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Birinci Bölüm 

Eczacılar 
Madde 1 — Eczacılık, eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, 

tıbbi ve ispençiyari mevat ve müstahzarat lâboratuvarı veya imalât
hanesi gibi müesseseler açmak ve işletmek veya tıbbi ve ispençiyari 
müstahzarat ihzar veya imal etmek veyahut bu kabil resmî veya hu
susi müesseselerde mesul müdürlük yapmaktır. 

Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapa
bilmek için aşağıdaki vasıfları haiz olmak şarttır: 

A) Türk vatandaşı olmak; 
B) Türkiye Eczası Mektep veya fakültelerinden diplomalı olmak 

veya yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden dip
lomalı olup da 3 üncü madde gereğince ilmî h,üviyetini ispat etmiş veya 
İmtihanı kazanmış olmak; 

C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince tescil edil
miş olmak; 

D) Bu kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hallerden biri bulun
mamak. 

Madde 3 — Yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakül
telerinden diplomalı olan Türk vatandaşı eczacılar Türkiye'de sanatla
rını yapabilmek için: 

A) Program ve tahsil müddeti bakımından Türkiye Eczacı Mek
tebi Veya fakültelerine muadil olan yabancı eczacı mektep veya fakül
telerinden diplomalı iseler eczacı mektebi veya fakültelerince teşkil 
edilecek bir jüri önünde ilmi hüviyetlerini ispat etmeye; 

B) Tahsil müddeti Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerinin 
tahsil müddeti kadar olmakla beraber tahsil progamlarında Türkiye Ec
zacı Mektebi veya fakültelerinin derslerinden bazıları bulunmıyan ve
ya bulunmakla beraber daha az bir müddet içinde okutulan veya müd
det az olduğu halde tahsil programı aynı olan yabancı memleketler 
eczacı mektebi veya fakültelerinden diplomalı iseler aynı şekilde kuru
lacak bir jüri önünde eczacı mektebi veya fakülteleri tarafından ay
rıca tesbit edilecek bir programa göre imtihan vermeye; 

C) Gerek tahsil müddeti ve gerek tahsil programları Türkiye Ec
zacı Mektebi veya fakültelerinin müddet ve programlarından eksik 
olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya fakültelerinden diplomalı 
iseler eksik kalan müddet ve programlanın Türkiye'de tamamladıktan 
sonra (B) bendinde bildirilen imtihanı vermeye; 

Mecburdurlar. 
Sağlık ve Sosyal Tardım Vekâletince bu gibilerin diplomaları an

cak ilmî hüviyetin ispatından veya imtihanın kazanılmasından sonra 
tescil olunur. 

Madde 4 — Aşağıda yazılı haller eczacılık yapmaya mânidir: 
A) Yüz kızartıcı bir suçla mahkûm edilmiş olmak; 
B) Alelıtlak üç sene ve daha fazla ağır hapis veya beş sene 

ve daha fazla hapis cezasiyle mahkûm olmak; 
C) Meslekî bir suçtan bir sene ve daha ziyade hürriyeti bağlayıcı 

bir ceza ile mahkûm olmak veyahut eczanesinde imal, ihzar veya tertip 
edilen ilâçlarla sattığı müstahzarlar veya sair eczayı tıbbiyede sana
tım kötüye kullanmak suretiyle işlediği bir suçtan dolayı beş sene içinde 
iki defa mahkeme karariyle meslek ve sanatının tatili cezasiyle mah
kûm edilmiş olmak; 

D) Başka memleketlerde sanatını icradan menedilmiş olup bu 
muamelenin haklı olduğu İcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiş olmak; 

E) Sanatını yapmasına mâni iyileşmez bir hastalığı bulunmak; 
F) Sanatım yapmasına mâni olacak derecede iki gözü rüyetten 

mahrum olmak. 
Madde 5 — Eczane açmak istiyen, yahut eczanesini satmak ve 

yahut başka bir yere nakletmek istiyen eczacı bir istida ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletine ve yahut alâkalı sağlık ve sosyal yardım müdür-
lüğüne ve yahut mahallî Hükümet tabipliğine müracaat eder. 

Yemden eczane açmak istiyenler aşağıda yazılı vesikaları da bir
likte verirler: 

A) Tasdikli nüfus kâğıdı sureti; 
B) Tasdikli diploma sureti; 
C) Hal tercümesi; 
P) Mahkûmiyeti bulunmadığına dair adlî vesika; 
E) Sanat yapmasına mâni iyileşmez bir hastalığı veya rüyetten 

mahrumiyeti bulunmadığına dair rapor; 
F) Dört aded fotoğraf. 
Tamamlanan evrak üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

tarafından yapılacak tetkikat neticesinde en geç 30 gün zarfında ruh
satname tanzim ve tebliğ olunur. 
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Madde 6 — Eczacılar aşağıdaki hallerde sanatlarını icradan mene-
dilerek kendilerine verilmiş olan ruhsatnameler Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletince daimi olarak geri alınır : 

A ) Ruhsatname almak için ibraz edilen evrakın hilafı hakikat 
olduğu ve bidayeten eczacılığa mâni bir halin bulunduğu resmen tahak
kuk ederse; 

B) 4 üncü maddedeki haller vukubulursa. 

Madde 7 — Bir eczacı almış olduğu müsaadeden sarfınazar eder 
veya iflâsına yahut hacrine hükmolunur veya vefat eylerse ruhsatname 
sakıt olur. 

Madde 8 — Vefat eden veya hacredilen veya meslek ve sanatının 
icrasından mütevellit devamlı maluliyete duçar olan bir eczane sahibi
nin karısı veya kocası veya çocukları varsa eczanenin bunlar hesabına 
bir mesul müdürün idaresi altında işletilmesine Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletince ruhsat verilir. Bu suretle verilecek ruhsatnamelerden 
Harçlar Kanunununa» göre harç alınır. 

Madde 9 — A) Bir eczanenin mesul müdür tarafından mahcur 
namına idare edilmesi hacredilen eczacı hakkındaki hükmün ref'ine 
veya kendisinin vefatına; 

B) Sanatın icrasından mütevellit maluliyet dolayısiyle bir eczane
nin mesul müdür tarafından idaresi malûl eczacının ölümüne; 

Kadar devam eder. 
tölen bir eczacının karısı veya kocası veya çocukları namına me

sul müdür tarafından idaresi (5) seneyi geçemez. 
Şu kadar k i ; ölen eczacının çocuğu bu müddetin hitamında reşit 

değilse reşit oluncaya ve eczacı mektebine veya fakültesine girdiği 
takdirde bu tahsili bitirinceye kadar devam eder. 

Madde 10 '— Vefat eden eczacının vârisleri arasında, karı, koca 
veya çocuk yoksa eczane bunların haricindeki mirasçılar tarafından 
nihayet bir sene zarfında tasfiye edilir. 

,Bu müddet içinde eczanenin bir mesul müdürle idaresi mecburidir. 

Madde 11 — Bir eczaneyi devir veya satın alan kimse eczane açmak 
için bu kanunda yazılı şartları haiz olduğu takdirde, namına ruhsatname 
verilir. 

Bu satışlar Hükümet tabibinin huzuriyle ve noterlikçe yapılır. 

Madde 12 — Devredilen veya satılan bir eczanede bulunan uyuşturu
cu maddelerin satış ve devir muamelesinin mahallin en yüksek sağlık âmi
rine bildirilmesi ve istenilen malûmatın verilmesi mecburidir. 

