
Res 
T.C. 

mı Gazete 
Kuruluş t a r i h i : 7 Ekim 1336-1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

3 HAZİRAN 1949 

C U M A Sayı: 7223 

K A N U N L A R 

İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade M alı ailesinde, Teş
vikiye ve Maçka Meydanı sokaklarında kâin Hazi

neye ait binanın İstanbul Belediyesine devri 
hakkımla Kanun 

Kanun No: 5397 Kabul tarihi: 28/5/1949 

Madde 1 — İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade Mahallesinde, Teş
vikiye ve Maçka Meydanı sokaklarında Hazineye ait eski 2 mükerrer, 
yeni 4 kapı sayılı ve 66 pafta, 703 ada, 4 parsel numaralı 15 342,50 met
rekare arsa ile üzerindeki tamamlanmamış bina, Hazinece parasız ola
rak İstanbul Belediyesine devrolunur. 

Bu bina, İstanbul Konservatuvarına tahsis olunup müze, güzelsa-
natlar sergileri ve kütüpane gibi hizmetlerde dahi kullanılır. 

Madde 2 —'Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 —-Bu kanunu İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

31/5/1949 

Millî Savunma-Bakanlığının kuruluş ve görevlerine 
dair Kanun 

Kanun No: 5398 Kabul tarihi: 30/5/1949 

Madde 1 — Cumhuriyet Ordusunun hazırlanması ve idaresiyle ödevli 
ve bu işlerden barışta ve seferde sorumlu olan Millî Savunma Bakanlığı; 
barışta harb kuvvetlerinin komutası kendisine verilmiş olan Genelkur
may Başkanlığı ile Bakanlık Müsteşarının idaresi altındaki daireleri ih
tiva eder. 

Bu teşkilât ordu kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 
Madde 2 — Millî Savunma Bakanlığı; Cumhuriyet Ordusunun per

sonel, haber alma, harekât, eğitim, seferberlik ve ikmal işlerini Genel
kurmay Başkanlığı vasıtasiyle ve bunların dışındaki hizmetlerini müste
şarlık vasıtasiyle yürütür. 

Madde 3 — Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâyin ve tebdil olunur. 

Madde 4 — Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ile ordu 
müfettişleri ve diğer orgeneral ve oramiraller Genelkurmay Başkanının 
mütalâası alınarak Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu karariyle tâyin ve tebdil olunurlar. 

Madde 5 — (Fen ve Sanat Umum Müdürlüğü hakkındaki hüküm 
bakî kalmak şartiyle) 1199 ve 1428 ve 4580 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

Madde 6 — Bu kanun 1 Temmuz 1949 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 —-Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

31/5/1949 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip Cil t 

Resmî 
Gazete 

Sahlfe Sayı 

1 H ü k ü m l e r i k ı smen y ü r ü r l ü k t e n ka ld ı r ı l an K a n u n : 
1199 Müdafaai Milliye Vekâletinde bazı teşkilât icrasına dair Ka« 

nua 21/1/1928 

2 Y ü r ü r l ü k t e n ka ld ı r ı l an K a n u n l a r : 
Millî Müdafaa Vekâletinde bazı teşkilât icrasına dair olan 
1199 numaralı kanuna müzeyyel Kanun 2/5/1929 
Genelkurmay Başkanlığının vazife ve 8alâhi> etleri hakkında 
Kanun 13/6/1944 

1428 

4580 

9 182 793 

3 10 863 1183 

3 25 1033 5729 

Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu 

Kanun No: 5399 Kabul tarihi: 30/5/1949 

Madde 1 — Devlet işlerinin en başında gelen topyekûn Millî Savun
ma görevlerini yerine getirmek üzere (Millî Savunma Yüksek Kurulu) 
teşkil edilmiştir. 

Cumhurbaşkanı bu kurulun tabii başkanıdır. 
Madde 2 —• Millî Savunma Yüksek Kurulu, Millî Savunma işlerini 

telif ve tanzim etmekle mükellef olan Başbakanın başkanlığı altında ve 
onun teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek Bakanlarla Millî 
Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanından teşekkül eder. 

Seferde, Harb Kuvvetleri Genel Komutam, Yüksek Kurulun tabu 
üyesidir. 

Kurul, gerektiğinde Askerî Şûra üyelerini ve her türlü uzmanları 
istişare için çağırabilir. 

Madde 3 —• Millî ıSavunma Yüksek Kurulunun başlıca görevleri 
şunlardır: 

A) Hükümetçe takip edilecek Millî Savunıma politikasının esaslarını 
hazırlamak. 

B) Bütün Devlet teşkilâtına, her türlü özel müessese ve teşekkülle
re ve vatandaşlara düşecek Millî Savunma ödev ve görevlerini tesblt ile 
gereken kanuni ve idari tedbirleri almak üzere yetkiü makamlara sun
mak. 
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C ) B f ıkras ında yazılı tedbirlerin uygulanmas ın ı kovuş tu rmak . 
D ) Topyekûn millî seferberlik plânını b a r ı ş t a h a z ı r l a m a k ve gere

ğinde t am olarak uygulanmas ın ı s a ğ l a m a k . 
E ) Yur t savunmasiyle i l g i l i iş lerden Başbakan ın lüzum gösterdik

ler ini inceliyerek müta lâas ın ı bildirmek. 
Madde 4 — Millî Savunma Yüksek Kurulunun k a r a r l a r ı n d a n doğ

rudan doğruya i c ra edilebilecek olanlar B a ş b a k a n t a r a f ından i lg i l i yerlere 
tebl iğ olunur. Bakanlar K u r u l u k a r a r ı n ı is t i lzam edenler Bakanlar K u 
ruluna sunulur. 

Madde 5 — Millî ıSavunmâ Yüksek Kuru lu en az ayda bir defa 
toplanır . 

Madde 6 — Başbakan ın direktiflerine göre Millî Savunma Yüksek 
Kuru lu ça l ışmalar ın ı h a z ı r l a m a k ve her t ü r l ü yazı İşlerini y ü r ü t m e k üze
re bir ('Millî Savunma Yüksek K u r u l u Genel Sekre ter l iğ i ) k u r u l m u ş t u r . 

Madde 7 —• Millî Savunma Yüksek Kuru lu Genel Sekreteri Ge
nelkurmay Başkan ın ın m ü t a l â a s ı a l ı na rak Millî Savunma Bakan ınca ya
pı lacak teklif üzerine Bakanlar Kuru lu karariyle t ây in olunur. 

Madde 8 — Millî Savunma Yüksek Kuru lu Genel Sekre te r l iğ in in 
kadrosu, Başbakan ın tekl if i üzerine Millî Savunma Yüksek Kuru lu ta
ra f ından tesbit edilir. B u kadroda çal ış t ı r ı lacaklar , daireleriyle bağlı l ık
lar ı s ak l ı kalmak, özlük h a k l a r ı n a ve terfilerine ilişkin işlemleri mensup 
bulunduklar ı Bakan l ık ve dairelere ait olmak ve disiplin ve iz in bak ım
la r ından B a ş b a k a n a tabi bulunmak üze re Bakan l ık la r ve kabma bütçel i 
dairelerden veya Devlet Ekonomi K u r u m l a r ı memur ve hizmetlilerinden 
B a ş b a k a n t a r a f ından alınır. 

B u kadroda ça l ı ş t ı r ı lacak subaylar h a k k ı n d a 1281 sayılı kanunun 
hükümler i uygulanır . 

Madde 9 — B u kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer 
Madde 10 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yü rü tü r . 

31/5/194-9 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip Tilt Sahile 

Resmi 
Gazete 

Sayı 

İ lgi l i K a n u n : 
Ordu ve jandarma kadroları haricindeki hıdematı devlette 
müstahdem orduya mensup muvaz?af zabıt \e muvazzaf as
keri memurları hakkında Kanun 2B/5/1928 

Yüksek Askerî Şûran m teşkilât ve görevleri hakkın
daki 636 saydı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddele

rinim değiştirilmesine dair Kanun 

Kanun No: 5400 Kabul tarihi: 30/5/1949 

Madde 1 — 636 sayıl ı kanunun 870 sayıl ı kanunla değiş t i r i len 2 nci 
maddesiyle aynı kanunun 3 üncü maddesi aşağ ıdak i şekilde değişt ir i l
miş t i r : 

Madde 2 — Asker î Şû ran ın tabii ba şkan ı Başbakand ı r . 
B a ş b a k a n t a r a f ından davet edilen diğer Bakanlar da Asker î Ş û r a 

toplant ıs ında bulunurlar. 
Aske r î Şû ran ın yalnız 3 üncü maddede yazılı olan daimî üyeleriyle 

top lanmas ı halinde Başkan l ık Millî Savunma B a k a n ı ve bulunmadığ ı za
manlarda Genelkurmay Başkan ı t a ra f ından yapılır . 

