
T.C. 
Gazete 

Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 -1920 

24 MAYIS 1943 

PAZARTESİ SAYI: 5411 

KANUNLAR 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 

3656 saydı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 4412 Kabul tarihi: 17/5/1943 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklannın tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde derece, unvan ve 
maaşı gösterilen memuriyet çıkarılmış yerine ilişik (2) sayılı cetvelde 
derece, unvan ve maaşı gösterilen memuriyet konulmuştur. 

Madde 2 — Bu kaniim neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümünü icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
18/5/1943 

Derece 

CETVEL (1) 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

S Umum Müdür Muavini 1 80 

Derece 

CETVEL (2) 

Memuriyetin nev'i 

4 Umum Müdür Muavini 

Aded Maaş 

1 90 

5280 sayılı Resmî CaV.etcde nıundırlç 1317 sayılı karat allında haşiye vardır 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 2997 sayılı kanunun 5 inci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4413 Kabul tarihi: 17/5/1943 

Madde 1 — 29 mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı kanunun 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Umum Müdürün Reisliği altında, merkezde biri Tapu Komisyonu 
ve diğeri Memurin intihap komisyonu olmak üzere iki komisyon, teşkil 
olunur. 

Tapu Komisyonunda teftiş heyeti reisi ile muamele ve Kadastro 
ve tapu sicilleri müdürleri ve kadastronun fenne mütaaHik işlerinde 
fen müşaviri ve teşkilâta ait işlerde •de zatişleri ve levazım mudum âza 
olarak bulunurlar. Bu 'komisyon, Umum Müdürlük tarafından havale 
edilen islerle kendisine tevdi olunan kanun ve nizamname lâyihalarını 
ve talimatnameleri tetkik ve kadastronun nerelerde yapılması uygun 
olacağı hakkında mutalea beyan etmek ve tapu sicil müdürleri tarafın
dan akit ve tescil taleplerinin reddine dair verilen kararlar aleyhine 
vukubulan itirazları tetkik ederek karara bağlamak vazifeleriyle mü
kelleftir. 

Memurin intihap komisyonunda, Teftiş Heyeti Reisi ile muamele, 
Kadastro ve Tapu sicilleri müdürleri, fen müşaviri, zatişleri ve levazımı 
müdürü âza olarak bulunurlar. Bu komisyon Tapu ve Kadastro me
mur ve müstahdemlerinin intihap, terfi ve tahvil işlerini görür: 

Memurin intihap komisyonu, aynı zamanda Vekâlet inzibat ko
misyonu vazife ve salâhiyetini haiz olup inzibat işlerine de bakmakla* 
mükelleftir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
'Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Adliye Vekili me

murdur. 
18/5/1943 

No. Başlığı 

Resmi 
M a t t ı r G I M U 

Tertip Cil t Sahile S a y ı 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü teşkilat ve vazifeler 
hakkında kanun 5/6/1936 17 1033 33221 

Orman Umum Müdürlüğü 1943 yılı Bütçe Kanunu 

Kanun Na: 4414 Kabul tarihi: 17/5/1943 

Madde 1 — Orman Umum Müdürlüğünün 1943 malî yılı masraf-
ları için ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (8 349 844) lira 
tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Orman Umum Müdürlüğünün 1943 malî yılı varidatı 
ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (8 349 844) lira tahmin 
edilmiştir. 

Madde 3 — ilişik (C) işaretli cetvelde müsteaidatı gösterilen vari
datın 1943 malî yılında da tahsiline devam olunur. 

Resmî 
idare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 
Dairesi Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

2997 
3 
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Madde 4 — Orman Umum Müdürlüğünün müteferrik müstah
demleri kadrosu ile nakil vasıtaları ilişik ı(lD) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Madde 5 — Fasıl numara'lariyle unvanları bağlı (E) işaretli cet
velde münderiç tertiplerden 3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi muci
bince idaresi zaruri görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bunların kadroları icra Vekilleri 
Heyeti karariyle tesbit ve müteakip yıl bütçesiyle birlikte Büyük Millet 
Meclisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler kadrolarının bütçede mev
cut diğer hizmetin ifasına mütaal'lik kadrolara ilâve mahiyetinde bulun
maması şarttır. 

Madde 6 — 3818 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nuna bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı memuriyetlerden işbu kanuna 
bağlı (L) işaretli cetvelde derece, aded ve maaşları gösterilen memuriyet
ler 1943 malî yılı zarfında mevkuf tutulmuştur. 

Madde 7 — 1943 malî yılı içinde kaıpatılmak üzere (500 000) lira
ya kadar kısa vadeli avans ve hesabı oariler akit ve küşadına Ziraat 
Vekili mezundur, 

Madde 8 — Orman Kanununun istimlâke ait hükümlerinin temini 
ve Devlet orman işletmesinin faydalı görülecek yerlerde tesis ve tev
sii için 1944 malî yılı başından itibaren beş malî yıl bütçelerine kona
cak tahsisattan ödenmek üzere (1 000 000) liraya kadar istikraz aktine 
veya hesabı cari açtırmaya Ziraat Vekili salahiyetlidir. 

Madde 9 — 1508 sayılı kanun mucibince amenajman ve teşcir 
işlerinde çalışacaklara verilecek gündelik tazminat başmühendisler için 
!(350), başmühendis muavinleri için (300) ve mühendisler için (250) 
kuruş olarak hesap olunur. 

Madde 10 — Merkez ve vilâyetler kadrosuna dahil olan memur
larla müstahdemlerin kendi maaş ve unvanlariyle idarenin merkez ve 
taşra teşkilâtının her hangi bir kısmında istihdamları halinde kendi
lerine harcırah veya vekâleten diğer bir işte istihdam edileceklere ve
kâlet maaşı verip vermemeye tayinlerindeki usul ve salâhiyetlere göre 
Ziraat Vekili ve Orman Umum Müdürlüğü salahiyetlidir. 

Madde 11 — Orman Umum Müdürlüğü orta ve mıntaka orman 
mekteplerine senevi Bursa için (245), Bolu için (215) lira ücretle leyli 
talebe alabilir. 

Madde 12 — Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesi 
hükmü Orman Koruma Genel Komutanlık istihbarat masarifi için de 
tatbik olunur. 

Madde 13 — 3116 sayılı Orman Kanununun tesbit ettiği hüküm 
ve şartlar dairesinde ormanların tahdit ve sınırlama işlerine 1943 malî 
yılında da devam olunur. 

Madde 14 — Bu kanun 1 haziran 1943 tarihinden mer'idir. 
Madde 15 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat 

Vekilleri memurdur. 

18/5/1943 

A - CETVELİ 
1943 

senesi için 
kabul edilen 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira 

BlKİINCÎ KISIM 

CÜZLERDE MÜŞTEREK MUHASSASAT 

Birinci bap 

Maaş, ücret, tahsisat 

1 Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre verilecek zamlar 
1 Memurlar maaşı 2 182 013 
2 Açık maaşı 3 000 
3 Çocuk zammı 35 000 

[Ücretlilerin zammı da bu tertipten verilir.] 
4 Yakacak zammı 10 000 

[Ücretlilerin zammı da bu tertipten verilir.] 

Fasıl yekûnu 2 230 013 

1943 
senesi iğin 

kabul edilen 
F. M. Muhassasatın nev'i Lira 

2 Merkez ücretleri 
1 Memurlar 3 094 
2 Müteferrik müstahdemler 27 802 

Fasıl yekûnu 30 896 

3 Vilâyetler ücretleri 
1 Memurlar 223 269 
2 Müteferrik müstahdemler 65 622 

Fasıl yekûnu 288 891 

4 Muvakkat tazminat 32 000 
5 Tekaüt, dul, yetim maaşları ve tahsisatları 90 000 
6 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi (mucibince 

verilecek tekaüd ikramiyesi 20 000 
7 2233 sayılı kanun mucibince askerlik dersi mu

allimlerine verilecek ücret 855 

Birinci bap yekûnu 2 692 655 

İkinci Bap 

Masraf 

8 Mefruşat ve demirbaş 12 000 
9 Levazım 

1 Tenvir ve (teshiri 50 000 
2 Kırtasiye 20 000 

Fasıl yekûnu 70 000 

10 Mütenevvi masraflar 
1 Müteferrika 15 000 
2 İcar bedeli 70 000 
3 Matbu evrak ve defterler 60 000 
4 Melbusat 4 000 
5 Banka ile yapılacak para nakil masrafı 7 000 
6 Banka veznedarlık ücreti 8 000 
7 Pasif korunma ve bilûmum nakil masrafları 15 000 

Fasıl yekûnu 179 000 

11 4306 sayılı kanun mucibince verilecek giyim eş
yası bedeli ve bilûmum masrafları 40 085 

12 Nakil vasıtaları masrafları 
1 Mubayaa bedeli 24 000 
2 İşletme 6 000 
3 Tamir 2 500 

4 Hayvan yem bedelleri ve sair bütün masrafları 20 000 

Fasıl yekûnu 52 500 

13 Mahkeme harç ve masrafları 
1 Mahkeme masrafları 70 000 
2 Mahkeme harçları 60 000 

Fasıl yekûnu 130 000 

14 Daimî memuriyet harcırahı 45 000 
15 Muvakkat memuriyet harcırahı 180 000 
16 Müfettişler harcırahı 25 000 
17 Muhabere ve mükâleme 

1 Resmî-telefon ıtesis ve mükâleme bedeli 4 50C 
2 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 15C 
3 Posta ve telgraf ücreti 53 705 

Fasıl yekûnu 58 355 
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M. Muhassasatm nev'i 

18 Tedavi ve tazminat 
1 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, 

yol ve saire masrafları 
2 Amelenin tedavi, ilâç ve yol masraflariyle bunla

ra verilecek tazminat 

19 

20 
21 

22 
23 
24 

25 

26 

i27 

28 

29 
30 
31 
32 

1943 
senesi için 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

500 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

5 500 

Üçüncü Bap 

Mektepler ve kurslar 
Mıntaka orta ve orman mektepleri 
Kurslar 
Kamp masrafları 

Fasıl yekûnu 

Devleft işletmeleri için m'ütedavil sermaye 
Tahdit ve sınırlama, amenajman, teşçir ve fidan
lıklar, hastaiıklar, haşereler ve yangınlarla mü
cadele, istimlâk, fennî tecrübeler orman ev
leri [1] 
Harita ve kadastro [1] 
Ankara ve civarının teşciri ve Ankara fidanlığı 
Telifat, neşriyat ve propaganda 
[İktisadî ve meslekî mecmualar, kitaplar, (harita
lar telif ve tercüme ücretleriyle tabı, neşir, ücret, 
bedel ve masrafları, filim ve filim makineleri mu
bayaa, ihzar ve kira bedelleri, istihbarat ve pro-
(paganda masrafları ve bu masraflara müteferri 
yardımlar.] 
Ecnebi memleketlerdeki kongre ve konferanslara 
iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları ve bey
nelmilel ormancılık merkezi âza iştirak hissesi 

Dördüncü Bap 

Müteferrik Masraflar 

Arsa ve binaların mubayaa, istimlâk inşa ve tesi-
satiyle mevcutlarının tamir ve tevsii ve inşaa't ile 
esaslı tamiratın kontrol memurları ücreti ve sair 
masraflar 
Ecnebi mütehassıs ve tercümanları 
[Azimet ve avdet yol paralariyle mukavele ile 
kabul edilecek masraflar buradan verilir.] 
Staj ve ihtisas için yabancı memleketlere gön
derilenlere yardım 
Reddiyat 
Masarifi gayri melhuza 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

797 440 

150 000 
1 000 
8 000 

159 000 

600 000 

496 000 
1 

85 000 
3 000 

3 500 

Üçüncü bap yekûnu 1 246 501 

4 000 
1 

1 
20 000 

1 
4 000 

[1] Orman, imar, işletme, tahdit, sınırlama, amenajman, mücadele, teşcir 
ve fidanlıklar işlerinde kullanılacak memur ve müstahdemlerin ücret ve harcırah
ları ve muvakkaten dışardan memur edilenlerin harcırahları, amele yevmiyeleri, 
katiyat, nakliyat ve tathirat ve toplama ve işletme masrafları, alât, ve edevat, ça
dır, boya, malzeme, telefon makinesi ve malzemesi mubayaası ve bu işler için 
yapılacak ev, kulübe, ahır, yol ve köprü tesisat ve tamirat masrafları, silâh ve 
cephane mubayaası, ilâç bedeli ve doktor ve veteriner vizite ücretleri, orman 
ve arazi mubayaa ve istimlâk tazminat bedelleri, vergi, resim, pul ve sair tekâlif 
ile ilân ve tebligat ücretleri. 

M. 

33 

34 
35 

36 

37 

38 

39 
40 
41 

42 

43 
44 

Muhassasatm nev'i 

1 1941 yılı borçları karşılığı 
2 1940 » » » 
3 1939 » » » 
4 1938 » » » 

1943 
senesi için 

kabul edilen 
Lira 

4 500 
2 700 
2 300 
2 100 

Fasıl yekûnu 

Orman fakültesinden çıkacak orman mühendis
lerine 1437 sayılı kanun mucibince verilecek 
avans 
Hükmedilmiş borçlar 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa kar
şılığı 

(Dördüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İ K İ N C İ KISIM 
ORMAN KORUMA TEŞKİLÂTI 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre verilecek zamlar 
1 Maaş 
2 Çocuk 'zammı 

[Ücretlilerin zammı da ,bu tertipten verilecektir.] 
3 Yakacak zammı 

[Ücretlilerin zammı da bu tertipten verilecektir.] 

