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K A N U N L A R 

İş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 

Kanun No : 6298 Kabul tarihi : 2/3/1954 

Madde 1 — 3008 sayılı İş Kanununun 82, 83, 84 ve 5518 sayılı ka
nunla değişik 89 uncu maddeleri aşağıda gösterildiği şekilde tadil edil
miştir : 

Madde 82 — A) 81 inci maddenin (IB) Ibendi mucibince kesin uz
laştırma kararma bağlanmamış olan «toplulukla iş ihtilâfı» hakkında 
memurun teklif ettiği uzlaştırma şekli ile buna karşı yapılan itirazları 
da havı olarak yazılacak zabıt varakasının bir sureti, yirmi dört saat 
içinde, ilgili bölge çalışma müdürlüğü tarafından ihtilâfın çıktığı ma
hallin bağlı bulunduğu vilâyetteki hakem kurulu başkanına gönderilir. 

B) Bunun üzerine, üç İş günü içinde kurul başkanının davetiyle 
«iş ihtilâfları hakem kurulu» toplanarak meseleyi rüyete başlar. 

1 — Hakem kurulu o vilâyetteki iş mahkemesi başkanının, iş mah
kemesi kurulmamış olan yerlerde ise, iş dâvalarına bakmak üzere gö
revlendirilmiş bulunan hâkimin başkanlığında, i k i işveren ve ik i -işçi 
temsilcisi ile bölge çalışma müdürü veya tevkil edeceği iş müfettişinden 
teşekkül eder. O vilâyette mütaaddit iş mahkemeleri mevcutsa, kurula 
başkanlık edecek hâkim Adalet Vekâleti tarafından tâyin edilir. 

2 —• Hakem kuruluna katılacak işveren ve işçi temsilcileri, kurula 
(başkanlık edecek hâkimle bölge çalışma müdürü tarafından, beraberce, 
seçilir. Bu temsilcilerin o iş ihtilâfiyle hiç bir alâkaları bulunmaması 
lazımdır. 

3 — Kuruldaki işçi temsilcileri kurulun toplandığı günlerde mezun 
sayılırlar. Bu günlere ait sigorta primleri, ilgili sigorta kanunlarında gös
terilmiş bulunan esaslar dairesinde temsilci işçilerle bunların iş veren
leri tarafından ödenir. 

C) Hakem kurulu, ihtilâfla ilgili işvereni yahut işveren vekilini 
ve o İş yerindeki işçi mümessillerini (Şayet mümessiller arasında uzlaş
tırma şeklini kabul etmiyen varsa bunu veya bunları ve uzlaştırmayı 
mümessillerin ittifakla kabul etmiş olmaları takdirinde teklif olunan 
şekle muhalif kalan nisabı haiz işçilerin aralarından seçecekleri ik i kişiyi) 
çağırarak i k i tarafın duruşmasını yapar. Bunlardan başka hakem ku
rulu, ihtilâfın çıktığı iş yerindeki işçilerin bazılariyle dışardan keyfiyet 
hakkında malûmat veya mütalâasının öğrenilmesine lüzum gördüğü 
diğer işçiler veya 'işverenleri yahut sair bitaraf kimseleri dahi «şahit» 
veya «ehlivukuf» sıfatiyle çağırıp dinler. Bu sıfatlarla çağrılan her şah
sın hakem kurulu huzuruna gelerek sorulan hususa cevap vermesi mec

buridir. Bunlar hakkında Hukuk Muhakemeleri "Usulü Kanununun şahit
lere ve ehlivukufa mütaallik hükümleri caridir. 

Ç) 'Gerek uzlaştırma toplantılarına ve gerek hakem kuruluna işçi
ler veya işveren yerine avukat veya dâvavekili, yahut vekâletname ile 
tâyin edilmiş herhangi bir mümessil kabul edümez. 

D) 'Hakem kurulu, reylerin ekseriyetiyle karar verir. Reylerin 
müsavatı halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı muteberdir. Bu 
karar, kendilerine yazı ile bildirildiği günden itibaren on itki iş günü içinde 
taraflardan birinin hakem kurulu başkanlığına itiraz dilekçesini verme
mesi takdirinde kesinleşmiş olur. Kesinleşmiş karar, kurul tarafından 
münasip görülecek bir vasıta ile neşir ve ilân edilir ve üzerinden yirmi 
laltı iş haftası geçmiş olmadıkça bunun mevzuu olan mesele için yeniden 
toplulukla iş ihtilâfı çıkarılamaz. Şu kadar k i iş yerindeki işçilerin çok
luğunu ihtiva eden işçi teşekküllerinin Borçlar Kanununun 316 nci mad
desine göre işverenlerle akdedecekleri umumi mukavelelere konulacak 
hükümlerle yirmi altı haftalık müddetin uzatılması caizdir. 

Madde 83 — A ) (82) nci maddenin (D) bendinde yazılı mühlet 
içinde, taraflardan birinin hakem kurulu başkanlığına verdiği itiraz dilek
çesi, dolayısiyle birlikte, üç iş günü içinde İş İhtilâfları Yüksek Hakem 
Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere postaya verilir. 

B) 'Bu evrakın Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığınca alındığı gün
den itibaren sekiz iş günü içinde «İş İhtilâfları Yüksek Hakem Kurulu» 
toplanarak meseleyi rüyete başlar. 

1 — Yüksek Hakem Kurulu, Temyiz Mahkemesi Hukuk, İcra ve 
İflâs Daireleri Reislerinden birinin başkanlığı altında, iki işveren ve ik i 
işçi temsilcisiyle Çalışma Genel Müdüründen teşekkül eder. Başkanlık 
için Temyiz Mahkemesinin bahsi geçen dairelerinin reisleri, aralarından 
biri asli diğeri de yedek olmak üzere ik i kişi seçerler. Asl i başkanın ma
zereti dolayısiyle Kurula iştirak edememesi halinde yerine yedek vazi
yetinde bulunan Daire Reisi başkanlık eder. 

2 —• Yüksek Hakem Kuruluna iştirak edecek işveren temsilcileri 
(Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği) idare heyetinin göstereceği namzetler arasın
dan ikisi asli ve dördü de yedek olmak üzere,. Çalışma Vekâleti tarafından 
seçilir. As l i ve yedek temsilcilerin Ankara'da otu'ıaa ve İş Kanununa tabi 
iş yerlerinin işvereni veya işveren vekili durumunda bulunan kimselerden 
olması şarttır. 

3 — Yüksek Hakem Kuruluna katılacak işçi temsilcileri, Ankara 
Vilâyeti dâhilinde İş Kanununa tabi iş yerlerinin birinci temsilcileriyle 
vilâyet çevresindeki işçi sendikaları başkanlarının müştereken göstere
cekleri namzetler arasından ikisi asli ve dördü de yedek olmak üzere Ça-
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lışma Vekâleti tarafından seçilir. Asli ve yedek işçi temsilcilerinin An
kara'da oturan ve İş Kanununa talbi iş yerlerinde işçi sıfatiyle çalışan 
kimselerden olması şarttır. 

4 — Yüksek Hakem Kurulunun işveren ve işçi temsilcileriyle bun
ların yedeklerinin adları ve mesleklerıi Resmî Gazete ile neşrolunur. 

5 — Kurulun işveren ve işçi temsilcilerinin 'görev süreleri iki yıldır. 
Süreleri biten asli ve yedek temsilcilerin tekrar seçilmeleri caizdir. 

