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K A R A R N A M E L E RR 
Başvekâletten: 

1 — Devlet Şûram Beşinci Sınıf Yardımcılarından Hikmet Sayer'in 
terfian Dördüncü Sınıf Yardımcılığa tâyini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı yerine getirmeğe Başvekil memurdur. 
31/7/1954 

REİSİCUMHUR 
C. BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Dahiliye Vekâletinden : 

1 — Tokat Vali Muavini Nihat Karaibrahimgil'in îçel Vali Mu
avinliğine, Finike Kaymakamı Necdet Gümüşarda'nın Çorum Vali Mu
avinliğine, Ünye Kaymakamı Şeref Dursun'un Tokat Vali Muavinliğine, 
Üsküdar Kaymakamı Cevdet Barın'ın Bolu Vali Muavinliğine, Balıkesir 
Vali Muavini Edip Ergin'in Amasya Vali Muavinliğine, Bakırköy Kay
makamı Remzi Zarakol'un Balıkesir Vali Muavinliğine, Beyşehir Kay
makamı Ferit Güryücel'in Karamürsel Kaymakamlığına, Anamur Kay
makamı Mehmet Oral'ın Şefaatli Kaymakamlığına, Akşehir Kaymaka
mı M. Kemal Gürlük'ün Çubuk Kaymakamlığına, Kadınhanı Kaymaka
mı Hilmi Dağcıoğlu'nun Kırşehir Kaymakamlığına, Bozkır Kaymakamı 
Kemal Gazezoğlu'nun Akşehir Kaymakamlığına, Akdağmadenl Kayma
kamı Yahya Saip Ün'ün Kadınhanı Kaymakamlığına, Akseki Kayma
kamı M. Fikret Nazillioğlu'nun Beyşehir Kaymakamlığına, Çubuk Kay
makamı Turgut Timur'un Akseki Kaymakamlığına, Bigadiç Kaymaka
mı Hüseyin öğütcen'in Burhaniye Kaymakamlığına, Ardeşen Kayma
kamı Hasan Yücel'in Altınözü Kaymakamlığına, Eğridir Kaymakamı 
Orhan Erbuğ'un Boğazlıyan Kaymakamlığına, İmranlı Kaymakamı Ne
jat Dora'nın Ağın Kaymakamlığına, Karabük Kaymakamı İhami Er-
tem'in Söke Kaymakamlığına, Keleş Kaymakamı A. Nazif Demiröz'ün 
Bozkır Kaymakamlığına, Nizip Kaymakamı Ahmet Balkanlı'nın Üskü
dar Kaymakamlığına, Menemen Kaymakamı Nazım Başlamışlı'nın Ba
kırköy Kaymakamlığına, Karamürsel Kaymakamı Hikmet Bilgili'nin 
Ünye Kaymakamlığına, Kaş Kaymakamı Hüsamettin Ertem'in Akdağ
madenl Kaymakamlığına, Andirin Kaymakamı Orhan Türkay'ın Gölhi-
sar Kaymakamlığına, Geyve Kaymakamı Azmi Berker'in Menemen Kay
makamlığına, Karasu Kaymakamı Hamdi Ergün'ün Geyve Kaymakam
lığına, Bünyan Kaymakamı Namık Kemal Şentürk'ün Foça Kaymakam
lığına, Foça Kaymakamı İrfan Haznedar'ın Bünyan Kaymakamlığına, 

Kelkit Kaymakamı Sabahattin Savacı'nın Tercan Kaymakamlığına, Se
yitgazi Kaymakamı Necmi Halaçoğlu'nun İçel Hukuk İşleri Müdürlü
ğüne, Mardin Hukuk İşleri Müdürü Melih Yuluğ'un Çorum Hukuk İşle
ri Müdürlüğüne, Osmaneli Kaymakamı İbrahim Koloğlu'nun Dahiliye 
Vekâleti Hukuk Müşavirliği Muhakemat Müdürlüğüne, Nevşehir Kay
makamı İlhami Atasağun'un Dahiliye Vekâleti Mahalli İdareler Umum 
Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 

naklen ve yeniden tâyinleri, 
2 — Burhaniye Kaymakamı Haydar Ekinci'nin 5439 sayılı kanu

nun ikinci maddesi gereğince maaş ve kadrosu ile Dahiliye Vekâleti Vi
lâyetler İdaresi Umum Müdürlüğü emrinde çalıştırılması, 

tensip edilmiştir. 
3 — Bu kararı yürütmeğe Dahiliye Vekili memurdur. 

31/7/1954 

REİSİCUMHUR 
C. BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Dahiliye Vekili 
Dr. NAMIK GEDİK 

1 — Diyarbakır Emniyet Müdürü Yaşar Yiğit'in İstanbul Emni
yet Müdürlüğü 2 nci Şube Müdürlüğüne, Ordu Emniyet Müdürü Suphi 
Benli'nin İzmir 3 üncü Sınıf, 3 üncü Sınıf Emniyet Polis Müfettişlerinden 
Kenan Aktekin'in Nevşehir 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüklerine al
makta oldukları maaşlariyle naklen tâyinleri; 

2 — Emniyet Umum Müdürlüğü 1 inci Sınıf Muamelât Memurla
rından Cemal Başaran'ın Polis Enstitüsü Dahiliye Müdürlüğüne 4598 sa
yılı kanunun 4 üncü maddesi gereğince almakta olduğu 50 lira maaşla 
terfian tâyini ve 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince Emniyet 
Umum Müdürlüğü Merkez teşkilâtında istihdamı tenslp edilmiştir. 

3 — Bu kararnameyi yürütmeğe Dahiliye Vekili memurdur. 
2/8/1954 

REİSİCUMHUR 
C. BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Dahiliye Vekili 
Dr. NAMIK GEDİK 

T.C.. 
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İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
ÖZETİ : Tekel Umum Müdürlüğü İstanbul Ka
bataş Tütün Bakım evi ile İstanbul Yaprak Tü-

E. No: 1012-12-56 tün işçileri Sendikası arasında çıkan toplulukla 
K. No : 361 iş uyuşmazlığı hakkında. 
Tekel Umum Müdürlüğü İstanbul Kabataş Tütün Bakım evi ile 

bu işyeri işçilerini temsilen İstanbul Yaprak Tütün İsçileri Sendikası 
arasında çıkan toplulukla İş uyuşmazlığı hakkında İstanbul Vilâyet Ha
kem Kurulunca ittihaz olunan karara taraflar itiraz etmiş oldukların
dan İş Kanununun 83 üncü maddesine göre 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 Nureddln 

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

Nedimoğlu, 
5 — Çalışma Vekâleti Birinci Hukuk Müşaviri Necdet Azak, 
6 — İçişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri Ekrem Vardarlı, 
dan teşekkül eden Kurulumuz 15/4/1954 Perşembe günü saat 17 de 

Çalışma Vekâletinde toplandı. 
İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunca ittihaz olunan karara taraflar

ca yapılan itirazların kanuni müddeti içinde olduğu bittetkik anlaşıla
rak kabulüne karar verildikten sonra işin esasından tetkikına geçildi. 

İşçileri temsilen Sendika ile işveren İdare arasında zuhur eden ve 
İş Kanunu mucibince geçmesi gereken uzlaştırma ve kesin uzlaştırma 
yollarından da geçtiği bittetkik anlaşılan ihtilâfın mevzuu: 

1 — Bugünkü hayat pahalılığı dolayısiyle ücretlerin yetersizliği kar
şısında saat başına seyyanen 30 kuruş zam verilmesi, 

2- — Tekel işyerinde tatbik edilmekte olan baremin aksak ve ek
sikliklerinin tatminkâr bir şekilde tadil edilmesi, 

3 — Tekel işyerlerinin içyönetmeliğinin 106 ncı maddesinin «C» 
bendindeki ücret tenzilinin İş Kanununun 30 uncu maddesine aykırı ol
ması hasebiyle tamamen kaldırılması ve 74 üncü maddedeki hastalık 
müddetlerinin Umumi Hastalık Sigortası Kanununun derpiş ettiği has
talık müddetlerine uydurulması, 

4 — İstihsalin arttırılması çıkan işin iyi vasıfta olmasının temini 
ile işçinin çalışması bakımından Tekel iş yerlerinde çalışan işçilere de prim 
verilmesi, 

5 — Yiyecek maddelerinin fiat artışı karşısında tam kalori alacak 
derecede yemek verilmesi için yemek bedellerinin 75 kuruşa çıkarılması, 

