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O r m a n y a n g ı n l a r ı n ı n ön l enmes inde ve s ö n d ü r ü l m e s i n d e 
vazifel i ler in g ö r e c e k l e r i i ş l e re dai r Tal imatname 

Maksat ve gaye : 
Madde 1 — Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi husu

sunda vazifeli memurlarla mükelleflerin görecekleri vazife ve hizmetler 
bu Talimatname hükümleri dairesinde yürütülür. 

Haber verme : 

Madde 2 — Ormanların içinde veya yakınında ateş veya yangın be
lirtisi gören herkes bunu derhal, orman dairesine veya en yakın muhtar 
veya jandarma, polis daire veya memurlarına veya her derecedeki mül
kiye âmirlerine haber vermeğe mecburdur. 

Vazifeli memurlar, yangın civarında bulunup yangını gördüğü halde 
haber vermeyenleri takıp etmekle mükelleftirler. 

Madde 3 — Yangın vukuunu haber alan orman bölge şefleri, yan
gının yerini, çıkış saatini vakit geçirmeksizin derhal orman işletme mü
dürlerine haber verirler. İşletme müdürlüğünce de yangın haberi : 

a - Başmüdürlüğe, 
b - Orman Umum Müdürlüğüne, 
c - Valiliğe, kaymakamlığa, 
d - Cumhuriyet müddeiumumiliğine, 
e - Alâkalı askerî birlik kumandanlarına telgraf veya telefon ile 

bildirilir. 
Orman bölge şefliği vilâyet veya kaza merkezinde ise; valiliğe veya 

kaymakamlığa ve Cumhuriyet müddeiumumiliğine; nahiye veya köyde 
ise; alâkalı nahiye müdürlüğüne ve köy muhtarlığına yangın haberi or
man bölge şefi tarafından verilir. 

Yangın haberi telefon ile verilmiş ise ayrıca yazı ile de teyit edilir. 
Madde 4 — İdare amirlerince de yangın haberi nahiye müdürlerine, 

karakol kumandanlarına ve köy muhtarlarına kadar ulaştırılır. 
Madde 5 — Yangınların ihbarında Devlete ait her türlü askerî ve 

mülki haberleşme vasıtalarından parasız olarak istifade edilir. 
Madde 6 — Ormanlarda yangın vukuunda alâkalı jandarma veya 

PTT santralleri yangın haberleşmesini diğer konuşmalara tercihan ve 
acele olarak temin ederler. Orman yangınları için çekilen telgrafları, 
telgrafhane ve demiryolu istasyon memurları acele çekmeğe ve telgrafı 
alan alâkalı memurlar da bunları, vakit geçirmeksizin hemen mahalline 
göndermeğe mecburdurlar. 

Madde 7 — Ormanlar içinde telefonu bulunan köylerde köy muhtar
ları, yangın mevsimi müddetince lüzum görülen yerlerde telefon başında bir 
şahıs bulundurulmasını sağlamak mecburiyetindedirler. Bu şahsa veri
lecek ücret, orman idaresince tesbit ve tediye olunur. 

Mükellefiyet-liste : 
Madde 8 — Ormanlarda yangın zuhurunda yangın mahalline yakın 

ve civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün 
erkek nüfusu yangını söndürmekle mükelleftirler. 

Orman yangınlarının zamanında söndürülmesini teminen ormanlara 
yakın ve civar köy ve kasabalardaki birinci fıkrada yazılı mükelleflerin 
isimlerini muhtevi tasdikli listeler her sene en geç Mart ayı başında 
muhtar ve belediye reisleri tarafından alâkalı bölge şeflerine veya İşletme 
müdürlüğüne verilir. (Liste numunesi ekli) 

Bu listeleri tevdi etmeyen vazifeliler orman idaresince idare âmi
rine bildirilir. Verılmıyen listelerin tanzimi ve noksanlarının ikmaliyle 
nahiye müdürleri ve orman bölge şefleri vazifelidir. 

Madde 9 — Mükelleflere ait listenin ormana yakın ve civar olan 
hangi köy veya belediyelerce hazırlanacağı mahallî orman işletme mü
dürlüğünün teklifi ve valinin tasdiki ile tâyin ve tesbit edilir. 
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Madde 10 — Orman idaresince tevdi edilen mükellef listeleri, or
man idaresince yangın mevsiminden evvel kâfi miktarda teksir edilerek 
ilgili dairelere, memurlara ve köy muhtarlarına verilir. 

Köy muhtarları ile belediyeler bu listeleri yangın mevsimi müd
detinde münasip yerlere asmak suretiyle ilân ederler. Mükellefler bir ay 
İçersinde mezkûr listeyi tetkik ve yanlışlık vukuunda idare ve orman teş
kilâtı nezdinde itirazda bulunurlar. 

Söndürme plânı : 

Madde 11 — Yangın zuhurunda hangi köy ve kasaba mükelleflerinin 
hangi ormanlarda yangın söndürmeğe iştirak edecekleri, yangının ge
nişleme ihtimalleri gözönünde tutularak bir plân halinde orman teşki
lâtınca tesbit edilir. 

Bu plân valinin tasdiki ile katiyet kesbeder. Yangın seyri itibariyle 
fevkalâde bir hal iktisap ettiği ve plânda tertiplenen mükelleflerin ye
tişmediği hallerde münasip köy ve kasaba mükelleflerinin de şevki, yan
gın âmirinin teklifi ile idare amirlerince sağlanır. 

Madde 12 — Nahiye müdürleri ile karakol kumandanlarının hangi 
ormanda çıkacak yangınlara iştirak edecekleri plânda belirtilir. Yangının 
söndürülmesine mütaallik ikmal işlerinin, valilikten veya kaymakamlıktan 
alacakları emre göre tertip ve tanzimi bakımından nahiye müdürünün 
veya karakol kumandanının hangisinin vazife başında kalacağı, hangisi
nin yangın yerinde mükelleflerin yangın söndürme işine nezaret edeceği 
idare âmirlerinin de mütalâası alınarak plânda evvelden tesbit edilir. 

Yangın yerinde kaza merkezi İle muhabereyi sağlayacak bir mu
habere merkezi kurulması mümkün olduğu takdirde nahiye müdürleri 
ve karakol kumandanları birlikte yangına iştirak ederler. 

Madde 13 — Yangın zuhurunda hangi askerî birliklerin hangi or
manlarda yangının söndürülmesine hangi ahvalde ve ne suretle iştirak 
edecekleri, yangının genişleme ihtimalleri gözönünde tutularak askerî 
birlik kumandanlariyle birlikte tesbit edilir ve plânda gösterilir. 

Madde 14 — Yangınların söndürülmesinde Hükümet dairelerinde ve 
belediyelerde mevcut söndürme vasıta, alet ve malzemelerinden ne şekilde 
istifade olunacağı plânda belirtilir. 