Madde 3 — Yüksek Asker î Şûran ın üyeler i Millî Savunma Bakan ı , 
Genelkurmay Başkan ı , b i l f i i l hava, ka ra ve deniz kuvvetleri komutan
lar ı ve ordu müfet t iş ler i , Millî Savunma Yüksek K u r u l u Genel Sekreteri 
(Rütbesi üs tündek i sici l hükümle r ine i ş t i r ak etmemek şar t iy le ) ve ba
r ı ş t a ve seferde bi l f i i l bu komutan l ık l a r ı başa r ı ile yapmış muvazzaf ze
vattan ve bu h a k l a r ı kazanmış ve bir derece askomutada bi lf i i l bu lunmuş 
olan zevat a r a s ı n d a n daha alt ı üye seçi lmek üzere 15 zattan ibarettir. 

Yılda en az i k i defadan aşağ ı olmamak üzere toplanı r ve karar lar 
sa l tçoklukla veril ir . 

Madde 2 — 4764 sayıl ı kanun kaldır ı lmışt ı r . 
'Madde 3 — B u kanun yay ımı tarihinde yü rü r lüğe girer. 
Madde 4 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yü rü tü r . 

31/5/1949 

No. Baslığı 

Askerî Şû ran ın kuru lusu h a k k ı n d a k i 636 sayılı kanun 
ve bu kanunun ek ve değiş ik l ik le r i i le Y o r u m i 
1 w— K a n u n l a r : 

636 Şûrayı Askerînin teşkilât ve vezaifi hakkında Kanun 
29/4/1341 

870 19 Nisan 1341 tarihli Şûrayı Askeri Kanununun ikinci mad
desini muaddıl Kanun 20/6/1926 

2136 636 sayılı Şûrayı Askeri Kanununun 4 üncu maddesinin ta
dili hakkında Kanun 

Düstur 
Tertip Cilt Sahİfe 

594 

1372 

Resmi 
Gazett 

Sayı 

98 

403 

No. Batlısı 

2 Y o r u m : 
Şûrayı Askerî teşkili hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin 
A fıkrasının tefsiri 1/5/1934 
3 —— Y ü r ü r l ü k t e n ka ld ı r ı l an K a n u n : 
Askerî Şûranın teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 636 sayılı 
kanuna ek Kanun 3/7/1945 

Resnu 
DBstnr Gazete 
Tertip Q U SaMfe Sayı 

3 15 376 2689 

3 26 1235 6017 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkında Kanun 

Kanun No: 5401 Kabul tarihi: 30/5/1949 

Madde 1 — Aske r î lise ve ortaokullardan ikinci maddenin (C) fık
ras ında yazılı sebepler dışında ç ıkar ı lan öğrenci ler Aske r l i k Kanunu hü
kümler ine tabi olmak Üzere serbest bı rakı l ı r lar . 

i k i n c i maddenin (C) f ık ras ında yazü ı sebeplerle ç ıkar ı l an la r hak
k ında bu (C) f ıkras ı h ü k m ü uygulan ı r . 

Madde 2 — Harb okullariyle ordu hesabma diğer y ü k s e k öğren im 
k u r u m l a r ı n d a bulunan öğrenci lerden : 

A ) Okul ve kurum yönetmel ik ler ine g ö r e derste başa r ı gös te reml-
yenlerin i lg i ler i kesilerek serbest bı rakı l ı r lar . Bunlar h a k k ı n d a Aske r l i k 
Kanunu ile 1076 sayıl ı Yedek Subay ve Asker î Memurlar h a k k ı n d a k i K a 
nun hükümle r i uygulanı r . 

Devlete olan borç lar ı yedek subayl ık vazifelerinin İkmal ine kadar 
tehir olunur. 

B ) Sağl ık du rumla r ı dolayısiyle Millî Savunma hesabma öğrenim
lerine devamlar ına i m k â n görülemiyenler serbest b ı rakı l ı r lar . 

Ünivers i te ler in çeşitli fakül teler iyle eczacı ve dişçi şubeler inin ik inc i 
ve daha y u k a r ı s ınıf lar ında iken sağ l ık du rumla r ı sebebiyle subay olmak 
ş a r t ı m kaybeden ve fakat s iv i l memur olmaya elverişli bu lunduklar ı tam 
teşekkül lü bir sağ l ık kurulu raporiyle tesbit edilen öğrenci lerden istiyen-
ler; yedirme, giydirme ve ba r ınd ı rma giderleri mevcut yur t ve kurum
larda veya d iğer suretle i lg i l i B a k a n l ı k l a r t a r a f ı ndan s a ğ l a n m a k üzere 
bu lunduklar ı yüksek öğren im dal ında bu B a k a n l ı k l a r hesabma öğren im-
lerine devam ettirilebilirler. B u kabîl öğrenci ler Millî Savunma hesab ına 
okuduk la r ı müddet te dâhil olmak üzere hesab ına öğ ren im yap t ık l a r ı B a 
kanl ığın o k u t t u ğ u d iğer öğrenci ler kadar mecburi hizmet yaparlar. 

C) H a k l a r ı n d a Asker î Ceza Kanununun 3514 sayıl ı kanunla değiş t i 
ri len 154 üncü maddesi h ü k m ü uygulanan öğrenci ler okuldan ç ıkar ı l ı r lar 
ve serbest b ı rakı l ı r lar . Bunla r h a k k ı n d a Asker l ik Kanunu hükümle r i uy
gulanı r ve askerlik ödeyleri er olarak yapt ı r ı l ı r . 

D ) A , B ve C f ıkra la r ı dışında diğer sebeplerden ö tü rü ç ıka r ı l an la r 
h a k k ı n d a da ik inc i maddenin (A) f ık ras ına göre iş lem yapıl ı r . 

Madde 3 — Sağl ık sebepleri d ış ında okullarla, y ü k s e k öğren im 
k u r u m l a r ı n d a n ç ıkar ı lan öğrenci lere Devlet t a r a f ından yapı lan b i lûmum 
masraflar faizi ile birl ikte mukabelesi gereğince ödett ir i l i r . 

Madde 4 — Sağ l ık sebepleriyle okuldan ç ıkar ı lan öğrenci ler in asker
l i k iş lemleri öğren im derecesine ve sağ l ık du rumla r ına göre tesbit olu
nur. Kendilerine yap ı l an masraflar geri a l ınmaz. 

Geçici Madde — B u kanunun yay ımından evvel 4260 ve 5100 sa
yılı kanunlar hükümler ine tabi t u tu lmuş olanlar isterlerse bu kanun h ü k 
münden faydalan ı r la r . 

Madde 5 — 18 Hazi ran 1947 tar ihl i ve 5100 sayıl ı kanunla 2 A ğ u s 
tos 1944 tar ih l i ve 4637 sayıl ı ve 15 Haz i ran 1942 tar ih l i ve 4260 sayıl ı ka 
nunlarla 2505 sayılı kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kaldır ı lmışt ı r . 

Madde 6 — B u kanun yayımı tarihinde yü rü r lüğe girer. 
Madde 7 — B u kanunu Millî Savunma ve Mal iye B a k a n l a r ı y ü r ü t ü r . 

31/5/1949 

No. 

1076 

1111 
2505 
3514 

4260 

4637 

Basilli 

Sözü geçen Kanunlar ı 
İhtiyat Zabitleri ve Ihthat Askerî Memurları Kanunu 

9/7/1927 
Askerlik Mükellefiyeti Kanunu 12. 17/7/1927 
Gedikli küçük zahit membalarına dair Kanun 18/6/1934 
Askeri Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren Kanun 

14/7/1938 
Gedikli erbaş membalarına dair olan 2505 sayılı kanunun 
5 inci maddesinin tadili hakkında Kanun 23/6/1942 
Askerî Memurlar Kanununa bazı maddeler ilâvesine ve 2505 
sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin ilgasına dair olan 
3280 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (B) fıkrasının değiş
tirilmesi ve bu fıkraya bazı hükümler ilâvesi hakkında Kanun 

8/8/1944 
Gedikli erbaa membalarına dair olan 2505 sayılı kanunun 
5 inci maddesini değiştiren 4260 sayılı kanunun 1 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 25/6/1947 

Duştur. 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

cm Sahlfe Sayı 

9 733 628 
8 1696 631 

15 1141 2730 

19 1584 3959 

23 1530 5139 

25 1257 5777 

28 1329 6641 
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K A R Â R L A R 
İçişleri Bakanl ığından: 

1 — Kocaeli Emniyet Âmiri Yusuf Ziya Güç'ün Salihli, İstanbul Em
niyet Amiri Muzaffer Batur'un İnegöl Birinci Sınıf, İstanbul Emniyet 
Âmirlerinden Osman Nuri Aıkyüz'ün Çanakkale, Avni Bilen'in Edirne, 
Ahmet Nuri Özkan'ın Samsun, Edremit Emniyet Amiri Ali Haydar 
Erez'in Menemen, İskilip Emniyet Âmiri S. Sabri özdemircan'm Koca
eli, Çanakkale Emniyet Âmiri Salim Altunay'ın Edremit ve Edirne Em
niyet Âmiri Ali înal'ın İskilip İkinci Smıf Emniyet Amirliklerine naklen 
tâyinleri tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararı yürütmeğe İçişleri Bakanı memurdur. 