6 — Diğer Devlet işletmelerinde olduğu gibi Tekel iş yerlerinde 
çalışan işçilere de çocuk zammının tanınması, 

taleplerinden ibarettir. 
Vilâyet Hakem Kurulu tarafından verilen 8/2/1954 tarihli kararda : 
d. — 1951 yılında çıkan toplulukla iş ihtilâfı neticesinde yapılan 

zamlarla ücretlerin geçim şartlarına göre ayarlanmış olmasına ve İs
tanbul Ticaret Odasınca neşredilen geçim endeksine nazaran 1951 yılı
nın ilk ayma nispetle 1954 yılı ilk ayında % 20 kadar bir artış bulun
masına binaen saat ücretlerine seyyanen 30 ar kuruş zam yapılması hu
susundaki talebin reddiyle ücretlere % 20 nispetinde bir zam icrasına, 

2 — İş Kanununun 29 uncu maddesine göre her işverenin İş yerinde 
cari olan her türlü çalışma şartlarına, inzibat ve sair hususları gös
teren bir iş yeri içyönetmeliği tanzim ederek bunu alâkalı mercie tasdik 
ettirmesi ve yine aynı maddenin 6. fıkrası hükmüne göre yönetmelik
lerde bir değişiklik veya ilâve yapılmak istenilmesi halinde bu deği
şiklik ve ilâvenin yine aynı merciin tasdlkına arzedilmesi, ancak bu 
tasdik keyfiyetinden sonra yönetmeliklerin yürürlüğe girmesinin kabil 
olması ve Tekel iş yerlerinde halen tatbik edilmekte olan yönetmeliğin 
bazı hükümlerinin tadili ve mütemmimi durumunda bulunan (Baremin) 
bu safhalardan geçmemiş olması dolayısiyle kanuni bir hüviyet kes-
betmemiş bulunan bu Statü hükümlerinin tatbik şekilleri veya tadili 
için ilgili makama müracaat yolu açık olmak üzere talebin vazife ve 
salâhiyet bakımından reddine, 

3 — a) İş yerinde mer'i bulunan Dahili Talimatnamenin 10. mad
desinin «C» fıkrası hükmü İş Kanununun 30. maddesine aykırı bu
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5 — Bugünkü zaruri ihtiyaç maddeleri fiatlarına göre işçilere ge
rekli kaloriyi verebilmek için yemek bedelinin günde 60 kuruşa çıkarıl
masına. 

4 — İşçinin ehliyetinin tâyini işverenin takdirine bağlı olması 
dolayısiyle işçilere prim verilmesi hususundaki talebin reddine, 

b) 5502 sayılı kanunla sigortalı ile sigortacı kurum arasında mü
nasebetlerin tanzim edilmiş olmasına ve iş yeri Dahilî Talimatnamesi 
ile de, işveren İle işçi arasındaki çalışma şartlarının tesbit edilmiş 
bulunmasına binaen Dahilî Talimatnamenin 74. maddesindeki hastalık 
hallerine ait mehillerin 5502 sayılı kanuna intibak ettirilmesine mahal 
bulunmadığından bu yoldaki talebin reddine, 

lunduğundan bu hususta idari makamlara müracaatta muhtar olmak 
üzere talebin vazife ve salâhiyet noktasından reddine: 

b — Bu zamların 1/4/1954 tarihinden itibaren yürütülmesine ekse
riyetle, 

a — İhtilaflı iş yerinde çalışan bütün işçilerin ücretlerine seyyanen 
(% 10) yüzde on nispetinde zam yapılmasına, 

Kurulumuzun aynı işçilere 1951 yılında yaptığı zamdan sonra işçi
lere verilmiş olan kıdem ve liyakat zamlarının münhasıran hayat paha
lılığım karşılamak üzere işveren tarafından yapılmış bir zam mahiye
tinde olmayıp işçilerin tekel ücret baremine göre gösterdikleri liyakat 
ve kazandıkları kıdem ve ihtisaslarının bir karşılığı olduğu, ancak yeni 
ücret bareminin tatbiki sebebiyle işveren tarafından işçilere yapılan sam
ların ayarlama maksadiyle yapılmış bir zam sayılabilecekleri neticesine 
varılarak bu esasa göre yapılan incelemede : Yeni baremin tatbiki do
layısiyle işveren tarafından işçilere yapılmış olan zamların, 1951 yılın
dan beri geçim şartlarında vukubulan yükseliş miktarını karşılama
yarak arada işçiler aleyhine takriben % 10 nispetinde fark bulunduğu 
dosyada mevcut ücret cetvelleriyle konjönktör mecmuasının tetkikından 
anlaşılmış olmasına binanen: 

1 — Reis Avai Türel ve azadan Nurettin özmen İşçilere Yüksek 
Hakem Kurulu kararı ile yapılmış olan son zamdan itibaren İşveren 
tarafından işçi ücretlerine gerek yeni baremin tatbiki ve gerek muh
telif kıdem ve liyakat zamları namı altında yapılan zamların aynı müd
det zarfında geçim şartlarında müşahede olunan yükselmeyi fazlasiyle 
karşılamış olmasına binaen, ihtilâf çıkaran işçileıe herhangi bir zam 
yapılmasına lüzum bulunmadığı kanaatinde bulunmuş iseler do, 

İstanbul Valiliğinin 15/3/1954 gün ve 4082 sayılı yazısına ekli ola
rak gelen dosyada mevcut bilûmum evrak ve cetvellerle Kurulumuzun 
24/3/1954 tarihli ara karan ile celp olunan ücret cetvelleri incelendikten 
sonra gereği düşünüldü : 

İşveren tarafından verilen 1/3/1954 tarihli itiraz dilekçesinde ise : 
Son Yüksek Hakem Kurulu zammından beri İdarenin de işçilere muhtelif 
kıdem, ve liyakat zamları verdiği yeni baremin de tatbiki ile ayrıca bir 
ayarlama yapıldığı, bu zamların ise, geçim şartlarındaki % 20 yi beliğ 
ettiği diğer taraftan Vilâyet Hakem Kurulunca verilen zam kararının 
fabrikayı yüksek masraflara sokacağı, bunun maliyete tesir edeceği, 
çocuk ve yemek zammının da aynen maliyete intikal edeceği bu sebeple 
kararın bozularak işçi taleplerinin reddi istenmektedir. 

Sendika tarafından verilen 24/2/1954 günlü İtiraz dilekçesinde 1950 
den 1953 yılına kadar hayat % 20 pahalılanmış ise de verilen % 20 zam
mın çok çocuklu olan işci ailelerini tatmin etmiyeceğl, bu İtibarla saat 
başına seyyanen 30 kuruş zam taleplerinin aynen kabulü, yemek bedeli 
60 kuruşa iblâğ olunmuş ise de gıda maddeleri fiyatları bakımından bu 
miktarın da kâti gelmeyeceği, binaenaleyh bunun 75 kuruşa iblâğı ve 
çocuk zammı hatalıdaki karar muvafık olmakla beraber ihtilâfın diğer 
üç maddesi hakkındaki ret kararı bozularak bunların da tekrar tetkiki 
itirazen serd ve talep olunmaktadır. 

denilmektedir. 

Bu kararın ihtilâfın kurula intikal ettiği 27/11/1953 gününden 
itibaren mer'i ve muteber olmasına 8/2/1954 tarihinde İttifakla karar ve
rilmiştir. 

6 — Bekâr veya çocuksuz evli işçilere nazaran maddî külfet iti
bariyle daha müşkül ve sıkıntılı bir durumda bulunan çocuklu işçilere 
beslemekle mükellef bulundukları her çocuk için ayda 10 lirayı geçme
mek kaydiyle saat ücretlerine 5 er kuruş zam yapılmasına, 
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2 — Tekel iş yerlerinde yeknesak olarak tatbik edilen ücret bare
mimde yer alan maddelerin tadili hususundaki talebe gelince: Ücret ba
remi namı altında tatbik olunan belgenin mevzuu ve mahiyeti itibariyle 
İçyönetmelikte yer alması icap eden bir takım hükümleri de ihtiva ettiği 
ve daha evvel 13/6/1947 tasdik tarihli Dahilî Talimatnamede bulunan aynı 
mahiyetteki hükümlerin 25/7/1952 tasdik tarihli bir ek İçyönetmelik ile 
Dahilî Talimatnameden çıkarılmış iken bilâhara bahsi geçen bareme tek
rar ithal olunduğu biltetkik anlaşılmış ve bu ibatemin Çalışma Vekale
tinin tasdikından geçirilmediği ve bu şeklin ise İş Kanununun 29 uncu 
maddesi İle mevzu ve müesses olan usul ve ahkâma aykırı olacağı aşi
kâr bulunmuştur. 

