çözmek olan Divan : 
a) Uyuşmazlık halindeki Devletlerce tahsisen kabul edilmiş kaideler 

koyan gerek genel, gerek özel milletlerarası anlaşmaları; 
b) Hukuk kaidesi olarak kabul edilmiş olan umumi bir tatbikatın 

beyyinesi olarak milletlerarası teamülü j 
c) Medeni milletlerce kabul edilen genel hukuk prensiplerini; 
d) 59 uncu madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, hukuk kaideleri

nin tâyininde yardımcı vasıta olarak muhtelif milletlerin adli kararları 
ile en yetkili müelliflerinin doktrinlerini; 
tatbik eder. 

12. İşbu hüküm taraflar mutabık iseler Divanın hak ve nısfetle karar 
vermek yetkisine halel getirmez. 

BÖLÜM : m 

Usûl 

Madde 39 
|1. Divanın resmî dilleri Fransızca ve İngilizcedir. 
Taraflar bütün muhakeme usulünün Fransızca cereyan etmesinde 

mutabık iseler, hüküm bu dilde tefhim edilecektir. 
Taraflar bütün muhakeme usulünün ingilizce cereyan etmesinde mu

tabık iseler, hüküm bu dilde tefhim edilecektir. 
2. Kullanılacak dili tesbit eden bir anlaşma bulunmadığı takdirde, 

taraflar müdafaalarında iki dilden tercih ettiklerini kullanabilecekler ve 
Divan kararı Fransızca ve ingilizce olarak tefhim edilecektir. Bu halde, 
Divan aynı zamanda, iki metinden hangisinin muteber olacağını tâyin 
edecektir. 

3. Divan her hangi bir tarafın talebi üzerine, işbu tarafça Fransızca 
veya Ingilizceden başka bir dilin kullanılmasına müsaade edecektir. 

Madde 40 
1. işler, hale göre, ya tahkimnamenin tebliği ile, ya bir dilekçe ile, 

Grefye'ye hitaben Divana arzedilir. Her İki halde, uyuşmazlığın mevzuu 
ve taraflar gösterilmiş olmalıdır, 

2. Grefye, dilekçeyi derhal bütün İlgililere tebliğ" eder. 
8. Grefye keza Genel Sekreter vasıtasiyle, Birleşmiş Milletler Üye

lerini ve Divan önünde dâva açabileceği kabul edilen diğer Devletleri ha
berdar ederH 

Madde 41 
1. Divan, durumun ıcabettirdiğine hükmettiği takdirde, herkesin 

hakkını korumak için, geçici olarak hangi tedbirlerin alınması lâzım 
geldiğini tâyin etmek yetkisini haizdir. 

2. Derpiş olunan tedbirler, kesin hükme intızaren, taraflara ve Gü
venlik Meclisine derhal tebliğ edilir. 

Madde 42 
1. Taraflar, ajanlar tarafından temsil edilirler. 
2. Taraflar, Divan önünde, yardımcı olarak müşavir ve avukatlar 

kullanabilirler. 
3. Divan önündeki tarafların ajan, müşavir ve avukatları, görevleri

nin bağımsız yapılması için, lüzumlu imtiyaz ve masuniyetlerden fayda
lanacaklardır. 

Madde 43 
1. Muhakeme usulünün, bin yazılı, diğeri sözlü ıkı safhası vardır. 
2. Muhakeme usulünün yazılı safhası muhtıraların, mukabil muh

tıraların, ve mevcud ise cevaplar ile iddiayı destekhyen hertürlü evrak 
ve vesaikin yargıç ve tarafa tebliğini ihtiva eder. 

3. Bu tebliğ Divanca tesbit edilen sıra ve mühletlerde Grefye vası
tasiyle yapılır. 

4. Tarafların birince ibraz edilen her vesikanın tasdikli bir sureti 
diğer tarafa tebliğ edilecektir. 

5. Muhakeme usulünün sözlü safhası, Divanca şahitlerin, ehlivuku
fun, ajanların, müşavirlerin ve avukatların dinlenilmesinden ibarettir. 

Madde 44 
1. Ajanlar, müşavirler ve avukatlardan başka kimselere yapılacak 

her tebliğ için Divan, tebliğin ülkesi üzerinde hüküm hâsıl etmesi gereken 
Devletin Hükümetine doğrudan doğruya müracaat edecektir. 

2. Her türlü ispat vasıtasının mahallinde tesbiti icabettiğl zaman 
da aynı usûl ile hareket olunacaktır.' 

Madde . 45 
Duruşmalar, başkan ve bulunmadığı takdirde yanbaşkan, o da bir 

mânı dolayısiyle bulunamazsa, hazır bulunan yargıçlarm en kıdemlisi 
tarafından idare edilir. 

Madde _ 46 
Aksine Divanca karar verilmedikçe veya İki taraf dinleyicilerin ka

bul olunmamasını istemedikçe, oturum aleni olur. 
Madde _ 47 

1. Her oturumda Grefye ve Başkan tarafından imza edilen bir zabıt 
tutulur. 

2. Yalnız bu zaptın resmî mahiyeti vardır. 

Madde _ 48 
Divan, dâvanın idaresi ve tarafların son İddialarını ne şekil ve müd

detlerde yapacaklarını tâyin için kararlar ısdar eder; delillerin ibrazının 
gerektirdiği bütün tedbirleri alır. 

Madde _ 49 
Divan, duruşmalardan evvel dahi, ajanlardan herhangi bir vesika

nın ibrazını ve her türlü izahatın verilmesini isteyebilir. Ret halinde, 
bunu zapta geçirir. 