Madde 13 — Bir eczacı eczanesini kapatmak veya nakletmek veya 
eczanesinin unvanını değiştirmek isterse bir ay evvel mahallin en yük
sek sağlık âmirine haber vermeye mecburdur. 

Madde 14 — Aşağıdaki bentlerde gösterilen hususi eczanelerle ecza 
dolaplarının açılmasına mahallin sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü 
tarafından usulü dairesinde müsaade verilir ve keyfiyet Vekâlete bildiri
lir : 

A ) içindeki hastalara ilâç vermiye mahsus hastane ve buna benzer 
müesseselerin eczaneleri; 

B) Yalnız fakirlere parasız ilâç verip hiçbir suretle para karşılığı 
reçete ile ilâç imal- etmeyen belediye ve hayır cemiyetlerinin eczaneleri; 

C) Eczane bulunmıyan yerlerde (Resmî veya serbest) eczacılar 
bulunmadığı takdirde, resmî veya serbest tabiplerin veya kendi şubeleri 
dâhilinde ilâç veren veterinerlerin ecza dolapları; 

D) Eczanesi bulunan merkezlerden 10 kilometre uzak olup da müs
tahdemlerine ilâç verilmesine lüzum görülen ziraat işletmeleri veya çift
lik veya sanayi müesseseleri ve mümasili teşekküllerin sahiplerinin ecza 
dolapları. 

KA) ve (B) bentlerinde yazılı hususi eczanelerin bir diplomalı mesul 
müdür eczacının idaresinde bulunması şarttır. Bu takdirde mesul müdür
lere ait müsaade veya ruhsatname Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletin
ce verilir. 

(D) bendinde yazılı çiftlik ve müesseselerde ecza dolabının açıl
ması, ancak o mahallerde ecza dolabının mesuliyetini deruhde edecek bir 
eczacı veya tabibin bulunmasına bağlıdır. 

Madde 15 — Serbest eczane bulunmıyan yerlerde bu kanunla gös
terilen umumi hükümlere tevfikan mesul müdür bulundurmak şartiyle 
belediye veya özel idareler eczane açabilirler . 

Madde 16 — 14 üncü maddenin (C) bendindeki ecza dolapları ile 
15 inci maddede yazılı eczaneler hakkında verilen müsaade bu mahallerde 

bir serbest eczanenin açılması halinde kendiliğinden hükümsüz kalır 
ecza dolabı ve eczane kapatılır. 

Resmî ve Devlete bağlı teşekküllere ait eczaneler, bu mahallerd: 
serbest eczane bulunmadığı takdirde bedeli mukabilinde halka ilâç sat" 
maya veya tertip etmiye mezundur. 

Madde 17 — Memur veya asker olan kimse eczane açamaz ve biı 
eczanenin mesul müdürlüğünü yapamaz. 

Ancak tek eczaneli yerlerdeki eczanelere üç ayı tecavüz etmeyen ne 
zareti bu kayıttan müstesnadır. 

Bir eczane sahibi olup da askerlik hizmetini yapmak üzere silâh 
altına davet edilen veya mebus veya belediye reisi seçilen eczacılar bu va 
zifeleri devam ettiği müddetçe eczanelerini bir mesul müdür marifetiyle 
idare edebilirler.-

Madde 18 — Bir eczacının birden fazla eczane açması veya mesul 
müdürlüğünü üzerine alması yasaktır. 

Madde 19 —. Bir eczane sahibi eczanesi dışında ilâç tertip edemi-
yeceği ve mesleki dışında bizzat ticaret yapamıyacağı gibi öğretmenlik
ten ve seçimle elde edilen vazifelerden başka bir iş de kabul edemez. 

İkinci Bölüm 

Eczaneler 
Madde 20 — Eczane binalarının kaç kısımdan mürekkep olacağı 

ve lâboratuvarların vasıf ve şartları ve içerlerinde bulunması lâzımgelen 
alet ve saire ve eczanenin dahilî hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâletince tâyin ve tesbit olunur. 

Üçüncü Bölüm 

Ecza ve kimyevi maddeler 
Madde 21 — Müesseselerde bulundurulan Türk kodeksine dâhil ec

za ve kimyevi maddeler Türk kodeksinde yazılı vasıf ve şartları haiz ola
caktır. 

Madde 22 — Ambalajları açılmış tıbbi ecza ve kimyevi maddelerin 
sâf olmamalarından ve iyi muhafaza edilmemelerinden eczane, ecza de
posu ve lâboratuvar sahipleri ve mesul müdürleri mesuldür. 

Madde 23 — Zehirli ve müessir eczanın muhafazası ve müstehlike 
satışı bu husustaki kanun ve mevzuata göre yapılır. 

Madde 24 — Reçete mukabilinde verilmesi meşrut olan ilâçların 
reçetesiz verilmesi ve zehirli ve müessir maddelerin eczanelerde toptan 
satılması yasaktır. 

Madde 25 — Eczaneye imâl edilmek üzere bırakılan reçetelerin tadil 
veya tağyir edilmeden yapılması meşrut olup ilâçlarm ve reçetelerin (Fi
yatları üzerinde yazılmak suretiyle) alıcıya verilmesi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletince tesbit ve ilân olunacak esaslara göre yapılır. Eczane
lerde hazırlanan reçetelerin ilâçlarında görülecek hata ve saireden doğru
dan doğruya eczanenin mesul müdürü sorumludur. 

Eczacılar muhteviyatında yanlışlık olduğundan şüphe ettikleri re
çetelerle kodekste yazılı miktarlardan fazla eczayı ihtiva edip altı iki 
çizgi ile çizilerek ayrıca imza edilmiş olmıyan reçeteleri müdavi tabip 
ile temas etmeden imal edemezler. 

Ancak müdavi tabip ile temas imkânı bulunmıyan hallerde reçeteyi 
kodekste yazılı âzami miktarlara göre yapmakla beraber keyfiyeti ma
hallin en yüksek sağlık âmirine bildirirler. 

Madde 26 — Eczanelerde günlük reçetelerin kaydına mahsus Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafından verilen örneğe uygun olarak 
bastırılacak, mahallî sağlık amirliğince yaprak adedleri tasdik edilmiş 
ve mühürlenmiş, bir defter tutulur. Bu defterlerin beş sene müddetle 
muhafazası mecburidir. 

Madde 27 — Tabip veya veteriner hekimin adres ve diploma numa
rasını açık olarak göstermeyen, resmî veya hususi hastane, sağlık mer
kezi, dispanser ve poliklinik yapan benzeri müesseselerin başlık ve poli
klinik numarasını taşımıyan, okunması güç, şifreli yahut kodekste yazılı 
dillerden başka dille yazılmış reçeteler imal ve ihzar olunamaz. 

Madde 28 — Eczanelerde eczacılık ve ziaatte kullanılan kimyevi 
maddelerle sıhhi malzeme, alâtı tıbbiye ve tuvalet eşyasından maada eş
yanın müşteıiye satılmak maksadiyle bulundurulması yasaktır. 

Madde 29 — Âcil tedavide kullanılan ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletince tâyin ve tesbit olunan maddelerin piyasada mevcut olduğu 
takdirde eczanelerde bulundurulması mecburidir. 
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Dördüncü Bölüm 

Teftiş 
Madde 30 — Eczanelerle ecza depolan, ecza ticarethaneleri ve ec

za imalathaneleri ve lâboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâle
tinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabidirler. 

Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum gö
rüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur. 

Madde 31 — Teftiş, sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri ve 
yahut Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti veya müdürlüğünce tensip edi
lecek resmi tabipler tarafından yapılır. 

Madde 32 — Teftişe memur olarak müesseseye gelen ve hüviyet
lerini ispat eden salâhiyet sahibi memura ecza müessesesinin her tara
fını ve defterlerini ve alet ve edevatı ile ilâçlarını göstermeye ve teftişe 
mütaallik olarak istenilen bütün malûmatı vermeye müessese sahibi ve
ya mesul müdürü mecburdur. 

Madde 33 — Müfettiş veya salâhiyet sahibi memur tarafından tef
tiş esnasında görülen bozuk, mağşuş veya gayrisâf ecza ve kimyevi 
maddeler imha ve bir zabıt varakası yapılarak teftiş varakasına rapto-
lunur. Ancak bu nevi eczanın imhasına eczacı tarafından itiraz edilirse 
bu gibi maddelerden alınacak üç nümune eczacı ve teftişi yapan memur 
tarafından beraberce mühürlenerek bir nümune eczane veya lâboratu-
varda bırakılır, diğer ikisi resmî bir tahlil müessesesine gönderilir. Ec
zacının bu muameleden kaçınması halinde de keyfiyet bir zabıtla tesbit 
olunur. Aynı maddenin geri kalan kısmı mühürlenerek imhası tehir ve 
kullanılması tahlil neticesine kadar menedilir ve teftiş varakasına kay-
dolunup keyfiyet Vekâlete bildirilir. Resmi tahlil müessesesinden alına
cak cevaba göre karar vermek Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine aittir. 
Teftişi yapan memur bazı maddelerin bozuk, mağşuş ve gayrisâf oldu
ğundan şüphe ederse aynı suretle muamele yapar. 

Madde 34 — Teftişten dolayı vâki olacak şikâyetlerin mercii Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekâletidir. 

Beşinci Bölüm 
Müteferrik hükümler 

Madde 35 — Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden ayrılan 
bir eczacının bu ayrılış müddeti 24 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 ecza
neye; varsa resmi eczanenin eczacısı, yoksa mahallin serbest tabibi, bu
lunmadığı veya kabul etmediği takdirde muvaf akatleriyle Hükümet veya 
belediye tabibi nezaret eder. Aksi takdirde eczane kapatılır. İkinci bir ec
zane bulunmıyan yerlerde mesul müdür tâyini kabil olmadığı takdirde 
eczane kapalı kalır. Ayrılış müddeti on beş günden fazla sürecekse ecza
ne açık bırakılmak istenildiği takdirde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
letinden izin almak ve bir mesul müdür tâyin etmek mecburidir. 

Madde 36 — Tabiplerin tertip ettikleri reçeteleri hazırlamak ve muh
teviyatlarını müracaat sahiplerine temin etmek üzere birden fazla ecza
nenin bulunduğu yerlerdeki eczanelerin gece ve pazar nöbetleri, mahallin 
en yüksek sağlık âmirinin tensibiyle halkın ihtiyacını temin edecek suret
te tanzim olunur. 

Gerek nöbet ve gerekse tatil zamanları için verilecek emirlere ecza
cıların tabi olması mecburidir. 

Madde 37 — Tabiplerin; eczanelerde hasta kabul etmeleri yasak
tır. Ancak kaza ve âni bir tehlikeye uğrayarak eczaneye gelen veya ge
tirilen kimselerin ilk tedavisinin yapılması caizdir. 

Madde 38 — Her eczacı eczanesi mıntakası içindeki mahallerde otu
ran ve tababet yapan tabiplerin isim ve adresleriyle hangi saatlerde mua
yenehane veya evlerinde bulunduklarım gösterir mahallin sağlık amirle
rince tertip edilmiş bir listeyi eczane içinde halkın görebileceği bir ma
halle asmaya mecburdur. 

Madde 39 — Eczanelerde İhzar edilen reçetelerde yazılı ilâçların 
fiyatlarım tesbit için en geç bir sene zarfında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletince bir tarife yapılarak usulü dairesinde ilân edilir . 

Bu tarifeler en az senede bir defa tetkik edilerek lüzum görülürse 
tadil ve aynı şekilde ilân olunur. 

İlaç fiyatları hakkındaki şikâyetlerin tetkiki Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletine aittir. Yapılan tetkik sonunda tarife üstüne çıktığı an
laşılanlara yazılı İhtar yapılır. İki yazılı ihtara rağmen bu hareketlerine 
devam eden eczacılar hakkında mahkemece 44 üncü madde hükmü tat
bik olunur. 

Altıncı Bölüm 

Cezalar 
Madde 40 — Bu kanunda yazılı usullere uygun olarak ruhsatname 

almaksızın birinci maddede saydı yerleri açanlar üç aydan bir seneye ka
dar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılır. 

Eğer fiil eczacılık yapmak hakkını haiz olmıyanlar tarafından işle
nirse hapis cezası altı aydan ve para eczası da 1 000 liradan eksik ola
maz. 

Her iki halde de mahkeme kararına hacet kalmaksızın bu gibi yer
ler mahallin en yüksek sağlık âmiri tarafından derhal kapatılır. 

Madde 41 — Bu kanunun 1 inci maddesinde sayılan yerlerde am
balajsız veya ambalajı açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya 
mağşuş veya gayrisâf ilâç ile ambalajlı olsa bile zamanı geçmiş ilâç, bu
lunduğu takdirde bunlar müsadere ve imha edilmekle beraber bu yerleri 
bizzat idare eden eczacı ile bu kanunda y a z ı l ı sebeplerle eczacının bulun
maması halinde bu yerlerde mesul müdürlük vazifesini ifa edenler (200) 
liradan (500) liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarda yazdı halin tekerrürü takdirinde eczacı ile varsa mesul 
müdürü bir aydan bir seneye kadar hapis ve (300) liradan (1 000) lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve müessese bir aydan bir 
seneye kadar kapatılır. 

Madde 42 — Bu kanunun 1 inci maddesinde sayılan yerlerde ilâç 
halinde ihzar, imal veya tertip edilmemiş olan bozuk veya mağşuş ecza 
ve kimyevi maddeler bulunduğu takdirde, bunların hepsi müsadere ve 
imha edilmekle beraber bu yerleri bizzat idare eden eczacı ile bu kanunda 
yazdı sebeplerle eczacının bulunmaması halinde bu yerlerde mesul mü
dürlük yapanlar (100) liradan |(1 000) .liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Yukarda yazılı halin tekerrürü takdirinde hükmedilecek para cezası 
(500) liradan aşağı olamaz. Ayrıca müessesenin bir aydan bir seneye 
kadar kapatılmasına da karar verilir. 

Madde 43 — Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbi ecza ve müs
tahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan ve
ya satmak üzere dükkânında bulunduranlar hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 409 uncu maddesi tatbik olunur ve bu gibi maddeler derhal müsa
dere edilerek o mahallin resmi hastanesine teslim edilir. 

Ancak eczanesi bulunmıyan yerlere munhasır olmak üzere Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletince tesbit ve ilân edilecek müstahzarlar bu hü
kümden müstesnadır 

Madde 44 — Bu kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere 
muhalif hareket edenler kanunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve fiilleri 
Türk Ceza Kanununa göre daha ağır cezayı istilzam eylemediği takdir
de 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 45 — Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra mazeretsiz ola
rak ve mücbir sebepler dışında eczanesi olan yerlerde 30 gün, olmıyan yer
lerde 10 gün müddetle eczanesini kapalı bırakan veya teftiş sırasında 
görülen noksanların tamamlanması için yapılmış iki yazdı ihtara riayet 
etmiyen eczacılar 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılır. 