Fasıl yekûnu 

Ücret 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

4306 sayılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası 
ve masrafları 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Mütenevvi masraflar 
Kırtasiye 
Matbu evrak ve defterler 
Müteferrika 
İcar bedeli 
Pasif korunma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
3 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon tesis ve mükâlem; bedeli 
Muayyenat 
Taymat ve tayın bedeli 
[Talimgahların iaşe ve sabun'masraflariyle eratın 
tayın bedelleri, fırınlarda müstahdem işçi yevmi
yeleri ve buralarda kullanılan alât, edevat ve leva
zım bedelleri, fırın kiralan, erzak ambarı tamir ve 
kira masrafları, zahire öğütme masrafları, mevad-
dı iaşe temizleme ve havalandırma ve bunlara ait 
malzeme mubayaa masrafları, levazım ayniyatının 
muayene ve tahlil masrafları ile levazım muaye
ne komisyonlarının ve kimyahanelerinin alât, ede
vat ve ecza mubayaa ve tamir ve muhafaza masraf-

11 600 

5 300 
3 000 

65 345 

113 248 

849 844 

841 000 
1 000 

2 000 

844 000 

73 646 
13 040 

86 686 

3 243 
9 000 
2 000 

7 500 
9 200 
8 000 

28 000 
1 000 

53 700 

13 558 
55 000 
3 C00 

71 5$^ 

2 600 

1 734 213 
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M. Muhassasatın nev'i 

lan, mevaddı iaşe, 'kap ambalaj ve muhafaza mas
rafları, mutfak ve yemek takımları kalaylama 
masrafları, mutfak dolapları mubayaası.] 
Yem 
[Hayvan besleme masrafları, arpa ve yulaf kırma, 
ezme, temizleme masraflariyle bunlara ait makine 
ve malzeme mubayaa ve tamir masrafları.] 
Mahrukat, tenvir ve teshin 
[Askerî binaların tenvir ve teshin, soba ve tefer
ruatının mubayaa, tamir ve vaz'iye masrafları, 
(1 000) İh aya kadar fırın, mutfak, çamaşırhane, 
bulaşıkhane, hamam ve ocak tamir masrafları, 
(500) liraya kadar elektrik tesis ve tamir masraf
ları, ampul, lüks ve sair lâmba ve teferruatının 
mubayaa ve tamir masrafları, fırınlarda ekmek pi
şirme ve mahrukat masrafları,] 

1943 
senesi için 

kabul edilen 
Lira 

35 000 

45 Levazım ve teçhizatı askeriye 
1 Melbusat 

[Eratın ve odacıların bilûmum diyecekleriyle bun
ların imalinde kullanılacak malzeme bedelleri, 
imal, tamir ve ambalaj masrafları ve bu hizmet
lerin ifasında kullanılacak işçilerin ücretleri ve 
dikiş makineleri.] 

2 Teçhizat 
[Peksimet torbası, arka çantası, kilim, battaniye, 
kar gözlüğü, gemici feneri, matra, yatak takımları 
ve karyola, boru fifre ve trampete, yanığın söndür
me malzemesi, mutfak ve sofra takımları, yemek 
ve su kapları, hamam takımları, her nevi çadır le
vazım, kiler ve ambarlarda kullanılan tartı ve ölç
me aletleri mubayaa ve tamir ve bu maddedeki 
malzemenin ambalaj masraflariyle işbu levazımı 
askeriye faslına ait ambarların tamir masrafları.] 

Fasıl yekûnu 

46 Nakliyat 
[Bilcümle esliha, mühimmat, erzak, yem, mahru
kat, eşya ve malzeme nakliyatiyle bunların tahmil 
ve tahliye masrafları, erat ve hayvanların her nevi 
vesaitle nakil masrafları, tedavi, muayene ve teb-
dil'hava için tabip ve sıhhi heyetlerce herhangi bir 
yere gönderilmesine sıhhi lüzum görülen subay ve 
askerî memurlar ile gedikli erbaşlar ve erlere veri
lecek yol masrafları, yürüyüş halindeki birlikle
rin subay, askerî memur ve erlerin yatacakları 
yerlerin konak masrafları ve bunların hayvanla
rının ahır masrafları, takım komutanlarının hay
vanla çıktıkları gezilerde hayvanlarının han üc
retleri, askerî mahkemelere celp ve sevkoıluma-
caklarla askerî mahkemelerce verilecek ceza hü
kümlerinin infazı için bir mahalle gönderilecek 
erat ile bunların muhafızlarının yol masrafları ve 
orman yangınlarına gidecek olan erlerin nakliye 
masrafları bu tertipten verilir.] 

47 Muhtelif levazım 
1 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 

['Demirbaş ve miatlı talim ve terbiye malzemesi 
mubayaa masrafları ve gizleme malzemesi ve pa
laska takımları, tüfek kayışı mubayaa masrafları.] 

2 Muytabiye levazımı 
[Yem torbası, yular başlığı ve sapı ve kaşağı, 
gebre, fırça, kolan, sünger, payibent, köstek, nal, 
mıh, tavla halatı, belleme, çul, nalbant takımı ve 
heybesi, seyyar yalaklar, mekkâri tevhit ve yük se
merleri ve urganları mubayaasiyle bunların imal, 
tamir ve ambalaj masrafları.] 

55 000 

Fasıl yekûnu 1 824 213 

425 000 

39 000 

464 000 

64 000 

18 000 

4 000 

M. Muhassasatın nev'i 

49 

50 

51 

52 
53 

Levazımı sıhhiye 
[Ecza ve malzemei sıhhiye mubayaası masrafları 
ve tedavi ücretleriyle revirlere ait bilcümle eşya 
ve malzeme mubayaa ve tamir masrafları ve bu 
eşya ve malzemenin temizleme ve yıkama mas
rafları.] 
Levazımı baytariye 
[Bilûmum ecza ve malzemei baytariye muba
yaası.] 

Fasıl yekûnu 

Hayvan mubayaası 
ıNakil vasıtaları 
[Tamir ve tamire ait yedek malzeme mubayaası 
ile işletme masrafları.] 
İnşaat ve tamirat 
[Hali inşadaki posta barakalarının ikmali ve ta
mir masrafları dahil.] 
Mahkeme masrafları 
[Orman koruma suçlarından dolayı maznun, sa
bit, ehlivukuf olarak sivil mahkemelere cellbolu-
nan Orman Koruma Genel Komutanlık mensup
larına verilecek zaruri yol masrafları.] 
İstihbarat 
Geçen yıl borçları 

1943 
senesi iğin 

kabul editan 
Lira 

18 000 

2 000 

42 000 

10 000 
2 500 

10 000 

1 500 

4 000 
5 000 

İkinci kısım yekûnu 3 500 000 

iUMOMÎ YEKUN 8 349 844 

F. M. 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1 Devlet ormanlarında mevcut mukaveleler ve ya
pılacak satışlar 

2 ıVakıf ve hususi ormanlar 
3 Müteferrik hasılat 
4 Orta mektepler hasılatı 
5 1941 senesi hesabı katisine göre varidat fazlası 
6 Devlet işletmelerinden alınacak orman tarife 

bedeli 
7 Umumî bütçeden yapılacak yardım 

1943 
senesi için 

tahmin edilen 
Liri 

4 113 831 
100 000 
220 000 
11 105 

1 616 148 

538 760 
1 750 000 

UMUMÎ YEKÛN 8 349 844 

CETVELİ 

Varidatın müstenit olduğu kanun 
ve nizamnamelerin 

Tarihi Nev'i No. Hülâsa 

8/2/1937 Kanun 
13/6/1938 » 

3116 Orman Kanunu 
3444 (Orman Kanununa ek kanun 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

Daktilo 

Şoför 

100 
90 
85 
75 

100 



24 MAYIS 1943 (Resmî Gazete) Sayfa ; 5073 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Motosiklet Şoförü 
Muakkip 
Basodacı 
Kaloriferci 
Odacı 

» 
» 
!» 

Mmtaka ve Orman Mektepleri 

70 
60 
60 
50 
50 
45 
35 
30-

Askerlik Dersi Muallimi (10) avlık 2 36 Daktilo 
Şoför 2 50 » 
Aşçı 2 50 1» 
Balı ovan 2 50 Motosikl 
Gece Bekçisi 2 40 Odacı 
Hademe 2 40 Hamal 

» 6 35 Aşçı 
» 10 30 
> 6 25 

6 20 Orta ve 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Şoför 
Daktilo 
Odacı 

VİLAYETLER 

İkinci kısım 

Orman Koruma Genel Komutanlığı 

Mektepler Leyli Talebeleri 

1 
3 

58 
10 
50 

1 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
• 

280 

70 
70 
30 
25 
20 

100 
90 
70 
70 
45 
50 
50 

Aded 

1 

1 
1 

1 

7 

1 
7 

No. Nev'i Markası 

6 Motosiklet 

12 Kamyonet 
Traktör 

102 Motosiklet 

Çift atlı araba 

Tek atlı araba 
Binek ve sürüm 
hayvanı 
Kaptıkaçtı 

Kamyonet 

Çift atlı araba 
Binek ve sürüm 
hayvanı 

Biemme 

Fort 

Honomak 

Zündap 

Nakil vasıtaları 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

701242 Divanı Muhasebat ve diğer Devlet 
daire ve müesseselere evrak naklin
de kullanılmaktadır. 

18-4396794 Eskişehir fidanlık işlerinde 
25167/18902 içel okaliptüs teşcir sahaları sürüm 

işlerinde. 
Orman Koruma Genel Komutanlık 
daire hizmetlerinde 
Fidanlık ve teşcir işlerinde kulla
nılmaktadır. 

» » » » 

Umum müdürlük servisinde kulla
nılmak üzere mubayaa olunacaktır. 
Fidanlık ve teşcir işlerinde kullanıl
mak üzere mubayaa olunacaktır. 

» » » » 
» » » » 

Devlet orman işletmesi revirlerinde mevcut motorlu ve motorsuz nakil^ vasıtaları 

31 Kamyon Fargo 98 T 13527 Karabük işletmesi tomruk nakliya
tında kullanılmaktadır. 

1 32 » » 98 T 12793 » 
1 33 » » 98 T 12787 » 
1 34 » » 98 T 12790 » 
1 35 » Diyamont 95 — 1345 » 
1 36 » » 95 — 1263 » 
1 37 » » 95 - 1524 » 
1 38 » » 95 — 1262 » 
1 39 » » 95 — 1273 » 
1 40 » » 95 — 1336 » 
1 » Fargo T. 118.58082 » 
1 » » » 58089 » 
1 » » » 58079 » 
1 » » » 58078 » 
1 » » » 58075 » 
1 » » » 58O70 » 
1 » » » 58065 » 
1 » » » 58061 » 

Devlet orman işletmeleri revirlerinde mevcut motorlu 

1 3 Kamyon Opelbilitz 39. Br. 10557 Dursu 
yatınc 

1 4 » » » 11193 » 
1 5 » » » 10482 
1 6 » » » 11578 
1 7 » » 11116 

motorsuz nakil vasıtaları 

Miadı 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Lira tarihi 

700 8/5/1941 
2 750 10/1/1939 

4 985 10/5/1939 

675 8/5/1941 

3 500 
3 500 
3 500 
3 500 

700 
700 
700 
700 
700 
700 

8 050 
8 050 
8 050-
8 050 
8 050 
8 050 
8 050 
8 050 

2 025 
2 025 
2 025 
2 025 

16/5/1940 
16/5/1940 
16/5/1940 
16/5/1940 
1/1/1942 
1/1/1942 
1/1/1942 
1/1/1942 
1/1/1942 
1/1/1942 

17/8/1942 
17/8/1942 
17/8/1942 
17/8/1942 
17/8/1942 
17/8/1942 
17/8/1942 
17/8/1942 

11/8/1939 
11/8/1939 
11/8/1939 
11/8/1939 
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Aded No. Nev'i Markası Motor No. 

1 8 Kamyon Fort B.B. 18-6566605 
1 9 » » » 18-6713177 
1 10 » » » 18-6759861 
1 11 » » » 18-6763787 
1 12 » » » 18-6746067 
1 13 » » » 18-6609306 
1 14 » » » 18-6763816 
1 15 » » » 18-6614306 
1 Elıesler C. 7. 21-101 
1 59 » Doç 76-6010 

1 18 » Fargo 98. T. 12792 

1 » 58071 

1 » 59137 
1 > 58051 
1 58133 
] 6 •» Fort 406050 
1 Fargo 58062 

1 » » 58067 
1 » » 58085 
1 67 » Fort 4006134 

1 68 » Sutbeyker 1148/1131 
1 69 » » 1128/1143 
.1 70 » » 1185/1132 
1 71 » » 1146/1136 
1 72 » » II35/II81 
1 63 » Fort 40-6049-A. 

1 9 » » 6050/20-25 

1 34 » » 18/4664630 

1 80 » Fargo T. 118-58076 
1 71 » Sevrol« 5031966 

108 Kamyon 
145 Binek ve sürüm 

hayvanı 
36 At arabası (birisi 

tek ve diğerleri çift 
atlı) 

27 Manda, öküz arabası 
20 Öküz 
22 Manda 
18 Katır 
82 At 
200 Manda 
200 Manda arabası 
101 Öküz arabası 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Dursunbey İşletmesi tomruk nakli
yatında kullanılmaktadır. 

» » » » 
» » » » 

Giresun işletmesi tomruk nakliya
tında kullanılmaktadır. 
Eskişehir işletmesi tomruk nakliya-
yatmda kullanılmaktadır. 
Düzce işletmesi tomruk nakliyatın
da kullanılmaktadır. 

Miadı 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 
Lira taıihi 

» 
» 
» » » » 
5> » » » 

Artvin işletmesi tomruk nakliyatın
da kullanılmaktadır. 

» » t» » 
» » f » » 

Daday işletmesi tomruk nakliyatın
da kullanılmaktadır. 

Sinob işletmesi tomruk nakliyatın
da kullanılmaktadır. 
Bolu işletmesi tomruk nakliyatında 
kullanılmaktadır. 
Devrek işletmesi tomruk nakliya
tında kullanılmaktadır. 

» » » <» 
Karabük işletmesi tomruk nakliya
tında kullanılmaktadır. 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
İsletmelerin binek ve sürüm işlerin
de kullanılmaktadır. 

» 
» » » 
» » » 

Yeniden mubayaa edilecektir. 