Madde _ 50 
Divan, her zaman, seçeceği herhangi bir şahsa, heyete, büroya, ko

misyona veya teşekküle bir tahkikat veya keşfin yapılmasını tevdi ede
bilir. 

Madde 51 
Duruşmalar esnasında, şahitlere ve ehlivukufa 50 ıncı maddede istih

daf edilen kaideye göre, Divânın tesbit edeceği şartlar dâhilinde faydalı 
olacak her türlü sualler sorulur. 

Madde 52 
Divan, kendisince tesbit edilen mühletler dahilinde delilleri ahzettık-

ten ve şahadetleri dinledikten sonra, taraflardan birinin, diğer tarafın 
muvafakati olmaksızın, kendisine arzetmek isteyeceği bütün yeni şaha
det veya vesikaları reddedebilir. 

Madde _ 53 
1. Taraflardan biri hazır bulunmaz ve ispat vasıtalarını kullanmak

tan ıstinkâf ederse, diğer taraf Divandan, iddialarının kabulünü isteye
bilir. 

2. Divan bu isteği kabul etmeden önce, yalnız, 36, ve 37 nci madde
lere göre yetkili bulunduğunu değil, fakat iddiaların fiilen ve hukukan 
muhik olduğunu da tesbit edecektir. 

Madde 54 
1. Ajanlar, müşavirler ve avukatlar, Divanın murakabesi altmda 

bütün iddia vasıtalarını kullandıktan sonra, başkan duruşmaların bitti
ğini ilân eder. 

2. Divan, müzakere etmek üzere müzakere odasına çekilir. 
3. Divanın müzakereleri gizlidir ve gizli kalır. 

Madde 55 
1. Divanın kararları, hazır bulunan yargıçlarm çoğunluğu İle verilir. 
2. Oyların eşit taksimi halinde, Başkanın veya onun yerini doldu

ranın oyu üstün gelir. 
Madde _ 56 

1. Hukum, gerekçelidir. 
2. Hükümde, ona iştirak eden yargıçlarm adları zikrolunur. 
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Madde 57 
Eğer hüküm, külliyen veya kısmen yargıçların müttefik oylarını 

ifade etmiyorsa, her yargıç hükme, şahsî fikrini havi bir izahname iliştir
mek hakkına malık olacaktır 

Madde _ 58 
Hüküm, Başkan ve Grefye tarafından imzalanır Ajanlar usulüne 

uygun olarak haberdar edildikten sonra, aleni celsede okunur. 

Madde _ 59 
Divanın kaıarı ancak dâvaya dâhil bulunan taraflar ıcın ve karar 

«/enlen iş hakkında mecburidir 

Madde 60 
Hukum kesındıı ve buna karşı müracaat yolu yoktuı 
IHıikmun mâna ve şümulüne itiraz halinde herhangi hır tarafın is

teği uzerme, bunun yorumu Divana aittir 

Madde 61 
1. Divandan, muhakemenin iadesi hususunda vâki olabilecek talep, 

ancak, kesin bir tesir yapabilecek mahiyette olup hukmun tefhiminden 
önce Divanca ve iadeyi isteyen tarafça bilinmeyen bir olay keşfedılirse 
ve bu olayın bilinmemesi anılan tarafın kusurundan ıleıi gelmemişse, 
mümkündür. 

2. Muhakemeni id sı Divanın, yeni olayın mevcudiyetini saraha-
tan müşahede eden ve bu c ayın iadeyi gerektirecek vasıflarını tanıyan 
ve isteğin bu ŝ bê le kabule değer olduğunu beyan eden bir kararı ile 
başlar 

S. Divan, mur-akememn iadesinin başlamasını, hukmun önceden in
fazına talik edel 'ir 

4. İade isteği, yeni olayın keşfinden itibaren en geç altı aylık bir 
müddet zarfında yapılmalıdır 

5. Hüküm tarihinden itibaren on yıllık bir müddetin geçmesinden 
sonra hiçbir iade isteği ileri sürülemez. 

Madde 62 
1. Bir devlet, herhangi bir uyuşmazlıkta kendisi için hukukî mahi

yette bir menfaatin bahis mevzuu olduğunu gördüğü takdirde, müdahale 
maksadiyie Divana bir dilekçe verebilir 

2. Divan karar verir. 
Madde _ 63 

1. Uyuşmazlık halinde bulunan taraflardan başka Devletlerin de 
iştirak ettiği bir anlaşmanın yorumu bahis mevzuu olduğu takdirde, 
Grefye bu Devletleri keyfiyetten hemen haberdar eder 

12. Bunlardan herbirinın dâvaya müdaha'e etmeğe hakkı- vardır, bu 
hakkı kullandığı takdirde ilâmın ihtiva ettiği yorum kendisi için de mec
burî olur 

Madde 64, 
•Divanca başka turlu karar verilmediği takdirde, mahkeme ması af

ları taraflara aittir 
BOLÜM : IV 

llstışarî Mutalâalaı 
Madde _ 65, 

1. Dıvam, Birleşmiş Milletler Andlaşması gereğince, veya bımun hü
kümlerine uygun olarak istişarî reyler istemeğe yetkili her uzuv veya 

müessesenin isteği üzerine, her turlu hukukî meseleler hakkında ıstışaıî 
reyler verebilir. 

2 Haklarında Divanın istişarî reyi istenilen meseleler Divana, hak
kında reyi istenilen meseleyi sarih tabirlerle ifade eden yazıh bir dilekçe 
rle arzolunur. Bu dilekçeye, meseleyi aydınlatacak bütün vesikalar ek
lenir. 

