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İşin mevzuu: 

Muhasebei hususiyeleree tanzim ve Vilâyet 
meclisi umumilerince tetkik ve kabul olanan 
hesıbı kat'î cetvellerinin Divanı muhasebatça 
tetkik edilip edilmeyeceği hakkında Dahiliye 
Vekâletiyle Divanı muhasebat arasında ihtilâf 
hasıl olmuştur. Divanı muhasebat : Muhasebei 
umumiye kanununun 119 uncu maddesinden , 
bahsederek bu hesabatın ya muhasipler ve ya 
idare tarafından bir ay zarfında vaki olacak iti
raz ve müracaat üzerine Divanı muhasebatça , 
tetkik edileceğini beyan etmiş; Dahiliye Vekf-
leti de idarei umumiyei vilâyat kanununun 133 
üncü maddesindeki "işbu hesabı kat'ıler bade-
ttetkik vali tarafından Divanı muhasebata bera-
yi tevdi Dahiliye nezaretine irsal olunur.,, fık
rasına istinaden ve muhasebei umumiye kanu
nunun 119 uncu maddesindeki hesapların mu
hasip hesaplarına ait olduğuna binaen hesabı 

kat'ilerin tetkiki Divanı Muhasebata ait olduğu 
mütıleasında bulunmuş ur. 

TETKİKAT NETİCESİ VE KARAR 

( Muhasebei umumiye kanununun madde 
118 ve 119, İdarei umumiyei Vılâyat Ka. mad
de 133 görüldü ) 

İdarei Vilâyat kanunu senei sabıka hesabı 
kafilerinin Divanı muhasebatı tevdiini emret
mekte isede Divanın kanunlarında sarahat ol-
mayup muahhar olan muhasebei umumiye ka
nununun 119 uncu maddesi ise idarei hususi
ye ve belediye muhas'pleri hesabatını Divanın 
ancak itiraz vukuunda tetkik edeceğini göster
mektedir. 

Muhasebei umumiye kanunu ahirinin mep-
hus maddesi mucib ne bu hesaplardan ancak 
alâkadarların itiraz edecekleri hakkında Divanca 
ittihazı karar edilmesi lâzımgeleceğine ittifakla 
karar verildi. 
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Heyeti Umumiye Mazbatası 
N° 2 7 8 

2 8 

Tanzimat Dairesin'n 16 Kânunuevvel 1928 
tarih ve 73 numaralı işbu mazbatası H e y e t i 

Umumiyede mutalea ve tetkik olundu. 

İdarei Hususiye ve Belediyeler hesabı kat,i 
lerinin Divanı muhasebatça rü'yeti alâkadarla
rın itirazile mukayyet olmasına ve divanca 

mesnet ittihaz olunan muhasebei umumiye ka
nunu idarei vilâyat kanunundan muahhar bu
lunmasına nazaran Dairei müşarünileyhaca müt-
tehaz kararın muvâfıkı kânun olduğu anlaşılma
kla tasdikine 16 Şubat 1929 tarihinde karar 
verilmiştir. 

Çorum Muhakemesinden : 

Çorumun Alpağut kariyesinde ve divan kebir 
yolunda vaki sarkan canbaz oğlu Hüseyin 
efendi tarlası garben Şaban oğlu Eşref tarlası 
cenuben divan kebir \olu şimalen Feyzullah 
oğlu Osman tarlalarile mahdut yirmi dönüm 
miktarındaki onbin kuruş kıyan tlı bir kıt'a tar-
layi murisleri alpağut kariyesinden kuru Yakup 
oğlu Mustafa Domu kariyesinden Ali baş oğlu 
Mustafadan yirmi beş sene evel meyanede 
teferruğ etmek suretile tahtı tasarrufuna alarak 
bilâ niza tasarruf etmekte iken onsene evel ve-
fatile hukuku intikaliyesi zevcesi Esma ve oğlu 
Ömer ve kerimaleri Sultan ve Fatmaye intikal 
eylemiş ve kanunu medeninin 639 ncu maddsi 
mucibince murislerinin sübutu tasarrufundan ta
puya namlarına tescilini dava eyleyen alpağut ka
riyesinden kuru Yakup oğlu Mustafa zevcesi 
Esma ve mahdumu Ömer ve kerimeleri Sultan ve 
Fatma aleyhlerine muddeabih mahalle itiraz 
edecek sahip ve varis bulunup bulunmadığının 
ilânına mahkemece karar verilmiş olduğundan 
ilânı keyfiyet olunur. 