6 — Kuruldaki işçi temsilcileri Kurulun toplandığı günlerde mezun 
sayılırlar. Bu günlere ait sigorta primleri, ilgili sigorta kanunlarında gös
terilmiş bulunan esaslar dairesinde temsilci işçilerle bunların işverenleri 
tarafından ödenir. 

C) Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi, kendisine tevdi edilen evrak 
üzerinden inceler. Kâfi derecede aydınlatılmamış bulduğu cihetleri ilgili 
yerlerden sorarak veya oraca lüzum gördüğü kimselerden tamamlayıcı 
ifadeler aldırarak, noksanları ikmal eder. Ayrıca malûmat ve mütalâala
rını öğrenmek istediği resmî yahut hususi sıfattaki kimseleri çağırıp 
dinler veya bunların yazı ile cevaplarını getirtir. Bu suretle Yüksek Ha
kem Kurulu tarafından malûmat ve mütalâalarına müracaat olunan kim
selerin, sorulan hususa cevap vermeleri mecburi olup haklarında Hu
kuk Muhakemeleri Usulü Kanununun ehlivukufa mütaallik hükümleri 
tatbik olunur. 

Ç) Yüksek Hakem Kuruluna işveren veya işçiler, yahut bunların 
avukat, dâvavekili gibi herhangi bir mümessili kabul edilmez. 

D) Yüksek Hakem Kurulu reylerin ekseriyetiyle karar verir. Rey
lerin müsavatı halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı muteberdir. 
Kurul, kararlarını münasip göreceği vasıtalarla neşir ve ilân eder. Bu 
karar kesindir; metninde yazılı tarihten itibaren tatbik edilir. Üzerin
den yirmi altı iş haftası geçmedikçe bunun mevzuu olan mesele için ye
niden toplulukla iş ihtilâfı çıkarılamaz. Şu kadar ki, iş yerindeki işçi
lerin çokluğunu ihtiva eden işçi teşekküllerinin Borçlar Kanununun 316 
nci maddesine göre iş verenlerle akdedecekleri umumi mukavelelere ko
nulacak hükümlerle 26 haftalık müddetin uzatılması caizdir. 

Madde 84 — A) Kazalarda İş Kanununun tatbik edildiği iş yer
lerinde çıkacak toplulukla iş ihtilâfları, (80) inci madde mucibince ye
rinde ve işçilerle iş veren arasında uzlaşmaya bağlanamazsa, (81) inci 
maddenin (A) bendine uygun surette keyfiyetin kaza kaymakamına 
bildirilmesi mecburidir. Kaza kaymakamı kazanın çevresinde bulundu
ğu bölge çalışma müdürlüğünü keyfiyetten yirmi dört saat içinde ve doğ
rudan doğruya haberdar etmekle mükelleftir. 

B) Bölge çalışma müdürlüğü kaymakamdan aldığı malûmat üze
rine 24 saat içinde iş İhtilâfının çıktığı yere bir memur göndermek veya 
yapılacak işi kaymakama bildirmek suretiyle meseleye el koyar. Gönde
rilen memur veya kaymakam, (81) inci maddenin (B) bendi hükmünce 
ihtilâfı kesin uzlaştırma ile halletmeye tevessül eder. 

C) İş ihtilâfı, kesin uzlaştırma kararına bağlanamadıği takdir
de, (82) nci maddenin (A) bendine göre, yazılacak zabıt varakasının 
sureti bölge çalışma müdürlüğüne verilerek keyfiyet aynı maddenin 
(B). bendi mucibince hakem kuruluna intikal ettirilir. 

Ç) (82) nci maddenin (G) bendine uygun şekilde hakem kurulu
na kendilerinin gitmeleri gerekli olan işçilerle iş veren veyahut işbu iki 
taraftan yalnız birisi vilâyet merkezine gidemezse, hakem kurulu ihtilâ
fı her iki tarafın birden gıyabında rüyet ederek ve lüzum gördüğü kim
selerin ifadelerini ve sair malûmatı kaymakam, huzurunda istinabe veya 
muhabere yoliyle toplıyarak, aynı maddenin (Ç) ve (D) bentlerindeki 
hükümler dairesinde kararını verir. 

D) Taraflardan birinin hakem kurulu kararma itirazı takdirinde, 
(83) üncü maddenin hükümleri tatbik olunur. 

Madde 89 — Vilâyetlerdeki hakem kurullariyle Ankara'daki Yüksek 
Hakem Kuruluna gelecek olan toplulukla iş ihtilâflarının bu kurullarca 
kaç gün içinde neticelendirileceği, bu kurulların yazı işleriyle sair ge
rekli muamelelerinin ne suretle ve kimler tarafından ifa edileceği ha
kemi kurullariyle Yüksek Hakem Kurulu işveren ve işçi temsilcilerinin 
haiz olmaları lâzımgelen şartlar, işçi temsilcisi namzetlerinin (83) ün
cü maddenin (B) fıkrasında yazılı kimseler tarafından ne şekilde ve ne 
gibi usullerle tesbit edileceği, Yüksek Hakem Kuruluna seçilen, işçi ve 
işveren yedek temsilcilerin hangi hallerde ve ne şekilde asli temsilci
lerin yerine bu kurula iştirak ettirilecekleri, hakem kurullariyle Yüksek 
Hakem Kurulunun Başkan ve üyelerine ve bu kurulların raportörlerine 
ne miktarda huzur hakkı verilebileceği, hakem kurullarının işveren ve 
işçi temsilcilerine lüzumu halinde verilecek yolluk miktarı, temsilci işçi 
seçimlerinde veya iş ihtilâfı dolayısiyle vâki olacak işçi toplantılarında 
gözetilmesi gereken inzibat ve asayişe ait şartlar ve tedbirlerle bunlar
dan başka bu fasıl hükümlerinin uygulanmasına ait olmak üzere tesbi-

tine lüzum görülecek usuller ve şartlar (78) inci maddenin son fıkra
sında bahsi geçen «İş İhtilâflarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi» 
nde gösterilir. 

Madde 2 — 3008 sayılı İş Kanununun (90) ıncı maddesi kaldırıl
mıştır. 

Geçici madde —- Bu kanun hükümlerine göre tanzim olunacak «İş 
İhtilâflarım Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi» esasları dairesinde 
Yüksek Hakem Kuruluna dâhil olacak başkan ve temsilci seçimlerinin 
tekemmül etmesi üzerine, iş ihtilâflarının bu kanunda gösterilen değişik 
usuller dâhilinde halline mebde teşkil edecek olan tarih Çalışma Vekâ
leti tarafından ilân olunur. Bu ilânda gösterilecek tarihe kadar 3008 
sayılı İş Kanununun iş ihtilâflarının tahkim yoliyle halline mütedair 
hükümlerinin tatbikına devam olunur. 