2 025 11/8/1939 
7 797 9/11/M2 
7 797 9/11/1942 
7 797 9/11/1942 
7 797 9/11/1942 
7 797 9/11/1942 
7 797 9/11/1942 
7 797 9/11/1942 
4 250 31/7/1912 

4 000 8/12/1941 

3 500 1/6/1941 

8 050 24/7/1942 
8 050 24/7/1942 
8 050 24/7/1942 
8 050 24/7/1942 
3 500 8/8/1942 

8 050 17/8/1942 
8 050 17/8/1942 
8 050 17/8/1942 

5 850 1/10/1942 
7 342,89 1/10/1942 
7 342,89 1/10/1942 
7 342,89 1/10/1942 
7 342,89 1/10/1942 
7 342,89 1/10/1942 

51100 9/11/1942 

4 650 9/11/1942 

4 450 24/7/1942 
8 050 17/8/1942 

5 000 31/7/1942 

13 

22 
23 
26 

27 

E - CETVELİ 

Masrafın nev'i 

Mahkeme masrafları 
Mahkeme harçları 
Taıhdil v sınırlama, amenajman, teşcir ve fidanlıklar, hasta
lıklar, haşereler ve yangınlarla mücadele, istimlâk, fennî tec
rübeler, orman evleri. 
Harita ve kadastro 
Ankara ve civarının teşciri ve Ankara fidanlığı 
Arsa ve binsların mubayaa, istimlâk, inişa ve tesisatiyle mev
cutlarının taımir ve tevsii ve inşaat ile esaslı tamiratın kontrol 
memurları ücreti ve sair masrafları. 
Ecnebi mütehassıs ve tercümanları. 

Derece 

L - CETVELİ 

M e m u r i y e t i n nev ' i 

MERKE' 

Şube 
Şube 

Mudüru 
Müdür Muavini 

VİLÂYETLER 

Birinci Sınıf Kıdemli Orman Müheıdis Muavini 
İkinci Sınıf Kıdemli Orman Mühendis Mjavini 
Üçüncü Sınıf Kıdemli Orman Mühendis Muavini 

Aded Maaş 

3 
7 

70 
40 

70 
60 
50 
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K A R A R N A M E L E R 

Kararname No: 19541 

Ordu Vilâvetinin Bulaman Nahiyesinin Zavi Köyünde bulunan ve 
imtiyazı 22/10/1930 tarihli kararname ile mekşufen izzet Pertev Karmi-
nati uhdesine ihale edilmiş olan bakır madeni imtiyazının feshine dair 
olup Devlet Şûrası Reisliğinin 25/2/1943 tarihli ve 43/35/2878 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen Üçüncü Daire ve Umumî Heyet mazbataları icra 
Vekilleri Heyetince 3/3/1943 tarihinde tetkik edilerek ilişik mazbatalara 
göre fesih muamelesinin yapılması kabul olunmuştur. 

3/3/1943 

REISICUMHUR 
ISMET INÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekil. 
Ş. SARAÇOĞLU H. S. MENEMENCıOĞLU A. R. ARTUNKAL R. PEKER 

Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekili 
N. MENEMENCIOĞLU F. AĞRALl YÜCEL A. F. CEBESOY 

İktisat Vekili Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
SIRRI DAY Dr. H. ALATAŞ R. KARADENIZ 

Ziraat Vekili 
Ş. R. HATlPOĞLU 

Münakalât Vekili 
F. ENGİN 

Ticaret Vekili 
Dr. B. UZ 

Devlet Şûrası Üçüncü Dairesinin 12/12/1942 tarih ve 
1123 E. / 167 K sayılı karan 

ÖZÜ: 
Ordu Bulaman Nahiyesindeki Zavi bakır 
madeni imtiyazının feshi hakkında: 

Ordu Vilâyetinin Bulaman Nahiyesine bağlı Zavi Köyünde kâin ve 
mekşufen izzet Pertev Karminati uhdesine ihale edilmiş olan bakır ma
deni imtiyazının feshi hakkında olup yüksek Başvekâletin 12/8/1942 
tarih ve 6/3167 sayılı tezkeresiyle Devlet Şûrasına irsal ve dairemize 
tevdi buyurulan iktisat Vekâletinin 8/8/1942 tarih ve 5/4124 sayılı tez
keresine bağlı Maadin Umum Müdürlüğünün 27/7/1942 tarihli mazbata
sında : 

1 — Ordu Vilâyetinin Bulaman Nahfyesinin Zavi Köyünde kâin 
olup mekşufen Hükümete ait bulunan bakır madeninin işletilmesi imti
yazı: 

a) imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene içinde 
(175.000) lira sermayeli bir Türk Şirketi teşkil etmek, 

b) imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren iki sene içinde 
maden sahası dahilinde jeolojik tetkikat ve bu tetkikata müsteniden bir 
jeolojik harita yaptırarak neticei te'kikmi fennî bir raporla Vekâlete 
bildirmek; 

c) ikinci sene nihayetine kadar Bulaman'a kadar nakliyata salih 
bir yol yaptırmak, 

d) Üçüncü seneden itibaren asgarî 1.000 ton maden çıkararak % 5 
nispî resim Ve işbu nispî resmin % 6 sı nispetinde teçhizatı askeriye ter
tibi vererek sevk etmek, çıkarıp sevkedemediği takdirde bu miktara ait 
nispî resim tahsil edilmekle beraber imtiyaz fesih ve teminat akçesi irat 
kaydedilmek, 

e) Senevi tesbit edilen miktar cevheri ihraca madenin kabiliyeti 
fenniyesi olmadığı takdirde masarifi mültezime ait olmak üzere Vekâ
letçe tâyin olunacak bir heyeti fenniye tarafından maden mahallinde 
tetkikat yapılarak verilecek rapora gö j imtiyazın devam veya feshine 
karar verilerek teminat mektubu iade veya irat kaydolunmak» 

f) Teslim tarihinden itibaren madende mültezim tarafından verilen 
on bin liralık teminat akçesinin iki misli kıymetinde tesisat vücude geti
rildiğinde teminat mektubu mültezime iade edilmek şartiyle 22/10/1930 
tarihli kararname ile İzzet Pertev Karminati uhdesine ihale edilmiş ve 

mezkûr şartların ifasını teminen on bin liralık teminat mektubu alın
mıştır. 

2 — Mültezim tarafından verilen 8/6/1932 tarihli istidada, bu ma
dende yaptırdığı hafriyat neticesi kükürtlü bakır yerine manganez zuhu
ratına tesadüf edildiği ve yirmi beş bin lira'raddesinde bir para sarfiyle 
bir çok mağaralar ve büyük hendekler açıldığından bahisle; mahallinde 
tetkikat yaptırılarak on bin laralık teminat mektubunun iadesi talep 
edilmiştir. 

Bilâhara mültezimin 28/2/1935 tarihli istidasında, madenin şartna
mede yazılı muayyen miktarda cevher çıkarmağa fennî kabiliyeti olma
dığı iddia edilerek şartnamenin 26 nci maddesi mucibince masrafı ken
disine ait olmak üzere mahallinde tetkikat yaptırılması istenilmiştir. • 

3 — Bunun üzerine fennî tetkikatta bulunmak için maden mahalli
ne gönderilen Umum Müdürlüğümüz Fen Heyeti Mühendislerinden Hu
lusi Orpen tarafından yapılan tetkikat neticesi verilen 5/5/1938 tarihli 
raporda, mültezimin fennî rapor ve harita vermekten başka diğer taah
hütlerini yerine getirmediği, mahdut bir kısımda muntazam ve zengin 
gözüken mostra vaziyetlerine nazaran bu kısımda belki malî sebepler 
dolayısiyle taharriyata -devam edilmediği, ilerideki inkişaf vaziyetleri 
göz önünde tutularak madeni bu bakımdan terk veya imtiyazın feshedi-
lemiyeceği, esasen madenin senevi mecbur olduğu miktarı verecek du
rumda ihzar olunmadığı bununla beraber sevkiyat bakiyesi olarak saha 
dâhilinde kalmış küçük bir âtoktan alınan numuneler iyi derecede olursa 
bu maden üzerinde taharriyatm tamika değer olduğunun bir kat daha 
sabit olacağı iddia edilmiş ve teslim tarihinden itibaren madende mah
dut galeriler ve yarmalar istisna edilirse tesis namı altında hiç bir şey 
yapılamadığı cihetle teminat mektubunun mültezime iadesine imkân 
olmadığı bildirilmiştir. 

4 — Başmühendisliğin mezkûr rapora ilişik 11/5/1938 tarihli ya
zısında Zavi bakır madeni hakkında, mültezim teahhüdatmı yerine ge
tirmemiş olmakla beraber teminatın iade veya irat kaydedilebilmesi 

.için imtiyaz şartnamesi mucibince masarifi mültezime ait olmak üzere 
Enstitü tarafından esaslı tetkikat ve taharriyat yapılması ve onun neti
cesine göre katî hüküm verilmesi mütalâa kılınmıştır. 

Verilen rapordan ve mahallinde icra ettirilen tetkikattan kâfi de
recede taharriyat»yapılmadığı anlaşıldığından mültezime taahhütlerini 
yerine getirmesi için şartnamenin 14 üncü maddesine tevfikan 6 ay 
mühlet verilmiştir. Bu mühlet 28/5/1939 tarihinde hitam bulmuştur. Bu 
müddet zarfında mültezim tarafından hiç bir faaliyet gösterilmemiştir. 

5 — Mültezim vekili tarafından verilen 20/4A939 tarihli bir isti
dada, mezkûr madenin şartnamesi hükümlerine riayet edilerek harita 
tesisat ve hafriyata ait plânlar 1931 senesinde takdim kılındığı bildiril
miş ve müekkilinin ilk müracaat tarihi ile mahallinde icra olunan tet
kikat tarihi arasında yedi sene kadar bir zaman geçirilmiş olmasına bi
naen yapılan tetkikattan müsbet bir netice elde edilmiyeceği ileri sürü
lerek teminat mektubunun müekkiline iadesi talep edilmiştir. 

|6 — Bu vaziyet karşısında imtiyazın feshi cihetine gidilip gidile-
miyeceği ve teminat mektubunun irat kaydedilip edilemiyeceği Hukuk 
Müşavirliğinden sorulmuş ve alınan 5/10/1939 tarih ve 35748/748/3 sa
yılı cevabi müzekkerede, imtiyaz şartnamesinin 14 üncü maddesi hük
müne nazaran altı aylık munzam mühlet verildiği halde mültezimin şir
ket teşkil etmemiş ve şartnamenin hususi maddelerindeki taahhütlerini 
yerine getirmemiş olması karşısında mezkûr maden imtiyazının feshi ve 
teminatın irat kaydedilmesi lâzım gelmekte isede, şartnamenin 26 nci 
maddesinin 4 numaralı bendinde «senevi tesbit edilen miktar cevheri ih
raca madenin kabiliyeti fenniyesi olmadığı takdirde masarifi mültezi
me ait olmak üzere Vekâletimizin tâyin edeceği bir fen heyeti tarafın
dan maden mahallinde tetkikat yapılarak verilecek rapora göre imti
yazın devam veya feshine karar verileceği ve teminat mektubunun iade 
veya irat kaydolunacağı»1 tasrih edildiğinden, dosyada mevcut 5/5/1938 
tarihli mühendis raporu bir fen heyeti tarafından yapılan tetkikata 
müstenit olmadığı gibi metninde işaret edildiği üzere madenin fennî 
kabiliyetsizliği hakkındaki iddianın varit olup olmadığı katiyetle tâyine 
medar olabilecek kabiliyette bulunmadığı cihetle, mezkûr madenin ih
racat kabiliyeti hususunda bir fenlıeyeti tarafından mahallinde tetkikat 
yaptırıldıktan sonra varılacak neticeye göre mezkûr maden hakkında' 
olunacak muamelenin teemmül edilmesi muvafık olacağı bildirilmiştir. 
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7 — Bu madene ait imtiyaz şartnamesinin 26 ncı maddesi muci-
bince madenin imal kabiliyeti hakkında, mesarifi mültezime ait olmak 
üzere maden mahallinde icabeden tetkîkatın bir heyete yaptırılmak şar-
tiyıle, Maden Tetkik ve Arama «M. T. A.» Enstitüsünce icrası 7/6/1941 
tarihinde yüksek tasviplerine iktiran eylemiş ve keyfiyet 4/7/1941 tarih 
ve 5/3583 sayılı yazımızla Enstituye bildirilmiştir. 

Genel Direletörluğundeu 
sayılı tezkerede, mezkûı 
mühendis Kovenko ve 
tetkikat neticesi tandım 
raporun bir suretinin 

Maden tetkik ve Aratma «M T.A.» Ens'titusu 
cevap olarak alınan 29/9/1941 torik ve 197/6429 
maden mahallinde Enstitü mütehassıslarından 
Mühendis Server Atabek taraflarından yapılan 
olunan 12/9/1941 tarih ve derleme 160 sayılı 
gönderildiği bildirilmiştir 

Mezkûr rapor Umum Müdürlüğümüz Fen Heyetince tetkik oluna-
rak yazılan 4/11/1941 tarihli mütalâada, Mühendis Kovenko ve Mühen-
dis Server Atabek taraflarından verileni raporda, madenin kemmiyet 
ve keyfiyet itibariyle ehemmiyetsizliği tebarüz ettirilerek % 1-2 bakın 
muhtevi cevherin iktisadi bakımdan flotasyona da elverişli bulunmadığı 
Ve senevi 1000 ton (Export) cevher istihsaline de. imkân olmadığı kana-
atı izhar edildiği cihetle» şartnamenin 26 ncı maddesinin 4 üncü bendin-
deki sarahata binaen istihsal kabiliyeti görülmeyen ha maden imtiya
zının feshinde ve teminat mektubunun iadesinde fennî bakımdan bir 
mahzuı olmadığı bildirilmiştir. 

