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BİRİNCİ BAB 
Örfî İdare 

BİRİNCİ KISIM 
Umumî hükümler 

Madde 1 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 86 nci maddesine tevfikan 
verilmiş olan umumî veya mevziî Örfî İdare Kararı Dahiliye Vekâleti 
tarafından münasib vasıtalarla ilân olunur. 

Örfî İdarenin hudud veya müddeti üzerinde yapılacak değişiklik
ler de aynı suretle ilân edilir. 

Madde 2 — Örfî idare altına alınan yerlerde umumî emniyet ve 
asayişe taallûk eden ve icra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit olunan 
zabıta salâhiyet ve vazifeleri askerî makamlara intikal eder. Bu ma
kamlar kendilerine intikal eden salâhiyet ve vazifelere müteallik ka
rarları ve emirleri mahallî zabıtası marifetile icra ettirir. 

İKİNCİ KISIM 
Örfî İdarenin vazife ve salâhiyetleri 

Madde 3 — Örfî idare altına alınan yerlerde, askerî idare aşağıda 
yazılı fevkalâde tedbirleri ittihaz ve tatbika salahiyetlidir. 

I Görülecek lüzum üzerine meskenleri ve her türlü cemiyet, ku-
lüb gibi teşekküllere aid binaları ve bunların müştemilâtını ve iş ma
halleri ile sair kapalı yerleri ve mektup, telgraf vesair mersuleleri şa
hısların üzerlerini gece ve gündüz aramak ve bunlarda subut vasıtaları 
olan veyahut müsadereye tâbi bulunan eşyayı zabt ve radyo, telefon ve 
telsiz gibi bilcümle muhabere vasıtalarını kontrol ve icabında tatil ve 
menetmek; 

II - Memleketin inzibat ve emniyetini ihlâl etmek suçlarile sabı
kalı olanları ve emniyeti umumiye nezareti altında bulunanları ve Örfî 
İdare altına alınan yerlerde muayyen bir ikametgâhı olmayanları ve 
şüpheli olan sair kimseleri örfî, idare mıntakasından çıkarmak; 

III - Türk Ceza Kanununun 189 uncu maddesinde yazılı olan si
lâhlarla alet ve cephanelerin ve dinamit, boğucu gaz bomba ve buna 
mümasil alâtı muhribe ve mevaddı infilâkiye ve müştaile ve bunların 
ihzar ve imaline yarayan edevat ve vesaitin teslimi için emirler vermek 
ve bunları arayıp toplamak; 

IV - Gazete, kitap vesair matbuaların tab ve neşrini veya hariçten 

idhalini menetmek ve matbaaları kapatmak ve matbuat ve telgraf ve 
mektup üzerine sansür koymak; 

V - Kapalı ve açık yerlerde her türlü toplantıları menetmek ve 
cemiyetlerin faaliyetlerini durdurmak; 

VI - Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar ve em
sali umuma açık yerleri kapatmak veya bunların açılma ve kapanma 
zamanını tayin ve tahdid etmek; 

VII - Örfî idare mıntakasına girip çıkmak isteyenler hakkında 
takyidat ve tahdidat koymak; 

VIII - Geceleri dolaşmayı takyid veya menetmek; 
IX - icra Vekilleri Heyeti tarafından ittihaz ve tebliğ edilen emir

leri ve ilân edilen sair tedbirleri takib ve icra etmek. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Teşkilât 

Madde 4 — Örfî idare altına alınan yerlerde bu kanun hükümlerini 
tatbik etmek üzere hazarda Genelkurmay Başkanı ve seferde Başko
mutanlık tarafından en az kolordu komutanlığı yapmış bir komutan, 
Örfî idare Komutanı olmak üzere seçilerek Millî Müdafaa Vekâletince 
tayin muamelesi yapılır. Bu komutanın refakatine lüzumu kadar subay 
ve askerî adlî hâkim ve memur verilir. 

Madde 5 — Örfî idare Mahkemeleri aşağıda yazılı şekilde teşek
kül eder : 

I - Örfî idare Komutanlığı refakatinde Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununun 31 inci ve 35 inci maddelerine tevfikan lüzumu kadar askerî 
mahkeme teşkil olunur. Bu mahkemeler toplandıkları mahallin ismini 
taşırlar. 

II - Örfî idare mahkemelerinin asıl ve yedek askerî ve askerî adlî 
hâkimleri, zabıt kâtipleri ve diğer memur ve müstahdemleri Millî Mü
dafaa Vekili tarafından intihab ve tayin olunur. Askerî adlî hâkimler 
bunlardan bilfiil hâkimlik etmiş olanlar arasından seçilir. 

III - Müstacel ve zarurî hallerde Örfî idare Mahkemeleri teessüs 
edinceye kadar mahallî hâkim ve Cumhuriyet Müddeiumumileri askerî 
adlî hâkimin vazifesini görürler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Örfî İdare Mahkemelerinin vazifeleri 

Madde 6 — Örfî İdare altına alınan yerlerde aşağıdaki fiilleri iş
leyenler ve bu fiillere iştirak edenler Örfî İdare Komutanı tarafından 
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taleb edildiği takdirde sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun Örfî idare 
Mahkemelerinde muhakeme olunurlar. Teşriî masuniyete aid Teşkilâtı 
Esasiye hükümleri mahfuzdur. 

I - Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının birinci, 
ikinci ve dördüncü fasıllarında yazılı Devletin şahsiyetine karşı cürüm
ler; 

II - Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci babının birinci 
faslında yazılı suç işlemeğe tahrik fiillerile ikinci fasılda yazılı cürüm 
ikaı için cemiyet teşkil etmek suçları; 

III - Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının ikinci 
faslında yazılı Devlete aid mühür, damga vesair alâmetlerin taklidi 
hakkındaki suçlar; 

IV - Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 7 nci babında yazılı 
ammenin selâmeti aleyhindeki suçlar; 

V - Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 10 uncu babının ikinci 
faslında yazılı yağma, yol kesme, adam kaldırma suçları; 

VI - Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 234, 235, 2.36, 241, 242, 
248, 249, 254, 255, 256, 257, 258. 260, 264, 316, 317 nci maddelerinde yazılı 
suçlar; 

VII - Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 94, 95, 96 nci maddelerile 148 
inci maddenin ikinci fıkrasında ve 160 ıncı maddesinde yazılı suçlar. 