Çermik Hakimliğinden: 
Çermiğin Alus karyesinden Mehmet Ali 

oğlu Zülfikar, karyei mezkûrenin kara kay mev
kiinde tarafları tariki am ve Zülfikar Ali ve Ömer 
İbrahim ve dere ve köy önü mevkiinde tarafları 
Recep taş ve nebi İbrahim Halil ve tarikiam ve 

Cafer oğlu Zülfikar ve gene köyönü mevkiinde 
tarafları dere ve ince yol ve Laz Mustafa ve 
Mehmet kendal. 

Ve Perçek mevkiinde tarafları huruştaş 
Ahmet Ali Cafer ve Mehmet Ali odabaşı ve 
çay ile mahdut üç kıt'a susuz ve bir kıt'a sulu 
tarlaya yirmi beş senedenberi mutasarrıf oldu
ğundan tescilini iddia etmekle bu bapta istih-
f ak davasında bulunanların yevmi muhakeme 
olan 31/3/929 günü Çermik mahkemesine 
müracaatları ilân olunur. 

§ 

Çermiğin alus kariyesinden Ali oğlu Meh
met Ali kariyei mezkûrenin nenu pınarı mev
kiinde tarafları pınar ve derviş ibrahim ve 
bostan ve tarik ile mahdut hane ile nenu pına
rı mevkiinde tarafları tarikiam ve dere ve 
derviş ibrahim Halü ve Mehemet Şarzer ve 

1 tenkin mevkiinde tarafları dere ve yol ile 
mahdut bir parça üzüm bağı ve kariye karşı
sında tarafları yol ve çay ve Zülfikar günü ve 

i dere ve perçek mevkiinde tarafları çay ve Ali 
I Mehmet ve Himmet oğulları ve dere ile iki 
; kıt'a tarlaya yirmi beş senedenberi mutasarrıf 

olduğundan tescilini talep ve iddia etmekle bu 
1 bapta istihkak davasında bulunanların muha-
ı keme olan 31/3/929 tarihinde Çermik mahke-
ı meşinde hazır bulunmaları ilân olunur. 

İ L Â N L A R 
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Çermik Hakimliğinden: 

Kuyu kariyesinin kızıl mevkiinde tarafları 
ham oğlan bağlan ve zülfikar Mehmet ile mah
dut üzüm bağı nişinik kariyesinin köy önü mev
kiinde tarafları yolları ve diğer tarafları ağa zade 
hacı Hasan tarlası ile mahdut susuz tarla nişi
nik kariyesinin mahmur karşısı mevkiinde taraf
ları dere ve Yusuf araban demir girmez ve 
Mehmet ibrahim ve Mehmeti halman ile mah
dut bağ harbatal karyesinin kara yekan mev
kiinde tarafları sivyolu ve elmaç kuyusu ve 
dere ve yoğu yolu ve kabristan ile mahdut 
sulu ve susuz tarla Suluhan karyesinin makü 
-çayı mevkiinde tarafları kara taş ve demir gir
mez ve güz pınarı ve yol ile mahdut susuz 
tarla sulahanı tuzlak pınarı mevkiinde tarafları 
demir girmez ve almaharmanı ve Ali ve Mah
mut ağa çayırı ile mahdut sulu tarla sulahan 
demir girmez ve tulik ve dere ve ziyaret ile 
mahdut susuz tarla yoğun kariyes nin köy arkası 
mevkiinde tarafları temikâh ve Aziz ve zülfü 
sadan piyandurlu Efendinin hanesi ile mahdut 
dokuz kıt'a tarla ve bağa yirmi beş seneden 
beri mutasarrıf olduğundan tescilini iddia eden 
Çermikli hacı Hasan ağa zade Hüseyin efen
dinin iddiasına karşı istihkak davasında bulu
nanların yevmi muhakeme olan 31 Mart 929 
tarihinde hazır bulunmaları ilân olunur. 