6/5/1949 

CUMHURBAŞKANI 
İ8MET İNÖNÜ 

Başbakan içişleri Bakanı 
Ş. GÜN ALT AY E. ERİŞİRGİL 

Bayındırlık Bakanlığmdan: 

1 — Bayındırlık Bakanlığında açık bulunan 100 lira maaşlı Bayın
dırlık Şirket ve Müesseseler Dairesi Reisliğine, Yüksek Fen Heyeti Âzası 
Tevfik Fikret Süer ve Tevfik Fikret iSüer'den açılan 100 lira maaşlı 

Yüksek Fen Heyeti Azalığma, Su İşleri Reisliği Müdürü Yüksek Mühen
dis Bedri ölçer naklen tâyin olunmuştur. 

2 —• Bu kararı Bayındırlık Bakanı yürütür. 
21/5/1949 

CUMHURBAŞKANI 
İBMKT İNÖNÜ 

Başbakan Bayındırlık Bakanı 
Ş. GÜNALTAY Ş. ADALAN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığmdan: * 

1 — Rize Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. Ahmet Sami Berk 
Muğla Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne naklen, istanbul Merkez 
Hükümet Tabiplerinden Dr. Salâhattin Arcan Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müfettişliğine 70 Ura maaşla terfian; Eczacı Kimyager Reşat Alasya 
Bakanlık Müfettişliğine açıktan 70 lira maaşla tâyin kılınmışlardır. 

2 — B,u karar hükmünü yerine getirmeğe Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı memurdur. 

20/5/1949 
CUMHURBAŞKANI 

İSMET İNÖNÜ 

Başbakan Sağlık ve So. Y. Bakam 
S. GÜNALTAY Dr. K. BAYtZÎT 

— — 

TEBL İĞLER 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından: 

Ö Z E T İ : 
Teksir makinesi hakkında. 

Mumlu ikâğıt üzerine yazılmış bir yazıyı çoğaltma işinde kullanılan, 
eUe çalışır veya elektrikle işler motorlu teksir makineleri repertuvarın 
263 üncü sahifesindeki kayda göre kutunun mamul olduğu maddeye göre 
yazıhane eşyası sayılarak buna göre tatbikat yapılmakta ise de bunla
rın da tabı işlerinde kullanılan matbaa makineleri gibi teksir işlerinde 
kullanılması (bakımından bir nevi -matbaa makinesi (mahiyetinde olduk
ları neticesine varılmış ve eksperler kurulu da bir çok kararlarında bun
ların, Reneo sistemi tabı makineleri misillu 661 inci tarife numarasına 
tatbikma karar vermiş bulunmaktadır. 

Bu İtibarla repertuvarın 260 mcı sahifesinin 3 üncü satırından baş
layan [(eğer bu teferruat cihazla beraber bir kutu içine mevzu ise) 
kutunun mamul olduğu maddeye göre yazıhane eşyası] cümlesinin silin
mesini ve hizasına da 661 tarife numarasının yazılmasını ve bu tebliğin 
Resmî Gazete'de neşri tarihinden itibaren tatbikatın bu bildirişe göre ya
pılması. 

Orman Genel Müdürlüğü 7 No. lu Orman Tahdit Komisyonu Baş
kanlığından 9 

Bursa Üinin Gemlik İlcesine bağlı Unıurbey Köyündeki 
ormanların tahdit kısaı dayanağı 

1 — Umurbey Köyü mülki sınırları içinde ayrı ayrı iki orman par
çası tesbit edilmiştir. 

Orman parçalarından biri: Gemlik - Orhangazi şosesine bitişik Or
hangazi'nin Karsak Karakolu batısında olup: 

Kuzeyde: Gemlik - Orhangazi şosesi ve Gemlik deresi. 
Doğuda: Karsak Jandarma Karakolu duvarı. 

Güneyde: Umurbey Köyünün Çmarlıdere, Bataklı, Bostanlık toplu 
zeytinlik bağ, bahçe, tarla ve meraları. 

Batıda: Gemlik - Orhangazi şosesindeki Gemlikli Kemal Bey zeytin
liği ile çevrili (36,50) hektar genişliğinde (meşe, pırnal, kocayemiş, katır 
tırnağı) gibi bozuk basit baltalık ormandır. 

Orman parçalarından diğeri; Umurbey - Engürü ve Muradoba köy
leri arasında Bayat Çiftliği namiyle anılan dört etrafı bu üç köyün toplu 
ve ekili kültür arazisiyle çevrili tepeciğin sırtları ve eteklerinden geçen 
sınırları: 

Kuzeyde: Acısu karşısı, Parmakbağı deresi, Çmartarla, Söğütlüçeş-
me, Çiftlik çeşmesi, Çiftlik geçidi, (Kamuran kayas ı ) , (Davulga deresi), 
Kaynatmalar (Seyit oğlu bağı ) . 

Doğuda (Mersinli düzü), Muratoba'nm vakıf tarlası, (Kuşkayası) , 
Sırakayalar. 

Güneyde; (Domuz deresi), Laz Ali tarlası, (Sıranaktepe eteği) Dede, 
(Sırancık kayası) Düztarla, Kuştepesi, (Emirşah pınarı), (Yörükler Bo
ğazı) , (Bahçecik). 

Batıda: Kutul karakolu, (Hisarlık Bayırı) , Hisartepe altı olarak 
(482,50) hektar yer yer yanık, bozuk çam korusu ve meşe, pırnal, katır 
tırnağı, kocayemiş bozuk basit baltalık orman ve (44,30 hektarda); 

(159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166) parsel numaralı çiftlik arazi
sinden ibaret olduğu görülmüştür. 

2 — 3116 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesine uyularak mülkü 
ve toprağı olanlar sınırlama gününde Gemlik - Orhangazi şosesine bitişik 
Karsak Jandarma Karakolu batısındaki Çınarlıdere Bataklı mevkiine ge
lerek mülkiyete esas vesaik ibraz etmemeleri sebebiyle tutanakları ve 
1/10.000 ölçüsündeki krokisinde işaret edildiği gibi (36,50) hektar ormanın 
Devlet adına sınırlanmasına ekseriyetle karar verildiği. 

3 — 3116 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesine uyularak Bayat 
Çiftliği için bilirkişiler tarafmdan (Hacı Mehmet oğlu Hacı Mustafa) ve
reselerine alt (11) aded tapu ve bir aded de 1142 tarihli çiftlik hudutna-
mesi ibraz etmeleri üzerine mülkiyet ve tasarrufa esas teşkil eden evrakı 
müsbite suretleri alınarak tutanaklarına iliştirildiğl gibi 1/10.000 ölçü
sündeki krokisinde de; ayrıca işaret edilerek (482,50) hektarlık orman sa-
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hasının (4785) sayılı kanun ahkâmına göre Devlet adına sınırlanmasına 
ve (159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166) parselden ibaret ceman (44,30) 
hektarlık çiftlik kültür arazisininde: Fiilî durumlarının tesbitine ekseri
yetle karar verildiği. 

4 — 3116 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre tutanaklar ve kroki
sinde sınır işaretleri gösterilmiş ve ayrıca hüsnü muhafazası da tebliğ 
edilmiştir. 

5 — 3116 sayılı kanunun 7 nci maddesine göre; sınır tutanakları, kro
kisi ve müsbit evrakı işlem özete bağlanarak muhtarlık odası kapısına 
asılmak suretiyle ilân edildiği, cihetle tutanak münderecatına razı olmı-
yanlar askı tarihinden itibarer (üç ay) içinde mahallî mahkemelere müra
caatla itiraz edebilirler aksi ,ıalde; tutanakların kesinleşeceği ilân ve teb
liğ olunur. 

7 No. lu O. T. K. Başkam Ormancı Ü y e Hukukçu Ü y e 
Behzat Güler Niyazi Aktay Nail Kitapçı 

Bilirkişiler 
Çinarlıdere, Bataklı, Bostanlık Devlet Ormanı değildir. Köyün me-

rasıdır. 
Bayat Çiftliği 3116 sayılı kanunun muvakkat hükümleri 1 inci madde 

(B.) fıkrasına göre 4785 sayılı kanunun hükümleri şümulüne giremez 
itirazen imza ederiz. 