Madde 7 — Örfî idare altına alınan yerlerde Askerî İdare tara
fından ittihaz edilen tedbirlere karşı hareket edenler ve emirlere itaat
sizlik gösterenler ve hüviyetine dair hilafı hakikat beyanatta bulunanlar 
hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ve 528 inci maddelerinde yazılı ce
zalar üç misli arttırılarak hükmolunur. 

Madde 8 — Örfî idare ilânını icab ettiren ahvale taallûk eden 
fiilleri Örfî idarenin ilânından evvel işlemiş olanlarla Örfî idare Mah
kemesinin vaziyed ettiği her hangi bir suçla irtibatı olup bu mmtaka 
haricinde işlenen suçlar da birleştirilmek suretile Örfî idare Mahke
melerinde görülür. 

BEŞİNCİ KISIM 
Usule aid hükümler 

Madde 9 — Örfî İdare altına alınan mahallerde teşkil olunan As
kerî Mahkemelerde Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 250 : 256 nci 
madde hükümleri hariç olmak üzere seferberliğe aid hükümler tatbik 
olunur. 

Madde 10 — Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Generaller ve 
Amirallerle Umumî Müfettişler, Valiler ve Kaymakamlar, Hâkimler ve 
Müddeiumumiler aleyhinde takibat yapılabilmesi için her birinin men-
sub olduğu idareye göre Millî Müdafaa veya Dahiliye veya Adliye Ve
kilinin iznini almak şarttır. 

İKİNCİ BAB 
Harp halinde harekât muıtakalarında tatbik 

edilecek takyitler 
Madde 11 — Harp halinde örfî idare ilân edilmemiş olsa dahi bu 

kanunun masuniyet ve hürriyetlerin takyit ve talikına aid üçüncü mad
desinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bentlerinde yazılı 
tedbirleri, daha evvelden İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek hare
kât mıntakalarında almağa Başkumandanlık salâhiyettar olduğu gibi 
harp hareketlerinin ve askerî faaliyetlerin ve mahallî asayişin emniyet 
ve himayesi için bu harekât mmtalarında bulunmaları caiz görülmeyen 
kimseleri bu mmtakalardan çıkarmağa ve bu harekât mıntakalarına gir
meği, çıkmağı menetmeğe ve bu mıntakalara münakalât vasıtalarının 
girip çıkmasını tahdit etmeğe salahiyetlidir. 

Madde 12 — Harp halinde, tesbit edilmiş olan harekât mıntaka-
larında, altıncı maddenin birinci bendinde yazılı fiilleri işliyenler ve 
bu fiillere iştirak edenler âmiri adlî tarafından taleb edildiği takdirde 
askerî mahkemelerde muhakeme olunurlar. 

iBu hallerde dahi 10 uncu madde hükümleri mahfuzdur. 

Son maddeler 

Madde 13 — Aşağıda yazılı kanunlarla bunlara müteferri hüküm
ler mülgadır: 

I) 20 eylül 1293 tarihli İdarei Örfiye Kararnamesile bunun 20 ha
ziran 1325 tarihli zeyli, 

II) 18 eylül 1335 tarihli İdarei Örfiye Kararnamesile buna müzey
yel 24 teşrinisani 1335 tarihli kararname, 

III) Divanı harbi örfilere muhavvel ceraimin heyeti tahkikiye bu 
Ilınmayan yerlerde sureti tahkiki hakkındaki 10 ağustos 1331 tarihli ka 
nunu muvakkat, 

IV) idarei Örfiye mıntakalarında müteşekkil divanı harbler tara 
fından verilecek idam kararlarının sureti icrasına dair 31 mart 1341 
tarih ve 595 numaralı kanun, 

V) Divanı harbi örfî hükümlerinin kabili temyiz olmadığına daiı 
29 nisan 1333 tarihli muvakkat kanun, 

VI) Örfî idare cari olan mahallerde her nevi kütübü resail ve 
evrak ile matbuatı mevkute ve gayri mevkuteye mütedair 5 şubat 133ü 
tarihli kararname, 

VII) Vakti seferde icraatı Hükümete karşı gelenler için cihef 
askeriyece ittihaz olunacak tedabire müteallik 14 mayıs 1331 tarihi: 
kanunu muvakkat. 

Madde 14 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 15 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur 

23/5/1940 

Baslığı 

765 
1631 
1632 

Kararnamesine mu-

(Bu kanunda adı Keçen kanunlar) 
Teşkilâtı Esasiyi Kanunu 
Türk Ceza Kanunu 
Askerî Muhakeme Usulü Kanunu 
Askerî Ceza Kanunu 
(Bu kanunla ilga edilen mevzuat) 
İdarei Örfiye Kararnamesi 
(20 eylül 1293) 
24 ramazan 1294 tarihli İdarei Örfiy 
zeyyel kanun 
(20 haziran 1325) 
Divanı harplere muhavvel ceraimin heyeti tahkikiye bulun
mayan yerlerde sureti tahkiki hakkında kanunu muvakkat 
(10 ağustos 1331) 
24 ramazan 1294 tarihli İdarei Örfiye Kararnamesine mü
zeyyel kararname 
(18 eylül 1335) 
İdarei Örfiye Kararnamesinin 22 zilhicce 1337 tarihli zeyli
ne müzeyyel kararname 
(24 teşrinisani 1335) 
idarei Örfiye cari olan mahallerde her nevi kiitüp ve risail 
ve evrak ile matbuatı mevkute ve Gayri mevkute hakkında 
kararnamo 
(5 şubat 1335) 
Vakti seferde icraatı hükümete karşı gelenler için ittihaz 
olunacak tedabir hakkında kanunu muvakkat 
(14 mayıs 1331) 
Harp ve isyan sahalarındaki İdarei Örfiye mıntakalarmda 
mütevekkil umum divanı harplerden verilecek idam karar
larının icrasına dair kanun 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde (4 000) liralık münakale 

yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 3836 Kabul tarihi: 22/5/1940 

Madde 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1939 malî yılı büt
çesinin ilişik cetvelde yazılı tertibleri arasında (4 000) liralık münakale 
yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur. 

23/5/1940 

M . 