Madde _ 66 

ıl Grefye, istişarî rey isteyen dilekçeyi derhal, Divan onunde dâva 
açmağa mezun bütün Devletlere resmen tebliğ eder. 

2. Bundan başka, Grefye Divan veya Divan toplantı halinde değilse, 
Başkan tarafından, mesele hakkında malûmat verebileceğine hükmedilen 
ve Divan önünde dâva açmağa mezun her Devletle her milletlerarası teş
kilâta doğrudan doğruya yapacağı mahsus bir tebliğ ile Divanın, Başkan 
tarafından tesbit edilecek bir müddet zarfında, yazılı izahlarını kabule 
veya bu husus için toplanacak alenî celsede sözlü izahatı dinlemeğe ama 
de olduğunu bildirir 

3 Bu maddenin ikinci fıkrasında derpiş edilen mahsus tebliğe mu
hatap olmamış bulunan bu Devletlerden biri, yazılı izahat vermek veya 
Divanca dinlenilmek arzusunu izhar ederse Divan bu hususta karar verir. 

4 Yazılı ve sözlü izahat vermiş olan Devletler veya teşekküller, 
diğer Devlet ve teşekküller tarafından verilmiş olan izahatın münaka
şasına, tetkik edilen her meseleye göre Dıvam tarafından, veya Divan top
lantı halinde bulunmadığı takdirde Başkanca tesbit edilecek müddet, ter
tip ve şekiller dairesinde, kabul olunacaklardır. Bu maksatla Grefye, biz
zat kendileri tarafından da yazılı izahat verilmiş olan Devlet ve teşek
küllere diğerlerinin izahnamelerinı vaktinde tebliğ eder 

Madde _ 67 

(Divan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve doğrudan doğruya 
ilgili Birleşmiş Milletler Üyelerine, diye Devletler ve milletlerarası teşek
küller temsilcilerini haberdar ettikten sonra, istişarî reylerini alenî cel
sede bildirir. 

Madde _ 68 

istişarî görevlerinin icrasında, Divan tatbikim kabil gördüğü nispette 
işbu Statünün hukukî uyuşmazlıklara tatbik edilen hükümlerinden de mül
hem olacaktır. 

BÖLÜM : V, 

Değişıklıkleı 

Madde 69 

işbu Statüde yapılacak değişiklikler, Birleşmiş Milletler Andlaşma-
sında vâki olacak değişiklikler için derpiş edilen usule göre, ve Divan Sta
tüsüne taraf olmakla beraber Birleşmiş Milletler Üyesi olmayan Devlet
lerin de bu usule iştiraklerini teminen. Güvenlik Meclisinin tavsiyesi üze
rine Genel Kurulca kabul edilecek olan hükümler mahfuz kalmak şartlyle, 
icra edilecektir. 

Madde 70 
Divan, Genel Sekretere yazı ile yapacağı tebligat yoluyla, işbu Sta

tüde lüzumlu göreceği değişikliklerin yapılmasını, 69 uncu madde bü
kümlerine göre incelenmek üzere, teklif eder. 

B a k a n l a r K u r u l u Kararı 

Karar Sayısı: 2993 

'Filim ticaretiyle ve sinemacılıkla uğraşan geıçek ve tüzel kişilerin 
ellerinde ve gümrüklerde bulunan ve bundan sonra gelecek olan sinema 

fuımlerinı beyanname ile bildirmeleri, beyan edilecek sinema fılımlerme 
Hükümetçe el konulması ve Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün bu 
fıllmlerı almağa, maksada göre dağıtmağa ve satmağa ve ihtiyacı olan
lara kârsız vermeğe yetkili kılınması hakkındaki ilişik K/603 sayılı ka 
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rarın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 20/8H945 tarihi-ıde ka
rarlaştırılmıştır 

20/8/1945 
CUMHURBAŞKANI 

ISMET INÖNÜ 

Başbakan Adalet Bakanı 

5- SARAÇOĞLU R- TÜREL 

Millî Savunma Bakanı 

A. R. ARTUNKAL 

tçişleri Bakanı 

HİLMİ URAN 

Dışişleri Bakanı 

H- SAKA 

Maliye Bakanı 
N- E. SÜMER 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

YÜCEL SİRRİ D AY 

Ivkooemi Bsıkanı 

EU AD SİKMEN 

Tarım Bakam 

S. R. HATİPOĞLU 

Saelık ve Sosyal Yardım Bakam 

Dr SADİ KONUK 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ulaştırma Bakanı 

A. F. CEBESOY 
Ticaret Bakanı 

R. KARADENİZ 
Çalışma Bakanı 

Dr. SADİ İRMAK 

K. Sayısı: 603 

Madde 1 Filim ticaretiyle ve sinemacılıkla uğraşan gerçek ve 
tüzel kişiler, bu kararın yayımını takibeden üç gün içinde, ellerinde ve 
gümrüklerde bulunan her nevi normal 35 milimetrelik ses pozitif, pankro-
matik negatif, ortokromatık ve fototeknik sinema filimlerini, çeşit ve mik
tarlarını ve bulundukları yerleri göstermek suretiyle, taahhütlü olarak 
posta ile Basın ve Yayın Umum Müdürlüğüne gönderecekleri bir beyan
name ile bildirmeğe mecburdurlar. 

Beyannamelere bu kararın yayımı tarihinde mevcut filimler yazılır 
Bu suretle beyan edilecek sinema filimlerine Hükümetçe el konmuş

tur Basm ve Yayın Umum Müdürlüğü bu fıhmlerı almağa, maksada göre 
dağıtmağa ve satmağa ve ihtiyacı olanlara kârsız vermeğe yetküidir. 