Bu itibarla tetkik ve hıalli Çalışma Vekâletinin vazife ve salâhiyeti 
dâhiîlnde bulunan ve bir bakımdan da münhasıran ihtilaflı iş yerine değil 
Tekel camiasına dâhil olarak memleketin muhtelif yerlerinde kurulu bu
lunan bütün iş yerlerini istihdaf eden ve bu itibarla toplulukla iş ihtilâfı 
sistemimin kanuni saha ve hududunu aşar mahiyette görülen bu talep 
(hakkındaki Vilâyet Hakem Kurulunun salâhiyetsizlik kararının netice 
itibariyle tasdikına ittifakla, 

3 — İçyönetmeliğin 108 nci maddesinin (C) fıkrasında yer alan üc
ret tenzil cezası İş Kanunumun 30 uncu maddesindeki (İş ücretlerinden 
bu yolda yapılacak kesintiler ayda 3 gündelikten fazla olamaz. Ve bu 
paralar İşverenin mülkiyetine dâhil edilemez) yolundaki hükme aykırı 
görülmüştür. 

Gerçekten işçiye ücret tenzili suretiyle tatbik olunan ceza netice 
itibariyle mütaakıp terfi zamanına kadar devam eden bir ceza mahiyetin
de olduğundan ayda 3 yevmiyeyi aştığı gibi, ücretten tenzil edilen mikta
rın bu şekilde işverenin mülkiyetinde kaldığı da aşikârdır. 

Bu itibarla ıslahı yetkili idari makamın salâhiyet ve vazifeleri cüm
lesinden bulunan bu husus hakkındaki Vilâyet Hakem Kurulu Kararının 
netice itibariyle tasdikına itiftakla. 

4 — Diğer taraftan İçyönetmeliğin 74 üncü maddesinde yer alan ve 
işçinin hastalığı halinde, uygulanan akçalı yardım müddetlerinin 5502 sa
yılı kanundaki müddetlere intibak ettirilmesi talebine gelince: 

Anılan İçyönetmelik maddesinde yer alan bu hüküm memleketimizde 
İşçilerin iş kazaları veya meslek hastalıkları dışında kalan hastalıkla
rından dolayı içtimai sigortalarım tanzimi eden 5502 sayılı kanundan çok 
evvelki zamana ait bulunmaktadır. Anılan kanun ise halen İstanbul'da 

tatbik edilmekte olduğundan bu kanunla Dahilî Talimatname arasında 
bir ayarlama yapılması lâzım gelip gelmiyeceği hususu İdare İle işveren 
arasında halli gereken bir mevzu olmakla Vilâyet Hakem Kurulu'nun bu 
husustaki ret kararının bozularak bu mevzuda Kurulumuzca bir karar 
ittihazına mahal olmadığıma ittifakla. 

5 — İşçilere verilmekte olan yemek bedelinin 75 kuruşa çıkarılma
sını istihdaf eden talep hakkında Vilâyet Hakem Kurulunun, bu bedelin 
60 kuruşa çıkarılmasını tazammun eden kararının, dayandığı mucip se
bepler yerinde ve muhik görülerek aynen tasdikına ve bunun işverene 
tebliğ tarihinden itibaren tatbikina ittifakla. 

6 — Tekel işyerlerinde çalışan işçilere de prim ve çocuk zammı 
verilmesi hakkındaki taleplerde münhasıran bu işyeri İşçilerini istihdaf 
etmeyen ve ihtilâfı tahrik eden tarafın saha ve salâhiyeti dışında bulu
nan birer talep (mahiyetinde görülmüş olduğundan Vilâyet Hakem Ku
rulunun prim hakkındaki kararının binnetice tasdikına ve çocuk zammı 
verilmesi hakkındaki kararının da bozularak işçilerin bu husustaki ta
leplerinin reddine ve bu kararın Resmî Gazete ile ilânına 16/4/1954 tari
hinde ittifakla karar verildi. 

Reis 
Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi 

Avni Türel 

Aza 
Çalışma Vekâleti Çalışma Genel 

Müdürü 
Turhan Çakus 

Aza 
Adalet Vekâleti Hukuk İşleri 

Genel Müdürü yerine 
Kevni Nedimoğlu, 

Aza 
İçişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri 

Ekrem Vardarlı 

Aza 
Ankara Hukuk Fakültesi Prof. den 

Hüseyin Cahit Oğuzoğlu. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
Tetkik Kurulu Reisi 

Nureddin Özmen 

Â z a . 

Çalışma Vekâleti Birinci Hukuk 
Müşaviri 

Necdet Azak 

Raportör 
Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Mâ. 

Muavini 
Ekmel Onbulak 

TAMİMLERR 

Dahiliye Vekâletinden : 

I 
1 — 17/6/1954 gününden itibaren: 
A - Tunceli Vilâyeti Merkez Kazası Kahmut Nahiyesinin Sahsik 

Köyüne bağlı Hozmerek, Uzuntarla, Pağal, Holos, Kalkundur mezraaları 
birleştirilerek (Uzuntarla), 

B - Diyarbakır Vilâyeti Merkez Kazası Mermer Nahiyesinin Der-
vişhasan Köyüne bağlı Yenice Mahallesiyle Ardelu Köyüne bağlı Kendeş 
Mahallesi birleştirilerek (Yenice), 

C - İçel Vilâyeti Tarsus Kazası Namrun Nahiyesinin Sarıkavak Kö
yüne bağlı Sarınçkoyağı Mahallesi (Sarınçkoyağı), 

Ç - Diyarbakır Vilâyeti çınar Kazası Merkez Nahiyesinin Hasköy 
Muhtarlığına bağlı Katin Mahallesi (Katin), 

2 — 23/6/1954 gününden itibaren : 
A - Yozgat Vilâyeti Yerköy Kazası Merkez Nahiyesinin Hacıçeş-

mesi Köyüne bağlı Mengen Mahallesi (Mengen), 
3 — 28/6/1954 gününden itibaren : 
A - Kars Vilâyeti Sarıkamış Kazası Merkezinin Cumhuriyet Mahal

lesine bağlı Kızılçubuk semti (Kızılçubuk), 
B - Diyarbakır Vilâyeti Çınar Kazası Aşağıhanik Nahiyesi merkezi 

olan Kilvan Köyüne bağlı Hacıtan Mahallesi (Hacıtan), 
i C - Tokat Vilâyeti Turhal Kazası Merkez Nahiyesinin Hacılar Kö
yüne bağlı Gökdere Mahallesi (Gökdere), 

Ç - Konya Vilâyeti Ilgın Kazası Çığıl Nahiyesinin Dığrak Köyüne 
bağlı Söğütyaylası (Söğüt), 

D - Diyarbakır Vilâyeti Merkez Kazası Merkez Nahiyesinin Tilham 
Köyüne bağlı Şeheban Mahallesiyle, Mermeri Köyüne bağlı Tepe ve 
Terziyan mahalleleri birleştirilerek merkezi Şeheban olmak üzere (Şe
heban), 

E - Çanakkale Vilâyeti Ayvacık Kazası Gülpınar Nahiyesinin Çam-
Kalabak Köyüne bağlı Yukarıoba, Aşağıoba ve Karaburun obaları (Birleş
tirilerek (Yukarıköy), 

F - Bolu Vilâyeti Düzce Kazası Gümüşova Nahiyesinin Dededüzü 
Köyüne bağlı Pazarcık Mahallesinin (Pazarcık), 

G - Niğde Vilâyeti Ulukışla Kazası Çiftehan Nahiyesinin Çiftehan 
İstanyonu ve Çiftehan Kaplıcasının (Çiftehan), 

4 - 7/7/1954 gününden İtibaren: 
A - Aydın Vilâyeti Bozdoğan Kazası Merkez Nahiyesinin Dırabuz 

Köyün bağlı Sırma, Tefre, Kayırlı mahalleleri birleştirilerek (Sırma), 
B - Yozgat Vilâyeti Şefaatli Kazası Merkez Nahiyesinin İbrahim-

hacılı Köyüne bağlı Saatli Mahallesi (Saatli), 
C - Ankara Vilâyeti Ayaş Kazası Merkez Nahiyesinin Gökler Kö

yüne bağlı Göçmen Mahallesi (Tatlar), 
Ç - Samsun Vilâyeti Bafra Kazası Merkez Nahiyesinin Elifli Kö

yüne bağlı Candır, Killik, Karşıkililik, Tepeköy, Çarşaflı mahalleleri bir
leştirilerek (Çandır), 

