
Başvekâletten tebliğ edilmiştir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11/9/1957 tarihinde Mebus Seçiminin yenilenmesine karar verdiği, Seçim Kanununun 6 ncı maddesi gere 
gince bütün vatandaşlara ilân olunur. 

Yeni secim 27 Ekim 1957 tarihinde yapılacaktır. 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Karan 
ÖZETİ: Fethiye Kazası Kara gedik mevkiinde 
kurulu Fethiye Şirketi Madeniyesi T. A . Ş. krom 
yıkama tesislerinde çalışan işçilerle işveren Şir
ket arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı 
hakkında: 

Fethiye Kazası Karagedik mevkiinde kurulu Fethiye Şirketi Ma
deniyesi T. A . Ş. krom yıkama tesislerinde çalışan işçilerle işveren Şir
ket arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair Muğla Vilâ
yet Hakem Kurulunca verilen karara temsilen işçiler itiraz etmiş oldu
ğundan, 3008 sayılı kanunun 83 üncü maddesine göre Çalışma Vekale
tinde 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 Umum Müdürü Ekmel Onbulak, 
3 — İktisat ve Ticaret Vekâleti Sanayi İşleri Umum Müdürü ye

rine Enver Öcal, 
4 — Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Umum Müdürü yerine Şevket 

Müftügü, 
5 — Çalışma Vekâleti ikinci Hukuk Müşaviri Kemal Başkal, 
6 — Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri Ekrem Vardarlı, 
dan teşekkül eden İş Uyuşmazlığı Yüksek Hakem Kurulu 6/6/1957 

tarihinde Çalışma Vekâletinde toplandı. 
Muğla Vilâyeti Hakem Kurulunca verilen karara işçi temsilcileri-

nin yapmış oldukları itirazlar İş Kanununun 82 nci maddesinin D fıkra
sında yazılı müddet içinde vukubulduğu bittetkik anlaşılmış olduğun
dan kabulüne karar verildikten sonra işin esasının incelenmesine ge
çildi : 

işçilerle işveren İdare arasında çıkan ve gerek mahiyet gerek ni 
sap bakımından kanuni şartları haiz bulunduğu ve İş Kanununa göre 
geçmesi lâzım gelen uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geç
tiği anlaşılan toplulukla iş uyuşmazlığının mevzuu başlangıçta ücret
lere % 50 nispetinde zam yapılması şeklinde iken kesin uzlaştırma saf
hasında tâdil edilerek: 

Aylıkla çalışanların ücretleri de yevmiyeye İrca ile 11 liraya kâ' 
dar ücret alanlara % 15 ve 11 liradan yukarı ücret alanlara ise % 5 
nispetinde zam yapılması, 

talebinden ibarettir. 
Muğla Vilâyet Hakem Kurulunun 26/3/1957 tarihli kararında ay

nen : 
(Tarafların karşılıklı iddiaları dinlendikten ve dosyada mevcut mu

kayeseli evrak tetkik edildikten sonra hâdisenin rüyetine geçilmiştir. 
A) Hakikaten Fethiye Şirketi Madeniyesinde Karagedik tesisle

rinde çalışan işçi ücretlerinin mücavir şirket işçi ücretlerinden düşük 
olmadığı, 

B) % 95 i sanatkâr olan bu işçilerin ücretlerinin yeter derecede 
yüksek bulunduğu, 

C) Her ne kadar 1956 senesine nazaran muhtelif emtia fiyatların
da % 19 - 25 arasınra bir artış görülmekte ise de, işçilerin mesken, ya
kacak ve tenvirat gibi zaruri ihtiyaçlarının bedelsiz olarak verildiği ve 
piyasa fiyatlarından çok düşük fiyatlarla satış yapan bir ekonoma açıl
dığı, 

Ç) 1955 senesi Ağustos ayından bu yana gerek Hakem Kurulu ve 
gerekse uzlaştırma kararları ile yapılan ücret arttırmalarına zamime-
ten takdir zamları ile ve verilen ikramiyelerle işçilerin geçimlerinin sağ
lanmasına gayret edildiği; 

D) Bu şirkette çalışan 130 işçiden ancak 38 işçinin ihtilâfa te
şebbüs etmesinin calibi dikkat bulunduğu, 

