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ÇARŞAMBA Sayı: 8660 

K A N U N L A R 
Başvekâlet Teşkilâta hakkında Kanun 

Kanun No : 6330 K a b u l t a r i h i : 9/3/1954 

Madde 1 — Başvekâlet Teşkilâtı, bir Müsteşarın idaresi altında 
Millî Emniyet hizmetleri reisi ve mütehassıs müşavirlerle aşağıdaki dai
relerden teşekkül eder : 

Hususi Kalem Müdürlüğü, 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi, 
Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü, 
Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü, 
Arşiv Umum Müdürlüğü, 
Levazım ve Daire Müdürlüğü, 
Evrak Müdürlüğü. 
Mütehassıs müşavirlerle daireler arasında iş bölümü Başvekil ta

rafından tesbit olunur. 
Madde 2 — Başvekâlet Teşkilâtı kadroları ilişik cetvelde gösteril

miş ve bu kadrolar 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele konul
muştur. 

Başvekil bu teşkilâta dâhil memurları, Başvekâlete ait her hangi 
bir işin ifası için dilediği yerde çalıştırabilir. 

Madde 3 — Beşinci ve daha yukarı derecedeki vazifelere alınacak 
memurlar Başvekilin inhası ve Reisicumhurun tasdikıyla, diğerleri dai
relerinin teklifi üzerine Başvekil tarafından tâyin olunur. 

Madde 4 — 29 Haziran 1943 tarihli ve 4443 sayılı kanun meriyet
ten kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde — Bu kanunla 'kadroları kaldırılanlardan kanu
nun mer'iyete girdiği tarihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni se
beplerle vazifesi başında bulunmıyanlara, Başvekâlet teşkilâtında maaşlı 
vazifeye tâyin olundukları takdirde işe başlama İtaydı aranmaksızın 
almakta oldukları maaşlarının verilmesine devam olunur. 

Kanunun mer'iyete girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro 
maaş ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum ol
mayıp haklarında yukarki fıkra hükümleri tatbik olunur. 

Madde 5 — Bu kanun 31 Mart 1954 tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil memurdur. 

9/3/1954 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

1 Müsteşar 1 150 
2 » Mavini 1 125 
1 Millî Emniyet Hizmetleri Reisi 1 150 
2 Mütehassıs Müşavir (İhtisas yeri) 2 125 
3 Mütercim 1 100 
5 Büro Müdürü 1 80 
8 Şef 1 50 
9 Memur 2 40 

Hususi Kalem Müdürüğü 

3 Müdür 1 100 
5 Müdür Muavini 1 80 
6 Devlet Vekilleri Hususi Kalem Müdürleri 2 70 
6 Şifre Şefi 1 70 
8 Şef 3 50 
9 Memur 3 40 
10 » 2 35 
11 » 2 30 
4 Mütercim 1 90 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

2 Reis 1 125 
3 Âza (İhtisas yeri) 2 100 
3 Âza 3 100 
5 Raportör ve Yardımcı Âza 3 80 
6 Raportör 2 70 
4 Mütercim 1 90 
6 Muamelât Müdürü 1 70 
8 Şef 1 50 
9 Memur 1 40 
10 Memur 3 35 

Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü 

3 Umum Müdür 1 100 
5 » » Muavini (Aym zamanda Neşriyat 

Müdürü) 1 80 
5 Umum Müdür Muavini (Aynı zamanda Müdevvenat 

Müdürü) 1 80 

idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenatnat 

Umum Müdürlüğüne 
müracat olunur 
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D Memuriyetin nev'i Aided Maaş 

5 Matbaa 'Müdürü (ıthtısas yeri) 1 80 
5 Başmusahhih 1 80 
6 Musahhih 1 70 
7 » 2 60 
S Şef l 50 
9 » 1 40 
7 Ayniyat Muhasibi 1 60 
8 Ambar Mamuru 1 50 
S Hesap Memuru 1 50 
8 Kütüphane Şefi 1 50 
9 » -Memuru 1 40 
H Memur 3 30 
12 » 1 25 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
3 Umum Müdür 1 100 
5 » » Muavini 1 g0 
6 Zat'işleri Müdürü ,1 70 
T Tahakkuk Şefi ve Mutemet 1 60 
* Şef 2 50 
9 Memur 2 40 
10 » 1 35 
11 » 1 30 
12 » 1 25 

Arşiv Umum Müdürlüğü 
3 Umum Müdür 1 100 
5 Umum Müdür Muavini -(Aynı zamanda Tasnif İşle

ri Müdürü) ' 1 80 
5 Umum Müdür Muavini -(Aynı zamanda Terhis İşleri 

Müdürü) ' 1 80 
'6 Arşivist (İhtisas Mevkii) 4 70 
7 » » » 2 60 
8 » . » » 2 50 
9 Şef 4 40 
10 Arşiv Memuru 4 35 
11 » » 4 30 
12 » » 6 25 

Levazım ve Daire Müdürlüğü 
4 Müdür 1 90 
5 Müdür Muavini i Aynı zurnanda Ayniyat Muhasibi)' 1 80 
7 Amfear Memuru ve Mutemet 1 60 
9 Memur 1 40 

11 » 1 30 
12 » 1 25 
7 Doktor 1* 60 

Evrak Müdürlüğü 
5 Müdür 1 80 
7 Şef ve Mutemet 1 60 
8 Dosya Şefi 1 50 
9 Memur 1 40 
11 » 1 30 
12 » 2 25 

1 • • Resini 
Ofisti* VjrtS'i* 

İlgili Kanun : 
365ö Devlet Memulları lAylıklanmû Tevhit -ve Teadülüne ânir 

K a n u n ' 30/6/1939 3 20 ,1397 4253 
Kaldırılan Kanun : 

4443 Başvekâlet Teşkilâtı ıhnkkııvdn Ka n u n 3/6/1943 3 ÇA 1377 5442 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayalı kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4928 sayılı kanımla ek ve zeyilleri hakkın

daki kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Kanun No : 6331 Kabul tarihi : 9/3/1954 

Madde 1 — Maarif Veikâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 10/6/1946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II. 

Maarif daireleri) kısanına 5166, 5283, 5579, 5761 ve 5974 sayılı kanun
larla eklenmiş olan. ilkokul öğretmen ve yardımcı Öğretmenlerinin kadro
lariyle ,(îlk öğretim müfettişleri) kadroları, IV. İşaretli (Yüksek Öğretim 
Genel Müdürlüğüne bağlı okullar ve kurumlar) başlağı altındaki okul
lardan Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim (Enstitüsüne ait kadrolar, 
V. işaretli ve 6/7/1953 tarihli ve 6116 sayılı kanunla değiştirilen .(Orta 
Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar) başlığı altındaki 
lise ve ortaokullar öğretmen, memurları ve VI. işaretli (Meslekî ve tek
nik Öğretim dairelerine bağlı okullar ve görevler) den (Erkek teknik, 
ikiz teknik ve ticaret okulları) kısmındaki maaş kadrolariyle 5980 sayılı 
kanunla alınan imam - hatip okullarına ait kadrolardan (1) numaralı 
cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yerine (2) sayıla cetvelde gös
terilen kadrolar konulmuştur. 

Geçici madde — Bağlı ;(3) numaralı cetvelde yazılı kadrolar 1954 
mali yılı Muvenei Umumiye Kanununa bağlı |(L) işaretli cetvelin Maa
ri f Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini. icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
9/3/1954 

[1] N U M A R A L I C E T V E L 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

IV - Yüksek öğretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı okul ve kurumlar 

(Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü) 
* 

3 Öğretmen 3 100 
4 » 8 90 
5 » 8 80 
6 » 8 70 
7 » 9 60 
8 » 9 50 
9 » 30 40 
10 » 4 35 
10 Asistan 12 35 
7 Mâlûİ Çocuklar 'Eğitim Uzmanı 1 60 
0 Kitaplık Memuru 1 40 
10 ftç Hizmetler Şefi 1 35 
10 Hesap Memuru 1 35 
12 Kâtip 1 25 
12 bers Aletleri Memuru 1 25 
12 Ambar Memuru 1 25 
12 Depo Memuru [1] 1 25 
13 iSatmalma Memuru 1 20 
13 Kitaplık Yardımcısı 1 20 
13 Satmalara.- Komisyonu Kâtibi 1 20 

II — Millî Eğitim idareleri 
((İlkokul öğretmen ve yardımcı öğretmenleri) 

1952 1953 1954 1955 
D. Memuriyetin nev'i Aded Aded Aded Aded Maaş 

. - |_. . | • • || ._ • 'I _ m —••••••••I - • ~ 

13 İlkokul öğretmeni ve Yardımcı 
öğretmen 14 070 16 631 21892 25 310 20 

12 » » » » 2 937 2 535 2 113 4 433 25 
11 » » » » 4125 3 488 2 870 2 680 30 
10 » » » » 4 421 4 909 5.393 4 421 35 
9 » » » » 2108 2 538 2 975 3 945 40 
8 » » » » 525 771 1019 1508 50 
7 » » » » 166 180 190 510 60 
6 » » » » 50 50 50 50 70 
5 » » » » 8 8 8 17 80 

Yekûn 28 410 31110 36 510 42 874 

[1] Ayniyat saymam mutemedidir. 
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D. (Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

II - Millî Eğitim idareleri 

i(İMğretim müfettişleri) 
6 tik Öğretim Müfettişi 10 70 
7 » » » 17 60 
8 » » » 38 50' 
9 » » » 90 40 
10 » » 2> 101 35 
11 » » » 133 30 

Yekûn 389 

V - Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar 

(Lise, ortaokullar, öğretmen ve memurları) 
3 Öğretmen 11 100 
4 » 80 90 
5 » 188 80 
6 » 273 

• 
70 

7 » 306 60 
8 » 432 50 
9 » 778 40 
10 » 942 35 
11 » 3281 3ü 
8 îç Hizmetler Şefi 1 50 
9 » » » 4 40 

10 » » » 10 35 
11 » » » 13 30 
9 tdare memurları 5 40 
10 » » 20 35 
11 » » 19 30 
12 » » 157 25, 
13 » » 123 20 
14 » » 92 15 

VI - Meslekî ve teknik öğretim dairelerine bağlı 

(Erkek teknik, kız teknik ve ticaret okulları) 
2 Profesör 2 125 
3 » 2 100 
4 » 4 90 
5 6 80 
6 » 15 70 
6 Doçent 2 70 
7 » 2 60 
8 » 1 50 
9 » 1 40 
8 Asistan 2 50 
9 » 2 40 
10 » 3 35 
3 öğretmen 1 100 
4 6 90 
5 » 13 80 
6 » 42 70 
7 » 72 60 
8 » 153 50 
9 » 283 40 
10 691 35 
11 * » 1675 30 
12 » 1060 25 
13 21 20 
10 Gezici Kurs Öğretmeni 5 35 
11 » » » 80 30 
12 » » » 531 25 
13 » » » 429 20 
9 Ambar Müdürü 1 40 
9 Kâtip Hesap Memuru 10 40 
10 »• » » 30 35 
11 » » » 50 30. 
12 » » > 66 25 
13 » » » 76 20 
14 » » » 21 15 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

11 Kâtip ve Satmalma Memuru 4 30 
12 » » » » 7 25 
13 » » » » 7 20 
10 Ambar ve Depo .Memuru 1 35 
11 » » » » 3 30 
12 » » » » 10 25 
13 » » » » 33 20 
11 İç Hizmetleri Şefi 1 30 
12 » » » 1 25 
13 » » » 1 20 
10 Kitaplık Memuru Şefi 2 35 
11 » » » 2 30 

îmam - hatip okulları 
4 Öğretmen 1 90 
5 » 1 80 
6 » 2 70 
7 » 2 60 
8 » 10 50 
9 » 20 40 
10 » 35 35 
11 » 80 30 
12 Memur 3 25 
13 » 5 20 
14 » 7 15 

[2] N U M A R A L I C E T V E L 
* 

IV - Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okul ve kurumlar 

(Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü) 
3 öğretmen 3 100 
4 » 8 90 
5 » 8 80 
6 » 13 70 
7 » 15 60 
8 » 15 50 
9 » 17 40 
10 Asistan 12 35 
7 Malûl Çocuklar Eğitim Uzmanı 1 60 
9 Kitaplık Memuru 1 40 
10 ÎÇ Hizmetler Şefi 1 35 
10 Hesap Memuru 1 35 
12 - Kâtip 1 25 
12 Ders Aletleri Memuru 1 25 
12 Ambar Memuru 1 25 
12 Depo Memuru [1] 1 25 
13 Satınalma, Memuru 1 20 
13 

• 
Kitaplık Yardımcısı 1 20 

13 Satınalma. Komisyonu Kâtibi 1 20 

1954 1955 
D. Memuriyetin nev'i Aded Aded 

* 
Maaş 

II - Millî Eğitim idareleri 

(İlkokul öğretmen ve yardımcı Öğretmenleri) 
13 İlkokul Öğretmeni ve Yardımcı Öğretmeni 21 770 25 183 20 
12 » » a> » » 1 630 3 920 25 
11 > » » » » 1 300 980 30 
10 » » » » » 3 370 1 580 35 
9 » » » » » 4 680 4 560 40 
8 » » » » » 2 650 4 290 50 
7 » » » » » 915 1 870 60 
6 » » » » »• 187 474 70 
5 î» » » » » 8 17 80 

Yekûn 36 510 42 874 

[ 1 ] Ayniyat Saymanı Mutemedidir. 



S..b'f%: öf* 52 
i). .11 ly etin nev'i Aded Maas 

II - TUM 'Eğitim idareleri 

(İlköğretim müfettişleri) 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

i lköğret iTi Müfettişi 
» » 

45 
30 
40 
85 
90 

Yekûn 389 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

V -, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar 

(Lise ve orta okullar, öğretn-.en ve memurlar" 

3 Öğretmen 11 100 
4 

Öğretmen 
80 90 

5 » 188 80 
6 » 346 70 
7 382 60 
8 731 50 
9 » 830 40 

10 » 590 35 
11 » 3 133 30 
8 İç Hizmetler Şefi 1 50 
9 » » » 4 40 

10 » » » 10 35 
11 » » » 13 30 
9 İdare Memur'arı 5 40 

10 » » 20 35 
11 » » 19 30 
12 » » 157 25 
13 » » 123 20 
14 » » 92 15 

VI - Meslekî -re teknik öğretim dairelerine bağlı 

(Erkek teknik, kız teknik i e ticaret cku'iarı) 

2 Profesör 2 125 
3 » 2 100 
4 4 90 
5 » 6 80 
6 » 15 70 
6 Doçent 2 70 
7 » 2 60 
8 » 1 50 
9 » 1 40 
8 Asistan 2 50 
9 » 2 40 

10 » 3 35 
3 Öğretmen 1 100 
4 » 6 90 
5 » 13 80 
6 105 70 
7 » 127 60 
8 » 124 50 
9 » 242 40 

10 » 652 35 
11 » 1666 30 
12 » 1060 25 
13 » 21 20 
10 Gezici Kurs öğretmeni 5 35 

11 » » » 80 30 
12 » » » 531 25 

,13 » » » 429 20 
9 Ambar Müdürü 1 40 
9 Kâtip - Hesap Memuru 10 40 

10 Kâtip - Hesap Memuru 30 35 
11 » » » 50 30 
12 » » » 66 25 
13 » » , » 76 20 
14 » » » 21 15 

D. 