CETVEL 

Muhassasatın nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

11 3 Defatir ve evrakı matbua 

12 Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Müfettişler harcırahı 

25 2 Arşiv ve galerinin umumî masrafları 

27 İmaretler masrafı 

Yekûn 

1 00C 

2 OOC 

13 

14 

1 00C 

500 

1 000 

2 500 

4 000 4 OOC 
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T E B L İ Ğ 
Orman Umum Müdürlüğü 3 numaralı Orman Tahdid Komisyonu 

Reisliğinden: 

Beykoz Kazasının Bozhane köyüne aid 
tahdid zabıtnamesidir 

1) Beykoz Kazasının Bozhane Köyü bölgesi dahilindeki ormanların 
haritasında gösterilmiş olduğu veçhüzere Bozhane ormanı namile bir 
kıtadan ibarettir. 

Hududu: Şarktan: Bozhane Ömerli Caddesi üzerinde 88 numaralı 
işarette açılan hendekten başlıyarak 223 dereceli semt zaviyesile ve 600 
metre mesafe ile Kırkbaş Sırtını takiben 90 numaralı işaret. Buradan 
36 dereceli semt zaviyesile ve 710 metre mesafe ile yine Kırkbaş Sırtını 
takiben 94 numaralı işarette açılan hendek. Buradan 336 dereceli semt 
zaviyesile ve 1198 metre mesafe ile Karagâvur Sırtı boyunca ve 96, 97, 
98, 99 numaralı işaretlerde açılan hendekleri takiben 103 numaralı işa
rette açılan hendek ve buradan 56 dereceli semt zaviyesile ve 110 metre 
mesafe ile 104 numaralı işarette açılan hendek. Buradan 314 dereceli 
semt zaviyesile ve 190 metre mesafe ile 106 numaralı işarette açılan 
hendek. Buradan 253 dereceli semt zaviyesile ve 110 metre mesafe ile 
107 numaralı işarette açılan hendek buradan 21 dereceli semt zaviyesile 
ve 590 metre mesafe ile ve Karagâvur Sırtını takiben 109 numaralı işa
rette açılan hendek, buradan 73 dereceli semt zaviyesile ve 100 metre 
mesafe ile 110 numaralı işarette açılan hendek, buradan 348 dereceli 
semt zaviyesile ve 488 metre mesafe ile Karagâvur Sırtını takiben Kı
lıçlı Caddesi üzerinde 113 numaralı işarette açılan hendek, buradan 
286 dereceli semt zaviyesile ve 995 metre mesafe ile ve Değirmenler 
Sırtı boyunca ve 115 numaralı işaretle açılan hendeği takiben açmalar 
Deresinde 117 numaralı işaret, buradan 330 dereceli semt zaviyesile ve 
1365 metre mesafe ile Açmalar Deresi boyunca ve 118, 119 numaralı 
işaretlerde açılan hendekleri takiben Açmalar Deresine inen Gollük 
yolu ağzındaki 120 numaralı işarette açılan hendek, buradan 297 de
receli semt zaviyesile ve 735 metre mesafe ile ve Gollük yolunu takiben 
Kılıçlı, Boyalik yolu üzerindeki 121 numaralı işarette açılan hendek, 
buradan 335 dereceli semt zaviyesile ve 1727 metre mesafe ile Kılıçlı, 
Boyalik yolu boyunca 122, 123. 124, 126 numaralı işaretlerde açılan 
hendekleri takiben yol üzerinde 128 numaralı işarette açılan hendek, 
buradan 242 dereceli semt zaviyesile ve 250 metre mesafe ile Bulgurağzı 
Deresine inen patika yolu takiben derede 129 numaralı işarette açılan 
hendek, buradan 321 derecli semt zaviyesile ve 1240 metre mesafe ile 
Bulgurağzı Deresini takiben derede 131 numaralı işaret, buradan 20 
dereceli semt zaviyesile ve 760 metre mesafe ile yine dereyi takiben 132 
numaralı işaret, ve buradan 332 dereceli semt zaviyesile ve 470 metre 
mesafe ile deniz kenarında ve Bulgurağzı Deresi ağzında bulunan 133 
numaralı işaret. 

Şimalden: Deniz kenarında ve Bulgur Deresi ağzındaki işbu 133 
numaralı işaretten başlıyarak 78 dereceli semt zaviyesile ve 960 metre 
mesafe ile sahili takiben 134 numaralı işaret ve buradan 110 dereceli 
semt zaviyesile ve 660 metre mesafe ile yine sahili takiben incir Ağzı 
Deresinde 53 numaralı işarette açılan hendek. 

Garbiden: Incirağzı Deresindeki işbu 53 numaralı işarette açılan 
hendekten başlıyarak 156 dereceli semt zaviyesile ve 1498 metre mesafe 
ile Incirağzı Deresi boyunca ve 52, 50 numaralı işaretlerde açılan hen
dekleri takiben derede 49 numaralı işarette açılan hendek, buradan 176 
dereceli semt zaviyesile ve 1155 metre mesafe ile ve dere boyunca 47 numa
ralı işarette açılan hendeği takiben 45 numaralı işarette açılan hendek, 
buradan 206 dereceli semt zaviyesile ve 1235 metre mesafe ile Incirağzı 
Deresi boyunca ve 43 numaralı işarette açılan hendeği takiben Açmalar 
Deresi ağzında 40 numaralı işarette açılan hendek, buradan 114 dereceli 
semt zaviyesile ve 345 metre mesafe ile Eşek meydanından geçen Kılıçlı 
yolu üzerindeki 38 numaralı işarette açılan hendek, buradan 188 dereceli 
semt zaviyesile ve 180 metre mesafe ile yolu takiben Eşek meydanın
daki 37 numaralı işarette açılan hendek, buradan 130 dereceli semt za
viyesile ve 1055 metre mesafe ile Sıvat Deresi boyunca ve 36, 30, 29 nu
maralı işaretlerde açılan hendekleri takiben 26 numaralı işarette açılan 
hendek, buradan 164 dereceli semt zaviyesile ve 617 metre mesafe ile 
Sıvat Deresi boyunca 29 numaralı işarette açılan hendeği takiben Bah