E ) Şirketin gerek ocaklar ve gerekse atelye tesislerinin her altı 
ayda bir ücret ihtilâfı çıkarmak suretiyle şirketin mali kudretinin istis
mar edildiği; 

F ) İleri sürülen hayat pahalılığı ücret arttırmaları ile şirketin 
krom fiyatlarının yükselmesinden elde ettiği hasılanın bir miktarının 
işçilere tevzi suretiyle karşılanması talep edilmiş ise de, krom fiyatları
nın piyasa icapları olarak tekrar düşmesi neticesinde bununla mütena
sip olarak ücretlerinin de düşünülmesi gibi bir düşünce veya hareket 
doğurabileceği bunada kanunen imkân bulunmadığı, 

Mülâhazaları ile işçilerin zam talepleri Kurulumuzca yersiz görül
müş ve müttefikan reddine karar verilmiştir) denilmektedir. 
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Temsilci işçiler tarafından verilen 3/4/1957 tarihli itiraz dilekçenin 
de hülasa olarak: 

1 — Ücretleri düşük bulunan işçilerin ekserisi işyerinin daimi iş
çilerinden olup hepsi kıdemli ve sanatkâr işçilerdendir. 

2 — Gündelikçi işçilerin ekserisi, mesken ve yakacak yardımların-
itan faydalanmamaktadırlar. 

3 — Ekonoma da satışı yapılan mallar, her ne kadar civar kasa
badaki aynı kalitedeki malların satışı fiyatından bir az düşük ise de, 
ekonomada umumiyetle birinci kalitede mallar bulundurulmakta ve iş
çilerin nispeten ucuz olduğu için tercih edecekleri ikinci kalite mallara 
ekonomada yer verilmemektedir. 

4 — Yapılan zamlar işçi kademeleri arasında gayri mütecanisdir. 
Bu zamlar % 4 den % 15 arasında değişmekte; (Aylık ücretlere verilen 
zam % 15 dir.) Halbuki son bir sene içindeki fiyat artışları ise % 19 -
% 25 arasında bulunmaktadır. Bu zamlar da işyerinde çıkan ve uzlaş
tırma safhasında halledilen ihtilaflar sebebiyle verilmiştir. 

5 — İşverenin malî durumu iyidir* Krom fiyatları artmış ve işve
renin kârı fazlalaşmıştır.) denilmektedir. 

Muğla Valiliğinin 9/4/1957 tarih ve Aydın Bölge Çalışma Müdür
lüğünün 1619 sayılı yazısına bağlı dosya içersinde bulunan bütün ev-
takla Aydın Bölge Çalışma Müdürlüğünün 23/5/1957 tarih ve 22S2 sa
yılı yazısiyle gelen rapor ve cetveller okunup incelendikten sonra gereği 
konuşulup düşünüldü: 

ihtilaflı işyerinde çalışan işçilere ödenmekte bulunan ücretlerin 
bugünkü şartlarına göre düşük seviyede bulunduğu dosyada mevcut ev

rak münderecatiyle anlaşılmış olduğundan Muğla Vilâyet Hakem Ku
rulunun yerinde görülmüyen red kararının bozulmasına ve: 

1 — İhtilaflı işyerinde çalışan bütün işçilere seyyanen (% 10) yüz
de on zam yapılmasına; 

2 —Tapılan zammın 1/6/1957 tarihinden itibaren yürütülmesine 
ve bu kararın Resmî Gazete ile ilânına, 6/6/1957 tarihinde ittifakla ka
rar verildi. 
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İLÂNLAR 
Ziraat Fakültesi Dekanlığından; 

1 — Ziraat Fakültesi sahası içinde 19.136 lira keşif bedelli sundur
ma inşaatı kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. İşin geçici teminatı 1.436 
liradır. 

2 — İşe alt keşif ve ihale dosyası her gün mesai saatlerinde Fa
külte Levazım Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir. 

3 — İhale 27/9/1957 Cuma günü saat 15 de Fakülte binası İçinde 
toplanacak olan Satınalma Komisyonu önünde yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin ihale gününden 3 gün evvel Üniversite Mimarlı 
ğından alacakları aynı miktarda bir iş yapmış veya kontrol etmiş olduk
larına dair ve ticaret odasından bu sene almış oldukları belgeyi İbraz 
edeceklerdir. 

