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Madde 1 — Y u r t içinde sıtmanın imhası (Erad.kasyon) bu kanun 
hükümlerine göre yapılır. B u faaliyet beş yıl devam eder. 

Madde 2 — Sıtmanın imhası faaliyeti : 
a) Sıtmalıları katî şekilde tedavi ederek intan membalarını ber

taraf etmek, 
b) Nâkil sivrisinekleri imha ederek sıtmanın int ikal ini önlemek, 
Suretiyle yapılır. 

İmha faaliyeti yapılacak yerler ile faaliyet müddetleri Sıhhat ve Iç-
ti .nai Muavenet Vekâletince tesbit olunur. 

Teşkilât ve salâhiyet 
Madde 3 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti : 
a) i m h a faaliyeti yapılacak yerlerde lüzumlu bölge teşkilâtı ile 

bölgeler grupu reisl ikleri ihdas etmeye, enst.tulcr ve lâboratuvarlar tesis 
etmeye ve bu teşekkülleri icabında başka yerlere nakletmeye, kısmen 
veya tamamen kaldırmaya, 

b) Sıtma tedavisine yarıyan ilâçları parasız vermeye, 
Salahiyetlidir. 
Madde 4 — Bölgeler grup reisl ikleri doğrudan doğruya Vekâlete 

bağlı olup gruplarına dâhil bölgelerdeki teşkilâtın ilmî murakıpleridirler. 
B u sıfatla Vekâletçe imha mevzuunda verilmiş olan bütün emirlerin i n 
fazını murakabe ve temin ile mükellef olup imhanın süratle tahakkukun
dan mesuldürler. 

Bölge reisl ikleri , bölgelerine dâhil vilâyet ve kazalardaki teşkilâtın 
âmiri olup bölgelerinin sıtma ile alâkalı bütün ilmî, teknik ve idari işle
r in i tedvirle mükellef ve bu işlerin matlup şekilde yürütülmesinden me
suldürler. 

Bölge reisl ikleri , bulundukları vilâyet vasıtasiyle Vekâletle muha
bere ederler. Bölge reisl ikleri 3017 sayılı kanunun 30 uncu maddesinin 
2 nci fıkrası hükmünden istisna edilmiştir. 

Madde 5 — U m u m i ve mülhak ıbüîçeli daii'elcrle hususi idareler, 
boled'yeler, köy hükmi şahsiyetleri, 3659 sayılı kanuna tabi teşekküller 
ve bunlara bağlı idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete ait sair teşekküllerle bilûmum hususi müessese ve 
işyeri sahip veya temsilcileri ve diğer hakikî şahıslar Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekâleti veya teşkilât tarafından bu kanun gereğince tesbit 
olunan tedbirleri almak ve tesisleri yapmakla vazifelidirler. 

Mecburiyet, mükellefiyet ve yasaklar 
Madde 6 — tmha faaliyeti yapılan yerlerde : 
.a) 5 inci maddede yazılı daire, müessese ve teşekküllerle hakikî 

şahıslar; sokak, ev, bağ, bahçe, arsa, mera, çayır, kavaklık ve çeltiklik, 
taş, kum, kireç, tuğla ve kiremit ocakları gibi yerlerde ve sivrisinek sür
felerinin yetişip inkişaf edebileceği müddet içinde su altında bırakılan 
tarlalarla,, fabrika, su harkları, su değirmenleri ve bentleri, çeşme ayak
l a n gibi durgun su bir ik int i ler i husule getirebilecek sair yerlerde tesbit 
cd len sivrisinek sürfelerinin imhası ve bu yerlerin ıslahı hakk'nda teş
kilât tarafından tavsiye olunacak tedbirleri tâyin olunacak müddet içinde 
almaya mecburdurlar. 

b) Yukarıdaki bentte mezkûr tedbirleri e k i m bıraktırmak, güç
leştirmek, geciktirmek yasaktır. Bilûmum binalar İle müştemilâtında, 
bağ ve bahçe gibi yerlerde yapılacak tetkik ve teftişlere mâni olunamaz. 

Madde 7 —- Herkes, teşkilât tarafından mahallinde yapılarak umu
mi veya kısmi muayenelere icabet etmeye ve hastalığın teşhisi veya 
kütlenin sıtma paraziti endeksinin tâyini maksadiyle yapılacak bakte
riyolojik muayeneler için her talep vukuunda kan alınmasına ve ilâçla
rın tatbikına müsaade etmeye mecburdur. 

B u madde tatbikatından dolayı, reşit olmıyan veya temyiz kudre
tini haiz bulunmıyan kimselerin veli veya vasileri mesuldürler. 

Madde 8 — Sivrisineklerin itlafı maksadiyle evler ve müştemilâtı 
ile bağ ve bahçeler ve sair yerlerde kâin olup İçinde insan ve hayvan ba
rınan bilûmum binalara kalıcı haşere öldürücü madde püskürtülmesine ve 
gerekl i sair tedbirlerin alınmasına engel olmak ve kalıcı haşare öldürücü 
madde tatbikinden itibaren beş ay geçmeden duvar ve tavan satıhlarım 
silmek, yıkamak veya badana etmek yasaktır. 

Madde 9 — Y o l , demiryolu, köprü, su barajları, regülâtör, sulama, 
boşaltma ve kurutma kanalları inşagtiyle fabrika, çiftlik gibi kalabalık 
halk kütlesi barındıran tesislere ait inşaat sırasında alâkalı makam, mü
essese ve şahıslar sıtmayı önlemek bakımından Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti veya mahallî teşkilât tarafından gösterilecek tedbirleri ön
ceden almak ve bunları devam ettirmekle mükelleftirler. 

Madde 10 — 5, 6 ve 9 uncu maddeler gereğince salahiyetli merci 
ler tarafından alınması lüzumlu görülen tedbirler; alâkalı Devlet dairele
riyle belediyelere, köy hükmi şalrslarma, 3659 sayılı kanuna tabi teşek
küllerle bunlara bağlı idare, müessese ve kurumlara ve sermayesinin y a -
rısmd-n fazlası Devlete ait sair teşekküllerle bilûmum hususi müessese 
ve işyeri sahip veya temsilcilerine ve diğer hakikî şahıslara yazılı olarak 
bi ldir i l ir . 7 ve 8 inci maddeler gereğince yapılacak muayenelerle haşere 
öldürücü madde tatbikatının zamanı; şehir, kasaba ve köylerde manallî 
örf ve âdete göre halka duyurulur. 

Madde 11 — Her sıtma vakasının ihbarı mecburidir. Askerî veya 
s iv i l resmî ve serbest bütün tabipler, bi lumum hastane ve diğer sağlık 
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müesseseleri başhekim veya müdürleri, bakteriyolojik tahli l lâboratu-
varları müdür veya mütehassısları teşhis ettikleri sıtma vakalarını bu
lundukları yerlerin bölge reisliklerine ve şubelerine, bu teşekküllerin bu
lunmadığı yerlerde Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlükleri, Hükümet 1 

tabipl ikleri veya sağlık merkezi baştabipliklerine en seri vasıta ile haber 
vermekle mükelleftirler. 

ihbar la mükellef olanlar; hastanın adı, soyadı, yaşı ve sarih adre
sini alâkalı makamlara yazı ile bildirmeye ve mücbir sebep olmadıkça 
hastadan alınacak kalın damla veya yayma kanı da beraber vermeye 
mecburdurlar. 

Teşkilâtın bulunmadığı yerlerde mahall i sağlık makamlarına yapı
lacak sıtmalı ihbarlarına ait 2 nci fıkrada münderiç malûmatı havi yazı 
ve kanların bu makamlarca mümkünse aynı günde, olmadığı takdirde 
ertesi günü en yakın bölge reisliğine gönderilmesi mecburidir. 

Madde 12 — Şehir ve kasabalarda sivrisinek üremesine mani ola
cak ve yok edilmesini sağlıyacak tedbirleri almaya mahall i belediyeler 
mecburdur. 

Madde 13 — Teşkilâtta çalıştırılanlar; su baskını, zelzele ve y a n 
gın veya umumi hayata müessir âfetler gibi fevkalâde haller müstesna 
olmak üzere mahallî idare âmirleri tarafından - muvakkat dahi olsa -
aslî vazifeleri haricinde sair hizmetlerde çalıştırılamazlar. 

Cezai hükümler 
Madde 14 — B u kanun hükümleri gereğince salahiyetli merciler 

tarafından alınması lüzumlu görülen tedbirleri yerine getirmiyen 3659 
sayılı Kanuna tabi teşekküller ve bunlara bağlı idare, müessese ve k u 
rumlar ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair teşekküllere 
mensup bilûmum memur ve müstahdemlere f i i l lerinin mahiyetlerine göre 
Türk Ceza Kanununun Devlet memurları hakkındaki hükümleri tatbik 
olunur. 