Mükelleflerin yangın maftalline şevki : 

Madde 15 — Ormanlara yangın söndürülmesi için gidecekler mu
ayyen tarifeli vasıta ile sevkedildiği takdirde bunların gidiş ve dönüş 
ücretleri orman idaresince, 16 ncı madde hükmü gözönünde tutulmak 
suretiyle ödeneceği gibi müstacel hallerde veya yangının çıktığı mahal 
itibariyle muayyen tarifeli vasıtalardan istifade edilmesi mümkün bu
lunmayan yerlerde orman bölge şefi veya daha üst kademedeki teknik 
memurların göreceği lüzum üzerine mükelleflerin kamyon ve araba gibi 
diğer vasıtalar ile de yangın yerine şevki ve yangının tamamen sönme
sini mütaakıp yerlerine getirilmesi mümkündür. 

Mükelleflerin gayrimuayyen tarifeli vasıtalar ile yangın yerine 
götürülüp getirilmesine ait ücret orman idaresince ödenir. 

Madde 16 — Mahallî mülkiye âmirlerinin veya orman memurla
rının sevk kâğıdı üzerine istasyon memurları yangını söndürmeğe gi
decekleri, yangına civar mahalde indirmek şartiyle yolcu veya marşan
diz katarları ile ve mümkün olan yerlerde hususi katar ile bedeli bilâ
hare ödenmek ve mahsubu yapılmak üzere götürüp getirmeğe mecbur
durlar. 

Madde 17 — Yangının çıktığı mahal itibariyle nyıayyen tarifeli 
vasıtalardan istifade edilmesi mümkün olamaması ve mahallinde hususi 
şahıslara ait kâfi vasıta bulunmaması veya yangına acele müdahale 
edilmesi gibi müstacel hallerde iş icaplarına ve zaruretlerine göre yan
gının zuhur ettiği orman bölge w şefinin göstereceği lüzum üzerine ma
hallin en büyük mülkiye âmiri, askerî makamlardan yardım ve askerî 
nakil vasıtalarının kullanılmasını isteyebilir. Yapılacak askerî nakil 
vasıtası yardımını kumandan takdir eder. 

Yine mahallin en büyük mülkiye âmiri, diğer daire ve iktisadi 
devlet teşekküllerine, belediyelere ait nakil vasıtalarının yalnız akar 
yakıt bedelleri orman umum müdürlüğünce ödenmek kaydiyle ücret
siz olarak orman yangınlarının söndürülmesine mütaallik işlerde kul
lanılmasına emir verebilir. 

Söndürme : 
Madde 18 — Yangın zuhurunda tasdikli plânda isimleri bildirilen 

köy ve kasabaların mükellefleri bir tebligat beklemeksizin yangın ye
rine gitmeğe ve yangının devamı müddetince yangının söndürülmesine 
iştirak etmeğe mecburdurlar. 

Planda kayıtlı koy rnuhtarlan ile belediye reisleri de ayrıca bir 
tebligat beklemeden mükellefleri yangın yerine göndermekle ve git
meyenlerin isimlerini orman teşkilâtına veya idare âmirlerine bildir
mekle mükelleftirler. 

Madde 19 — Yangın söndürülmesine iştirak eden mükellefler kaz
ma, kürek, balta, destere, tırmık gibi söndürme malzemelerini bera-
berleıinde götürmeğe mecburdurlar. Yangın yerine orman idareslnoe 
götürülen her türlü yangın söndürme alet ve malzemesi muhtar veya 
vekili tarafından mükelleflere teslim edilir ve yangının söndürülmesini 
mütaakıp yine muhtarlar veya vekilleri vasıtasiyle alet ve malzemeler mü
kelleflerden alınarak yangın yerinde bulunan orman idaresi memurla
rına teslim edilir. 

Madde 20 - Yangının kısa bir zamanda söndürülemiyeceği ve 
yangının nevi, mahiyeti, seyri ve genişleme tehlikesi itibariyle fevka
lâde bir hal iktisap ettiği yangın mahallinde bulunan en büyük orman 
âmiri veya en yüksek dereceli teknik memur tarafından tesbit olun
duğu takdirde kaymakamlar ve icabında valiler, orman başmüdür ve 
vazifelendireceği diğer teknik memurlar, lüzum görülen yardımı yap
mağa ve 11 inci madde gereğince münasip görülecek sair köy ve ka
saba mükelleflerini de yardımcı olarak yangın yerine göndermeğe ve 
icabında bizzat yangın mahalline gitmeğe mecburdurlar. 

Madde 21 — Askerî birlikler nakil, haberleşme, söndürme vasıta
ları ile birlikte orman yangınlarının . söndürülmesine iştirak ederler. 
Yapılacak yardım miktarı kumandanlıkça takdir olunur. Sarfedılecek 
akar yakıt bedeli orman idaresince ödenir. 

Madde 22 — Yangının teknik bakımdan söndürülmesi işi, yangı
nın söndürülmesine iştirak eden en büyük orman âmiri tarafından sevk 
v& idare olunur. 

Madde 23 — Orman yangınlarının söndürülmesi işinin hitama er
diğine, yangın yerinde bulunan en büyük orman âmiri karar verir. 

Böyle bir karar alınmadan söndürme işinde çalışanlar yangın ma
hallinden ayrılamazlar. 

Madde 24 — Bir vilâyet sınırında çıkıpta, komşu vilâyete de si
rayet ihtimali bulunan yangınlarda zamanında tedbir alınmak ve ica
bında yardım istenilmek üzere keyfiyet valilikçe komşu vilâyetlere de 
bildirilir. 

İaşe : 

Madde 25 — Yangının söndürülmesine iştirak eden mükelleflere, 
söndürme işinin devamı müddetince Devlet ormanlarında orman ida
resi tarafından diğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız ekmek, 
katık (Zeytin, peynir, helve) Sıgara (Köylü sigarası) verilerek baş
kaca ücret verılmiyecektir. 

Yangına iştirak eden bir mangadan fazla askerî birliklerin iaşesi 
birliklerince yapılacaktır. 

Yangın mahallinde mükelleflere verilmek üzere orman idaresince 
getirilen ekmek, katık ve sigara muhtar veya vekili vasıtasiyle tevzi 
olunur. Kasabalarda bu tevzi işi orman idaresince memur edilecek şa
hıs tarafından yapılır. 

Daire âmirlerinin ve zabıtanın vazifeleri : 

Madde 26 — Mükelleflerin yangın yerine şevkini mütaakiben köy 
muhtarları, karakol kumandanları ve nahiye müdürleri de yangın ye
rine gitmeğe ve mükellefleri tertip edilen iş yerinde çalıştırmağa ve 
yangın yerinde çalışmayanlar ile kaçanları alâkalı memurlara bildir
meğe mecburdurlar. 

Yangında sarar görenler : 
Madde 27 — Yangın söndürmeğe gidenler bu yüzden yangında 

yanan veya hasara uğrayan söndürme alet ve malzemeleriyle diğer 
zatî eşyalarını yangın yerinden ayrılmadan yangın yerindeki orman 
âmirine kaydettirirler ve keyfiyet bir zabıt varakasiyle tesbit ve tev
sik edilir. 