çıvan Deresi ağzındaki 31 numaralı işaret, buradan 249 dereceli semt 
zaviyesile ve 262 metre mesafe ile Bahçıvan Deresi boyunca 32 numa
ralı işarette açılan hendek ve buradan 178 dereceli semt zaviyesile ve 
320 metre mesafe ile Bahçıvan Deresi boyunca 34 numaralı işarette 
açılan hendek, buradan 62 dereceli semt zaviyesile 435 metre mesafe 
ile Bahçıvan Deresi boyunca dere ağzında 37 numaralı işarette açılan 
hendek, buradan 107 dereceli semt zaviyesile ve 655 metre mesafe ile 
Sıvat Deresi boyunca Sıvat Deresi ağzında 42 numaralı işarette açılan 
hendek, buradan 169 dereceli semt zaviyesi ile ve 210 metre mesafe ile 
Rıva Deresi boyunca 43 numaralı işarette açılan hendek, buradan 271 
dereceli semt zaviyesile 170 metre mesafe ile 44 numaralı işaret, bura
dan 201 dereceli semt zaviyesile ve 270 metre mesafe ile Kızılcık De
resi ağzında 46 numaralı işarette açılan hendek, buradan 290 dereceli 
semt zaviyesile ve 205 metre mesafe ile Kızılcık Deresini takiben 47 
numaralı işaret, buradan 150 dereceli semt zaviyesile 1375 metre me
safe ile Oruç Deresi ağzında 49 numaralı işarette açılan hendek, bu
radan 313 dereceli semt zaviyesile ve 408 metre mesafe ile Oruç De
resi boyunca 52 numaralı işaret, buradan 168 dereceli semt zaviyesile 
ve 535 metre mesafe ile 53 numaralı işarette açılan hendeği takiben De
ğirmen Deresinde 55 numaralı işarette açılan hendek, buradan 236 de
receli semt zaviyesile ve 240 metre mesafe ile Değirmen Deresi boyunca 
56 numaralı işarette açılan hendek, buradan 95 dereceli semt zaviyesile 
ve 665 metre mesafe ile Değirmen Dere boyunca ve 59 numaralı işarette 
açılan hendeği takiben dere ağzında 60 numaralı işarette açılan hendek, 
buradan 198 dereceli semt zaviyesile ve 170 metre mesafe ile Ömerli 
Caddesini takiben 61 numaralı işaret, buradan 190 dereceli semt zavi
yesile ve 60 metre mesafe ile 63 numaralı işaret, buradan 104 dereceli 
semt zaviyesile ve 80 metre mesafe ile Ömerli Caddesinde 64 numaralı 
işaret, buradan- 161 dereceli semt zaviyesile ve 158 metre mesafe ile 
caddeyi takiben 65 numaralı işarette açılan hendek. Buradan 241 de
receli semt zaviyesile ve 170 metre mesafe ile 66 numaralı işaret, bu
radan 110 dereceli semt zaviyesile ve 520 metre mesafe ile Boğaziçi De
resi ağzında 70 numaralı işarette açılan hendek. Buradan 205 dereceli 
semt zaviyesile ve 215 metre mesafe ile Boğaziçi Deresi boyunca 71 nu
maralı işarette açılan hendek, buradan 62 dereceli semt zaviyesile ve 
225 metre mesafe ile Boğaziçi Deresi boyunca 73 numaralı işarette açı
lan hendek, buradan 360 dereceli semt zaviyesile ve 153 metre mesafe 
ile Boğaziçi Deresi ağzında ve Ömerli Caddesinde 75 numaralı işaret, 
buradan 134 dereceli semt zaviyesile ve 920 metre mesafe ile Ömerli 
Caddesini takiben 79 numaralı işarette açılan hendek, buradan 143 de
receli semt zaviyesile ve 320 metre mesafe ile caddeyi takiben 81 nu
maralı işaret. 

Bozhane ormanile maruf işbu orman 1103 hektar vüs'atinde olup 
şarktan Kılıçlı, garbden Gollü ormanlarîle muttasıldır. Meşe, kestane, 
gürgen, ıhlamur, kayın, kocayemiş, eşcarından müteşekkil basit bal
talık halinde olup birer birer bilmesaha şark hududuna yakın sahalar 
bodur ve kel çalılıklardan ibarettir, işbu orman kıtasının Vekâleti Ce-
lilenin 11/9/1926 tarih 688 numaralı emirnamelerile tasdik edilmiş olup 
bu kerre Komisyonumuz tarafından ibraz edilen vesaiki temellükiye 
tedkik ve yerinde tatbik edilerek berveçhî âti tahdidi icra edilmiştir: 

1) Haritada 1 numara ile gösterilen ormanlık sahaya Mustafa reis 
tarafından 7 cemaziyülevvel 1293 tarih 21 sıra numaralı bir kıt'a tapu 
senedi haritada 2 numara ile gösterilen sahaya Köseoğullarından Hal i l 
oğlu Yakup tarafından 18 mayıs 1929 tarih 275 emlâk numaralı bir kıt'a ta
pu senedi haritada 3 numara ile gösterilen ormanlık sahaya Feyzullahoğlu 
Recep tarafından 29/5/1935 tarih 27 cild numaralı bir kıt'a tapu senedi, 
haritada 4 numaralı işaretle gösterilen ormanlık sahalara Tahsildar Ha
san karısı Safiye, Salih ve Mustafa taraflarından 24 şubat 1329, 25 şubat 
1329, 26 şubat 1329 tarihli üç kıt'a tapu senedi suretleri haritada 5 nu
maralı işaretle gösterilen sahaya Hayrullahoğlu Ahmed tarafından 24 
temmuz 1929 tarih 177 emlâk numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 6 
numaralı işaretle gösterilen ormanlık sahaya Berbat Ahmedoğlu Raif 
tarafından 22 şubat 1327 tarih 33 sıra numaralı ve 22 şubat 1327 tarih 
35 sıra numaralı ve 22 şubat 327 tarih 37 sıra numaralı üç kıt'a ve A l i -
cikoğlu Sadık ve kızı Emeti tarafından 22 şubat 1327 tarih 76 sıra nu
maralı ve 22 şubat 1327 tarih 72 sıra numaralı ve 22 şubat 1327 tarih 74 
sıra numaralı 3 kıt'a ve Alicikoğlu Receb tarafından 7 şevval 1295 tarih 
89 sıra numaralı ve 7 şevval 1295 tarih 79 sıra numaralı iki kıt'a ki cem-
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an 8 kıt'a tapu senedi, haritada 7 numara ile gösterilen sahalara Bodur 
oğlu Kadir ve ibrahim taraflarından Muharrem 1289 tarih 158 ve 159 
numaralı iki kıt'a tapu senedi sureti, haritada 8 numaralı işaretle göste
rilen sahaya Hayrullahoğlu Ahmed tarafından 24 temmuz 1924 tarih 
267 emlâk numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 9 numaralı işaretlerle 
gösterilen ormanlık sahaya Hacı Osmanoğlu Ahmed tarafından haziran 
1295 tarih 4 ve 5 numaralı iki kıt'a tapu senedi sureti, haritada 10 nu
mara ile gösterilen sahaya Laz Mustafa tarafından 1 zilhicce 1288 tarih 
36 defter numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 11 numaralı işaretle 
gösterilen sahaya Cephaneci Hasan tarafından 7 recep 303 tarih 18 sıra nu
maralı 29cemaziülevvel 303 tarih 111 sıra numaralı iki kıt'a tapu senedi, ha