Madde 15 — 5 ve 6 ncı maddeler gereğince alınması icabeden ted
bir ler i yerine getirmiyen, tesisleri yapmıyan veya mükellefiyetleri i f a . 
eylemiyen hususi ve hükmi şahıslarla âdi ortaklıkların İşlerini fiilen idare 
eden vazifeli leri ve taallûku halinde idare meclisi reisi ye azaları ve ha 
k i k i şahıslar 500 l iradan 2 500 l i raya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

Madde 16 — 7 nci madde hükmüne riayet etmiyenler 25 l iradan 100 
l i raya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde 
hafif para cezası i k i kat olarak hükmolunur. 

Madde 17 — 8 inci maddede yazılı yasaklara aykırı hareket edenler 
100 l iradan 500 l i raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Teker
rürü halinde ağır para cezası i k i kat olarak hükmolunur. 

Madde 18 — 9 uncu maddede yazılı tedbirleri almıyan veya bunları 
İdame ettirmiyen hususi hükmi şahıslarla âdi ortaklıkların işlerini fiilen 
İdare eden vazifeli leri ve taallûku halinde idare meclisi reisi ve azaları 
ve h a k i k i şahıslar 2 500 liradan 10 000 l i raya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

Madde 19 — 11 inci maddede yazılı mecburiyete riayet etmiyenler 
100 l iradan 500 l i raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Teker
rürü halinde cezanın asgari haddi 250 liradan aşağı olamaz. 

Madde 20 — Teşkilât tarafından bu kanunda yazılı hususlar hak
kında tanzim olunacak zabıt varakaları, suçlunun hüviyet ve ikametgâh» 
tesbit edildikten sonra derhal mahall i Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
tevdi olunur. Zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. 

B u kanunla i lg i l i suçlara ait dâvalar müstacel mevaddan addolunur. 
Madde 21 — B u kanuna göre-hususi hükmi şahısların organları 

hakkında hükmolunan para cezalarından alâkalı hususi hükmi şahıs mez
kûr organlarla birlikte müteselsilen mesuldür. 

P a r a cezaları hükmi şahıslardan, A m m e alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki K a n u n hükümleri mucibince tahsil edilir. 

Müteferrik hükümler 
Madde 22 — Sıtma Savaşı U m u m Müdürlüğü merkez ve taşra teş

kilâtında çalıştırılan bilûmum memur ve hizmetliler umumi seferberlik 
dışında müeccel sayılırlar. 

Madde 23 — Vilâyetlerde bölge reisleri, kazalarda şube tabipleri 
bulundukları mahall in hıfzıssıhha meclisinin tabii azasıdırlar. 

Madde 24 —- Bölgeler grupu reisleri Vekâlet encümenin intihabı 
ve V e k i l i n tasdiki üzerine kararname ile tâyin edilirler. 

Madde 25 — Sıtmama imhası için lüzumlu ilâç, malzeme ve teç
hizat ile sair maddelerin ve motorlu naki l vasıtaları yedek parçalarının 
satınalınmasına ve bunların memleket dahilinde nakillerlne mütaallik taah
hüt işleri ve motorlu nakil'vasıtalarının tamirleri 2400 sayılı Artırma, 
Eksi l tme ve ihale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Ancak, mahallen teşkil olunacak satınalma komisyonlarında maliye 
teşkilâtının bir temsilcisi bulundurulur. 

Madde 23 — 11/2/1916 tarih ve 4862 sayılı Kanunun, 16/6/1947 
tar ih ve 5087, 19/4/1948 tar ih ve 5194, 1/8/1951 tarih ve 5825 sayılı k a 
nunlarla muaddel (1) sayılı cetvelinden Sıtma Savaşı U m u m Müdürlüğü 
merkez ve vilâyetler teşkilâtı ile Adana Sıtma Enstitüsü Müdürlüğü baş
lığı altındaki kadrolar kaldırılmış, bunların yerine bu kanuna bağlı cet
velde derece, aded, memuriyet unvanları ile aylık tutarları gösterilen 
kadrolar konulmuştur. 

Madde 27 — 4871 sayılı Sıtma Savaşı Kanunu i lga edilmiştir. 
Madde 28 — B u kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 29 — B u kanunun hükümlerini i craya İcra Veki l ler i Heyeti 

memurdur. 
6/1/1960 

CETVEL 
Aylık 

D. Memuriyet unvanı Aded tutarı 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

3 Sıtma U m u m Müdürü 1 1 500 
4 U m u m Müdürlük Mütehassıs Müşaviri 1 1 250 
5 U m u m Müdürlük Mütehassıs Tabibi 5 1 100 
3 Yüksek Su Mühendisi 1 1 500 
7 Şef 1 800 
8 » 1 700 
9 istat ist ik Memuru 1 600 

10 Mümeyyiz 1 500 
12 Memur 1 400 
13 Kâtip 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

3 350 

4 Bölgeler Grupu Reisi 10 1 250 
5 > > » 6 1 100 
6 > » > 5 950 
4 Bölge Reisi 10 1 250 
5 » > 15 1 100 
6 » > 15 950 
7 » > 17 800 
5 Sıtma Tabibi 1 1 100 
7 35 800 
8 56 700 
9 » > 20 600 

11 Bölgeler Grupu Kâtip ve Ayniyat Mutemedi 21 450 
12 Bölgeler Grupu A m b a r Memuru 21 400 
11 Eölge Kâtibi 13 450 
12 » > 23 400 
13 > > 22 350 
14 5 300 
9 Sıtma Savaş Memuru 3 600 

10 » » » 180 500 
11 » » » 100 450 
12 » » » 150 400 
13 » » » 

ADANA SITMA ENSTİTÜSÜ 

450 350 

4 Enstitü Müdürü ı 1 250 
5 Lâboratuvar Şefi 1 1 100 
6 Parazitoloğ 1 950 
7 Antomoloğ 1 800 

12 Kâtip ve Ayn iyat Mutemedi 1 400 
13 Kâtip 1 350 

no. Dftıhu 
Baıiıfı Tmtip 

S M U * 
C u e t t 

Cih SaUfo Sın 

K a l d ı r ı l a n K a n u n : 
4871 Sıtma S a v a r K a n u n u 2 1 / 2 / 1 9 4 6 S 27 96? 6238 
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İş Uyuşmazlıkları Yüksek H a k e m Kurulu Kararları 
ÖZETÎ : İstanbul'da kurulu Cihan Adı K o -
mandit Ortaklığı Radyo Montaj Fabrikasında j 
çalışan işçileri temsilen Türkiye Maden, Madeni 
Eşya ve Makine Sanayii işçileri Sendikası ile 

E . No : 1012-12-74 işveren arasında çıkan toplulukla iş ihtilâfı 
K . No : 185 hakkında. 

istanbul 'da kurulu Cihan A d i Komandit Ortaklığı Radyo Montaj 
Fabrikasında çalışan işçileri temsilen Türkiye Maden, Madeni Eşya ve 
Makine Sanayii işçileri Sendikası ile işveren arasında çıkan toplulukla iş 
ihtilâfına mütedair istanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 5/6/1959 tar ihl i 
kararına sendika tarafından it iraz edilmiş olduğundan 3008 sayılı Iş K a 
nununun muaddel 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden heyet 
6/11/1959 tarihinde toplandı : 

istanbul Vilâyet Hakem Kurulunca verilen k a r a r a sendikanın yap
mış olduğu itirazın İş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fık
rasında yazılı müddet içersinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış oldu
ğundan işin esasının incelenmesine geçildi : 

Sendika ile işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet ve gerekse 
nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunduğu ve Iş Kanununa göre 
geçmesi lâzımgelen uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği 
anlaşılan toplulukla iş ihtilâfının mevzuu : 

işçi ücretlerine % 50 nispetinde zam yapılması talebinden ibarettir. 
istanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 5/6/1959 tar ih l i kararında ay

nen : 
«Gereğini düşünen kurul : 
1 — ihtilâfı temsil eden sendikanın Maden, Madeni Eşya ve M a 

kine Sanayii işçileri unvanını taşıdığını, 
2 — Sendika ana nizamnamesinin 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında 

fii len maden, madeni eşya ve makine sanayiinde işçi bulunmak denil
mekte olduğunu, 

3 — İşyerinde sadece imalât yapmaksızın radyo montaj işinin y a 
pıldığım, 

4 — Montajı yapılan radyonun bir Madeni Eşya durumunda bulun
mayıp bir musiki cihazı mahiyetinin haiz olduğunu, bu sebepten madeni 
eşya sınıfına i thal edilemiyeceğlni, 

5 — Makinelerin insanların kumandasına tabi olarak önceden tâ
y in edilen mecburi hareketleri yapan ve bu hareketler ile, gayri hayati 
kuvvetlerin veya enerji maddelerinin şekil değiştirme neticesinde muay
yen f i i l ler i vücuda getiren mekanizmalar olduğunu ve bu sebepten rad
yonun bir makine durumunu haiz olmadığını, da 

nazarı itibara alarak : 
işyerinde zuhur eden toplulukla iş ihtilâfında Türkiye Maden, M a 

deni Eşya ve Makine Sanayii işçileri Sendikasının iş hali dâhilinde bu-
lunmıyan radyo montaj atelyesinde temsilci olmalarına 5018 sayılı Sen
dikalar Kanunu muvacehesinde hukuken imkân bulunmadığında» ( iht i 
lâfı çıkaran sendikanın salâhiyetsiz bulunması sebebiyre) ihtilâfın usul 
bakımından reddine 5/6/1959 tarihinde i t i fak la karar verilmiştir.» denil
mektedir. 