Senevi tesbit edilen miktar cevheri ihraca madenin kabiliyeti fen-
niyesi olmadığı anlaşıldığından şartnamenin 26 ncı maddesinin 4 uncü 
bendi mucibince teminat mektubunun iadesi ve imtiyazın feshi kap 
etmektedir. 

Bu itibarla mültezim hesabına Maden, Tetkik vc Arama Enstitü 
sunce yapılan masrafların tutarı bulunan 642 lira 86 kuruşla mülte
zimin 1941 ve 1942 seneleri resmi mukarrerinden borcu olup tediye gu 
nüne kadar olan faiziyle birlikte teminat mektub muhteviyatından 
ödenmesi 15/7/1942 tarihli ve 5/3644 numaralı tezkeremizle* Osmanlı 
Bankası Direktörlüğüne bildirilmiş olan 153,48 lira güzeşte faiziyle 
binlikte teminat mektubu muhteviyatından mahsup edildikten sonra 
mütebaki kısmının mültezime iadesine ve imtiyazın feshi hususunun 
Yüksek Başvekâlete arama ve bir diyeceği varsa 60 gün içinde Devlet 
Şûrasına müracaatta serbest bulunduğunun mültezime veya vekiline 
tebliğine müsaade Duyurulmasını arzederiz.» denilmiştir. 

Bu hususta bir diyeceği varsa 60 gun içinde Devlet Şûrasına mü
racaat edebileceğine dair olan ihbarnamenin imtiyaz sahibi vekiline 
tebliğ edildiğine dair 31/8/1942 tarihli ilmühaber Vekâletten 25/9/1942 
tarih ve 5/4985 sayılı tezkere ile gönderilmiş ve bugüne kadar usul 
dairesinde dairemize bir müracaat vukubulmamıştır. 

Gereği düşünüldü: 
Ordu Vilâyetinim Bulaman Nahiyesine bağlı Zavi köyünde kâin 

ve 22/10/1930 tarihli kararname ile mekşufen İzzet Pertev Karminati 
uhdesine ihale edilmiş buluman bakır madeni şartnamesinin 26 ncı 
maddesinde tesbit olunan senevi ihraç edilecek tonaî miktarında cevher 
istihsaline kabiliveîi fenniyesi olmadığı Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü mütehassıslarından mürekkep bir fen heyetince mahallinde yapılan 
tetkikat üzerine tanzim olunan 12/9/1941 tarihli rapordan anlaşılmış 
bulunmasına nazaran şartnamenin mezkûr 26 ncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasına uygun buluna/ı fesih muamelesinin tasvibi ittifakla mütalâa 
kılınarak evrakın Yüksek Riyasete sunulmasına 12/12/1942 tarihinde 
karar verildi 

Ordu Vilâyeti Bulaman Nahiyesindeki Zavi bakır rnadeni imtiya
zının feshi hakkında olup Yüksek Başvekâletten 12/8/19İ2 tarih ve 
6/3167 sayılı tezkere ile irsal buyurulan İktisat Vekâletinin 8/8/1942 
tarih ve 5/4124 sayılı tezkeresi üzerine 3 üncü Dairece mütlehaz kararı 
havi 12/10/1942 târih Ve 123/167 sayılı mazbata okundu. 

Bu mazbatada; Ordu Vilâyetinin Bulaman Nahiyesine bağlı Zavi 
Köyünde kâin ve 22/10/1930 tarihli kararname ile mekşufen izzet Per
tev Karminati uhdesine ihale edilmiş bulunan bakır madeni şartname 
sinin 26 ncı maddesinde tesbit olunan senevi ihracedilecek tonaj mik-
tarında cevher istihsaline kabiliyeti fenniyesi olmadığı Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü. Mütehassıslarından mürekkep bir Fen Heyetince 
mahallinde yapılan tetkikat üzerine tanzim olunan 12/2/1941 tarihli 
rapordan anlaşılmış bulunmasına nazaran şartnamenin omezkûr 26 inci 
maddesinin 4 üncü fıkrasına uy&un bulunan fesih muamelesinin tasvibi 
ittifakla mütalâa kılındığı anlaşıldığından gereği düşünüldü. 

Yapılan inceleme neticesinde mucip sebeplere müstenit bulunan 
daire mazbatası 11/2/1943 tarihinde ittifakla tasvibolundu. 

Kararname No: 19543 

Bursa Vilâyetinin Orhaneli Kazası dahilinde Harmancık Nahiye 
sine bağlı Piribeyler Köyünde bulunan krom madeni imtiyazının, olu 
Ahmet Şukru özyuruk'un mirasçıları Melek, Halit Cavit, Meliha, Me-
diha ve Kemâlettin Samı Özyuruk uhdelerine ihalesine dair olup Devlet 
Şûrası Reisliğinin 25/2/1943 tarihli ve 2876 sayılı tezkeresiyle gönde 
rilen 3 üncu Daire ile Umumî Heyet mazbataları ve bu hususa mıııte 
allik mukavele ve şartname lâyıhalariyle yerinin haritası, tera Vekilleri 
Heyetince 3/3/1943 tarihinde tetkiki edilerek; adı geçen maden imti-
yazının ilişik mukavele ve şartnamelere göre ölu- Ahmet Şükrü özyuruk 
mirasçıları Melek, Halit Cavit, Meliha, Mediha ve Kemâlettin Samı 
Özyürek'e ihalesi kabul olunmuştur. 

3/3/1943 

REISICUMHUR 

ISMET INÖNÜ 

Devlet Şûrası Üçüncü Dairesinin 26/12/1942 tarih ve 
179 E. /179 K. sayılı mazbatası 

Ö Z Ü : 

Bursa'nın Orhaneli Kazasına bağlı Har-
mancık Nahiyesinin Piribeyler Köyündeki 
Krom madeninin ihalesi H : 

Yüksek Başvekâletten Devlet Şûıası Reisliğine yazılıp dairemize 
havale ve tevdi buyurulan 8/12/1942 tarih ve 6/4542 sayılı tezkerede: 

Bursa Vilâyetinin Orhaneli Kazası dahilinde Harmancık Nahiye-
sine bağlı Pribeyler Köyünde ölü Ahmet Şükrü özyürük tarafından aran
makla meydana çıkarılan krom madeninin mumaileyhin kanuni varisleri 
Melek, Halit, Cavid, Meliha ve Kemâlettin Sami Özyürük uhdelerine 
ihalesine mütedair olup İktisat Vekâletinin 26/11/1942 tarihli ye 5/5972 
sayılı tezkeresiyle gönderilen evrakın ilişik olarak sunulduğu beyan 
edilerek mustahsalâtının % 10 nispî resme tabi tutulması icra Vekilleri 
Heyetinin 2 /12 /19« tarihli ve 2/19119 sayılı kararnamesiyle kabul edi
len mezkûr madenin ihalesine ait muamelenin tetkıkiyle sonunun bildi-
rilmesi talep edilmektedir. 

Maadin Umum Müdürlüğünün 2/11/1942 tarihli ihale müzekkere
sinde : 

Madenci Ahmet Şukru özyuruk'un, Kütahya Noterliğinden musad-
dak 11/7/1936 tarihli ve 1050 sayılı vekâletnameye müsteniden vekili bu
lunan Halit özyuruk'un imzasiyle Bursa Valiliğine verilip valilikten 
3/5/1939 tarih ve 47/2418 sayılı tahriratla gönderilen 27/4/1939 tarihli 
istidada Orhaneli kazasında Harmancık Nahiyesine bağlı Piribeyler Kö
yünde 12/3/1937 tarihli ve 38/86 sayılı ruhsatnameye müsteniden ara
makla meydana çıkarılan krom madeninin 1/5000 mikyasındaki harita-
lanyle fen raporu ve nmmunesi verilerek müvekkilleri uhdesine ihalesi 
talep edilmesi üzerine bu krom madeninin Maadin Nizamnamesinin mu
addel 5 inci maddesine tevfikan. 60 yıl müddetle ve tanzim kılman mu-
kavele ve şartname lâyihaları hükümleri dairesinde ölü Ahmet Şukru 
özyuruk'un kanuni mirasçıları Melek Halit, Cavid, Meliha, Mediha ve 
Kemâlettin Sami uhdelerine ihalesi hususunun Başvekâlete arzı 
17/11/1941 tarihinde vekâletin tasvibine iktiran ederek keyfiyetin 
20/11/1941 tarih ve 5/6215 sayılı tezkere ile Başvekâlete arz olunduğu, 
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Bu ihale muamelesi Devlet Şûrası Üçüncü Dairesiyle Umumî He
yetince tetkik olunarak tanzim kılman 28/11/1911 tarihli ve 275/265, 
11/12/1944 tarihli ve 442/419 savılı mazbatalarda teklif veçhile ihale 
muamelesinin yapılması ittifakla kararlaştırılarak bu işe mülaallik dos
ya Devlet Şûrası Reisliğinin 21/12/1941 tarihli \e 20156 numaralı tez
keresiyle Yüksek Başvekâlete takdim kılınmış olduğu, 

İhalenin yapılması henüz icra Vekilleri Heyeti kararma iktiran 
etmeden madenlerin arama ve işletilmesi hakkındaki 1268 sayılı kanunun 
yürürlüğe girmesi dolavısiyle bu maden hakkında muktazi tetki'kat icra 
ed'lmek üzere dosyasının vekâlete iadesi 6/7/1942 tarih \ e 5/3483 sayılı 
tezkere ile Başvekâlete arz olunması üzerine Kararlar Dairesi Müdür
lüğü ifadeli 11/7/1942 tarih l e 6/2649 sa\ı l ı tezkere ile iade olunan dos-
va Umum Müdürlük Fen Heyetince tetkik olunarak yazılan 13-14/8/1912 
tarihli raporda; bu maden hakkımdaki 7/3^1910 tarih1 i fennî mütalâaya 
ve 1268 sayılı kanunun 12 nci maddes'nin tatbiki hakkındaki 7/7/1942 
tarihli vekâlet emrinin üçüncü maddesine göre bu madenin imtivaz mev
zuu olmasına mani bir cihet görülemediği mütalâasında bulunduğu be
yan edilerek 1268 savılı kanun hükümleri de gözönünde bulundurulmak 
suretiyle bu defa yen1'den tanzim kıl inan mukavele ve =artname lâyiha
larının leffile bu krom madeninin mezkûr kanunun 25 inci maddesine 
tevfikan 45 vıl müddetle ölü Ahmet Şükrü Ozyürükün kanuni mirasçıları 
Melek, Halit. Cavid, Meliha, Mediha ve Kemalettin Sami Özyüruk uh
delerine ihalesi hususunun Başvekâlete arzına lüzum gösterilnr's ve key
fiyet 21/11/1942 tarihinde vekâletin tasvibine iktiran eylemi<-tır. 

Bu babdaki dosva tetkik edildikte : 
Yukarda adı geçen krom madeninin aranması ve mevd^na çıkarıl

ması için ruhsatname alınması ve imtiyazının istihsali hakkındaki mua
melelerin madenler mevzuatına uygun olarak vapılıp tamamlat vırdığı, 
Genelkurmay Başkanlığının bildirdiğine <;öre bu maden imtiyazının Türk 
mühendis ve isçi kullanmak, ve ecnebilere devir ve ferağ edilmemek 
sartlarivle müteharrileri tsrafından isletilmes;nde bir muhzuı olmadığı, 
bu madene avrılan sınır içmdeki ocaklar islediği sırada orman ve ağaç
lara zarar getirilmemesi için işletici tarafından mahalfî orman idaıesince 
gösterilecek tedbirlere riayet edilmesi ve vukua Ket 'rilec^k zaraım öden
mesi hususları, Ziraat Vekilliğinin karşılık yazısına müsteniden, muka-
veleve bağlı şartname lâyihasın" dercedilmek suretiyle temin edilmiş 
olduğu anlaşılması-üzerine haritasında gösterildiği gibi 923 hektar saha 
içindeki krom madeninin 60 vıl müddetle ölü 4hmet Şükrü Özyürük mi
rasçıları Mele!' Hali l , C^vit, 'Meliha. Mediha ve Kemalettin Sami Ozvü-
rîik uhdelerine ihalesi 28/11/1941 tarihinde dairemizce ittifakla kabul 
edilmiş ve bu kararı havi mazbatamızın Umumî ıHevetçe 11/12/1942 tari
hinde tasvip buvurulmus,olduğu ve ihalenin yanılması henüz İcra Ve
killeri Heyetince karara bağlanmadan madenlerin arama ve işletilmesi 
hakkında veni hükümler vazeden 1268 savılı kanunun yürürlüğe girmesi 
hasebile ihale kevfiveti bu kanun bükümlerine tevfikan veniden tetkik 
edilmek üzere Dosyası iktisat Vekâletnice Basvekâlettpn geri alınarak 
keyfiyet Maadi" Umum Müdürlüğü Fen Hevetince tetkik ettirilmiş ve 
Fen Heveti bu madenin imtivaz mevzuu olmasına mani bir cihet olma
dığı mi'talâasında bulunmuş olduğundan imtivaz mukavelename ve şart
name lâyihaları->m bu kanun hükümleri sözönünde bulundurularak ve-
-niden tanzim edilmiş olduğu görülmüştür. 