Madde 2 —. Bu kararın yayımından sonra ithal edilecek birinci mad
dede yazılı sinema filimlerinin, çeşit ve miktaıları gösterilmek suretiyle, 
gümrüklere gelişini takibeden üç gün içinde, Basın ve Yaym Umum Mü
dürlüğüne bildirilmesi mecburidir. 

iBasm ve Yaym Umum Müdürlüğü bu suretle gümrüklere geldiği 
bildirilen sinema filimlerini de el koyarak almağa, maksada göre dağıt
mağa ve satmağa ve ihtiyacı olanlara kârsız vermeğe yetkilidir. 

Madde 3 — Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

ı 
Bayındırlık Bakanlığından. 

Yapı işleri Mâm 
1 Eksiltmeye konulan iş: Ceyhan Ortaokulu yapımı işidir 
Keşif bedeli: (400.868,17) Uradır. 
2 EksUtme 31/8/1945 cuma günü saat 15 te Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü İle 
yapılacaktır. 

3 _ Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar, Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri ReisUğinden (20) Uraya alınabUir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için, usulüne göre (20.284,73) yirmi bin 
İki yüz seksen dört lira yetmiş üç kuruşluk geçici teminat vermeleri ve bu 
işi yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığından alınmış 
yeterlik belgesi göstermeleri lâzımdır. Bu belgeyi almak için isteklilerin 
27/8/1945 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir dilekçe ile Bayındırlık Ba
kanlığına başvurmaları ve dilekçelerine bu gibi ve teknik ehemmiyette ve 
bir kalemde (200.000) liralık bir yapı yaptığına dair işi yaptıran idareler
den alınmış belge bağlamaları lâzımdır. 

5 İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 31/8/1945 
cuma günü saat 14 e kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2107/4-4 

Yapı işleri ilânı 
,1 EksUtmeye konulan iş: Ceyhan Hükümet konağı yapımı işidir 
Keşif bedeU (506.313,86) liradır. 
2 EksUtme 31/8/1945 cuma günü saat 15 te Bayındırlık Bakan

lığı Yapı ve imar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 

3 _ Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğinden (25) liraya almabilir. 

4 EksUtmeye girebilmek için usulüne göre (24502,55) yirmi dört 
bin beş yüz iki Ura elli beş kuruşluk geçici teminat vermeleri ve bu işi 
yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığından alınmış 
yeterlik belgesi göstermeleri lâzımdır. Bu belgeyi almak için isteklile
rin 27/8/1945 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir dilekçe ile Bayındırlık 
Bakanlığına başvurmaları ve dilekçelerine bu gibi ve teknik ehemmi
yette ve bir kalemde (200.000) liralık bir yapı yaptığına dair işi yaptıran 
İdarelerden alınmış belge bağlamaları lâzımdır. 

5 İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 31/8/1945 
cuma günü saat 14 e kadar alındı karşılığında eksiltme Komisyonu Re
isliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2108/4-4 

Bayındırlık Bakanlığından: 

1 _ 4.933.000,00 Ura keşif bedelli Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 
yapısı VIII inci bölüm inşaatı değişik vahidi fiat esası üzerinden kapalı, 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 _ Eksiltme 3/9/1945 pazartesi günü saat 15 de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yapısı içinde toplanan idareci üye kurulu eksiltme komisyo
nunca yapılacaktır. 

3 _ Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve buna bağlı fenni evrak 50 l i
ra kaışılığında Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğinden alı
nabilir. 

4 — Eksiltmeye gırebılmık için isteklilerin usulü dairesinde 
161.740,00 liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabüecek du
rumda bulunduklarına dair Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Re
isUğinden alınmış yeterlik belgesi göstermeleri lâzımdır. Bu belgeyi almak 
için isteklilerin; eksiltme gününden enaz (tatU günleri hariç) üç gün evvel 
bir dilekçe ile Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğine başvur
maları lâzımdır. Bu süre içinde belge isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye* 
giremiyec eklerdir. 

Bu dilekçeye: 
a) Müteahhitlerin; evvelce yaptıkları bu işe benzer ve teknik ba

kımdan eşit önemde olan işlere ait belgeleri iliştirmeleri lâzımdır. Yapıı 
ve imar işleri Reisliği, bu belgelere ve isteklinin durumuna göre vesika 
verecektir. Yapılacak inceleme sonunda idare ehliyet vesikasını verip ver
memekte tamamen serbest olup istekliler bundan dolayı bir hak talep 
edemezler. 

b) 1939 senesinden evvel 150.000 bu tarihten sonra 500.000 liralık 
mermer, yonu taşı veya buna mümasil bir işi muvaffakiyetle İkmal ve bu 
işlerin kabulleri yapılmış olduğuna dair verilebilecek belgeler tercihan tet
kik olunur. 

5 istekliler teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı 3/9/1945 
günü saat on dörde kadar almdı karşılığında Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
ve imar İşleri Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2114/4-3 

31/8/1945 cuma günü saat 11 de Ankara'da Bayındırlık Bakanağı 
Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda 
muhtelif eb'atta (100) yüz metreküp çam kerestenin kapalı zarf usuliyle 
eksUtmesl yapılacaktır. Kerestelerin beher metre küpü 200 Ura olup top
tan (20.000) yirmi bin lira bedel tahmin edümiştlr. 

Geçici teminat (1.500) bin beş yüz Uradır. Buna ait şartlaşma Mal
zeme Müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin teklif mektuplarım geçici teminat ve şartlaşmasında ya
zılı belgelerle birlikte aynı gün saat 10 a kadar komisyona makbuz kar
şılığı vermeleri lâzımdır. 