D - Rize Vilâyeti Merkez Kazası Güneysu Nahiyesinin Dumanka-
ya Köyü ikiye ayrılarak Dumankaya muhtarlığının Tüzelkişiliği mahfuz 
kalmak şartiyle geride kalan kısım (Yeşilköy), 

E - Antalya Vilâyeti Finike Kazası Kumluca Nahiyesinin Örteğiz 
Köyüne bağlı Salur Mahallesi (Salur), 

Aza 
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P - Tunceli Vilâyeti Pülümür Kazası Merkez Nahiyesinin Rabat 

Köyüne bağlı Kınolar ve Sırçım mahalleleri birleştirilerek merkezi Kı-
nolar olmak üzere (Kınolar), 

G - Samsun Vilâyeti Bafra Kazası Merkez Nahiyesinin Virancık 
Köyüne bağlı Kozağzı, Çayağzı, Demirci, Karakışla, Kocabıyıklar ma
halleleri birleştirilerek (Kozağzı), 

G - Çorum Vilâyeti Osmancık Kazası Merkez Nahiyesinin Secigen 
Köyüne bağlı Bennek Mahallesi (Bennek), 

H - Konya Vilâyeti Karaman Kazası Merkez Nahiyesinin Barut-
kavuran Köyüne bağlı Selerek Mahallesinin (Selerek), 

5 — 12/7/1954 gününden itibaren : 
A - Samsun Vilâyeti Bafra Kazası Merkez Nahiyesinin Hariz Kö

yüne bağlı Muamlı Mahallesi (Muamlı), 
B - Rize Vilâyeti Merkez Kazası Güneysu Nahiyesine bağlı Tepe-

başı Köyü ikiye ayrılarak ve Tepebaşı Köyü hükmi şahsiyeti mahfuz kal
mak şartiyle geride kalan kısım (Yeşilyurt), 

C - Rize Vilâyeti Merkez Kazası İyidere Nahiyesinin Yaylacılar Kö
yüne bağlı Hazar Mahallesinin (Hazar), 

Ç - İçel Vilâyeti Erdemli Kazası Elvanlı Nahiyesinin Çekoklu ve 
Köypınarı köylerinin tüzelkişilikleri kaldırılmak şartiyle merkezi kös-
bucağı olmak üzere birleştirilerek (Köşkbucağı), 

D - Tunceli Vilâyeti Ovacık Kazası Merkez Nahiyesinin Kodi Kö
yüne bağlı Tanzi ve Köseler mezraaları birleştirilerek merkezi Tanzi ol
mak üzere (Köseler), 

E - İçel Vilâyeti Tarsus Kazası Namrun Nahiyesinin Sebil Köyüne 
bağlı Kisecik Mahallesi (Kisecik), 

F - İzmir Vilâyeti Kiraz Kazası Merkez Kasabasına bağlı Şemsiler 
Mahallesi (Şemsiler), 

G - Sivas Vilâyeti Divriği Kazası Merkez Nahiyesinin Odur Köyüne 
bağlı Güresin Mahallesi (Güresin), 

Ğ - Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Ko-
zanlı Köyüne bağlı Kuşça Yaylası (Doğutepe), 

H - Çoruh Vilâyeti Arhavi Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Napşit 
Köyünün (hükmî şahsiyetinin kaldırılarak ikiye ayrılması ve Aşağınap-
şit, Yukarınapşit mahalleri (Aşağınapşit), (Yukarınapşit), 

1 - Afyon Vilâyeti Emirdağ Kazası Bayat Nahiyesinin Maçaklı 
Köyüne bağlı Yukarımaçaklı Mahallesi (Yukarımaçaklı), 

I - Manisa Vilâyeti Akhisar Kazası Merkez Nahiyesinin Dolmade-
ğiranen Köyüne bağlı Aşağımahalle (Aşağıdolma), 

adlariyle bağımsız birer köy haline getirilmişlerdir. 

n 
1 — 17/6/1954 gününden itibaren: 
A - Balıkesir Vilâyeti Bandırma Kazası Çomlu Nahiyesinin Kösere-

sul Köyü Mahalle olarak Aksakal Köyüne, 
B - Erzincan Vilâyeti Kemaliye Kazası Başvartanik Nahiyesine 

bağlı Hüdü ve Halmüge köyleri aynı kazanın merkez Nahiyesine, 
C - Malatya Vilâyeti Kâhta Kazasının Zeytun Köyüne bağlı Köka-

lan Mahallesi Susyan Muhtarlığına, 
2 — 28/6/1954 gününden itibaren : 
A - Tokat Vilâyeti Merkez Kazası Gökdere Nahiyesine bağlı Kı-

zılköy aynı kazanın merkez Nahiyesine, 
B - Tokat Vilâyeti Artova Kazası Çamlıbel Nahiyesine bağlı Tu-

cuk Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine, 
C - Kocaeli Vilâyeti Adapazarı Kazası Kâzımpaşa Nahiyesine bağ

lı Resullüdivanı, Kayrancık, Hayrabat köyleri aynı kazanın merkez na
hiyesine, 

Ç - Sivas Vilâyeti Yıldızeli Kazası Direkli Nahiyesine bağlı Ba
yatlı Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine, 

D -> Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazası Levent Nahiyesine bağlı Al i -
çeri, Ancar, Resuluşağı köyleri aynı kazanın merkez nahiyesine, 

E - Yozgat Vilâyeti Sorgun Kazası Eymir Nahiyesine bağlı Darıcı 
Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine, 

F - Malatya Vilâyeti Darende Kazası Ayvalı Nahiyesine bağlı Ka
rabük Köyü tüzelkişiliği kaldırılarak mahalle halinde Çayköy Muhtar
lığına, 

G - Tokat Vilâyeti Niksar Kazası Çamiçi Nahiyesine bağlı Kara-
bodur Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine, 

G - Bursa Vilâyeti Mudanya Kazası Merkez Nahiyesinin kısmen 
Mürsel ve kısmen de Ülkü köylerine bağlı Vezirçiftliği temamen Ülkü 
Köyüne, 

3 — 7/7/1954 gününden itibaren : 
A - Kütahya Vilâyeti Merkez Kazası Köprüören Nahiyesine bağ

lı Ayvalı Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine, 
B - Tokat Vilâyeti Zile Kazası Merkez Nahiyesinin Yünlü Köyüne 

bağlı Karadeve Mahallesi aynı nahiyenin Derebaşı Köyüne, 
C - Aydın Vilâyeti Kuyucak Kazası Merkez Nahiyesinin Yöro 

Köyüne bağlı Karadağ Mahallesi Çobanlsa Köyüne, 
Ç - İçel Vilâyeti Anamur Kazası Merkez Nahiyesinin Boğuntu Kö

yüne bağlı Masat Mahallesi aynı nahiyenin Çukurabonos Köyüne, 
D - Zonguldak Vilâyeti Ereğli Kazası Merkez Nahiyesinin E. Ko-

caali Köyüne bağlı Kabakçılar Mahallesi aynı nahiyenin E. Ömerli 
Köyüne, 

E - Tunceli Vilâyeti Merkez Kazası Pah Nahiyesine bağlı Taht Köyü 
aynı kazanın merkez nahiyesine, 

F - Malatya Vilâyeti Arapkir Kazası Mutmur Nahiye Merkezine 
bağlı Paçalı mezraası Sipahiuşağı Köyüne, 

G - Sivas Vilâyeti Yıldızeli Kazası Çırçır Nahiyesine bağlı Pustat 
Köyü aynı kozanın merkez nahiyesine, 

G - Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazası Çeltikçi Nahiyesine bağ
lı Mahkemeağaçın Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine, 

H - Burdur Vilâyeti Bucak Kazası Kızılcaya Nahiyesine bağlı Ka-
raaliler Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine, 

4 — 12/7/1954 den itibaren : 
A - Konya Vilâyeti Akşehir Kazası Tuzlukcu Nahiyesine bağlı 

Kurt Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine, 
B - Yozgat Vilâyeti Merkez Kazası Osmanpaşa Nahiyesine bağlı 

Türkmenaraplısı Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine, 
C - Siirt Vilâyeti Kurtalan Kazası Rıdvan Nahiyesinin Halcvi Kö

yüne bağlı Ayıngala Mahallesi (Arans) Köyüne, 
bağlanmışlardır. 