Sendikanın vermiş olduğu 6/7/1959 tarihl i i t iraz dilekçesinde : 
1 — Vilâyet Hakem Kurulunun sendikaya kayıtlı bulunan azaların, 

sendika' üyesi sayılıp sayılamıyacağı hakkında karar verme yetkisi bu
lunmadığı, 

2 — Radyo montaj işinin, madeni eşya imali işkoluna dâhil olduğu, 
hülâsa olarak belirtilmektedir. 

istanbul Vilâyet Hakem Kuru lu Başkanlığının 29/7/J959 tarih ve 
Bölge Çalışma Müdürlüğü İfadeli 10807 sayılı yazısı ile alınan dosya 
içerisinde mevcut bulunan bütün evrakla sonradan tahkiki istenen husus
lara ait gelen cevabi malûmat okunup incelendikten sonra gereği konu
şulup düşünüldü : 

Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Makine Sanayii işçileri Sendika
sına Cihan Komandit Şirketi Radyo Montaj Fabrikasında çalışan işçiler
den 37 kişinin âza olarak kaydedildiği tesbit edilmiştir. 

Bu kimselerin âzalık sıfatı baki kaldığı müddetçe ve mahkeme ka» 
r a n ile sendikaya dâhil olamıyacaklarına dair karar ittihaz olunmadıkça 
bahis konusu işçilerin sendika'âzası olarak kabul edilmeleri icap eder. 

ihtilâf çıkarmaya mezun sendika tarafından bu ihtilâfın tahrik edil
diği tesbit edilmekle muktaz i tahkikat yapılarak ücret artırılması talebi

nin kabule şayan olup olmadığı hususunda bir karar ittihazı icap ederken 
Vilâyet Hakem Kurulunun sendikayı ihtilâf çıkarmakta salâhiyetsiz bu
lan kararı yerinde görülmediğinden bozulmasına ve yukarıda yazılı m u 
cip sebepler gözönünde bulundurulmak suretiyle tetkikat yapılarak bir 
karar verilmek üzere dosyanın istanbul Vilâyet Hakem Kuru luna İadesine, 

Ve bu kararın Resmî Gazete ile ilânına 6/11/1959 tarihinde i t t i fak la 
karar verildi . 

ÖZETİ : Samsun inhisarlar Yaprak Tütün B a 
kım ve işleme Atelyeleri Merkez Müdürlüğüne 
bağlı 0 A . F.) Bakım Atelyesinde çalışan işçileri 
temsilen Samsun İnhisarlar İşçileri Sendikası 

E . No : 1012-17-14 ile işveren idare arasında çıkan toplulukla iş 
K . N o : 186 uyuşmazlığı hakkında. 

Samsun inhisarlar Y a p r a k Tütün Bakım ve işleme Atelyelerl Mer 
kez Müdürlüğüne bağlı (İA. F.) Bakım Atelyesinde çalışan işçileri tem
silen Samsun inhisarlar işçileri Sendikası ile işveren idare arasında çıkan 
toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair Samsun Vilâyet H a k e m K u r u l u 
nun 19/9/1959 tar ihl i kararına taraflar i t iraz etmiş olduğundan, 3008 sa
yılı Iş Kanununun muaddel 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden he
yet 13/11/1959 tarihinde toplandı : 

Samsun Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara tarafların yap
mış olduğu itirazın İş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin D ) fık
rasında yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğun
dan işin esasının incelenmesine geçildi : 

Sendika i le işveren müessese arasında çıkan ve gerek mahiyet ge
rekse nisap bakımından kanunî şartları haiz bulunduğu ve İş Kanununa 
göre geçmesi lâzım gelen uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından 
geçtiği anlaşılan toplulukla iş ihtilâfının mevzuu : 

işçi ücretlerine seyyanen % 55 zam yapılması talebinden ibarettir. 
Samsun Vilâyet Hakem Kurulunun 19/9/1959 tar ihl i kararında 

aynen : 

«Yukarıda işverenin müdafaasında bahsettiği Yüksek H a k e m K u 
rulunun 21/10/1958 tarih ve 8968 sayılı kararının ışığı altında işçilerin 
durumuna temas olunmuştur. 13/8/1953 den itibaren işçi ücretlerine % 15 
nispetinde bir zam yapıldığı halde işveren bunu % 20 ye iblâğ etmiştir. 
Ticaret ve Sanayi Odasından gelmiş olan malûmata göre 1959 yılında 
bahsedilen 1958 senesindeki zammından sonra zaruri ihtiyaç maddeleri 
fiyatlarında yine bir artışın mevcudiyeti görülmektedir. Şu suretle iddi 
anın işçi ücretlerine bu tereffü ile mütenasip bir zam yapılması hususu 
kendisini hissettirmiştir. 

Yapılacak bu zammın miktarını tâyin ve tespitine gelince : 
Prensip it ibariyle Yüksek Hakem Kurulunun 21/10/195S tarihindeki 

8968 sayılı k a r a n i le memleket sathındaki işçilerin durumu % 15 nispe
tinde tatmin edilmiş görüldüğünden ve işverenin bunun fevkinde % 5 
de zam yapmak suretiyle işçisini daha çok memnun etme gayesini güt
tüğüne nazaran ve arada mevcut zamanın kısalığı ve artmanın f iyat lar 
daki yükselmenin derecesi nazarı dikkate alınarak hususi ile Hükümetin 
f iyatlardaki artışı durdurmak hususundaki ciddi mesaisi muvacehesinde 
işçilerin hali hazırdaki ücretlerine '% 15 bir zam yapılmak suretiyle hak
kaniyete uygun ve diğer işyerlerinde çalışan kesanın tutumlarına muta
bık bir şekilde memnun .edileceği hususunda karara varılmıştır. 

Binaenaleyh : 

Yukarıda işyerinde işverenin yazılı müdafaasında ifadesini bulan 
sosyal yardımlar ve tatbik olunan senelik hizmet zamları ve ödenmekte 
olan ücret vasatisi ve İhtilâfın tahaddüs ettiği Samsun Vilâyetindeki em
sali işyerlerindeki ücret vasatisinin karşılaştırılması neticesinde yapıla
cak zammın )% 15 olarak tespitine ve bu işyerinde çalışanlara 21/8/1959 
tarihinden itibaren bütün işçilere seyyanen tatbikine kabi l i i t iraz olmak 
üzere oybirliği ile k a r a r verildi.» denilmektedir. 

Samsun inhisarlar İşçileri .^Sendikasının 14/10/1939 tar ih l i i t iraz 
dilekçesinde : S 

1 — Vilâyet Hakem Kuru lunca yapılan «fi, 15 zam ile asgari bir ge
çim dahi temin edilemeyeceği, 



2 — Talep veçhile % 55 zam yapılmasının mucip sebepleri Vilâyet 
Hakem Kurulu Başkanlığına verilen 18/9/1959 tarihli yazılı müdafaada 
etraflıca izah edildiği, ezcümle : 

a) işyerindeki işçilerin kalifiye ve kıdemli işçiler oldukları, buna 
mukabil aldıkları ücretin, yıpratıcı ve ağır işlerine rağmen çok düşük bir 
seviyede bulunduğu, 

b) Vasati saat ücretinin 111 kuruş olduğu söylenmekte ise de ihti
laflı işyerinde galip ücretin 76 ile 92 kuruş saat ücreti arasında değiştiği 
ve vasati ücreti kabartan hususun yüksek ücretli nezaretçi, usta ve usta 
basıların adedinin diğer işletmelere nazaran burada daha fazla olmasın
dan ilen geldiği, 

c) 111 kuruş saat ücreti üzerinden senede ik i ikramiye ve 2 çocuk 
için alınan zam da dahil olmak üzere ayda 275 lira ele geçtiği, halbuki 
Samsun'da yalnız bur tencere yemek ve kira masrafı olarak en azından 
342 lira sarfetmek icap ettiğini hesaplağı, bu vaziyet karşısında borçlu 
vazıyetten hiç bir zaman kurtarılmayacak olan işçinin ve ailesinin diğer 
medeni ve sosyal yardımların çocuklarının tahsil ve terbiyesini, giyim ve 
kuşam masrafları ile tedavi masraflarını karşılamasının pek tabi müm
kün olamıyacağı, 

d) Çocuk zammı, ikramiye, giyim eşyası, sigorta primi yemek ve 
diğer sosyal yardımlar hakkında işveren İddialarının varıd olmadığı, 
ayni veya sair şekillerde yapılan sosyal yardımların hiç bir surette ücrete 
dahil imiş gibi gösterilemeyeceği, 

e) inhisarlar idaresinin 4/12/1957 ve 19/11/1958 tarihlerinde inhi
sar maddelerine yapmış olduğu ve miktarı nevine göre % 23 ile % 60 
arasında değişen zamlardan sonra dahi mamullerinin umumi sarfiyatı 
artmaya devam ettiği ve idareye muazzam kârlar sağladığı, bu netice
nin istihsalinde inhisarlar İşçisinin gayret ve dşine sadakatinin da mü
him bir yol oynadığı, 

f) % 15 olan Yüksek Hakem Kurulu zammının idarece % 20 ye 
iblağından sonra, bir çok ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının artırılmış-
olduğu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının endekslerine göre 4* nüfuslu 
vasat bir ailenin bir aylık geçiminde 1958 ile 1959 yılları arasında 182,73 
liralık bir artış kaydedildiğinin sabit bulunduğu, 