Bilirkişiler 
İhsan Bayatlı Hasan Kar akaya 

3089 

Orman Genel Müdürlüğü J0 numaralı Orman Tahdit Komisyonu 
Başkanlığından: 

Bolu ilinin Akçakoca İlcesine bağlı Karatavuk Köyü ve civar 
ormanlarının tahdit kısa dayanağı 

Bolu İlinin Akçakoca İlcesine bağlı Karatavuk Köyü hududu dahi
lindeki Devlet ormanlarının 3116 sayılı Orman Kanunu ve buna ait tali
matname ve 4785 sayılı kanun hükümleri dairesinde bu köy hududu dahi
lindeki ormanların tahdidi için gerekli kanuni merasim ifa ve ikmal edile
rek bu köyden seçilen bilirkişilerle birlikte tescile esas olacak şekilde hu
dutlarının tâyin ve tesbiti suretiyle tahdidin yapıldığı ve buna ait hususa-
tın hulâsa olarak aşağıya alındığı: 

1 — Karatavuk Köyünün umumi hudut ve vasıfları: 
Bu köy Akçakoca İlçesinin garbında ve İlce merkezine takriben 

on beş kilometre mesafede 65-70 haneden ibaret olup (65) sene evvel Hopa 
İlçesinden buraya göçüp kısım kısım ve dağınık mahalleler teşkil ederek 
yerleştikleri yerlerini bir kısmım fındıklık ve bir kısmını da ziraat yap
mak suretiyle tevsii arazi ettikleri görülmüştür. 

Hududu: Sarkan Dededağı Devlet Ormanı, garben Esmahanım Köyü 
ve Tepedağ Ormanı, Şimalen Yenice Köyü, cenuben Kurukavak Köyü 
arazisi ile mahdut olup bu köy hududu dâhilinde bulunan Dededağı Devlet 
Ormanına ekli Memişağa ve Tepedağı Devlet Ormanlarının bu İlce hududu 
dahilindeki diğer ormanlarla irtibat ve iltisakı bulunmasından vüsatleri 
henüz tesbit edilemediği arazi camiası dâhilinde bulunup da Devlet adına 
tahdidi yapılan ormanlardan Kilisesırtı ormanının vüsati (6) altı, Köybaşı 
Ormanının vüsati (8) sekiz, Kordon Ormanının vüsati (6) altı hektardan 
ibaret bulunduğu ve köyün arazi camiasının vüsati ise mülâsık köylerin 
arazisiyle karışık bir vaziyette bulunmasından bunun da tesbitine imkân 
bulunamamış yalnız Devlet ormanlarının içerisinde bulunan Kayadibi mev
kiinde bulunan ve fiilî vaziyetlerinin olsuretle tesbitine karar ittihaz olu
nan arazi camiasının vüsati ise (7,5) hektardır. 

2 — Bu köy hududu dahilindeki Dededağı Devlet Ormanına ekli 
Memişağa Devlet Ormanının tahdidine Gebekilise Köyü ile Yenice ve Ka
ratavuk köylerinin mülki hudutlarını ayıran Memişağa mevkiindeki (5997) 
rasat noktasından alınan bir hatla varılan (6050) rasat noktasına bağlan
mak ve teselsül ettirilmek suretiyle başlanmış, Karatavuk Köyü arazi ca
miasına bu köyün Soğuksu mevkiinde tesis olunan (6054) rasat noktasiyle 
girilerek gidiş istikametinin solu Memişağa Devlet Ormanı sağında bulu
nan yerler ise arazi camiası olup sırasiyle Abdullah Teke, Recep Ceylan, 
Sefer Yılmaz, Şükrü Albayrak, Mustafa Aralan, Halim Elâgöz, Ahmet 
Şen, Ömer Albayrak, Mehmet Şişman, Hüsnü Arslan, Halit Post, İshak 
Bozkurt, İsmail Bozkurt, Ramis özcan, İdris Albayrak, Hamit Arslan, 
Harun Yılmaz, Hüseyin Arslan, Ali Şişman, Hasan Post, Recep 
Post, Al i Bozkurt, Ömer Aydm, İbrahim Post, Âdem Çelik, 

Ali Şahin, Rauf Şahin, Ali Aydm, Süleyman Köse, Mehmet Mey
dan, Halim Parlak, Halim Meydan, Mehmet Arslan'a ait tarla 
ve fındık bahçeleri olmak üzere Karatavuk ve Kurukavak köyle
rinin mülki hudutlarını ayıran Köyderesi mevkiindeki (6132) rasat nokta
sına gelinerek sağı Karatavuk köyü ile Kurukavak Köyünün mülki hudut
larını ayıran kısım olması, solu Dededağı Devlet Ormanına ekli bulunan 
Memişağa Devlet Ormanının teselsül ve Kurukavak Köyü hududu dâhili
ne uzanıp gitmesinden poligon kapatılmıyarak buraya kadar tahdidin 
yapıldığı ve bu ormanın Devlet adına tahdit ve sağdaki köy arazi camia
sının da fiilî vaziyetlerinin olsuretle tesbitine 21/7/1948 gün ve 226 sayılı 
karar ittihazından sonra tahdide devamla bu köyün Kayadibi mevkiinde 
orman içerisinde toplu arazinin bulunduğu bilirkişiler tarafından beyan 
edilmesi üzerine mahalli mezkûre gidilerek durumun tetkikından sonra 
Devlet Ormanından ayırmak suretiyle tahdidine (6127) rasat noktasından 
alman hat (6133) rsat noktasına bağlanmak ve teselsül ettirilmek sure
tiyle başlanarak toplu araziye giriş noktası olan (6139) rasat noktasının 
solu Devlet Ormanı, sağı Ömer Arslan, Mustafa, İbrahim, Ali, Süleyman 
Aydınlar'la Musa Korkmaz'a ait tarla ve fındık bahçeleri olarak (6146) 
rsat noktası (6139) rsat noktasına bağlanmak suretiyle poligon kapatılıp 
bu poligon içindeki arazi camiasının Yönetmeliğin 38 inci maddesi hü
kümlerine tevfikan fiilî vaziyetlerinin olsuretle tesbitine 21/7/1948 g ı i ı î 

ve 227 sayılı karar verildikten sonra tahdide devamla arazi camiası dâhi
linde bulunan Karatavuk Köyünün Köyiçi mevkiindeki Kilisesırtı Orma