III 
1 — 28/6/1954 gününden itibaren : 
A - İçel Vilâyeti Tarsus Kazası Gülek- Nahiyesine bağlı Muzur 

Köyü adı (Damlama), 
2 — 7/7/1954 gününden itibaren : 
A - Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazası Kürecik Nahiyesine bağlı 

Kirliuşağı Köyü adı (Yenipınar), 
B - Sinop Vilâyeti Boyabat Kazasına bağlı Öşek Köyü adı (Yazı), 
C - Balıkesir Vilâyeti Merkez Kazası Şamlı Nahiyesine bağlı De-

liyusuflar Köyü adı (Tatlıpınar), 
3 — 12/7/1954 tarihinden itibaren : 
A - Kütahya Vilâyeti Simav Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Ce

beciler Köyü adı (Yeşilköy), 
B - Yozgat Vilâyeti Şefaatli Kazası Merkez Nahiyesinin Kediler 

Köyü adı (Armağan), 
C - Eskişehir Vilâyeti Mahmudiye Kazası Merkez Nahiyesine bağlı 

Mecidiye Köyü adı (Türkmen Mecidiye), 
adlariyle değiştirilmişlerdir. 

I V 

1 — .17/6/1954 gününden itibaren : 
A - Diyarbakır Vilâyeti Çınar Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Di-

rejik Köyünün Caferik Mahallesiyle, Elvendi Köyüne bağlı Kancuğaz 
Mahallesinin birleştirilerek (Caferik) adiyle, müstakil bir köy haline 
getirildiği ve Direjik Köyü ile bu köye bağlı Nivi Mahallesinin Davudi 
Muhtarığına bağlanmıştır. 

V 

1 — 12/7/1954 tarihinden itibaren : 
A - Tokat Vilâyeti Merkez Kazası Gökdere Nahiyesine bağlı Za-

zara Köyünün (Şenköy) adiyle merkez kazasının merkez nahiyesine bağ
lanmıştır; 
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TEBLİĞ 
İktisat ve Ticaret Vekâletinden : 

Çekoslavakya, İspanya, İsrail, .Macaristan, Polonya, Rusya, Roman
ya ve Yugoslavya'dan ithalât maksadiyle, mer'i Dış Ticaret Rejiminin IV 

sayılı ithal listesine giren 379 gümrük tarife numaralı pamuklu men
sucat için T. C. Merkez Bankasına 16/5/1954 tarihinden 15/7/1954 tarihi
ne kadar vâki taleplere 21 milyon liralık tahsis yapılmış ve bu husus
ta mezkûr bankaya gerekli talimat verilmiştir. 

İLÂNLAR 

M . M . V . 1 No. iu Satiri Almu Komisyonu 
Başkanlığından 

Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları bildirilen 
yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usuliyle" eksiltmeye konulmuştur, ihaleleri hizalarında gösterilen gün" 
ve saatlerdedir. Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gün ve 
saatlerden birer saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz kar
şılığınla Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

C t t s t 
Mik ta r ı 

Kilo 
T. fiyatı-

T. Kabak 
Patlıcan 
Domates 
Dolmalık biber 
T. Fasulye 
K Fasulye 
•Nohut 
K. Mercimek 
Patates 
Kuru soğan 

26.000 
38.000 
35.000 
25 000 
60.000 
65.000 
25.000 
10.000 
60.000 
50.000 

20 
25 
20 
40 
40 
70 
65 
65 
25 
25 

5.200-
9.500 
7.000 

10.000 
24.000 
45.500 
16.250 
6.500 

15.000 
12.500 

4.035 
3.413 
1.219 

488 
1.125 

938 

25/8/1954 11 de 
25/8/1954 15 te 
25/8/1954 15 te 
25/8/1954 15 te 
25/8/1954 16 da 
25/8/1954 16 da 

5348/ 4- 3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yaz:lı yem 
maddeleri 2490Tsayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usuLy-ie satın alınacaktır. 

ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerdedir. 
Evsaf ve şartlar hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amir

liği ilân kısmında görülebilir. 
650 ton yulaf toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 162 tonluk 

partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 
2 000 ton balyalı kuru ot toptan bir istekliye .ihale edilebileceği gibi 

1.000 er tonluk partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere de ihale edilebilir, 
1.500 ton balyalı saman toptan b!r istekliye ihale edilebileceği gibi 

750 şer tonluk partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere de İhale edilebilir. 
İsteklilerin belirtilen gün ve saatten birer saat evveline kadar teklif 

mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

C i n s i 
Balyalı saman 
Balyalı kuru ot 
Yulaf 

Miktarı 
kilo 

r i ö o ö o ö 
2.000.000 
650.000 

T. fiyatı 
Kr. Sn. 

~ « r 
17 50 
25 00 

T. tutan ö. ieıMnaa 
Lira Lira İhale gün ve saati 

120.000 
350.000 
162.500 

7.250 27/8/1954 11 de 
17 750 27/8/1954 15 te 
9 375 27/8/1954 16 da 

5349/4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiye
cek maddeleri 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usuliyle ihale edilecektir. 

İhaleleri hizalarında gösterilen g*in ve saatlerdedir. Evsaf ve şart

lar hor gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında gö
rülebilir. 

30 ton tavuk eti toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 15 er 
ton!uk partiler halinde ayrı. ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

50 ton ayva toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 25 er tonluk 
partiler halinde ayn. ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

80 ton elma toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 40 ar ton
luk partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

15 ton karışık turşu toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 7500 
er kilo olmak üzere ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

40 ton reçel dört cins toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
20 şer tonluk partüer haİJide ayrı, ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

İsteklilerin belirtilen gün vc saatlerden birer saat evveline kadar 
teklif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verme
leri. 

Miktarı T. fiyatı- T, tutarı C. teminatı 
C ı r. s 1 Kilo Kr. Lira Lira İhale gün ve saat 

Tavuk eti 
Ayva 
Elma 
Karışık turşu 
Reçel 

30.000 
50.000 
80.000 
15.000 
40 000 

'430 
40 
75 

150 
190 

129 000 
20.000 
60.000 
22.500 
76.000 

7.700 23/8/1954 11 de 
1.500 23/8/1954 15 te 
4.250 23/8/1954 36 da 
1.688 24/8/1954 11 de 
5.050 24/8/1954 16 da 

5359 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiye
cekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konul
muştur, .ihaleleri hizalarında) gösterilen gün ve saatlerdedir. Evsaf ve 
şartlar her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği Uân kısmında 
görülebilir. 

isteklilerin belirtilen gün ve saatlerden birer saat evveline kadar 
teklif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına ver
meleri. 

Miktarı T. fiyatı- T, tutarı C. teminatı 
C t L s f Kilo Kr. Lira Lira İhale gün ve saat 

K Fasulye 
Nohut 
K. Mercimek 

60.000 70 
50.000 65 
10.500 65 

35.000 
32.500 
6825 

2 625 31/8/1954 11 de 
2.438 31/8/1954 15 te 

512 31/8/1954 16 da 
6398 / 4-3 

Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen 500 
ton odun 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapa'ı zarf usu
liyle, eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir. Evsaf ve şartlar her 
gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

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

Cinsi: Odun, miktarı: 500.000 kilo, T. fiyatı: 7 kuruş 50 santim, 
T. tutan : 37.500 lira, G. teminatı: 2 813 lira, ihale gün ve saati: 
24/8/1954 15 te 

5399/4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen 
altı kalem yiyecek 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapah 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

(Resmî Gasete) Salıife: 10049 

T, tutan C. teminatı 
İhale gün ve saat Ltra Ura Kr. 

http://'-UlS.il
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ihalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir. Evsaf vc şartlar her 

gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebi
lir. 

Altı kalem kuru yemiş toptan bir İstekliye ihale edilebileceği gibi 
her kalem veya bir kaç kalem partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere de 
ihale edilebilir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte bir saat evveline kadar teklif 
«mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Cttat 
Miktarı T. fiyatı. T, tutarı C. teminatı 

K M o K r Lira Ltra İhale gün ve aaat 
Kuru amasken 
eriği 10.000 115 11.500 863 3/9/1954 11 de 
Kuru yaprak 
kayısı 10.000 325 32.500 2.438 »t 11 de 
Kavrulmuş fındık 
İÇİ 3.000 430 12.900 968 t t 11 de 
Şam fıstığı 1.200 650 7.800 585 t t 11 de 
Kuş üzümü 3.000 115 3.450 259 t t 11 de 
Ceviz içi 3.000 300 9.000 675 t t 11 de 

5426 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins vc miktarı yazılı 1000 ton 
sığır eti 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usu-
liyle ekslltoneye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösterilen gün ve 
saattedir. 

(Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda vc İstanbul Levazım Amirliği 
ilân kısmında görülebilir. 