Hülâsa olarak belirtilmektedir. 
işveren idarenin 19/10/1959 tarihli itiraz dilekçesinde: 
1 — Vilâyet Hakem Kurulu, 1959 yılında zaruri ihtiyaç maddeleri

nin fiyatlarında meydana gelen cüzi fiyat art'şını işçi ücretlerine % 15 
nispetinde bir zam yapmayı icap ettirdiği neticesine bağlamakta ve Sam
sunda emsal işyerlerinde verilmekte olan ücret vasatilerini kararma 
mesnet yapmaktadır. Halbuki Samsun'da tütün işkolunda müessemize 
emsal gösterilebilecek bir işyeri mevcut olmadığı gibi tütün üzerine iş 
yapan müesseselerde çalışan işçilerin almakta oldukları ücretin dşyeri-
mdzdeki işçi ücretlerine nazaran çok dûnunda bulunduğu, 

2 — Vilâyet Hakem Kurulunun, işçi ücretleri dışında yapılmakta 
olan ve miktarı her sene daha fazlalaşan sosyal yardımları nazarı itiba
ra almadığı, halbuki Temyiz Hukuk Heyeti Umumıyesince ittihaz olu
nan 13/1/1954 tarih ve 7/5 sayılı ilâmda işçi ücretlerinin tâyininde nak
den ödenen paradan başka temin edilen sair menfaatlerin de hesaba ka
tılması lâzım geldiğine hükmolunduğu, 

3 — ihtilaflı işyerinin işçilerine 1/4/1956 da % 10,1/8/1957 de |% 10 
zara yapılmış olduğu, ve 1/12/1958 tarihinden itibaren de idareye bağlı 
diğer işyerlerindeki ücretlere muvazi olarak ücretlere % 20 zam yapıldığı, 

4 — 5/5/1959 tarih ve 471 sayılı Müdürler Komisyonu kararı ile 
ücret bareminde kaydırma yapılarak gerek işe yeni girecek işçilerin ge
rekse kıdemli işçilerin daha yüksek ücret almalarının sağlandığı, 3 ku
ruş olan hizmet zamlarının 5 kuruşa, 5 kuruş olan hizmet zamlarının 8 
kuruşa, 9 kuruş olan kıdem zamlarının 13 kuruşa ve 17 kuruş olan kıdem 
zamlarının da 21 kuruşa çıkarıldığı, 

5 — Hâlen işyerinde vasati saat ücretinin 110 kuruşa, sosyal yar
dımlar dahil edildiği takdirde' bu mıktarın 151 kuruş'a baliğ olduğu ve iş
çilere 1956 senesinden 1/5/1959 tarihine kadar % 53.63 nispetinde bir 
zam yapıldığı, 

6 — Bu gün 110 kuruş olan vasati saat ücretinin 1950 yılında an
cak 53 kuruş olduğu, sosyal yardımlarla 151 kuruşu bulan vasati saat 
ücretinin 1950 yılında yalnız 59 kuruş bulunduğu, bu da idarenin sosyal 
yardım mevzuunda her sene işçiye daha geniş ve şümullü yardımlarda 
bulunduğu, 

7 — Samsun'da tütün işkolunda çalışan işçilerin asgari günlük üc
retinin 16 yaşındaki işçiler için 400 kuruş, yaşlan 16 dan yukarı olan
ların ise ücretinin 500 kuruş olarak tespit edildiği, 

Hülâsa olarak tebarüz ettirilmektedir. 
Samsun Vilâyet Hakem Kurulu Başkanlığının 24 Ekim 1959 tarih 

ve 712-51/8-83/4892 sayılı yazısına bağlı olarak alınan dosyada mevcut 
bütün evrak okunup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: 

ihtilaflı işyerindeki işçi ücretlerine işveren idare tarafından en son 
olarak 1/12/1958 tarihinde % 20 zam yapıldığı görülmüştür. 

1/12/1958 tarihinden bu yana hayat şartlarında evvelce yapılmış 
olan zamlara, inzimamen yeni zam yapılmasını muhik kalacak yeni ge
lişmeler kaydedilmediği anlaşıldığından, Sendikanın Vilâyet Hakem ku
rulunca yapılan % 15 zam miktarının artırılmasına mütedair itirazla
rının reddine ve işyerinde 70 kuruşun dûnunda başlangıç ücreti olmadığı 
müşahede edildiğinden işverenin (itirazının kabulü île ücretlere % 15 
zammı mutazammın Samsun Vilâyet Hakem Kurulunun 19/9/1959 tarihli 
kararının kaldırılmasına, 

Ve bu kararın Resmî Gazete ile ilânına 13/11/1959 tarihinde ekse
riyetle karar verildi. 

İ L Â N L A RRRR 
Mihalıççık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Feride Dürdane Şimşek vekili Avukat Vasfi Incekaş tarafından A l i 
Şimşek aleyhine açüan boşanma dâvasının yapılmakta olan muhakeme
sinde : 

Yukanda adı yazılı dâvâlının izmir Karşıyaka'daki adresine tebli
gat çıkarılmış ve bu adreste olmadığı gibi sarih adresi de bilinmediğin
den bilâ tebliğ iade edildiğinden dâvâlının Mihalıççık Asliye Hukuk 
Mahkemesi 959/191 sayılı dâvasının duruşmasının bırakıldığı 21/1/1960 
günü mahkemeye gelmediği takdirde hakkında gıyap karan çıkarıla
cağı ilânen tebliğ olunur. 
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Giresun Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Tekke Köyünden Abbas özcan tarafından Nahta Akyol ve arka
daştan aleyhlerine ikame olunan taksim dâvasının yapılan duruşmasında 
adresi meçhul olan Nahta Akyol adına ilânen gıyap karan tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan karar gereğince adı geçen dâvâlının duruşma
nın muallâk bulunduğu 1/2/1960 günü duruşmada bizzat veya bir vekil 

göndererek kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında 
devamı icrasına karar verileceği gıyap 'karan yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

4687 

Gediz Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

959/115 
Davacılar Gediz'in Gazikemal M. den Cemile Hergüner ve şerik

leri vekili dâva vekili Raşit Ünal'ın aynı yerden Mehmet Ergun Beşli ve 
şerikleri aleyhine açmış olduğu tapunun Kânunusani 308 T. 11 No. lu ka
yıtlı tarlanın şüyuun izalesi dâvasının yapılan muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılardan Gediz'in Göynük K. den Mahmut oğlu Ahmet Dbn-
mez'in tebligata salih adresi bulunamadığından Resmi Gazete ile ilânen 
davetiye tebliğ edilmiş ve mahkemeye gelmemiş olduğundan ilânen gı
yap tebliğine karar verilmiş bulunmakla dâvâlı Ahmet Dönmez'in 
26/1/1960 Sah günü saat 9 da Gediz Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat 
bulunması veya vekil göndermesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında 
bakılacağı ilân olunur. 
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Sahife; 412 (Resmî Gazete) 11 OCAK 1980 



11 OCAK 1960 (Resmî Gazete)! 

Gnipazarı Sulh H u k u k liâUı^.l:âinden : 

GÖlpazarı'nın Türkmen Köyünden A l i iVukşon vctcili Necdet 
dar'm aynı köyden Hüseyin Rukçcu, Mustafa Rukşen, Kemal Rukşen, 
Hasan Rukşen ve Vezirhan Köyünden Sadık Coşkun ile Konya'nın M u 
hacir Pazarında Kahveci İsmail Akça yanında mukim F a t m a Uğurgil 
aleyhine açmış olduğu Şüyuun izalesi dâvasının yapılmakta olan muha
kemesinde : 