Madde 3 — Bu konun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
4/3/1954 

Baçlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Gazete 
Sayı 

i l g i l i Kanunlar : 
3008 İfl ıKanunu 15/6/1936 3 17 1146 3330 
5518 İş Kanununun bazı 

K a n u n u 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

31/1/1950 3 31 716 7420 

Pilot Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yakup Sınaç'm hükümlü 
olduğu cezanın affı hakkında Kanun 

Kanun No : 6299 K a b u l t a r i h i : 2/3/1954 

Madde 1 — Pilot Kıdemli Yüzbaşı 1334 İstanbul doğumlu Nurettin 
oğlu Mehmet Yakup Sınaç'ın, Ankara 5 inci Asliye Ceza Mahkemesinin, 
20/2/1953 tarih ve 953/67 esas ve 953/84 karar sayılı İlâmı ile hükümlü 
olduğu cezalar bütün hukuki neticeleri ile beraber affedilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunu icraya Adliye, Millî Müdafaa, Maliye, Güm

rük ve İnhisarlar 'Vekilleri memurdur. 
4/3/1954 

Astsubay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesi 

halikında Kanun 

Kanun No : 6300 K a b u l tari h i : 2/3/1954 

Madde 1 — 2/7/1951 tarihli ve 5802 sayılı Astsubay Kanununun 2 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Astsubay yetiştirilecekler okul, staj ve kurslarda Askerî ortaokul 
öğrencileri gibi Devletçe ilaşe, ibate, ilbas, teçhiz ve tedavi edilir ve onlar 
gibi aylık alırlar. 

Madde 2 — Aynı kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Madde 20 — Astsubayların sağlık muameleleri subaylar hakkındaki 
hükümlere göre yürütülür. 

Ancak hazarda kıta hizmeti yapamıyacak şekilde hastalanan ast
subayların bu hastalıkları geçici ise: (Had hastalıkların tedavi müddetleri 
hariç) 

a) Çavuş, üstçavuş ve başçavuşluk müddetleri mecmuu için iki 
sene, 

b) Kıdemli başçavuşlukta yaş haddine kadar iki sene, 
olarak tedavi ve hava tebdili muamelesine tabî tutulurlar. 
I(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların hizmet devrelerinin her bi

rimde üç sene müddetle iklim değiştirmelerine ve şarta muallâk olmak 
üzere istihdamlarına müsaade olunur. 
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Madde 3 — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 4 ve 5 inci maddeler ek
lenmiştir: 

(Geçici madde 4 — Nasıpları hangi tarihte olursa olsun 5802 sayılı 
kanunun neşri tarihinde çavuş bulunanların çavuşluğa nasıpları bu kanu
nun 12 nci maddesine göre o yılın 30 Ağustosu itibar olunur. 

5802 sayılı kanunun neşri tarihinde üstçavuş ve daha yukarı rütbede 
bulunanların üst rütbelere yükselmeleri, diğer yükselme şar t lan da mev
cut ise, bulundukları rütbede asgari bekleme süresini ikmal ettikleri ta
rihte yapılır. 

'Geçici madde 5 —• 5802 sayılı kanuna istinaden 5/7/1951 tarihinden 
itibaren bu maksatla yapılan masraflar aynen kabul edilir. 

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

memurdur. 
4/3/1954 

K ı M a ı l 

N * . B a a l ı i b T * n l » C i l ı SMie s » , 

İ l g i l i Kanun 

5802 Astsubay Kanumu 6/9/1951 31 32 1795 7852 

öğle Dinlenmesi Kanunu 

Kanun No : 6301 Kabul tarihi : 2/3/1954 

Madde 1 — Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalar
daki fabrika, imalâthane, mağaza, dükkân, yazıhane, büro ve bunların 
benzerleriyle bilûmum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere 
ve diğer müstahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlen
mesi verilmesi mecburidir. 

Dinlenme devresinin başlama ve bitme saatleri, mevsimlere göre, 
o mahallin Belediye Meclisi tarafından tesbit ve ilân olunur. 

Madde 2 — Dinlenme devresinin devamı mıüddetinee iş yerlerinin 
kapalı kalması şarttır. 

Bu devre içinde müstahdem ve işçiler1 serbest olup, isterlerse, iş 
yerlerinden ayrılabilirler. 

Madde 3 — Birinci maddede yazılı yerlerden : 
a) Halkın yeme ve içmesiyle alâkalı maddeleri satanların, 
b) Eczanelerin, umumun yıkanıp temizlenmesine, yatıp kalkma

sına veya eğlenmesine mahsus bulunanlarla her nevi lokanta, gazino, 
kahvehane ve benzerlerinin, 

c) Garaj, akaryakıt satış istasyonları gibi seyrüseferle alâkalı 
olanların, öğle dinlenmesini hangi saatlerde ve ne şekilde tatbik edecek
leri 1 inci maddede yazılı makam tarafından tesbit ve ilân olunur. 

Bu maddenin (b) ve (c) fıkralarında gösterilen yerlerin dinlenme 
devresinin devamı müddetince kapalı kalmaları mecburiyeti olmayıp an
cak, buralarda çalışan işçi ve müstahdemlerin öğle dinlenmeleri, mü
navebe suretiyle temin olunur. 

Madde 4 — İş Kanununa tabi bulunan iş yerlerinde çalışan «işçi
ler» hakkındaki öğle dinlenmelerinin tatbikma bahsi geçen kanunda 
yazılı hükümler dairesinde devam olunur. 

Madde 5 — Bu kanun hükümlerinin tatbiki müstahdem ve işçi ka
zançlarının ve bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indi
rilmesi için sebep tutulamaz. 

Madde 6 — Bu kanunda yazılı bulunan hükümler işçi ve müstah
demlere öğle dinlenmesi verilmesi hakkında daha elverişli hak ve men
faatler sağlıyan kanun, mukavele, âdet, ve teamüllerden doğan haklara 
halel getirmez. 

Madde 7 — Bu kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve 
işçilerine öğle dinlenmesi yaptırmıyan veya (2) nci maddede yazılı hük
me aykırı olarak dinlenme devresinde dükkân, mağaza ve müesseseleri
ni kapatmıyan iş veren veya iş veren vekilleri hakkında yüz liradan aşa
ğı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

Bu kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden iş veren veya 
iş veren vekiline müstahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimselere 
ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı müstahdem 
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veya isçilerin uğradıkları zararın iki misli tutarında hafif para cezası 
hükmolunur. 

Madde 8 — Bu kanun hükümlerinin nüfusu on binden az şehir ve 
kasabalarda dahi tatbiki mahallî belediye meclislerinin karar ve ilânı
na bağlıdır. 

Madde 9 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 10 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur, 
4/3/1954 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı 
işçilere mesken yaptırmaları için borç para verilmesine 

dair olan kanunun 1 inci maddesinin son 
fıkrasının tadili hakkında Kanun 

Kanun No : 6302 Kabul tarihi : 2/3/1954 

Madde 1 — 6096 sayılı kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasındaki 
(5 000) lira kaydı (7 500) liraya yükseltilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanunun neşri tarihine kadar (5 000) lira ile 
inşaata girişilmiş olup ikraz edilen miktarın kifayetsizliği sebebiyle bi-
tirilmiyen inşaat için lüzumuna göre muaddel 1 inci maddedeki miktara 
kadar ve aynı esaslar dairesinde ikrazata devam olunur. 