Gereği düşünüldü : 

Geçen yıl sonlarında imtivazının verilmesi keyfiyeti tetkik olunarak 
kabul edilmiş olan bu madenin sınırları, sahası ve hektarı değişmeyip 
evvelce kabul edildiği gibi olduğu ve ancak 42^8 numaralı kanununun 
25 inci maddesi ile b'r çok madenlerin ve bu meyanda krom madenleri
nin de imtiyaz müddeti 60 vıl olmak üzere kabul edilmiş ve şukadar var-
ki krom zımpara gibi damar halinde olmayıp yığın halinde bulunan 
madenlerde bu müddetin 40 yıldan az olmamak üzere vekâletçe takdir 
olunacağı ayrıca tasrih olunmuş olduğundan işbu krom madeninin im
tivaz müddeti vekâletçe 15 yıl olarak takdir ve mukavelesine o suretle 
dere edilmiş olduğu gibi resmi ikametgâh göstermeğe ve mesul müdür 
tâyinine dair olan Özel maddenin dahi vine bu kanun hükümlerine göre 
yazıldığı ve müstahsalâtının % 10 nispî resme tabi tutulması icra Ve
killeri Heyetinin 2/12/1912 tarihli ve 2/19119 numaralı kararnamesiyle 
kabul edildiği ve ikinci maddesiadeki imtiyaz sahasının sınırlarına ta
allûk eden bazı tabirleri dairemizce değiştirilmiş olan imtiyaz mukavele
namesiyle ona bağlı şartname lâyihalarının esas itibariyle mevzuat ve 
formüllere uygun bir surette hazırlanmış oldukları anlaşılmış olduğun
dan yeri haritasında gösterilen sınırlarla çevrili 923 hektar saha için
deki krom madeninin ölü Ahmet Şükrü Özyürük'ün mirasçıları Melek, 

Halit, Gavid, Meliha, Mediha ve Kemalettin Sami Özyürük uhdelerine 
mukavele ve şartname lâyihaları hükümleri dairesinde 45 yıl müddetle 
ihalesi ittifakla muvafık mütalâa kılınmıştır. Keyfiyet maden imtiyazı 
verilmesine dair olmakla umumî heyette incelenmek üzere mazbatamı
zın ilişikleriyle birlikte yüksek reisliğe sunulmasına 26/12/1942 tarihinde 
karar verildi. 

Devlet Şûrası U m u m î Heyetinin 5/2/1943 tarih ve 
43/30 sayılı karan 

Bursa'nın Orhaneli Kazasına bağlı Harmancık Nahiyesinin Piri-
beyler Köyündeki krom madeninin ihalesi* hakkında olup Yüksek Başve
kâletin 8-/12/1942 tarih ve 6/4542 sayılı tezkeresi ile gönderilen İktisat 
Vekâletinin 26/11/1942 tarih ve 5/5972 sayılı tezkeresi üzerine 3 üncü 
Dairece müttehaz kararı havi 26/12/1942 tarih ve 179/179 sayılı mazbata 
okundu. 

Bu mazbatada; yukarıda adı geçen krom madeninin .aranması ve 
meydana çıkarılması için ruhsatname alınması ve imtiyazının istihsali 
hakkındaki muamelelerin madenler mevzuatına uygun olarak yapılıp 
tamamlattırıldığı, Genel Kurmay Başkanlığının bildirdiğine göre bu 
maden imtiyazının Türk mühendis ve işçi kullanmak, ve ecnebilere devir 
ve ferağ edilmemek şartiyle müteharrirleri tarafından işletilmesinde bir 
mahzur olmadığı, bu madene ayrılan sınır içindeki ocaklar işlediği 
sırada orman ve ağaçlara zarar getirilmemesi için işletici tarafından 
mahalli Orman İdaresince gösterilecek tedbirlere riayet edilmesi ve vukua 
getirilecek zararın ödenmesi hususları, Ziraat Vekilliğinin karşılık ya
zısına müsteniden, mukaveleye bağlı şartname lâyihasına dercedilmek 
suretiyle temin edilmiş olduğu anlaşılması üzerine haritasında gösteril
diği gibi 923 hektar saha içindeki krom madeninin 60 yıl müddetle ölü Ah
met Şükrü Özyürük mirasçıları Melek, Halit, Cavit, Meliha, Mediha ve Ke
malettin Sami Özyürük uhdelerine ihalesi 28/11/1941 tarihinde daire
mizce itiffakla kabul edilmiş ve bu kararı havi mazbatamızın Umumî 
Heyeıçe 11/12/1942 tarihinde tasvip buyurulmuş olduğu ve ihalenin ya
pılması henüz İcra Vekilleri Heyetince karara bağlanmadan madenlerin 
arama ve işletilmesi hakkında yeni hükümler vazeden 1268 sayıl] kanu
nun yürürlüğe girmesi hasebile ihale keyfiyeti bu kanun hükümlerine 
tevfikan yeniden tetkik edilmek üzere dosyası İktisat Vekâletince Baş
vekâletten geri alınarak keyfiyet Maadin Umum Müdürlüğü Fen He
yetince tetkik ettirilmiş ve Fen Heyeti bu madenin imtiyaz mevzuu ol
masına mâni bir cihet olmadığı mütaleasmda bulunmuş olduğundan 
imtiv a 7 mukavelename ve şartname lâyihalarının bu kanun hükümleri 
göz önünde bulundurularak yeniden tanzim edilmiş olduğu görülmüş 
ve geçen yıl sonlarında imtiyazının verilmesi keyfiyeti tetkik olunarak 
kabul edilmiş olan bu madenin sınırları, sahası ve hektarı değişmeyip 
evvelce kabul edildiği gibi olduğu ve ancak 4268 numaralı kanunun 25 
inci maddesi ile bir çok madenlerin ve bu meyanda krom madenlerinin 
de imtiyaz müddeti 60 yıl olmak üzere kabul edilmiş ve şu kadar varki 
krom zımpara gibi damar halinde olmavıp yığın halinde bulunan ma
denlerde bu müddetin 40 yıldan az olmamak üzere Vekâletçe takdir olu
nacağı avrıca tasrih olunmuş olduğundan işbu krom madeninin imtiyaz 
müddeti Vekâletçe 45 yıl olarak takdir ve mukavelesine o suretle der-
cedilmiş olduğu gibi resmi ikametgâh göstermeğe ve mesul müdür tâ
yinine dair olan özel maddenin dahi yine bujtanun hükümlerine göre 
yazıldığı ve müstahsalâtının % 10 nispî resme tabi tutulması İcra Vekil
leri Heyetinin 2/12/1942 tarihli ve 2/19119 numaralı kararnamesiyle 
kabul edildiği ve ikinci maddesindeki imtiyaz sahasının sınırlarına ta
alluk eden bazı tabirleri dairemizce değiştirilmiş olan imtiyaz muka
velenamesiyle ona bağlı şartname lâyihalarının esas itibarile mevzuat 
ve formüllere uygun bir surette hazırlanmış oldukları anlaşılmış oldu
ğundan yeri haritasında gösterilen sınırlarla» çevrili 923 hektar saha 
içindeki krom madeninin ölü Ahmet Şükrü Ozyürükün mirasçıları Me
lek, Meliha, Mediha ve Kemalettin Sami Özyürük uhdelerine mukavele 
ve şartname lâyihaları hükümleri dairesinde 45 yıl müddetle ihalesi it
tifakla muvafık mütalea kılınmış olduğu anlaşıldığından gereği düşü
nüldü. 

Yapılan inceleme neticesinde mucip sebeplere müstenit bulunan 
daire mazbatasının v e merbutu mukavele ve şartnamenin tasvibine 
5/2/1943 tarihinde ittifakla karar verildi. 



Sayfa : 5078 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1943 

Bursa Vilâyetinin Orhaneli Kazasma tabi Harmancık Nahiyesi
nin Piribeyler Köyünde kâin olup ölü Ahmet Şükrü Özyürük 
(mirasçıları Kütahya'da istasyon Caddesinde Kışla meydanı 
karşısında 16 numaralı evde oturan Melek, Halit, Cavit, Meliha, 

Mediha, ve Kemalettin Sami özyürük uhdelerine ihale 
kılınacak olan krom madeninin imtiyaz 

kararnamesine bağlı mukavelename 

Madde 1 — Bursa Vilâyetinin Orhaneli Kazasına tabi Harmancık 
Nahiyesinin Piribeyler Köyünde aranıp meydana çıkarılan krom made
ninin işletilmesi imtiyazı 3/3/1943 tarih ve 2/19543 numaralı karar
namenin yüksek tasdika iktiranı tarihinden başlıyarak 45 yıl müd
detle bağlı şartname hükümlerine göre ölü" Ahmet Şükrü Özyürük mi
rasçıları, Kütahya'da İstasyon Caddesinde Kışla Meydanı karşısında 
16 numaralı evde oturan Melek, Halit, Cavit, Meliha, Mediha ve Kema
lettin Sami özyürük uhdelerine ihale olunmuştur. 

Madde 2 — Bağlı imtiyaz haritasında gösterildiği gibi bu madenin 
işletilmesi için 923 hektar arazi ayrılmış olmakla arazinin sınırı. 

Kuzeyi : Piribeyler Köyü Camiinden Kalebelen Tepesine diki
len beton sütun noktasına doğru hat, 

Doğusu : Kalebelen Tepesine dikilen beton sütun noktasından 
Kütahya - Balıkesir demiryolunun (138+ 938) kilomet
resindeki köprüye doğru hat, 

Güneyi : Kütahya - Balıkesir demiryolunun (138+938) kilo
metresindeki köprüden Balıkesir istikametine doğru 
demiryolunu takibeden demiryolunun (144+900) kilo
metre noktasına eğri hat. 

Batısı : Kütahya - Balıkesir demiryolunun (144+900) kilomet
re noktasından hudud başlangıcı olan Piribeyler Köyü 
Camiine doğru hat ile çevrilidir. 

Madde 3 — Bu krom madeni için ayrılan (923) hektar arazinin 
Maadin Nizamnamesine göre beher hektarı için mukarrer resim olmak 
üzere senevi onar kuruştan 9230 kuruş ile bu resmin yüzde altısı nisbe-
tinde askerî teçhizat tertibi olan 554 kuruş imtiyaz sahipleri tarafından 
her yıl mart başında verilecek ve muayyen vaktinde verilmediği halde 
geçen günler için nizamına göre gerekli olan faizi dahi ayrıca ödenecek
tir. 

Madde 4 — Madenden çıkarılacak cevherin Maadin Nizamnamesi
nin buna mahsus hükümlerine göre tâyin edilecek kıymeti üzerinden 
bu nizamnamenin (50) inci maddesini değiştiren 26/3/1931» tarihli ve 
1794 numaralı kanun mucibince İcra Vekilleri Heyetinin 2/12/1942 tarihli 
ve 2/19119 numaralı karariyle tâyin edilen yüzde on nispî resim ile 
mezkûr nispî resmin % 6 sı nisbetinde askerî teçhizat tertibi imtiyaz 
sahipleri tarafından ödenecektir. 

Madde S — Bu krom' madeninin imtiyaznamesi harcı olmak üzere 
iki yüz Türk lirası ile bu harcın yüzde altısı nisbetinde askerî teçhizat 
tertibi imtiyaz sahipleri tarafından ödenecektir. 

Madde 6 — Bu krom madenimin harp halleri ve sebebleri dolayı-
siyle mağara ve binaları yıkıldığı ve yıktırıldığı veya askerî har3ketlerle 

işletilmesinin bütün bütün veya bir kısmı durdurulduğu halde imtiyaz 
sahiplerinin hiç bir şirretle muhalefete hak ve salâhiyetleri olmayacağı 
ve bu suretle geçecek müddete mukabil imtiyaz müddetinin uzatılmasını 
istemiyecekleri gibi bir gûna zarar ve ziyan ve tazminat istemeye de 
hakları olmayacaktır. 

Madde 7 — İmtiyaz sahipleri bu madenin işletilmesine ve mua
melâtın gerekli halîerin ve hususların hepsinde Maadin N:zamnamesiyle 
madenler hakkındaki bilcümle mevzuat hükümlerine uyacakları ve bun
lara göre hareket eyliyecekleri gibi ihale kararnamesine bağlı olarak 
karşılıklı alınıp verilen şartnameye tamamiyle uygun hareket edecekle
rini taahhüt ederler. 

Özel madde: İmtiyaz sahipleri madenin teslimi gününden başlıyarak 
4268 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince üç ay içinde madenin 
bulunduğu vilâyet veya kaza dahilinde resmî ikametgâh göstererek bir 
mesul müdür tâyinine, mesul müdürlüğün inhilâli vukuunda dahi üç ay 
zarfında yerine bir diğerini tâyin etmeğe borçludurlar. Böyle yapmazlar
sa haklarında mezkûr sekizinci madde hükümleri tatbik olunur. 

Bursa Vilâyetinin Orhaneli Kazasma tabi Harmancık Nahiyesi
nin Piribeyler Köyünde kâin olup Ölü Ahmet Şükrü Özyürük 
mirasçıları Kütahya'da istasyon Caddesinde Kışla meydanı 
karşısında 16 numaralı evde oturan Melek, Halit, Cavit, Meliha, 

Mediha, ve Kemalettin Sami Özyürük uhdelerine ihale 
kılınacak olan krom madeninin imtiyaz 

kararnamesine bağlı şartname 

Madde 1 — Bursa Vilâyetinin Orhaneli Kazasına tabi Harmancık 
Nahiyesinin Piribeyler Köyünde aranıp meydana çıkarılmış olan krom 
madeninin yapılan dört parça haritasının bir parçası İktisat Vekâleti 
Maadin Umum Müdürlüğünde saklanmış olup bir parçası mahalline 
gönderilmiş ve diğer bir parçası da imtiyaz sahiplerine verilmiştir. 

Madde 2 — İmtiyaz sahipleri Maadin Nizamnamesinin 62, 63, 64 
üncü maddeleri hükümlerine riayet etmeğe ve nizamnamenin 2818 nu
maralı kanun ile değiştirilen 59 uncu maddesinin A bendinin emreylediği 
hususati ifaya mecburdur. 

Madde 3 — İşlenmekte olan mağaralara girmek veya hava aldır
mak için yeniden yerden yol ve kuyu ve baca açılması lâzım geldiği 
'halde evvel emirde imtiyaz sahipleri bu husus hakkında bir istida ile 
proje ve lâyihasını İktisat Vekâletine verecek ve hükümet maden mü
hendisinin yapacağı keşif üzerine Vekâletin rey ve Karar ı veçhile mua
melesi yapılacaktır. İzin alınmadıkça imtiyaz sahiplen bu çeşit işleri 
yapamıyaoaktır. 