Dâvâlılardan F a t m a Uğurgil'e davetiye yerine k a i m olmak üzere 
Resmî Gazete ile 10301 sayılı nüshası ile Hanen tebligat yapılmış ve du-
ruşmrya gelmemiş olduğundan bu k e r e duruşmanın bırakıldığı 25/1/1960 
Pazartesi günü saat 9 da duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın 
gıyabında yapılacağının tebliğ makarama ka im olmak üzere iîân olunur. 
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Anta lya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

956/22 
Barbaros M . de oturur B e k i r Güibahçe veki l i Avukat M . Zeki De-

mirs 1 tarafından Demirci K a r a Mahallesinden H i l m i oğlu A r i f Korkmaz 
ve .saire aleyhlerine açılan izalei şüyu dâvasının yapılan duruşması sı
rasında : 

Dâvâlılardan A r i f Korkmaz 'm bunca aramalara rağmen "bulunup 
tebligat yapılamadığından ilânen tebligat icrasına karar verilmiş ve du
ruşmada 3/2/1960 Çarşamba günü saat 9.30 a muallâk bulunmuş Oldu
ğundan dâvâlının mezkûr günde Anta lya Sulh H u k u k Mahkemesine gel
mesi veya kendisini temsilen bir veki l i kanuni göndermesi aksi takdir 
de duruşmanın gıyabında devam ve lintaç olunacağından gıyap kararı 
yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 
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Emet Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 958/293 
K. No : 959/231 
Davacı Emet Kazası Yarış K . den N i m e t Altın ve Kmine A î t m ' a 

ve'âycten ve kendisine psaleten anaları F a t m a Alt ın 'm, dâvah kocas ı 
aynı K . den H a l i l İbrahim oğlu H a l i l Altın a l e y h i n e açt ığı n a f a k a d â v a 
sından dolayı gıyap k?.rarı tebliği suretiyle ücra kılman muhakeme so
nunda : " 

Küçük çocuklar için 20 serden 40 l i ra ve 30 l irada anaları F a t m a 
için k i ceman 70 l i ra aylık nafakanın dâva tarihi olan 25/11/1958 den i t iba 
ren 25 l i ra 21 kuruş mahkeme hare ve masrafının dâvâlıdan alınıp dava
cıya verilmesine 8/12/1959 tarihinde karar verilmiş olduğundan H . U . 
M . K . nun 407 öci maddesi mucibince 8 gün zarfında müracaat etmedi
ğiniz takdirde hükmün kesinleşeceğini nat ık baskitabet ihbarnamesi i l e 
keyfiyet ihbar ve ilân olunur. 
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Samandağ Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

959/23 
Samandağ Mağaracık Köyünden Cemil Sat ve A l i «Düzel taraf la

rından Samandağ Kapusuyu Köyünden Hıçır Papisyan oğlu Serkis ve 
Hıçır Papisyan oğlu Setrak aleyhlerine açılan Kapusuyu Köyünde kâin 
ada 9, parsel 35 ve ada 9, parsel 34 sayılı gayrimenkullerin tescilleri 
hakkındaki dâvanın yapılan duruşmasında : 

Dâvah Serkis ve Setrak'm ikametgâhları meçhul bulunduğundan 
adlarına ilânen davetiye tebliğ edilmiş ve muayyen günde gelmedikleri 
ve kanuni bir vekille temsil ettirmediklerinden ilân-n gıyap kararı teb
liğine ve duruşmanın 26/1/1960 Sah günü s a a t 9 a bırakı lmasına k s r a r 
verilmiş bulunduğundan adları geçe.nterin muayyen gün ve saatte bizzat 
duruşmaya gelmeleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi 
halde duruşmanın gıyaplarında devam edeceği gıyap k a r a n makamına 
k a i m olmak üzere ilân olunur. 
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Samandağ İcra Memurluğundan : 

959/55 
Samandağ Cerepderesi Köyünden Ahmet ve Halime Beyazgül.ve

ki l ler i Hüseyin Oğuz'a resmi tahsil harcı ve vekâlet ücreti hariç mahke

me Hamiyle (£340) l i ra (96)-kuruş ödemeye borçlu ve .ksur.etgâhı meç
hul M u s a Dip kızı Mecldul'a i c ra emrinin ilânen tebliğine mercico karar 
verilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren kanuni müddetin geçme
siyle icra takibin kesinleşeceği i c ra emrinin tebliği yerine geçmek üzere 
ilân olunur. 
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B i l e c i k A s l i y e H u k u k Hâkiml iğ inden : 

959/167 
Bilecik Çukurvlran Köyünden Süleyman kızı Nur iye Kurnaz t a r a 

fından dâvâlı yine bu köyde oturan Süleyman A t i k oğlu Ahmet A t i k 
aleyhine açılmış olan babalığa hüküm v e n a f a k a v e Jûoğum |masrafı d â 
vasının yapılmakta olan yargılamasında : -

Dâvâlının gösterilen mahalde bulunamadığı ive semti meçhule g i t 
tiği Ve hal i hazır ikametgâhının belli olmadığı çıkarılan gıyap karar ına 
verilen şerhden anlaşılmış o lmakla gıyap k a r a r m n ilânen tebliğine v e 
yarglamanın da 28/1/1960 Perşembe günü saat ı(9) a bırakılmasına k a 
rar verilmiştir. 

Gıyap kararının ilânından itibaren beş gün .içinde dâvâlının it iraz 
etmesi veya duruşma günü mahkemeye bizzat gelmesi veya bir veki l 
göndermesi, aksi halde hakkında yargılamanın gıyabında icra edileceği, 
bir daha mahkemeye kabul edilemeyeceği tebliğ makamına k a i m olmak 
üzere ilân olunur. 
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İskenderun Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

958/288 
Dâvah : İskenderun Savaş M . si Biz ler Sokak 5 numarada m u k i m 

iken halen adresi meçhul Hanna kızı Jozefin Şirali'ye : 
Yakup Şlrali veki l i Avukat Atillâ Alpan tarafından aleyhinize açı

lan taksim ve izaleyi şüyu dâvasından dolayı İskenderun Sulh H u k u k 
Mahkemesinde yapılan muhakeme sonunda aynen taksimi kabil o lma
dığı anlaşılan hissedarı .bulunduğunuz İskenderun ikinci mmtakasında 
kâin 562 ve 563 parsel sayılı gayrimenkullerin bilmüzayede satılarak 
şüyuuaıın ihalesine ve «atış bedelinin hisseleri [nispetinde hissedarlara 
verilmesine temyizi kabi l olmak üzere 18/11/1959 günü 349 sayı ile k a 
rar verildiği tebliğ makamına k a i m olmak üzere ilân olunur. 
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Dinar Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Dinar'ın Seydimelek Köyünden Mehmet Çetin tarafından Gemerek 
Kazasının Yeni Çıbık »Köyünden îtasim Doğan aleyhine ikame ettiği ne
sep tashfhi dâvasının yapılan açık duruşmasında : 

Yukarıda adı geçen dâvâlının 'adres ve ikametgâhı meçhul bulun
duğundan davetiyenin ilânen yapılmasına ve muhakemenin 16 Şubat 1960 
Salı günü saat 9 a .bırakılmasına k a r a r verilmiş olduğundan (karar ge
reğince : 

Adı gecen dâvah Rasim Doğan'ın mezkûr gün ve saatte mahkeme
de hazır bulunması ,davetiye yerine k a i m olmak üzere ilânen tebüğ olu
nur. 
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Anta lya Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

959/137 
İstanbul Perşembe Pazarı A r s l a n H a n kat 4/4 de Sami Cömert'e 
Anta lya Memur Ev ler i Mahallesi Güzelgeçit Caddesi No. 23 de otu

rur Tacettin Karataş tarafından Eskişehir Başlangıç Maden Limitet Şir
ketinde Sami Cömert ve arkadaşı Müstafi özsatıcı haklarında açılan 
haksız fiilden 4.320 l i ra tazminat dâvasının duruşmasında dâvâlılardan 
Sami adına çıkartılan davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş ve en son ola
rak çıkartılan davetiyeye yukarıdaki İstanbul adresine gittiği meşruhatı 
verilmiş, savcılık kanaliyle yaptırılan tahkikatta bu adreste de olmadığı 
anlaşıldığından ilânen davetiye tebliğ edildiği halde gelmediğinden gıyap 
kararı çıkartılmasına karar verildiğinden gıyap kararı yerine ka im olmak 
üzere 28/1/1960 günü ((Perşembe saat 9 da Anta lya Asl iye H u k u k M a h 
kemesinde hazır bulunması ilânen tebliğ olunur. 
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Sefcîfo;414 (Resmî C«xete)i 11 OCAK 1960 

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

A s k e r i b ir l ikler İhtiyacı için 40 ton sığır eti satın alınacaktır. T a h 
inim l u t a n (lab.uuü) lıı<ı olup geçici teminatı ı9.U5Uj lııadır. Ihal ta l , 
18/1/1960 günü saat 11.30 da kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tekli f 
mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler 
hergdn komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görüle
bilir ilân olunur. 