Şahıslara, askerî birliklere, Hükümet dairelerine ve belediyelere 
ait olup yangın söndürmeğe elverişli ve yangında kullanılması hasebile 
veya yangın yüzünden hasara uğradığı birinci fıkra gereğince tesbit 
ve tevsik olunacak alet, malzeme vesair mal bedeli Devlet ormanlann-
da orman idaresi diğer ormanlarda alâkalılarca sahiplerine tazmin 
edilir. 

Yangın yerinden ayrıldıktan sonra bu hususta yapılacak müra
caatlar kabul edilmez. 

(Resmi Gazete) 
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Madde 28 — Yangının sondurulmesıne iştirak edenieıüen, nasla-
lananlar, sakatlananlar, yaralananlar ve ölenler olduğu takdirde key
fiyet bir zabıtla tesbit ve tevsik edilir. Hastalananlar, sakatlananlar ve 
yaralananlar derhal orman idaresince en yakın Devlet ve âmme mües
seselerine ait hastahanelere gönderilir. 

Hastahaneler bunları kabule ve parasız olarak tedaviye mecbur
durlar. Bunlar hususi hastahanelere gönderildiği takdirde tedavi mas
rafları, hastahaneden alınacak vesikaya göre orman idaresince ödenir. 

Tedavi neticesinde sakatlığı giderılemiyenlere hastahanelerden alı
nacak raporlarda belirtilecek sakatlık derecelerine göre, orman idare
since 500 liradan 2000 liraya kadar para verileceği gibi yangının sön
dürülmesinde ölenlerin ailelerine de tazminat olarak 5000 lira verilir. 

Sakatlananlar veya ölenlerin vârisleri ayrıca umumi hükümler 
dairesinde tazminat talebiyle mahkemeye müracaatta muhtardır. 

Orman idaresince ödeneceği yukarıda bildirilen tazminat miktar
ları mahkemece hukmolunacak tazminata mahsup edilemez. 

Devlet memuru olupta sakatlananlar veya ölenler hakkında umu
mi ahkâm tatbik olunur. Bu memurlar ı(3 üncu) fıkra hükmünden de 
istifade ederler. 

Mâni tedbirler : 

Madde 29 — Orman mıntakalarından geçen her türlü demiryolu 
vasıtalarının ve güzergâhda vazifeli personelin yangına sebebiyet ver
memeleri için Devlet Demiryolları İdaresi gerekli tedbirleri almakla 
mükelleftir. 

Alınacak tedbirlerin şekil ve mahiyetleri; demiryolları idaresiyle 
mahallî orman teşkilâtınca müştereken tesbıt edilir. 

Madde 30 — Orman içinde konak yerlerinde kimlerin ne gibi 
ahvalde ateş yakacaklarını ve bu gibilerin ne gibi tedbirlere riayet ede
ceklerini; işletme müdürleri tesbıt ve idari kanaldan köylere tebliğ 
ederler. 

Konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek ve buralarda yapı
lan ocak yerlerinden başka yerlerde ateş yakılması kanunen yasak ol
duğuna göre vazifeli memurlar bu tedbir ve yasaklara riayet etmeyen
ler hakkında takibatta bulunurlar. 

Madde 31 — Mevsimin kurak gitmesi halinde yangın tehlikesi
nin fazla olduğu zamanlarda veya yangın olupta henüz söndürülmüş 
fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olması gibi fev

kalade hallerde orman idaresince gösterilecek lüzum üzerine, mahal
lin en büyük mülkiye âmiri ı(Vali) muayyen bir müddet için ormanlara 
girilmesini men ve bu sahalardaki orman içi her türlU faaliyetin ta
tilini emredebilir. 

Yangın hangi hudutlarla çevrili ormanlara şâmil olduğu ma
halli münasip ve mûtat vasıtalarla ilân edilir. Bu mıntaka içerisine her 
ne suretle olursa olsun girilmemesi orman memurlarınca ve mahallî 
zabıtaca takip ve kontrol edilir. 

Madde 32 — 11 inci maddede yazılı plânın hüsnüsuretle tatbikini 
temin ve icabında yangınla alâkalı sair tedbirleri ittihaz etmek mak-
sadiyle vilâyetlerde valinin veya muavininin reisliği altında, orman 
başmüdürü veya başmüdürü temsil etmek üzere başmüdürlük merke
zinden tavzif olunacak bir orman mühendisi ve orman işletme müdürü,. 
emniyet müdürü, jandarma kumandanından; kazalarda ise : Kayma
kamın reisliği altında orman işletme müdürü veya orman bölge şefi, em
niyet âmiri, jandarma kumandanından müteşekkil ((Orman yangınları 
ile mücadele komisyonu) kurulur. 

Vali veya kaymakamlarca lüzum görüldüğü takdirde diğer daire 
ve resmî müessese mümessilleri de bu komisyona iştirak ettirilebilir. 

Bu komisyonlar orman başmüdürü veya orman işletme müdürü
nün teklifi vilâyetlerde vali ve kazalarda kaymakamın tasvibi ile tesbit 
edilecek zamanlarda toplanır. 

Komisyonca ittihaz edilen kararlar valinin veya kaymakamın emri 
ile alâkalı daire, resmî müessese ve muhtarlıklara tebliğ olunur. 

Tahkikat ; 
Madde 33 — Cumhuriyet müddeiumumisi gelinceye kadar yangın 

yerindeki orman âmiri tahkikata el koyar ve haşarat derecesini tesbit 
eder. 

Umumi hükümler : 

Madde 34 — Bu Talimatname hükümlerini yerine getirmiyenler 
hakkında Orman Kanununa ve umumi hükümlere göre takibat yapılır. 

Madde 35 — 6831 sayılı kanunun 69 uncu maddesi hükmüne göre 
tanzim edilmiş olan bu Talimatname neşri tarihinde mer'iyete girer. 

Madde 36 — Bu Talimatname hükümlerini icraya Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

6831 sayılı kanunun 69 uncu maddesine göre orman yangınlarını söndürme 
mükelleflerinin listesi 

Nahiyesi 

Vilâyeti Kazası 
Belediyesi 

Köyü 

Mahallesi 

Mükellefin 
adı, soyadı 

Doğum 
tarihi 

Orman bölgesinin 
adı 

En yakın J . 
karakolu 

Yangın vukuunda 
gidilecek orman 

Yukarda yazılı Köy / /195 
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TAMİM 
iktisat ve Ticaret Vekâletinden : 

D ı ş Ticaret İ ş l e r ine dai r "626" say ı l ı S i r k ü l e r 

6/8/1956 tarihinde yürürlüğe giren Iran Ticaret ve ödeme Anlaş
malarının başlıca hükümleri aşağıda hülâsa edilmiştir : 

1 — Ticaret anlaşması: 
a) Ticari mübadeleler her ik i memlekette yürürlükte bulunan it

halât ve ihracat rejimlerine göre yapılacaktır. 

b) Anlaşma liste esasına dayanmakta olup iran'dan memleketi
mize ihraç olunacak mallar ekli «A» listesinde ve Türkiye'den ihraç olu
nacak mallar ise «B» listesinde yer almışlardır, i k i memleketin önceden 
müsaadesiyle «A» ve «B» listelerinde bulunmayan mallar da ithal ve 
ihraç edilebilecektir. 

i k i memleketin birbirlerine göndereceği mal partilerine anlaşmaya 
ekli örneğe uygun birer menşe şahadetnamesi terfik edilecektir. 100 
Türk lirasına kadar veya muadili başka bir para tutarındaki mallar için 
menşe şahadetnamesi aranmıyacktır. 

d) işbu Anlaşma imzası tarihinden itibaren bir sene müddetle mu
vakkaten yürürlükte kalacaktır. Ancak Âkıd Tarafların Anayasalarına 
göre formalitesi tamamlandıktan ve bu husus nota ile iki tarafça yek
diğerine tebliğ edildikten sonra katî olarak mer'iyete girecektir. Bitim 
tarihinden ik i ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde birer senelik müd
detler için kendiliğinden temdit edilmiş sayılacaktır. 