nının tahdidine, bu köyün Soğuksu mevkiindeki (6091) ana poligon 
rasat noktasından alınan bir hatla varılan (6147) rasat noktasına 
bağlanıp teselsül ettirilerek bu ormana giriş noktası olan (6150) rasat 
noktasından itibaren solu Kilisesırtı Ormanı, sağı Ali Kibar, Bayram 
Ali Şan, Selim Şan, Ali Kurt, Hüseyin Kibar'a ait tarla ve fındık bah
çeleri olarak yol üzerinde ki (6150) rasat noktasına (6168) rasat noktası 
bağlanmak suretiyle poligonu kapatılan Kilisesırtı Ormanının 22/7/1948 
gün ve 228 sayılı kararla Devlet adma tahdit ve tesciline karar ittihazın
dan sonra tahdide devamla Karatavuk Köyünün cenubunda vâki Kilise 
mevkii karşısında bulunup Esmahanım ve Karatavuk köylerinin hudu
dunu ayıran bir kısmı Karatavuk diğer bir kısmı Esmahanım köyleri 
hududu dâhilinde bulunan Tepedağı Devlet Ormanının tahdidine, Köyiçi 
mevkiindeki Kilisesırtı Devlet Ormanının kenarında bulunan (6162) 
rasat noktasından bir hat alınarak varılan (6169) rasat noktasına bağ
lanıp teselsül ettirilmek suretiyle başlanmış ormana giriş noktası olan 
(6171) rasat noktasından itibaren sağı Tepedağı Devlet Ormanı, solu 
Vahitkap, Abdullah Teke, Fahri Yılmaz, Tahsin, Bilal, Dursun Ali, Mu
rat, Mustafa, Ali, İsmail, Abdullah Teke, Fahri Yılmaz, Tahsin, Bilâl, 
Dursun Ali, Murat, Mustafa, AH, İsmail Arslanlar, Yusuf Korkmaz, 
Ömer Şehin'e ait tarla ve fındık bahçeleri olmak üzere Karatavuk Köyü 
ile Kurukavak Köyünün mülki hudutlarını ayıran Kuruırmak namı diğer 
Delibayır mevkiindeki (6200) rasat noktasına gelinerek sağı Tepedağı 
Ormanı, solu Karatavuk ve Kurukavak köyleri arazi camiası olması ve 
sağda kalan Tepedağı Devlet Ormanının Kurukavak Köyü hududu dâ
hilinde devam edip gütmesinden bu ormanın poligonu kapatılamıyarak 
buraya kadar olan kısmın Devlet adına tahdidine 23/7/1948 gün ve 229 
sayılı karar ittihazından sonra tahdide devamla Karatavuk Köyü arazi 
camiası dâhilinde bulunan Köybaşı Devlet Ormanının tahdidine bu kö
yün Kordonsırtı mevkiindeki (6106) rasat noktasından alınan hatla va
rılan (6201) rasat noktasına bağlanmak ve teselsül ettirilmek suretiyle 
başlanıp adı geçen ormanın kenarına geünerek sağı İbrahim ve Ali 
Postlar, Halil Arslan, Ömer Şahin, Mehmet Elâgöz tarla ve fındık bah
çeleri, solu orman olarak Kordonsırtı mevkiindeki (6201) rasat noktası 
(6217) rasat noktasına bağlanmak suretiyle poligonu kapatılan Köybaşı 
Ormanının da Devlet adına tahdidine dair verilen 24/7/1948 gün ve 230 
sayılı karardan sonra tahdide devamla bu köyün yine arazi camiası 
içinde bulunan Kordonsırtı mevkiindeki Kordon Ormanının tahdidine 
Köybaşı Devlet Ormanının kenarındaki (6217) rasat noktasından alınan 
hatla varılan (6218) rasat noktasına bağlanmak ve teselsül ettirilmek su
retiyle başlanarak ormana giriş noktası olan (6220) rasat noktasından 
itibaren sağı Ömer ve Mevlüt Şahinler'e ait tarla ve fındık bahçeleri, 
solu Kordon Ormanı olarak köyden tarlalara giden ham araba yolu üze
rimde evvelce tesis edilmiş olan (6112) rasat noktasına bu noktadan alı
nan haltla da (6220) rasat noktasına bağlanmak suretiyle poligonu kapa
tılan Kordon Ormanının da Devlet adına tahdidine dair ittihaz olunan 
24/7/1948 gün ve 231 sayılı karardan sonra tahdide devamla Karatavuk 
Köyünün Karşıtarla mevkiindeki tepedağ Devlet ormanı içerisinde bulu
nan toplu arazinin tahdidine, adı geçen ormanın kenarında bulunan (6195) 
rasat noktasından alınan hatla varılan (6233) bağlanmak ve teselsül et
tirilmek suretiyle rasada devam edilerek bu toplu araziye giriş noktası 
olan (6245) rasat noktasından başlanmış sağı Tepedağı Devlet Ormanı 
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solu Tahsin, Ali, Molla İbrahim Arslanlar, Aydın Yılmaz, Hilmi Yılmaz, 
Tahsin, Mehmet, Murat Meydanlar'a ait tarla fındık bahçeleri olarak 
(6256) rasat noktası (6245) rasat noktasına bağlanmak suretiyle orman
dan ayrılıp kapatılan bu poligon dahilindeki toplu arazinin köy arazi 
camiası olarak fiilî vaziyetlerinin ol suretle tesbitine Orman Tahdit ve 
Tescil Talimatnamesinin 38 inci maddesi hükümleri gereğince ittihaz olu
nan 26/7/1948 gün ve 232 sayılı ekseriyet kararından sonra ehlivukuflar 
tarafından köylerinde tahdit edilecek başkaca yerleri kalmadığı ve kö
yün dağınık ve müteferrik bir halde bulunması dolayıslyle herkes ölüle
rini kendi tarlaları kenarına gömdüklerinden ayrıca köy mezarlığı bulun
madığını beyan etmeleri üzerine komisyonumuzca da bu köy hududu dâ
hilinde tahdidi gereken yer kalmadığı anlaşıldığından 26/7/1948 tarihli 
İş bitirme zaptının tanzimi suretiyle bu köyün tahdit ve sınırlama işi 
sona erdirilmiş olduğundan 3116 sayılı Orman Kanununun 6 ncı mad
desi gereğince tanzim kılınan umumi mazbatasına müsteniden işbu maz
bata hulâsası ile krokisi köyde ilân ve talik edilmek üzere düzenlenmiştir. 

Bu mazbata hulâsası münderecatına razı olmıyanların köyde ilân 
tarihinden itibaren üç ay zarfında mahallî mahkemeye müracaatta muhtar 
bulundukları 3116 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi gereğince alâ
kadarların malûmu olmak üzere keyfiyet Hân olunur. 

10 No. lu O. T. K. Başkanı Ormancı Üye Hukukçu Üye 
İsmail Türesin Abdullah Toker T ahir Kayserilıoğlu 

Karatavuk Köyü bilirkişileri 
Hışır Sefer Yılmaz Mehmet Arslan 

3073 

Bolu İlinin Akçakoca İlcesine bağlı Arabacı Köyü ve 
Gazcuması Mahallesinin civar Devlet ormanlarının 

tahdit kısa dayanağı 

Bolu İlinin Akçakoca İlcesine bağlı Arabacı Köyü ve Mahallesi hu
dudu dahilindeki Devlet ormanlarının 3116 sayılı Orman Kanunu ve bu
na ait talimaJtnaane ve 4785 sayılı kanun hükümleri dairesinde bu köy 
hududu dahilindeki ormanların tahdidi için gerekli kanuni merasim ifa 
ve ikmal edilerek bu köyden seçilen bilirkişilerin bir gün çalıştıktan 
sonra mazeretlerine binaen İstifa vermeleri üzerine ikinci defa olarak 
intihap ettirilen bilirkişilerle birlikte tescile esas olacak şekilde hudutla
rının tâyin ve tesbiti suretiyle tahdidin yapıldığı ve buna ait esasın aşa
ğıya hulâsa olarak alındığı. 

1 — Arabacı Köyü ve Gazcuması Mahallesinin umumi hudut ve va
sıfları: 

Bu köy Akçakoca İlçesinin cenubuşarkîsinde İlce Merkezine takri
ben altı kilometre mesafede 07 hane ve iki mahalleden ibaret olup kuru
luş tarihi eski olduğundan ehlivukuflar tarafmdan bilinemediği ifade edil
miştir. 

Hududu: Sarkan Kusar, garben Edili, şimalen Köktepe, cenuben 
Gebekilise köyleriyle mahdut olup bu köyden evvel tahdidi yapüan ve bu 
köyün şarkıcenublsinde bulunan Kuçar ve Arabacı köylerinin arazi ca
miası dâhilinde olan ve dört isimle anılan Aydoğdu, Taflan, Karaoluk 
ve Armutlu Devlet Ormanının vüsati (49) kırk dokuz ve tapulu olup ta 
şahıs adına tahdidi yapılan kestanelik korunun vüsati (8) sekiz hektar, 
arazi camiasının vüsati ise mülâsik köylerin arazi câmiasıyle karışık bu
lunduğundan bu hususun tesbitine imkân görülememiştir. 

2 — Bu köyün şarkıcenubisine isabet eden ve bir kısmının tahdidi, 
Kuçar Köyünün sınırlanması sırasında yapılıp bu köylerin hududu mül
kiyetlerini ayıran Emneli mevkiindeki (5903) rasat noktasından bir hat 
alınarak varılan Aksu deresi karşısındaki (5912) rasat noktasına bağla
nıp teselsül ettirilmek surettiyle tahdidine devam edilen, bu noktaların 
sağından itibaren Aydoğdu ve Taflan Ormanına ekli Karaoluk ve Armut
lu Devlet Ormanı solunda bulunanlar ise Yunus, Aziz Yılmaz'lar, HaJbib 
Çelik, Osman Taşıran, yine Aziz ve Yunus Yılmazlar, İsmail Görür, Hü
seyin Kolçak, Hüsnü Küçük, Al i Tuna Tevfik Aydoğan, Hüseyin Başar, 
İsmail Görür, Kemal Başar, İsmail Küçük, İsmail ve Ömer ve Saim Ce
surlar, Bilâl Üzmez ve fiyas Denizgez'e ait tarla ve fındık bahçeleri ola
rak Arabacı ve Kuçar köylerinin hududu mülkisini ayıran Aydoğdu mev
kiindeki (5866) rasat noktasına (5951) rasat noktası bağlanmak sure
tiyle işbu ormanın poligonu kapatılıp ve bu husus hakkında Devlet lehine 
ittihaz kılınan 26/6/1948 tarih ve 211 sayılı karardan sonra Arabacı Köyü 
ve Mahallesi arazi camiası dâhilinde bulunup ta Devlet ormanlariyle ir
tibat ve iltisalkı olmıyan ve emek sarfiyle hususi surette korunan üç par