11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
10 
11 

D. 

2237 

4926 

Memuriyetin nev'i 

17 MAKİ 1954 

Aded Mat 

Satmalına Memuru - Kâtibi 
» » » 
» » » 

Ambar ve Depo Memuru 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

İç Hizmetleri Şefi 
» » » 
» » » 

Kitanlık Memuru 

4 
7 
7 
1 
3 

10 
33 

1 
1 
1 
2 
2 

İmam - hatip okulları 

4 Öğretmen 1 
5 » 1 
6 » 3 
n 

l 
» 8 

8 » 10 
9 » 14 

10 » 34 
11 » 80 
12 Memur 3 
13 » 5 
14 » 7 

3ı 
% 
2ı 
3; 
3( 
2s 
2( 
3( 
21 
2< 
3i 
3( 

9« 
8t 
7li 
61 
5C 
4C 
3t 
3C 
2t 
2C 
1Ê 

<3) N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

11 Müfettiş 

Aded Maa 

30 20 

l'ïUfÎTLT G a z c 

îi tsahğı 

İlgili Kanunlar : 
M a a r i f V e L â ' e t i merkez tesL.il? tı ve vaz i fe l e r i h a k k ı n d a 
K a n u n 10 /6 /1933 
M ı ! l i Eğ ı t i r r B a k a n 1 ığı 1 u ı u l u g k a d r o l a ı i y l e merkez k u r u 
l u ş u \e g o r t v l _ r i h a k k ı n d a k i 2287 s a y ı l ı kanunda d e ğ i ş i k l i k 
y a p ı l m a s ı h a k l ı n d a Kanun 10 /6 /1946 
Özel i ş a r e t ç i d e n a v î ı k a l an i l k o k u l ö ğ r e t m e n l e r i n i n k a d 
r o ' a r ı n ı n M i l l î E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı t e s -k i lâ t ına a l ı n m a s ı hak
k ı n d a K a n u n 30 /1 /1948 
C ^ e l idare! erden ? v l ı k al an i l kok ı l ö ğ r e t m e n l e r i n i n kad
r o l a r ı n ı n A ı i l i î F l i t i m B a k a n l ı ğ ı t e ş k i l â t ı n a a l ı n m a d ı hak-
Ik ındak i 5166 sav ı l ı kanuna b a ğ l ı (1) s a y ı l ı c e t v e l i n de
ğ i ş t i r i l m e s i h a k k ı n d a K a n u n 27/12/1948 
M i l l î E ğ i t i m B k a n l ı ğ ı k u r u l ı§ k ? d r o l a r i y l c merkez k u r u l u ğ u 
•Vc g ö r e v l e n h a k k ı n d a k i 2287 s a y ı l ı kanunda d e ğ i ş i k l i k ya
p ı l rr.a'-ına r k ı ı ol " i 4926 s a y ı l ı kanana b a ğ l ı (1) s a y ı l ı 
«."tvele haz ı k a d r o l ı - - ek lenmes i h a k k ı n d a K a n u n 1/3/1950 
Oz ' 1 i .k ' r e i s : den a y l ı k a' an i l k o k u l ö ğ r e t m e n l e r i n i n k a d -
, o l d i ı i h n M ı l I İ Tğ ı t ı a B ı k a n l ığı t e ş k i l â t ı n a a l ı n m a s ı hak-
k ndak i 5165 q ' ı l ı kanuna b a ğ l ı (1) s a y ı l ı c e tve l in değ i ş 
t i r i l m e l i n e dair o l an 5283 s a y ı l ı kanuna b a ğ l ı ( l ) s a y ı l ı 
ce tve l in d e ğ i ş t i r i l m e s i h a k k m d j K a n u n 5 /5 /1951 
1 0 / 6 / T 9 ~ 6 l ı ' h ve 4^26 say ı l ı kanuna b a ğ l ı ( l ) s a y ı l ı 
c e tve l in (II M i l l î E^ı t ı ı - . i da r e l e r i ) k ı s m ı n d a k i i l k o k u l 
ö ğ ı e t m p n Vd v a r d ı n ı r ı ö ğ r e t m e n k a d r o l a r ı n ' n k a l d ı r ı l a r a k 
v e n >8 d ö r t y n l ı k ö ğ r e t m e n kadrosu k o n u l m a s ı n a dair 
K a n u n 20 /6 /1952 
M i l l î Eğiti*n B c i k i " ' ğı merkez k u r u l u ş u ve g ö r e v l e r i hak
k ı n d a k i 22P7 « a y l ı kanana ek 2773 s a y ı l ı k a n u n u r 3 u n c ü 
ıı acYeslnde d ','ış f k v r - p ı L u a s r ı a ve 4926 sav ı l ı kanuna 
'bağl ı (1) s a y ı l ı kadro ce tvel ine imam - hatip o k u l l a r ı i ç in 
kadro eklenmesine dair K a n u n 28 /6 /1952 
4926 s i v i l i ]- anuna b a ğ l ı (1) ve (2) saj ı l ı ce tvel lerde de
ğ i ş i k l i k y a ı n l m a s . - ı a da i r K a n u n 11/7 /1953 

Terkip Cih S&rrf* Sn 

14 1459 24. 

27 ,1272 63,. 

29 742 63' 

30 79 70' 

31 1661 74' 

33 1572 81 

34 1613 81 

34 1166 84 

Er, onbaşı ve kıta eavn^rmm günlük istihkaklarına sigara 
ilâvesi hakkmda Kanun 

Kanun No : 633É Kabul tarihi : 9/3/1954 

. [Madde 1 — Kare, Deniz, Hava, Harita, Jandarma ve Gümrük Mu-
haf3.3?, teşkilatındaki er, onbaşı ve kıta çavuşlarının günlük tayın is
tihkaklarına s ;g~ra kâğıdı ile birlikte ,10 gram tütün veya 10 aded sı
ğ ı m tsiJhkakı ilâve edilmiştir. 

Bu istihk?]: aynen verilir ve mübadele edilemez. 
Madde 2 — Bu kanım 1 Mayıs 1954 tarihinden itibaren mer'idir 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa, Dahi 

liye, Mal5ye, Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur. 
9/3/1954 

http://tesL.il


17 MART 1954 (Resmi Gazete) Sahife : 8653 

Türk Medeni Kanununun 639 uncu maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun 

Kanun No: 6333 Kabul tarihi: 9/3/1954 

Madde 1 — Türk Medeni Kanununun 639 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

b) Fevkalâde müruruzaman 
Madde 639 — Tapu sicilinde mukayyet olmıyan bir gayrimenku

lu nizasız ve fasılasız 20 sene müddetle ve malik sıfatiyle yedinde bulun
durmuş olan kimse o gayrimenkulun kendi mülkü olmak üzere tescili 
talebinde bulunabilir. 

Tapu sicilinde maliki kim olduğu anlaşılamıyan veya 20 sene evvel 
vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş bir Kimsenin uhdesinde 
mukayyet olan bir gayrimenkulu aynı şerait altında yedinde bulundu
ran kimse dahi o gayrimenkulun, mülkü olmak üzere tescilini talep ede
bilir. 

Tescil dâvası Hazine ve ilgili âmme hükmi şahsiyeti aleyhine açılır 
ve mahkemece gazete ile ve ayrıca mahallinde münasip vasıtalarla en 
az 3 defa ilân olunur. 

Son İlândan itibaren 3 ay içinde bir itiraz dâvası açılmaz veya açı
lıp da reddedilir ve iddia sabit olursa tescile karar verilir; karara gay
rimenkulun haritası veya ebatlı krokisi eklenir. 

Hususi kanun hükümleri mahfuzdur. 
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

Reaml Duttur
 Vata* No. Bttith Terüp Cilt Sahil» San 

llftİlİ Kanon : 
743 Medeni Kanun 17/2/1926 3 7 237 3S9 

9/3/1954 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hak
kında Kanun 

Kanun No : 6334 Kabul tarihi: 9/3/1954 

Madde 1 — Matbuat vasıtasiyle her ne suretle olursa olsun : 
1 - Namus, şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette 

bulunulması, 
2 - İtibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebilecek bir 

hususun isnat edilmesi, 
3 - Rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin teşhir olunması, 
4 - Yukardaki hal ve suretlerle tecavüz, hakaret, isnat veya teşhi-

re mâruz bırakılacağından bahisle tehditte bulunulması, 
hallerinde fail (6) aydan (3) seneye kadar hapis ve (1 000) lira

dan (10 000) liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 
Yukarda yazılı cürümler resmî sıfatı haiz olanlar aleyhinde sıfat 

veya hizmetlerinden dolayı işlendiğinde cürme mürettep olan ceza üçte 
birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Madde 2 — 1 inci maddede yazılı cürümlerden dolayı takibat icra
sı şikâyete bağlı değildir. 

Ancak cumhuriyet müddeiumumisi tahkikata başlamazdan evvel 
mağdurun yazılı muvafakatini alır. 

Hüküm katileşinceye kadar bu muvafakatin geri alınması halinde 
hukuku âmme dâvası sukut eder. 

Re'sen takibi müstelzim olan veya takibi, izin, muvafakat, talep 
veya müracaata tabi bulunan hakaret, sövme, teznl, tezyif veya edep 
ve hürmete münafi hareket suçları hakkında bu maddenin ikinci ve üçün
cü fıkraları tatbik edilmez. 

Madde 3 — Devletin siyasi veya malî itibarım sarsacak veya âm
menin telâş ve heyecanını mucip olacak mahiyette yalan haber veya ha
vadisleri veya bu mahiyetteki vesikaları neşredenler 1 seneden 3 sene
ye kadar hapis ve (2 500) liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

Madde 4 — Bu kanunun birinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
cürümlerin tekerrürü halinde cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

Madde 5 — Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlular hak
kında tâyin olunacak ağır para cezasının beş mislinin, ister hakikî, is

ter hükmi şahıs olsun mevkute sahibinden veya cezaen mesul edilemi-
yen hallerde naşirden tahsiline de mahkemece hükmolunur. 

Bu para cezası, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 6183 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan tahsil ve infaz edilir ve tekerrüre de 
esas olamaz. 

Madde 6 — Birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cürümlerin radyo 
ile işlenmesi veya nakledilmesi haillerinde failler hakkında bu kanun hü
kümleri tatbik edilir. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 8 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
9/3/1954 

Reımt Duştur Cnzete 
No. Baslığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

tlftÜİ Kanun s 
6183 Amme alacaklarıma tahsil usulü hakkında Kamın 28/7/1933 3 34 1658 8469 

Tapalama Kanununun 13 ünCÜ Maddesinin (D) fıkrasn-
n değiştirilmesine ve h u kanuna bir madde eklenmesine 

dair Kanun 

Kanun No : 6335 Kabul tarihi: 9/3/1954 

Madde 1 — 5602 sayılı kanunun 13 üncü maddesinin (D) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

D) Bir kimsenin tapuda kayıtlı olmıyan 20 dönümden az bir 
gayrimenkul üzerinde en az yirmi yıldan beri malik sıfatiyle aralıksız 
ve nizasız zilyedliği, belgelerle veya bilirkişi sözleriyle ve 20 dönümden 
fazla olan gayrimenkullerde ayrıca on yıl veya daha önceki vergi kayıt-
Tariyle sabit olursa, o gayrimenkul zilyedi adına, 

Madde 2 — 6602 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir ; 
Ek madde — Tapuda kayıtlı oimıyan ve yüz ölçümü 20 dönüm

den faizla olan gayrimenkullerin gerek 5519 sayılı kanuna ve gerek fev
kalâde iktisabi zamanaşımına dayanılarak umumi hükümlere göre tes
cili dâvalarında züyedliğin on yıl ve daha önceki vergi kayıtlariyle de 
sabit olması lâzımdır. 

Kesin hükme bağlanmamış olan tescil dâvalariyle bu kanunun mer'
iyete girdiği tarihten önce tescil talebi hakkı doğmuş olan kimseler 
tarafından açılacak dâvalarda da aynı hüküm tatbik olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
9/3/1954 

Crcısf 
Duştur Gazete 

No. Bofilıfa Tenin Cilt SaMî© San 
İlgili Kanunlar t 

5519 Tapu kayıtlarından hukuki kıymetlerini kaybetmiş olan-
darın .tasfiyesi hakkındaki 1513 sayılı kanuna, ek Kantin 

25/1/1950 3 31 729 7420 
5602 Tapu Uma Kanuna 22/3/1950 3 31 1773 7463 

Basın Kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Kanuni 

Kanun No: 6337 Kabul tarihi; 9/3/1954 

Madde 1 — 5680 sayılı kanunun 36 ncı maddesi aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 36 - Bu kanunda yazılı olan veya basın yoliyle işlenmiş 
bulunan bütün suçlardan ötürü sivil şahıslar hakkında ağır cezayı ge
rektiren dâvalar ağır ceza mahkemelerinde ve diğerleri asliye ceza mah
kemelerinde görülür. 

Üç veya daha fazla hâkim bulunan yerlerde asliye ceza mahkeme
lerinin görevine giren dâvalar en yüksek dereceli üç ceza hâkiminin 
iştirakiyle kurulacak toplu mahkemede görülür. Derecede eşitlik halin
de kıdeme bakılır. 

Bu suretle kurulacak toplu mahkemede hâkimlerin en yüksek de
recelisi ve derecede, eşitlik halinde kıdemlisi başkanlık eder. 

Basın mahkemesini teşkil eden ceza hâkimlerinin, mazeretleri, izin
li bulunmaları veya sair sebeplerle dâvaya bakamamaları, veyahut, mah
kemenin munhasıran ceza hâkimlerinden teşkili mümkün oimıyan yer-



Sahife: »654 

lerde; o yerlerde bulunan en,kıdemli hukuk hâkimleri bu mahkemeye 
iştirak ederler. 

•Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde rner'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Adliye Vekili memur

dur. 
9/3/1954 

. Ret m 

No. Baslığı Tertip Cilt S a h i l e S»Ti 

İlgili Kanan ı 
5680 B a s ı n K a n u n u 21/7 /1950 3 31 2 1 3 i 7564 

Avukatlık Kanununun 4359 sayılı kamınla değiştirilen 
geçici 3 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

Kanun No : 6338 Kabul tarihi: 9/3/1954 

Madde 1 — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4359 sayılı kanunla 
değiştirilmiş olan geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Geçici madde 3 — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun neşri tarihin
den sonra dâva vekâleti ruhsatnamesi ile 708 sayılı kanunun 5 inci mad
desine istinaden avukatlık ruhsatnamesi verilmez. 