2137/4-4 
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T. C. 
İstanbul Valiliği 

Yalova Kaymakamlığı 
Yazı işleri Kalemi 

ıSayı: 2678 
ÖZETİ : 
Onarma Cemiyeti hakkında. 

Onarma ve Güzelleştirme Cemiyeti Müessısliğme 
Yalova 

Yalova'yı onarma ve güzelleştirme maksadiyle kurulmasını teklif et
miş olduğunuz derneğe vilâyetçe müsaade edilmiştir. 

ilçemizin merkezinde faaliyetini icra edecek kurulun belde imarında 
eski eserleri restore etmekte ve Yalova'yı seyyahlar içm cazip bir köşe 
haüne getirmekte göstereceği himmet vatandaşın memlekete yapacağı en 
esaslı faaliyetlerden olduğunu hatırlatır müessislere ve cemiyet münte-
hiplerlne muvaffakiyetler dUerim. 

126/7/1945 
kaymakam 

Orhan öztrak 
T. C. 

İSTANBUL VİLÂYETİ 
İlmühaber No: 

428 

Cemiyetin adı 

Maksadı teşekkülü 

Müessis veya Heyeti 
idare esamisi 

Teşekkül tarihi 

idare Merkezi 

Şubesi 

Defter No: 
255 

Yalova'yı Onarma ve Güzelleştirme Derneği. 

: Yalova'nın su ve güzellik bakımından gördüğü 
rağbeti çoğaltmak. Eski tarihî eserleri koru
mak, Kaplıcalara giden yolu tamir etmek, 
meydan açmak, yollara ağaç dikmek, park 
yapmak, kıyı ve kumsalların tabu güzelliklerini 
artırmak ve halka her zaman istiyerek gide
ceği bir tenezzüh yeri yapmak. 

: ıSafa Tüzünataç, Kemal Yıldırım, Ziver Tüzel, 
Mazlum Tecımer, ibrahim Kocabaş. 

: 27/6/1945 

: Yalova'da. 

: Yoktur. 

Yukarda adı ve kuruluşu, maksadı yazılı cemiyetin vilâyete tevdi 
olunan ana nizamnamesi 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun hükümlerine 
uygun görüldüğünden dolayı kanunun 4 üncü maddesine tevfikan faali
yette bulunmasına izin verilmiş olduğunu mübeyyin ilmühaberdir. 

Pul 
Resmî Mühür 

imza 
Yalova'yı Güzelleştirme ve Onarma 

Cemiyeti Tüzüğü 
1 Cemiyetin kuruluşundaki öz dilek : 
Yalovamız'm su ve güzellik bakımından tema ettiği rağbeti çoğalt

mak maksadiyle yollarını ağaçlandırmak, kıyı ve kumsallarının tabii 
güzelliklerini süslemek, mektep, dispanser, sinema, park, bahçe, havuz 
ve bilhassa Yalovayı Kaplıcalara bağlamak maksat ve gayesiyle bahçeli 
evler yaparak Yalova'dan Kaplıcalara kadar olan yoldan itibaren yol
lar yapmayı temin etmek, meydan açmak, yol yapmak, tezyinat ve eski ta
rihi eserleri korumak ve mümasil hizmetleri yaparak Yalovamızı ger
çekten gönül çeker, İç ister sağlık, dinlenme, banyo alma, sevinç ve eğ
lence yeri yaparak Yalovayı herkese tanıtıp sevdirmek, beğendirip Ya-
lovaya çekmektir. 

2 Cemiyet Yalovamızın imar plânı tatbik edilmesi içm Hükümet 
konağının Devletçe yıktırılmasına çalışarak açılan meydana güzel bir 
park yapmak ondan sonra Yalovamızın özlüğüne yaraşır biçim ve gü
zellikte Kurucu Atamızın ve Koruyucu Mil Şef inönü'nün müşterek hey
kellerini yaparak Yalovamızın meydanını ve bütün kalpleri süslemeyi 
en kutsal bir vazife ve en üstün bir borç bilir. 

3 Cemiyet belediye hizmetlerinin ifasında bu müessesenin mad
di kudreti hizmetlerin yapılmasına kâfi gelmediğinde Cemiyetin bütçesi 
dâhilinde yardım yaparak belediyemizin kalkınmasında yardımcı olmayı 
başlıca vazifelerinden sayar. 

Cemiyet müessislerı aşağıda isim, meslek, ikametgâh, ve uyruklukla
rı yazılı beş kışı olup isimleri aşağıya yazılmıştır. Cemiyet müsadeyi aldık
tan sonra (30) kişi üye kaydedecek, üye kaydından sonra beş kişilik bir 
idare heyeti tarafından idare edilecektir. 

Adı ve soyadı Mesleği Uyruklukları İkametgâhı 

Safa Tüzünataç Belediye Başkanı 

Kemal Yıldırım C H P . Başkanı 

Zıver Tüzel Eczacı 
Mazlum Tecımer Tüccar ve Muhtar 

ibrahim Kocabaş Muhtar 

T. C Yalova Süleymanbey Ma
hallesi No. 35 

» Yalova Süleymanbey Ma
hallesi No. 16 

» Rüstempaşa Mh. No. 7 
» Merakuyu Bursa Cad

desi No. 89 
» Süleymanbey No. 33 

4 Umumi Heyet toplantısında idare kuruluna seçilecek üyelerin 
huvıyeıtlerıyle ana tüzükte yapılacak değişiklikler bir hafta içinde en 
büyük mülkiye âmirine bildirilecektir. 