Madde 46 — Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sayılı kanun
la buna zeyil 5320 sayılı kanunun hükümleri mülgadır. 

Geçici madde 1 — 964 saydı kanunun 51 inci maddesinden istifade 
de eczanelerde hasta kabul ve muayene suretiyle icrayi tababet eyliyen 
doktorlar işbu kanunun yayım tarihinden itibaren bir ay içinde muayene
hanelerini eczane dışına nakle mecburdurlar. 

Geçici madde 2 — Lozan Sulh Muahedesine göre Türkiye'de ecza
cılık etmek müsaadesini almış olan eczane sahibi yabancı eczacılar bu 
kanun hükümlerine riayet etmek şartiyle sanatlarını icraya devam ederler. 

Madde 47 — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 48 — Bu kanun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ve 

Adalet vekilleri yürütür. 
22/12/1953 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Resmi 
Gazete 

Sayı 

Kaldırılan kanunlar : 
964 Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanun 24/1/1927 3 8 68 558 

5320 Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanuna bir 
lenmesi hakkında Kanun 
Sözü geçen kanunlar : 

madde ek-
7/2/1949 t 30 160 7129 

765 Türk Ceza Kanunu 1/3/1926 S 7 519 320 
5887 Harçlar Kanunu 25/2/1952 3 33 315 8047 

(Resmî Gazete) 24 ARALIK 1953 



Sahife: 7820 24 ARALIK 1958 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 2847 sayılı 

kanun ile ek ve tadillerinin değiştirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 6198 Kabul tarihi: 18/12/1953 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 3173, 4578, 
4620, 5000, 5080 ve 5616 sayılı kanun hükümleri, 5616 sayılı kanuna bağlı 
(II) sayılı cetvele dâhil olan işçilerle (lII) sayılı cetvele dâhil olanlardan 
işçi vasfım haiz bulunan daimi amele, yetişkin amele, lâmbacı, lâvajcı, 
drezinör hakkında tatbik olunmaz. 

Muvakkat madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte idarede 
müstahdem bulunan işçilere verilecek ücretler intibak anındaki kanuni 
istihkakları yekûnundan aşağı olamaz. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Ulaştırma 

Vekilleri memurdur. 
22/12/1953 

No. 

2847 

3173 

4578 

4620 

5000 

5080 

5616 

Başlığı 

Sözü gecen kanunlar : 
Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair Kanun 

15/11/1935 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan kanunun 
bazı maddelerini değiştiren Kanun 17/3/1937 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair 2847 sayılı ka-
nunun bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı kanuna yeni 
ban hükümler eklenmesi hakkında Kanun 31/3/1944 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdür
lüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 
kanunun bazı maddelerini değiştiren 3173 numaralı kanuna 
ek Kanun 17/7/1944 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 
memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan S847, 3173 ve 
4620 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun 

29/1A947 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İsletme Genel Müdürlüğü 
memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan kanunda, 
değişiklik yapan 4620 ve 5000 sayılı kanunların bazı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 16/6/1947 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 3173, 
4620 ve 5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 
2847 sayılı kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 

22/3/1950 

Düstur 
Tertip Cilt 

3 17 

S 18 

3 25 

3 25 

3 28 

3 28 

3 31 

Resmi 
Gazete 

Sahife Sayı 

15 3163 

632 3611 

1022 5727 

1198 5762 

896 6523 

1285 6638 

1832 7468 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Kuruluş ve Memurları 
hakkındaki kanunun 19 uncu maddesinin tadiline ve bu 

kanuna ek 4862 s a y ı l ı kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Kanun No : 6199 Kabul tarihi: 18/12/1953 

Madde 1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş ve Memur
ları hakkındaki 3017 sayılı kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Harb Sağlık Komitesi Müdürlüğü 

Harb Sağlık Komitesi Müdürlüğü, bir müdür ve bürosundan müte
şekkildir. 

Harb Sağlık Komitesi Müdürlüğü: Hazarda ve seferde milletin sağ
lığını korumak ve biyolojik ve bakteriyolojik harb ihtimallerine karşı 
yurttaki bütün sağlık teşkilâtının seferberliğini hazırlamakla mükellef 
bulunan Harb Sağlık Komitesinin bütün muhaberat ve muamelâtını ted
vir ve tanzim etmekle beraber, sağlık teşkilâtının seferi ahvalde ne su
retle çalışması lâzımgeldiğini hazarda plânlamak, Millî Savunma Yüksek 
Kurulu'nun tasvibinden ve icabına göre icra Vekilleri Heyeti'nin tasdikın-
dan geçecek olan komite kararlarım tatbik ve İcra ettirmek ve bu hu
susta gereken her çeşit tedbirleri almak vazifesiyle mükelleftir. 

Madde 2 — 4862 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Madde 3 — 4862 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden, bu kanuna 
bağlı |(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 5 —• Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
22/12/1953 

İD. 

(1) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Harb Sağlık Komitesi Müdürlüğü 

5 
9 

12 
13 

Müdür 
Şef 
Pasif Korunma İşleri Memuru 
Kâtip 

1 
1 
3 
1 

80 
40 
25 
20 

6

İD. 

S 
13 

5 
7 

13 
14 
13 
13 

(2) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Seferberlik İşleri Şubesi 
Müdür (*) 
Kâtip 

Ankara Zührevi Hastalıklar Hastanesi

1

 
Mütehassıs (Tabip)

4

 

Hemşire (Ebe) 
» » 

Ayniyat Mutemedi 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
20 

80 
60 
20 
15 
20 
20 

(*) Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hücumundan korunma İşlerini 
de yapacaktır. 

No. 

3017 

4862 

Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahile Sayı 

Sözü gecen kanunlar t 
Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanunu 9/6/1936 
Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı Kuruluş ve Memurları 
Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair Kanun 

11/2/1946 

17 1217 

27 923 

3337 

6233 

İLÂNLARR 

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

Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle İhaleye konulan 
80 ton nohuda talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi 
gereğince bu ihtiyaç pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlıkla ihalesi 9/1/1954 günü saat 11 dedir. Evsaf ve şartlar 
her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görü

lebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verme
leri. 

Cinsi: Nohut, miktarı: 80 000 kilo, T. fiyatı: 68 kuruş, T. tutarı: 
54.400 lira, katî .teminatı: 7.940 lira, ihale gün ve saati: 9/1/1954 Cu
martesi günü saat 11 dedir. 

6192/4-3 

ÎKesmî Gaaete) 

3 

3 



24 ARALIK 1953 

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

Kapalı zarf usuliyle Ankara As. Daire ile Çankaya As. Şubesi inşa-
• tı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 115.446,68 lira olup geçici teminatı 7.023 
İradır. İhalesi 5/1/1954 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 
•Ceşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. 
Vmirliğinde görülebilir ve 580 kuruşluk makbuz mukabilinde komisyon-
ian verilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. îs. D. 2. Mv. 
nüracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı ka-
lunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saa-
inden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver-
neleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle ka
rni edilmez. 