Ancak, Hukuk Fakültesi veya mektebinden mezun olmadıkları hal
de 3499 sayılı kanunun neşrinden evvel hâkimlik veya müddeiumumilik 
sınıflarında, 3499 sayılı kanunun neşrinden evvel veya sonraki hizmet 
müddetlerinin yekûnu dört seneye baliğ' olanlara 1 inci maddenin (C) ve 
(D) bentlerindeki kayıtlardan vareste tutulmak şartiyle avukatlık ruh
satnamesi verilir. Sicilleri itibariyle vazifelerinden çıkarılmış olanlar hak
kında bu hüküm tatbik olunmaz. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adliye Vekili yürütür. 

9/3/1954 

Dûarıır Csı^t» 
No. Baslığı Tertip Cilt Sahiın Sn« 

İlgi l i Kanunlar : 
708 Muhama t K a n u n u n u n b a z ı m e v a d d m ı m u a d d i l K a n u n 

6 /1 /1928 3 7 168 272 
3499 A v u k a t l ı k K a n u n u 27 /6 /1938 3 19 1517 3959 

İstanbul 'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaral ı 
Hazineye ait binanın Emlâk Kredi Bankasına satılmasına ve 

Bankaca yaptırılacak binaya Hazinenin de iştirakine 
mezuniyet verilmesine dair Kanun 

Kanun No : 6339 Kabul tarihi : 9/3/1954 

Madde 1 — İstanbul'da Eminönü'nde Şeyh Mehmet Geylâni Ma
hallesinin Dirlik Sokağında kâin 57 - 63 ve 63/3 kapı ve 405 ada 18 par
sel numaralı binayı yedi yüz bin lira mukadder kıymet üzerinden Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına satmaya Maliye Vekili mezundur. 

Madde 2 — Birinci maddede sözü geçen bina ile bitişiğindeki di
ğer binaların arsalarının tevhidinden meydana gelecek gayrimenkul üze
rine Banka tarafından yaptırılacak binaya 2490 sayılı kanun hükümleri 
ile bağlı olmaksızın kararlaştırılacak nispetler dairesinde iştirake ve bu 
hususta Banka ile gelecek yıllara sâri mukavele akdine ve inşaatı müta
akıp müşterek mülk haline gelecek olan binanın Banka ile mutabık ka
lınacak ve tâyin olunacak kısım ve bölümlerinden Hazinenin ve Bankanın 
ayrı ayrı istifade etmesi için Tapu Kanununun 6217 sayılı kanunla deği
şen 26 ncı maddesi mucibince irtifak hakkı tesis ve tescilini istemeğe 
Maliye Vekâleti mezundur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memur

dur. 
9/3/1954 

• , Resmî 
Düstur G.ıze te 

No. "--alığı Tertip Cilt Sabife Sayı 

İlgili Kanun î . v 

6217 T a p u K a n u n u n u n 26 n c ı maddes in in d e ğ i ş t i r i l m e s i n e dair 
,Kanun 6/1/1954, — — — 8603 
Sözü geçen Kanun : 

2490 Artırma, E k s i l t m e -ve İ h a l e K o n u n u 2 /6 /1934 3 15 1057 2723 

17 MART 1954 

Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 8197 sayılı kanunun 
35 inci maddesinin tadili hakkında Kanun 

Kanun No : 6340 Kabul tarihi: 9/3/1954 

Madde 1 — Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 6197 sayılı kanu
nun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden ayrılan bir eczacının 
bu ayrılış müddeti yirmi dört saati tecavüz ettiği takdirde mahallin 
en büyük sağlık âmirine bir yazı ile haber verilir. Ayrılış müddeti on beş 
güne kadar devam edecekse ikinci eczane bulunmıyan yerlerde eczane
ye; varsa resmî eczanenin eczacısı, yoksa mahallin serbest tabibi, bu
lunmadığı veya kabul etmediği takdirde muvafakatleri ile Hükümet ve
ya belediye tabibi nezaret eder, aksi takdirde eczane kapatılır. 

İkinci bir eczane bulunan yerlerde mesul müdür tâyini kabil olma
dığı takdirde eczane kapalı kalır. Ayrılış müddeti on beş günden fazla 
sürecekse, eczane açık bırakılmak istenildiği takdirde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletinden izin almak ve bir mesul müdür tâyin etmek mecbu
ridir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde rner'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Sıhhat ve içtimai Muavenet ve 

Adliye Vekilleri yürütür. 
9/3/1954 

'—• — , Reın 
Düeîaı 

No. Baslığı Tertip Cilt «•» 

İlgili Kanun : 
6197 E c z a c ı l a r ve E c z a n e l e ı h a k k ı n d a K a n u n 18/12/1933 ~ - — - 859 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Memurlarının Teşkilâtına dair 
olan 5509 sayılı kanuna ek Kanun 

Kanun No : 6341 Kabul tarihi : 9/3/1954 

Madde 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtı
na dair olan 5509 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde yazılı Meclis 
doktoruna almakta olduğu maaşından başka (İhtisas tahsisatı) namı ile 
her ay (500) lira verilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Reisi memurdur. 
9/3/1954 

Düettir Gazel 
No- Baslığı T e r i i p C i l t Spbife Say 

5509 T ü r k i y e B . M . M e c l i s i M e m u r l a r ı T e ş k i l â t ı h a k k ı n d a K a n u n 
9 /1 /1950 3 31 55b 740 

2/3 Ağustos 1944 tarihinden evvel Alman Kli r ing hesabına 
yatırılmış olan avansların iadesine dair Kanun 

Kanun No : 6342 Kabul tarihi : 9/3/1954 

Madde 1 — 18 Nisan 1943 ve daha evvelki tarihli Türk - Alman Tica
ret ve Tediye Anlaşmaları hükümleri dâhilinde yapılmış siparişler karşı
lığında peşinen tediye ve (Kliring hesabı) kanaliyle havale edUrniş olup, 
mukabili malların Türkiye'ye gelmemiş olmasından mütehassıl avans 
alacaklarının; 

Mezkûr Anlaşmalar hükümleri gereğince, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasında açılan (Kliring A hesabı) mn matlubundaki paralar ve 
Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerin kesildiği 2/3 Ağustos 1944 
tarihinden sonra, ,(iA!,rr.>an Kolektif hesabında) toplanmış olan paraların 
mecmuu ile mahsubunun yapılması ve yukarda anılan avanslardan ala
caklı olanların paralarının tamamen ve yetmediği takdirde mütenasiben 
iadesi hususunda Hükümete yetki verilmiştir. 

İade muamelesinin icra tarzı, İcra Vekilleri Heyetince tâyin edilir. 
İcra Vekilleri Heyeti, yukarki mahsup muamelesinin icrasına intizaren, 
tâyin edeceği bir nispet dâhilinde alelhesap ödemelerde bulunmaya Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasını mezun kılabilir. 

Madde 2 — 5813 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükümleri ıı\a.h-
fuzdur. 

(Remil Cmelto) 



17 MART 1954 (Resmî Gazete) Sahife : 8655 
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihînden itibaren mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
9/3/1954 

Reamî 
Düetuı Gazett 

No. Baslığı Tertip Cilt Sabife Sayı 

Jllgili Kanun : 
5813 Almanya i l e ıharf? h a l i n e nihayet verilmesine 'dair Kanun 

18/7/1951 3 32 ¡1830 7866 

Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde 
kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkında 

Kanun 

Kanun No : 6344 Kabul t a r i h i ; 9/3/1954 

Madde 1 — Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı kanunun 33 üncü maddesi 
gereğince girişilecek taahhüt işlerinde kullanılmak ve yıllık miktarı fa
izleriyle birlikte 50 mıilyon lirayı geçmemek üzere 250 milyon liraya ka
dar bono ihracına Nafıa "Vekilinin muvafakati ile Karayolları Umum Mü-
dürlüğü ve bu bonolara kefalet etmeye Maliye Vekili mezundur. 

Çıkarılacak bu bonolar her sene Karayolları Umum Müdürlüğü büt
çesine konulacak tahsisattan itfa olunur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Nafıa Vekilleri 

memurdur. 
9/3/1954 

Resmî Düutur Gamete 

Norf Baslığı Tertip C i l t SaMfc Sayı 

{İlgili Kanun : 
5539 Karayolları Genel Müdürlüğü «>Kurulug ve Görevleri hak

kında Kamın 11/2/1950 3 31 804 7434 

Brüksel'de toplaması Avrapa Ulaştırma Vekilleri Konferan
sında imzalanan bir Avrupa Ulaştırma Vekilleri, Konferan
sının teşkilini derpiş eden Protokolün tasdiki hakkında 

Kanun 

Kanun No : 6345 Kabul tarihi ; 9/3/1954 

Madde 1 — 13 ilâ 17 Ekim 1953 tarihleri arasında Brüksel'de top
lanan Avrupa Ulaştırma Vekilleri Konferansında imzalanan bir Avrupa 
Ulaştırma Vekilleri Konferansının Teşkilini derpiş eden Protokol ile ek
leri olan İçtüzük ve Nihai Senet tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9/3/1954 

Avrupa Ulaştırma Vekilleri Konferansına mütaallik Protokol 
13 ilâ 17 Ekim 1953 tarihleri arasında Brüksel'de toplanan Avrupa 

Ulaştırma Vekilleri Konferansında temsil edilen Hükümetler; 
Milletlerarası ehemmiyeti haiz Avrupa iç nakliyatını tanzim ve ras

yonel bir hale ifrağı zımnında tesirli tedbirlerin alınmasını temin edici 
bir usulün tesisi arzusiyle; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1 
Avrupa Ulaştırma Vekilleri Konferansı 

İşbu Anlaşma ile (Aşağıda «Konferans» diye anılan) bir «Avrupa 
Ulaştırma Vekilleri Konferansı» teşkil edilmiştir. 

Madde — 2 
Konferansın bünyesi 

Konferans, 
a) Bir Ulaştırma Vekilleri Konseyinden (Aşağıda Konsey diye anıl

mıştır ), 

b) Bir Yardımcılar Komitesinden (Aşağıda Komite diye anılmış
tır). 

Mürekkeptir. 
Bu i k i uzuv bir idari sekreterliğin yardımından faydalanır. 

Madde — 3 
Konferansın gayeleri 

Konferansın gayeleri şunlardır : 
a) Milletlerarası ehemmiyeti haiz Avrupa iç nakliyatının en İyi 

şekilde kullanılmasını ve en rasyonel inkişafını tahakkuk ettirmek ga
yesiyle mıntakavi veya umumi bir çerçeve dâhilinde bütün tedbirleri 
almak; 

b) Bu sahadaki Milletler üstü otoritelerin faaliyetini de nazarı 
itibara alarak, Avrupa iç nakliyatı ile alâkalı Milletlerarası teşekküllerin 
çalışmalarını tanzim ve teşvik etmektir. 

Madde — 4 
Konferansın âza ve şerik azaları 

1. İşbu Protokole Âkıd Taraflar konferansın azalarıdır. 
2. Bu hususta bir talepte bulundukları takdirde Amerika Birleşik 

Devletleri ve Kanada Hükümetleri ile şerik âza olarak iltihak talepleri 
Konsey tarafından oy birliği ile kabul edilecek diğer bütün hükümetler, 
konferansın şerik azalarıdır. 

3. Şerik azalar kendilerini Konsey ve Komitenin bütün toplantıla
rında müşahitler vasıtasiyle temsil ettirebilirler. Konferans tarafından 
hazırlanan bütün belgeler kendilerine tebliğ edilir. 

Madde — 5 
Vekiller Konseyi 

Konseyin, kendi hükümetlerinin iç nakliyat işlerinin mesuliyetini 
deruhde etmiş olan vekillerden teşekkül eder. Bir hükümette iç nakli
yat işleri i k i veya daha ziyade vekilin salâhiyeti dâhilinde bulunması 
halinde vekiller, âza hiçbir hükümetin Konseyde bir reyden fazla reye 
sahip olmaması kaydiyle, Konsey çalışmalarına iştirak edebilirler. 

Madde — 6 
Yardımcılar komitesi 

1. Komite, hiçbir Hükümetin bir reyden fazla reye sahip olmama
sı kaydiyle, her Vekile bir yardımcı esasına göre tâyin edilen memurlar
dan teşekkül eder. 

2. Komitenin vazifeleri : 
a) Konsey celselerini hazırlamak; 
b) Konsey tarafından kendisine salâhiyet verilmiş olan meseleler 

ile meşgul olmak; 
c) Konferans neticelerini tatbika ,koymak üzere muhtelif memle

ketlerde ittihaz edilmiş tedbirlerden Konseyi malûmattar etmektir. 

Madde — T 
İdari hükümler 

a) Konferansın idari merkezi Paris olarak tesbit edilmiştir. Kon
sey Konferansın idari merkezinde veya kendisince tesbit edilecek diğer 
bir yerde toplanır. Komite normal olarak Konferansın idari merkezinde 
toplanır; Konsey karar verdiği takdirde, alâkalı Hükümetin muvafaka
t i ile başka bir yerde de toplanabilir. 

b) İdari sekreterlik idari bakımdan Avrupa İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı Sekreterliğine bağlı olmakla beraber, vazifesinin ifasında mün
hasıran Konferansa tabidir. İdari sekreterler konferansın tasvibi ile 
tâyin edilir. Gündemlerin hazırlanması, Konsey ve Komite toplantılarına 
ait rapor, fezleke ve zabıtların tutulması ile vazifelidir. Konferans 

r 

neticelerini kayıt ve vesikaların dağıtılması ve Konferans arşivlerinin 
muhafazası ile görevlidirler. 

Madde — 8 
Tahdit edilmiş gruplar 

a) Konferansın gayeleri içine giren ve bazı azalar için hususi bir 
ehemmiyeti haiz olan meseleleri tetkik ve müzakere edebilmek üzere, 
konferans çerçevesi dâhilinde, tâli gruplar kurulabilir. 
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b) Tâli bir grupun kurulması, bu grup çalışmalarıma umumi sey

rinden habeıdar edilecek olan, konseye tebliğ edilmelidir. 

c) Diğer azalar, ilgilendikleri takdirde, tâli grupun tetkik ve mü
zakerelerini takibe kabul edilecekler fakat bu tetkik ve müzakerelerin 
Konferans çerçevesi dâhilinde görüşülmesine mümanaat edemiyecekler-
dir. 