5 — İstekliler ihale saatinden bir saat evvel 2490 sayılı kanunun 
32 nci maddesine göre hazırlıyacakları teklif zarflarını Satınalma Ko
misyonuna vereceklerdir. Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alın
maz ilân olunur. 3533 / 4-9 

1 — Ziraat Fakültesi sahası içinde 23.995,45 lira keşif bedelli ofis 
inşaatı işi kapalı zarf usull ile eksiltmeye konmuştur. 

İşin geçici teminatı 1.800 liradır. 
2 — İşe ait keşif ve ihale dosyası her gün mesai saatlerinde Fa

külte Levazım Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir. 
3 — thale 3/10/1957 Çarşamba günü saat 15.00 de Fakülte binası 

içinde toplanacak o/an Satın Alma Komisyonu önünde yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin ihale gününden 3 gün evvel Üniversite Mimarlı

ğından alacakları aynı miktarda bir iş yapmış veya kontrol etmiş olduk
larına dair Ticaret Odasından bu sene almış oldukları belgeyi ibraz 
edeceklerdir. 

5 — İstekliler ihale saatinden bir saat evvel 2490 sayılı kanunun 
32 nci maddesine göre hazırlıyacakları teklif zarflarını Satm Alma Ko
misyonuna vereceklerdir. Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alın
maz. 3601 / 4-1 

1 — Ziraat Fakültesi sahası İçinde 7.980,86 lira keşif bedelli lâbo-
ratuvar ilâvesi işi 3/10/1957 Çarşamba günü saat 15.00 de açık eksiltme 
İle .yapılacaktır. îşln geçici teminatı 600 Uradır. 

2 — tşe ait keşif ve ihale dosyası hergün mesai saatlerinde Fakül
te Levazım Bürosunda görülebilir. 

3 — İsteklilerin eksiltme gününden 3 gün evvel Üniversite Mimar
lığından alacakları aynı miktarda bir işi yapmış veya kontrol etmiş ol
duklarına dair Ticaret Odasından bu sene almış oldukları belgeyi İbraz 
edeceklerdir. 3 6 0 2 / 4 ' 1 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

Şereflikoçhisar Kazasında yaptırılacak ilkokul binasının inşası işi 
kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 613.146 lira 
81 kuruş olup geçici teminatı 28.275 lira 87 kuruştur. İhalesi: 10/10/1957 
Perşembe günü saat 15 de Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapı
lacaktır. Şartname ve bu İşe ait diğer lüzumlu evrak Daimî Encümende 
görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 14 de kadar teminat makbuz veya mek
tubu, ticaret odası vesikası ve ihaleden üç gün evvel (Tatil günleri ha
riç) vilâyet makamına müracaatla bu iş için alacakları fenni yeterlik 
belgesini havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarını makbuz mu
kabilinde encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
3608 / 4-1 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden: 

C i n s i 
Muhammen Geçici 

Miktarı bedeli teminatı İhale şekli 

Boş şişe 20 c. c. 
> » 50 c. c. 
» » 100 c. c 

100000 Aded] 
50000 » r 

50000 » j 
43.500 3262,50 Kapalı zarf 

Yukarıda müfredatı yazılı üç kalem boş şişe 2490 sayılı kanunun 
32 nci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7/10/1957 Pa
zartesi günü saat 15 de Enstitüde toplanacak komisyonca yapılacaktır 
Kapalı zarfların «aynı gün saat 14 de kadar verilmiş olması şarttır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak 
üzere Enstitü bürosuna müracaatları. 

3605 / 4-3 

Gaziantep Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas : 957/454 
Gaziantep Eyüpoğlu Mahallesinden ökkeş oğlu A l i Ahmet ve Metin 

Asar taraf nidan Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan soyadı değiştirilmesi 
dâvasının muhakemesinde : 

tbnieyüp Mahallesi hane 17 de mukayyet davacıların nüfustaki 
Asar soyadlarının (Hıdıroğlu) olarak değiştirilmesine mahkememizin 
18/7/1957 tarih 454/596 sayıh ilâmiyie karar verilmiştir. 