Madde 4 — Nizamnamenin muaddel 59 uncu maddesinin (B) bendi 
hükümleri dairesinde tekemmül eden tesisat ve işletme fen raporunda 
gösterilen tesisat ve ameliyatta imtiyaz sahipleri tarafından madende 
yeniden diğer bir şube açılmak suretiyle veya her hangi bir şekilde ta
dilât yapılması istendiği takdirde imtiyaz sahipleri bu tadilât gösteren" 
yeni bir fen raporiyle İktisat Vekâletine müracaat etmeğe ve 59 uncu 
maddenin mezkûr (IB) bendi mucibince bu yeni fen raporunu tekemmül 
ettirmeğe mecburdurlar. 

Madde 5 — imtiyaz sahipleri tarafından işbu madenin yakınında 
bulunan binaların ve diğer tesisatın altında ameliyat yapılması iktiza 
eylediği halde bina ve tesisat sahiplerinin muvafakatları alındıktan ve 
bundan dolayı terettüp edecek zarar ve ziyanın tazmini için imtiyaz 
sahipleri takdir edilecek miktar üzerinden kefalete raptolunduktan sonra 
hükümet maden mühendisinin lâyihası veyahut mahallî hükümetin bil
dirmesi üzerine Maadin idaresinden izin verilir. 

ılzin verilmeksizin imtiyaz sahipleri bu gibi işlere başlıyamıyacak-
tır. Kefalet ve tazminat maddelerine dair olan münazaalar ait olduk-
lan mahkemelerde hallolunacaktır. Sayılan bu işlerin üzerindeki yapı
ların ve arazinin mamuriyetine zararlı ve umumun emniyetini bozacak 
olduğu anlaşılırsa 'büsbütün menolunacaktır. 

Madde 6 —* Yukarda geçen maden işlerinin su yollariyle bent ve 
çeşmelere ve şose ve demiryollarına olan mesafesi yüz elli metreden 
az olmıyacaktır. Uzaklık bu miktardan az olursa ıgeçen maddede yazılı 
olan muamelât aynile bunun hakkında dahi yapılacaktır. 

Madde 7 — Önceden düşünülmiyen bazı sebeplerden dolayı iıria-
lât usulünün tadil ve İslahı icap eylediği takdirde imtiyaz sahipleri 
Maadin Nizamnamesinin 2818 numaralı kanunla değiştirilen 59 unca 
maddesinin (B) bendi hükümleri dairesinde hareket etmeğe mecburdur 

Madde 8 — Kuyu ve mağaraların terk ve tatili icap eylediği tak
dirde masarif i imtiyaz sahipleri tarafından ödenmek üzere İktisat Ve
kâletinin göstereceği usul dairesinde yer üstündeki girilecek ve çıkıla
cak yerleri doldurmak suretiyle bunlar örttürülecektir. 

Madde 9 — İmtiyaz sahipleri cevher ve su mağaralannın ağızlarına 
bunların kolaylıkla çıkarılmalarına elverişli surette kuvvetli ve emnp 
yetli makineler koymağa borçludur. 

Madde 10 —İmâl olunacak krom madeni hududu yakınında diğer 
bir maden bulunduğu takdirde iki madenin yekdiğerine birleşmesinden 
çıkacak mazarratın men'i için hudut nihayetinde bulunan maden ya
taklarından bir miktar yer bırakılacak ve bırakılan yerin genişliği ve 
mikdan dahi fen icaplarına göre İktisat Vekâletince tâyin kılındıktan 
sonra icabı yapılacaktır. 

Madde 11 — Bu'madenin mahdut arazisi dâhilinde krom madeninden 
maada diğer cins 'maden zuhur edip de başka birine ihale olunduğu 
takdirde şayet mezkûr yeni madenin imalinin ve vaziyetinin icabı olarak 
işbu krom madeninin imalâtı içinden geçirilmesine lüzum lve ihtiyaç 
hasıl olursa imtiyaz sahipleri buna hiç bir suretle mümanaat edemiye-
cektir. Ancak bundan dolayı terettüp edecek tazminat ikinci imtiyaz 
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sahibi tarafından verilecek ve bu hususta imtiyaz sahipleri anlaşamaz- .| 
larsa bu tazminat iki tarafın seçeceği ehlivukuf tarafından tâyin olu
nacak ve keyfiyet İktisat Vekâletinin takdir ve tasvibine sunulacaktır. 

Madde 12'—• Bu madenin imtiyaz hududu içinden demiryolu ve 
umuma menfaath bir yol geçirilecek veya bu maden hududu içinde 
umuma menfaath sair bir şey inşa edilecek olursa imtiyaz sahiplerinin 
bundan dolayı tazminat dâvasına veyahut muhalefete hak ve salâhiyeti 
olmıyacaktır. Şu kadar ki bunlar asıl maden yataklarının çıkıntı yerleri 
üzerinden geçmek lâzım gelirse o halde terettüp edecek zarar ve ziyan
larını sebep olanlardan istiyebilecektir. 

Özel Madde: Bu madende ecnebi sermaye ve şahıs kullanılmıya-
cak ve maden yabancılara devir ve ferağ edilmiyecektir. Maden saha
sındaki ağaçları kesmek, yaralamak, sakatlamak, kabuklarını soymak 
ve köklerini bozmak gibi ormana ve ağaçlara zarar verecek her hangi 

bir harekete ve yangın çıkmasına mâni olacak tedbirleri almağa ve 
yangın zuhurunda bütün amelesini yangın mahalline sevkederek sön
dürmesine çalışmağa ve kendileri veya ameleleri tarafından vukua ge
tirilecek gerek hu gibi tahribat ve yangından ve ıgerek tormana kanun 
ve nizamnameleriyle sair umumî ve hususi kanun hükümlerine muhalif 
hareketlerinden mütevellit her nevi zarar ve ziyanı hiç bir ihtar ve pro
testo keşidesine ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın derhal ve nakden 
tazmin edeceklerine dair imtiyaz sahiplerinden noterden tasdikli teminat 
senedi alınacaktır. Zaruri olarak ağaç kesilmesi icabettiği takdirde ke
silecek ağaçlar için Orman Dairesinden usulen ruhsat almağa imtiyaz 
sahipleri mecburdur. 

Bu madenin imtiyaz kararname mukavelename ve şartnamelerine 
yapıştırılması lâzım gelen pulun bedeli imtiyaz sahiplerine aittir. 

Ankara Valiliğinden : 

1 — Keçiören yolu üzerinde yapılacak Meteoroloji binası inşaa
tının ihalesine talip çıkmadığından yeniden bu günkü rayiçlere göre 
tanzim edilen keşif bedeli üzerinden 26/5/1943 tarihine rastlıyan çar-
şarr&a günü saat 10 da Nafia Komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli (21978) lira (18) kuruş ve muvakkat teminatı 
1648 lira 36 kuruştur. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarını; muvakkat teminat mektup 
veya makbuzları "le Ticaret Odası vesikalarını ve Nafia Müdürlüğünden 
bu iş için alacakları fennî ehliyet vesikalarını hamilen yukarda adı 
geçen günde saat 9 za kadar vermeleri. 

4 — Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlüğünde 
görebileceklerdir. 

3526/4-4-

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli (350O0) otuz beş bin lira olan (1000) bin ton 
sönmemiş kireç Elmadağ' İstasyonunda vagonda teslim şartiyle 1 hazi
ran 1943 tarihinde salı günü saat 16 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İkinci İşletme binasında toplanacak komisyonda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2625) iki bin altı yüz yirmi beş lira 
muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
gün saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartna
mesi Komisyon kaleminden parasız alınabilir. 

3600/4-4 

Muhammen bedeli 720.000 (Yedi yüz yirmi bin) lira olan 4500 
m3 çam kereste, 4/6/1943 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 32.550 (|Otuz iki bin beş yüz elli) 
liralık mvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankara'da ve Haydarpaşa'da İdare 
veznelerinden tedarik edilebilir. 

3610/4-3 

M . M . V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher kilosuna 4 kuruş tahmin edilen marangoz ve araba fabrika
larında bulunarf 250-500 ton yonga 3/6/1943 perşembe günü saat 15 de-
kapalı zarfla satılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. İlk 

teminatı 1500 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını saat 14 de kadar 
M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

3635/4-3 

Muhammen bedeli 25.000 lira olan iki aded bütün teferruatı ile 
beraber dizel motörü 28/5/1943 cuma günü saat 15 te pazarlıkla satrn 
alınacaktır. Katî teminatı 7500 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin mezkûr gün 
ve saatte M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelemeleri. 

3656/3-2 
m • 

Askerî Fabrikalar. Kırıkkale Grup Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonundan 

Fiatı Katî teminat 
Cinsi Kilosu Lira Kr. Lira 

Kuyruğu ile beraber 
koyun eti 170000 1 65 29940 
Keçi eti 170000 1 40 26300 
Sığır eti 170000 0 90 17800 

Bu üç kalem etten Umum Müdürlüğün tensip buyuracağı her han
gi bir kalemi alınacak diğer iki kalemi alınmıyacaktır. 

1 — 1/6/1943 tarihinden 2 nci teşrin 1943 sonuna kadar erat istih
kakı olan cins, miktar, fiat ve katî teminatı yukarda yazılı üç kalem et 
27/5/1943 perşembe günü saat 15 te Kırıkkale Grup Müdürlüğünde mü
teşekkil Satın Alma Komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Talip
lerin mezkûr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2 — Şartname Ankara ve İstanbul Levazım Âmirlikleriyle Kırık
kale Grup Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunda 14 lira mukabilinde 
görülebilir. 

3639/3-3 

Ağrı Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Ağrı'da mukim mahkeme eski başkâtibi Celâl Unsal tarafından 
İstanbul Tophane Sanatlar Mektebi sokağında 65 numaralı evde 
Arif kızı Hikmet Utku aleyhine ikame eylediği şiif'a hakkı davasının 
yapılmakta olan muhakemesinde: 

Müdeaaleyh adı geçen Hikmet namına çıkarılan davetiye gös
terilen adreste bu mamda kimse olmadığından bahisle iade edilmiş 
ve ilânen davetiye tebliğ edilmiş ise de gelmediği gibi kanuni ve
kil dahi-göndermediğinden 'hakkındaki muhakemenin gıyaben, icra 
ve gıyap kararının tebliğine ve, muhakemenin 26/5/1943 çarşamba gü
nü sst ona bırakılmıştır. Mezkûr gün ve saatte mezburenin bizzat 
veyahut bir vekil göndermediği takdirde hakkındaki muhakenaıin 
gıyabında icra edileceği gibi bir daha muhakemeye kabul edilmi-
yeceği lüzumu ilân olunur'. 

3603 
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MILLI PIYANGO 
19 Mayıs 1943 fevkalâde çekilişinde 

ikramiye kazanan numaralar 
Çekiliş tarihi: 19/5/1943 

Çekiliş saati : 14 

Çekildiği yer : Ankara Sergievi 

098.015 
018.222 
285.737 
025.169 
343.110 
347.853 
002.839 
032.414 
039.900 
082.117 
117.139 
190.931 
277.968 
346.315 
348.477 
397.987 

numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 

60.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 
10.000 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

lira 
lira 
lira 
lira 
Jira 
lira 
lira 
lira 
Jira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 

2.000 er lira ikrarıiye kazanan numaralar 

003893 073215 154652 211128 233891 291179 
009569 123662 167234 219128 245400 297892 
021105 139775 168827 2199% 253100 301020 
066270 149329 177461 222558 25 5326 328792 
073027 149355 181131 225338 279731 359004 

1.000 er lira ikramiye 'ka/rı:::m numaralar 

002672 063251 103532 149125 194925 228193 320311 375181 
01]119 066871 117763 151891 194939 245941 323507 '37914n 
011382 071177 118974 152537 196580 249031 327894 389879 
012768 075163 119142 175176 201403 263222 344401 395314 
021192 077933 125792 181202 202109 261881 347953 
036366 078022 1S1745 183851 206959 277195 350496 
038164 087139 131831 186164 215874 281121 353428 
051589 098786 137735 194476 223863 314153 358386 

500 er lira ikramiye kazanan numaralar 

Son dört rakamı, 3175 ile nihayet bulan 40 numara beşer yuz lira 
Son dört rakamı 6005 ile nihayet bulanı 10 numara beşer yuz lira 
Son dört rakamı 9391 ile nihayet bulan 40 numara beşer vüz lira 

100 er lira ikramiye kazanan numaralar 

Son üç rakamı 318 ile nihayet bulan 400 numara yüzer lira 
Son üç rakamı 838 ile nihayet bulan 400 numara yüzer lira 

10 ar lira ikramiye kazanan numaralar 

Son iki rakamı 45 ile nilıavet bulan 1.000 numara onar lira 
Son iki rakamı 68 ile nihayet bulan 4.000 numara onar lira 

2 şer l ira ikramiye kazanan numaralar 

Son rakamı 6 ile nihayet bulan 40.000 nuınaıa ikişer lira 
Son rakamı 8 ile nihayet bulan 40.000 numara ikişer lira 
ikramiye kazanmışlardır. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını 
Yarım biletler ikramiyelerin yarısını akılar. 

Kaybolan b i l i l e r : 048318 A Sol 122968 A, 127868 A sağ. 

233168 T sağ, 280318 A. 
3688 

Ankara Ticaret Odası Riyasetinden: 

Sicil l i ticaretin 301 numarasında müseccel olan Türk Ticaret Be 
kası A. Ş. Hissedarlar Umumî Heyetinin 17 mart 1943 günlü alelade 
toplantısına ait olup 1942 yılı bilanço, kâr ve zarar hesabının tasdi' 
ve hissedaılara isabet eden temettüden, vergilerin tediyesinden sorr£ 
kalan bakiyenin fevkalâde ihtiyata alınmasına ve Hakkı Saffet Tan 
Mümtaz Bahri Koru, Cevat Sami Ozelsel, Hav.ullah Özbudun, Tarık 
Elbi, Hüseyin îzdemir, ve Nusret Uzgören'den müteşekkil idare Meclisi 
âzasından müddetlerini ikmal eden Hayrullah Özbudun, Hüseyin Îzde
mir ve Cevat Sami Özelsel'irı tekrar idare Meclisi âzahklarına intilıabır-1 

ve 1943 yılı için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Merkez ikinci Mü
dürü Yakup Gürsel ile Anadolu Ajansı Muhasebe Müdürü Cemil Ok-
ten'in tekrar murakıpliklere seçildiklerini havi zabıtnamenin vâki olan 
talebe mebni dairede mahfuz vesaike müsteniden 12/5/1913 tarihinde 
tescil edildiği ilân olunur. 