2 — ödeme protokolü : 
a) Mal mübadelelerinden ve bunlarla ilgili masraflardan mütevel

lit ödemelerle her iki memlekette yürürlükte bulunan kambiyo mevzua
tına göre müsaade olunan her türlü tediyeler Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası nezdınde «Bank Millî Iran» adına A. B. D. doları üzerinden 
açılan «tesviye hesabı» nın matlûbuna geçirilecektir. Kredi marjı karşı
lıklı olarak 200.000 dolardır. 

b) Türkiye ve Iran arasındaki tediyat ve tahsilat her ik i memle
ketin kendi millî parası ile icra olunacaktır. 

c) işbu ödeme protokolünün yürürlüğe giriş tarihi ve yürürlük 
süresi Ticaret Anlaşmasının aynıdır. 

" A " L I S T E S I 

Türkiye'ye ihraç edilecek İran malları 

Çeltik (Tohumluk) Türkiye Ziraat Vekâletinin peşinen müsaadesi 
ile 

Çay ve safran 
Kına 
Zamkı arabî 
Petrol ve müştakları 
Kükürt 
Muhtelif 

" B " L I S T E S I 

İran'a ihraç edilecek Türk malları 

Canlı hayvanlar. (Damızlık) (Iran Ziraat Nezaretinin peşin müsa
adesiyle) 

işlenmiş sünger 
ipek böceği tohumu (Iran İnhisarlar idaresinin ihtiyacına göre) 
Her çeşit taneli maddeler 
Balıkyağı ve sanayide kullanılan diğer hayvani yağlar 
ilâçlar ve diğer ispençiyari müstahzarat 
Makineler, aletler, hernevi pompalar ve yedek parçaları ve bas

küller (Müsaade edilen çeşitte) 
Gramafon plâklan, dolu sinema filmleri ve mecmualar 
Pamuklular (Müsaade edilen çeşitte) 
Kurutulmuş hayvan kanı 
Şeker 
Buğday (Ekmeklik ve tohumluk 1 ve arpa 
Naftalin 
Zeytinyağı 
Her nevi çorap 
Muhtelif 

TEBLİĞ 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinden : 

K / 1 0 5 9 s a y ı n k a r a r a a i t 1 N o . l u teb l iğ 

Madde 1 — K/1059 sayılı kararın 14 üncü maddesinde zikredilen 
esaslar dâhilinde orijinal ambalajının açılarak satılmasına müsaade edi
len tıbbı müstahzarların listesi aşağıda gösterilmiştir. 
Akrep Serumu 
Ampul Adrenaline 

Apomorphine 
Atropine 
Caféine 
Ephédrlne 
Ergotine 

» Ether 
» Huile Camphée 

Morphine ve diğer bilûmum uyuşturucu ampuller 
Nitride d'amyle 
Novocaine 

» Ouabains 
» Quinine * 

Serum Glucosée Hypertonique 
» » Isotonique 
» Physiologique Hypertinique 
» > tsotonique 

Capsule Fougère mâle 
Pénicilline Cristahsée (Injectable) 
Pénicilline Procamée (Injectable) 
Chlorate de Potassium (Pastil) 
Quinine Chlorhydrate (Tablet) 
Radyologie için lüzumlu Contraste müstahzarlar 
Streptomycine (Injectable) 
Streptomycine + Panicilline (Injektable) 

Mevzii veya umumi anestezide kullanılan müstahzarlardan bir de
falık dozlar bu tıbbi müstahzarlardan reçete ile satılması icabedenler 
reçetelerinde aded olarak yazıldığı, reçetesiz satılanlar tane ile talep 
edildiği takdirde etiketleri üzerinde perakende fiyatları gösterilerek ec
zanelerde satılabilir. 

Muvakkat Madde — Birinci maddede yazılı müstahzarlar dışında bu 
tebliğin neşri tarihinden evvel satın alındığı tevsik olunan ve eczaneler
de halen mevcut bulunan hastane ambalajlı yabancı tıbbi müstahzarların 
bu tebliğin neşri tarihinden itibaren 6 ay müddetle ambalajlarının açıl
masına ve toptan satış fiyatlarına % 25 perakendeci kân ilâve edilerek 
buna göre tesbit olunacak fiyatlarla ve birinci maddede, yazılı şartlar 
dâhilinde satılmasına müsaade edilmiştir. 

Bu müddetin hitamında ancak birinci maddede yazılı olan müstah
zarlar orijinal ambalajları açılarak satılabilecektir. 

Madde 2 — Bu tebliğ neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
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İ L Â N L A R 

Karayollan Umum Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş : Mardin Vilâyetinde, Nusaybin - Eatma-
yolunda Hasankeyıf köprüsü yapımı olup keşif bedeli (1 054 569 30) b>r 
nülyon elli dörtbin beşyuz aitmiş dokuz lira otuz kuruştur. 

2 — Eksiltme günü : 4/2/1957 tarihine rastlayan Pazartesi g.'mt'ı 
saat 16 da onaltıda Ankara'da Kavakiıderede Karayolları Umum Müdür
lüğü binasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak olan Ka
rayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapıalcaktı-, 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli lira bedele 
ait makbuz karşılığında Ankara'da Yenişehir'de Tuna Caddesi Tuna Han
da Karayolları Umum Müdürlüğünün Tekmk Hesaplar Şubesinden alına
bilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1956 -1957 yılına ait Ticaret Odası belgesiyle usulü 

dairesinde (15.388,—) kırkbeşbın üçyüz seksensekiz liralık mmakkat te
minat vermeleri, 

b) isteklilerin (Tatil, müracaat ve eksiltme günleri hariç olmalı 
üzere) eksiltme gününden en az üç gun evvel bir dilekçe ile Ka'ayollar. 
Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Karayollan 
Umum Müdürlüğü eksiltmelerine gııış şartları hakkındaki Yönetmeliği..' 
a, b, c fıkralarında yazılı (Mütaahhıthk karnesi, banka referansı, plân ve 
teçhizat beyannameleri, taahhüt beyannamesi, teknik personel beyanım 
mesl) evrakı noksansız olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi al
maları, 

5 — isteklilerin Eksiltme Şartnamesinde verilen izahat çerçevesinde 
(Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk pul yapıştırarak bun 
lan imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlıyarakları teklif mektuplarını 
eksiltme günü saat onbeşe kadar makouz karşılığında Komisyon Kekli
ğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