Keyfiyet Medeni Kanununun 26 nci maddesi gereğince İlân olunur. 
3523 

Sahife: 17878 (Resmî Gazete) 19 EYLÜL 1951 



19 EYLÜL 19S1 (Resmi Gazete) Safrife:17879 

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

Askerî birlikler İhtiyacı için 30 ton kuru barbunya fasulye satın 
nluıacaktır. Tahminî tutarı 61.500 lira olup geçici teminatı 4.325 liradır, 
ihalesi: 27/9/1057 günü saat 11,30 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 30 
tQn kuru barbunya fasulya bir istekliye ihale* edilebileceği gibi 15 er ton
luk partiler halinde ayrı ayrı İsteklilere ihale edilebilir, isteklilerin be
lirtilen gün ve saaten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Ko
misyon Başkanlığına vermeleri Uûn olunur. 

3430/ 

Askerî birlikler İhtiyacı için 200 ton lahana satın alınacaktır: Tah
minî tutarı 90.000 Ura olup geçici teminatı 5.750 Uradır, ihalesi: 27/9/1957 
günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 200 ton lahana bir is
tekliye ihale edilebileceği gibi 100 tonluk partiler halinde ayrı ayrı istek
lilere İhale edilebilir. Evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve is
tanbul Levazım Amirliği ilan kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon 
Başkanlığına vermeleri ilan olunur. 

3433 / 4-4 

ilân olunur. 3534/ 

Askerî birlikler ihtiyacı için 60 ton karnabahar satın alınacaktır. 
Tahmini tutarı 51.000 Ura olup geçici teminatı 3.800 Uradır, ihalesi,: 
4/10/1957 günü saat 11,30 d kapalı zarf usulü Ue yapüacoktır. Evsaf 
ve şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği Hân 
kısmında görülebilir. IstekUlerln belirtilen gün ve saatten bir saat evve
line kadar teklif mektuplarım Komisyon başkanlığına vermeleri 60 ton 
karnabahar bir İstekliye ihale edilebileceği gibi 30 zar tonluk partiler 
)ı alinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir ilân olunur. 

3535/** 

Askerî birlikler İhtiyacı için 42 ton kuru soğan satın alınacaktır. 
Tahmini tutan 21.000 Ura olup geçici teminatı 1.575 Uradır. İhalesi: 
f/10/1957 günü saat 11,30 da kapalı zarf usulü üe yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Â-mirliği ilân 
kısmında görülebilir, isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Komisyon başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

3537/ *-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için 60 ton patates satın alınacaktır. Tah
mini tutarı 34.000 lira olup geçimi teminatı 2.610 liradır. İhalesi: 
7/10/1957 günü saat. 11,00 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım AmlrUğl ilân 
kısmında görülebiUr. isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon başkanlığına vermeleri 
ilân olunur. 

3 5 4 0 / 4-3. 

Altundağ AsUye Hukuk Hâkimliğinden: 

957/379 
Mecitözü Kazası Çıkrık Köyü Hane 20, Cilt 24. Sâhife 39 da nü 

fusa kayıtlı Al i oğlu 927 D. lu Halil Kıpık Soyadının Atlas olarak tas 
îıihine 8/6/1957 tarihinde karar verilmiştir. 

Hân olunur. 
3599 /1-1 

Nafıa Vekâletinden: 

Mevzuu: 
inşası tamamlanmakta olan T.B.M.M. yeni binası için (230) adet 

kadar (hususi avize ve tenvirat armatürü) ile, takriben (1950) adet 
(teknik ve normal tenvirat armatürü) nün temin ve montajıdır. 

ihale şekU': 
1 — ihale 7007 sayılı kanuna göre, teklif alma usulü ve pazarlıkla 

yapılacaktır. 
2 — Evvelce 20 Mayıs 1957 de eksiltmesi yapılacağı İlân edUmlş 

olup, bazı sebeplerle eksiltme günü değiştirilerek ilân müddeti uzatıl
mış olan bu iş için, evvelce iştirak belgesi talep etmiş olanlar da dahU 
bütün isteklilerin, 20 Eylül 1957 akşamına kadar yeterlik ve iştirak 
belgesi için müracaatları rica olunur. 