Şaphane Sulh Mahkemesinden: 

Şaphane nahiyesinin Çınklar mahallesinden 
zaif oğlu Hasan efendinin nahiyenin Çınklar 
mahallesinde kâin sarkan şimalen ve cenuben | 
yol garben zaif oğlu Mustafa bey hanesi ile 
mahdut iki yüz lira kıymetinde bir bap hane j 
ve nahiyenin gaipler karyesi hududu dahilinde i 
sarı güney nam mevkide kâin sarkan gedizli '• 
Haşim bey zade Hüseyin garben çıplak oğlu 

Mustafa şimalen pendal oğlu Mehmet cenuben 

taşlı oğlu ismail tarlalarile mahdut ikiyüz lira 

kıymatinde yüz dönüm ve yine kariyenin gölcek 

nam mevkide sarkan zaif oğlu Riza efendi 

ve şimalen hatip oğlu Hasan kerimesi Meryem 

tarlalarile cenuben yol ile mahdut iki yüz lira 

kıymetinde elli dönüm ve sofular kariyesi hudu

du dahilinde bahçe boğazı nam mevkide kâin 

sarkan kara Hüseyin oğlu veresesi garben yol 

şimalen Azmi zadeler vereseleri cenuben zaif 

Rıza efendi tarlalarile mahdut yüz lira kıyme

tinde onbeş dönüm tarla ve nahiyenin çınklar 

mahallesinde kâin sarkan çay garben Şaban 

oğlu Ahmet ve Hüsnü şimalen yol cenuben 

Şaban oğlu Hüsnü bahçelerde mahdut yüz lira 

kıymetinde bîr dönüm miktarında bahçe ve 

yine nahiyenin karan kışla nam mevkide kâin 

sarkan gazı oğlu Salih garben ve şimalen 

kendi tarlası cenuben helvacı oğlu Ali tarlalarile 

mahdut elli Hra kıymetinde on dönüm miktarın

daki tarlaların tapu sicilinde mukayyet olmadığı 

ve yirmi seneyi mütecaviz zamandanberi nizasız 

ve fasılasız ve hüsnü niyetle tsarruf ve ziraat 

eylediğinden dolay kanunu medeninin 639 ve 

tatbika ait maddeleri ahkâmına tavfikan salifüz 

zikir beş kıt'a tarla île bir kıt'a bahçe ve bir 

bap hanenin tescili için karar ittihazı talebile 

ikame eylediği davasının muhakemesi 31 kânun-

sani tarihine talik edildiği ve hususu mezkûrda 

hasmi hakiki mevcut olmadığından gerek tarla 

lârda ve gdrekse bahçe ve hanede herhangi 

suretle tasarruf ve mülkiyet iddiasında bulu

nanlar mevcut ise yevmi muayyeni mezkûre 

kadar Şephane sulh hukuk mahkemesine müra

caatları aksi takdirde müsfedinin talebi derece

sinde muktazi ahkâmı kanuniyenin ifa kılınacağı 

ilân olunur. 
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Birecik İcrasınds 
Kıymeti 