ritada 12 numara ile gösterilen sahaya Abdullah reis tarafından 11 şevval 
1297 tarihli bir kıt'a tapu senedi, haritada 13 numara ile gösterilen sa
haya Alicikoğlu Recep tarafından 7 şevvel -295 tarih 80 sıra numaralı 
ve 7 şevval 1295 tarih 84 sıra numaralı iki kıt'a tapu senedi, haritada 14 
14 numaralı işaretle gösterilen sahaya Hasanoğlu Ahmed ve Cemile tara
fından 19/10/1929 tarih 24 iş. 23 - 70 cild numaralı bir kıt'a tapu senedi, 
haritada 15 numara ile gösterilen sahaya Emin Abdullah ve Mehmed 
taraflarından 29 cemaziyülevvel 1304 tarih ve 5 sıra numaralı bir kıt'a 
tapu senedi, haritada 16 numara ile gösterilen sahaya Hadice evlatları 
Üzeyir ve Nesibe ve Emin taraflarından 15 recep 1299 tarih ve 5 sıra 
numaralı ve 22 şubat 327 tarih 13 sıra numaralı ve 15 recep 1299 tarih 
4 sıra numaralı üç kıt'a tapu senedi haritada 17 numaralı işaretle gös
terilen sahaya Ahmed pehlivan tarafından temmuz 1290 tarih 42 numa
ralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 18 numaralı işaretle gösterilen sahaya 
Alicikoğlu Recep ve Alicikoğlu Sadık ve Emeti taraflarından 7 şevval 
1295 tarih 103 numaralı ve 22 şubat 1327 tarih 73 sıra numaralı ve 22 
şubat 1327 tarih 35 sıra numaarlı üç kıt'a tapu senedi haritada 19 nu
mara ile gösterilen sahaya Alicikoğlu Sadık, Emeti, Ayşe ve Recep ta
raflarından 7 şevval 1295 tarih 68 sıra numaralı ve 22 şubat 327 tarih 
29 sıra numaralı ve 22 şubat 1327 tarih 78 sıra numaralı üç kıt'a tapu 
senedi, haritada 20 numaralı işaretle gösterilen sahaya Hüseyinoğlu Ah
med ve Cemile taraflarından 19/10/1929 tarih 23/70 sıra numaralı bir 
kıt'a tapu senedi, haritada 21 numaralı işaretle gösterilen sahaya Ahmed 
ve Cemile taraflarından 19/10/1929 tarih 23/71 numaralı bir kıt'a tapu 
senedi, haritada 22 numaralı işaretle gösterilen sahaya Ahmed ve Cemile 
taraflarından 19/10/1929 tarih 23/70/21 sıra numaralı ve 19/10/1929 
tarih 23/70/25 numaralı 19/10/1929 tarih ve 22 iş numaarlı üç kıt'a tapu 
senedi, haritada 23 numaralı işaretle gösterilen sahaya Cemile tarafın
dan şubat 1329 tarih 59/170 numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 24 
numaralı işaretle gösterilen sahaya Mustafa kızı Servet tarafından 25 
eylül 1337 tarihli bir kıt'a tapu senedi, haritada 25 numara ile gösterilen 
sahaya Hasanoğlu Dilâver tarafından 1934 tarih 9/24 numaralı bir kıt'a 
tapu senedi. 

Haritada 26 numaralı işaretle gösterilen sahaya Mehmed evlatları 
Salih ve Emine taraflarından 15 sefer 1301 tarih 5 sıra numaralı bir kıt'a 
tapu senedi, haritada 27 numaralı işaretle gösterilen sahaya Veli kardeşi 
Kezban tarafından 25 cemaziyülahır 306 tarih 36 sıra numaralı bir kıt'a 
tapu senedi haritada 28 numaralı işaretle gösterilen sahaya Alicikoğlu 
Recep tarafından 7 şevval 1295 tarih 108 numaralı bir kıt'a tapu senedi 

Haritada 29 numaralı işaretle gösterilen sahaya Süleyman kızı 
Fatma ve Reşitoğlu Akif tarafından 21/6/1930 tarih 24/3 cilt 7 iş nu
maralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 30 numara ile gösterilen sahaya 
Ismailoğlu Hasan tarafından 25 eylül 337 tarih 65 kayıt numaralı bir 
kıt'a tapu senedi. 

Haritada 31 numara ile gösterilen sahaya Kürtoğlu damadı Salih 
tarafından 15 recep 1290 tarih 45 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi haritada 
32 numara ile gösterilen sahaya Şükrüoğlu Ahmed tarafından şubat 1295 
tarih 7 ve 15 numaralı iki kıt'a tapu senedi sureti, haritada 33 numaralı 

işaretle gösterilen sahaya Kezban oğulları tarafından 18 teşrin 1923 tarih 110 
numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 34 numaralı işaretle gösterilen 
sahaya Arnavutoğlu Salih tarafından 29 cemaziyülevvel 1303 tarih 119 
sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 35 numaralı işaretle gös
terilen sahaya Esma kardeşleri izzet ve Kadir taraflarından 22 mart 
1324 tarih 3 sıra numaralı ve 23 mart 1324 tarih 9 sıra numaralı ve Se-

yid Alioğlu Ahmed ve Abdullah taraflarından 31/5/1931 tarih 22 sıra 
numaralı ve 31/5/1931 tarih 21 sıra numaralı 4 kıt'a tapu senedi. 