6117 / 4-3 

Kapalı zarf usuliyle Harta Gn. Ma. Matbaası inşaatı işi yaptırıla-
•aktır. Keşif bedeli 349.291,04 lira olup geçici teminatı 17.725 liradır, 
halesi 4/1/1954 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
/e şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve ist. Lv. Amirliğin
le görülebilir ve 1750 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan ve-
•ilir. 

isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K . K. Is. D. 2. Mv. 
nüracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı ka-
tunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saa-
inden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vez
neleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle ka-
D U I edilmez. 

6118 /4-3 

Kapalı zarf usulü ile Ankara'da harb tarihi arşiv binası yaptırıla
caktır. Keşif bedeli 348.507,06 lira olup geçici teminatı 17.690 liradır, 
ihalesi 30/12/1953 Çarşamba günü saat 15 de Komisyonda yapılacaktır. 
(Ceşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve ist. Lv. Amlr-
iğinde görülebilir. Ve 17,45 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyon-
lan verilir. 

isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. Is. D. 2. Mv. 
iğe müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 
sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını 
ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir 
suretle kabul edilmez. 

6074 / 4-4 

Ankara'da, Cebeci semtinde Samanpazarı Askerlik Şubesi kapalı 
*arf usulü ile yaptırılacaktır. Keşif bedeli 60.457,83 lira olup geçici temi
natı 4273 liradır. İhalesi 30/12/1953 Çarşamba günü saat 11 de Komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komis
yonda ve İst. Lv. Amirliğinde görülebilir ve 305 kuruşluk malkbuz mu
kabilinde Komisyondan verilir. 

isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. Is. D. 2. Mv. 
iğe müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
tanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale 
•saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle 
iabul edilmez. 

6075 / 4-4 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Mütaahhit nam ve hesabına açık eksiltme 
1 —' Fakültemiz Hastanesi için 140 aded hasta komodini yaptırıl

ması işi açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Bunlarının birinin tahminî fiyatı 65 lira hesabiyle hepsinin 

ahminî bedel tutarı 9100 lira, geçici teminatı 682 lira 50 kuruştur1. 

Safaife: 7821 

3 — Eksiltme 3/1/1954 Pazartesi günü saat 10,30 da Tıp Fakültesi 
Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait eksiltme şartnamesi her gün Fakülte Hesap işle
rinde görülebilir. 

5 —. isteklilerin ihale saatinden önce geçici teminatlarını Ankara 
Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne yatırmış olmaları lâzımdır. 

6 — istekliler teminat makbuzu, meslek ve sanatlarını gösterir hü
viyet varakasını havi olduğu halde belirli gün ve saatte Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri ilân olunur. 

6304 /4-2 
„ » — — 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden : 

T A P U L A M A İLANI 
Yozgat Vilâyetinin Sorgun, Çorum Vilâyetinin Osmancık, Bolu Vilâ

yetinin Düzce, Gümüşane Vilâyetinin Bayburt, Kocaeli Vilâyetinin Kandıra 
kazalarının belediye sınırları dışında kalan yerlerdeki ((Bütün nahiye ve 
köyler dâhil) gayrimenkul malların 5602 sayılı Tapulama Kanunu hü
kümlerine göre tapulamasının yapılacağı ilân olunur. 

6028 /2-3 

Ankara Bira Fabrikasından : 

Kırık pirinç mubayaası 
1 — Fabrikamız İhtiyacı için şartnamesine göre 100 ton kırık pirinç 

parti parti ve altı ay zarfında açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
2 — Muhammen bedel ı(30.000) lira olup muvakkat teminat ,(2.250) 

liradır. 
3 ihale 28/12/1953 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de 

Ankara Bira Fabrikasında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait şartname fabrikamızda mesai saatleri dâhilinde gö

rülebilir. 
6199 /1-1 

Zile Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 952/392 
Karar No : 953/320 
Davacı, Zile'nin Alacamescitbala Mahallesinden Şükrü oğlu Celâl 

Emektar tarafından aynı mahalleden Osman oğlu Bekir Emektar, Meh
met Emektar, Osman karısı Lütfiye Başgül ve Polatlı Topçu Okulu 
Eğitim Alayında Ethem karısı Muazzez Ildaş aleyhlerine açılan tescil 
dâvasının muhakemesi sonunda : 

Yapılan keşfe göre gayrimenkulun kıymetinin 1000 lirayı aşmış 
olduğu anlaşıldığından dâvaya,- bakmak Sulh Hukuk Mahkemesinin va
zifesi haricinde kalıp Asliye Hukuk Mahkemesinin vazifesine dâhil bu
lunduğundan diğer cihetlerin tetkikma mahal kalmadan dâvanın bu 
cihetten reddi ile dosyanın vazifeli Asliye Hukuk Mahkemesine tevdiine, 
harç peşin alındığından ayrıca red harcı alınmasına mahal olmadığına 
temyizi kabil olmak üzere 15/9/1953 gününde verilen karar davacı ve 
dâvâlılardan Lütfiye Başgül'ün yüzlerine karşı diğer dâvâlıların gıyap
larında açıkça anlatılmış olup dâvâlılardan Mehmet Emektar'm tebliga
ta elverişli sarih adresi bulunamadığından işbu hüküm tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

6307 

Niğde Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 953/245 
Davacı: Niğde Hazine Maliyesine izafeten vekili Avukat Said Şahenk 
Dâvâlı: Niğde'nin Sıralı Mahallesinden Süreyya oğlu Doğan Arlı'ya. 
Dâva: Okul tazminatından mütevellit alacak. Dâvâlı Süreyya oğlu 

Doğan Arlı'mn bulunduğu yer meçhul bulunduğundan davetiyenin ilânen 
tebliğine mahkemece karar verilmiştir. Duruşması 26/1/1954 günü saat 
10 a talik edildiğinden dâvâlının muayyen gün ve saatte Niğde Asliye 
Hukuk Mahkemesinde bulunması bulunmadığı takdirde H. U . M . K. nun 
398 inci maddesine göre hakkında gıyap kararı tebliğ edileceği ilân 
olunur. 

6247 

(Resmî Gazele) 



Sahife: 7822 r(Reamî Gazete)! 24 ARALIK 1953 

Bayındırlık Vekâletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
¡1 — Erzincan Su işleri 11 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

İğdır - Arapkir mahmuzları ikinci kısım inşaatı olup tahmin edilen keşif 
bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (685.000) liradır. 

2 — Eksiltme 30/12/1953 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat [(11) 
de Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 —• isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini. Bayındırlık İşleri genel 
şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak ile 
projeleri (29,25) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı 1(27.150) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan 
diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata 
yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (Tatil 
günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Vekâletine müracaatla 
bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve bu bel
geyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tekkişi olması 
ı(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
6141 / 4-4 

Tapı işleri İlânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Atatürk Sanatoryumu ilâve 

paviyon inşaatı işidir. 
Keşif bedeli: (595.589) Uradır. 
2 —ı Eksiltme 5/1/1954 Salı günü saat 16 da Bayındırlık Vekâleti 

Tapı ve I. I. Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve bun» bağlı kâğıtlar Yapı ve imar iş
leri Reisliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (27.573,56) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1953 yılı 
ticaret odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

6 — İstekliler bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığını veya İdare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az ı(tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Ve
kâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 

7 — istekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplariyle 
birlikte zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumun pa
ra ile olmamak üzere mühür veya toza ile iyice kapatmaları ve eksilt
me günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
6177/4-4 

Eksiltmeye konulan iş 
1 —• Erzincan Su işleri 11 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bu

lunan Çoruh sulamaları 1 inci kısım inşaatından Şavşat köyleri sula
ması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden 
(360.000) liradır. 