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

Vekilleri memurdur. 
4/3/1954 

Re*ol 

Düstur Gazeî* 

»Jo. Bajııâı Tertip C'U Sabife ^t" 

İlgili Kanun : 
6096 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçi

lere mesken yaptırmaları için borç para verilmesine dair 

Kanun 9/9/1953 3 34 1402 8453 

• 

Hava Harb Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, 
gidiş ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının 

Devletçe sağlanması hakkında Kanun 

Kanun No : 6303 Kabul tarihi : 2/3/1954 

Madde 1 — Hava Harb Okuluna girmeye istekli, üniversite, yük
sek okul ve sivil lise öğrencilerinin talip oldukları yerlerden Hava Harb 
Okuluna gelişte ve kayıt ve kabullerine kadar geçen sıhhi muayene, mü
sabaka imtihanı ve deneme kursları süresince ve bunlardan muvaffak 
olamıyanların ela geldikleri yerlere kadar nakil, iaşe ve ibateleri Harb 
Okulu öğrencileri istihkakı üzerinden Devletçe sağlanır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

4/3/1954 

Bazı liallerde memleket içinde izinli gönderilecek eratın yol 
masraflarının Devletçe ödenmesi hakkında Kanun 

Kanun No .- 6304 Kabul tarihi : 2/3/1954 

Madde 1 — Milletlerarası taahhütler icabı yurt dışma gönderile
cek birliklerin astsubaylardan gayrı eratma aileleriyle vedalaşmak üzere 
yahut su baskını ve zelzele gibi büyük tabii âfetlerle geniş yangın zu
hur eden bölgeler halkından olan astsubaylardan gayrı erata Millî Sa
vunma Vekâletince izin verildiği takdirde memleket içindeki gidiş ve dö
nüş nakil masrafları Devletçe ödenir. 

(Remi Gaaete) 
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Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve Ma

liye Vekilleri memurdur. 
4/3/1954 

2247 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 6305 Kabul tarihi : 2/3/1954 

Madde 1 — 2247 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tugay, tümen, kolordu ve benzerleri, bu ve daha büyük kumandan
lıklar ve ordu müfettişlikleri karargâhlarında, Erkânı Harbiyei Umumi
ye ve Millî Savunma Vekâleti dairelerinde; askerî okullar, kurslar, ta
limgahlar ve hastanelerde aydınlatma için lâmba hesabı ile elektrik ve 
havagazı yakıldığı takdirde tahakkuk edecek ihtiyaca göre sarfiyat ya
pılır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve Ma

liye Vekilleri memurdur. 
4/3/1954 

Baslığı 
Düıtur 
Tertip Cilt Sahifé 

Ream) 
Gazetp 
Sayı 

2247 
İlgili Kanun : 
12 Eylül 1330 tarihli Askerî Tazminat ve 
ıbazı maddelerinin ta d i l i hakkında Kanun 

Yem Kanunumıa 
6/6/1933 3 14 12İ6 2420 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü 
maddesinin (ç) fıkrasından sonra bir (d) fıkrası 

ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun 

Kanun No : 6306 Kabul tarihi : 2/3/1954 

Madde 1 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunun 64 üncü maddesinin (ç) fıkrasından sonra maddeye aşağıdaki (d) 
fıkrası eklenmiştir : 

d) Hazarda ve fevkalâde hallerde emir veya vazife ile uçuş ya
pan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli ola
rak tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleri ile 
ve yine emir ve vazife ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve sı-
nıftan olursa olsun emirle vazifeli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç 
kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve 
tesirleriyle. 

Geçici madde — (d) fıkrası hükmü 1/1/1950 tarihinden sonra aynı 
sebep ve tesirlerle malûl kalan ve şehit olanlar hakkında da tatbik olu
nur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

No :

 

Baþlýðý

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

4/3/1954 

No. 
Dü*tar 
Tertip O l t Sahife 

Rc*mî 
G»»te 
Ssn 

5434 
İlgili Kanun : 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 17/6/1949 3 30 1335 7235 

Belediye Gelirleri Kanununun 24 üncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun 

Kanun No ; 6307 Kabul t a r i h i : 2/3/1954 

Madde 1 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 24 üncü mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur : 

Tabancı memleketlere ihraç edilen canlı hayvanlardan ihraç dola-
yısiyle ihraç mahallerinde ayrıca yukardaki resimler alınmaz. 

Geçici madde — Bu kanunun neşri tarihinden evvel belediyelerce 
tahakkuk ettirilmiş olsun olmasın tahsil edilmemiş olan ve 24 üncü mad
deye bu kanunla eklenen hükümler şümulüne giren resimler terkin olu
nur. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinde meriyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
4/3/1954 

Resmi 
Dübtur Gazete ño. Başlığı Tertip cilt Sahife Sayı 

B e l e d i y e Gelirleri Kanununun ek ve tadilleri : 
5237 Belediye G e l i r l e r i Kanunu 9/7/1948 Ä 29 1143 6953 
5385 Belediye G e l i r l e r i Kanunumun 22 nci maddesinin değiştiril-

ımesi hakkında Kanun 11/5/1949 3 30 1008 7204 
5478 Belediye G e l i r l e r i Kanununun 37 nci maddesinin değiştiril-

imesine ve 51 i n c i maddesine bîr fıkra eklenmesine dair 
Kanun 2/1/1950 3 31 825 7395 

5569 Belediye G e l i r l e r i Kanununun 5385 sayılı kanunla değişti
ril e n 22 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

4/3/1950 3 31 1632 7448 
5786 iBeledîye Ge l i r l e r i Kanununun 9 uncu maddesinin 1 i n c i 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 18/6/1951 3 32 il 506 7837 

5979 sayılı kanunini yürürlükten kaldırılması 
hakkında Kanun 

Kanun No : 6308 Kabul t a r i h i : 2/3/1954 

Madde 1 —- Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtında vazifeye alınma 
şartları hakkındaki 5979 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

4/3/1954 

No. Başliğı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahire 

Resmi 
Gazete 
Sayı 

5979 
Kaldırılan Kanun : 
Tıp mensuplarının Derlet teşkilâtında 
şartları hakkında Kanun 

vazifeye alınma 
28/6/1952 3 33 1612 8144 

K A R A R N A M E L E R 
Maliye Vekâletinden : 

1 — Maliye Teftiş Kurulu kadrosunda münhal bulunan Maliye Mü
fettişliğine Hazine Genel Müdür Yardımcısı, eski Maliye Müfettişlerin
den, Hurşit Çalıka'nın almakta olduğu maaşla naklen tâyini tensip edil
miştir. 

2 — B u karar hükmünü yürütmeğe Maliye 'Vekili memurdur. 
26/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KORALTAN 

Başvekil 
A. MENDERES 

Maliye Vekili 
H. P O L A T K A N 

Çalışma Vekaletinden : 

1 — Müfettişlik ehliyet imtihanında muvaffak olan Müfettiş Yar
dımcısı Ahmet Tufangül'ün 40 lira aylıklı 5 in c i Sınıf Müfettişliğe tâyini 
tensip edilmiştir. 

2 — B u kararı Çalışma V e k i l i yürütür. 
26/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KORALTAN 

Başvekil 
A. MENDERES 

Çalışma Vekili 
H. ERKMEN 
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İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 

E. No : 1012 -13 - 10 
K. No : 320 

ÖZETİ : Devlet Demiryolları İzmir 3 üncü İş
letme Müdürlüğü ile Alsancak Ambar hamalla
rı arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı 
hakkında. 

D. D. Y. Umum Müdürlüğü. İzmir 3 üncü İşletme Müdürlüğü ile bu 
idareye bağlı Alsancak Ambarı işçileri arasında zuhur eden toplulukla 
iş uyuşmazlığı hakkında İzmir Vilâyet Hakem Kurulu tarafından veril
miş olan karara itiraz edilmiş olduğundan İş Kanununun 83 üncü mad
desi hükümleri dairesinde vukubulan davet üzerine : 

Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi Avni Türel'in Reisliği altında : 
1 — Ankara Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Hüseyin Cahit 

Oğuzoğlu, 
2 — Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdürü Turhan Çakus, 
3 — Ekonomi ve Ticaret Vekâleti' Tetkik Kurulu Reisi Nureddin 

Özmen, 
4 — Adalet Vekâleti Hukuk İşleri Genel Müdürü yerine Kevni 

Nedimoğlu, 
5 — Çalışma Vekâleti Bi r i n c i Hukuk Müşaviri Necdet Azak, 
6 — İçişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri Hikmet Kümbetlioğlu'n-
dan teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu 1/2/1054 

günü saat 17 de Çalışma Vekâletinde toplandı. 
İzmir Vilâyet Hakem Kurulu tarafından verilen 12/12/1953 tarih

l i karara işveren tarafından yapılan itirazın kanuni müddet içinde ol
duğu bittetkik anlaşılarak kabulüne karar verildikten sonra işin esa
sının tetkikına geçildi. 