5 .18 yaşını bitirmiş medeni haklarına sahip olan her insan idare 
heyetinin kabulü ile cemiyete üye olabilirler. 

6 Umumi Heyet her sene Ocak ayının başmda senelik toplantısını 
yapar. 

7 idare Heyeti seçimi üç senede bir olup tabii üye olan belediye 
başkanı ve parti başkanından hariç beş asıl beş .yedek olarak seçilir. 
Seçilen heyet en büyük mülkiye âmirine bildirilir, idare Heyeti üyelerin
den bin başkan, bırı muhasip, biri de kâtip seçilerek aralarmda vazife 
taksimi yaparlarv Veznedarlığı idare Heyetince mutabık kalınacak ban
kalardan birine yaptırılır. Banka olmadığı takdirde idare Heyetinden 
birisi veznedarlık yapar. 

8 Tabu üye olan belediye başkanı ve parti başkanının idare ku
rulu başkanlığına seçilmesi caizdir. 

9 En büyük mülkiye âmiri kaymakam cemiyetin fahri başkanı
dır. 

10 idare Heyetince cemiyetin gayesine muhalif hareket ettiğine 
karar verilenler üyelikten çıkartılır. 

11 , Cemiyetten çıkma isteği idare heyeti kararı ile kabul edilir. 
idare Heyeti isteği yapmazsa çıkma isteğinde bulunan ısrar ederse sene
lik aidatı peşinen vermek suretiyle çıkması kabul edilir. 

12 . Umumi Heyet kurucu üyelerle cemiyete kaydedilen üyeler
den toplanır. Cemiyetin en salahiyetli yeri umumi heyettir. 

¡13 Umumi Heyet âdı, ve olağanüstü olmak üzere iki türlü top-
iam yapar. Kayıtlı üyelerin yansından bir fazlası hazır ise idare Heyeti 
başkanı toplantıyı açarak konuşmaya başlanır. Kapalı ve açık oyla bir 
başkan iki kâtip seçilir. Günü gelmişse toplanan kongrede yeni idare 
Heyeti seçimi de yapılır. 

14 Olağanüstü toplantı idare Heyetinin lüzum göreceği zaman 
yapılabileceği gibi Umumi Heyet üyesinden en az beşte birinin idare He
yetine yazılı müracaatı ile de yapılabilir. 

15 Ocak ayı içinde yapılacak Umumi Heyetm âdi ıçtimama üye
ler idare Heyeti tarafından uç gün evvel saati, toplantı yeri, gündemin
deki maddeler belirtilerek en az iki gazete ile üân edilmek suretiyle davet 
olunur ve mahallin en büyük mülkiye âmirine haber verilir. 

Iİ6 Toplantı gününde çokluluk olmazsa o gün yapılacak bir İlân
la üç gun sonraya bırakıldığı mülkiye amirliğine haber verüir. Bırakılan 
günde çokluluğa bakılmadan gelen üye ile içtima yapılır. Kararlar iştirak 
eden üyenin çokluluğu ile verilir. Karar zabıtlan başkan vekili ve baş
kan tarafından imza edilir. 

17 Umumi Heyet yalnız gündemine konan maddeleri müzakere 
eder ancak mevcut üyenin en az yirmide biri tarafından müzakeresi is
tenen maddenin gündemine alınması mecburidir. Kararlar mevcut üyenin 
ekseriyetiyle verilir. Her üyenin yalnız bir oyu vardır. Umumi Heyet 
kararları cemiyetin bulunduğu binanın kapışma ve kasabanın alışümış 
ilân yerlerine asılır. 

18 Umumi Heyet idare Heyetinin hazırladığı yeni sene bütçe
sini tasdik ve eski sene hesaplarını tasdik ederek idare Heyetine ibraz 
eder Umumi Heyet cemiyetin en salahiyetli yeri olup İdare Heyeti mua
melâtını, kararlarını tetkik ve kontrol ederek idare Heyetine direktifler 
verir. 

20 Cemiyetin feshi Umumi Heyetin en az üçte ikisi ile yapılır 
Fesihte hükümet komiseri hazır bulundurulacaktır. 

21 Tasdik edilmiş olan nizamnamenin her hangi bir madde ve 
hükmünün tadil ve ilgası ilâveler yapılması Umumi Heyete aittir. 

22 _ Seçilen idare Heyeti günü bitince tekrar seçUebüir. idare 
Heyeti en az 15 günde bir toplanarak cemiyet gayelerinin tahakkuku için 
gerekli kararlar alınır. 
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23 İdare Heyeti başkanı bulunmadığı zamanlarda başkanın tev
kil edeceği şahsın başkanlığı altında toplanır. 

24 — Cemiyetin paraları mutemet veya tahsildarlar tarafından mü
hürlü ve imzalı müteselsil numara ve dip koçanlı makbuz mukabilinde 
tahsil olunur. Makbuzsuz para almak kanuni cezayı müstelzimdir. 

25 — Cemiyetin maksat ve gayelerine uygun işler için vuku bulabi-
le. ek her türlü sarfiyat idare Heyetinin kararı ile verilir. Muhasipliğin 
tanzim edeceği ita emrinin veya tediye fişinin idare Heyeti tarafından 
imzalanmasını mütaakıp tediyat icra olunur. 

26 _ Belediye başkanı, C. H. P. Başkanı İdare Heyetinin tabii üye
sidir. 