28 / 4-4 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdti.lUğunden :' 

T. C. Devlet Demiryollan 
Komisyonu Reisliğinden : 

işletmesi Merkez Artırma ve Eksiltme 

1 Kaynamış ingiliz beziri 
2 Kaynamış Turk beziri 
3 Renksiz ince bezir (Rafinat) 

Çan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

50 
15 
15 

9 000 
3.000 
3.150 

222 / 2-1 

956/197 
Çan Kazasının Maltepe Köyünden Zeynep Kurt tarafından aynı 

köyden davalı kocası Mehmet Kurt aleyhine açtığı ihtar dâvasının yapıl
makta olan muhakemesi sırasında : 

Dâvâlı Yusuf oğlu Mehmet Kurt 13/2/1957 günü saat 9 da Çan 
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı veya kendisim bir ve
kille temsil ettirmediği, takdirde H. U . M. K. nun 398 inci maddesi gere
ğince hakkında gıyap kararı verileceği davetiye tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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3 cins bezir alınacak 
1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı bezirler kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatları aşağıda gösterilmiştir. 
2 — Eksiltme Ankara'da TCDD binasında, Malzeme Dairesinde top

lanan Komisyonumuzca 12/2/1957 Sah gunu saat 15 te yapılacağından 
tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

3 — Şartnameler TCDD nin Ankara'da Merkez istanbul'da Sirkeci 
veznelerinden (2,5) liraya isteyenlere satılır. 

4 — TCDD siparişi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

Muv. teminatı 
Liste No. Malzemenin ismi Miktarı ton Lira 

1 — Umum Müdürlüğümüz için aşağıda cins ve miktarı yaıUı 4 İta 
lerr te'ekemunıkasyjn cihazı kapalı zarf usuliyle ek^lltm*-? çıkarılmıştır 

2 C i n a i Miktarı Mu. bedeli Cc , ' :i teminatı 

V B F 6* Aded 32.500, - 1.8S7.EQ 
Radyof.sr çiftli 2 > 46.000,— S 450,00 
Kadyofar tekli 2 > 28.003,— „.100,00 
B F verici 4 > 160.000,— 3.250,00 
H F ahcı 6 > 22.500,— '..667,50 

3 - Bu işe ait şartname Ma'vme Dsiresi ReisîifH İle Yefite% 
Meydan Başmüdürlüğünden t^ııin pdile^ılir. 

4 - - Bu >şin eksiltmesi 28/1/1957 Pazar".'si günü s&st 16 da An
kara'da Umum Müdürlük A hm, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — İsteıch'er bu nevi eınaz'arı yaptıklarım ve İljpli müessesele'-
d»n tatminkâr neticeler a'mdığ-m gösterir belgelerini eksiltme tarihin
den uç <ı.n evveline kadı1*' bi» dilekçe ile Umum Mdd'irlüfa müracaat 
cÎ3"ck i ıacaklan ehli-, et v sikasını, teminat makbuz vy - ı mektubunu 
tek1 i i mc'-tL.ju \ e ticaret odası ,re3ikasiyla birlikte loiıana uygun bü 
peklide hazırlayacakları kapalı zarflarını eksiltme saatindin bir saat ev» 
/el Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

Postada vâki gecikmeler katul edilmez. 
81 / 4-4 

D SI Umum Müdürlüğünden : 

1 •— Eksiltmeye konulan iş Elâzığ DSİ 9 uncu Bölge mmtakasında 
bulunan (Elâzığ - Uluova sulaması 3 uncü kısım «Behramaz çevirmesi) 
inşaatı» olup muhammen keşif bedeli, birim fiyatları esası üzerinden 
(4.500 000,— ) hradıı. 

2 — Eksiltme 8/2/1957 Cuma günü saat (15) te Ankara'da Devlet 
Su işleri Umum Muduı lüğü bına=ı içinde toplanacak olan DS l Merkez 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Isteklı.er eksiltme tasarısı ve eklerini (100,—) lira bedel mu
kabilinde DSl Umum Müdürlüğünden temin edebilirler. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin D S l Umum 
Müdürlüğüne (148 750,—) lira geçici teminat vermeleri ve 2/2/1957 Cu
martesi gunu saat 13 e kadar dilekçe ile Umum Müdürlüğe müracaat 
ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

istekliler iştirak belgesi alıp alamadıklarını 5/2/1957 sabahından i t i 
baren Umum Müdürlüğe müracaatla öğrenebilirler. 

5 — îsteklıleıin idareden alarak dolduracakları makine ve teçhizat 
beyannamesi ile DSl mütaahhıthk karnelerini, karneleri yoksa idareden 
alarak dolduracakları iş beyannamesini iştirak belgesi almak üzere ve
recekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
15 dakika evveline kadar DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

212 / 2-1 

Keşap Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 956/209 
Giresun'da mukim Hatice Rafet Çetin vekili Temür Işık tarafın

dan Engüz K. den Ahmet oğlu ibrahim Evlek aleyhine ikame olunan 
mcn'ı müdahale dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Tebligata salıh adresi bulunamıyan dâvâlı ibrahim Evlek'e ilânen 
davetiye tebliğine karar verı'mış bulunduğundan; davalı ibrahim Ev-
lek'in duruşmanın muallâk bulunduğu 15/2/1957 Cuma günü mahkemede 
bizzat hazır bulunmasını veya kendisini temsılen bir vekil göndermesini 
temin zumumda keytıyet davetiye yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

137 
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M . M . V . 1 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
Askerî birlikler İhtiyacı İçin 39 ton lahana satın alınacaktır. Tah-

M. I tutan 23.400 Ura olup katî teminatı 3.510 Uradır. İhalesi : 29/1/1957 
-Ünü saat 10 da 2490 sayılı kanunun 51 İnci maddesi gereğince mıita-
'îîîlt nam ve hesabına yapılacaktır. Evsaf ve şartnam--ler her gün Ko-

- iyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. Istek-
' terin beUrtilen gün ve saatinde katî temlnatlariyle birlikte Kom'syona 
>'<lraoaatları ilan olunur. 

fi9 / 4-4 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem 
sebze ihalesi : 13/2/1957 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. Evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliği ilân kısmında görülebilir. Bu iki kalem sebze bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi her kalem ayrı ayrı isteklilere de ihale cdıle'ıilır. İstek
lilerin belirtilen gün ve saatte bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

Miktarı T. fiyatı T. tutan G. teminatı 
C i n s i Ton K r . Lira Lira 

Taze soğan 
Taze baş soğan 

30 
50 

60 
50 

18 ooo ı 
25.000 J 3.325 

Yekûn 43.000 
223 / 4-1 

M . M . V . 4 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
Kapalı zarf usulü ile Kütahya'da artezıyen kuyusu açLırılması işi 

yaptırılacaktır. Keşif bedeli 46.170,00 lira olup geçici teminatı 3.46C.C0 
liradır, ihalesi 4/2/1957 Pazartesi gunu saat 11.00 de Komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnameler her gun öğleden evvel Komisyonda ve ist. 
Lv. Â. ilân Ks. da görülebilir. Ve 250 kuruşluk makbuz mukabilinde Ko
misyondan verilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel IIv. Ikrn. Mlz. Kor 
K . müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Tâhplenn 2490 sayılı 
kanunun hükümlen dairesinde hazırhyacaklaıı teklif zarflarını ihale 
Saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul 
edilme.z 

156 / 4-3 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdüı lüğünden : 

Tohum ilâcı alınacak 
1 — Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 150 ton cıvalı veya cıva-

sız toz tohum ilâcı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme 26 Şubat 1957 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 te 

Umum Müdürlük (Yenişehir Karanfil Sokak No. 56) Yönetim Komis
yonunda yapılacaktır. 