4910 / 4-3 

A s k e r i bırükieı ihtiyacı için 200.000 aded portakal ve 120.000 aded 
limon satın alınacaktır. Tahmini tu tan (07.600) l i r a olup geçici teminatı 
l4.130) liradır. İhalesi 18/1/1960 gunu saat 11 de kapalı zarf usulü ile y a 
pılacaktır. Portakal ve l iman bir istekliye ihale edilebileceği gibi her 
Kalem partiler halinde ayrı ayrı isteklilere İhale edilebilir. İstekli erin 
Delirtilen gun ve saatten bir saat evveline kaaar teklif mektuplarım K c -
aıisyun Başkanıigına veımelerı evsaf ve şartnameler heıgun KGinısyonda 
ve istanbu, Levazım Am . ı l ığ j ilân kısırımda goruiebılı. Ua^. uıunuı. 

C i n 

Portakal 
Limon 

Miktarı 
Aded 

200.000 
120.000 

T. tutarı 
L i r a 

36.0UO 
21.600 

G. teminatı 
L i r a 

2.700 
1.620 

4912 / 4-3 

Askerî birl ikler ihtiyacı için 3 kalem muhtelif c u u makarna satın 
alınacaktır. Tahmini tutarı (98.000) l i ra olup geçici teminatı 16.1501 l i ra 
dır, ihalesi 19/1/196U gunu saat 11 de kap^ı zarf usulü ile yapılacaktu 
i kalem makarna bıı istekliye ihale edilebileceği gibi her kaıem pditiıer 
halinde ayrı ayrı İsteklilere ihale edilebilir, istekl i ler in belirtilen gun ve 
jaatten bir saat evveme kadar teklif mektuplarını Komisyon Başstanlı-
ğına vermeleıl evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve Istaabuı 
uevazım Amirliği i lan kısmında görülebilir. İlân olunur. 

G. teminatı 
C i n c i 

Miktarı 
Ton 

T. tutan 
L i r a L i r a 

Kesme makarna 
Çubuk » 
S'lyonk » 

20 
20 
20 

30.000 
38.000 
30.000 

2.250 
2.850 
2.250 

491S / 4-3 

Askerî birl ikler İhtiyacı için 1800 ton balyalı k u r u ot satın alına
caktır. Tahmini tutarı (630.000) l i ra olup geçici teminatı • (28.950) l i ra 
dır, ihalesi 16/1/1960 gunu saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır 
1800 ton balyalı kuru ot bir istekliye ihale edilebileceği gibi 25 er tonluk 
partiler halinde a y n ayrı İsteklilere ihale eftilebılır. i s tekl i ler in belutılen 
JBTÜD ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon 
Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergun Koır ısj ,nda \ı l* 
tanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir İlân ohıaur. 

4914/4-3 

Asker i bir l ikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı beş 
kalem muhtelif cins konserve satın alınacaktır, ihalesi : 29/1/1960 gunu 
saat 11.30 da kapalı zarf usuliyle Komisyonda yapılacaktır. Beş kalem 
konserve toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi her cins kalemi ayrı 
ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsa f ve şartnameler her gün Komisyonda 
ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, istekl i lerin ihale 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar tekl i f mektuplarım Komisyon 
Başkanlığına vermeleri ve postada vâki gecikmelerin kabul edilmeye
ceği ilân olunur. 

Miktarı Fiyatı Tutarı G. teminatı 
C i n s i K u t u Kuruş L i r a L i r a 

Ayşe kadın fasulye 
Türlü 
Bezelye 
Yalancı dolma 125 Gr . 
Yalancı dolma 250 Gr. 

8 000 
8.000 
4.000 
4.000 
4.000 

325 
325 
275 
110 
210 

26.000 
26.000 
11 000 
4.400 
8.400 

1.950 
1.950 

825 
330 
630 

46 / 4-1 

Askerî bir l ikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı üç 
kalem muhtelif cins konserve satın alınacaktır, ihalesi : 29/1/1960 günü 
saat 11 de kapalı zarf usuliyle Komisyonda yapılacaktır. Üç kalem kon

serve toplan bir ısteklıje ihale edilebileceği gibi her kalemi ayrı ayrı 
isteklilere ihale edılebılıı. Evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve 
istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. İsteklilerin ihale 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
vermeleri ve postada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 

C i n s i 

Ayşe kadın fasulye 
Patlıcan kesme 
Türlü 

Miktarı 
K u t u 

18 500 
18.500 
18.500 

Fiyatı 
Kuruş 

~ 3 2 5 
290 
325 

Tutarı 
L i r a 

60 125 
53.650 
60.125 

G. teminatı 
L i r a 

4 260 
3.935 
4.260 

47 / 4-1 

A n k a r a Yo l lar 4. Bölge Müdürlüğünden : 

Huıda Malzeme Satılacak 
63 kalem muhtelif hurda malzemenin satışı işi açık artırma suıe-

tıyle yapılacaktır. 
Hurda malzemelerin muhammen bedeli 1.992,40 (Bin dokuzyüz d"k 

sanıkı l i ra kırk kuruş; olup kesin teminatı 298.86 (Ikıyuz doksotı^eku 
l i ra seksenaltı kuruş) tur. 

Artırma 19/1/1960 Salı günü saat 11 de Bölge Merkezinde y a p ı 

lacaktır. 
B u işe alt şartname Malzeme Amirliğinde Hurda Malzemeler ise 

Bölge Demirbaş Ambarı ile Güvercinlik istasyonu yanındaki hurda sa
hasında görülebilir, istekl i lerin 2490 sayılı kanun ahkâmına gore mura 
caatlan. 

=î013 4-3 

D S t U m u m Müdürlüğünden : 

Devlet Su işleri U m u m Müdürlüğü tarafından Tokat Vilâyetinin 
takriben 25 k m kuzeydoğusunda Yeşılır.nık Nehr i üzerinde inşa edile
cek Almus Barajı Hidroelektrik santralına aşağıda belirtilen malzeme is 
tekliler arasında aranılan şartlara haiz olanlardan fiyat ve teklif isteme 
usulü ile ihaleye çıkaıılacaktır. 

B u ış için gerekir döviz idare tarafından temin edilecektir. 
ihale sut etiyle satın alınacak malzeme 7 m. çapındaki enerji tüneli 

İçin 2 adet (3 20 x 7.10) m. ebadında tekerlekli tip çelik kapak, 2 adet 
aynı ebatta batardo ve bunlara ait kaldırma ve kumanda cıhaz.arı, tü
nel giriş ağzı için 130 m= lık çelik ızgara, türbin çıkışı İçin takriben 
2 x 5 m ebadında bir aded emme borusu kapağı, bir aded 10 tonluk mo-
noray kren ve bunların müteferrik aksamıdır. 

ihaleye iştirak etmek ıstıyenlerin : 
1 —• Kaç senedenberi yukarıdaki malzemeye mümasil malzemeyi 

ima l ettiklerini 
2 —• Şimdiye kadar imal ettikleri bu tip malzemenin kapasitelerim 

ve nerelerde kullanıldıklarını gösterir katalog, resim, fotoğraf v. s bel
geleri havı bir dilekçe ile 15 Şubat 1960 Pazartesi günü saat 17.00 ye 
kadar Devlet Su işlen U m u m Müdürlüğü Baraj lar ve Hidroelektrik 
Santrallar Dairesi Reıslığ ne (Meşıutiyet Caddesi Adakale Sokak 50) 
müracaatları lâzımdır. 

Hususi ortaklıkların müracaatları nazarı i t ibara alınmıyacaktır. 
U m u m Müdürlük ta.ıplerın durumlarını incelıyerek ehil gördükle

rine teklif dosyalarını gönderecektir. 
48 /1-1 

Fatsa Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

957/791 
Fatsa'nın Tepecik Köyünden Hamide Karadeniz tarafından M e h 

met Karadeniz ve arkadaşları aleyhine ikame edilen hasımlı veraset dâ
vasından dolayı Fatsa Asl iye H u k u k Mahkemesinde yapılmakta olan 
duruşmada : 

Dâvâlılardan Saime Ayın adresi meçhul olduğundan kendisine ilâ
nen davetiye .tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla adı geçen dâ
vâlı Saime Ayın duruşmanın bırakıldığı 25/2/1960 Perşembe günü saat 
10,50 de Fatsa Asl iye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya ken
disini temsılen bir vekil göndeımesi veyahutta mazeretim bildirmesi da
vetiye yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 
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11 O C A K 1960 

M . M . V . 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf usulü ile aşağıda cins, miktar , muhammen bede 
ve geçici teminatı yazılı 24 kalem sıhhi malzeme satın alınacaktır. 