ça kestanelik bahçesinin 4785 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin 
(A) ve (B) bentleri gereğince ol suretle fiilî vaziyetlerinin tesbiti hak
kında ittihaz kılman 30/6/1948 gün ve 214, 215 ve 216 sayılı ekseriyet ka
rarını mütaakıp aynı köyden Hüsnü Küçük tarafından ibraz edilen 
21/10/1939 tarih ve 17/13 sayılı tapu senedi ile Arabacı Köyünün Kara-
olukdağı ımevkiinde vâki bir kıta kestanelik bahçeye mutasarrıf bulun
duğunu bildirmesi üzerine mahallen yapılan tetkik neticesi, gösterilen 
mahal mübrez tapuya uygun görüldüğü, mesahası cihetine geçilerek Taf
lan ve Karaoluk Devlet Ormanından tefrik edilmek suretiyle aynı mev
kideki (5925) rasat noktasından alman hatla verilen (5952) rasat nok
tasına bağlanıp teselsül ettirilerek Emneli mevkiindeki (5898) rasat nok
tasına bağlanarak 30/6/1948 gün ve 217 sayılı ekseriyet karariyle Hüsnü 
Küçük adına tahdidi yapılmış olduğu ve bundan sonra yine arazi camiası 
dâhilinde bulunan Arabacı Köyü Erenler mevkiindeki, Devlet Ormaniyle 
ilgisi bulunmayan bir kıta kestanelik korusu hakkında da 4785 Orman 
Kanununun 2 nci maddesinin (A) ve (B) bentlerine tevfikan fiilî vaziyet
lerinin ol suretle tesbitine 30/6/1948 tarih ve 218 sayılı kararın verilme
siyle ehlivukuflar tarafından kendi köyleri hududu dâhilinde başkaca tet-
kika şayan bir yerin bulunmadığı bildirilmesi ve köy mezarlıklarının da 
dağınık bir halde bulunmasından ölçülmeye mahal olmadığını beyan 
eylemeleri üzerine Arabacı Köyü»ve mahallesinin tahdidi bu suretle sona 
erdirildiğine dair 30/6/1948 tarihli iş bitirme zabtının tanzim ve imza edil
mesiyle işe son verilmiştir. 

3116 sayılı Orman Kanununun 6 ıncı maddesi gereğince tanzim 
kılman umumi mazbatasına müsteniden işbu mazbata hulâsası ile kro
kisi köyde ilân edilmek üzere düzenlenmiş olduğu ve bu mazbata hulâ
sası münderecatma razı olmıyanların köyde ilân tarihinden itibaren üç 
ay zarfında mahallî mahkemeye müracaatta muhtar bulundukları 3116 
sayılı Orman Kanununu 7 nci maddesi gereğince alâkadarların malûmu 
olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

10 lu. O. T. K. Başkanı Ormancı Üye Hukukçu Ü y e 
İsmail Türesin Abdullah Toker T ahir Kayserilioğlu 

Arabacı Köyü Bilirkişileri 
Mustafa Koçak Mehmet Denizges 

3075 

Orman Genel Müdürlüğü 14 numaralı Orman Tahdit Komisyonu 
Başkanlığından : 

Dodurga Köyü yaylası orman tahdit kısa dayanağı 
No. Tarihi 

42 22/6/1948 

I — Garbi Karadere Ormanının doğu hududunu Dodurga Köyü yay
lası mülki sınırını takiple 22/6/1948 gün ve 41 sayılı komisyon zaptiyle 
tesbit olunan Derepmar mevkiinde 760 numaralı rasat noktasında topla
nan Komisyonumuzla ve 3116 - 4785 sayılı kanunlar ve bunlarla ilgili mev
zuat gereğince tâyin ve tesbit edilen ormanların tahdidine devamla. 

II — a - Yukarı Açma mevkiinde 764, 765 numaralı sınır hendeği ve 
rasat noktalarından Şimşirlik deresi kenarında 766, Aşağı Açma mevkiin
de 767 numaralı sınır hendeğinden. 

b - Kocaçayır mevkiinde 768 numaralı sınır hendeğinden Derepmar 
deresi kenarında 769, 770, 771 numaralı rasat noktalarından. 

c - İç sınır poligonunun başlama noktası olan 764 numaralı sınır 
hendeğine tahdit ve smır hattını raptederek. 

III — Karadere ormanlarının tahdidi yukarda gösterildiği üzere semt 
zaviyeleri ve sınır mesafelerine ait kayıtlara uygun şekilde icra edildiği ve 
smır hattı dâhilinde kalan meşe, çam, kayın, köknar ormanının ihtiva 
ettiği her nevi arazi, emlâk hakkında komşular tarafından ibraz edilen 
tasarruf belgelerinin tetkik olunduğu ve vazolunan sınır hendeklerinin ve 
işaretlerinin İyi korunmaları hususu hazır bulunan ilgililere tembih olu
narak ve 1/10.000 mikyasındaki haritasiyle birlikte Orman Kanununun 
7 nci maddesi gereğince ilgililere tebliğ mahiyetinde olmak üzere üç ay 
müddetle ilân edilmiştir. Kanuni müddet içinde mahallî mahkemelere iti
raz edilebileceği. 

14 No. lu O. T. K. Başkam Ormancı Ü y e Kâtip 
Şahap Aral Ratıp Kırlikovalı Hakkı Ünlü 

Dodurga Köyü,bilirkişileri 
Eyüp" Güler Şevket Yağlı 

3057 



Sairif«: 16242 (Ream! Gazete) 3 HA2IRAN 1949 

İ LÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

Yükselmelerine kazai ve İnzibati engel bulunmıyan yardımcı, yargıç 
ve savcılarla yargıç sınıfından sayılanların Nisan 1949 sonuna kadar yük
selme sürelerini bitirenlere ait olup 10/5/1949 gün ve 7203 sayılı Resmî 
Gazete ile yayınlanan yükselme teklif listesine ek : 

Sicil No. 

7564 

8 mel derece yargıçlar 

Adı Memuriyeti 

Afet Onsun Yargıtay Raportörü 

M . S. B. Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kanada Şevrole marka 1942 model 75 kalem 1017 parça kam
yon yedek malzeme ihalesine talip çıkmadığından malzeme pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 24.700 lira olup geçici teminatı 3705 liradır. 
3 — Pazarlığı: 10 Haziran 1949 Cuma günü saat 11.30 da Komis

yonda yapılacaktır. 
4 — Şartnamesi ve parça listesi her gün öğleden evvel Komisyonda 

ve ist. Lv. Amirliğinde görülebilir. 
2010 / 2-1 

Basm ve Yayın Umum Müdürlüğünden: 

A) Standart tipte çelik ofis mobüye 
B) Elektrikli, yaylı ve nefesli saz aletleri 
C) 200 - 250 takındık nota kütüphanesi 
1 — istanbul'da kurulmakta olan Radyo istasyonu için, aşağıda d ü ş 

leriyle muhammen bedel ve geçici inancaları gösterilen Standart tip mo-
bilye, çeşitli müzik enstrümanları ve nota kütüphanesi, kapalı zarf usu
liyle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme, 8/6/1949 tarihine raslayan Çarşamba günü aşağıda 
ihale gruplarının hizalarında gösterilen saatlerde yapılacaktır. 

3 — Taliplerin, hangi firmayı temsil ettiklerine dair belgeleriyle re
sim veya kataloglarını teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır. 

4 — Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin An
kara'da Anafartalar Caddesi Konya Sokak Tarko Handa Umum Müdür
lüğümüz Levazım Müdürlüğüne Müracaatları ve talip olanların muayyen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar kapalı zarflarım aynı binadaki 
Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri İlân olunur. 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan eşyanın 

Cinsi Miktarı 
Muham. 
bedeli 

Geçici 
İnancası 

ihale tarihi 
ve saati 

Standart tipinde 
çelik ofis mo
büye 
Muhtelif cins 
müzik enstrü
manı 
Nota kütüpha
nesi 

Yazıhane, dolap, eta
jer gibi çeşitli 11 ka
lem 
Elektrikli, yaylı ve ne
feslilerden mürekkep 
17 kalem saz aleti 
Preklasik, klâsik, ro
mantik ve modern 
müzik literatürünün 
belli başlılarından mü
rekkep 200 - 250 ta
kındık komple bir aded 
kütüphane 

81.654 5.332,70 

98.120 6.156,00 

62.700 4.385,00 

8/6/1949 
15 te 

8/6/1949 
15,30 da 

8/6/1949 
16 da 

saat 

saat 

1443 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Bölge müdürlük tesisi ile, bölge atelye tesisleri yapımı 
1 — Eksiltmeye konan iş: (154.430,07) lira keşif bedelli izmir Bölge 

Müdürlük tesisleri ile 279.231,21 lira keşif bedelli izmir Bölge atelye te

slisleri olup yekûn keşif bedeli (433.661,28) Dört yüz otuz üç bin altı yüz 
altmış bir lira yirmi sekiz kuruştur. 