3 — Malın muhammen bedeU 127.500 liradır. 
4 — Geçici teminat 7.625 liradır. 
5 — Bu işe dair şartname Ankara'da Umum Müdürlük Ekonomi 

işleri Müdürlüğünden (Tel 26895), istanbul'da Galata Kemeraltı Caddesi 
Zürafa Sokak No. 41 deki Yollama Memurluğundan bedelsiz olarak ve
rilir veya buralarda görülebilir. 

130/4-3 

Ankara Ziraat Mücadele Enstitüsü Müdürlüğünden : 

C i n s i Miktarı Fiyatı Tutarı 

Kımıl tecrübe kafesi 66 180 11.800 
> > > 66 320 21.120 

Yekûn 32.920 

1. Cins ve miktarı yukaıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

2. Ekuiîtme ve ihalesi 7/Î/1957 tarihinde Perşembe günü saat 15 te 
Ziraat Mücadele Enstitüsü Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat muhammen bedelin % 7,5 dur. Katî teminat 
ise ihale bedelinin % 15 idir. 

4. Numunesi ve şartları ise her gün Ziraat Mücadele Enstitüsü 
Müdürlüğünde görülebilir. 

C. isteklilerin muayyen gün ve saatte teminatları ile ve diğer ve
saikleri ile birlikte Komisyonda bulunmaları ilân olunur. 

213 / 4-2 

Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 
^ , _ ___ 
| 1 — Süne mücadelesi takımından Diyarbakır, Siirt, Adana, Hatay, 
| tçel, Maraş ve Gaziantep vilâyetlerinde yapılacak ilâç atma işi için 12 
| tayyare kiralanması, 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ve kapalı 
j zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
| 2 — Süne mücadelesinde atılacak ilâç miktarı âzami 1150 ton as-
I gari 700 ton olup ilâç Vekâletçe temin edilecektir. 
| 3 — Süne mücadelesinde beher kilo toz ilâcın tayyare ile atılması 
' için muhammen bedel 50 kuruş olup muvakkat teminatı 26.750 liradır, 
ı 4 — ilaçlama müddeti 10/4/1957 den itibaren âzami 60 gündür. 
\ 5 — Süne mücadelesinde çalışacak tayyarelerin 10/4/1957 tarihinde 
j şartnamede belirtilen yellerde bulundurulacaktır. 

6 — Eksiltme 2/3/1957 Cumartesi günü saat 11 de Ziraat Vekâleti 
\ Ziraat işleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. Teklif mektuplannm 
\ en geç aynı gün saat 10 a kadar Satınalma Komisyonuna verilmiş olması 
i lâzımdır. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez, 
e 7 — Bu işe ait idari ve teknik şartnameler Ankara'da Ziraat Ve
li kâleti Ziraat işleri Umum Müdürlüğünden, istanbul, İzmir, Adana'da 
î Teknik Ziraat Müdürlüklerinden, italya, ispanya, ingiltere, isviçre, 

lîolânda, Batı Almanya ve Birleşik Amerika'da Türkiye Hükümeti elçl-
j İlklerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
•i 
; 8 — Taliplerin 200 - 250 kilo tank kapasiteli toz ilâç atmağa elve-
) rişll 12 faal tayyareyi hizmete amade bulunduracak iktidarda olduklanna 
' ve tayyare personelinin de bu işe ehil olduklarına dair resmî makamlar

dan alınan bir vesikayı ibraz edeceklerdir, 
j 136/4-2 
1 • 
i 
i 
« 
i Karayolları Umum Müdürlüğünden : 
5 1 — Bir kısım malzemesi Umum Müdürlüğümüz tarafından veril-
| mek suretiyle teşkilâtımız ihtiyacı için (49 aded akaryakıt tankı) imal 
\ ettirilecektir. Muhammen bedeli : 
ı 76.947,49 Tl . olup katî teminatı 10.194,75 Tl. dır. 
3 2 — Pazarlığı 8 Şubat 1957 Cuma günü saat 15 te Umum Müdür-
I lüğümüz Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Bu işe ait şartnameler An-

I
4 kara'da Malzeme Şubesi Müdürlüğü ile istanbul'da Yollar 1 inci Bölge 

ve izmir'de Yollar 2 nci Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 — Bedelsiz olan bu şartname ve resimlerinin temin edilebilmesi 

i için 4 Şubat 1957 tarihi akşamına kadar isteklilerin Umum Müdürlük 
. Makine Fen Heyetine müracaat ederek buradan alacakları (Pazarlığa 
\ iştirak belgeleri ile) Umum Müdürlüğümüz Malzeme Şubesi Müdürlü? 
S güne müracaat etmeleri lüzumludur. Yeterlik Belgesi almıyan isteklilere 
\ 'şartname verilmiyeceğı gibi pazarlığa da iştirak ettirilmiyecektir. 
ı 
l 239/2-2 

i Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

{ 956/1308 
f 
| Kuçuk Mustafa Yalçın'm M . K. nun 354 üncü maddesi gereğince 
S vesayet altma alınarak kendisine Güzin Tavman'ın vasi tâyin edilmesiyle 

vesayet müddeti hitama erdiğinden ve yine 16/11/1956 tarihinde küçüğün 
l rüştüne kadar vesayet müddetinin uzatılmasına karar verildiğinden key-
\ fıyet M K nun 360 ve 37] inci maddeleri gereğince ilân olunur. 
S" i 18S 
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iktisat ve Ticaret Vekaletinden : 

Maraş Vilâyetinin Pazarcık Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin He-
lete Kdyü sınırlan içinde çeşitli madenleri aramak üzere Rıza Altuğ na
mına verilmiş bulunan 31/12/1952 tarih ve 131/75 sayılı arama ruhsatna
mesinin ik i yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunulmadı
ğından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt olduğu 
ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 25/4/1957 
tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-1 

Maraş Vilâyetinin Göksün Kaz asma bağlı Merkez Nahiyesinin Kutu 
ve Büyük Çamurlu köyleri sınırlan içinde çeşitli madenleri aramak üze
re Alı Rıza Altuğ namına verilmiş bulunan 30/9 1953 tarih ve 143/18 sa
yılı arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfından işletme hakkı 
talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine göre 
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapılacak 
müracaatların 25/4/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-2 

Maraş Vilâyetinin Andırın Kazasına bağlı Çokak Nahiyesinin Rıf-
kıye Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Nesrin Gun-
doğdu namına verilmiş bulunan 16/7/1953 tarih ve 131/91 sayılı arama 
ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bu
lunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine gore hükümden 
sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaat
ların 25/4/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-3 