2 — 
Muhammen Geçici 

C i n 8 İ 
Miktarı 
Kalem 

bedel 
L i r a K r . 

teminat 
L i r a K r 

1 inci Grup 
Şartname eki liste sıra No : 1 - 7 7 42.925,— 3.204,3i 

2 nci Grup : 
Şartname eki liste sıra N o : 8- 10 S 219.850,— 12.242,50 

3 üncü Grup 
Şartname eki liste sıra No : 11 -12 2 220.950,— 12.297,50 

4 üncü Gruo 
•Şartname eki liste sıra N o 13 - 14 2 185.000,— 10.500,— 

5 inci Grup 
Şartname eki liste sıra No : 15 -20 6 74.065,— 4.953,25 

6 nci Grup : 
Şartname eki liste sıra No • 21 -24 4 51.500,— 3 .825 -

3 — Tamamının muhammen bedeli : 794.290 l i r a olup, geçici te 
minatı : 35.522 liradır. 

4 — B u işin ihalesi : 22/1/1960 Pazartesi günü saat 11.00 de Ko
misyonda yapılacaktır. 

5 — Grupların tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi grup 
lar ayrı ayrı kimselere de ihale olunabilir. Tekl i f mektuplarında her grup 
için teklif edilen bedel, tutar olarak ayrı ayrı gösterilecektir. 

6 — Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlı-
yacakları teklif zarflarım ihale saatinden en az bir saat evvel makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta İle gönderilecek 
zarf lardaki gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez. 

45 /t-2 

T A S H İ H 
. 9/1/1960 tar ih l i ve 10401 sayılı Resmî Gazete'nin birinci sayfasında 

neşrolunan (Tapu ve Kadastro U m u m Müdürlüğü Personel Tal imatna
mesi) nın başlığı Başvekâletten olarak tashih olunur. 

Karayolları U m u m Müdürlüğünden : 

1 — Mevcut şartnamesindeki şartlar dahilinde (50) adet Rodes 
Enkesit aleti imal ettirilecektir. 

Muhammen bedeli 37.500,— T l . sı olup k a t i teminatı 5.625,— T l . 
sidir. 

2 — Pazarlığı 22 Ocak 1960 Cuma günü saat Onbir'de Merkez'de 
Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartnamesi mezkûr Müdürlükten bedelsiz olarak temin edilebilir. 
69 /1 -1 

1 — U m u m Müdürlüğümüzde mevcut mühürlü numunesine tama
men uygun cem'an (52) adet meşin ceket satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 13.000,— T l . olup katı teminatı 1.950,— T i . dır. 
2 —• Pazarlığı 22 Ocak 1960 Cuma günü saat Ondörtte Merkezde 

Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Şartnamesi bedelsiz olarak mezkûr Müdürlükten temin edilebilir. 

70 /1-1 

Bayındır Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Bayındır'ın K u r t Mahallesinden Cemile Tırak veki l i Recai Vardar 
tarafından izmir 'de şoförlük yapar A k i f Tırak aleyhine açılan boşanma 
dâvasına ait dilekçe dâvâlıya adresi meçhul olduğundan tebliğ edileml-
yerek bılâ ikmal iade edilmiştir. 

Mezkûr dâvanın ouruşması 8/2/1930 Pazartesi günü saat 10,05 e 
tal ik edilmiştir. Davalı Arif*Tırak'ın mezkûr gün ve saatte mahkemeye 
gelmesi veya kenuısmi bir vekille temsil ettirmesi hususu davetiye yerine 
k a i m olmak üzere tebliğen ilân olunur. 
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Afyon Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

959/814 
Gaip dâvâlı : Hidayet K a r a m a n E l e k t r i k İşleri Etüt idaresi Umutn 

Müdürlüğü - A n k a r a 
Davacı Afyon Çimento T. A . Şirketi vek i l i Avukat D. A l i özakıneı 

tarafından aleyhinize açılan alacak dâvasında : 
Adres ve ikametgâhınız meçhul kaldığından davetiyenin ilânen teb

liğine mahkemece karar verilmiştir. 
Kırar gereğince muhakemenin muallâk olduğu 27/1/1960 Çarşamba 

günü saat 9 da duruşmada bizzat bulunmadığınız takdirde veya kendinizi 
bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı verilip 
tebliğ edileceği davetiye yerme k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

32 

• • • • • 
Kırıkhan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Antakya'nın Mut lu Mahallesinden Semiha Bilecik vek i l 
leri Kırıkhan'da Avukat Abidin A r t u n tarafından dâvâlılar Ahmet Sohta 
ve Cuheyne Sohta aleyhlerine açılan Kırıkhan'ın Gündüz Mahallesinde 
kâin 500 parsel sayılı gayrimenkulun mümkünse aynen değilse satılmak 
suretiyle şuyüunun izalesine dair dâvanın duruşması 16/1/1960 günü saat 
9 da yapılacağından Ahmet Sohta'nın da aynı gün ve saatte mahkeme
mizde hazır bulunması, bulunmadığı takdirde muhakemesinin gıyabında 
yapılacağı gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilânen duyurulur. 

34 

imroz Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1959/92 
imroz 'un Tepe Köyünden M a r i y a Zarfoozan ve Yamanda Zafirudi 

tarafından aynı köyden Vas i l ik i Mol i , Apostol Zafirudi, Andon Zafirudi, 
Yorg ; Zafirudi, Kostani i Zafirudi, V ik torya Zafirudi, Teodoki Zafirudi, 
M a r i y a Zafirudi, Yorgaki Kik ide l i , Evelpi Kıkideli, N iko la Kik ide l i ve 
Erazfniya Kik ide l i aleyhlerine açılan taksim ve izalei şüyu dâvasının y a 
pılmakta olan duruşması sırasında : 

Yukarıda adı geçen dâvâlılardan Apostol Zafirudi, Andon Zaf : rudi , 
Y o r g i Zafirudi, Kostanti Zafirudi , V i k t o r y a Zafirudi, Teodoki Zafirudi, 
M a n y a Zafirudi, Yorgaki Kik ide l i , Evelpi Kik ide l i ve Niko la Kıkideli'nin 
adlarına çıkartılan davetiyelere P T T . idaresi ve mahalli muhtarlığınca 
verilen meşruhattan kendilerinin çok sene evvel Mısır'a gitt ikleri ve ora
daki adresleri de bilinemediği anlaşıldığından ve böylece adı geçen dâvâ
lıların adresleri meçhul bulunduğundan Tebligat Kanununun 28 ve müta-
akip maddelerine tevfikan adı geçen dâvâlılara Resmî Gazete ile dave
tiye ve dâva ddekçesi özetinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Dâvâlıların duruşmanm bırakıldığı 25/1/1960 Pazartesi günü saat 
9 da mahkememizde hazır bulunmadıkları gibi temsile selâhıyetlı birer 
vekilde göndermedikleri takdirde haklarında gıyap kararı çıkartılacağı 
davetiye ve dâva dilekçesi tebliği makamına ka im olmak üzere ilân 
olunur. 
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1959/88 
imroz 'un Çınarlı Mahallesinden Grigor Torna, A m i r s a Torna ve A l e k -

sandro Torna tarafından aynı mahalleden Vasi l ina Torna ve Yeni M a h a l 
leden Niko la Torna ve Torna Toma namı diğeri Torna Dimitrıyadis aleyh
lerine açılan taksim dâvasurn yapılmakta olan duruşması sırasında : 

Yukarıda adı geçen dâvâlılardan Toma Toma namı diğeri Toma 
Dimıtriyadıs'e usulen çıkarılan davetiyeye posta idaresi tarafından ver i 
len meşruhattan, kendisinin senelerce evvel Mısır'a gittiği ve adresinin 
bilinemediği ve böylece adresinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından adı 
geçen dâvâlıya Tebligat Kanununun 28 ve mütaakip maddelerine tevfi
kan Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Dâvâlı Toma Toma namı diğeri Dimitriyadis duruşmanın bırakıldığı 
25/1/1960 Pazartesi günü saat 9 da bizzat mahkememizde haz.r bulunma
dığı gibi kend.smı temsile selâhıyetlı bir vekil de göndermediği taküııdo 
hakkında gıyap kararı çıkartılacağı davetiye ve dâva d.lekçeeı tebliği 
makamına ka im olmak üzere ilân olunur. 
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Selçuk Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

959/127 
Davacı Selçuk - Şirince Köyünden Abduş Zeytinoğlu tarafından dâ

vâlı aynı köyden Mediha Zeytinoğlu aleyhine açılan boşanma dâvasının 
yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvah gösterilen adreste bulunamadığından, hakkında ilânen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiştir. Dâvâlının bu defa 15/12/1900 Pazar 
tesi günü saat 10,30 a bırakılan duruşmaya gelmediği ve bir vekil de 
göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edeceği gıyap k a 
rarı tebliği yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

5007 

Akçakoyunlu Gümrük idare Memurluğundan : 

E irec ik ' in Kâfiran Köyünden Mehmet oğlu Ayşe'den doğma 340 do
ğumlu Vakkas Göktaş 

Gaziantep Asl iye Ceza Mahkemesinin 10/12/1951 tar ihl i 951/51 esas 
951/851 karar sayılı kesinleşen ilâmiyle mahkûm olduğu 788 l i ra 95 k u 
ruş ağır para cezasiyle sair masrafların ödenmesi hakkında adresine 
gönderden ödeme emri bilâ tebliğ iade olunduğundan zabıtaca ve idari 

makamlarca yapılan tahkikata göre tebligata elverişli adresi meçhul 
kalmış bulunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı kanun hüküm
lerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü edilen paranın 1918 sayılı kanunun hükümlerince ilân t a r i 
hinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi lâzımdır. 