Eksiltme: 
26 Eylül 1957 Perşembe günü saat 15 de, Tapı ve imar işleri Reis

liği Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Eksiltme evrakı: 
(50,-) Ura bedel karşılığında temin edüebUir. 
Muvakkat teminat: (37.750,-) Uradır. 
Teklif verme .zamanı: 
istekliler aldıkları eksütme kâğıtlarının her parçasına (75) ku

ruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonfa teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları ve eksiltme günü saat 14 de kadar Yapı ve İmar İşleri 
Reisliği Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

İhale? 
idare döviz ve fiyat teklifleri arasında yapılacak mukayeseleri ve 

imkânları nazarı İtibare alarak uygun göreceği teklif sahibine işi ver
mekte, veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

3457 / 4-4 

Yapı işleri ilâm 
1 — Eksiltmeye konulan i ş : 7010 sayılı kanun gereğince Aydın 

Vilâyetinin Karacasu Kazasının Geyre Köyünde (120) ve Söke Kasası
nın Yenihisar Köyünde (262) aded ahır ve samanlıklı köy evi ve bu 
köylerin dahilî yollarının inşaatı İşidir. 

2 — Keşif bedelleri ; Geyre Köyü evleri tutarı .(3*072.629) lira (20) 
Sr. Yolları (362.516) lira olup ceman (2.435.145) Ura (20) Kr., Yenihi
sar Köyü ise evlerinin tutarı (4.525.240) Ura 042) Kr . yollan (813.254) 
lira (20) Kr. olup ceman (6.338.494) Ura (62) kuruştur. 

8 — Eksiltme tarihi ve yeri : 4/10/1957 Cuma günü saat 15 e ka
dar Yapı ve imar işleri RelsUğine verilecek olan teklifler reislikte bu 
3 için teşekkül eden Komisyonda saat 15 da incelenecektir. Postada 
/akı gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

4 — Eksiltmenin şekU: Kapalı zarf usulü ile birim fiyat esasiyle 
»iup istekliler teklif mektuplarında İdarece verilecek keşif ve birim fi

yat kitabındaki bütün fiyatlara şâmil olmak üzere yapacakları tenzilâtı 
bildireceklerdir, istekliler depreme mukavim hususi bir inşaat şekli ve 
malzemesi teklif ettikleri takdirde tekliflerinde bunlarla alâkalı birim 
fiyatlarla kuruşlandırıîacakları keşif özetiyle birlikte İdarece verilmiş 
olan keşif ve birim fiyatlara şâmil olmak üzere yapacakları tenzilâtı da 
büdireceklerdir. 

5 — İsteklilerin bu işin eksUtmesine girebilmeleri için: 
a) Eksiltme şartnamesinin 26 net maddesine uygun olarak birine 

iştirak ettikleri takdirde Geyre Köyü inşaatı için (36.804,35) liralık, 
renihisar Köyü inşaatı için (173.904,84) liralık, her iki inşaata iştirak 
ettikleri takdirde (216.959,30) liralık geçici teminat vermeleri, 

b) Bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir şekilde başardıklarını 
veya denetlediklerini gösterir belgeleriyle 26/9/1957 Perşembe gününe 
kadar Yapı ve tmar İş. Rs. ğihe müracaat etmeleri 2/10/1957 Çarşamba 
gününe kadar da bu işe girebilmek için yeterlik belgesi almış olmaları 
lâzımdır. 

6 — idarenin hakkı: Teklifleri aynen veya kısmen kabul edip et
memekte İdare serbesttir. 

7 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. (Özel veya 
tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

8 — Bu işe ait eksiltme evrakı ve şartnameler (100) Ura muka
bilinde Yapı ve İmar işleri ReisUğinden 7/9/1957 tarihinden itibaren te
min edilebiUr. 
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Askeri birlikler ihtiyacı İçin 80 ton kımızı mercimek satın alına
caktır. Tahmini tutarı 96.000 lira olup geçici teminatı 6050 liradır, iha
lesi : 4/10/1957 günü saat 11.00 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liği ilân kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektupları Komisyon başkanlığına vermeleri 



Karayolları Umum Müdürlüğünden: 

Köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan i ş : Çorum - Sungurlu Devlet yolunda 

Budaközü, Diçayı köprülerinin bir gurup halinde yapımları olup keşif 
bedelleri tutarı (.466.100,04) dörtyüz altmış altıbin yüz lira dört kuruştur. 