Haritada 36 numaralı işaretle gösterilen sahaya Mustafa evlatları 
Ömer ve Hafize taraflarından 25 zilhicce 1304 tarih 5 sıra numaralı bir 
kıt'a tapu senedi, Haritada 37 numaralı işaretle gösterilen sahaya Emin 
kızı Kezban tarafından 2 nisan 1304 tarih 36 sıra numaralı bir kıt'a 
tapu senedi, haritada 38 numaralı işaretle gösterilen sahaya Hasanoğlu 
Yusuf ve Aziz taraflarından 17/7/1939 tarih 17 iş numaralı bir kıt'a 
tapu senedi. 

Haritada 39 numara ile gösterilen sahaya Salih evlatları Nebahi ve 
Hakkı taraflarından 25 cemaziyülahır 1306 tarih 61 sıra numaralı bir 
kıt'a tapu senedi, Haritada 40 numaralı işaretle gösterilen sahaya Meh 
med evlatları ibrahim, Hasan ve Zeliyha ve Etem kızı Cemile taraf 
larından 19 muharrem 1306 tarih 28 sıra numaralı ve 19 muharrem 130i 
tarih 27 sıra numaralı iki kıt'a tapu senedi, Haritada 41 numaralı işa 
retle gösterilen sahaya Feyzullahoğlu Apdullah tarafından ağustos 281 
tarih 10 numaralı bir kıt'a tapu senedi sureti, haritada 42 numaral 
işaretle gösterilen sahaya Şükrüoğlu Ahmed tarafından 5 recep 129 
tarih 12 sıra numaralı ve 5 recep 1297 tarih 10 sıra numaralı ve 5 recep 

1297 tarih 10 sıra numaralı ve Cafer Ahmed kızı Zeyneti tarafındaı 
5 Recep 1295 tarih 22 sıra numaralı ve 5 recep 1297 tarih 21 sıra numa 
ralı ve 5 recep 1297 tarih 20 sıra numaralı altı kıt'a tapu senedi. 

Haritada 13 numaralı işaretle gösterilen sahaya Hasanoğlu Mus 
tafa tarafından 25 cemaziyül evvel 1306 tarih 76 sıra numaralı bir kıt'î 
tapu senedi sureti haritada 44 numaralı işaretle gösterilen sahaya Lut 
fullahoğlu Fethi tarafından 21/9/1929 tarih 55 emlâk numaralı bir kıt'î 
tapu senedi. 

Haritada 45 numaralı işaretle gösterilen sahaya Berbat Ağmedağa 
oğlu Raif ve Alicik Mustafaoğlu Sadık ve kızı Emeti ve Alicikoğlu Recej 
taraflarından 22 şubat 1327 tarih 40 sıra numaralı ve 22 şubat 1327 ta 
rih 67 sıra numaralı ve 7 şevval 1295 tarih 82 sıra numaralı ve 22 şu 
bat 1327 tarih 41 sıra numaralı dört kıt'a tapu senedi. 

Haritada 46 numaralı işaretle gösterilen sahaya Mustafaoğlu Ismai 
tarafından 10 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 47 numaral 
işaretle gösterilen sahaya Aşır kızı Hanife tarafından 2teşriniewel 192! 
tarih 45 emlâk numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 48 numaral 
işaretle gösterilen sahaya Alicikoğlu Recep tarafından haziran 129' 
tarih 95 sıra numaralı ve haziran 1295 tarih 96 sıra numaralı iki kıt'f 
tapu senedi. 

Haritada 49 numaralı işaretle gösterilen sahaya Süleyman kızı Fat 
ma ve Reşidoğlu Akif taraflarından 21/6/1930 tarih 9 iş numaralı biı 
kıt'a tapu senedi, haritada 50 numaralı işaretle gösterilen sahaya Alicik 
oğlu Recep ve Alicikoğlu Sadık kızı Emeti ve Berbat Ahmedoğlu Rai' 
ve Hasan kızı Emine ve Salih evlatları Mustafa ve Zehra taraflarındar 
7 şevval 1295 89 sıra numaralı ve 22 şubat 1327 tarih 64 sıra numa 
ralı ve 22 şubat 1327 tarih 43 sıra numaralı ve 15 haziran 1929 taril 
43 emlâk numaralı ve 29 cemaziyülevvel 1303 tarih 114 sıra numaral 
5 kıt'a tapu sendi. 

Haritada 51 numaralı işaretle gösterilen sahaya Mehmed kızı Şe 
rif tarafından 15 muharrem 1290 tarih 12 sıra numaralı bir kıt'a tapı 
senedi. 

Haritada 52 numaralı işaretle gösterilen sahaya Osman kızı Ha 
tice tarafından 25 muharrem 1296 tarih 6 sıra numaralı bir kıt'a tapı 
senedi. 