1000 ton sığır eti toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 250 şer 
tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

İsteklilerin beürtil-en gün ve saatlerden birer saat evveline kadar 
teklif mektuplarını makbuz kaışılığmda Komisyon Başkanlığına verme
leri. 

Miktarı T. fiyatı- T, tutarı C. teminatı 
Xlk> Kr. Lira Ura İhale gfln ve saat 

28/8/1954 11 de 

5501/4-3 

Cttat 
Sığır eti 1.000.000 215 2.150.000 78.250 

Askeri birlikler ihtiyacı için 19/7/1954 günü saat 11 de kapalı zarf 
usuli ile eksiltmeye konulan 500 ton koyun etine teklif edilen fiyat 
âmiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. İhale günü hizasında gösterilen gün ve saattedir. 
Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân 
kısmında görülebilir. 

500 ton koyun eti toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 125 şer 
tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir.- İsteklilerin 
belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarım mak
buz Karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

. Miktarı T.fiyatı. T.tutarı C.teminatı 
C t t s l Kilo Kr. Lira LÛ» İhale gfln ve saat 

Koyun eti 500.000 310 1.550.000 60.250 3/9/1954 15,30 da 
5544 / 4-1 

Evvelce kapalı zarf usuli ile eksiltmesi yapılan 150 ton domatesi 
mütaahhit teslim etmediğinden 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi ge
reğince 110 ton domates mütaahhit namı hesabma eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltmesi'hizasında gösterilen gün ve saattedir. Evsaf ve şartlar 
her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görü
lebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte G. teminatları ile birlikte Ko
misyona müracaatları. 

Miktarı T. fiyatı- T, tutarı C. teminatı 
Klto Kr. Ura Ura İhale gün ve saat 

lîÖTÖOO 30 33.000 2.475 3/9/1954" 10 "da 
5545 /1-1 

Cttat 
Domates 

istekliye ihale edilebileceği gibi 200 adetten aşağı olmayan partHcr ha
linde ayrı ayrı isteklilere de ihale olunabilir. Numunesi Komisyonda 
şartname ve evsafı hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amlıllğl 
ilân kısmında görülür. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatma uygun olarak hazırlaya
cakları teklif 'mektuplarını ihale günü, ihale sualinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına- vcrmelenl, postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. 

5257/4-4 

Kapalı zarf usulü İle 10.000 kilo ambalaj İpi alınacaktır. Bohcr ki
losuna (310) kuruş fiyat tahmin olunan bir ambalaj İpinin tutan (31.000) 
Ura olup geçici teminatı (2.325) Uradır. 

İhalesi 25 Ağustos 1954 Çarşamba günü saat 15,30 da Ankara'da 
M. M. V. 4 No. lu Sa. Al . Ko. da yapılacaktır. 10.000 Kg. ambalaj ipi bir 
istekliye İhale edilebileceği gibi 2.500 Kg. dan aşağı olmayan partiler 
halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Evsaf, şartname vc mü
hürlü numunesi her gün Komisyonda, İstanbul Lv. A. ilân kısmında ve 
Kastamonu As. Ş. Bşk. da görülebilir. Bu İşe gireceklerin ihale günü 
ihale saatinden oir saat evvel, 2490 sayılı kanunun tarifatma uygun ola
rak hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz mukabili Komisyon 
Bşk.lığına vermeleri, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5397 / 4-3 

Kapalı zari usulü ile 10 ton brüt saf pamuk almacı»ktır. Tahmin 
bedeU 57.000 dıra olup geçici teminatı 4.100 liradır. 10 ton brüt mt pa
muğun hepsi bir mütaahhide ihale edilebileceği gibi 1/4 ten aşağı olma
malı şartiyle birden fazla mütaahhide ihale edilebilir. İhalesi 20 Ağus
tos 1954 Cuma günü saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. Şurtnauıclor 
her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. A. de görülebilir. Vc 285 kuruşluk 
makbuz mukabilinle Komisyondan verilir. Taliplerin 2490 sayılı kauun 
hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihalo saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon Başkanlığına vermeleri 
Posta Ue gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle kabul edil
mez. 

5412/*-4 
• 9 

Ankara Vilâyeti Daimî -Encümeninden : 

Kızılcahamam - Güvem yolu İkmali inşaatı kapalı zarf uaulü Ue ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

a) Keşif bedeli 169.772 lira 72 kuruş olup geçici teminat 9.738 Ura 
64 kuruştur. 

b) İhalesi 19/8/1954 günü saat 15 do Vilâyet Konağında Daimî En
cümende yapılacaktır. 

c) Bu işe alt evrnk : 
Genel ve hususi şartname, mukavele, keşif, brim fiyat cetveli vo 

eksiltme şartname sidir. 
d) İstekliler bu evrakı Daimî Encümende tetkik edecekler ve ek

siltmeden evvel kabul ettiklerine dair İmza edeceklerdir. 
et istekliler n belirli gün saat H e kadar teminat makbuz-veya 

mektubu, 1954 yılına ait ticaret idası vesikası ve ihaleden Uç gün evvel 
(TatU günleri hariç) Vilâyet Makamına milracruıtla bu iş için tılnenklnn 
fenni yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarım 
makbuz mukabilinde encümene vermeleri 

5414/4-4 

Ankara Defterdarlığından 

Menkul satışı 
Dosya No: 52-2881, dairesi: 2 Numaralı Ağır Silâh Komutanlığı, 

cinsi: Muhtelif cins koşum takımı, miktarı: 63 kulem, M. bocksli: 23.432 
Ura 3 kuruş, teminat: 1.739 lira 40 kuruş. 

1 — Yukarda cins ve nüktarı yazılı koşum takımlarının 17/8/1954 
tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15,30 da defterdarlıkta satışı yapı
lacaktır. 

2 — İsteklilerin hazırlayacakları teklif mektupları İle ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyona tevdii. 

3 — İsteklilerin fazla bilgi almak istedikleri takdirde her gün me
sai saatlerinde İdaremize müracaatları malı görmek isteyenlerin 2 Nu
maralı Ağır SUâh Depo Komutanlığına müracaatları lüzumu İlân olunur. 

5408 / 4-4 

(Resmi Gazete) 

Kapalı zarf usuliyle 600 adcd miflonlu trençkot alınacaktır. Tah
mini bedeli 82.800 lira olup geçici teminatı 5.390 uradır. 

ihalesi 21 Ağustos 1931 Cumartesi günü saat 11 de Ankara'da 
M. M. V. 4 No. lu Sa. A l . Ko. da yapılacaktır. 600 aded trençkot bir 

M . M . V . 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 
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Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz yolları İle bahçesinin tenviri İçin yaptırılacak elek
trik tesisatı kapalı zaıf usuüyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Bu İşin tahmin! keşif bedeli 30 605,50 Ura olup muvakkat temi
natı 2.295.41 liradır. 

3 — Bu işe ait şartname, mukavele projesi, keşif ve diğer evrak 
155 kuruşluk pul mukabilinde her gun mesai saatlerinde Fakülte Hesap 
İşleri BUıosunda ve Maarif Vekaleti Tapı İşlen Müdürlüğünden (İstas
yonda eski D. D. Yollan binasında) görülebilir 

4 — Eksiltme 19/8/1954 Perşembe günü saat Jll de Tıp Fakültesi 
binası içinde toplanacak Satmalma Komisyonu önünde yapılacaktır. 

5 — İsteklilerin meslek ve-sanatlarını gösterir hüviyet varakası, 
bu ehemmiyette bir işi yapmış olduklarına dair (Işı yaptıran dairelerden 
en az bir kalemde 20 000 liralık bu işe benzer ış yaptığına dair alınmış 
vesika raptetmek ve ihale gününden en az tatil günleri hariç üç gun 
evvel dilekçe ile Maarif Vekâletine müracaat edilmek suretiyle) bu ış 
için alınmış ehliyet vesikası, teminat makbuzu veya banka teminat "mek
tubunu havı kapalı zarflarım 2490 sayılı kanunun tarifine uygun olarak 
hazırlayıp ihale saatinden bir saat evvel Satmalma Komisyonu Başkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. (Postada vâki gecik
meler kabul edilmlyecektir.) 

N O T : Bu ilânın 3 üncü maddesindeki 155 rakamı, ilânın ilk defa 
neşredüdiğı 2/8/1954 tarih ve 8770 sayılı Resmî Gazetede 31 olarak çık
mıştır. Düzeltilir. 