2 — Eksiltme günü: 4/10/1957 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
16 da onaltıda Ankara'da Yenişehir'de Tuna Caddesinde Karayolları 
Umum Müdürlüğü binasında Köprüler Dairesi Başkanlığı odasında top
lanacak olan Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı; Vezneye yatırılacak (23,35) yirmi üç lira 
otuzbeş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Ankara'da Yenişehir'de 
Tuna Caddesi Tuna Handa Karayolları Umum Müdürlüğünün Teknik 
Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin : 
a) isteklilerin 1957 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (22.304) yirmiikibin üçyüz doksan dört lirahk muvakkat^ teminat 
germeleri/ 

b) İsteklilerin (Tatil, müracaat ve eksiltme günleri hariç olmak 
üzere) eksiltme gününden en az üç gün evvel (Bu iş için .son müracaat 
30/9/1957 Pazartesi günü mesai sonu olup Umum Müdürlük Umum evrakı 
kaydı tarihi muteberdir) bir dilekçe 41e (Telgrafla müracaat kabul olun
maz) Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçele
rine Karayolları Umum Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartları hakkın
daki yönetmeliğin a, b, c fıkralarında yazılı (Müteahhitlik karnesi, 
(46.610) liralık banka referansı, plân ve teçhizat beyannameleri, taah
hüt beyannamesi ve teknik personel beyannamesi) evrakı noksansız ola
rak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

Not: Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarıda yazılı 
vesikalardan herhangi biri eksik olursa veya müracaat mütaahhitlik 
karnesi müracaatı ile birlikte yapılmış ise bu müracaat nazarı itibara 
ahnmaz ve belge verilmez. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat çerçevesin
de hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 
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1 — Kastamonu Şube Şefliğimizden teslim alınacak 21 ton 26 ilk 
potrelin Ankara'da Güvercin Asfalt Deposuna nakil ettirilecektir. 

2 — Muhammen bedeli 3.000 lira olup kesin teminatı 450 liradır. 
3 — Pazarlık 27/9/1957 Cuma günü saat 15 de Malzeme Müdür

lüğünde yapılacaktır. 
4 — Şartname bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

3603 /1-1 

MÎLLÎ P İ Y A N G O 
15 Eylül 1957 çekilişinde ikramiye 

kazanan numaralar 
Çekiliş tarihi: İS Eylül 1957 
Çekiliş saati : 13.30 
Çekildiği yer : Ankara 
127133 Numara 200-000 lira 
381111 Numara 100.000 lira 
311916 Numara 50.000 lira 
477141 Numara 50.000 lira 

Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
008226, 137810, 19219Ü, 221186, 235912, 293304, 313707, 342958, 
458154, 478893. 

Beşerbîn (5.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
J0O421T, 022276, 025912, 034073, 044914, 047774, 063709, 092465, 
127363, 158985, 161906, 186259, 191784, 268439, 331215, 377327, 
399623, 461120, 469981, 484619. 

îkişerbin (2.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
004204, 004751, 019250, 021769, 021929, 022699, 024292, 037331, 
043313, 054249, 054972, 055512, 059568, 082928, 08301?, 083165, 
0946/3, 117202, 121022, 132713, 139299, 147099, 150594, 152065, 
154946, 158383, 159730, 165631, 172456, 179347, 194447, 206347, 
207837, 223082, 233380, 237862, 238024, 239394, 244328, 247232, 
250452, 252531, 252649, 253718, 254324, 258367, 263173, 264777, 
264981, 268926, 269567, 280164, 283350, 284521, 291403, 293724, 

304011, 312022, 321288, 333824 344261, 349549, 350471, 362470, 
362973, 363482, 366638, 368714 372109, 376321, 877622, 378612, 
378613, 384517, 385511, 394690, 402632, 414223, 414514, 422604. 
427255, 429361, 431035, 431400, 433018, 433197, 435502, 442890 
444712, 445243, 450976, 452218, 454726, -460531, 465865, 467144. 
476310, 476906, 479630, 482704/ 