27 Cemiyetin gelirleri : 
A - Üyenin aylık varidatı en az bir lira senelik aidat ücreti en çok 

120 liradır . 
B - Bağışlamalardan. 
C - Hükümet ve belediyenin yapacağı yardımlardan. 
İD - Hükümetin müsaadesiyle müsamere, eğlenti, balo, danslı çay, 

gezinti, güreş, pul ve piyango tertibinden yapacağı yardımlarla İdare 
Heyetinin tertip ettiği sair eğlencelerin çıkarından ibarettir 

28 Cemiyetin masrafları : 
öz dileklerini elde etmek için kongrenin yaptığı bütçeye göre idare 

Heyetinin yapmıya lüzum göreceği masraflar. Bütçede fazla veya büt-
c,eye girmemiş bir masraf yapılmadan kaçınılmaz. Ve kongreyi toplamı
ydı da imkân bulunmazsa idare Heyeti ekseriyetle kendi mesuliyeti al
tında bu parayı harcıyabılir. Fakat yapılan ış ılık kongreye sunulur. 

29 idare Heyetinin işleri süratle yürümesi için icab ettiğinde 
kâtip ve müstahdem tutabilir. 

Tutulacak defterler : 
A - Üye kayıt defteri. 
B - Karar defteri. 
C - Gelen giden deften. 
Ç - Varidat defteri. 
D - Sarfiyat deften 
E - Banka hesabı cari defteri. 
F - Hesabı kat'i ve bilançodan ibarettir. 
30 Cemiyetin bilûmum muamelât ve defterleri mahallin en bü

yük kaymakamlık tarafmdan her zaman teftiş ve murkabe edilebilir. 
Cemiyet dağılır ve dağıtıltrsa para, menkul ve gayrimenkulleri Yalova 
Belediyesine verilir. 

31 Cemiyet şimdilik belediyenin göstereceği bir binada vazife gö
recektir. 

32 Cemiyetin hiç bir şubesi ve ajanı yoktur. 
33 — Hesaplarm tetkikini seçilen iki murakıp yapacaktır. 

Yalova Belediye Başkanı 
Safa Tüzünataç 

Tüccar ve Muhtar 
Mazlum Tecimer 

C. H. P. idare Kurulu 
Başkam Eczacı 

Kemâl Yıldırım Ziver Tüzel 
Muhtarı 

İbrahim Kocabaş 
1984 

İstanbul Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden: 

400 aded kok sobası alınacaktır 
Muhammen Geçici 

No: 

1 
2 
3 
d 
5 

Cinsi 

w 
» 
> 

» 

> 

Miktarı bedeli 

10 Aded 420,30 " 
180 » 8454,60 
155 » 8242,90 
35 * 2379,30 
20 v 1483,40 

20980,50 

teminatı İhale tarihi 

1573,54 
31/8/1946 

cuma saat 
16 de 

1 Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı 
yazılı 400 aded kok sobası 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 _ ihale, 31/8/1945 cuma günü saat 15 de Sultanahmet'te Akşam 
Erkek ıSanat Okulu binasında toplanacak Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 — Bu işe ait umumi ve fennî şartname hergün Okulda görülebilir. 
4 _ Usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektuplarına aşa

ğıdaki vesikalar eklenecektir. 
a - Geçici teminat makbuzu. 
b - Bu yıla alt Ticaret Odası vesikası. 

c - Müteahhidin bu gibi işleri başarı İle yapabUeceğinl lnandmr 
vesika. 

5 _ Kapalı zarflar, 3.1/8/1945 cuma günü saat 14 de kadar (makbuz 
mukabilinde) kabul edilecektir. 

6 isteklilerin, yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyona baş
vurmaları. 

7 Postada vâki olacak gecikmelerden komisyon mesul değildir. 
2121/4-4 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 

Miktarı 
Fiyatı 
kıl rua 

Tutan 
Lira K. 

M. teminatı 
Lira K. İbale tarihi 

Gaz tdrofil 10.000 M. 35 3.500 00 263 50} 5/9/1945 çar-
Tarlatan bezi 2.000 M. 74 1.480 00 111 00 J samba saat 14 

1 Ankara Numune Hastanesinin ihtiyacı olan iki kalem sıhhi 
malzeme ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin muayyen olan 
günde teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte hastanede müteşek
kil komisyona müracaatları. 

2 , Şartnameler her gün Hastane idaresinde görülebilir. 
2145/4- J 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
ha Müessesesinden :' 

Cinsi 

10 Gr. 
20 » 
30 » 

100 » 

Miktarı 

5000 
5000 

25000 
25000 

Muhammen 
bedeli 

500 
600 

3295 
4912 

Muvakkat 
teminatı 

698 60000 9307 
Müessese ihtiyacı için yukarda cins, miktar ve muhammen bedeliyle 

muvakkat teminatı yazılı boş şişeler kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
İhalesi 8/9/1945 cumartesi günü saat 11 de müessesede toplanacak satınal-
ma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler kanuni teklif mektuplarını belli günde saat ona kadar 
komisyona vermelidirler. Şartnamesini görmek isteyenler her gün mü
esseseye müracaat edebilirler. 

2190/4-1 

M . S, B. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Çankaya Cumhur Başkanlığı Muhafız Taburu erleri için bir mutfak 
yapılacaktır. Keşif bedeli 92.230,49 lira olup geçici inanca akçesi 5.861,52 
liradır. İhalesi kapalı zarf usulü ile olup 11 Eylül 1945 pazartesi günü 
saat 15,30 da Bakanlık Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
girmek için bir defada 60.000 liralık bir inşaatı yapmış olduğunu bildirir 
vesika ibraz ederek ihale gününden an az 5 gün evvel İnşaat Dairesi 
Başkanlığından ehliyet vesikası alacaklardır. Bu işe taliplerin kendisi 
mühendis veya yüksek mimar olmadıkları takdirde bu işin fenni mesu
liyetini işin sonuna kadar deruhte edecek bir mühendis veya yüksek mi-
marm noterden musaddak taahhütnamesi teklif mektubuna konacaktır, 
isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektup
larını makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

K. 4__2175/4-l 

Ankara Valiliğinden : 

1 — Keşif bedeli 19.992 lira 63 kuruştan ibaret olan Ankara Ada
let binasının onarma işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 11/9/1945 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Def
terdarlıkta yapılacaktır. 