Madde — 9 

Konferans kararları 

a) Konferans esnasında alınan kararlar bu kararlara iltihak eden 
memleketlerde mevkii tatbika konur; bu maksatla alâkalı Ulaştırma 
Vekilleri kendi millî salâhiyetleri dâhilinde her türlü gerekli tedbirleri 
alacaklar veya teklif edeceklerdir. 

b) Eğer umumi veya kısmî bir Milletlerarası Anlaşma akdi lüzum
lu görülürse, alâkalı her Ulaştırma Vekili, Hükümetinden, bu milletler
arası anlaşmayı akdetmek için, kendi adına veya bu maksatla tâyin 
edilmiş bir veya birçok kimse adına hazırlanmış salâhiyetnameler ister. 
Bu şekilde bir kısım âza Hükümetler arasında aktedilen her anlaşma 
diğer âza Hükümetlerin iltihakına açık bulunacaktır. 

*) Bazı hususi ahvalde, konferans veya tâli bir grup, yukardaki 
(a) vc (b) fıkralarına rağmen, verilen reylerin ittifakı ile, kararlarım-, 
karar verme salâhiyeti ile mücehhez milletlerarası bir teşkilâta, bu ka
rarı kendi kararı gibi kabul etmesi talebi ile gönderebilir. 

d) Konferansa âza fakat yukardaki ıc) fıkrası hükümlerine göre 
bir karar alan milletlerarası bir teşkilâta dâhil bulunmıyan her Hükümet, 
bu kararla bağlı imiş gibi hareket etme arzusunda olduğunu Konferansa 
tebliğ edebilir. 

Madde 10 

Malî rejim 

a) Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı İdari Sekreterliğin masraf 
ve maaşlarını deruhde ve konferansın iyi işlemesi için gerekli maddi im
kânları temin etmeye davet edilecektir. Konferans uvuzlarmdan biri mer
kezinden başka bir yerde toplandığı takdirde, davet eden memleket bu 
toplantıdan mütevellit masrafları, Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 
uhdesinde bulunan İdari Sekreterlik maaşları hariç olmak kaydiyle, der
uhde eder. 

b) Konferansa âza olup Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına âza 
bulunmıyan Hükümetler Konferans masraflarına, bu Hükümetlerle Av
rupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı arasında kararlaştırılacak hususi hü
kümlere göre, iştirak ederler. 

c) İşbu madde ile yukardaki 7 nci madde hükümlerinin tatbik şart
ları Konferans ile Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı arasında bir an
laşma mevzuunu teşkil edecektir. 

Madde — 11 

Milletlerarası Teşekküllerle münasebetler 

a) Konferans, Avrupa iç nakliyatı meseleleriyle alâkalı Milletler
arası, Milletler Üstü, Hükümetierarası ve Hükümetlerle alâkası olmıyan 
teşkilâtlarla münasebetler kurabilir. 

b) Hususi bir tetkiki icabettirebilecek muayyen teknik meseleler 
Konferansa arz edildiği takdirde, Konsey veya Komite mümkün olan her 
ahvalde ve kendisine en uygun gözüken şekilde Avrupa iç nakliyatı ile 
alâkadar hükümetlerarası veya hükümetlerarası olmıyan milletlerarası 
yetkili bir teşkilâta lüzumlu tetkikleri yapma işini verebilir. Komite, bu 
tetkiklere dayanarak kararını tasvip için Konseye bildirir. 

c) 1. Umumi iktisadi bir ehemmiyet arz eden Avrupa iç nakliyat 
meseleleri üzerinde Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı ile istişare et
mekte keza yukardaki (a) fıkrasında zikrolunan diğer teşkilâtlarla da 
bunların her birinin sahasına taallûk eden nakliyat meseleleri üzerinde 
istişarede bulunmakta Konferansın büyük menfaati olacağı kabul edil
miştin Mümkün görülen her defasında bu istişarelere bir mütekabiliyet 
vasfı verilecektir. 

2. Eğer Avrupa iktisadi İş Birliği Teşkilâtı, Konferans tarafından 
mütalâa edilen bir meselenin umumi iktisadi bir ehemmiyeti haiz oldu
ğuna kanaat getirirse oy birliği ile kendisiyle istişarede bulunulmasını ta-

lebedebilir, şu şartla ki Konferansda kendi salâhiyeti dâhilinde buiunan 
meseleler üzerinde aynı şartlarla Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı ta
rafından istişarede bulunulmasını istiyebilir. 

Madde — 12 
İç tüzük 

1. İşbu Protokole ek olan içtüzük Konferans çalışmalarını tanzim 
eder. 

2. Konsey oy birliği ile alman bir kararla, içtüzüğü gözden geçire
bilir veya tamamlryabilir. 

Madde — 13 
Tadilât 

İşbu Protokol, vekiller oy birliği ile kararlarını bildirmeleri ve hü
kümetlerince salâhiyetlendirilmiş bulunmaları şartiyle, Konsey tarafından 
tadil edilebilir; tadiller, bütün hükümetlerce tasvibini mütaakıp mer'iye
te girer. 

Madde 14 
lmza,tasdik ve mer'iyete giriş 

1. İşbu Protokol, 13 ilâ 17 Ekim 1953 tarihleri arasında Brüksel'de 
yapılan Avrupa Ulaştırma Vekilleri Konferansında temsil olunan bütün 
memleketlerin imzalarma, 1 Mayıs 1954 tarihine kadar açık bulunacaktır. 

2. Bu hükümetlerden her biri işbu Protokole, 
a) Tasdik şartı kaydı olmadan imza ile, 
b) Tasdik şartı kaydı ile imza ve bilâhara tasdik ile, 
Akıd Taraf olabilir. 
3. İşbu maddenin 2 (b) bendinde zikredilen hallerde tasdik belgeleri 

Belçika Hükümetine tevdi edilecek ve tasdik bu belgelerin tevdii tari
hinde hüküm ifade edecektir. Belçika Hükümetince yukardaki 1 inci bend-
de zikredilen hükümetlere gerekli tebligat yapüacaktır. 

4. İşbu Protokol asgari altı hükümetin bunu, ya tasdik şartına 
bağlamadan imza ederek veya tasdik şartına bağlı olarak imza ve bi
lâhara tasdik edilmiş olarak katî olarak tasvibetmeleriyle mer'iyete girer. 
İşbu Protokolün mer'iyete girmesinden sonra bunu tasdik şartına bağlı 
olmadan imza edecek veya tasdik edecek her hükümet için, Protokol, bu 
imza veya tasdik tarihinde mer'iyete girer. 

5. Bununla beraber işbu Protokolün mer'iyete girmesine değin Pro
tokolü tasdik şartına bağlı olarak imzalamış olan hükümetler, her hangi 
bir gecikmeye mâni olmak için kendi teşkilâtı esasiye hükümlerinin mü
saadesi nispetinde, Protokolü imza anından itibaren muvakkaten tatbik 
mevkiine koymayı kararlaştırmışlardır. 

Madde — 15 

1. İşbu Protokolü imzalamamış bulunan her Avrupa Hükümeti, 
Konferansa taraf olmak talebi Konsey tarafından oy birliği ile kabulünü 
mütaakıp iltihak suretiyle Âkıd Taraf olabilir. 

2. İltihak belgeleri Belçika Hükümetine tevdi edilecek ve iltihak 
belgelerin tevdii ile birlikte hüküm ifade edecektir. 

Madde 16 

Fesih 
Her âza Hükümet işbu Protokolü keyfiyetten diğer âza hükümetleri 

haberdar edecek olan Belçika Hükümetini altı ay önce ihbar etmek şar
tiyle feshedebilir. 

Yukardaki hususları tasdik zımnında, bu husus için yetkili kılınmış, 
tam salahiyetli aşağıdaki murahhaslar işbu Protokolü imzalamışlardır. 

İşbu Protokol 17 Ekim 1953 tarihinde Brüksel'de, İngiliz ve Fransız 
lisanlarında her ik i metin de aynı derecede muteber olmak üzere tek bir 
nüsha tanzim ve bütün iştirak edenlere tasdik edilmiş nüshaları gönde
recek olan Belçika Hükümeti arşivlerine teslim edilmiştir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti için: 
Avusturya için : 
Belçika için : 

Seebohn 

P. W. Segers ı(tasdik şartına mu
allâk olmak üzere) 
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Danimarka için : Palle Chrıstensen (Ad referendum) 
İspanya için : Le Compte de Vallellano 

(Tasdik şartına muallâk olmak 
üzere) 

Fransa için: J. Chastellaın. 
Büyük Britanya ve Şimali İrlânda 
Birleşik - Kırallığı için : Selkırk (Tasdik şartına muallâk 

olmak üzere) 
Yunanistan için : 
İtalya için : Bemardo Mattarella 
Lüksemburg için Ad referendum 
ve 10 ncu maddesi gereğince akte-
dilecek anlaşmanın kabul edilmesi 
kaydiyle. V. Bodson 
Norveç için : Jakob Pettersen ,(Tasdik şartına 

muallâk olmak üzere) 
Holânda için : J. Algera (Tasdik şartına muallâk 

olmak üzere) 
Portekiz için : M. Gomes ide Araujo l(Ad referen-* 

dum) 
İsveç için : Sven Andersson (Tasdik şartına 

muallâk olmak üzere) 
İsviçre için : Escher 
Türkiye için : K. Zeytinoğlu (Tasdik şartına mu

allâk olmak üzere) 
Trieste Serbest Bölgesinin İngiliz- Cosulich (Tasdik şartına muallâk 
Amerikan kısmı için : olmak üzere) 

Avrupa Ulaştırma Vekilleri Konferansı İçtüzüğü 
Madde — 1 

Konsey 
a) Konsey, mevcut azaların ekseriyeti ile, başkan ve i k i başkan 

vekilinden müteşekkil bir büro seçer. Bu büro, prensip itibariyle her sene 
seçilir ve yenisinin tâyinine kadar vazifede kalır. 

b) Müddeti biten başkanın yerine normal olarak geçen senenin bi
rinci başkan muavini ve bu sonuncunun yerine de başkan muavini geçer. 

c) Eğer müddeti esnasında büronun bir âzası kendi Hükümeti nez-
dindeki Ulaştırma Vekilliği vazifesini terkederse, vazifesini devir alan 
vekil otomatik olarak bunun yerine geçer. 

Madde — 2 
Konsey, prensip olarak reisinin daveti üzerine senede asgari bir kere 

toplanır. Ayrıca âza adedinin üçte birinin talebi üzerine reis konseyi top
lantıya davet eder. 

Madde — 3 
Komite 

Komite Bürosu .bir başkan ve i k i başkan muavininden terekküp 
eder. Konsey Bürosu ile Komite Bürosu arasında sıkı bağı muhafaza et
mek gayesiyle Komitenin reis ve başkan muavinleri, ayrıca Konsey reis 
ve başkan muavinlerinin yardımcılarıdır. 

Madde — 4 
Komite, lüzumlu gördüğü kadar sık ve her halde Konsey celseleri 

esnasında içtima eder. Âzalarının talebi veya asgari üçte birinin anlaş
ması üzerine reis Komiteyi, ayrıca toplantıya davet eder. 

Madde — 5 
Konseyce hilâfında bir karar ittihaz edilmedikçe Konsey ve Komite 

celseleri aleni değildir. 

Madde — 6 
Tâli gruplar 

Protokolün 8 inci maddesine uygun olarak kurulan tâli gruplar ken
di çalışma metodlarını tanzim ederler. 

Madde — T 
Gündem 

a) Konsey veya Komitenin her oturumundan Önce ilg i l i büro bir 
muvakkat gündem tesbit eder. 

b) Gündemin birinci maddecinde, Konferans kararlarını mevkii 
tatbika koymak üzere, üye memleketler tarafından alınan tedbirlerin 
tetkiki yer alır. 

c) Muvakkat gündem, Konseyin her celsesinden en az altı hafta ve 
Komitenin her celsesinden en az üç hafta önce bütün azalara tevzi edilir. 

d) Her celsenin açıldığında her âza, muvakkat gündeme bir me
seleyi ithal etmek hakkına sahiptir. Gündem, bundan sonra, mevcudun 
ekseriyeti ile kabul edilir. 

Madde — 8 
Reyler 

Hilâfına bir hüküm mevcut olmadıkça, çalışmaların yürütülmesine 
taalluk eden meselelerle il g i l i usul hakkında Konsey veya Komite tara
fından alınan kararlar mevcut azaların ekseriyeti ile kabul edilir. 

Madde — 9 
Nisap 

Konsey veya Komitenin her toplantısında azaların üçte ikisi mevcut 
bulunduğu veya temsil edildiği takdirde nisap teşekkül eder. 

Madde — 10 
Zabıt 

Konsey veya Komitenin her celsesi için bir zabıt tanzim olunur. 

Madde — 11 
Dinleme 

Konferans, Milletlerarası bir teşkilâtın salâhiyeti sahasına giren bir 
meseleyi müzakere ettiği zaman, mevzuubahis Teşkilâtın bu husustaki 
görüşünün öğrenilmesini teminen Komite ekseriyetin kararı üzerine ge
reken tedbirleri ittihaz eder. 

Madde — 12 
Muhtelif hükümler 

Konsey veya Komite Bürosu tarafından hilafı kararlaştırılmadıkça, 
Konferans tarafından hazırlanan belgeler âza ve şerik azalara tebliğ 
edilir. 

Madde — 13 
Konsey Bürosu, Konseyin muvafakati ile Konferans çalışmaları hak

kında basına mahsus tebliğler neşredebilir. 