İşçileri temsilen işçi temsilcileri ile işveren arasında zuhur eden ve 
nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunan ve kanunen geçmesi ica-
beden uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından da gezçmiş olduğu 
anlaşılan İhtilâfın mevzuu : 

İş ücretlerine % 25 nispetinde zam yapılması talebinden ibarettir. 
îzmir Vilâyet Hakem Kurulu tarafından verilmiş olan 12/12/1953 

günlü kararda : 
İddia ve defileri yukarda izah edildiği üzere dinlenen taraflar dı

şarı çıkarılarak mevzuun, kurulca müzakeresi cihetine gidilmiş ise de 
işçilerin mümasil iş yerlerinde fazla ücret verildiğine dair beyanları İl 
Hakem Kurulu üyelerinden Bölge Çalışma Müdürü İsmail Kocasoy ta
rafından da teyit edilmiş olmakla keyfiyetin Devlet Deniz Y o l l a n tahmil 
ve tahliye iş yerinden sorulması ve cevap alındıktan sonra gereğinin dü
şünülmesi kararlaştırılmış ve bu karara müsteniden de 4/12/1953 tarihli 
ve 9238 sayılı yazı ile keyfiyet Denizbank Tahmil, ve Tahliye işleri mü-
taahhidi Osman Gürtan'dan sorulmuş ve alınan 4/12/1953 ta r i h l i ve 294 
sayılı cevabın vürudu üzerine 12/12/1953 tarihine rastlayan Cumartesi 
günü saat 10 da ik i n c i defa olarak toplanıp mevzuun yeniden rüyet ve 
müzakeresine geçilmiş ve bu meyanda mütaahhit Osman Gürtan'dan 
alman yukarda ta r i h ve sayısı belirtilen yazının te t k i k i neticesinde : 

1 — Gündüz yapılan normal işlerde işçilere 6 lira ve çimento de
mir ve mümasili işlerin tahmil ve tahliyesi işlerinde de 7 l i r a günlük 
ücret verildiği ve ayrıca bu işçilerin fazla saatlerle çalıştırıldıkları ve 
bu fazla saatlere tekabül eden ücretlerinin de % 50 zamlı olarak öden
diği, 

2 — Gece çalıştırılan İşçilere ise gündüz ücretlerinin bir buçuk 
misli! tutarında yani 9 l i r a veya 10 l i r a 50 kuruş ücret tediye edilmek
te olduğu; 

3 — Bu ücretlerden gayrı işçilere her gün 50 kuruş tutarında öğle 
yemeği verilmekte olduğu tesb'it edildikten sonra gereği düşünüldü ve : 

1 — 1950 yılından beri ihtilaflı iş yerinde işçi ücretlerine her han
gi bir zam yapılmamış olması ve o tarihten bu yana hayat şartlarının 
bir hayli değişmiş ve geçim maddeleri fiatlarının hayli yükselmiş ol-
ması; 

2 — Halihazırda işçilerin 400 - 450 kuruş arasında günlük ücret 
alması, bu suretle 26 - 27 iş günü zarfında ellerine net olarak ancak 
98 lir a gibi bir paranın geçebilmesi ve bu miktarın da bugünkü hayat 
şartları karşısında bir aileyi geçindirebilecek seviyeden düşük olması; 

3 — İşçiler tarafından emsal gösterilmekte olan Toprak Mahsul
leri Ofisi ve kömür tahliye işlerinde çalıştırılan işçilere 600 kuruş yev
miye tediye edilmekte olması; 

4 — Bölge Çalışma Müdürü İsmail Kocasoy tarafından emsal 
gösterilen Denizbank tahmil ve tahliye işyerinde çalışan işçilere gündüz
leri 600 - 700 kuruş geceleri ise 900 - 1050 kuruş arasında ücret tediye 
edilmekte olması ve hulâsa olarak ihtilâfla iş yeri ücretlerinin mümasil 
İş yerleri ücretlerinden çok düşük seviyede bulunması sebepleriyle : 

a) 400 - 450 kuruş arasında ücret almakta olan ihtilaflı müessese 
işçi ücretlerine seyyanen % 25 nispetinde zam yapılmasına; 

b) Zamların hesaplanmasında husule gelen kesirli rakamların iş
çiler lehine vahide iblâğ edilmesine; 

c) Kurulca kararlaştırılmış bulunan bu zammın da kararın taraf
lara tebliği tarihinden itibaren tatbikına oybirliğiyle karar verildi. De
nilmektedir. 

İşveren tarafından verilen 24/12/1953 günlü itiraz dilekçesinde : Ha
mallara verilen bu ücretlerin rayice göre hesaplandığı, bu ücretlerin iş
letmeye bağlı aynı mahiyetteki iş yerlerinde tatbik olunan ücretlerle 
hem ahenk olduğu ve ücretlere yapılacak bir zammın bu ahenk ve mu
vazeneyi bozabileceği, bu hamalların gördükleri işlerin mukayese esası 
alınan Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Deniz Yolları iş yerlerindeki 
hamalların gördükleri işe nazaran daha hafif olduğu, ayrıca kıdemi bir 
seneden fazla olana ikramiye de verildiği ve bu sebeplerle Vilâyet Ha
kem Kurulu kararının bozularak işçilerin zam taleplerinin reddi talebo-
lunmaktadır. 

İzmir Valiliğinin 13/1/1954 gün ve '2073 - 6/369 sayılı yazışma ekli 
olarak gelen dosyada mevcut bütün evrak ve mukayeseli ücret cetvel
leri tetkik edildikten sonra gereği düşünüldü: 

İhtilaflı iş yerinde yürütülen işlerin mukayeseye esas olarak alı
nan ve tahmil tahliye ile i l g i l i bulunan diğer iş yerlerinde yürütülen 
işlerin Ağır ve Tehlikeli İşler Nizamnamesinde aynı fasıl altında ağır 
ve tehlikeli iş olarak vasıflandınldığı ve bu iş yerlerinde tatbik olunan 
ücretler arasında yapılan mukayeselerde ihtilaflı iş yerinde ödenmekte 
bulunan ücretlerin düşük olduğu anlaşılmasına binaen işveren tarafın
dan i l e r i sürülen itirazların reddiyle 400 - 450 kuruş arasında ücret alan 
işçilere seyyanen % 25 zam yapılması hakkındaki Vilâyet Hakem Ku
rulu kararının, dayandığı mucip sebepler haklı, ve yerinde görülerek 
aynen tasdikına, 500 kuruş alan işçiler hakkında Vilâyet Hakem Ku
rulunca bir hüküm verilmemiş ve işçiler tarafından bu hususta herhan
gi bir itiraz da dermeyan edilmemiş olduğundan 500 kuruş gündelikte 
çalışanlar hakkinda Kurulumuzca bir karar ittihazına mahal bulunma
dığına ve bu kararın 1/1/1954 gününden itibaren tatbiıkına ve Resmî 
Gazete İle ilânına 1/2/1954 günü ittifakla karar verildi. 