Haritada 53 numaralı işaretle gösterilen sahaya Ismailoğlu Seyic 
Ahmed tarafından 9 muharrem 1302 tarih 117 sıra numaralı bir kıta ta 
pu senedi haritada 54 numaralı işaretle gösterilen sahaya Haliloğlu Re 
cep tarafından 27 zilkade 1326 tarih 16 sıra numaralı bir kıta tapu sene 
di. haritada 55 numaralı işaretle gösterilen sahaya Eminoğlu Esad vc 
çocukları Halime ve Mehmed taraflarından 19/10/1929 tarih 23/71/29 nu 
maralı ve 19/10/1929 tarih 23/71/30 numaralı iki kıta tapu senedi, hari 
tada 56 numaralı işaretle gösterilen sahaya Emin kızı Gülsüm tarafındaı 
6 kânunuevvel 1928 tarihli bir kıta tapu senedi, haritada 57 numaral 
işaretle gösterilen sahaya Onbaşı ismail tarafından 24 ağustos 1324 ta 
rih 6 sıra numaralı bir kıta tapu senedi, haritada 58 numaralı işareti; 
gösterilen sahaya Cephaneci Hasan tarafından 25 şubat 1302 tarih 34 
sıra numaralı bir kı'ta tapu senedi, haritada 59 numarah işaretle göste 
rilen sahaya Ahmed kızı Emine tarafından 29 haziran 1336 tarih 2 def 
ter 11 sayfa 5 kayıd numaralı bir kıt'a tapu senedi haritada 60 numaral 
işaretle gösterilen sahaya Nazifoğlu Ethem ve Hüseyin taraflarında! 
31 kânunusani 1334 tarih 8 numaralı bir kıt'a tapu senedi. Haritada 6 
numaralı işaretle gösterilen sahaya Mehmed evlatları ali, Hafız ve Fat 
ma taraflarından 21 rebiyülevvel 1299 tarih 101 sıra numaralı bir kıt'ı 
tapu senedi. Haritada 62 numaralı işaretle gösterilen sahaya Kellecioğlı 
Mehmed Al i ve Hüseyin taraflarından bir ramazan 1321 tarih 1 sıra nu 
maralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 63 numaralı işaretle gösterilen sa 
haya Süleyman evlatları ibrahim ve Nazif taraflarından ağustos 129: 
tarih 208 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 64 numaralı işa 
retle gösterilen sahaya Kelleci Hüseyinoğlu Hüsnü tarafından 15 zilhic 
ce 1288 tarih 28 defter 187 varak numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritad; 
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65 numaralı işaretle gösterilen sahaya Ömeroğlu Mehmed Ali tarafından 
teşrinievvel 1294 tarih 105 sıra numaralı ve 25 muharrem 1296 tarih 75 
sıra numaralı iki kıt'a tapu senedi, haritada 66 numaralı işaretle gös
terilen sahaya Mehmed evlatları Salih ve Emine taraflarından 15 sefer 
1301 tarih 8 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 67 numaralı 
işaretle gösterilen sahaya Haliloğlu Yakup tarafından 15 sıra numaralı 
37 sahife numaralı 35 cild ve 2868 emlâk numaralı bir kıt'a tapu senedi, 
haritada 68 numaralı işaretle gösterilen sahaya Ismailoğlu Fehmi tara
fından 8 cemaziyülahır 1329 tarih 2 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi 
sureti, haritada 69 numaralı işaretle gösterilen sahaya Kuyucuoğlu da-
madı Hasan tarafından 29 zilkade 1288 tarih 11 numaralı bir kıt'a tapu 
senedi haritada 70 numaralı işaretle gösterilen sahaya Hasan Reis tara
fından 3 recep 1315 tarih 6 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 
71 numaralı işaretle gösterilen sahaya Emrullahoğlu Emin tarafından 
kânunuevvel 1292 tarih 7 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 
72 numaralı işaretle gösterilen sahaya Velioğulları Rahim ve Hamdi 
taraflarından 7 cemaziyülevvel 1306 tarih 10 sıra numaralı bir kıt'a tapu 
senedi, haritada 73 numaralı işaretle gösterilen sahaya Hafız zevci Şa
ban tarafından 29 temmuz 1313 tarih 1 sıra numaralı bir kıt'a tapu se
nedi, haritada 74 numaralı işaretle gösterilen sahaya Osman kızı Ayşe 
tarafından teşrinievvel 1294 tarih 5 numaralı bir kıt'a tapu senedi, ha
ritada 75 numaralı işaretle gösterilen sahaya Allicik Mustafaoğlu Sadık 
ve kızı Emeti tarafından 22 şubat 1327 tarih 70 ve 37 sıra numaralı iki 
kıt'a tapu senedi, haritada 76 numaralı işaretle gösterilen sahaya Seyid 
Ali evlatları Ahmed, Abdullah ve Ayşe tarafından 22/8/1929 tarih 59 
emlâk numaralı ve 22/8/1929 tarih yine 59 emlâk numaralı iki kıt'a ta
pu senedi, haritada 77 numaralı işaretle gösterilen sahaya ibrahim oğul
larından Feyzioğlu Recep tarafından 11 nisan 1929 tarih 110 emlâk nu
maralı bir kıt'a çalılık ve 11 nisan 1929 tarih 104 emlâk numaralı bir kıt'a 
tarlaki iki kıt'a tapu senedi, haritada 78 numaralı işaretle gösterilen sa
baya Veli oğulları Rahim ve Hamdi taraflarından 7 cemaziyelevvel 1308 
tarih ve 12 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 80 numaralı 
işaretle gösterilen sahaya Ahmed oğulları Ahmed ve Al i taraflarından 
5 sefer 1303 tarih 38 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 81 nu
maralı işaretle gösterilen sahaya Çalaparta Hacı Hüseyin tarafından 
10 nisan 1336 tarih 20 sahife numaralı ve 25 cemaziyelâhır 1306 tarih 11 
sıra numaralı iki kıt'a tapu senedi, haritada 82 numaralı işaretle gös
terilen sahaya Hüseyinoğlu Ahmed tarafından 24 temmuz 1929 tarih 
183 emlâk numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 83 numaralı işaretle 
gösterilen sahaya Rizeli İbrahim, ismail ve Sefer taraflarından 2 teşrini
sani 1335 tarih 10 sıra numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 84 numa
ralı işaretle gösterilen sahaya Kuyucuoğlu Mehmed damadı tarafından 
29 zilkade 1288 tarih 16 numaralı bir kıt'a tapu senedi, haritada 85 nu
maralı işaretle gösterilen sahaya Alicikoğlu Recep, Sadık ve kızı Emeti 
taraflarından haziran 1294 tarih 69 sıra numaralı ve 22 şubat 1327 tarih 
65 sıra numaralı iki kıt'a tapu senedi, haritada 86 numaralı işaretle gös j 

terilen ve Boyalık Çiftliği namı verilen sahaya Recepağa vereseleri ta
rafından mayıs 1336 tarih 195 ilâ 221 sıra numaralı 27 aded çalılık ve 
tarla tapu senetleri, haritada 87 numaralı işaretle gösterilen sahaya Şük
rünün Ahmedin varisleri tarafından 28 numaralı bir kıt'a tapu senedi 
sureti ibraz etmek suretile mülkiyet ve hakkı tasarruflarını tevsik eyle
mişlerdir. 