Nihai Senet 
13 ilâ 7 Ekim 1953 tarihleri arasında Brüksel'de toplanan Avrupa 

Ulaştırma Vekilleri Konferansı; 
Avrupa iç nakliyatına mütaallik meseleler üzerinde mutabakata var

mak gayesiyle; 
Avrupa Ulaştırma Vekilleri Konferansına mütaallik bir .Protokol ile 

buna ekli bir İçtüzük hazırlamış ve imzaya açmıştır. 
Ayrıca da, aşağıdaki mevzulara taallûk eden şu kararları ittihaz 

etmiştir : 
1. Demiryolu nakliyatına mütedair : 
— Yük vagonlarının müştereken kullanılması; 
Demiryolu ile - eşya nakliyatında rasyonel bir güzergâh kabulü ve 

tarifelerin tevhidi; 
— Malzemenin standardizasyonu ve elektrikleştirilmesi; 
— Demiryolu malzemesi mubayaalarının milletlerarası finansmanı; 
— Demiryolu nakliyatı hakkındaki milletlerarası sözleşmelere işti

rak eden memleketler adedini çoğaltmak ve ihtisas teşekküllerince ha
zırlanan milletlerarası sözleşmelerin tasdikını çabuklaştırmak gayesiy-
le alınacak tedbirler; 

2. Karayolu nakliyatına mütedair : 
— Milletlerarası karayolu güzergâhının geliştirilmesi; 
— Karayollarının işaretlendirilmesi; 
—- Motorlu taşıtların ağırlık ve ebatları; 
— Milletlerarası karayolu nakliyatının nizamlanması; 
— Karayolu trafiği; 
— Milletlerarası büyük trafik yolları üzerinde gümrük büroları te

sisi; 



Sahife: 8658 (Resmi Gazete) 17 MART 1954 

3. Seyrisefaine müsait su yollarında nakliyata mütedair: 
— Bütün Avrupa'yı ilgilendiren su yolları projesine ait bir listenin 

hazırlanması; 
— Seyrisefalne müsait su yollarının işletilmesinden doğan millet

lerarası meseleler; 
4. Üç ulaştırma şeklini de ilgilendiren umumi mahiyeti haiz me

selelere mütedair: 
— Nakliyat sahasında yatırımlar; 
— Çabuk bozulan maddeler. 
Yukardakİ hususları tasdik zumunda aşağıda imzası bulunanlar işbu 

Nihai Senedi imzalamışlardır. 
17 Ekim 1953 tarihinde Brüksel'de Fransız ve İngiliz lisanlarında 

bir tek nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti için: Seebohm 
Avusturya için: 
Belçika için : P. - W. Segers 
Danimarka için: Palle Ohrıstensen (Ad referen-

dum ) 
ispanya için : Le Compte de Vallellano 

!(Tasdik şartına muallâk olmak 
üzere) 

Fransa için : J. Chastellain 
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda 
Birleşik - Kırallığı için : Selkırk 
Yunanistan için: 
italya için : Bernardo Mattarella 
Lüksemburg için : V. Bodson 
Norveç için : Jakob Pettersen 

(Tasdik şartına muallâk olmak 
üzere) 

Holânda için : J. Algera 
Portekiz için: M. Gomes de Araujo 
isveç için r Sven Andersson 
isviçre için: Escher 
Türkiye için : K. Zeytinoğlu 
Triyeste Serbest Bölgesinin ingi
liz - Amerikan kısmı için : Cosulich 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâta Statüsü Tadilnamesinin 
tasdikına dair Kanun 

Kanun No : 6346 Kabul tarihi: 9/3/1954 

Madde 1 — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının 
4/6/1953 tarihinde Cenevre'de akdettiği 36 ncı toplantısında kabul edilen 
«Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü Tadilnamesi» tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
9/3/1954 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü Tadilnamesi 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenev

re'de toplantıya davet edilerek adı geçen şehirde 4 Haziran 1953 tari
hinde otuz altıncı toplantısını akdeden Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin sekizinci! maddesini teşkil eden mevzuu ince-
leylp Teşkilât Statüsünün Yönetim Kurulunun üye sayısına mütaallik 
bulunan hükümlerindeki «otuz iki», «on altı», «on iki» ve «sekiz» sayılan 
yerine «kırk», «yirmd», «on altı» ve «on» sayılarının konmasını karar
laştırdıktan sonra, 

Bin dokuz yüz elli üç yılı Haziran ayının yirmi beşinci günü, Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 1953 tarihli tadilnamesi adını 
taşıyacak olan ve Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün değişti
rilmesine ait bulunan aşağıdaki metni kabul etmiştir. 

Madde — 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün halen yürürlükte olan 

metninin 7 nci maddesinin 1, 2 ve 8 inci fıkralariyle 36 ncı maddesinde yer 

almış bulunan «otuz iki», «on altı», «on iki» ve «sekiz» sayıları yerine 
sırasiyle, «kırk», «yirmi», «on altı» ve «on» sayılan konulmuştur. 

Madde — 2 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün bugün yürürlükte olar 

metninin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesi kaldırılmıştır. 

Madde — 3 
Bu tadilnamenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren Milletler

arası Çalışma Teşkilâtı Statüsü, yukardaki maddelere tevfikan, muaddel 
şekliyle hüküm ifade edecektir. 

Madde — 4 
Bu tadilnamenin yürürlüğe girmesini mütaakıp, Milletlerarası Ça

lışma Bürosu Genel Müdürü, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 
bu tadilname hükümleriyle değiştirilmiş şekline uygun resmî mahiyetteki 
bir metnini kendisi tarafından gereği veçhile imza edilmiş iki asli nüsha 
halinde hatırlatacaktır. Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bü
rosu arşivine vazolunacak diğeri ise, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 
102 nci maddesi hükümlerine tevfikan, tescil edilmek üzere, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Genel Müdür, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı üyelerinden her birine, bu metne uygun tasdikli birer 
suret gönderecektin 

Madde — 5 
Bu tadilnamenin resmî iki nüshası Konferans Başkaniyle Milletler-

arası Çalışma Bürosu Genel Müdürünün tez asını taşıyacaktır. Bu nüsha
lardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu arşivine vazolunacak, diğeri ise, 
Birleşmiş Milli etler Andlaşmasının 102 nci maddesi hükümlerine tevfikan 
tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecek
tir. Genel Müdür, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerinden her birine, 
bu tadiinameye uygun tasdikli birer nüsha gönderecektir. 

Madde — 6 
1. Bu tadilname hakkındaki tasdikler veya kesin kabuller Milletler

arası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilecektir. Genel Müdür bu 
husustaki malûmatı Teşkilât üyelerine iblâğ edecektir. 

2. Bu tadilname, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 36 
ncı maddesinde derpiş edilmiş bulunan şartlar dairesinde yürürlüğe gi
recektir. 

3. Bu tadilnamenin yürürlüğe girmesini mütaakıp, Milletlerarası 
Çalışma Bürosu Genel Müdürü keyfiyeti Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tının bütün üyeleriyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecektir. 

Yukardakİ metin, otuz altıncı toplantısını Cenevre'de akdetmiş bu
lunan ve 25 Haziran 1953 tarihinde toplantısına son verdiği İlân edilen 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı tarafından usulüne 
uygun şekilde kabul olunan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü Ta-
dilnamesinin resmî metnidir. 

Bu tadilname metninin İngilizce ve Fransızca dillerinde kaleme 
alınmış nüshalarından her ikisi de aynı derecede muteberdir. 

işbu 1953 Haziranının yirmi altıncı günü keyfiyetin tasdiki zım
nında imza edenler : 

Konferans Başkanı Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürü 
David A. Morse 

(İmza) 
Irving M. Ives 

(imza) 

Tavzih notu 
Statünün 7 nci maddesinin 1, 2 ve 8 inci fıkralariyle 36 ncı mad

desinin bugün yürürlükte olan metinleri ve aynı hükümlerin yukardaki 
tadilname ile teklif olunan değiştirilmiş metinleri, malûmat husulü için, 
aşağıda karşılıklı sütunlar halinde gösterilmiştir : 

Bugünkü metin Teklif edilen muaddel metin 
Madde — 7 

1 — Yönetim Kurulu : 
Hükümetleri temsil eden on al

tı, iş verenleri temsil eden sekiz 
ve, işçileri temsil eden sekiz, ki 
ceman otuz iki kişiden terekkü-
bedecektir. 

Madde — 7 
1 — Yönetim Kurulu : 
Hükümetleri temsil eden yirmi, 

iş verenleri temsil eden on ve iş-
çilleri temsil eden on, ki ceman 
kırk kişiden terekkübedecektir. 
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2 — Hükümetleri temsil eden 

on altı «kişiden sekizi, en büyük 
sınai ehemmiyeti haiz üyeler ta
rafından ve sekizi, yukarda z i k r i 
geçen sekiz üyenin murahhasları 
dışında olmak üzere Konferansta 
mevcut Hükümet murahhasları ta
rafından bu husus için seçilen üye
ler tarafından tâyin edilecektir. 

Temsil edilen on altı üyeden 
altısı Avrupa dışı Devletler ola
caktır. 

8 — Yönetim Kurulu, kendi iç
tüzüğünü tanzim edecek ve bizzat 
tesbit edeceği tarihlerde toplana
caktır. Kurula dâhil şahıslardan 
on i k i kişinin yazılı müracaatı 

2 — Hükümetleri temsil eden 
yirmi kişiden onu, en büyük sınaî 
ehemmiyeti haiz üyeler tarafından 
ve onu, yukarda z i k r i geçen on 
üyenin murahhasları dışında ol
mak üzere Konferansta mevcut 
Hükümet murahhasları tarafından 
bu husus için seçilen üyeler tara
fından, tâyin edilecektir. 

8 — Yönetim Kurulu, kendi iç
tüzüğünü tanzim edecek ve bizzat 
tesbit edeceği tarihlerde toplana
caktır. Kurula dâhil şahıslardan 
on altı kişinin yazılı müracaatı 

üzerine, özel bir toplantı yapıla
caktır,. 

üzerine, özel bir toplantı yapın
caktır. 

Madde — 36 
Mevcut üyelerin üçte i k i oy ço

ğunluğu ile, Konferansça bu Sta
tüde yapılması kabul edilen de
ğişiklikler, bu Statünün 7 nci 
maddesinin 3 üncü fıkrası gere
ğince en büyük sınai önemi haiz. 
olmak sıfatiyle Yönetim Kurulun
da temsil edilen sekiz üyenin be
şi dâhil bulunmak üzere, Teşkilât 
üyelerinin üçte ikisi tarafından 
onanmalarını veya kabul edilme
lerini mütaakıp yürürlüce gire
ceklerdir. 

Mevcut üyelerin üçte iki oy ço
ğunluğu ile, Konferansça bu Sta
tüde yapılması kabul edilen de
ğişiklikler, bu Statünün 7 nci 
maddesinin 3 üncü fıkrası gere
ğince en büyük sınaî Önemi haiz 
olmak sıfatiyle Yönetim Kurulun
da temsil edilen on üyenin be
şi dâhil bulunmak üzere, Teşkilât 
üyelerinin üçte iki s i tarafından 
onanmalarını veya kabul edilme
lerini mütaakıp yürürlüğe gire
cektir. 

Madde — 36 

İ L A N L A R 

M. M. V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile ihaleye konulan 
50 ton yufkaya teklif edilen fiyat âmiri itaca pahalı ıgörüldüğünden tek
rar kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

îhalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir. 
Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ve İstanbul Levazum Amirliği 

ilân kısmında görülebilir. 
İsteklilerin belirtilen gün ve suatten bir saat evveline kadar teklif 

(mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
Cinsi: yufka, miktarı: 50.000 kilo, T, fiyatı: 75 kuruş, T. tutarı 

37.500 lira, G. teminatlı: 2.813 lira, ihale günü: 29/3/1954, saati: 11 de. 
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M. S. V. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî birlik ihtiyacı için Erzurum'da gösterilecek yere teslim ve 
monte edilmek üzere bir aded alternatör kapalı zarfla .<atın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (24000) lira olup geçici teminatı (1800) liradır, ihalesi 
22/3/1954 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân 
kısmında görülür. Taliplerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline 
kadar hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz karşılığında Ko. Bşk 
na vermeleri. 372 / 5-5 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartlyle 
1429 kilo bronz çubuk kapalı zarfla satm alınacaktır. Muharnımcn bedeli 
(20000) lira olup geçici teminatı (İ500) liradır, îhalesi 22/3/1954 Pazar
tesi günü saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
hergün Komisyonda ve istanbul Lv. Â. ilân kısmında' görülür. Taliplerin 
belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar hazırlayacakları teklif 
mektuplarını makbuz karşılığında Ko. Bşk. na vermeleri. 

374 / 5-5 

Tekirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 953/605 
Davacı Necla Engin Kalb vekili Avukat Necmettin Başaran tarafın

dan davalı Yavuz Mahallesinde Hasan oğlu Mehmet Engin Kalb aleyhi
ne açtığı boşanma dâvasının yapılan duruşması sonunda : 

Dâvah Mehmet Engin Kalb'in gıyabında mahkememizden verilen 
17/2/1954 tarih ve 55 sayılı kararla tarafların boşanmalarına karar veril
miş ve bu hüküm tarihi tebliğden itibaren on beş gün içinde davalı ta

rafından temyiz olunmadıkça mezkûr hükmün kesinleşeceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilân olunur, 

1209 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret Hâkimliğinden : 

953/477 
Davacı Ziraat Bankası İstanbul Şubesi vekili Avukat Sıdkı Koral 

tarafından müracaatla Ahmet Ham di İshakoğlu'nun borçlu ve Süley
man Sabit İshakoğlu'nun Cirantası bulunduğu 11/11/1953 tarihli ve 
7/2/1954 vâde tarihli (9.000.—) liralık kıta emre muharrer senet banka 
tarafından iskonto muamelesinin icrasını mütaakıp zayi edilmiş olduğun
dan bahsile Ticaret Kanununun 638 inci maddesi mucibince iptali zımnında 
açılan dâvada : Keyfiyetin Ticaret Kanununun 638 inci maddesi mucibince 
on beşer gün fasıla ile, 45 gün müddetle üçü resmî ve.üçü de hususi 
gazetlerle ilânına mahkemece karar verilmiş olmakla mezkûr senedin bu 
müddet zarfında "mahkememize ibraz edilmesi aksi takdirde iptaline ka
rar verileceği ilân olunur. 

661 / 3-3 

Dördüncü Ticaret Dairesi Sirkeci Yolcu Salono. 
953/458 
Orhan Özgören Mahkememize müracaatla: îş /Bankası Levazım 

Müdürlüğünden namına. verljen 3227 - 108111 sayılı ve 7/9/1953 tarihli 
TD. 450 liralık çeki kaybettiğinden iptaline karar verilmesini istemiş ol
makla, Ticaret Kanununun 638 inci maddesi gereğince ilân tarihinden 
itibaren 45 gün zarfında bulanın mahkemeye getirmesi, aksi takdirde 
iptaline karar verileceği ilân olunur. 

1197 / 3-2 

Üçüncü Ticaret Dairesi 
Esas No : 1953/420 
Hasan Arslan tarafından Denizcilik Bankasına mensup Necat Va

puruna 13 numaralı seferinde Anamur'dan tahmil ve mürselünileyhi Ha-
I 

l i l özdoğan'a gönderilen 1800 kilo ağırlığında 24 çuval kabuklu fıstığa 
ait 9/10/1953 tarihli ve 3303 sayıîa konişmentonun ziyaı iddiası ile ip
tali talebiyle Öaiil özdoğan tarafından mahkememize ikame olunan 
dâvada : 

Ziyaı iddia olunarak iptali istenilen yukarda tarih ve numarası ve 
(muhtevası yazılı konişmentonun, Resmî Gazetenin son ilân tarihinden 
itibaren 45 gün içinde mahkememize tevdii, aksi takdirde iptaline karar 
verileceği Ticaret Kanununun 638 inci maddesi hükmüne tevfikan ilân 
olunur. 

1198 / 3-3 
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Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : 

1 — Burdur Devlet Has t ah an esinin 1954 yılı günlük ihtiyacından 
olan 7500 kilo erkek koyun eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — Koyun eti miktarı 7500 kilo olup tutan 18000 lira ve % 7t5 
teminatı 1350 liradır. 

3 — İhalesi 1/4/1954 Cuma günü saat 15 de hastanede yapılacak
tır. 