5409 / 4-4 

1 — Fakültemiz Hastanesi İçin bir aded telefon santrali tesisi ka
palı zail 'usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Santral, piyasada, mevcut ve memlekete fiilen ithal edilmiş 
transferi yapılmış mal olacaktır. 

3 — Tahmin! bedeli 24.500 lira, geçici teminatı 1.837,50 uradır. 
4 — Eksiltme 19/8/1954 Perşembe günü saat 10,30 da Tıp Fakültesi 

Satmalma Komisyonunda yapılacaktır 
5 — Bu işe ait eksiltme şartnamesi her gün Fakülte hesap işlerinde 

görülebilir. 
6 — İsteklilerin ihale saatinden önce geçici teminatlarını Ankara 

Umveı sitesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine yatırmış olmaları gerek
lidir. 

7 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifine uygun, olarak ha
zırlayacakları kapalı zarflarını, teklif mektubu, teminat makbuzu, mes
lek ve sanatlarını gösterir hüviyet varakası ve böyle bir işi yapabile
ceğini tevsıka yarar vesikaları havi olduğu halde tesblt edilen günde 
ihale saatinden bir saat önce Satmalına Komisyonu Başkanlığına verme
leri (Bu saatten sonra gelen zaıflar v.c postada vâki olacak gecikmeler 
kabul edilmıyecektir.) ilân olunur. 

5415/4-4 

1 — Fakültemiz arazisi üzerinde .yaptırılacak olan «Çocuk ve jine
koloji klinikleri» inşaatı işi kapalı zarf usuüyle eksiltmeye konulmuştur 

2 — Bu işin tahminî keşif- bedeli 1.733.251 lira 41 kuruştur. Geçici 
teminatı 65.747 lira 54 kuruştur. 

3 — Bu işe ait şartname, mukavele projesi, keşif, plân ve ihale 
dosyası hergün mesai saatlerinde Fakülte Hesap İşleri Bürosunda ve 
Maarif Vekâleti Yapı İşleri Müdürlüğünde (İstasyonda eski D. D. Yolları 
binasında) - Fakülteden tahsilat müzekkeresi alınıp 50 lira Üniversite 
Saymanlık Müdürlüğüne yatırılarak makbuz ibraz edilmek suretiyle-
görülebilir. 

4 — Eksiltme 23/8/1954 Pazartesi günü saat 11 de Tıp Fakültesi 
binası içinde toplanacak Satmalma Komisyonu önünde yapılacaktır. 

5 — İsteklilerin meslek ve sanatlarını gösterir hüviyet varakası 
ve bu ehemmiyette bir işi yapmış olduklarına dair (Bu ehemmiyette ve 
bir kalemde en az 1.000.000 liralık bir resmî işi tevsik eder; ilgili daire
den alacağı vesikayı raptetmek ve ihale gününden en az tatil günleri 
hariç üç gün evvel dilekçe ile Maarif Vekâletine mütacaat etmek sure
tiyle) bu iş için alınmış ehliyet vesikası, teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ve teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 2490 
sayılı kanunun tarifine uygun olarak hazırlayıp ihale-günü. ihale saa
tinden bir saat önce, makbuz mukabilinde Satmalma Komisyonuna ver
meleri, postada vâki gecikmelerin kabul edilmıyeceğı ilân olunur. 

5448/4-3 

Sayı: 954/272 
Ayşe Turfanda, Zehra Efe, Zeytun Turfanda vekilleri Avukat Gök-

alp Fırat tarafından Malatya Fırat Caddesi No. 12' de Mehmet Şevket 
özpazarbaşı, Yoğurtçu Pazarı No. 8 de Etem özpazarbaşı İle adresi 
meçhul bulunan Adile namı diğeri Ayşe hakkında açılan izalei şüyu 
dâvasının yapılan duruşmasında: 

Dâvâlılardan Adile namı diğeri Ayşe'nin adresi meçhul olduğun
dan buna ait davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma 
20/8/1954 Cuma günü saat 10,40 a bırakılmış olduğundan o gün mah
kemeye gelmediği takdirde hakkında gıyap karan çıkarılacağı ilân 
olunur''. 5564 /1-1 

9 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından: 

Fakültemiz teşkilâtı Içua 5 harici, 100 dahilî hatlı bir telefon sant
rali kapalı zarf usuüyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 24.500 Ura, geçici teminatı 1.837,50 liradır.. 
İhale, 19/8/1954 Perşembe günü saat 11 de Ziraat Vekâleti binasın

daki Satmalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Teminatlar, Ankara Üniversitesi Muhasebe Müdürlüğü.Veznesine ya

tırılacaktır. 
Taliplerin alacaklan makbuzları ve teklif mektuplarını 2490 sayılı 

kanuna göre tanzim edilmiş olan; ihale saatinden bir saat evvel Satmalma 
Komisyonu Başkanlığına vermiş' olmalan şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Şartname ve daha fazla izahat almak isteyenlerin Fakülte Sek

reterliğine müracaatları. 5440/4-4 
I——o _ 

Nafıa Vekâletinden: 

1 — Evvelce eksiltmeye çıkanlmış olup, isteklisi çıkmayan Ankara 
Temyiz Mahkemesi binasında yaptırılacak muhtelif tamirat işi yeniden 
aynı fiyat ve şartlarla kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli: (28.187,73) liradır. 
2 — Eksiltme 24.8.1954 Salı günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Yapı ve 

İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve İmar İş

leri Reisliğinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (2114,08) 

liralık geçici teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1954 
yılı ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin gerçek tek- kişi veya tüzel kişi olması şarttır, 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

6 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi ıyı bir surette ba
şardığım veya idare ve denetlediğini isbaıa yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az (Tatil günleri hariç) üç gün önce Nafıa Vekâleti 
Yapı ve İmar İşlen Reisliğine müracaat ederek bu İşın eksiltmesine gi
rebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7 — istekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplarıyla 
birlikte zarflara koymalan ve zarfın arkasına yapıştuılacak mumun para 
ile olmamak şartıyle mühür'veya imza ile iyice kapatmaları ve eksiltme 
günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verme
leri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5439 / 4-3 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden : 

1 — Umum Müdürlük ihtiyacı için 30 aded çelik dosya dolabı 2490 
sayılı kanunun 41 inci maddesinin (C) fıkrası gereğince açık eksiltme 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 25/8/1954 Çarşamba günü saat 16 da DSl. Umum Mü
dürlük binasında toplanacak olan malzeme Eksiltme Komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 — İşin muhammen bedeli (9.000) lira olup geçici teminatı (675) 
Uradır. 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesikala
rını Komisyona ibraz etmeleri mecburidir. 

5 — Bu işe alt şartlaşmalar DSl. Umum Müdürlük binasında Mal
zeme Müdürlüğünde görülebilir. 

5486/4-3 

1 — Eksiltmeye konulan iş Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 
mıntakası içinde bulunan (Urfa - Bozova - Akçakale havalisi aerofotoğ-

(Rcamî Gazete) Sahile: 1Ö051 

Malatya Sulh Hukuk Hâkinüiğnden: 



SaWfe: 10052 

rametrik nirengi şebekesi tesisi) işi olup muhammen keşif bedeli birim 
fiyatları esası Üzerinden '(144.000) liradır. 

.. 2 — Eksiltme 27/8/1954 Cuma günü saat (15) de Ankara'da Dev
let Su İşleri Umum Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan DSl. Mer
kez Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuüyle yapılacaktır. 

S — İstekliler eksiltme şartnamesini, sözleşme tasarısını hususi 
fenni şartnameyi, fiyat birimleri ve keşif cetvelini genel şartnameyi ve 
su işleri umumi fennî şartnamesini ve, bu işe ait diğer evrak ve projeleri 
(7,20) lira bedel mukabilinde Umum Müdürlükten temin edebilirler. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya- şirketin DSl. Umum 
Müdürlüğüne karşı (8.450) liralık geçici teminat vermeleri ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az «Tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile 
Umum Müdürlüğe müracaat ederek*İhaleye iştirak belgesi almaları lâ
zımdır. 

İhaleye iştirak belgesi almak için verilecek dilekçeye isteklinin da
ha evvel yaptığı işlere ait belgeleri eklemesi şarttır. 

İsteklinin gerçek veya tüzel kişi olması şarttır, özel ve tescil edil
memiş ortaklıklar kabul edilmez. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Umum Müdürlüğe makbuz mukabilinde verme
leri şarttır. 