mukadderesi 
100 

bir kıt'a bağ Cinyolundı Bu dahi 

tarla hendek mevkiind 

Bu dahi 4 dünüm tarla 55 gerum bağ bostan önü 

200 

20 

Hududv Mutasarrıfı Dönümü Cinsi Mevkii Kariyesi 
Sarkan Musfafa Hamza hoca Mahmut İsmail 16 tarla. Bostan o n u Büyükgöklü 
garben bazı molla İbrahim 
şimalen yol cenuben Mustafa 
Şahin ile mahdut 
Sarkan bazı hacı Ömer garben Budahi 
muamma yazı kesen şimalen 
müami yazı kesen cenuben 
yol ile mahdut 
Sarkan Ali mesiuci aktar Ali Müslimoğlu 3dör 
bağı şimalen sarucı caddesi Yusuf 
garben Mehmet Yusuf fıstıklıj-ı 
cenuhen Ali mesiuci bağiie 
mahdut 
Sarkan tarik garben kara 
Ahmet fıstıklığı şimalen evkaf 
malı cenuben hacı Rifat ile 
mahdut 
Sarkan tarik garben şimalen „ 16dünüm tarla „ „ 
rems Ali cenuben yine tarik 
ile mahdut 

Ciheti aşardan Birecik hazînei maliyesine medyun büyük göklü kariyesinden Mahmut 
ve Müslim oğlu topal Yusufun hini iltizamda teminat irae eyledikleri hudut ve evsafi 
muharrer beş kıt'a emvali gayri menkuleleri tarihi ilândan itibaren üç mah müldetle m izayedeye 
vaz edilmiş olduğundan talip olanlann yüzde on pey akçesile Birecik İcra dairesine lüzumu 
müracaatları ilân olunur. 

100-

200 

İs "aif 
balâda 

Kuşadası Asliye mahkemesinden : 
Müddeiler Kuşadasında müteveffa Kadem 

ağa kerimeleri Kamer ve Fatma hanımlar vekili 
Hüseyin Cavit efendi tarafından Kuşadasının 
hanım Camii civarında sarkan garben ve cenu
ben yol şimalen Kırlizade İzzet efendi verese
leri tarlasile mahdut ve tapu sicillerinde muka
yyet olmıyan altı dönüm bir kıt'a tarlanın mü-
ekkilleri canibinden bilâ nizı ve fasıla yirmi 
beş seneden beri tasarruf edilmekte olmasına 
mebni kendi mülkleri olmak üzere tescili tale
binde bulunulmuş olnakla bu taleplerine karşı 
itirazı olanlann ilânın neşri tarihinden itibaren 
bir ay zarfında Kuşadası hukuk mahkemesine 
dermeyan eylemeleri ilân o'unur. 

Karacasu Hakimliğinden: 
Karacasuyun yaylalı mahalles'nde kâin' 

malumülhudut tahtani üç oda ve bir mutfağı 
ve yarım evlek arsayı havi b'r bap haneyi 
yirmi senedenberi tahtı tasarruf ve temellü
künde bulunduğundan bahisle kanunu mede
ninin 639 uncu maddesi mucibince tescili 
Karacasuyun Bovasın karyesinden olup yaylalı 
mahallesinde mukim hacı Salih ağa tarafından 

; talep olunmakla cari muhakemede alâkadaranın 
j bir ay zarfında Karacasu hukuk hakimliğine 
| müracaat eylemelerinin ilânına karar verilerek 

emri muhakeme 7 Nisan 929 Pazar günü saat 
on bire tahk kılınmış olduğu alâkadaranca» 
malûm olmak üz jre ilân olunur. 



25  Mart 1929                                        RESMİ GAZETE                                                 Sayı: 1150 

                                                     

 

İÇİNDEKİLER 

  

   Sayfa 
 
 
Yürütme ve İdare Bölümü : 

 

 

Şurayı Devlet Kararı 

 
73    Tanzimat dairesinden, Muhasebei Hususiyelerce Tanzim ve Vilâyet 
        Meclisi Umumilerince Tetkik ve Kabul OlunanHesabı Kat'î Cetvellerinin  
        Divanı Muhasebatça Tetkik Edilip Edilmeyeceği Hakkında Karar                               1 
 
 
İlanlar    2 
    

 

 

 

  