Reis 
Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi 

A v n i Türel 
Ankara Hukuk Fakültesi Prof. den 

Hüseyin Cahit Oğuzoğlu 

Âza 
Çalışma Vekâleti Çalışma Genel 

Müdürü 
Turhan Çakus 

Aza

 Aza

 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Tetkik 

Kurulu Reisi 
Nureddin özmen 

Aza 
Adalet Vekâleti Hukuk İşleri 

Genel Müdürü yerine 
Kevni Nedimoğlu 

Âza 
Çalışma Vekâleti Birinci Hukuk 

Müşaviri 
Necdet Azak 

Âza 
İçişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri 

Hikmet Kümbetlioğlu 
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İ L Â N L A R 
M. M. V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile ihaleye konulan 

50 ton yufkaya teklif edilen fiyat âmiri itaca pahalı görüldüğünden tek-
m r kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

İhalesi hizasında gösterilen gün ive saattedir. 
(Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği 

ilân kısmında görülebilir. 
İsteklilerin belirtilen gün ve saatten b i r saat evveline kadar teklif 

mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
Gtnsi: yufka, miktarı: 50.000 kilo, T. fiyatı: 75 kuruş, T. ıbuları 

37.500 lira, G. teminatlı: 2.613 li r a , ihale günü: 29/3/1954, saati: İt de. 

1071 / 4-1 

M. S. V. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî birlik ihtiyacı için Erzurum'da gösterilecek yere teslim ve 
monte edilmek üzere bir aded alternatör kapalı zarfla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (24000) l i r a olup geçici teminatı (1800) liradır. İhalesi 
22/3/1954 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân 
kısmında görülür. Taliplerin belirtilen güm ve saatten bir saat evveline 
kadar hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz karşılığında Ko. Bşk. 
na yermeleri. 372 / 5-4 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyîe 
1429 ikiilo bronz çubuk kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(20000) l i r a olup geçici teminatı (1500) liradır. İhalesi 22/3/1954 Pazar
tesi günü saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
hergün Komisyonda ve İstanbul Lv. A. ilân kısmında görülür. Taliplerin 
belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar hazırlayacakları teklif 
mektuplarım makbuz karşılığında Ko. Bşk. na vermeleri. 

374 / 5-4 

iDevlet Demiryolları İşletme Umuım Müdürlüğünden : 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

450 ton kıarpit alınacak 
300 ton 25 - 50 m/an lük karpit ve 150 ton 2 - 7 m/m l i k karpit teklif 

verme suretiyle satın alınacaktır. 
Tekliflerin en geç 13/4/1954 Salı günü saat 17 ye kadar İdare Mer

kezinde Malzeme Dairesi Reisliğine verilmiş olması lâzımdır. 
Şartnamesi 250 kuruş mukabilinde Ankara'da Merkez, İstanbul'da 

Haydarpaşa veznesinden temin edilebildi*. 
1061 / 2-1 

150 ton külçe kurşun alınacak 
150 ton külçe kurşun teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 
Tekliflerin en geç 6/4/1954 Salı günü sa*at 17 ye kadar Ankara'da 

İşletme Merkezinde Malzeme Dairesi Reisliğine verilmiş olması lâzımdır. 
Şartnamesi beş l i r a mukabilinde Ankara'da işletme binası içersin

deki Merkez veznesinden, İstanbul'da Haydarpaşa veznesinden temin 
edilebilir, 
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Nafıa Vekâletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Bolu ISu İşleri 14. Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Bolu 

•Büjyükisu deresi ıslahı, köprüleri İnşaatı işi olup tahmin edilen keşif be
deli fiyat birimleri esası üzerinden 1(134.500) Uradır. 

2 — Eksiltme 19/3/1954 tarihine rastlayan Cuma günü saat ((11) 
de Ankara'da Bu İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan su eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı e&arf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartnamesini sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma, fiyat, birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve Su İşleri/ Umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak 
ile projeleri ¡(6.73) l i r a karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı ı(7.975) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulu
nan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığım veya idare ve (denetlediğini 
ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az 
(tatil günleri haraç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Vekâletine müra
caatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve 
bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tekkişi otaası 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

© — İsteklilerin teklif mektuplarını 2. maddede yazılı saatten bir 
saat öncesine kadar ıSu İşleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri 
lâzımdır. 

Postada olan gecokmeler kabul edilmez. 
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Vekâletimiz ihtiyacı için bir aded ozalit kopya makinası ile bir aded 
ozalit amonyak makinası satın alınacaktır. 

Bu makinaları Vekâletimize verebilecek firmaların en geç 20/3/1954 
gününe kadar Türkçe izahlı katalogları ile beraber fiyatlarını ve teslim 
müddetlerini bil d i r i r tekliflerini Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne verme
leri ilân olunur. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 
— 1 — • • - - •• • |-

Köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan İş: N a z i l l i - Sarayköy - Denizli Devlet yo

lu üzerinde Feslek civarında üst geçit, Feslek Köprüsü, Sarayköy civa
rında üst geçit, Duah ve Beylerbeyi köprüleri yapımı olup keşif bedelleri 
tutan (782.401,39) yedi yüz seksen İki bin dört yüz bir lira otuz dokuz 
kuruştur. 

2 —< Eksiltme: 1S/3/1954 tarihine raslayan Perşembe günü saıait 16 
da onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltıme evrakı: Vezneyeoyatırılacak (39,15) otuz dokuz l i r a 
on beş- kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdür
lüğü Teknik (Hesaplar Şubesinden otaabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü dai

resinde (35.046,06) otuz fbeş bin kırk altı l i r a altı kuruşluk geçici teondı-
nat vermeleri 1, 

b) İsteklilerin (tatiıl günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları haktandakl Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

ı(Not: B u Yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğün
den ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

& — İsteklilerin 'eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde ı(Eksiltme evrakının her parçasına ellaşer ku
ruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazır
layacakları yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar 
makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

(Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân, olunur. 
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8 MART 1954 (Resmî Gazete) SaMfe: 8519 
i z m i r Asliye Ticaret Hâkimliği Başkanlığından : 

954/95 
Davacı Avram Yontov dâva dilekçesinde İskenderun Denizcilik Ban

kası vasıtasiyle Mersin Vapurunun 21 inci seferiyle 18/9/1953 tarihinde 
İskenderun'dan Avram Yontov namına yüklenen yedi parçada 700 kilo 
boş çuvala ait 8743 sayılı konşimentonun kaybolduğunu ileri sürerek ip
taline karar verilmesini istemiş olmasına göre- bu konşimentoyu bulan
lar tarafından 45 gün içersinde mahkemeye veya dilekçiye verilmediği 
takdirde Ticaret Kanunu hükümlerine göre iptaline karar verileceği ilân 
olunur. 