8602 

Maliye Vekâletinden: 

Van merkez kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yasılı 119 cüzü-
tamda yapılan umumî hina tahriri bitmiştir. Bu cüz'dtarnLudı bulu
nan binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3592 numaralı 
kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, 66 cüz'itamda bulunan 
binalar iratlarına itiraz edilip geri kalan 53 cüzütamlaki binalar 
iratlarına itiraz edilmemiştir. 

îtirzlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil 
edilen bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunda incelenerek 1942 
ımalî yılı içinde kararlara bağlanmış, iltiraz etmiyen cüzütımlardaki 
binalar iratları da kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle 1911 ve 
1942 malî yılları içinde kat'iLeşmiştir. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri 2802 numaralı kanun hükmü
ne tevfikan aşağıda gösterilen malî yıllardan itibaren yeni iratlar 
üzerinden alınacaktır. 

itiraz eden cüzûtanüar 

1943 malî yılından itibaren 

Mihkimir Çuravaniş 
Nebat Lamizgirt 
Gedelova Sahbağı 
Kuzulca Sihke 
Yalnızağaç Kabcik 
Mendan İskele 
Aramik Kasrik 
Er çek Avarek 
Karagündüz Çobanoğlu 
Hino Köşk Çiftliği 
Yukarı Poğazik Bayrek 
Faruk Kasımoğlu 
Eskipak Haraşik 
Ermanis Adıgüzel 
Zeranis Satibey 
Lim Gön Hıdır 
Kobanis Dürgayo 
Değirmen Derebeği 
Zivistan Erdeviz 
Livekerek Dırbaşın 
Perltek Gölbü 
Gim Köçeni 
Hirç Şahgeldi 
Kırs Noravanis 
Kızıl taş Hiçiş 
Engil Adır 
Şihaniküm Küçükamik 
Meşk el dek Iririn 
Horkün Eyanis 
Suvertan Mullakasım 
Keşişoğlu Alay 
Kurubaş Lanik 
Şüşanis 



ülesmî 

İtiraz etmiyen cüzütamlar 

1942 malî yılından itibaren 

Esbişadi Süfla 
> Ülya 

Çinnik 
Mezrüki Süfla 

» Ülya 
\ğzrkara 
Oibeklı 
vü n divan 
jeçanis 
\ktaş 
ıVlalava 
A.dıyamf.n 
A.ıızav 
Seyar. 
C êkanis 
Kerev.ınis 
Küşk 
Zivik 
Yedikilise 
•^ırvandanis 
Bugauis 

D'rik 
Aşağı Pugazik 
Panzis 
Havins 
Zskter 
Almıaşat 

Köyü Şeyhane Köyü 
» Şeyhkara » 
» Kulaatan » 

Uri » 
» Koç 
» Ağca viran » 
» Haımege » 
» Bağdaşan 
» Karaağaç » 

Taşoğlu » 
» Çakırbey » 
» Âkçift » 
» İkice » 
» Mullanugüsü » 
» Köprü » 
» Sursurat » 
» Büyük Amik » 
» Zurava 
» Kalacık » 

D araz » 

1943 malî yılından itibaren 

Köyü Haraba 
» Mermit 

Bardakçı 
» Mirak 
» Nurşin 
» Ananank 

Köyü 
» 

3612 

Erzurum Vilâyetinin Tortum Kazasına bağlı Aburnis, Dazlak, Y. 
Hiçov, Is ve Tev köylerinde yapılan umumî bina tahriri bitmiştir. Bu 
köylerde bulunan binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 
3692 numaralı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, itiraz edil
mediği için mezkûr iratlar kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle 
1942 malî yılı içinde katileşmiştir. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri 2802 numaralı kanun mucibince 
1943 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

3613 

Zile' Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Karar sureti 
Dükkânında mevcut bulunan şeker için müddeti içinde beyanname 

vermemek suretiyle I.ullî Korunma Kanununa muhalif hareketten suçlu 
Kislık mahallesinden bakkal Mehmet oğlu 319 doğumlu Hakkı Kartar 
hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde cereyan eden muhakeme 'sonunda; 

Suçlpunıın suçunun siibuluna binaen 4156 numaralı kanunla deği
şen 3780 numaralı kanunun 14 üncü maddesinin 3 üncü bendi delaletiyle 
55 inci maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan 25 lira ağır para cezasiyle 
mahkûmiyetine ve 63 üncü ımadde mucibince kararın neşri ilânına 
10/6/1942 tarihinde vicahen kabili temyiz olmak üzere karar verildi. 

3623 

Karar sureti 
Millî Korunma Kanununa muhalefetle beyannamede gösterdiği 

miktardan noksan 15 kilo şekerin beyannamesini vermemekten suçlu Zi-
le'nin Alacamescit mahallesinden Mustafa oğlu 1297 doğumlu bakkal 
Abdullah Tekcan hakkında Zile Asliye Ceza Mahkemesinde icra kılman 
muhakeme sonunda; 

Suçun sübutuna binaen hareketi 3780 sayılı kanunun 14/3 maddesi 
yoî.ı ile 55 inci maddesinin 2 nci fıkrasına tevfikan 25 lira ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine ve 63 üncü maddenin tatbiki suretiyle ilânına 
kabili temyiz olmak üzere 6/5/1942 tarihinde karar verilmiştir. 

3624 

Karar sureti 
Beheri 13 kuruştan iken otuzar kuruştan tüfekli makara satmak 

suretiyle ihtikârdan suçlu Zile'nin Minareikebir mahallesinden Hüsevin 

oğlu 32 yaşında bakkal Ömer Toker hakkında Zile Asliye Ceza mahke
mesinde C. M . U. si Hilmi Uluıca huzuriyle ve 3005 sayılı kamun hüküm
lerine tevfikan ve mevkuferî icra kılınan açık duruşma sonunda: 

Suçun sübutuna binaen 3780 sayılı kanunun 4180 numaralı kanunla 
değişen 32 nci maddesinin B bendi delaletiyle 59 uncu maddesinin 3 ün
cü fıkrası mucibince takdiren on lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
ve on gün dükkânının kapatılmasına ve makaraların müsaderesine ve 
işbu kararın nesrine ve karar suretinin dükkânına yapıştırılmasına 100 
kuruş harem suçludan tahsiline ve suçlunun tahliyesine mevkuf kaldığı 
sekiz günün mahkûm olduğu ağır para cezasının Turk Ceza Kanununun 
19 uncu maddesine göre mahsup ve tenziline kabili temyiz olmak üzere 
3/3/1942 tarihinde vicahen karar verildi. 

3625 

Karar sureti 

Millî Korunma Kanununa ımuhalefetıen suçlu Hacımehmet mahal
lesinden İbrahim oğlu 1314 doğumlu bakkal Hali l Açıkgöz hakkında 
Zile Asliye Ceza Mahkemesinde mevkuf en icra kılman muhakeme neti
cesinde; 

Suçun sübutuna binaen 3780 sayılı kanunun 32 nci maddesinin A 
ve B bentleri voliyle 59 uncu maddesinin 3 üncu fıkrasına tevfikan 5 
lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve yedi gün dükkânının kapatıl
masına ve emanette mevcut kıymanın müsaderesine 59 ve 7 nci maddeler 
mucibince 370 kuruş tâyin edilen beş liraya zammı ile 870 kuruş ağır 
para cezasına iblâğ suretiyle mahkûmiyetine ve 63 üncü maddenin tat-
bikma kabili temyiz olmak üzere 30/4/1912 tarihinde karar verildi. 

3626 

Karar sureti 

Millî Korunma Kanununa muhalefetten suçlu A l i Kadı Mahalle
sinden Mehmet oğlu 320 doğumlu Hüseyin Özkök hakkında Zile Asliye 
Ceza Mahkemesinde mevkuf en yapılan açık duruşma sonunda: 

Suçun sübutuna binaen 3780 sayılı kanunun 32 nci maddesinin 
A ve B bentleri yolu ile 59 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına tevfikan 
5 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve yedi gün dükkânının kapa
tılmasına ve emanette mevcut kıymanın müsaderesine 59 ve 7 inci mad
deler mucibince 370 kuruş tâyin edilen beş liraya zammı ile 870 kuruş 
ağır para cezasına iblâğı suretiyle mahkûmiyetine ve 63 üncü madde
nin tatbikma kabili temviz olmak "üzere 30/4/1942 tarihinde karar verildi. 

3627 

Karar sureti 

Millî Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Zencirliulya Ma
hallesinden Mehmet oğlu 306 doğumlu Bakkal Sadık Dinler hakkında 
Zile Asliye Ceza Mahkemesinde mevkufen yapılan açık duruşma so
nunda: 

Suçun sübutuna binaen 3780 sayılı kanunun 32 nci maddesinin A 
ve B bentleri yolu ile 59 uncu maddenin 3 uncü fıkrasına tevfikan 5 lira 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve yadi gün dükkânın kapatılmasına 
ve emanette mevcut kıymanın müsaderesine 59 Ve 7 nci maddeler mu
cibince 370'kııruş tâyin edilen beş liraya zammı ile 870 kuruş ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine ve 63 üncü maddenin tatbikma kabili temyiz 
olmak üzere 30/4/1942 tarihinde karar verildi. 

3628 

Karar sureti 

Hükümetçe tâyin ve ilân edilen müddet içinde elinde bulundurduğu 
şekerlerinin 27 kilesunu beyannameye dâhil etmemek ve Millî Korunma 
Kanununa muhalefet etmek suçundan maznun Zilenin Şeyhali Mahalle
sinden Bakkal İsmail ıoğlu 308 doğumlu A l i Odabaş hakkında icra kılı
nan muhakeme neticesinde: 

Suçunun sübutuna binaen 3780 sayılı kanunun 14/3 üncü bendi 
yolu ile 55 inci maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan 25 l i ra ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine ve 63 üncü maddenin tatbiki suretiyle ilâna-
tın yapılmasına 6/5/1912 tarihinde kabili temyiz olmak üzere vicahen 
karar verilmiştir. 

3629 

Karar sureti 

Hükümetçe tâyin edilen 20/1/1942 den itibaren 21/1/1942 tarihi 
akşamına kadar müddet içinde elinde bulundurduğu şekerlerin beyan
namesini vermemek suretiyle Millî" Korunma Kanununa karşı aykırı 
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hareketten suçlu Şeyhali Mahallesinden Şükrü oğlu 1329 doğumlu Bak
kal Emin Odabaş hakkında Zile Asliye Ceza Mahkemesinde icra kılı
nan açık duruşma sonunda: 

Suçun sühutuna binaen 4156 sarılı kanunla değişen 14 üncü mad
denin 3 üncü bendi delaletiyle 55 inci maddenin 2 nci bendine tevfikan 
25 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 63 üncü madde mucibince 
ilân yapılmasına kabili temyiz olmak üzere 13/5/1942 tarihinde vicahen 
karar verildi. 

3630 

Karar sureti 
Dükkânında mevcut şeker için Hükümetçe tâyin kılınan müddet 

içinde beyannamesini vermemek suretiyle Millî Korunma Kanununa 
muhalif hareketten suçlu Alacamescidizir Mahallesinden Bakkal ismail 
oğlu 1317 doğumlu Kâzım Çuhadar hakkında Zile Asliye Ceza Mah
kemesinde icra kılınan açık duruşma sonunda: 

Suçunun sübutuna binaen 4116 sayılı kanunla muaddel 14/3 yolu 
ile 55 inci maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan 25 lira ağır para cezasiyle 
mahkûmiyetine ve 63 üncü maddenin tatbiki suretiyle ilânat yapılma
sına kabili temyiz olmak üzere 6/5/1942 tarihinde vicahen karar ve
rildi 

3631 

Kulla Malmüdürlüğünden: 

Manisa Vilâyetinin Kula kazası merkezinde kurulu Kula mensucat 
Fabrikası Türk Anonim Şirketinin sermayesi 1.000.000 liradan 1.500.000 
liraya çıkarılması dolayısiyle beheri yirmişer liradan 25.000 adted hisse 
senedinin tutarı 500.000 liranın damga resmi olan (5.000) lira 3/5/1943 
ve (718145) sayılı makbuzla Kula Malsandığma ödendiği ilân olunur. 

3909 

Ziraat Vekâletinden: 

istanbul'da Çemberlitaş Peykhane sokak No. 6 da Dr. ibrahim 
Etem tarafından imal edilmekte ve ruhsatnameyi haiz bulunan (Dis-
tolizin) adlı müstahzarın 3 kapsülü bir doz olmak üzere 30 kapsüllük 
10 dozu İhtiva eden beher kutusunun Türkiye'nin her tarafında toptan 
80, perakend'e 100 kuruşa satılacağı ilân olunur. 

3714 

Afyonkarahisarda Derman lâboratuvarı ve İstanbul Eczanesi 
sahibi Eczacı Hüsnü Bayar tarafından imal edilmekte olup ruhsat
nameyi haiz bulunan Distil namındaki müstahzırın 3 kapsülü bir doz 
olmak üzere 30 kapsüllük 10 dozu ihtiva eden beher kutusunun Tür
kiye'nin her tarafında toptan 80, perakende 100 kuruşa satılacağı 
ilân olunur. 