Biner (1.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
005097, 005858, 007046, 008720, 008891, 009191, 011369, 019089, 
020242, 021286, 027029, 029348, 030401, 035805, 038980, 043956, 
046717, 050803, 056013, 059321, 061518, 061926, 062754, 065651. 
078288, 080379, 080592, 082128, 084473, 085271, 085499, 088202, 
088321, 089282, 091653, 091925, 093192, 094599, 004896, 095400, 
095402, 096190, 099639, 099657, 103352, 104981, 107987, 113310. 
115145, 122370, 126666, 127003, 134386, 13679i/ 137811, 140349, 
141046, 141169, 141886, 141890, 144435, 148315, 153137, 153678, 
154605, 155492, 159907, 160114, 160268, 161320, 162596, 165888. 
170379, 171531, 172672, 173015, 174221, 188804, 188930, 191589, 
194739, 196372, 197911, 200918, 202414, 204528, 204583, 211091, 
211642, 214390, 216340, 217094, 217554, 218500, 227333, 240425. 
240915, 240948, 241Ş38, 241911, 242363, 242523, 242572, 245395, 
248691, 248745, 250880, 251064, 252511, 253341, 255761, 256858, 
257353, 257774, 260290, 260761, 264067, 267020, 267623, 269095, 
272569, 277837, 281033, 284769, 286482, 287773, 290349, 292871, 
295792, 299800, 299936, 300190, 30259% 304594, 308996; 310294. 
314454, 315351, 321943, 323608, 327268, 341470, 341665,. 344447. 
345456, 345533, 345965, 847275, 348919, 352697 352985, 352995. 
357949, 359936, 360895, 363079, 370517, 370863, 372389, 372825, 
373783, 374538, 374795, 380755, 385412, 389194, 391771, 395181. 
395537, 399536, 399983, 401831, 403000, 404501, 405107, 412572 
415784, 418117, 425020, 427044, 431390, 438157, 442152, 445446 
449267, 458018, 458092, 460895, 463817,* 466935,' 467368, 470756 
472120, 473574, 480459, 480991, 492772, 495438, 497338, 498553 

Yüzer (100) lira ikramiye kazanan numaralar: 
Son üç rakamı 016 olan 500 numara; 
Son üç rakamı 075 olan 500 numara; 
Son üç rakamı 611. olan 500 numara; 
Son üç rakamı 739 olan 500 numara. 
Kırkar (40) lira ikramiye kazanan numaralar: 
Son iki rakamı 14 olan 5.000 numara. 
Yirmişer (20) lira ikramiye kazanan numaralar: 
Son iki rakamı 07 olan 5.000 numara; 
Son iki rakamı 93 olan 5.000 numara. 
Onar (10) lira ikramiye kazanan numaralar: 
Son rakamı 7 olan 50.000 numara; 
Son rakamı 9 olan 50.000 numara. 
Biner (1.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar: 

027133, 107133, 117133, 120133, 121133, 122133, 123133, 124133, 
125133, 126133, 127033, 127103, 127113, 127123, 127130, 127131. 
127132, 127134, 127135, 127136, 127137, 127138, 127139, 127143, 
127153, 127163, 127173, 127183, 127193, 127233, 127333, 127433, 
127533, 127633, 127733, 127833, 127933, 128133, 129133, 137133, 
147133, 157133, 167133, 177133, 187133, 197433, 227133, 327133. 
427133. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyelerin 
yarısını, çeyrek biletler de ikramiyelerin dörtte birini alırlar. 

İsparta Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

957/351 
İsparta'nın Pirimehmet Mahallesinden Hüseyin kızı Havva Dereli 

tarafından Atabey'in Onaç Mahallesinden Mustafa karısı Fadime Gök* 
baş, Hisar Mahallesinden Hüseyin fearısı Leylâ Çileli ve Al i Rıza aleyh
lerine açılmış olan (Gaiplik) dâvasının yapılan -muhakemesinden 

Dâvâlı Al i Rıza'nın gösterilen adreste bulunmadığı, ilânen davetiye 
tebliğ edildiği halde mahkemeye de gelmediği, halen bulunduğu yerinde 
bilinmediğinden ilânen gıyap karan tebliğine ve muhakemesinin de 
23/9/1957 Pazartesi günü saat 9,50 ye talikine karar verilmiş olduğun
dan İlân tarihinden itibaren (Beş) gün içinde itiraz etmediği mahke-
meyede gelmediği, kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde 
dâvaya gıyabında devam olunacağı gıyap kararı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 
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fiaşvekâiet Devlet Matbaa* 

Sahile; 17880 19 EYLÜL 195? (R«smi C&zete) 
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Başvekaletten Tebliğ                                                                                                                      Sayfa 
 

Mebus Seçimleri Yenileme Kararı     1 

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulunun Esas No : 1012-4-2 Karar No : 694 No.lu Kararı  1 

 

 

İlanlar     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          