1021/3-3 

izmir Asliye Ticaret Hâkimliği Başkanlığından : 
" 1 - — , . — • 

954/12 
Davacı A v n i Karer Merkez Bankasının % 7 fa i z l i Millî Müdafaa üçün

cü tertip 1000 liralık 8Ö774 No. lu tahvilin sahibi olduğunu ve tahvilin 
kaybolmuş olduğunu ileri sürerek iptaline karar verilmesini istemiş ol
duğundan tahvillerin bulanlar tarafından 45 gün içersinde mahkemeye 
veya dilekçiye verilmediği takdirde Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
iptaline karar verileceği ilân olunur. 
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Adapazarı Şeker Fabrikası T. A. Ş. idare Meclisinden : 
" — ~ T , , . — -

Şirketimizin yıllık âdi 3 üncü Umumi Heyet toplantısı 26/3/1954 
Cuma günü saat 10 da Ankara'da Atatürk Bulvarı No. 305 teki Türki
ye Şeker Fabrikaları A . Ş. Genel Müdürlüğü binasında toplanacaktır. 
Şirket Esas Mukavelenamesi mucibince hissedarların hâmil oldukları 
hisse senetlerini veya bunu müspit vesaiki içtima gününden bir hafta 
evvel Şirket Merkezine ibraz ederek hisselerinin aded ve numaralarını 
gösterir birer duhuliye varakası almaları rica olunur. 

Ruzname : 
1 — Şirketin 1953 senesi muamelât ve hesabatı hakkında idare 

Meclisi ve murakıplar raporlarının okunması, 
2 — 1953 senesi bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

idare Meclisinin ve murakıpların ibrası, 
3 — 1953 senesi kârının zaman ve tevzii hakkında karar ittihazı, 
4 — idare Meclisinde inhilâl eden âzalığa yapılan intihabın tas

diki, 
5 — idare Meclisi azalarına ve murakıplara verilecek temsil ücre

tinin takdir ve tâyini, 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Yönetim Kurulundan : 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. hissedarlarının 19 uncu Genel Ku
rulu 29 Mart 1954 tari h l i Pazartesi günü saat i ( l l ) de Şirketin Ankara'da 
Atatürk Bulvarında, 305 numarada kâin hususi dairesinde, âdi surette 
toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince en az (100) hisseye ma
lik hissedarların, hâmil oldukları hisse senetlerini veya bunu müspit ve-

• 

saikı toplantı gününden bir hafta evvel Ankara'da Şirket Merkezine, 
Iş ve Ziraat Bankalarına veya ıSümerbank'a tevdi ederek (birer duhuliye 
varakası almaları rica olunur. 

G Ü N D E M : 

1 — Şirketin 1953 yılı işlem ve hesapları hakkında idare Meclisi 
ve denetçiler raporlarının okunması ve onanması, 

2 — 1953 yılı bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının onanması ve 
idare Meclisi ile denetçilerin ibrası, 

3 — 1953 yılı kazanç payının dağıtım zıamanı ve şekli hakkında 
karar alınması, 

4 — Şirket 'esas mukavelesinin 26 nci maddesi gereğince süre
ler i biten i k i idare Meclisi âzası yerine yeni azaların seçilmesi. 
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Amasya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi İdare Meclisinden : 

Amasya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi hissedarlarının 2 nci Umu
mi Heyeti, 31 Mart 1954 tarihli,Çarşamba günü saat (10) da, Şirketin 

Ankara'da Atatürk Bulvarında, 323 No. da kâin hususi 'dairesinde, âdi 
surette toplanacaktır. Şirket Esas Mukavelenamesi mucibince en az .(100) 
hisseye malik hissedarların, hâmil oldukları hisse senetlerini veya bunu 
müspit vesaiki topiantı gününden bir hafta evvel Ankara'da Şirket Mer
kezine veya Iş Bankasına tevdi ederek birer duhuliye varakası almaları 
ri c a olunur. 

• 

G Ü N D E M : 
1 — Şirketin 1953 yılı işlem ve hesapları hakkında îdare Meclisi 

ve murakıplar raporlarının okunması ve onanması, 
2 — 1953 yılı bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının onanması ve 

idare Meclisi ile ımurakıplarm ibrası, 
3 —• 1953 yılı kazanç payı hakkında kanar alınması, 
4 —, Müddetleri hitam bulan murakıpların tekrar veya yerlerine 

yenilerinin intihabı, 
5 — îdare Meclisi ve murakıplara verilecek ücretlerin tesbiti. 
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Karaman C. Müddeiumumiliğinden : 

1 — Karaman Merkez Ceza Evinin 1 Mart 1954 tarihinden 28 Şu
bat 1954 sonuna kadar bir yıllık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Alınacak ekmeğin evsafı Hükümetçe kabul ve tâyin edilmiş 
randumanlı undan mamul ekmek evsafı ve numunesine uygun ve bu
lunmasına ve hali hazır kabul edilmiş bulunan 79 - 81 randumanlı un
dan mamul ekmek tutulması şarttır. 

3 — Ekmeğin beheri 750 şer gramlık olmak üzere günlük mevcut 
ihtiyaç nispetinde alınacaktır. 

4 — Muhammen miktarı yevmi en aşağı (100) itibariyle bir yıllık 
(36500) aded ve hali hazır rayiç 25 kuruş 64 santim üzerinden (9358) 
l i r a (60) kuruş ve en yukarı yevmi (150) aded olarak bir yıllık (54750) 
aded rayiç üzerinden bir yıllık tutarı (14037) l i r a 90 kuruştur bu mik
tar mevcuda göre azalıp çoğalabilir. 

5 — Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabiyle i(1052) l i r a 84 
kuruştur. 

6 — ihale 20/3/1954 Cumartesi günü saat 10 da Karaman C. Müd
deiumumiliğinde toplanarak Komisyon tarafından icra edilecektir. 

isteklilerin bugün saatte teminat veya banka mektupları gibi mu
teber vesikalariyle birlikte Komisyona müracaat etmeleri ve bu husus
t a k i şartnameyi öğrenmek isteyenlerin her zaman Karaman Ceza E v i 
Müdürlüğünden öğrenebilecekleri duyurulur. 
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Nizip Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

954/23 
Davacı Nizip'in Tahtani Mahallesinden Abdullah karısı Fatma özer 

tarafından dâvâlı Gazianep (Bey Mahallesinden A r i f oğlu Abdullah özer 
aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Abdullah.Özer'in ikametgâhı belli olmadığı ve gittiği yer de 
bilinmemiş bulunduğundan, ilânen tebligat icrasınla ve duruşmanın 
30/3/1954 iSalı günü saat 9.10 a tıalikına karar verildiğinden a mezkûr 
günde mahkemeye gelmesi veya bir v e k i l göndermesi aksi halde hak
kında evvelce i ilânen gıyap kararı tebliğ olunduğundan yeniden gıyap 
kararı tebliğ edilmiyerek yargılamanın gıyabında devam olunacağı ilân 
olunur. 
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Gönen Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/161 
Gönen'in Tırnava Mahallesinden Nuriye Utlu tarafından Manyas 

Kızıksa Köyünden Cemal Utlu aleyhine açılan boşanma dâvasının yapı
lan duruşması sonunda : 

Dâvalınınol5 sene evvel davacı karısını ve çocuğunu terk ederek 
ortadan kaybolduğu ve o ızamandan beri de ayrı yaşadıkları ve dâvâlının 
•aile vazifelerini ifıa etmemek suretiyle birliğin bozulmasına sebebiyet ver
diği sureti şahadet ve iddia ile anlaşıldığından Medeni K. nun 134 ve 142 
nci maddeleri gereğince taraflar arasındaki evlilik bağının çözülmesine ve 
dâvâlı kocanın bir sene müddetle evlenmemesine 11/12/1953 gün ve 953/ 
161 - 525 sayı ile karar verilmiş olduğundan dâvâlı işbu hükmü ilânın 
neşri tarihinden itibaren 15 gün zarfında temyiz etmediği takdirde hük
mün kesinleşeceği ilân olunur. 