3715 
• 

Kilis Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Kilisin Şıhabdullah Mahallesinden Hüseyin oğlu Tabir Bayır 
tarafından karısı Arpacı Al i kızı Hatice aleyhine açılan gaiplik dâva
sının müddeaaleyih Haticenin mahalli ikametinin meçhul olması hase
biyle gıyabında yapılan açık duruşma sonunda: Mezbure Haticenin 11 
sene evvel kaybolduğu ve nereye gittiği malum olmadığı gibi hayat ve 
mematmdan dahi haber alınamamış olduğu dinlenen şahitlerin ve mez
bure Haticenin beyanatından anlaşılmış olmakla mezburenin Kanunu 
Medeninin 34 üncü maddesi mucibince gaipliğine ve 94 üncü maddesi 
mucibince davacı Taihir ile olan evliliklerinin feshine 15/4/1943 tarihin
de karar verilmiş olduğu Haticeye ilân tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

Dresdner Bank'm 31 birincikâııuıı 1942 tarihindeki bilânçosudur 

A K T I F P A S î F 
Kasa mevcudu ve Reichbank oiro ve postaı çek Alacaklılar RİM 4.121.788.343.22 
hesaplarından alacak RM 164.681.672,50 Keşide ve kabullerden doğan taahhütler 160.422.869,75 
Vadesi gelmiş faiz ve temettü kuponları 5.609.407,82 Tasarruf mevduatı 1.143.151.660,62 
Çekler 34.164.115,78 İpotekler 251.000 — 
Senetler 857.685.652,56 Üçünoü şahıslair hesabına krediler 6.233.907,03 
Hazine bonoları 2.817.306.870,55 Sermaye 150.009.000 — 
Bankaya ait esham ve tahvilât 368.216.531,86 İhtiyatlar: 
Konsortial iştirakler 38.637.262,57 a) Kanuni RM 30.000.000,-
Bankalardan matlûp «Nostro» 12.194.223,42 b) Serbest 30.000.000,-- 60.000.000,— 
Röpor ve Lombardlar 3.530.224,72 
Emtea üzerine avanslar 44.119.186,59 Diğer ihtiyatlar 64.313.616,98 
Borçlular 1.250.747.140,17 Banka binaları tashihi kıymet akçesi 16.000.000 — 
İpotekler 9.417.962.39 Geçit hesabı 4.733.109,42 
Üçüncü şahıslar hesabına krediler 6.233.907.03 1942 senesi safi kârı 9.000.000,— 
İştirakler 64.829.008,75 
Gayrimenkuller 55.194.176,55 
Demirbaş ı -
Geçit hesabı 1.100.158,26 
Sair aktifler 2.227.004,50 

5.735.894.507,02 5.735.894.507,02 

Kâr ve zarar hesabı 

Maaş ve ücretler 
içtimai yardımlar, hayır işleri ve tekaüdiye 
Sair masraflar 
Vergi, resim ve harçlar 
Kanuni ihtiyat 
Kar 

R M 53.984.252,30 
5.797.659,82 

12.337.724,96 
43.908.420,15 
3.000.000,— 
9.000.000,— 

128.028.057.23 

Faiz ve iskontolar 
Komüsyon ve hizmet mukabili ücretler 
Esham ve tahvilât, kambiyo ve ecnebi nukudu kâr 

RM 69.081.697,26 
53.766.287.19 
5.180.072,78 

128.028.057,23 

3605 
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Doyçe Oryent bank - Dresdner Bank Şubesi 

A K T l F 
Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni krşılışlar kasası 
(Kankalar kanunu mucibince) 
Bankalar 
Senedaıt cüzdanı 
Esham ve tahvilât cüzdanı 

Hazine bonoları 
Diğer esham ve tahviller 

Borçlu cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Sair aktifler 

T.L. 

TJL. 
116.917,49 

T.L. 

Nâzım hesaplar 

3.505.232,55 
1.381.688,52 

814.258,49 
608.700,01 
116.917,49 

8.454.918,72 
573.303,48 
469.514,54 

15.924.533,80 

8.518.076,48 

1942 senesinin 31 birincikânun bilançosu 

P A S î F 
Türkiye'ye tahsis edilmiş sermaye T.L. 
İhtiyatlar 

İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar kanunu, madde 31) T.L. 105.128,61 
(Kanuni ihtiyatlar —,—< 
Fevkalâde ihtiyatlar 394.871,39 

Karşılıklar 
Merkezimizin nezdimizde bloke 'kalan 
matlubatı 
Merkez ve şubelerimizin nezdimizdeki 
alacakları 
Taahhütlerimiz 
Mevduat ve cari hesaplar 

Tasarruf mevduatı T.L. 
Diğer mevduat 

Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

1941 senesi kân 
Bundan, fevkalâde ihtiyatlar için, 
ayrılan miktar 

Nâzım hesaplar 
1 — Cirolarımız 
2 — Kefaletlerimiz 
3 — Sair nâzım hesaplar 

T.L. 

803.333,15 
3.858.238,17 

287.288,05 

194.871,39 

T.L. 

1.712.050,— 
5.349.694,02 
1.456,332,46 

1.500.000,-
500.000-

163.379,94 

1.131.549,04 

373.305,04 
87.752,91 

4.661.571,32 

63.268,20 
6.654.536,27 

696.754,42 
92.416,66 

15.924.533,80 

8.318.076,48 

Doyçe Oryentbank - Dresdner Bank Şubesinin 31 birincikânun 1942 tarihindeki senelik bilançosunun kâr ve, zarar t ablosu 
Z İ M M E T 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Amortismanlar 
'Karşılıklar 
Fevkalâde ihtiyatlar (1942 senesi kârından ayrılan) 
Kâr 

T.L. 496.555,88 
467.981,03 
150.011,90 
303.645̂ 6 
34.468,70 
57.880,50 

194.871,39 
92.416,66 

M A T L U P 
Alman faiz ve komisyonlar T.L. 824.161,04 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri '111.196,47 
Banka hizmetleri mukabil alımaın ücret ve komüsyonlar 729.664,56 
Kambiyo kârı 116.016,81 
Muhtelif kârlar 16.792,44 

frx. 11.797.831,32 T l * 1.797.831,32 

3604 
» M 

M . M . V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Maltepe'de işçi 'evleri tamiratı kapalı aarfla ihaleye konulmuş
tur. Keşif bedeli 88328,06 lira olup muvakkat teminatı 5666.41 lira
dır. İhalesi 10/6/1943 pazartesi günü saat 11 de M M. V. 4 No. lu 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi 442 kuruş mukabi
linde alınabilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına 
tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

3211/4-1 

Komisyonda mevcut iMmunesine ıgöre Avrupa muhtelif eb'ad ve 
kuturda 40 ton saç pazarlıkla saltın alınacaktır. Muhammen bedeli 50.000 
llira olup katî teminatı 7.500 liradır. Pazarlığı 26/5/1943 çarşamba 
günü saat 10.30 da M. M. V. 4 numaralı Sa. A l . Komisyonunda yapıla
caktır. Numune ve şartlan her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
katî teminatlariyle birlikte komisyonda bulunmaları. 

3912 

Aşağıda cins ve miktan yazılı inşaat malzemesi kapalı zarfla iha
leye konulmuştur. Hepsinin muhammen bedeli 15160 lira olup muvakkat 

teminatı 1137 liradır. İhalesi 11/6/1943 sah günü saat 11.30 da M. M. 
V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
Igün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri 
ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

Fiatı 
Cinsi Miktarı Lira Kr. 

Kereste 
15X15X4 4 ma. 160 00 
10X10X4 6 160 00 
12X22X4 20 » 160 00 
2,5X5X4 3 » 160 00 
2,5X20X4 7 » 160 00 
Doğramalık kereste 10 » 160 00 
Tuğla 10000 Ad. 60 00 
Kireç ' 10 Ton 60 00 
Çivi (6, 8, 12 lik) 1000 K * 1 21 
Cam dubya 

40X60 cm. 150 m 2 17 00 
40X50 cm. 100 

3713/4-1 



Ş. Karahisar Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Ş. Karahisann Bülbül Mahallesinde Yazıroğlu Mehmet kızı ve 
Mustafa karısı Fatma namı Kadın 8 teşrinievvel 4942 tarihinde ölmüş 
ve yazılan terekesi paraya çevrilmiştir. 

Ölünün mirasçısı olduğunu iddia edenlerin tarih ilânından itiba
ren üç aya kadar Şebin Karahisar Sulh Mahkemesine müracaat etmeleri 
ilân olunur. 3641 

Silvan C. Müddeiumumiliğinden : 

Kilosı bir liraya satılması belediye rayici ile tesbit ve tâyin edilen 
pirincin kilosunu 25 kuruş fazlasiyle 125 kuıuşa satmak suretiyle Millî 
Korunma Kanununa muhalif hareketten maznun ıSilvanın Mescit Ma
hallesinde mukim Hasan oğlu izzet Aziz hakkında Silvan Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda maznunun sabit olan fiiline 
binaen Millî Korunma Kanununun 32, 59/3, 63 üncü maddeleri muci

bince 5 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve 7 gün satış yerinin 
kapatılmasına ve bu müddet zarfında suçlunun ticaretten menine ve 
hüküm hulâsasının satış mahallinin kapısına asılmasına ve Resmî Ga
zete ile neşrine karar verilecek kesbi katiyet eden -işbu hüküm hulâ
sası ilân olunur. 3644 

Malatya Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Malatya'nın îzzetiye Mahallesinden Hacı Ahmet oğlu Nuri Ak
deniz ile Aynı mahalleden Seyit Tömer ve Cevheri mahallesinden İs
mail oğlu Tahir ve Kapıkıran oğullarından İsmail ve saire araların
daki izialei şuyu dâvasının duruşmasında: 

Bulundukları yer belli olmıyan İsmail ve Tahir'in gıyap karar
larının ilânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma 15/6/1943 günü 
saat 9 dadır. O gün gelmedikleri takdirde duruşma gıyaplarında ce
reyan edeceği ilân olunur. 3646 

T. C. Merkez Bankasından: 

A K T I R 

Kasa: 
Ahin: Safi Klg. 74.617,458 
Ŝ nkmot 
Maklık 
Dahildeki muhabirleri 
Türk liram 

Haristeki muhabirler: 
Alta: Safi Klg. 66.118,418 

Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diler dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri 

Mazine tahvilleri s 
Deruhte edilen evrakı nakdiye kargılığı 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan 
Haşine tarafından vâki tediyat 
Benedat cüzdanı s 
Ticari senetler 

Esham ve tahvilât cüzdanı t 
f Deruhte edilen evrakı aakdiye-

4 » { nin karşılığı esham ve tahvilât 
[ (itibari kıymetle) 

B • Serbest esham ve tahvilât 

Avanslar: 
Altm ve döviz üzerine avans 
Tahvilât üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 3850 No: h kamusa göre açılan 
•Vİan karşılıklı avans 

Hissedarlar. 
tfohteUf 

S U C U N 

15 Mayıs J943 vaziyeti 

Lira Ura 

104.955.424,23 

5.238039,50 

430.645,06 110.624 108,79 

752.788,37 752.788,37 

93.000.844,-

62.295 978,67 155.296.822,07 

158.748.563,-

I 26 376.017,- ı32.372 546 -

415.533 029,21 415.533 029,21 

50 059.339,93 
10.712.989,30 60 772.329,23 

2.515,38 
8.254.933,81 

223.000.000,- 231.257.449,19 

4.500.000,-
13.032.638,14 

1.124.141.711-

P A 8 I F 

Sermaye 
İhtiyat akçesi: 
Âdi ve fevkalâde 
Hususi 
Tedavüldeki bgnkmoücr s 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 

Hazine tarafından vâki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Kargılığı tamamen altın olarak ilâveten 
tedavüle vaz'edilen 

Reeskont mukabili ilâveten ted. vaz'edi. 
Hazineye yapılan ahin karşılıklı avans 
mukabili 3902 No, h kamın mucibince 
ilâveten tedavüle vaz'edilen 

Mevduat: 
Türk lirası 
Altın: Safi Klg. 877,422 

3850 No. iı kanuna göre Hazineye 
ağdan avans mukabili tevdi olunan 
altınlar; Safi Klg. 55.541.930 

Döviz taahhfidatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Di ger demler re alacaklı kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

lira Ura 

15.000.000, 

10 968 485 30 

6.000.000,— 16.968 485 30 

158 748.563, 

I 26 376.017,-

132.372 546 _ 

45.000.000, -

333.844.467 _ 

223.000.000,- 734.217.013 -

120.661.861,02 
1.234.164,05 121.896 025 »7 

78.124.167,90 78.124.167.90 

22.944.553,58 22.944.553 58 

134.991.466,15 

YEKÛN 1.124.141.711,-

1 temmuz 1938 talihinden itibaren i 
Iskonto haddi % 4 Alîm işerin* avans » I 

3689 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

  

 

   

                                                        

                                                               İÇİNDEKİLER 

   
           
Kanunlar            Sayfa 
 
4412  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 
          3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik 
          Yapılması Hakkında Kanun.         1 
 
4413  Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifelerine 
          Dair Olan 2997 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin 
          Değiştirilmesi Hakkında Kanun        1 
 
4414  Orman Umum Müdürlüğü 1943 Yılı Bütçe Kanunu      1
 
Kararnameler 
 

  1 

 
  

8

 
  

İlanlar                                11 

 

 
  
 
 
 

       

         

 

 
 

 
 
 
  
 
 
            
 
     
 
 
 
 

    
 
 

2/19541  Ordu Vilayetinin Bulaman Nahiyesinin Zavi Köyünde Bulunan ve İmtiyazı 
      

 

        İzzet Pertev Korminatı Uhdesine İhale Edilmiş Olan Bakır Madeni İmtiyazının 
               Feshine Dair Kararname  

 

2/19543  Bursa’nın Orhaneli Kazasına Bağlı Harmancık Nahiyesinin Piribeyler Köyünde   
     

 

          Bulunan Krom Madeni İmtiyazının Ölü Ahmet Şükrü Özyürük’ün Mirasçılarına 
                İhalesi Hakkında Kararname  