Maraş Vilâyetinin Andınn Kazasına bağlı Çokak Nahiyesinin îs-
kenderli Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Muhsme 
Tütnar namına verilmiş bulunan 16/7/1953 tarih ve 13'/92 sayılı arama 
ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bu
lunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine göre hükümden sa
kıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapılacak müracaatların 
25/4/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-4 

Kocaeli Vilâyetinin Gebze Kazasına bağlı Tavşancıl Nahiyesinin Kı-
yırlı Köyü sınırları içinde demir madeni aramak üzere Dr. Natuk Fey
yaz Birkan namına verilmiş bulunan 9/3/1953 tarih ve 104/38 sayılı ara
ma ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde 
bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden 
sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapılacak müracaat-
lann 25/3/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-5 

Muğla Vilâyetinin Fethiye Kazasına bağlı Kemer Nahiyesinin Bakır 
Ceylan Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Rıza Ses-
gör namına verilmiş bulunan 2/6/1952 tarih ve 145/167 sayılı arama ruh
satnamesinin iki yıllık müdetı zarfında işletme hakkı talebinde bulunul
madığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt 
olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 
25/3/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-6 

Kocaeli Vilâyetinin Gebze Kazasına bağlı Mollafeneri Nahiyesinin 
Tepeköy Köyü sınırlan içinde demir madeni aramak üzere Dr. Natuk 
Feyyaz Birkan namına verilmiş bulunan 10/3/1953 tarih ve 104/43 sayılı 
arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebin
de bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesme göre hü
kümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası içm yeniden yapılacak 
müracaatlann 25/3/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-7 

Maraş Vilâyetinin Göksün Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Meh-
metbey Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Rıza Altuğ. 
namına verilmiş bulunan 18/2/1953 tarih ve 131/81 sayılı arama ruhsat-

nau<r'lü'n ıkı yılık mudi. JL. zarımda ışıetr.ıe hakkı talebinde bulunul-
cıadıg-ndan Maden ıvanuııunun 42 ncı maddesine göıe hükümden sakıt 

, olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapılacak müracaatların 
l 25/3-1957 tanlunden itibaren kabul edileceği ilân oluşur. 
> 130-8 

Kocaeli Vilâyetinin Gebze Kazasına bağlı Tavşancıl Nahiyesinin 
Kalburcu, Pazarcık köyleri sınırları içinde demir madeni aramak üzere 
Dr. Natuk Feyyaz Birkan namına verilmiş bulunan 9/3/1953 tarih ve 104/37 
sayıh arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı 
talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre 
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası içm yemden yapılacak 

; muıacaaLlarııı 25/3/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 
130-9 

Maraş Vilâyetinin Göksün Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Meh-
metbey Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Rıza Altuğ 
namına verilmiş bulunan 18/2/1953 tarih ve 131/78 sayılı arama ruhsat
namesinin ıkı yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunul
madığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine göre hükümden sakıt 
olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapılacak müracaatların 
25/3/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-10 

Malatya Vilâyetinin Besni Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Bu-
runçayır Koyu .sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Mıhrunnisa 
Bayram namına verilmiş bulunan 4/7/1950 tarih ve 116/37 sayılı arama 
ruhsatnamesinin ıkı yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bu
lunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sa
kıt olduğu ve bu ruhsatname sahası içm yeniden yapılacak müracaatlann 
25/3/1057 tarih.nden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-11 

İstanbul Vilâyetinin Çatalca Kazasına bağlı Mimar sınan ve Çöp-
luce köyleri sınırları içindeki Kahkratya mevkiinde kâin mekşuf linyit 
madem sahasının, gayrı muayyen olduğu anlaşıldığından mezkûr made
nin kayden olan mekşufıyeti kaldırılmıştır. 

130-12 

IConya Vilâyetinin Meıkez Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Dere 
Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere A l i Aydın namına 
verilmiş bulunan 21/5/1953 tarih ve 139/48 sayılı arama ruhsatnamesinin 
iki yıll'k müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunulmadığından 
Maden Kanununun 42 ncı maddesine göre hükümden sakıt olduğu ve bu 
ruhsatname sahası içm yemden yapılacak müracaatların 25/3/1957 tari
hinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-13 

Kayseri-Vilâyetinin Ürgüp Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Baş-
köy Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Mehmet Kara-
arslan namına verilmiş bulunan 16/7/1953 tarih ve 135/125 sayılı arama 
ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bu-
lunulmad'ğından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sa
kıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 
25/3/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

Kayseri Vilâyetinin Ürgüp Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin K a -
rain, Başköy köyleri sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Meh
met Karaarslan namına verilmiş bulunan 16/7/1953 tarih ve 135/126 sayılı 
arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebin
de bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine göre hüküm
den sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müra
caatların 25/3/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

130-15 

Amerika'da New Jersey Eyaletinin Bloomfıeld şehrinde Scherıng 
Corporation firması sahibi bulunduğu 90081 numaralı Solganol, 9007 nu-
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Keyfiyet bildirilir. 
131-1 

İşbu 7009 ve 7010 sayılı maıka ıl mlhrberınıı eşya listesinden, Tem
yiz Mahkemesi Ticaret Deresinin i ) i 7 i " j ta ' ıh vc 52)3 r.um;,; ılı ka-
ıariyle <Saatler ve dıvjr saatleıı» ıbııes.mn çıkaıtıldığı bı.-hııldığınden 
keyfiyet o suretle ilân olunur. 

131-2 

Malatya Vilâyetinin Besni Kazasına bağlı Suvat lı Nahiyesinin Bey-
dırli Köyü sınırları içmde çeşitli madenleri aıamak üzere Mıhıuıımsa 
Bayram namlarına verilmiş bulunan 6/7/1950 Ira ıh ve 116 31 sayılı arama 
ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bu
lunulmadığın lan Maden Kanununun 42 n> ı nuddesme goıe hükümden 
sakıt olduğu ve bu ruhsatname saha r ı için yemden japılaeak m Kıtaat 
ların 25/3/1957 talihinden ıtıbaıen kıfc d edile* cğı ilân olunur. 

132-1 

Kayseri Vilâyetinin Develi Kazasına bağlı Yahyalı Nahiyesinin Ala-
dağ Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aıamak uzeıe Mustafa Ko
yuncu namına verilmiş bulunan 10'12/1953 tarih ve 135/158 sayılı arama 
ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfmdp işletme hakin talebinde bu
lunulmadığından Maden Kanurunun 42 ncı midesine goıe hükümden sa
kıt olduğu ve bu luhsatname sahası ıçm yeniden yr.oiln.ik muıac.ıat
ların 25/3/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

132-2 

Tokat Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlı Meıkez Nahiyesinin Taş-
lıçiftlık, Biskincık, Ibıpse koyarı sınırları içinde manganez madem aıa
mak üzere Mus fafa Tokatl ojiu n tmı r j verilmiş bulunan 2""/l, 1954 tarih 
ve 1/28 sayılı arama ruhsatnamesinin ıkı yıll'k r.ıudaetı z a ı i n d j işlet nc 
hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddeme 
göre hükümden sakıt olduğu ve bu »uhs3tnamc s iham ıcm yemden yapı
lacak müracaatların 25/3,1957 talihinde 1 itibaren kabul edileceği ilân olu
nur. 