2 — Eksiltme 8/1/1954 tarihine rastlayan Cuma günü saat (11) 
de Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma, fiyatı birimleri keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel şart
namesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak ile pro
jeleri (18) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler ve bu ev
rak ile projeleri Erzincan Su işleri Şube Müdürlüğünde ve Çoruh Ba
yındırlık Müdürlüğünde görebilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı (18.150) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan 
diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata 
yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (Tatil 
günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Vekâletine müracaatla bu 
işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi 

göstermeleri şarttır. 
istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olma; 

(Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 
5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatte 

bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında veı 
meleri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
6255 / 4-2 

Haymana Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğinden : 

953/33 
Haymana'nın Ahiboz Köyünden Vedat Baygeldi ve aynı köyde 

Fevzi Cavkaçtı, Hanife Cavkaçtı, Zeynur Cavkaçtı, Zekeriya Cavkaç! 
ve Rizvan Cavkaçtı ve Hazineye izafetle vekili Avukat Kemalettin Bulu 
aralarında cereyan eden Tapulama Kanunu gereğince yapılan tesbit 
itiraz dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlı Fevzi Cavkaçtı'nın adresi malûm olmadığından Fevzi Cav 
kaçtı'nın gıyap kararının Resmî Gazete ile ilân tebliğine karar verilmi 
bulunduğundan yargılama günü olan 19/1/1954 günü saat 9 da Ahibo 
Köyü Birjiğinde Fevzi Cavkaçtı'nın hazır bulunması veya kendisini tem 
sil edecek muteber vekil bulundurması aksi halde yargılamanın gıya 
ben devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliş 
olunur. 

6293 

953/225 
Haymana'nın Ahiboz Köyünden Şükrü Nail Uncu ve aynı köydeı 

Mümtaz Demirağ ile aralarında cereyan eden Tapulama Kanunu ge 
reğince yapılan tesbite itiraz dâvasının yapılmakta olan duruşmasında 

Dâvah Mümtaz Demirağ'm adresi malûm olmadığından Mümta 
Demirağ'm gıyap kararının Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar veril 
miş bulunduğundan yargılama günü olan 19/1/1954 günü saat 9 da Ahibo; 
Köyü Birliğinde Mümtaz Demirağ'nın hazır bulunması veya kendisin 
temsil edecek muteber vekil bulundurması aksi halde yargılamanın gı 
yaben devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

6294 

Arhavi Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/72 
Dâva Arhavi'nin Koptona Köyünden Mustafa Tatarhan ve karış 

Hatice Tatarhan ve Hasan Tatarhan tarafından Safiye Kocaman, Rizı 
Şalap, Zeliha Saraydar, Ayşe Abdüloğlu, Abdullah ören, Avni Aksoy 
Ayşe Aksoy, Hanım Asar, Hasan Aksoy, Aziz Asar ve Ramiz Asar 
aleyhine açılan taksim ve izalei şüyu dâvasından dolayı Arhavi Sull 
Hukuk Mahkemesinde yapılan açık muhakeme sırasmda : 

Mahkemece : Dâvâlılardan Hasan Aksoy'un sarih adresinin meçhu 
olduğundan bu şahıs adına tebligat yapılmak üzere ilân yapılmasın; 
karar verilmiştir. 

Karar gereğince dâvâlılardan Hasan Aksoy'un davetiye yerin: 
kaim olmak üzere Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına ve du 
ruşmanın bırakılı bulunduğu 6/1/1954 Çarşamba günü saat 10 da Arhav 
Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilânen tebliğ olunur. 

6362 

Foça Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 953/109 
Foça'nın Yenifoça Nahiyesinden Bucak mevkiinde oturur Arif kız 

Meryem Gürdap kendi namına asaleten ve küçük çocukları Fatma Şen 
gül ve Refika namlarına velâyeten aynı yerde oturur Midillili Osmaı 
karısı Havva Balcı ve Osman oğlu Süleyman Balcı ve Osman kızı Gülsün 
Geniş aleyhlerine açtığı 2100 lira değerindeki gayrimenkule müdahale 
sinin men'i ve kıymetini kayıp eden belgelerin iptaliyle tapuya tescil 
dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Osman oğlu Süleyman Balcı adına çıkarılan dave 
tiyeye verilen meşruhatta adresinin meçhul olduğu yazılı bulunduğunda! 
dâva dilekçesinin adı geçene ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Muhakemenin bırakıldığı 27/1/1954 Çarşamba günü saat 14 de du 
ruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettiımıediğ 
takdirde adına gıyap kararı çıkarılacağı davetiye tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

6363 



24 ARALIK 1953 {(Rıearoî Gazete) Sabüe: 7823 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti îg Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

Türkiye'de nakliyat sigorta işleriyle iştigal etmek üzere kanuni 
ükümler dairesinde tescil ve ilân olunan L a Baluaz Nakliyat Sigorta 
kumpanyası bu kere müracaatla, Türkiye Umumi Vekilliğine, Jozef 
lodiano ve Mahdumları Şirketi yerine 1 Ocak 1954 tarihinden itibaren 
Urket nam ve hesabına nakliyat sigorta işleriyle uğraşmak ve tereü-
oesi istanbul Üçüncü Noterliğince tasdikli 25/11/1953 tarihli, 14296 sa-
-ılı Vekâletnamedeki yetkiler verilmek üzere 'istanbul'da mukim Samuel 
Jodiano'yu tâyin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesine dair 1149 sa
nlı kanunun 6 nci maddesi hükümlerine uygun bulunmakla ilân olunur. 

6333 

Sındırgı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 72 
Karar : 314 
Sındırgı Or. Iş. Müdürlüğünün Antalya Dalıfoey Mahallesi Öğret

men Sokak No: 3 te oturan keresteci ve nakliyeci Mustafa Kocagöz aley
hine açıp dâvâlının ikametgâhını terkle nereye gittiği meçhul bulundu
ğundan ilânlara rağmen gelmediği ve vekil de yollanıadığmdan gıya
bında yapılan duruşma sonunda : Senet mukabili emaneten alıp iade et
mediği kereste bedeli 23481 kuruşun mahkeme masrafları ve vekâlet 
ücretinin baliği 28372 kuruşun kendisinden tahsiline kabil temyiz olmak 
üzere 10/11/1953 tarih 314 sayı ile karar verilmiştir tebliğ yerine geç
mek üzere ilân olunur. 

6325 

Şebin Karahisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/270 
Şebinkarahisar Müftü Mahallesi 136 hanede Murat ve Gülpembe'den 

olma 1303 doğumlu Bedel Tefoiş'in ismi Şebin Karahisar Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 18/11/1953 tarih ve 270/283 sayılı ilâmiyle Temel olarak 
düzeltilmiştir, ilân olunur. 

6329 

ı » 

Nusaybin Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Nusaybin'in Yıldırım Mahallesinden ismail Uysal tarafından aynı 
mahalleden Isa oğulları Şuveyiş oğlu Şihi, Naif, Yusuf ve A l i aleyhlerine 
açmış olduğu Suriye hududu dâhilinde kalmış bulunan Hilva Köyünde 
vâki on kıta susuz tarlaya ait tapu kayıtlarının iptali dâvasının yapıl
makta olan muhakemede, 

Dâvâlıların ikametgâhları meçhul olduklarından haklarında Resmî 
Gazete ile ilânen davetiyelerinin tebliğine ve muhakemenin 28/1/1954 günü 
saat 9 a talikma karar verilmiş olduğundan mumaileyhlerin mezkûr 
gün ve saatte mahkemeye gelmedikleri takdirde haklarında gıyap ka
rarı davetiyesi çıkarılacağı davetiye makamına kaim olmak üzere tebliğ 
olunur. 