4 — Eksiltmeye istekli olanların belirli ğün ve saatte en az bir 
saat evveline kadar bu işe ait belgeleriyle tekliflerini ve muvakkat temi
natlarını kanuni tarifelere uygun olarak hastahane Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Bu İhaleye ait şartname her gün öğleden sonra hastahanede 
ve İstanbul Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. 

1226 / 4-2 

Kızıltepe Afiliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Kızıltepe'nin Ortagurs Köyünden Aıbdülcelil oğlu Tevfik Eren tara
fından hasımsız olarak açılan tescil dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvacr tarafından tescili talep edilen müddeabih yer Ortagurs Kö
yünün Hubaz mevkiinde vâki sarkan »çay, gariben Hubaz'a giden yol ve 
dağ, şimalen Şeyh Davut Haydar bahçesi, cenuben Hacı Hafsi bahçe-
siyle çevrili bir kıta (bahçe, 

Yine aynı yerde vâki sarkan yol ve Fatma bahçesi, garben çay, 
şimalen Mehmet Hasan Bekiro vereseleri (bahçesi ve cenuben Hacı Şeh-
mus Teyrik foahçesiyle çevrili bir kıta bahçe, 

Yine aynı yerde vâıkı ve Nafliva.namiyle mâruf sarkan çay, garben 
dağa giden yol, şimalen ımağara ve .Hasan Keleş'e ait bağ yeri, cenuben 
Hasan Keleş ıbahçesiyle çevrili k i üç kıta bahçeyi kendi namına tescilini 
talep etmdş ve-bu yolda dâva^açmış bulunduğundan bu yerler üzerinde 
•hak iddia edenlerin bir ay zarfında evrakı (müsbiteleriyle birlikte hâkim
liğimize müracaatları ilân olunur. 

11167 

Borçka Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 954/16 
Borçka'nın Adagül Köyünden Hüseyin oğlu izzet Sancar ve Servet 

Sancar tarafından mahkememizde açılan tescil dâvasında : 
1 — Adagül Köyü Kâtiphanı mevkiinde sarkan şose, 'şimalen 

garben Çoruh Nehri, cenuben Sancak Kaptan arazisi ile çevrili bir dö
nüm miktar ve 300 lira değerinde tarla ve içindeki hane, 

2 — Aynı mevkide sarkan Tump, garben şose, şimalen Kadir Yıl
maz arazisi, cenuben ıSancak Kaptan arazisiyle çevrili 2 dönüm miktar 
ve 300 lira değerinde taria ve içinde mevcut tuğla ocağı ve bina, 

3 — Aynı mevkide sarkan şose, garben Çoruh nehri, şimalen Ka
dir Yılmaz arazisi, cenuben Sancak Kaptan arazisiyle çevrili 4 dönüm 
miktar ve 600 lira- değerinde tarla^ 

4 — Aynı mevkide sarkan şose, garben Çoruh nehri, şimalen San
cak Kaptan arazisi, cenuben Kadir Yılmaz arazisiyle çevrili bir dönüm 
miktar ve 50 lira değerinde tarla, 

5 — Aynı mevkide sarkan şose, garben Çoruh nehri, şimalen Sancak 
Kaptan arazisi, cenuben kayalıkla çevrili 3 dönüm miktar ve 150 lira 
değerindeki beş parça gayrimenkulun davacılar tarafından tapuya tes
cili istenilmekte olduğundan bu gayrimenkuller üzerinde her hangi bir 
suretle hak iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında mah
kememize müracaatları lüzumu ilânen tebliğ olunur. 

1210 
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Esas No : 954/14 
Borçka'nın Adagül Köyü Kâtiphanı mevkiinde : 
1 — Sarkan şose, garben Çoruh nehri, şimalen Osman Terli ara

zisi ve cenuben Servet Sancar arazisiyle çevrili 8 dönüm miktar ve 1000 
lira kıymetinde tarla, maahane ve kiremithane, 

2 — Aynı mevkide sarkan İzzet Sancar arazisi, garben şose, şimaı-
len dere cenuben İzzet Sancar arazisiyle çevrili bir dönüm miktar ve 200 
lira kıymetindeki i k i parça gayrimenkulun aynı köyden İsmail oğlu Ka
dir Yılmaz tarafından namına tapuya tescili istenilmekte olduğundan iş
bu gayrimenkuller üzerinde herhangi bir suretle hak iddia edenlerin bir 
ay zarfında mahkememize müracaatları lüzumu ilânen tebliğ olunur. 

1211 

Nusaybin (Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
F 

953/74 
Nusaybin'in Yıldırım Mahallesinden Seracettin Tuncay tarafından 

Çelikyurt Mahallesinden Giragöz oğlu Gebro aleyhine açmış olduğu teş
ci] .dâvasının yapılmakta olan mıuhak em esinde : 

Davalının namına çıkarılan davetiye ilânen tebliğ edilmiş oldu
ğundan gıyap kararının dahi ilânen tebliğine karar verilerek duruşma 
1/4/1954 günü saat 9 a ıtaliik edilmiştir. Dâvâlının mezkûr günde mahke
meye gelmediği ve mazeretini bildirmediği ve bir vekil göndermediği 
takdirde duruşmaya gıyabında 'devam olunacağı ilân olunur. 

1185 
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Reyhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/78 
Reyhanlı'nın Değirmenkaşı Mahallesinden Yunus Torun tarafından 

Reyhanlı Tapu Sicil Muhafızlığı ile Abdurrahman Kevakibi vârisleriyle 
Zeki Heykel aleyhlerine açmış olduğu takyidin kaldırılması dâvasında : 

Dâvâlılardan Abdurrahman Kevakibi vârisleriyle Zeki Heykel'in 
ikametgâhları meçhul olduğundan kendilerine ilânen davetiye tebliğ edil
diği halde gelmemiş ve bir vekil de göndermemiş olduklarından yine ken
dilerine ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş Ibulunduğundan duruş-
ma günü olan 5/4/1954 Pazartesi günü saat 9 da mahkemeye gelmeleri 
veya kanuni bir vekil göndermeleri aksi takdirde duruşmaya gıyapların
da devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen duyu
rulur. 

1151 

953/76 
Reyhanlı'nın Değirmenkaşı Mahallesinden Ayyuş Bağıran tarafın

dan Reyhanlı Tapu Sicil Muhafızlığı ile Abdurrahman Kevakibi vârisleri 
ve Zeki Heykel aleyhlerine açmış olduğu takyidin kaldırılması dâvasın
da : 

Dâvâlılardan Abdurrahman Kevakibi vârisleriyle Zeki Heykel'in 
ikametgâhları meçhul olduğundan kendilere ilânen davetiye tebliğ edil
miş olduğu halde gelmemiş ve vekil de göndermemiş olduklarından yine 
kendilerine ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş bulunduğundan 
duruşma günü olan 5/4/1954 Pazartesi günü saat 9 da mahkemeye gel
meleri veya kanuni bir vekil göndermeleri gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere ilânen duyurulur. 

1152 

953/232 
Reyhanlı'nın Değirmenkaşı Mahallesinden Abdurrahman Tokdemir 

tarafından Reyhanlı Tapu Sicil Muhafızlığı ile Abdurrahman Kevakibi vâ
risleriyle Zeki Heykel aleyhlerine açmış olduğu takyidin kaldırılması dâ
vasında : 

Davalılardan Abdurrahman Kevakibi vârisleriyle Zeki Heykel ilâ
nen davetiye tebliğ edildiği halde gelmemiş ve bir vekil de göndermemiş 
olduklarından yine kendilerine ilânen gıyap kararı tebliğine karar veril
miş bulunduğundan duruşma günü olan 5/4/1954 Pazartesi günü mahke
meye gelmeleri veya kanuni bir vekil göndermeleri aksi takdirde duruş
maya gıyaplarında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen duyurulur. 

1153 

953/255 
Reyhanlı'nın Değirmenkaşı Mahallesinden Ahmet Kanal tarafından 

Reyhanlı Tapu Sicil Muhafızlığı ile Abdurrahman Kevakibi vârisleri ve 
Zeki Heykel aleyhlerine açmış olduğu takyidin kaldırılması dâvasında : 

Dâvâlılardan Abdurrahman- Kevakibi vârisleriyle Zeki Heykel'in 
ikametgâhları meçhul olduğundan kendilerine ilânen davetiye tebliğ 
edildiği halde gelmemiş ve vekil de göndermemiş olduklarından yine 
kendilerine ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş bulunduğundan 
duruşma günü olan 5/4/1954 Pazartesi günü saat 9 da mahkemeye gel
meleri veya kanuni bir vekil göndermeleri aksi takdirde duruşmaya gı
yaplarında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilâ
nen duyurulur. 

1154 
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G&ziancep 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 954/114 
Gaziantep'le Çakmak Mahallesi Burhan Sokak No: 12 de oturur 

Talip kızı Zennup Demirbaş tarafından Tabakhane Ağnacar Camii men
zili Hacı Şükrü yedinde Mahmut Demirbaş aleyhine açmış olduğu bo
şanma dâvasının duruşmasında : 

Dâvâlı için çıkarılan davetiyeye verilen şerhte kendisinin semti meç
hule gitmiş o'daguadoB tebliğ edilememiş olup ilânen tebliğine karar 
verilmiş olduğundun duruşmamn bırakıldığı 14/4/1954 günü saat 9 da 
1. Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunması için davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 
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Şarköy Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 951/253 
Yeniköyden Şerafettin oğlu Zekeriya Candakcı tarafından Yeniköy-

den Hamdullsh kızı, î-Tacer Candakçı ve tapu idaresi ve Hazine aleyhine 
acılan tapu kayıt iptali dâvasının yapılan yargılamasında : 

Dâıraklardan Kacer Candakcı'nın adresi meçhul kalmış olması se
bebiyle kendisine ilânen tebligat ifasına karar verilmiş olduğundan dâvâ
lının yargılama günü olan 2/4/1954 Cuma günü saat 9,30 da mahkemede 
bizzat hazır bulunması veya bir vekil göndermesi lüzumu davetiye yerine 
kaim olmak üzere tebliğ olunur. 
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Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/678 
Gıyap kararı 

Davacı Biga'mn Örtülüce K. den Rifat Berber tarafından, dâvâlı 
karısı İzmir - Zeytinlik Sokak No. 1168, hane No. 45 de Kıymet Berter 
aleyhine m-ıhkememize açılan ihtar dCvasının duruşmasında : Dâvâlıya 
ilânen tebligat yapıldığı kaide duruşmaya geldiğinden hâkimlikçe ilânen 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan 6/4/1954 Salı günü saat 
10 da dâvâlı mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendirlini temsil 
edecek bir vekil de göndermediği takdirde gıyabında duruşmaya devam 
olunacağı gıyap kararı tebligatı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Nazimiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

(Yemin davetiyesi) 
853/4 
Nazimiye Gezici Başöğretmeni davacı Cahit Doğa'mn, Bursa Veziri 

Mahallesinden dâvâlı îrfan Algan aleyhine açmış olduğu alacak dâvasının 
Nazimiye Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılamasında: 

Davacının dâvâlıyı yemin teklif etmesi üzerine Cahit Doğan tara
fından İrfan Algan'a 90 lirası elden ve 50 l'rası posta ile ceman 140 lirayı 
Cahit Doğan'dan almadığına dair yemini kabul veya eda edip etmiye-
ceğinin sorulması ve dâvâlıya gelmediği takdirde işbu yemin edeceği 
vakıanın sabit ve kendisinin yeminden kaçınmış sayılacağı kaydı ile da
vetiyeyi tel/iğ ve kabul eylediği takdirde yeminin icrası zımnında Bursa 
Sulh Hukuk Mahkemesine talimat yazılıp talimatın dâvâlı adresi meç
hul bulunduğundan biiâ tebliğ iadesi üzerine dâva gıyabında cereyan eden 
dâvâlıya keyfiyetin davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğine 
ve oturumun 1/4/1954 Perşembe günü saat 9/10 na bırakılmış olduğu ilân 
olunur. 
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954/3 
Davacı: Nazimiye'nin Hakis Köyünden Keko '(Kekil) oğlu Bako 

Aydoğdu tarafından dâvâlı Nazimiye Nüfus İdaresi aleyhine Nazimiye 
Asliye Hukuk Mahkemesine açılan Bako adının Burhan olarak tashihi 
dâvasının yapılan duruşması sonunda: 

Yukarda açık hüviyeti yazılı davacının Bako adının «Burhan» ola
rak tashihine ve bu hususun Resmî Gazete ile ilânına 2/3/1954 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan itiraz edenlerin bir sene içinde mahkememize 
müracaat etımesi ilân olunur. 
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Saray Mahkeme Başkâtipliğinden : 

Dosya No : 951/335 
Saray'ın B. Manika Köyünden SaUrrı, Hanife, Cemile, Kelımiye, 

Hadcc, Seyfi, A l i ve Müzeyyen'e ait Büyükmanika Köyü Kördere mev-
ki ' idc kâin tarafları sarkan Salih, şimoten Adem, gar ben ismail, cena-
lıen Hüseyin ile. huduliu 20 dekar yüz ölçülü tarlanın biimüz<ıyecle satıl-
nasırca ve bedelinin hissedarlar arasında taksimine Saray Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 25/i'">933 g'ün ve 335/56 numaralı ilâmı ile karar veıiin.iş 
ve gayıimeıikule biliıkişi marifetiyle beher dekarına 50 lira kıymet tak
dir ediLıiiş ve gayrimenkul 31/3/1954 Çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
kadar açık aıtırnıa ile Saray Mahkeme Kaleminde satılacaktır. Artırma 
şartnamesi 1/4,1954 tarihinden itibaren 951/335 dosya numarası ile her
kesin görebilmesi için açıktır. 

Fazla malûmat almak isteyenler dosya ve şartnameleri görebilirler. 
1 — Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin <% 7,5 u nispe

tinde pey akçesi tevdi edilmesi şarttır. 
2 — İşbu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia, eden varsa ilân ta

rihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müspiteleri ile birlikte yukardaki 
desya numarası ile Satış Memurluğuna bildirmeleri, aksi halde hakları 
tapu siciliyle sabit olmadıkça tanınmayacağı, 

3 — Artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malûmatı almış ve bunları kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

4 — Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir, ancak artırma bedeli muhammen kıyme
tin % 75 ini bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ar
tırma on gün daha temdit ile onuncu günü aynı saatte yapılacak artır
mada en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmıyacaktır. 