1019 



mm-. 8520 (Resmî Ga«*e) 8 MART 1954 

MaMye Vekâletinden : 
— ,-„_ V — |. - i , - - • — ||- . * -1. 

Muhasebe makinelerinde kullanılmak üzere topalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkanlar S,5 milyon kart -baskı âsine tâldbi çıkmadığından 
pazarlığa çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedel 1(40460) uradır. 
2 — Katd teminatı ><J6069) Uradır. 
S — 'Pazarlığı 12/3/1954 Cuma günü saat 14.30 da Vekâlet Leva

zım ve IKıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapıla
caktır. 

4 — Şartnamesi Levazım ve Kîymetli Kâğıtlar Müdürlüğü ile İs
tanbul'da (Beşiktaş Majiye Basılı Kâğıt Ambarları- Memurluğunda görü
lebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
(belgelerle şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı vesika ve k a t i teminat 
makbuzlariyle »birlikte bellü gün ve saatte komisyona müracaatları, 
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Kütahya Şeker Fabrikası A. Ş. nden : 
• ııılıı H.' | İlli III • ' ' • II T....J '~ V.— 

Toplantı 
Şirketimizin hissedarlar birinci Umumi Heyeti 26 Mart 1954 Cuma 

günü saat 15 de Ankara'da T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Umum Müdürlük 
binasında âdi surette toplanacaktır. Hissedarların toplantıda hazır bu-

lunmaları ve toplantı tarihinden bir hafta evvel ellerinde bulunan mu
vakkat hisse senetlerini ortaklığa tevdi ederek giriş kartı almaları rica 
olunur. 

Russname: 
1 — Şirketin 1953 yılı muamelât ve hesaplan hakkında İdare Mec

li s i ve murakıplar raporlarının okunması ve tasdiki, 
2 — 1953 yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplarının tasdiki ve îdare 

Meclisi ile murakıpların ibrası. 
3 — 1953 yılı kârının 1954 yılma devri için karar ittihazı. 
4 — 1954 yılı murakıplarının İntihabı, 
5 — İdare Meclisi âzalariyle murakıplara verilecek ücretlerin tâ

y i n i 
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Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/159 -184 
(Küre'nin Alacık Köyünden Kâmil' C i k tarafından Mahkememize açı» 

îan ısoyadı tashihi dâvasının görülen duruşması sonunda: 
Davacı Alacık Köyünden İbrahim oğlu KâmU'in Cik soyadının Çe-

Jılk olarak değiştirilmesine 25/9/1953 günü karar verilmiş olduğundan key
fiyet. Medeni Kanun hükümlerine göre ilân olunur. 
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Ankara Nusmsune Hastanesi Baştabipliğinden: 

C i n s i KMo 
Fiyatı 
üâra Kr. Tutarı M, temdmatı {Düşünceler 

Ekmek '(aded) ,150.000 30 45.000 3.375 1 Kapalı 
Koyun eti 70.000 2 60 182.0,00 10.350 24/3/1954 Çarşamba saat 10,30 da 
Kuzu eti 3.000 2 60 7.800 585 * Açık 
Sığır eti 6.ÛÛG 1 70 10.200 785 » 
İnek sütü 60.000 70 42.000 3.150 Kapalı 
Yoğurt 50.000 85 40.000 3.000 1 » 24/3/1954 Çarşamba saat 14,30 da 
Tereyağ 2.000 7 00 14.000 1.050 - Açık 
Pirinç 35.000 1 05 36.750 2.756,50 Kapalı 
Sabun 20.000 2 10 42.000 3.150 Kapalı 
Margarin yağı 15.000 3 00 45.000 3.375 r Ö8/3/1954 Cuma saat 10,30 da 
Soda çamaşır 15.000 25 3.750 281,25 ] Açık 
Patates 50.000 30 15.000 1.125 ) Açık 
K. Soğan 10.000 30 3.000 

± 

225 r » 126/3/1954 Cuma saat 14,30 da 
Tuz M 40.000 12,5 5.000 375 ! 
Makarna irmiMi 8.ÖÛO 1 20 9.600 720 1 Açık 
Şehriye 4,000 1 4.000 300 
Yumurta (aded) 50.000 12 6.000 450 f 
PirMç. unu 2.000 1 20 2.400 180 1 29/3/1954 Pazartesi saat 10 da 
Zeytinyağı 3.000 3 05 9.150 682,50 * Açık 
Nişasta 2.0ÖO 1 35 2.700 202,50 29/3/1954 Pazartesi saat 14,30 da 
Toz şeker 30.000 a> 40 42.000 3.150 r Kapalı 
Kesme şeker 2.000 1 78 3.560 267 Açık 
Semizotu 6.000 50 3.000 225 1 Açık 
Taze bakla 6-.000 40 2.400 180 I » 31/3/1954 Çarşamba saat 10 da 
İspanak 1&.ÛÖ0 40 4.000 '3ÖO » 
Limon {'aded) 30.000 12 3.600 270 ! » 
Pırusa 8.000 25 2.000 150 Açık 
Sakız kabağı 8.000 40 3.200 480 > 31/3/1954 Çarşamba saat 14 de 
Kök kereviz 4.000 50 2.000 150 1 

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

evveline kadar Komisyona vermeleri. 
3 — Açık eksiltmeye girecekler yeni yıl ticaret odası vesikası; teminat mektubu veya majkbuzl&riyle bi r l i k t e belli gün, ve saatte Komisyonda 

hazır bul ummaları. 
4 — Şartnameler her gün Hastane İdaresinde görülebilir. 
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T A S H İ H 
3/31954 tarihli ve 8648 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı Kanununun, mezkûr Resmî Gazete'nin 

8460 sahifesinde, vilâyetler hizmetlileri başlığının altındaki (taded 49, ücret 50 hademe) kadrolarının yanındaki (») işareti yanlışlıkla konulmuştur. 
Tashih olunur. 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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Kanunlar            Sayfa 

 
6298 İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun    1 
 
6299 Pilot Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yakup Sınaç'ın Hükümlü Olduğu Cezasının 
        Affı Hakkında Kanun          2 
 
6300 Astsubay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici  
        Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun        2
 
6301 Öğle Dinlenmesi Kanunu         3 
 
6302 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına Bağlı İşçilere Mesken  
         Yaptırmaları İçin Borç Para Verilmesine Dair Olan Kanunun 1 İnci Maddesinin  
        Son Fıkrasının Tadili Hakkında Kanun        3 
 
6303 Hava Harb Okuluna Girmeye İstekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gidiş ve Kabul  
        Süresince Nakil, İaşe Ve Yatırılmalarının Devletçe Sağlanması Hakkında Kanun  3 
 
6304 Bazı Hallerde Memleket İçinde İzinli Gönderilecek Eratın Yol Masraflarının Devletçe 
         Ödenmesi Hakkında Kanun         3 
 
6305 2247 Sayılı Kanunun 3 Üncü Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine  
        Dair Kanun           4 
6306 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü Maddesinin (Ç)  
          Fıkrasından Sonra Bir (D) Fıkrası ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine 
          Dair Kanun           4 
6307 Belediye Gelirleri Kanununun 24 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 4 
6308 5979 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun    4 
Kararnameler 
Maliye,Çalışma Vekaletina Ait Atama Kararları        4 
 
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
 

320 Devlet Demiryolları Îzmir 3 üncü Îşletme  Müdürlüğü İle Alsancak Ambar Hamalları 
       Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar     5 
 
 

İlânlar            6 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