6331 

953/74 
'Nusaybin'in Yıldırım Mahallesinden ıSiracettin Tuncay tarafından 

Çelikyurt Mahallesinden Giragöz oğlu Gebro aleyhine açmış olduğu tes
cil dâvasının yargılamasında, 

Dâvâlının ikametgâhı meçhul olduğundan hakkında Resmî Gazete 
ile ilânen davetiye tebliğine ve duruşmanın 114/1/1954 günü saat 9 a tali
kma karar verilmiş olduğundan mumaileyhin mezkûr günde mahkemeye 
gelmediği takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye maka
mına kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

6332 

Yerköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Say ı : 953/28 
Yozgat'ın Yukarınohutlu Mahallesinden Hacı oğlu Ethem Uzun ta

rafından Yozgat'ın Tuzkaya Mahallesinden Ahmet Nefeslioğlu ve Yer
köy Toprak Mahsulleri Ofisi Muhasebecisi Reşat Arıkman aleyhlerine 
açılan alacak dâvasının yapılmakta olan yargılamasında: 

Dâvâlılardan Reşat Arıkman'ın Ofisten istifa ederek gittiği ve 
adresinin belli olmadığı bildirildiğinden H . U . M . K. nun 142 ve mütaakıp 
maddeleri nazara alınarak ilânen tebligatına ve duruşma günü bulunan 
11/1/1954 tarihinde mahkemede hazır bulunması ilân olunur. 

6330 

Gülnar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/87 
Davacı Gülnar'ın Hacıpınar Mahallesinden Mustafa kızı Fatma Gö

rül 'ün aynı yerden berber Fahri Görür aleyhine açmış olduğu-ibtar dâ
vasının yapılmakta olan muhakemesinde dâvâlının sabit ikametgâhı bu
lunmadığı ve nerede olduğu meçhul bulunduğundan tebligatın ilânen ya
pılmasına karar verilmiş olduğundan muhakemenin bırakıldığı 21/1/1954 
günü mahkemeye gelmesi veya bir vekil bulundurması tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

6318 • 
Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/464 
Aslen Ceyhan ilçesinin Molla Mahallesinden olup Ankara Anafar-

talar Caddesi Altap Apartmanında daire 2 de Yakup oğlu Salih Sami 
Ayın M . K. nun 357 nci maddesi gereğince hacrine ve 399 uncu maddesine 
göre Ankara Avukatlarından Ziya Fuat Kuyrukçu'nun 7/12/1953 tari
hinden itibaren vasi tâyin edilmesine karar verilmiştir. 

Keyfiyet 360, 371 inci maddelerine tevfikan ilân olunur. 

6334 

Akçakoca Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1953/175 
Davacı Akçakoca'nın Hacıyusuflar Mahallesinden Ahmet oğlu Isa 

Tuncer ve Gebekilise Köyünden Memiş oğlu Bayram A l i Çakır vekilleri 
arzuhalci Sadık Önen'in açtığı hasımsız tapu tescili dâvasının yapılmakta 
olan muhakemesinde : 

Akçakoca'nın Gebekilise Köyünün Yanık Harman mevkiinde sar
kan kısmen öz kısmen de Ahmet Başaran fındıklığı garben yol, şimalen 
kısmen yol kısmen de Hamdi Başaran tarlası ve cenuben kısmen de Şe
fik Yemenici tarlası kısmende A l i Osman kızı Seher tarlasiyle mahdut 
15 dönüm miktarındaki gayrimenkulun müvekkili adına tapuya tescilini 
talep etmiş olduğundan bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia edenler 
varsa evrakı müsbiteleri ile müracaat etmeleri için ilânat yapılmasına 
karar verilmiştir. Muhakemenin bırakıldığı 11/1/1954 tarihinden evvel 
müracaatları ilân olunur. 

6335 

Gaziantep Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

Gaziantep'in îsbatırın Mezreası Köyünden Ayyuş Bozbaş vekili Avu
kat Zihni Kutlar tarafından aynı köyden Sultan oğlu Ahmet yesaire 
aleyhine ikame olunan evlilik kaydı ve veraset ilâmının iptali dâvasının 
muhakemesinde: 

Dâvâlının adresi tesbit edilemediğinden dilek ve duruşma günü ilâ
nen tebliğ edilmiş olduğundan gıyap kararının dahi ilânen tebliğine ka
rar verilerek duruşma 4/2/1954 Perşembe- günü saat 9 a talik edilmiştir. 

Dâvâlı Ahmet, mezkûr günde mahkemeye gelmediği ve mazeretini 
bildirmediği ve bir vekil göndermediği takdirde duruşmaya gıyabında 
devam olunacağı ilân olunur. 

6320 



Sabite: 7824 (Resmî Gazete) 24 ARALIK 1953 

Mersin Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No: 953/675 
Mersin Özel İdaresine izafetle Başkanı İçel Valisi Şakir Canalp 

Vekili Avukat Orhan Gündüz Aker tarafından eski özel İdare tahsildarla
rından olup halen adresi meçhul Abdulkadir Akın aleyhine açılan 'ala
cak dâvasının duruşmasında: 

Dâvah Abdulkadir Akın'ın adresi meçhul bulunduğundan adına 
Resmî Gazete'de ilânen tebligat icrasına ve duruşmanın da 29/1/1954 
günü saat 9,5 şe talikma mahkemece karar verilmiştir. 

Belli gün ve saatte dâvah sıfatiyle Abdulkadir Akın'ın duruşmaya 
gelmesi veya kanuni bir vekil de göndermediği takdirde adına gıyap ka
rarı tebliğ edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6336 

Pazaryeri' İcra Memurluğundan : 

Eskişehir'de Koç Ticaret Şirketine on ik i bin iki yüz yirmi yedi lira 
yetmiş bir kuruş ile 19/2/1953 ten sonra yapılan ve iş sonuna kadar ya
pılacak olan masraf ve faizi ayrıca ödemeğe borçlu Pazaryeri Kazasının 
Kara Köyündeki Un Fabrikası sahiplerinden Namık Katırcıoğlu'nun ; 

Aşağıda sıra No. sı, mevkii, hududu, dönümü ve hisse miktarları 
ile kıymetleri yazılı gayrimen'kullerdeki hisselerinin, işin takip edilmekte 
bulunan Eskişehir İcra Dairesinin talimat yazısı ile vâki işarı üzerine 
dairemizce satışa çıkarılmıştır. 