Postada vâki olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
5504 / 4-3 

Ankara Nafıa Müdürlüğünden: 

1 — Ankara Yıldırım Beyazıt Yüksek öğrenim öğrenci Yurdu 
sıhhi tesisat ve diğer bazı kısımların ıslahı işi 24.813,95 liralık keşfi üze
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 23/8/1954 Pazartesi. günü saat 15,30 da Hükümet 
Konağında Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 — Bu İşe alt evrak: 
Nafıa İşleri Genel Şartnamesi, hususi fenni şartname, sözleşme pro

jesi ve eksiltme şartnamesidlr. 
4 — Talipler bu evrakları Nafıa Müdürlüğünde tetkik ederek ek

siltmeden evvel kabul ettiklerine "dair imza edeceklerdir. Eksiltmeye iş
tirak edebilmek için taliplerin (1.861,05) liralık muvakkat teminatı mu
hasebeye yatırdıklarına dair makbuzu ve 1954 yılma ait ticaret odası 
vesikasını ve eksiltmeden üç gün evvel (Tatil günleri hariç) H Makamı
na müracaat ederek fennî ehliyet vesikası alıp usulen Komisyona ibraz 
etmeleri ilân olunur. 5377 / 4-4 

1 — Lalahan Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsü binaları ikmal 
inşaatı 291.587,29 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usulıyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Eksiltme 1/9/1954 Çarşamba günü saat 15,30 da Hükümet 
konağında -Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 — Bu işe alt evrak: 
Nafıa İşleri genel şartnamesi, keşif, metraj, sıhhi tesisat, elektrik 

tesisatı keşif ve şartnamesi, birim fiyat listesi, sözleşme projesi ve ek
siltme şartnamesidlr. 

4 — Talipler bu evrakları Nafıa Müdürlüğünde tetkik ederek ek
siltmeden evvel kabul ettiklerine dair imza edeceklerdir. Eksiltmeye 
İştirak edebilmek için taliplerin (15.413,49) liralık muvakkat teminatı 
muhasebeye yatırdıklarına dair makbuzu ve 1954 yılına ait ticaret odası 
vesikasını ve eksiltmeden üç gün evvel (Tatil günleri hariç) i l makamına 
müracaat ederek fennî ehliyet vesikası almaları ve usulü dairesinde 
kapalı zarfa koyarak Komisyona tevdi etmeleri şarttır. 

5 — Talipler 2490 sayılı kanun gereğince hazırlıyacakları teklif 
mektuplarım mezkûr tarihte saat 14,30 a kadar Nafıa Müdürlüğüne mak
buz karşılığında vermeleri ilân olunur. 5538/ «-2 

1 — Lalahan Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsü elektrojen 
grupu ve harici elektrik şebekesi inşaatı 108.660 liralık keşfi üzerin
den kapalı zarf usuüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 1/9/1954. Çarşamba günü saat 16 da Hükümet kona
ğında Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 — Bu işe ait evrak: 
Nafıa işleri genel şartnamesi, keşif özeti ve seridöpri, hususi fen

nî şartname, sözleşme projesi ve eksiltme şartnamesidlr. 
4 — Tâüpler bu evrakları Nafıa Müdürlüğünde tetkik ederek ek

siltmeden evvel kabul ettiklerine dair imza edeceklerdir. Eksiltmeye lşti-
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rak edebilmek için taliplerin (6683) liralık muvakkat teminatı muha
sebeye yatırdıklarına dair makbuzu vo 1954 yılına ait ticaret odası vesi
kasını ve eksiltmeden üç gün evvel (Tatil günleri hariç) ıl makamına 
müracaat ederek fennî ehliyet vesikası almaları vc usulü dairesinde ka
palı zarfa koyarak Komisyona tevdi etmeleri şarttır. 

5 — Talipler 2490 sayılı kanun gereğince hazırlıyacakları teklif 
mektuplarım mezkûr tarihte saat 15 e kadar Nafıa Müdürlüğüne mak 
buz karşılığında vermeleri ilân olunur. 

5539 / 4-2 

Devlet Üretme Çifttükleri Umum Müdürlüğünden : 

1 — Dalaman Devlet Üretme Çiftliğimizde katma bütçeye ait 
82.141,48 lira ve döner* sermaye bütçesine ait 268.042.64 lira keşif bedelli 
muhtelif bina inşaatı kapalı zarf usulü ile eksUtmeye konulmuştur. 

2 — Ayrı ayrı bütçelere ait olan bu inşaatlardan katma bütçeye 
ait olanın muvakkat teminatı 9.107,07 lira döner sermaye bütçesine alt 
inşaatm muvakkat teminatı 18.221,70 liradır. 

3 — İhale 23/8/1954 Pazartesi günü saat 16 da Ankara'da Atatürk 
Bulvarı No. 261 de Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası Umum Müdürlük Yapı İşleri Başmü
hendisliğinde görülebilir. 

5 — İstekli erin ticaret odası vesikaları ile bu işin teknik önemin
de bir inşaatı basarı ile ikmal ettiklerine dair resmî, dairelerden alınmış 
vesikayı dilekçelerine ekliyerek 20/8/1954 günü akşamına kadar daireye 
müracaatla Komisyondan iştirak vesikaları almaları lâzımdır. 

6 — Postada vâki olacak gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. 
7 — Bilgi için 24700 telefona müracaat edilecektir. 

5443/ 4 

1 — Ankara Orman Çiftliğinde bulunan Umum Müdürlüğümüze 
bağh merkez atölyesindekl-muhtelif bina İnşaatı kapalı zarf usulü İle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Yapılacak binaların keşif bedeli 227.045,12 liradır. Muvakkat 
teminatı 16.392,26 Uradır. 

3 — İhale 25/8/1954 Çarşamba günü saat 16 da Ankara'da Atatürk 
Bulvarı No. 261 de Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası Umum Müdürlük Yapı İşleri Başmü
hendisliğinde görülebilir. 

5 — İsteklilerin ticaret odası vesikası ile bu İşin teknik önemin
de bir inşaatı oaşarı ile ikmal ettiklerine dair resmî dairelerden alınmış 
vesikayı'dilekçelerine ekUyerek 23/8/1954 günü akşamına kadar daireye 
müracaatla Komisyondan iştirak vesikaları almaları lâzımdır. 

6 — Postada vâki olacak gecikmelerden .mesuliyet kabul edilmez. 
•7 — Bilgi için 24700 telefona müracaat edilecektir. 

5444/4-4 

Süperfosfat taşıttırılacak 
1 — 5.000 ten süperfosfat gübresinin İskenderun'dan işletmelere 

taşıma işi açık eluültmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme 18/8/1954 Çarşamba günü saat 15 te Umum Müdür

lük Yönetim Korrısyonunda yapılacaktır. 
3 — İşın muhammen bedeli 375.000 Ura, geçici teminatı 18.720 Ura

dır. 
4 — Nakliye şartnamesi Ankara'da Umum Müdürlük Ekonomi İş. 

Müdürlüğünden (Atatürk Bulvarı No. 261), İstanbul'da Yollama Müdür
lüğünden (Galata Kemeraltt Caddesi Zürefa Sokak No. 41) pnremz ola
rak alınır veya buralarda görülebilir. 5546 / 2-2 

Adıyaman Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

954/83 
Davacı Çcnçen Köyünden Hüseyin Sankaya vekili Dftvaveklli Ha

san Sayın tarafından dâvâlılar Bardakçı Köyünden Abuzcr kızı Zeynep 
Aralan ve on seki2 arkadaşı aleyhine açmış olduğu taksim v.o Izolol 
şüyu dâvasının yapılan muhakemesinde: 

Dâva edilen Bardakçı Köyünden Abuzer kızı Zeynep Arslan adına 
çıkardan davetiyeye verilen meşruhatta adı geçen Zeynep'in semti meç
hule gittiği ye halen adresinin malûm bulunmadığı bildirilmiş olduğun
dan davetiye yerine kaim olmak üzere llânen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve muhakemesi 18/8/1954 gününe bırakılmıştır. Mezkûr gündo 
ya bizzat veya bir vekil marifetiyle Adıyaman Asliye Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. Ö161 /1-1 

Başvekâlet Devlet Mutbausı 

(Ream! Gamete) 
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Kararnameler           Sayfa 
 

Vekaletlerce Yapılan Tayin Kararnameleri        1 
 

361    Tekel Umum Müdürlüğü İstanbul K A Bataş Tütün Bakım Evi İle İstanbul Yaprak  
          Tütün İşçileri Sendikası Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar 2 
 
Tamimler 
 
Dahiliye Vekâletine Dair Tamimler         3 
 
Tebliğ 
 
İktisat ve Ticaret Vekâletine Dair Tebliğ        5 
 
 
          
 
 
 
 
 
İlanlar            5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 