5 — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde satış bedelini vermezse ihale kararı fesholunarak ken
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arz etmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 7 gün 
müddetle artırmağa çıkarılıp en çok artırana ihale edilir, tki ihale ara-
sm'iaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimisce alıcıdan 
tahsil olunacağı ilân olunur. 
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Darende Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/131 
Darende'nin Mıgdı Köyüne izafeten Mıgdı Köyü Muhtarı ibrahim 

Deniz vekili Veysi Temel'in aynı köyden eski Muhtar A l i Osman oğlu 
Yemliiıa Çalışkan aleyhine .açtığı köy salmasından zimmetine geçen pa
ranın tahsiline karar verilmesi dâvasından dolayı Darende Asliye,Hukuk 
Mahkemesinde yapılan muhakemede: 

Dâvâlı Yemliha Çalışkan'm seyyar ticaretle gurbete gittiğinden H. 
U . M . K.nun 141 inci maddesi gereğince mahkemede ya bizzat hazır bu
lunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi için Resmî Gazete ile ilâ
nen tebligat yapıldığı halde daveti kanuniyeye icabet etmediğinden hak
kında gıyap kararı çıkarılmasına ve gıyap kararının da ilânen tebliğine 
ve duruşmanın 7/4/1954 Çarşamba günü saat ona talikma karar veril
miş olduğundan muayyen gün ve saatte dâvâlı mahkemeye gelmediği 
veya bir temsilci göndermediği takdirde badema duruşmaya kabul edil-
miyeceği iddia ve vakıaları kabul etmiş sayılacağı tebliğ olunur. 
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953/148 
Davacı Darende'nin Mıgdı K. den A l i Osman kızı Ekâbir Çalışkan 

vekili Veysi Temel'in aynı köyden Al i Osman oğlu Yemliha Çalışkan 
aleyhine açtığı senet iptali dâvasından dolayı Darende Asliye Hukuk 
Mahkemesinde yapılan muhakemede : 

Dâvâlı Yemliha Çalışkan'm, seyyar ticaretle gurbete gittiğinden 
H. U . M. K. nun 141 inci maddesi gereğince mahkemede ya bizzat hazır 
bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi için Resmî Gazete ile 
ilânen tebligat yapıldığı halde daveti kanuniyeye icabet etmediğinden 
hakkında gıyap kararı çıkarılmasına ve gıyap kararının da ilânen tebli
ğine ve duruşmanın 7/4/1954 Çarşamba günü saat ona talikma karar 
verilmiş olduğundan muayyen gün ve saatte davalı mahkemeye gelmediği 
veya bir temsilci göndermediği takdirde badema duruşmaya kabul edil-
miyeceği iddia ve vakıaları kabul etmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 
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Samsun Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/1110 
Dâvâlı : Samsun Mevrek Köyü Kooperatifi Üyesi iken halen ika

metgâhı meçhul Mustafa oğlu Hüseyin Çetin. 
.Mevrek Köyü Kooperatifi taıafmdan aleyhinize ikame olunan tazmi

nat dâvasının duruşmasına vâki ilân en tebligata rağmen gelmediğiniz
den yine hakkınızda ilânen gıyap tebliğine ve duruşmanın da 22'3/1954 
tarih saat 9 a talikma karar verildiğinden o gün ve o saatte Samsun Sulh 
Hukuk Mahkemesine yine gelmediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde hakkınızdaki dâvanın gıyaben yürütüleceği beyan ve ikametgâ
hınızın meçhuliyeti sebebiyle işbu gıyap da ilânen tebliğ olunur. 
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Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/500 
Davacı Biga'nın (Eğridere Köyünden Süleyman oğlu Hamdi Taziç 

tarafından, dâvâlı Gönen - Kümgedik Köyünde Kalaycı Atıf yanında Saa 
ıdet Taziçi aleyhine mahkememize açılan zina sebebile boşanma dâvası 
nın duruşmasında: Davalı adına çıkarılan davetiye gösterilen adreste ol 
madığmdan ve halen de oturduğu yeri bilinemediğinden bahisle bilâ teb 
liğ geri çevrilmiş Hâkimlikçe: Dâvâlıya ilânen tebligat yapılmak s'uretiyls 
duruşma gününün duyurulmasına karar verilmiş olduğundan duruşma 
günü olan 23/3/1954 ıSalı günü saat 10 da dâvâlının duruşmaya bizza; 
gelmesi veya bir vekil marifetile kendisini temsil ettirmesi müdafaas 
bakımından lüzumlu bulunduğu hususu tebliğ yerine kaim olmak üzen 
ilân olunur. 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden ; 

Fiyatı 
C i n s i Kilo lira Kr . Tutarı M. teminatı D ü ş ü n c e l e r 

Ekmek (aded) 150.000 30 45.000 3.375 ] Kapalı 
Koyun eti 70.000 2 60 182.000 10.350 | » 24/3/1954 Çarşamba saat 10,30 da 
Kuzu eti 3.000 2 60 7.800 585 f Açık 
Sığır eti 6.000 1 70 10.200 785 | » 
inek sütü 60.000 70 42.000 3.150 ] Kapalı 
Yoğurt 50.000 85 40.000 3.000 | 

Kapalı 
24/3/1954 Çarşamba saat 14,30 

Tereyağ 2.000 7 00 14.000 1.050 f Açık 
Pirinç 35.000 1 05 36.750 2.756,50 I Kapalı 
.Sabun 20.000 2 10 42.000 3.150 ) Kapalı 

» Margarin yağı 15.000 3 00 45.000 3.375 1-
Kapalı 

» 26/3/1954 Cuma saat 10,30 da 
Soda çamaşır 15.000 25 3.750 281,25 J Açık 
Patates 50.000 30 15.000 1.125 ] Açık 
K. Soğan 10.000 30 3.000 225 r » 26/3/1954 Cuma saat 14,30 da 
Tuz i r i 40.000 12,5 5.000 375 J » 
Makarna irmikli 8.000 1 20 9.600 720 ] Açık 
Şehriye 4.000 1 4 000 300 i » 
Yumurta (aded) 50.000 12 6.000 450 f » 
Pirinç unu 2.000 1 20 2.400 180 ! » 29/3/1954 Pazartesi saat 10 da 
Zeytinyağı 3.000 3 05 9.150 682,50 1 Açık 
Nişasta 2.000 1 35 2.700 202,50 i » 29/3/1954 Pazartesi saat 14.30 da 
Toz şeker 30.000 1 40 42.000 3.150 f Kapalı 
Kesme şeker 2.000 1 78 3.560 267 | Açık 
Semizotu 6.000 50 3.000 225 ] Açık 
Taze bakla 6.000 40 2.400 180 ( » 31/3/1954 Çarşamba saat 10 da 
Ispanak 10.000 40 4.000 300 f » 
Limon (aded) 30.000 12 3.600 270 1 » 
Pırasa 8.000 25 2.000 150 1 Açık 
Sakız kabağı 8.000 40 3.200 480 [ » 31/3/1954 Çarşamba saat 14 de 
Kök kereviz 4.000 50 2.000 150 ] » 

1 — Ankara Numune Hastanesinin 1954 yılı ihtiyacı olan erzak kapalı ve açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Taliplerden kapalı zarfla girecekler kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları mühürlü teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat 

evveline kadar Komisyona vermeleri. 
,3 — Açık eksiltmeye girecekler yeni yıl ticaret odası vesikası; teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte belli gün ve saatte Komisyonda 

hazır bulunmaları. 
4 —• Şartnameler her gün Hastane idaresinde görülebilir. 

1076 / 4-3 

Ankara Atatürk Sanatoryomu Baştabipliğinden : 

Cinsi Miktarı 
Muham. bedeli 

Lira K. 
Geçici teminat 

Lira K. ihale şekli ihale gün ve saati 

Kömür nakliyesi 2.450 Ton 7 00 1.286 25 Kapalı zarf 7/4/1954 10,30 da 
Koyun eti 47.200 Kilo 2 70 7.622 00 » » » 11,00 de 
Kuzu eti 4.500 » 3 00 1.012 50 Açık eksiltme » 11,00 » 
Kemikli sığır eti 3.000 » 1 65 371 25 » » » 11,00 » 
Ekmek 80.000 Aded 30 1.800 00 Kapalı zarf » 11,30 da 
Tuzsuz tereyağı 3.000 Kilo 7 00 1.575 00 » » 8/4/1954 11,30 » 
inek sütü 17.400 » 80 1.044 00 Açık eksiltme » 11,30 » 
Yoğurt 11.400 » 95 812 25 » » » 11,30 » 

1 — Keçiören Kırkkızlar mevkiinde bulunan Ankara Atatürk Sanatoryumunun yukarda cins ve miktarları yazılı gıda maddeleri ile kömür 
nakil işi ihaleye konulmuş. 

2 —• Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları zarfları ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
3 — Açık eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odası vesikası ve teminat makbuz veya mektuplariyle müracaatları. 
4 — Şartnameler Sanatoryum idaresinde mesai saatleri dâhilinde görülebilir. Kapalı zarf şartnameleri istanbul Sağlık Müdürlüğünden de 

görülebilir. 
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Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden: 

1954 yılı ikinci üç aylık «devrede hadde mamullerinin satış esasları 
aşağıdadır : 

I — (Hadde mamullerimiz üçer aylık devreler halinde satışa arz 
edilmektedir. 

II — 1954 yılı ikinci üç aylık devrede satılacak malzeme cinsleri 
dokuzuncu maddede gösterilmiştir. 

Üçüncü maddede yazılı belgelerle birlikte ihtiyaç sahiplerinin 
1 Nisan 1954 tarihinden 15 Nisan 1954 tarihi akşamına kadar Müessese
mize müracaat etmiş olması lâzımdır. Bu'.tarihten evvel ve sonra yapı
lacak müracaatlar hiçbir suretle nazarı itibara alınmaz. 

III — Hakikî ihtiyaç sahipleri, resmî daireler, belediyeler, Devlet 
işletmeleri, sanayiciler, inşaat mütaahhitleri, yapı kooperatifleri ile re'sen 
inşaat yaptıran hususi şahıslar. 

Bunlar, ihtiyaçlarını aşağıda yazılı yetkili mercilerden tasdik etti
receklerdir. 

a) Resmî daire ve iktisadi devlet teşekkülleri ve müesseselerin sa
lâhiyetti makamları, 

b) Sanayiciler için, İstanbul vc îznıirde sanayi odası,, diğer şehir 
ve kasabalarda ticaret ve sanayi odaları, ticaret ve sanayi odası olmıyan 
yerlerde belediyeler veya mahallin en yüksek -mülkiye âmirleri (Vali 
veya kaymakam). 

c) Demir işleyen esnaf dernekleri veya kooperatifleri için, Anka
ra'da Belediye, İzmir'de ve İstanbul'da Sanayi Odası, diğer şehir ve ka
sabalarda belediyeler veya ticaret ve sanayi odaları. 

d) Hususi inşaat sahipleri, yapı kooperatifleri, umumi menafie ve 
hayır işlerine hadim müesseseler için belediyeler veya mahallin en yük
sek mülkiye âmirleri >(Vaü veya kaymakam). 

IV —• Üçüncü maddedeki şekilde tevsik edilmeyen ve ilânda tes-
Ibit olunan müddeti içinde tam olarak Müessesemizde bulundurmayan 
talepler nazarı itibare almmıyacağı gibi mütaakrp devreler için de not 
edilmeyecektir. 

V — Tüccarlar, demir ticaretiyle iştigal ettiklerini aşağıdaki şekil
de alacakları belgelerle tevsik edeceklerdir. 

Ticaret ve sanayi .odaları }(olamyan yerlerde belediyeler) demir tica-
retî vesaiki varırken, müracaat sahiplerinin demir ticaretini sanatı mû-
tade edinmiş olup olmadıklarını, demir ticaretinin lüzum gösterdiği teş
kilât ve vasıtalara sahip bulunup bulunmadıklarım ehemmiyetle tetkik 
edecek ve ancak bu vasfı haiz olanlara belge verilecektir. 

Tüccarlar ayrıca bağlı bulundukları maliye şubelerinden de demir 
ticaretiyle iştigal ettiklerine dair bir belge getireceklerdir. Böylece, de* 
mir tüccarlarının Müesseseye i k i belge tevdi etmiş olmaları lâzımdır. 

.(Not : Tüccarların almış oldukları vesikalar aynı senenin bütün dev
releri için muteberdir.) 

a) Bu şekilde, müracaat eden tüccarlara üç aylık istihsalden ay
rılan yüzde on ile birlikte, diğer gruplardan artacak miktar .(b) fıkra
sındaki şekilde tevzi edilecektir. 

h) Tüccarlara ayrılan demirler, taliplerin adedi ile toaksinı olunur. 
Bu taksimin neticesinde herhangi bir tüccara talebinden fazla hisse düş
tüğü takdirde, tüccara ancak talebi kadar demir verilir. 

Bu taksim neticesinde her tüccarın hissesine bir çeşitten beş ton
dan az miktar düştüğü takdirde mevcut demirler beşe taksim ile elde 
edilecek adedde tüccara dağıtılacaktır. 

Ancak, tüccar adedi fazla olduğu takdirde, talipler arasında kur'a 
çekilecektir. 

VI — Yapılan tahsisler tamamen karşılanarmyan talep bakiyeleri 
ile hiç karşılanamıyan talepler, maütaakıp devre için not lesdltolyecek ve 
belgeleri de gelecek devreler için hükümsüz sayılacaktır. 

Şu kadar k i : 
a) Millî Savunma teşkilât ve birlikleri, 
b) Devlet ve belediye su ve elektrik işleri, 
c) Belgeleri Bayındırlık Vekâleti teşkilâtınca verilen köprüler, 
ihtiyaçları not edilecek ve gelecek devrelerde nazarı itibara alına

caktır. 
VII — İhtiyaçların tevsikmda vesika veren makam ve mercilerin 

tetkiki yanında, taleplerin hakikî ihtiyaçlara uyarlığı görülecek lüzum 
üzerine İşletmeler Vekâleti tarafından da tetkik edilebilir. 

Bu arada, verilen malzemenin mahalline sarf edilip edilmediğinin 
tevsiki dahi il g i l i makam ve merciler tarafından talep edilebilir. 

VIII — Â m m e menfaatleri ile i l g i l i hayati ehemmiyeti haiz olan 
işler ihtiyacı ile hususi müteşebbislerde girişilen memleket iktisadiyatı ile 
birinci derecede alâkalı sanayi kollarının kuruluş ve işletmeleri için vâki 

olacak şekil ve zaruri ihtiyaçları, İşletmeler Vekâletinin tensip ve tak
diri ile tereihan karşılanır. 

IX — 1954 yılı ikinci üç aylık devrede satılacak malzeme cinsleri 
aşağıdadır ; 

1951} j I L Ü Ç aylık devrede tevzi edilecek malzeme 

Yuvarlaklar : 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 mm. 
Mmalfar: 35x10 - 40x10 - 40X12 - 45x10 - 45X12 - 50X10 - 50X16 

50X20 - 60X10 - 75x10 - 100X10 mm,. 
Dörtköşeler:26X26 - 28x28 - 35X35 - 40X40 - 45X45 - 50x50 mm. 
Köşebentler : 40x40X4 - 50X50x5 - 65x65X7 - 80X80x8 mm. 
(I) demirleri : 100 ve 200 mm. 
•(.U) demirleri : 65 - 80 - 200 mm? 
Saçlar ; 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 -3-3,5-4 mm. 
Not ; Demirler : Normal, ikinci sınıf ve .kısalar. 