2 — Eksiltme 17/6/1949 tarihine raslayan Cuma günü saat 16 da 
Ankara Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Reisliği oda
smda toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile ya
pılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe 
Servisinden (2.168) iki bin yüz altmış sekiz kuruşluk alındı karşılığında 
teımin edilecektir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılma alt ticaret 
odası belgesiyle usulü dairesinde (21.096,45) yirmi bir bin doksan altı 
lira kırk beş kuruşluk geçici güven akçesi vermeleri ve bu İşin teknik 
öneminde bir işi İyi surette başarmış veya idare ve denetlemiş oldukla
rım ispat için Bakanlıktan veya izmir 2 nci Bölge Müdürlüğünden alı
nacak tanınma beyannamelerini doldurup eksütme gününden.en az (tatil 
günleri hariç) dört gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat 
ederek bu iş için yeterlik belgeleri almaları. 

5 — inşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 Şubat sonu 
vadeli bono olarak ödenecektir. 

6 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde hazırlıyacakları yükleme mektuplarım saat (15) e 
kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1925/ 4-2 

Eksiltmeye konulan İş: 

1 — Ceyhan feyezan şeddeleri üzerine yapılacak stablize yol ve tele
fon şebekesi ile Vayvaylı - Cevheri bataklıkları kurutulması inşaatı olup 
tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (949.666) lira 
(53) kuruştur. 

2 — Eksiltme 1/7/1949 tarihine raslıyan Cuma günü saat (16) da 
Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme 
Komisyonu odasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksütme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık ve su işleri 
umumi, fennî şartlaşmalarmı (47) lira (48) kuruş karşüığında Su işleri 
Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebümek için isteklilerin (41.736) lira (66) kuruş 
geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer 
bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar 
belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapüacağı günden en az (tatil günleri 
hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu işin 
eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göster
meleri şarttır. 

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

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1947 / 4-2 

Şebin Karahisar Sulh Kukuk Yargıçlığından: 

Şebin Karahisar'ın Avutmuş Mahallesinden ibrahim Şaşmaz ve Hacı-
ömer Köyünden Salim Bay tarafından Avutmuş Mahallesinden ölü Mah
mut Arseven, Mahmut karısı Zeliha Arseven, Mahmut oğlu Halil, kızı 
Mahi, kasabadan Berber Musa Arseven, Karagevezit Köyünden Mahmut 
karısı Fatma Çatal aleyhlerine ikame edilen meni müdahale dâvasından 
dolayı icra kılınmakta olan duruşmasında: 

Dâvâlı Mahmut oğlu Halil Arseven hakkında gıyap kararı ittihaz 
olunmuş ve ikametgâhının meçhul olması hasebiyle gıyap kararının ilânen 
tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan dâvâlı Halil duruşma gü
nü olan 9/6/1949 Perşembe günü saat 9 da Şebin Karahisar Sulh Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunmadığı veya kanuni bir vekil göndermediği tak
dirde duruşmanın gıyabında yapüacağı ilânen tebliğ olunur. 

1999 /1-1 



3 HAZİRAN 1949 (kam) Sahile: 16243 

istanbul Asliye 4 üncü Ticaret Yargıçlığından: 

Dosya No. 49/188 
istanbul'da Y a ğ iskelesinde 3 sayılı Akın Ambarı sahibi Zekâi Kırık-

oğlu adına Zonguldak'ta Sıtkı ilindir tarafından yüklenmiş olan M. K. mar
kalı 12 çuval çekirdek, I. K. markalı 2 çuval çekirdek ve I. K. markalı 
4 sandık yumurta, I. K. markalı 1 aded boş fıçı ki ceman 19 parça ve bin 
lira değerindeki eşyayı muhtevi, Dumlupınar Vapurunun 16/3/1949 tari
hindeki 10 uncu seferine ait 4288 sayılı konişmento zayi edildiğinden ba
hisle iptali istenilmiş olduğundan Ticaret Kanununun 638 inci maddesi 
gereğince 45 gün zarfında adı geçen konişmentoyu bulanın mahkemeye 
getirmesi, aksi takdirde iptaline karar verileceği ilân olunur. 

1726 / 3-3 

istanbul Asliye Birinci Ticaret Yargıçlığından: 

Sayı : 949/199 
Güneysu Vapurunun 26 nci seferiyle Samsun'dan 28/12/1949 tarih 

ve 1911 numaralı konişmento ile istanbul'da Y a ğ iskelesinde Yoğurtçu 
Sokak 16 No. da Gerze Ambarı sahibi İbrahim Giirsoy namına yüklenen 
12 parça eşyanın evrakı postada zayi olduğundan bahsile yukarda tarih 
ve numarası yazılı konişmentonun iptaline karar verilmesi mahkemeden 
istenilmiş ve mahkemece isteğin kabuliyle keyfiyeti ziyaın ilânına karar 
verilmiş olmakla zayi konişmentoyu bulanın 45 gün içinde mahkemeye 
getirmesi aksi takdirde iptaline karar verileceği ilân olunur. 

1942 /3-2 

izmir Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 

Davacı Tekel Başmüdürlüğü vekili 17/5/1949 da kaydettirilmiş dâva 
dilekçesinde, Devlet Denizyollarına ait Tırhan vapurunun 33 üncü ve Ba
kır vapurunun 2 nci seferiyle Trabzon Tekel Başmüdürlüğünden izmir 
Yaprak Tütün ve Bakımevi i ş letme Müdürlüğüne aktarma suretiyle gön
derilen tütünlere ait ve müvekkili idare adına muharrer 2531 ve 2275 sa
yılı konlşmentoların gününde gelmediğini ileri sürerek iptaline karar ve
rilmesini istemiştir. Adı geçen konişmentoların bulanlar tarafından 45 
gün içinde mahkemeye veya davacıya teslim olunmadığı takdirde Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre iptaline karar verileceği i lân olunur. 

1943 / 3-2 

Davacı Bahri ve Tevfik Nazlı 16/5/1949 da kaydettirilmiş dâva di
lekçesinde, Devlet Denizyollarına ait Erzurum vapurunun 2 nci seferinde 
Kaş'ta Bakkal Mustafa Boğaz tarafından izmir İçin yüklenen 39 çuval 
burçağa ait ve davacı müessese adına muharrer 2/4/1949 gün ve 302 sa
yılı konişmentonun kaybolduğunu ileri sürerek İptaline karar verilmesini 
İstemiştir. Adı geçen konişmentonun bulanlar tarafından 45 gün içinde 
mahkemeye veya davacılara teslim olunmadığı takdirde Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre iptaline karar verileceği ilân olunur. 

1944 / 3-2 : » _ 
Devlet Demiryolları Ankara 2 nci İşletme Komisyonundan : 

inşaat noksanları ikmal ettirilecek 
Ü — Çankırı istasyonunda Lokomotif Deposu ve müştemilâtı, ali-

mantosyon, döner köprü temeli, hizmet evi binası ve parke yollarına ait 
noksanlar ile su isalesi ve toprak tesviyesi işleri ve Dümbelek'te istas
yon binası inşaatına ait noksanların ikmali işleri kapalı zarf usuliyle ve 
fiyat birimi esası üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

2 — Bu işin muhammen bedeli (670.000) lira ve muvakkat temi
natı (30.550) liradır, inşaatın bedeli % 5 faizli bonolarla ödenecektir. 

3 — Bu işe ait şartname ve sair evrak 33,50 lira mukabilinde Dev
let Demiryolları idaresinin Ankara Merkez Veznesinde ve Haydarpaşa 
Veznesinde satılır. 

4 — Eksiltme 22/6/1949 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da An
kara'da Devlet Demiryolları Yol Dairesinde Merkez 1. Komisyonunca 
yapılacağından teklif mektuplarının o gün saat 15 e kadar Komisyona 
verilmesi veyahut tâyin edilen zamandan evvel ele geçecek şekilde iadeli 
taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi. 

5 — isteklilerin kanunun tâyin ettiği mûtat vesikalardan başka Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikasını ve vez
neden aldıkları eksiltme evrakını (her parçasına 50 kuruşluk pul yapış
tırılıp imza ettikten sonra) teklif zarflariyle birlikte Komisyona vermeleri 
lâzımdır. 

Ehliyet vesikası için isteklilerin ihale tarihinden en az 3 gün evvel 
eksiltme şartnamesinde yazılı belgeleri bir istidaya rapten Devlet De
miryolları Genel Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve vesikayı imza muka
bilinde almak için Genel Müdürlüğe müracaatları. 

.1968/4-2 • 
D. Demiryollarından: 

Teklif verme suretiyle bakır ve pirinç malzeme, pazarlıkla satın alı
nacaktır. Bu işe ait tekliflerin 18/7/1949 Pazartesi günü saat 14 e kadar 
Ankara'da idare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş ol
ması lâzımdır. 

Şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde satılmaktadır. 
1977 / 2-1 

Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

1 — 31 Mayıs 1949 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
idare Merkezinde yapılan ikramiyeli % 5 faizli 1941 Demiryolu istikrazı 
beşinci tertip tahvillerinin yedinci İkramiye çekilişinde ikramiye kazanan 
tahvil numaraları aşağıda gösterilmiştir. 

ikramiye ikramiye 
Cahvll No: T. L . Tahvil No: T. L . 

33021 500 786!3f 500 
33022 500 78632 500 
33023 500 78633 500 
33024 500 78634 1.000 
33025 500 78635 500 
33026 1.000 78636 500 
33027" 500 78637 500 
33028 500 78638 1.000 
33029 500 78639 10.000 
33030 500 78040 20.000 
35261 500 78991 500 
35262 1.000 78992 400 
35263 1.000 78993 500 
35264 1.000 78994 1.000 
35265 1.000 78995 500 
35266 500 78996 500 
35267 1.000 78997 500 
35268 5.000 78998 1.000 
35269 1.000 78999 500 
35270 1.000 79000 500 
74881 5.000 93071 1.000 
74882 1.000 93072 500 
74883 500 93073 500 
74884 500 93074 1.000 
74885 500 93075 500 
74886 500 93076 500 
74887 1.000 93077 500 
74888 500 93078 1.000 
74889 500 93079 1.000 
74890 500 93080 500 

2 — Yukarda numaraları yazılı tahvillere, asıl tahvilin üzerinde 
4 ilâ 20 numaralı kuponları ekli olarak İstirdadı mukabilinde, hizaların
da yazılı ikramiye bedeli ödenir. 

3 — İkramiyeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez ve 
şubelerinde ve Merkez Bankası şubelerinin bulunmadığı yerlerde de 
Türkiye Iş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankaları şube ve ajanslarmdf. 
tasdikli listeler üzerinden ödenir. 

Eksik kuponlu olarak ibraz olunacak tahvillerin bedelinden eksik 
kupon bedelleri tenzil edilir. 

4 — ikramiyeler 3ıl Mayıs 1949 tarihinden itibaren beş sene, tah 
vil bedelleri de aynı tarihten itibaren on sene sonra zamanaşımına uğrar. 

2011 /1-1 



Sabife: 16244 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonundan: 

Cıvata, somun ve perçin çivisi imal ettirilecek 
1 — Aşağıda yazılı iki liste muhteviyatı cıvata, somun ve perçin 

çivisinin imali işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Her listenin muhammen bedeli ve muvakkat teminat miktar

ları hizalarında gösterilmiştir. 
3 —ı Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden 

ve Haydarpaşa'da Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden temin olu
nur. 

4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 21/6/1949 Salı günü saat 
15,30 da yapılacaktır. 

Taliplerin teklifleri ile kanunun tâyin ettiği vesikalarını aynı günde 
nihayet saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. 

(Resmî Gtnete) 3 HAZİRAN 1949 

Liste 
No. ismi Miktarı 

1 Cıvata veso- 89950 Kg.} 
mun • 13000 » J 

2 Perçin çivisi 123200 » 

T. C. Merkez Bankasından 

Muhammen 
bedeli 

87642.50 Tl. 

44565.00 » 

Ankara Telefon Müdürlüğünden: 

Künk yaptırılacak! 

1 —• Kalıpları idaremizden verilmek üzere 1800O tane 1, 2, 3 ve 4 

delikli beton künk yaptırılması İşi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon

muştur. 

2 — Tahmin edilen bedel (41.000) uradır. 

3 — Bu işe ait eksiltme ve fennî şartnameler Ankara Telefon Mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltme 16/6/1949 Perşembe günü saat 15 te Ankara Tele
fon Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 — Geçici teminat 3075 liradır. 

6 — Eksiltmeye gireceklerin geçici teminat makbuzlarını ve kanuni 
vesikalarını noksansız olarak Ankara Telefon Müdürlüğüne vermeleri ve 
postada vâki olacak gecikmenin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

2027 / 5-1 

Kasa : 
Altın: Safi Klg. 69.736,816 
Banknot 
Ufaklık 

Dâhildeki muhabirler : 
Altın: Safi Klg. —,— 
Türk Lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Sâfl Klg. 72.996,887 

Döviz borçluları; 
a - 3133 sayılı kanuna göre alınan: 

Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

b - 5256 sayılı kanuna göre alman: 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

c - Kliring borçluları 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Senetler cüzdanı: 
Ticari senetler 
Tahviller cüzdanı: 

a - Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı esham ve tahvilât (iti
bari kıymetle) 

b - Banka malı tahviller 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine avans 
Tahviller üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

T O P L A M 

Muvakkat 
teminatı 

5632.13 Tl . 

3342.38 » 
2006 / 4-1 

28 Mayıs 1949 Vaziyeti 
A K T I F P A S İ F 

Lira Lira Lira Lira 

219.724.666,52 
2.346.043,— 
1.797.3312,76 223.868.042,28 

313.162,73 313.162,73 

230.002.702,9li 

14.997.332,91 
1.490.997,72 

811.545.779,45 
4.749.451,83 
"21515.2186,73 105.298.848,64 

158.7148.565,— 

55.4I32.6O0,— 103.3(15.9163 ,• 

723.430.177,82 

66.726.031,43 
15.360.353,33 82.086.384,76 

Sermaye : 
ihtiyat akçesi : 
Âdi ve fevkalade 
Hususi 
Hususi (Bankamız kanunu madde 19) 

Tedavüldeki banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak emis
yona konulan: 
Karşılığı döviz olarak emisyona ko
nulan: 

a - 3133 sayılı kanuna göre 
b - 5256 > > » 

Reeskont mukabili emisyona konulan 

Mevduat: 
A l t ı n : 
Hazine Safi Klg. 4c.460,198 
Amortisman Sandığı > 2.110,797ı 
Türk Lirası 

Döviz taahhütleri : 
a - 3133 sayılı kanuna göre alınandan: 

Hariçteki muhabirler —,— 
Mevduat 2.570.765,70 

23.335.486,50 
6.000.000,— 

ı60L212„22 

,158.748.563,-

53.432.600-

103.315.963,-

2155.232.980-

"*»~™ 

554.008.437,-

15.000.000,— 

29.936.698,72 

912.557.380,— 

146.385.397,64 
6.650.636,53 

11211.749.792,80 274.785.826,97 

23.339,70 
118.777.541,14 

9.100.000,— 

Muhtelif 
5256 sayılı kanuna göre almandan: 
Hariçteki muhabirler 8.904.902,53 
Mevduat 7.884.370,15 

2tf.900.880j84 

4.500.000,— 
143.484.989,03 

1.544.201.15ı2,01 

Muhtelif 
c - Kliring alacaklıları 

2.578.7165,70 

7.500.876,46 

lı6.789.272,68 

43.640.397,14 
13.053.028,05 

Muhtelif 

T O P L A M 

1 Temmuz 1938 tarihinden İtibaren: 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 

03.562.340,03 

2128.358.906,29 

,1.544.201.152,01 

2061 
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     İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                   Sayfa 
 
5397  İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade Mahallesinde Teşvikiye ve Maçka Meydanı  

Sokaklarında Kâin Hazineye Ait Binanın İstanbul Belediyesine Devri Hakkında  
Kanun              1 

 
5398  Millî Savunma-Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun      1 
 
5399  Millî Savunma Yüksek Kurulu Hakkında Kanun        1 
 
5400  Yüksek Askerî Şûranın Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki 636 Sayılı Kanunun 2 nci  

ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun       2 
 

5401 Askerî Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun                                                   2 
 

Kararlar 
 
İçişleri Bakanlığınca Tayinler Hakkında Karar         3 
 
Bayındırlık Bakanlığınca Tayinler Hakkında Karar         3 
 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Tayinler Hakkında Karar       3 
 
Tebliğler 
 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca Teksir Makinesi Hakkında Tebliğ      3 
 
Bursa İlinin Gemlik İlçesine Bağlı Umurbey Köyündeki Ormanların Tahdit Kısa Dayanağı  
Hakkında Tebliğ             3 
 
Bolu İlinin Akçakoca İlçesine Bağlı Karatavuk Köyü ve Civar Ormanlarının Tahdit Kısa  
Dayanağı Hakkında Tebliğ           4 
 
Bolu İlinin Akçakoca İlçesine Bağlı Arabacı Köyü ve Gazcuması Mahallesinin Civar Devlet  
Ormanlarının Tahdit Kısa Dayanağı Hakkında Tebliğ        5 
 
İlanlar              5 

 

 

 