B u müddet içinde ödenmediği takdirde haczen veya hapsen infaz 
yoluna gidileceği tebligat yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

S 

Akh i sar Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

E . N o : 958/1302 
K . No : 959/1484 
Akhisar'ın Yaya Köy Nahiyesinin inönü Mahallesinden Mehmet 

A k a n vekil i Akhisar 'da Avukat Dündar Ersöz tarafından Eergama'nın 
Göçbeyli Nahiyesi A l i Eey l i Köyünden Raşit Aktaş aleyhine açlığı a la 
cak dâvasının yapılan duruşması sonunda : 

Davacı dâvah ile minare yapmak üzere anlaşıp 1526 l i ra 67,5 kuruş 
para vermiş iken dâvâlı minareyi yapmadığından paran"n tahsil ini talep 
etmiş ve yapılan duruşma sonunda sureti şahadet münderecatı ve ma
hallen yapılan keşif muhtevası ve dâvâlının ceza mahkemesindeki açık 
ikrarına binaen bil hesap dâvalı 1271 l i ra 53 kuruş borçlu kaldığından 
1271 l i r a 53 kuruşun dâvâlıdan alınıp davacıya verilmesine 30/11/1959 
tarihinde ve davalının gıyabında karar verildiğinden ve dâvâlıya tebligat 
ve gıyap kararı Resmî Gazete ile ilânen yapılmış olup adresi meçhul 
bulunduğundan hüküm hülâsasının da Resmî Gazete'de ilânen yapılma
sına karar verilmiş olduğundan dâvâlı Raşit Aktaşın iş bu kararın 
Resmî Gazete'de ilân: tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize 
müracaatla kanun yoluna müracaat etmesi lüzumu ve müracaat etme-
diği ve temyiz etmediği takdirde bu müddetin mürurunda ilâmın ke 
sinleşeceğinin bilgi edinilmesi hususu karar tebliği makamına ka im ol 
mak üzere iş bu hüküm hülâsası ilânen tebliğ olunur. 

10 

Kesk in Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1959/255 
Keskin ' in Yenice Mahallesinden Hancı A k i f Üye nezdinde Osman 

karısı A k i f .kızı Gülseren Özbek tarafından Adana i n c i r l i Hava Alanı 
Amer ikan Kuvvetler i Levazım Memurlarından Osman Özbek aleyhine 
ikame edilen bir çocuğu ile birl ikte ayda i k i yüz elli l i ra nafaka dâvası 
dolayısiyle davalı adına çıkarılan davetiye muhatabın gösterilen adreste 
bulunmadığı meşruhatiyle bilâ tebliğ iade edilmiş ve- dâvâlının başkaca 
da adresi malûm bulunmadığından dâvâlıya ilânen tebligat yapılmasına 
k a r a r verilmiş ve duruşma 3,2/1960 Çarşamba günü s.-at 11 e bıra
kılmış olduğundan tâyin edilen günde mahkemede bizzat bulunması 
veya bir vekil göndermesi aksi halde gıyap kararı verileceği dâva dilek
çesi ve davetiye yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

11 

G ıziantep Asliye Bir inc i H u k u k Hâkimliğinden : 

959/158-003 
Gaziantep Kazaz Mahallesi 16 hanede kayıtlı Düğmeci Mahalle

sinde İkamet eder Muhi t t in çocukları Adnan, Ökkeş ve ailesi F a t m a Yük-
sekbilgili 'nin soyatları mahkememizin 15/9/1959 gün ve 133-G03 sayılı 
ilâmı ile Muhit t in oğlu olarak tashihine karar verildi , ilân olunur. 

12 

Samsun Asl iye İkinci H u k u k Hâkimliğinden : 

959/788 
M i l l i Müdafaa Vekâletine izafeten Hazine avukatlarından Vasıf Üs

tün tarafından Samsun 19 Mayıs Mahallesi Doğan Sokak 10 numarada 
Abdullah H i l m i oğlu özden Savrum ve aynı adreste Abdullah H i l m i Sav-
rum aleyhine açtığı tazminat dâvasının yapılmakta olan duruşması sı
rasında : 

Davalılara çıkarılan gıyap kararının bulunamadıklarından bahisle 
tebliğsiz olarak iade edilmiş olduğundan davarlara Resmî Gazete ile ilâ
nen tebligat yapılmasına karar verilmiş ve mahkemenin 20/1/1960 gün' 
saat 9 a bırakılmış olduğundan tâyin edilen günde de mahkemeye dava
lıların gelmedikleri takdirde dâvanın gıyaplarında cereyan edeceği ilân 
olunur. 

13 

Gelibolu Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

959/258 
Davacı Gelibolu Kavaklıtepe Köyünden Çevriye Acar tarafından 

dâvâlı kocası Alâaddin Mahallesinden olup adresi meçhul kocası Kâmil 
Acar aleyhine açılan boşanma dâvasında : 

Dâvalı adına evvelce gazete ile ilânen tebligat yapılarak icabet 
etmediğinden bu defa mahkemece kendisine ilânen gıyap kararı tebliğine 
ve gelmediği veya kendisini temsil ettirmediği surette badema gıyabında 
duruşmaya devam olunacağına karar verilerek duruşmanın kaldığı 
29/1/1960 saat 9 olarak bırakılmakla dâvah Kâmil Acar 'a gıyap kararı 

İ makamına ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunnur. 
15 

Gelibolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

959/227 
Davacı Gelibolu'da Mehmet Kabu l tarafından dâvâlılar Gelibolu'dan 

olup adresleri meçhul Abdi Işkar, N c r m i n Işkar, Leman Işkar, Hafıza, 
j Rıza, Şükrü ve Gülsüm aleyhlerine açılan izalei şüyu dâvasında : 
| Dâvâlılara çıkarılan davetiyelerin adresleri meçhul ve nerede o l -
• duldan belli olmadığından kendilerine ilânen davetiye tebliğine karar ve-
j rilırsiş olun duruşması 4/2/1960 saat 9 olarak tâyin edilmiş olduğundan 
i yevmi nvzkıY.-de mahkemede hasır bulunmaları veya bir veki l ile kendi-
| ler inl temsil ettirmeler: zımnında davetiye makamına k a i m olmak üzere 
i ilânen dâvâlılara işbu davetiye tebliğ olunur. 

16 

imroz Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

J 1959/59 
; İmroz'un Çınarlı Mahallesinden Amirsa Torna, Ligor Torna ve Alek-
j sandra Torna tarafından imroz Hazinei Maliyesi ve Çınarlı Mahallesin-
1 den Vasılına Torna, Yenim.ıhallcden Nikola Torna ve Torna Dimitriyadi 

aleyhlerine açılan tescil dâvasının yapılmakta olan duruşması sırasında : 
Davalılardan Torna Dimitradi'ye usulen ve ilânen davetiye tebliğ 

edildiği halde 28/3 2/1959 Pazartesi günü saat 9 da duruşmaya geJme-
, diği ve kendisini temsile selâhiyetli bir vekil de göndermediğinden ken

dinin ? aynı gün ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 
Adı geçen dâvâlı Torna Dimitriyadi namı diğer Torna Torna duruş

ma günü olan 25/1/1960 Pazartesi günü saat 10 da duruşmada bulunma-
d"ğı ve/a kendisini temsile selâhiyetli bir vekil de göndermediği takdirde 

> Tebligat Kanununun 2,8 ve mütaakvp maddelerine tevfikan gıyabında 
duruşmaya devam olunacağı ve işbu ilânrH gıyap kararı yerine kaim 

; olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 
ı 17 

Başvekâlet Devlet Matbaan 

(Resmi Gazete) 

imroz 'un Çınarlı Mahallesinden Amlrsa Torna, Ligor Toma ve Alek-

duruş-
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Kanun            Sayfa  
 
 
7402 Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun        1
 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 
 

185 İstanbul'da Kurulu Cihan Adı Komandit Ortaklığı Radyo Montaj Fabrikasında  
       Çalışan İşçileri Temsilen Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Makine Sanayii  
       İşçileri Sendikası ile İşveren Arasında Çıkan Toplulukla İş İhtilâfı Hakkında Karar  3
 

 
186 Samsun İnhisarlar Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atelyeleri Merkez Müdürlüğüne 
       Bağlı ( A . F.) Bakım Atelyesinde Çalışan İşçileri Temsilen Samsun İnhisarlar  
       İşçileri Sendikası  le İşveren İdare Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı  
       Hakkında Karar           3 
 
 

İlânlar            4
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