Saçlar : Normal ve ikinci sınıflar. 
• İli MllıHIMl 'I l Q l f — \M\I\\\ !• I1 

(İskenderun Asliye Hukuk Hâkimliğinden; 

954/46 
iBelen Nashiyesinin Benli Deresi Köyünden , Mustafa oğlu Mehmet 

'Göçmen vekili Faik Olgun tarafından 12/1/1954 günlü dilekçe ile ıBoie-
'fa&a Benlidere Köyünde ve Kurudere mevkiinde vâki sarkan Ganî Yüce 
ve gariben Mehmet Gülmez ve şimalen Mustafa Kahler ve cenuben Hüse
yin Göçmen hudutlariyle mahdut i k i dönüm miktarında (bir kıta bağ ile 
Haeıseydi mevkiinde vâki sarkan Ahmet Berberci ve garben Hüseyin 
Berıbeci ve şimalen Hanifi Berberci ve cenuben dere (hudutlariyle mahdut 
ve tahminen 3 dönüm miktarında bir Data bağ ve köy içinde vâki sarkan 
Davut 'Şener ve garben Hasan- Saçmaz ve şimalen Gani Çölaa ve cenuben 
Hasan fö&çımaz fhudutlariyle mahdut ve tahminen diki dönüm müktarında 
bir kıta bahçe ve yine köy içinde yakı sarkan ark ve garben yol ve şima
len yol ve cenuben Süleyman Yılmaz hudutlariyie mahdut alt kat tastan 
mamul »üstü dam ve 3 gözden ibaret bir bap hı̂ ae smtvekkiM Mehmet Göç-
onen'aın 22 seneyi mütecaviz bir zaonandanberi zilyet olduğundan namıma-
tescilini İstemiş olduğundan davacının tescilini istediği gayrimenkullerle 
başkalarının alâkası ve ilgisi olup olmadığının bilinmesi bakımından Res
mî Gazete ile alanına ve duruşmanın 16/3/1954 Salı saat 0.05 e fbıralkıl-
masına karar verildiği ilâ;n olunur. 
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©54/45 
Bele'nin Benlidere halkından Mefoımet oğlu Mustafa Çerçi vekili dâ

va vekili Faik Olgun tarafından 12/1/1954 günlü dilekçe ile Bele'nin Benli 
Deresi Köyünde ve koçağacı mevkiinde Baki, parkan İbrahim Yılmaz 
ve garben Ahmet fet t a n ve şimalen Eyyüp Çavuş ve cenuben Ahmet Köle 
veresesi hudutlariyle ımıahdut 10 dönüm miktarında bir kıta bağ ile Bele
nin ıŞenbik Mahallesinde vâki 'sarkan Çete Ahmet ve garben yol, şimalen 
ve <cenuben dere (hudutlariyie mahdut Çete Ahmet ve gariben yol, şimalen 
ve cenuben dere Ihudutîariyle mahdut taftan ve çamurdan mamul üstü 
kiretmitli alt ve üst birer odalı bir bap hane ve avlu 25 seneyi mütecaviz 
bir zamandanberi müvekkili zilyet olduğundan namına tescilini 'istemiş 
olmakla davacının tescilini istediği gayrimenkullerle başkalarının alâ
kası ve ilgisi olup olmadığının bilinmesi bakımından Restmî Gazete ile 
ilânına ve duruşmanın 16/3/1954 Salı saat 9.10 ma bırakılmasına karar 
verildiği ilân olunur. 
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954/47 
Belen Bakrass Mahallesinden Durmuş oğlu Mehmet Kızar vekili Faik 

Olgun tarafından 12/1/1954 günlü dilekçe ile Bele'nin Kayalık Mahalle
sinde vâki sarkan yol ve garben ve şimalen vakıf milki ve cenuben Sabri 
arsası ve evi nudutlariyle ımahdut alt göz i k i odayı havi taş ve çamurdan 
yapılmış üstü kiremitle örtülü bir bap hane ile Bele'nin Benli Deresi 
Köyünde vâki sarkan Mehmet Kızar ve garben ve şimalen YOL ve cenu
ben dağ ile çevrili tahminen 50 miktarındaki kısımen bağ ve kısmen bahçe 
ve kısmen tarla 22 seneyi mütecaviz bir zamandan beri müvekkili zilyet 
olduğundan namına tescilini istemiş olmakla davacının tescilini istediği 
(gayrimenkul!erde • başkalarının alâkası ve ilgisi olup olmadığının anlaşıl-
anası için Resmî Gazete ile ilânına ve duruşmanın 16/3/1954 Sah günü 
saat 9 a bırakılmasına karar verâldiği âlân olunur. 
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Saiıîfe: 8664 (Resmî Gazete) 17 MART 1954 
Ankara Atatürk «Sanatoryumu Baştabipliğinden : 

Miktarı M. Bedeli G. Teminatı 
C i n s i kilo L i r a Kr. {Lira Kr. İhale, gün ve saati 

- I — - -v-v- l . - - __. . .. . — - m 

İri tuz 15.000 10 112,50 10/4/1954 saat 10 da, 
Zeytin yağı 1.500 3,00 337,50 » » » 10 da 
Sabun 3,000 1,90' 427,50 » » » 10 da 
Yumurta 80.000 Ad. 11 660,00 » » » 10 da 
Makarna 3.000 1,00 225,00 12/4/1954 » 10 da 
Toz şeker 10.000 1,40 1.050,00 » » » 1 0 da 
Soda 2.500 22 41,25 » » » 10 da 
Kuru soğan 8.000 30 180,00 » » » 10 da 
Patates 6.000 30 135,00 » » » 10 da 
Limon 20.000 Ad. 10 150,00 » » » 11 de 
İspanak 9.000 35 236,25 s- » » 11 de 
Prasa 9.000 25 168,75 » » » 11 de 
Kereviz 4.500 50 168,75 » » » 11 de 
Taze bakla 1.500 35 39,37 » » » 11 de 
Semiz otu 4.500 35 118,12 » » » 11 de 
Kabak 3.000 30 67,50 » » » 11 de 

1 —»- Keçiören Kırkkızlar mevkiinde bulunan Ankara Atatürk Sa
natoryumunun yukarda cins ve miktarı yazılı gıda maddeleri açık ek
siltme suretiyle hizalarında gösterilen gün ve saatte ihaleye konulmuş
tur. 

2 — Taliplerin ticaret odası vesikası ve teminat makbuzları île 
belirtilen gün ve saatte Sanatoryumda müteşekkil Komisyona müracaat
ları. 

(Şartnameler mesai saatlerinde Sanatoryum İdaresinde görülebilir. 
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Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

952/187 
Elâzığ Orman İşlenmesine izafeten Malatya Orman Bölge Şefi 

Doğan Aydın tarafından mülga Malatya Orman İşletmesi eski vezne-
• 

dan Hüseyin Oğuzata ve eski muhasebeci Necdet Ası aleyhlerine açmış 
olduğu 672 lira 154 kuruş alacak dâvasının yapılan açık muhakemesi sı
rasında : 

Davalıların halen bulunduğu yer belli olmadığından buna ait da
vetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş duruşma 25/3/1954 Perşem
be gününe bırakılmış olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

1234/1-1 

T C D Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğünden : 
r - | - " M ı ı ı r " I " ı ı • • I I I I " .ı • III I 

Haydarpaşa - Adapazarı hattının elektrifikasyonu işi 
Teklif verme suretiyle ve- açık pazarlıkla Haydarpaşa - Adapazarı 

hattının elektrifikasyonu yaptırılacaktır. 
Buna ait tekliflerin 15 Haziran 1954 günü saat 17 ye kadar Anka

ra'da Malzeme Dairesine verilmiş olması lâzımdır. 
Şartnameler 500 lira bedelle Ankara ve Haydarpaşa'daki idare vez

nelerinde satılmaktadır. 
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Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden : 

İnşaat İlânı 
1 — Eskişehir'de yaptırılacak Gar binası ikmal inşaatı işi fiyat 

birimi esası üzerinden teklif alma yoliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Bu işin muhammen bedeli 990.000 lira ve geçici teminat mik

tarı 51600 liradır. 
3 — Bu işe ait şartname vesair evrak 50 lira mukabilinde Devlet 

Demiryolları İdaresinin Ankara Merkez veznesinde satılır. 
4 — Bu işe girmek isteyenlerin ehliyet vesikası almak için en az 

500.000 lira kıymetinde mümasili inşaat işlerini tek bir taahhüt olarak 
ve mütaahhit sıfatiyle ikmal etmiş olduğuna dair belge ile birlikte en 
geç 5/4/1954 günü akşamına kadar bir mektupla Devlet Demiryolları 
İşletmesi Umum Müdürlüğüne müracaatla ehliyet vesikası almaları, 

5 — Teklif sahipleri tekliflerini en geç 8/4/1954 günü saat 16,05 
e kadar Ankara'da Devlet Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğü bi
nası içinde merkez X I I Komisyonuna vermesi veyahut tâyin edilen za

mandan evvel* ele geçecek şekilde iadeli taatıhütlü olarak posta ile gön
dermesi. 

. 6 — İsteklilerin teklif şartnamesinde tadat edilen vesikalarla bir
likte Devlet Demiryolları Umum» Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesi
kasını ve vezneden alacakları eksiltme evrakını (Beher parçasına elli
şer kuruşluk damga pulu yapıştırıp imza ettikten sonra) teklif zarflariyle 
birlikte Komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. 

7 —• Tekliflerdeki fiyat ve diğer hususat bakımından İdare bu işi 
dilediğine ihale etmekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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Gümrük ve Tekel Vekâletinden : 

1 Nisan 1954 tarihinden 30 Nisan 1954 akşamına kadar itibara 
alınması lâzımge'len borsada kayıtlı dövizlerin ortalama fiyatları aşağıda 
gösterilmiştir. 

İlân olunur. 

Borsada Jcote dövizlerin Şubat 195% ayına ait muamelelere 
mHistenit vasati ve esas kur fiyatları 

Muamelelere müstenit 
Vasati fiyatları Esas kur fiyatları 

L. Kr. St. L. Kr. St. 

1 Sterlin — 7 84 -
100 Dolar 280 31 73 — 
100 Fransız Frangı — 80 — 
100 Liret — 44 80 
100 İsviçre Frangı — 64 03 — 
100 Florin — 73 68 40 
100 Rayşmark — — 
100 Belçika Frangı — 5 60 -
100 Drahmi — 9334 
100 Leva — — 
100 Çekosîavak Kuronu — 38 88 87 
100 Pezeta — — 
100 Zloti — 70 — 
100 Ley — — 
100 Dinar — 93 — 
100 Yen — 77 80 
100 İsveç Kuronu —- 54 12 50 
100 Ruble — 70 — 
100 Eskudo — 9 73 90 

1 Nisan Iİ954 tarihinden 30 Nisan 1954 akşamına kadar itibara alın
ması lâzımgelen borsada kayıtlı olmayan veya kayıtlı olmakla beraber 
muamele görmeyen bazı dövizlerin 27 Şubat 1954 tarihi itibariyle Cum
huriyet Merkez Bankasından bildirilen rayiç fiyatları aşağıda gösteril
miştir. 

Ûân olunur. 
Esas kur 
Kuruş 

1 Avusturya Şilini 3 0,769 
1 Avusturalya lirası 627.20 
1 Cenubi A f r i k a Lirası 784,00 
1 Danimarka Kuronu 40,54 
1 Doyçe Mark 66,667 
1 Fi l i p i n Pezosu 140,00 
1 F i n Markı 1,22 
1 Hint Rupisi 58,80 
1 Hongkong Doları 49,00 
1 Irak Dinarı 784,00 
1 Kanada Doları 290,41 
1 Kıtorus Lirası 784,00 
1 Kolombiya Pezosu 143,58974 

100 Liret 44,800 
1 Lübnan Lirası 127,76764 
1 Meksika Pezosu 32,36994 
1 Mısır Lirası 804,036 
1 Norveç Kuronu 39,20 
1 îran Riyali 8,$8218<K 
1 (Seylan Rupisi 58,80 
1 Suriye Lirası 127,76764 
1 Şiü Pezosu 2,5454 
1 Belçika Frangı 5,60 
1 Holân'da Florini 73,684 
1 Çekoslovak Kuronu 38,8887 
1 Ürdün Dinarı 784,00 
1 Pakistan Rupisi 84,63 
1 Yugoslav Dinarı 0,93 

100 Yunan Drahmisi 0,9334 
1 İsrail lirası 280,00 
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Başvekalet Devlet Matbaası 
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Kanunlar             Sayfa 

 
6330 Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun        1  
 
6331 Maarif Vekâleti Kuruluş  Kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
         2287 Savılı Kanunla Değişiklik Yapılmasına Dair Olası 4926 Sayılı Kanunla Ek 
        ve Zeyilleri Hakkındaki Kanunla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   2 
 
6332 Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günlük İstihkaklarına Sigara İlâvesi Hakkında 
         Kanun            4 
 
6333 Türk Medeni Kanununun 639 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  5 
6334 Neşîr Yoluyla veya Radyo ile İşlenecek  Bazı Cürümler Hakkında Kanun   5 
6335 Tapulama Kanununun  13 Üncü Maddesinin  (D) Fıkrasımn Değiştirilmesine ve 
         Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun      5 
6337 Basın Kanununun 36 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   5 
6338 Avukatlık Kanununun 4359 Sayılı Kanunla Değiştirilen Geçici 3 Üncü Maddesinin  
         Değiştirilmesi Hakkında Kanun        6 
6339 İstanbul'da Eminönü'nde Kâin 405 Ada 18 Parsel Numaralı Hazineye Ait Binanın  
         Emlâk Kredi Bankasına Satılmasına ve Bankaca Yaptırılacak Binaya Hazinenin de 
         İştirakine Mezuniyet Verilmesine Dair Kanun       6 
6340 Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki 8197 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesinin Tadili 
        Hakkında Kanun           6 
6341 Türkiye Büyük Millet Meclîsi Memurlarının Teşkilâtına Dair Olan 5509 Sayılı Kanuna 
         Ek Kanun           6 
6342 2/3 Ağustos 1944 Tarihinden Evvel Alman Kliring Hesabına Yatırılmış Olan  
         Avansların İadesine Dair Kanun        6 
6344 Karayolları Yapımı İçin Girişilecek Sâri Taahhüt İşlerindi" Kullanılmak Üzere 
         Bono İhracına, Yetki Verilmesi Hakkında Kanun      7 
6345 Brüksel'de Toplanan Avrupa Ulaştırma Vekiljeri Konferansında İmzalanan Bir 
        Avrupa Ulaştırma Vekilleri Konferansının Teşkilini Derpiş Etlen Protokolün  
        Tasdiki Hakkında Kanun         7 
6346 Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü Tadilnamesinin Tasdikine Dair Kanun  10 
 
İlanlar            11 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 