3 Bu işe ait keşif evrakı fenni hususi şartname ve mukavelename 
projesi Millî Emlâk Müdürlüğünde her gün görülebilir. 

4 , İsteklilerin belirli günde (1495) liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka mektubu ve bu iş için Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
fenni ehliyet vesikası ve Ticaret Odası vesikasiyle birlikte teklif mektup
larını saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ve fazla izahat 
almak isteyenlerin Millî Emlâk Müdürlüğüne müracaatları. 

2221/4-1 
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T. C. Merke« Bankasından : 

A K T İ F 

18 Ağustos 1945 vaziyeti 

Lka 

77.664.215 
Kasa t 
Altın: Safi Klg 

Banknot 

Ufaklık 

Dahildeki muhabirler : 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi Klg. 
Döviz: 

a - 3138 No. lı kanuna göre alınan 

b - 3002 » > » > 

Kliring borçluları 

Haşine tahyilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Senetler cüzdanı: 
Ticari senetler 

Tahviller eüzdanı: 
' Deruhte edilen evrakı nakdlye-

A - . nin karşılığı esham ve tahvilat 
(itibari kıymetle) 

B - Banka malı tahviller 

Avanslar t 
Altın ve d&vlz üzerine avans 
Tahviller üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 3850 No. lı kanuna göre açıl an 
. alton karşılıklı avans 

(109.240.931,70 
2.667.583,— 

557.913,40 

130.007.509 182.865.962,15 

Hissedarlar 
Muhtelif 

40.974.921,68 
10.390.149,70 
2.223.586,85 

158.748.563,-

) 33.160.077,-

33.426.808,23 
11.602.986,09 

568,03 
6.075.190,86 
9.906.398,74 

250.000.000,— 

Lira 

112.466.428,10 

191.564,33 

241.454.620,38 

125.588.486,— 

533.331.382,51 

45.029.794,32 

TBKÜIf 

265.982.157,63 

4.500.000,— 
15.680.501,58 

1̂ 44̂ 24,934̂ 5 

P A S I F 

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

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 İnci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 
Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak emis
yona konulan: 
Karşılığı döviz olarak emisyona ko
nulan 2 

a - 3133 No. lı kanuna güre 
b - 3902 » » > 

Reeskont mukabili emisyona konulan 
Hazineye yapüan altın karşılıklı avans 
mukabili 3902 No. U kanun mucibince 
emisyona konulan 

Mevduat t 
Türk liran 
Altın: Safi Klg. 5.305.107 

3850 No. h kanuna göre Hazineye 
açılan avans mukabili tevdi ulunan 
altmiar: Safi Klg. 55.541.930-
Ddvia taahhütleri: 

A - 3133 No. lı kanuna göre almamdan 
B - 8902 » » > > 

Kliring alaeaklıları 

Muhtelif 

Lita 

14.595.157,86 
6.000.000,— 

22.206,39 

158.748.563,-

33.160.077,-

125.588.486-

195.302.980-

1" 

360.816.320,-

250.000.000-

110.514.611,45 
7.462.057,94 

14.551.790,58 
8.567.745,95 

13.327.410,03 

TKKÜN 

1 Temmuz 1988 tarihinden itibaren ı 
takanto haddi <ü 4 Altın üzerine avaaa % 8 

Lira 

15.000.000-

20.617.364,25 

931.707.786 — 

117.976.669,39 

78.124.167,90 

36.446.946,56 

144.352.000,75 

1.344-224.934,85 

2232 

A B O N E Ş A R T L A R I 

Abone yıllıktır. Abone bedeli : 
A n k a r a iç in : 7,5 l i r a 
İller » : 9 » 
Yabancı memleketler için 15 l i ra 

Abone müddeti içinde adres değiştirildiği takdirde ,aynca b i r 
Ura bant ücreti alrnır. 

T . B , M . M . n i n bir toplantı yılma ait Zabıt Cerideleri b i r 
yıllık sayılır. Resmi Gazete'ye Zabıt Ceridesi i le birl ikte abone kay-
dolunduğu takdirde abone bedeli i k i misline çıkarılır. 

ÎLÂN Ş A R T L A R I 

Resmî üânların sattnn-dan 5 kuruş 

Hususa » » 10 » 

ücret alınır. 

Nüshası 2,5 kuruştur. 

100 kuruştan fazla ödemeler 4 kuruşhık 
makbuz puluna tabidir. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                           İÇİNDEKİLER 

 

Kanun      Sayfa 
 
4801 Sanfransisko’da 26 Haziran 1945 Tarihinde Yapılmış ve İmzalanmış Olan Birleşmiş  
          Milletler Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün Onanması 
          Hakkında Kanun            1 

 
Bakanlar Kurulu Kararı 

 
3/2993 Filim Ticaretiyle ve Sinemacılıkla Uğraşan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ellerinde ve  

Gümrüklerde Bulunan ve Bundan Sonra Gelecek Olan Sinema Filmlerini Beyanname 
 ile Bildirmeleri Hakkında Karar          12 
 

İlanlar             13 
 

 