Satılacak olan gayrimenkuller : 

1 — Pazaryeri - Karaköy İstasyonu Karapınar mevkiinde, 2169 M" 
tarlanın 600 lira değerindeki yarı hissesi, 

2 — Aynı 1996 M2. tarlanın 600 lira değerindeki yarı hissesi, 
3 — Aynı yerde 6923 M= tarlanın 4000 lira değerindeki yarı hissesi, 
4 — Pazaryeri - Karaköy İstasyonu Bağlar mevkiinde 8610 M." 

sahasındaki genç ve fennî surette yetiştirilmiş bağın 3000 lira değerin
deki 3/8 hissesi, 

5 — Pazaryeri - Demirköy Dündar mevkiinde 5361 Ms tarlanın 
3000 lira değerindeki yari hissesi, 

6 — Pazaryeri - Demirköy Bağlık mevkiinde 460 M2 fennî ve genç 
bağın 260 lira değerindeki yarı hissesi, 

7 — Pazaryeri - Demirköy Dündar mevkiinde 1820 M2 sahasındaki 
tarlanın 600 lira değerindeki yarı hissesi, 

8 — Yine aynı yerde 3510 Ma sahasındaki tarlanın 800 lira değe
rindeki yerin yarı hissesi. 

Satılacak bağlar ve tarla Karaköyün Un Fabrikası civarında ve bi
rebirlerine yakın bulunmaktadır. Bağlar üzüm vermemektedir. Tarlalar 
her türlü ziraate elverişli ve kavak yetiştirmeğe müsaittir. Tarlaların 
içerisinde kavak ağaçları da mevcut olup bunlar sınır boylarına dikilmiş 
vaziyettedirler. 

1 — Bağ ve tarlaların hudut ve sair evsafı 16/12/1953 tarihinden 
itibaren dairemizde açık bulunacak şartnamede açıkça yazılıdır. Müra
caat eden herkes şartnameyi okuyabilir, 

2 — Açık artırma 22 Ocak 1954 Cuma günü saat 14 ile 16 arasında 
Dairemizde yapılacaktır. 

3 —ı Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetlerin %. 7,5 nis
petinde pey veya millî bir bankanın teminat makbuzu tevdi edilecektir. 

4 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayrimenkuller üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren (on beş) gün içinde 
evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaştırıl-
tmasmdan hariç kalırlar, 

5*—• Gösterilen günde iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş 
ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş sayılırlar, 

6 — Tâyin edilen zamanda gayrimenkuller üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz ve satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayrimenkul ile temin 
edilmiş alacaklının ve bundan başka paraya çevirme ve paraların pay
laştırılması masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere on gün daha temdit ve onuncu günü 

aynı saatte yapılacak artırmada bedeli satış isteyenin alacağına rüçhaı 
olan diğer alacaklıların bu gayrimenkullerle temin edilmiş alacakları v 
bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını 
mecmuundan fazlaya çıkmamak şartiyle en çok artırana ihale ediliı 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

7 — Gayrimenkuller kendisine ihale olunan kimse derhal veya VE 
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisiı 
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle al 
mağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün içir 
de artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasında!» 
fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararla 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunuı 
İştirak edeceklerin 22 Ocak 1954 Cuma günü saat 14 ile 16 arasınd 
Dairemizde bulunmaları ilân olunur. 

6323/1-1 

Gaziantep 3 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

952/453 
Davacılar : İskenderun'da mukim Ahmet Talât Cengiz, İnayetul 

lah, Mehmet, Fahriye Sündüs, Naile, Münire, Münevver, Lütfullah, Fah 
rettin, Hüsamettin, Kutsiye, Firuz ve Emire vekilleri Avukat Sami Sa 
yan. Dâvâlılar : Mehmet kızı Şekibe ve Mustafa oğlu Cemal Üstünsoy vc 
killeri Avukat Nimet Cengiz ve yine davalılar Ziya Mazlum ve Neja 
ve Perihan aleyhine ikame edilen izalei şüyu dâvasının Gaziantep 
üncü Sulh Hukuk Mahkemesinden davacılar vekili ile dâvâlılardan bir kıs 
minin vekili Avukat Nimet Csngiz'in vicahlarında ve ilânen gıyap karaı 
tebliğine rağmen gelmeyen Ziya Mazlum ve Nejat ve Perihan'ın gıyapla 
rında yapılan açık duruşma sonunda : 

Gaziantep'in Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesinde kısmen tarat 
lar adına ve kısmen murisleri adına mukayyet tarafları sarkan 4 Pn. çıkma: 
yol 15 Pn. Mahmut ve Ömer'in evi, garben 7 Pn. Halil'in evi, şimalen ' 
Pn. Mahmut ve Ömer'in evi, cenuben 51 Pn. Mahmut ve Ömer'in arsa-
ve yol ile çevrili 3 göz dükkân tahtani bir oda bir mutfak bir odunlu" 
fevkani bir oda bir su kuyusu ve çimento ile sıvalı avludan ibaret bi 
bap hanenin 20 bin lira değerinde olup raıübrez tapu kaydına uygun ol 
duğu hisse ve hissedar sayısına göre taksiminin kabil olmadığı mahal 
ünde yapılan keşif bilirkişi mütaalâsı ve tapu kaydiyle anlaşıldığında 
gayrimenkulun şüyuun İcra İflas Kanunu hükümlerine tevfikan satı 
suretiyle izalesine satış bedelinden binde on ilâm harcı alınmasına ve sa 
tış bedelinin tmübrez veraset senetlerinde yazılı hisselerin tevhidi ile nc 
ticeten 506880 sehim itibariyle 271260 sehimini Şekibe'ye, 223501 .şer se 
himinin Ahmet Talât Cengiz ile İnayetullah Mehmet'e 13530 ar seh 
minin de Fahriye Sündüs, Naile, Münire, Münevver'e 124740 sehimini 
Cemal Üstünsoya 2205 sehiminin Ziya Mazlum'a, 5785 sehiminin Nejat' 
4070 sehiminin Perihan'a 2520 sehiminin Lütfullah'a 2202 şer sehiminin d 
Fahrettin, Hüsamettin, Kutsiye, Firuz, ve Emire'ye ait bulunmakla b 
suretle taksim ve tavzihine dâvah Ziya Mazlum, Nejat ve Perihan'ın hi.-
selerinin müracaatlarına kadar mahkeme veznesinde muhafazasına üc 
reti vekâlet ve masrafı muhakeme de istenmediğinden takdirine maha 
olmadığına kabili temyiz olmak üzere 12/11/1953 tarihinde esas 952/45 
karar 953/374 sayı ile dâvâlı Ziya Mazlum ve Nejat ve Perihan'a tebli. 
yerine kaim olmak üzere verilen karar ilânen tebliğ olunur. 

6261 

Nallıhan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı kocası Nasuh Paşa Mahallesinden Mehmet Erkan taratır 
dan karısı Bağluca Köyünden Mükerrem Erkan aleyhine açtığı boşan 
maya esas olan sulh teşebbüsü dâvasının yapılmakta olan yargılamasın 
da : 

Dâvâlı Mükerrem namına çıkarılan davetiyeye Ankara'da buluı^ 
duğundan adresi de meçhul olduğundan tebligat yapılamadığından ilâne 
tebliğine karar verilmiştir. 7/1/1954 tarihinde saat 9 da mahkememiz 
gelmediği veyahutta bir vekil göndermediği takdirde sulh teşebbüsünü 
akametine karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ 
olunur. 

6298 

Başvekil*! Devlet Matba 
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Kanunlar            Sayfa 
 
6197 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun       1
 
6198 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Memur ve  
          Hizmetlilerinin Ücretlerine Dair Olan 2847 Sayılı Kanun İle Ek ve Tadillerinin 
           Değiştirilmesine Dair Kanun         4 
 
6199 Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş ve Memurları Hakkındaki Kanunun  
         19 uncu Maddesinin Tadiline ve Bu Kanuna Ek 4862 Sayılı Kanuna Bağlı Kadro  
         Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun      4
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