132-3 

Eskişehir Vilâyetinin Sivrihisar Kazasına bağlı Bahçecik, Dolaşa 
köyleri civarında krom madeni aramak üzere Tuık Avrupa Limited Şir
keti namına verilen 28'3/1952 tarihli ve 117,88 numsu l ı ruhsatname sa
hası için vâki isletme hakkı talebine ait vesaik madıetı içinde \ erılme-
dığinden mezkûr talep C309 sayılı kanunun 47 ve Ot mcı maddeleri uya
rınca reddedilmiş ve saha 15/2'1057 tarihinden itibaren aramalara açıl
mıştır. 

132-4 

Kütahya Vilâyetinin Tavşanlı Kazasına bağlı Bozbelen, Yörguç köy
leri civarında krom madeni aramak üzere Kafan Bilge naı ma verilen 
9/9/1953 tarihli ve 141/164 nu-p aralı ruhsatname sahası için vâki işletme 
hakkı talebine ait vesaik müddeti içinde verilmediğinden mezkûr talep 
6309 sayılı kanunun 47 ve 61 mcı maddeleri uyarınca reddedilmiş ve saha 
15/2/1957 tarihinden itibaren aramalara açılmıştır 

132-5 

Tekirdağ Vilâyetinin Çorlu Kabasına bağlı Yakuplu Koyu civarında 
linyit madem aramak üzere Hayrettin Tezcan namına verilen 11/10'1952 
tarihli ve 101/100 numaralı ruhsatname sahası için vâki işletme hakkı 
talebine ait vesaik müddeti içinde verilmediğinden mezkûr talep 6309 sa
yılı kanunun 47 ve 61 inci .raddeleri uyarınca reddedilmiş ve saha 
15/2/1957 tarihinden itibaren aı amalara açılmıştır. 

132-6 

Hatay Vilâyetinin Antakya Kazasına bağlı Şenköy Nahiyesinin Çak-
sunluköy Koyu sınırlan içinde krom madeni aramak üzere Kadri Eke 
namına verilmiş bulunan 11/6/1954 tarih ve 29/13 sayılı arama ruhsat
namesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunul
madığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt 
olduğu ve bu ruhsatname sahası içııı yeniden yapılacak müracaatların 
15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

186 

Erzurum 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

954/1059 
Davacı Müşfıka Atalay tarafından dâvah kocası İhsan Atalay ale 

hine açmış olduğu gaiplik dâvasının yapılan muhakemesinde : 
Medeni Kanunun 32 nci maddesi gereğince hakkında 2 defa da 

ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan bu kararın son ilânı olm: 
üzere gaiplik kararı alınacak olan İhsan Atalay'm adresi ve bulundu; 
veya ölümünden haberi olanların Erzuıum 1 inci Asliye Hukuk Ma 
kemesinin 954/1059 sayılı dosyasına müracaatları ilân olunur. 

168 
~m-

Bursa - Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 956/329 
Yenişehir'in Köprühisar Köyünden Feride Atıl tarafından aynı kt 

den Halil Atıl aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılmakta olan c 
ruşmasmda : 

Dâvah Halil Atıl'ın adresi meçhul kaldığından kendisine Resmî C 
zete ile ilânen davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiş ve dun 
manın devamı 18/2/1957 Pazartesi günü saat 9 a bırakılmıştır. Keyfij 
ilân olunur. 

171 
• ••— » 

Nusaybin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Nusaybin'in Tekel Memuru Şakir oğlu Yahya Macar ta-
fmdan dâvah Nusaybin Yıldırım Mahallesinden Hüseyin oğlu Davut İç 
Hüseyin oğlu Esat Içöz, Hüseyin oğlu Ahmet IçÖz ve Mardin'in Şehid 
Mahallesinden Abdulazız oğlu Esat Yalçın aleyhine açılan ve tapun 
Eylül 1310 tarih ve 1 No. da kayıtlı Nusaybin Kemine K de kâin ve C 
baraz, Şirvan, Şemmahı ile Hanıkı karyeleri hudutları ile mahdut gı 
rımenkule ait tapu kayıt iptali dâvasının Nusaybin Asliye Hukuk M ; 
kemesinde yapılan açık duruşmasında : 

Davalılardan Esat Yalçm'm ikametgâhı meçhul kaldığından û~ 
arzuhalinin ilânen tebliğine ve muhakemenin 7/2/1957 günü saat 9 
talıkına karar verilmiştir. 

Muayyen gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya kanuni bir 
ki l göndermediği takdirde kendisine gıyap kararı çıkartılacağı ilân c 
nur. 

172 
m 

Fatsa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/312 
Kemalpaşa Köyünden Mustafa Yüksel vekili Avukat İsmet Alt 

taş tarafından aynı köyden Hamide Aslan ve arkadaşları aleyhine açı 
nüfus kayıt tashihi dâvasından dolayı yapılan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Osman eşi Hüsne Durmaz'm adresi meçhul olduğ 
dan ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden adıgeçen Hüsne E 
maz'ın Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesinin 956/312 sayılı dosyasının 
ruşmasmm bırakıldığı 28/1/1957 Pazartesi günü saat 10 da mahkem 
gelmesi veya kendisini temsilen vekil göndermesi veyahutta mazere 
bildirir vesaik ibraz etmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olur 

174 

956/227 
Fatsa'da Hazım Başarer vekili Sıddık Bayraktaroğlu tarafından 

refiye Mahallesinden Emin oğlu Hasan Ateş ve arkadaşları aleyhine 
lan men'i müdahale ve mesahanın tezyidi dâvasından dolayı yapılan • 
hakemesinde : 

Dâvâlılardan Şerefiye Mahallesinden ismail Bayraktaroğlu Yusu 
adresi meçhul bulunduğundan ilânen gıyap kararı tebliğine karar v; 
mistir. 

Karar dairesinde. adıgeçen ismail Bayraktaroğlu Yusuf'un du 
manın bırakıldığı 21/2/1957 tarihinde mahkemede hazır bulunması v 
kendisini temsilen bir vekil göndermesi veyahutta mazeretini bildirir 
saik ibraz etmesi gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

175 

Başvekâlet Devlet Mat 

SaMfe: 16288 (Resmî Gazete), 26 OCAK 1% 



26 Ocak 1957                                  RESMİ GAZETE                                                          Sayı:9519 

   

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 

 

 

 

Kararname                                                                                                                                        Sayfa 
  

4/8427  Orman Yangınlarının Önlenmesinde ve Söndürülmesinde Vazifelilerin Görecekleri  

             İşlere Dair Talimatname’nin Mer’ıyete Konulması Hakkında Kararname    1 

 

Tamim 
 

Dış Ticaret İşlerine Dair "626" Sayılı Sirküler        4 

 

Tebliğ 
 

K/1059 Sayılı Karara Ait 1 No.lu Tebliğ         4 

 

 

İlanlar     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