2) Haritada 88 numaralı işaretle gösterilen sahaya Mehmedoğlu 
Hasan tarafından 1299 tarih 19 defter 140 varak numaralı bir kıt'a tarla 
apu senedi haritada 89 numaralı işaretle gösterilen sahaya Mehmedoğlu 
Hasan tarafından 9 muharrem 1289 tarih 139 ilâ 19 numaralı bir kıt'a 
arla tapu senedi, haritada 90 numaralı işaretle gösterilen sahaya Bay
raktar Mehmed Ağa tarafından 14 nisan 1336 tarih 32 sıra numaralı bir 
îit'a tarla tapu senedi, haritada 91 numaralı işaretle gösterilen sahaya 
Ismailoğlu Adem tarafından mayıs 1930 tarih 19 iş numaralı bir kıta 
arla tapu senedi, haritada 92 numaralı işaretle gösterilen sahaya Mu-
caoğlu Mehmed tarafından 11 rebiyyülevvel 1279 tarih 2 ilâ 141 numaralı 
ıir kıt'a hakkı karar tarla tapu senedi. Haritada '93 numaralı işaretle 
gösterilen sahaya Mehmedoğlu Yusuf tarafından şubat 1295 tarih 2 sıra 
ıumaralı bir kıt'a hakkı karar çalılık tapu senedi, haritada 94 numaralı 
şaretle gösterilen sahaya Aptullahoğlu Şerif tarafından 5 recep 1297 
tarih 3 sıra numaralı bir kıt'a hakkı karardan çalılık tapu senedi, hari

tada 95 numara ile gösterilen sahaya İbrahimöğlu Şakirin 9 muharrem 
1289 tarih 19/183 numaralı ve 19/191 numaralı iki kıt'a hakkı karar ça
lılık tapu senedi, haritada 96 numara ile gösterilen sahaya Şakiroğlu 
Hasan tarafından eylül 1927 tarih 12/9 numaralı bir kıt'a tarla tapu 
senedi ibraz etmek suretile tasarruf ve mülkiyetlerini iddia etmişlerdir. 

3) Haritada 97 numarlaı işaretle gösterilen sahnın Arnavut Hasana 
98 numaralı işaretle gösterilen sahanın Mehmed Emine, 99 numaralı işa
retle gösterilen sahanın Nazlı Mehmede, 100 numaralı işaretle gösterilen 
sahanın Koca Mehmede, 101 numaralı işaretle gösterilen sahanın Çakır 
Aliye 102 numaralı işaretle gösterilen sahanın Idrise, 103 numara ile 
gösterilen sahaların Arnavut Hasana, 104 numaralı işaretle gösterilen 
sahanın Kömürcü Salibe, 105 numaralı işaretle gösterilen sahanın Bay
rama, 106 numaralı işaretle gösterilen sahanın Titrek Mehmede, 107 numa
ralı işaretle gösterilen sahanın Kaptana, 108 numaralı işaretle gösterilen 
sahanın Halile, 109 numaralı işaretle gösterilen sahanın Emineye, 110 
numaralı işaretle gösterilen sahanın köy şahsiyeti maneviyesine, 111 
numaralı işaretle gösterilen sahanın Necibe, 112 numaralı işaretle gös
terilen sahanın Koca Fatmaya, 113 numaralı işaretle gösterilen sahanın 
küçük Ahmedoğlu Hüseyine, 114 numaralı işaretle gösterilen sahanın İs
mail Kâhyaya, 115 numaralı işaretle gösterilen sahanın Esat Kaptana, 116 
numaralı işaretle gösterilen sahanın Kasıma, 117 numaralı işaretle gös
terilen sahanın Cin Recebe, 118 numaralı işaretle gösterilen sahanın 
Çavdaroğlu Halile, 119 numaralı işaretle gösterilen sahanın Aşık Meh
mede, 120 numaralı işaretle gösterilen sahanın San Mehmede, 121 numa
ralı işaretle gösterilen sahanın Çakır Mehmede, 122 numaralı işaretle 
gösterilen sahanın Kâmiloğlu Kâmile, 123 numaralı işaretle gösterilen 
sahanın Necibe, 124 numaralı işaretle gösterilen sahanın Cemal îbra-
hime, 125 numaralı işaretle gösterilen sahanın Paşaoğluna, 126 numaralı 
işaretle gösterilen sahanın Kadire, 127 numaralı işaretle gösterilen sa
hanın Kâmile, 128 numaralı işaretle gösterilen sahanın Ismaile, 129 
numaralı işaretle gösterilen sahanın Nazlı Mehmede aid olduğu komis
yonla birlikte esnayı tahditte beraber bulunan köy ehlihibre azaları 
tarafından beyan edilmiş ise de, mülkiyetlerine dair bir vesika -ibraz 
edememişlerdir. 

Haritada lilâ 87 numaralı işaretle gösterilen ve binrinci maddede 
zikredilen ormanlık sahalar vekâleti celilenin 11/9/1926 tarih 688 nu
maralı emirleri ve eshabının ibraz ettiği vesaiki temellükiyeye müste
niden sahihleri namına ve haritada 88 ilâ 96 numaralı işaretlerle gös
terilen ve zabıtnamenin ikinci maddesinde zikredilen sahalara ibraz 
edilen tarla ve hakkı karar tapularile ormanlık sahalara tasarruf caiz 
görülmediğinden Devlet namına ve haritada 97 ilâ 129 numaralı işa
retlerle gösterilen sahaların dahi mülkiyetlerine dair vesaik ibraz edil
mediğinden yine Devlet namına tahditleri icra edilmiştir Tahdid olu
nan işbu Bozhane ormanı yukarda arzedildiği gibi 1103 hektar vüsa
tinde olup bunun 101 hektarına şayanı kabul tapu senedi İbraz edilme
diğinden Devlet namına, diğer 1002 hektarıda eşhas namına tahdit edil
miş olup Devlet namına tahdit olunan aksam ufak parçalar halinde 
bulunması ve hususî ormanların dahilinde bulunmuş olmasından tefrikle 
ayrıca tahdidi yapılmamışdır. 

Eşhas namile tahdit edilen işbu orman bu sebeble dahilinde Dev
lete aid orman parçalarını ihtiva ettiğinden istimlakinin muvafık ola
cağı kaydıla işbu tanzim olundu. 

Bozhane Köyü ormanlarının tahdidinde kullanılan sınır işaretleri 
haritada gösterildiği veçhüzere hendekler ve semt zaviyelerinin bulun
duğu noktalar dahi kırmızı yağlı boya ile ağaçlara konulmuş numara
lardan ibarettir. Bu ormanların haritası 1/10000 mikyasında yapılmış 
olduğu tasdiki kılındı. 

5/3/1940 
3 No. O. T. K. R. Hukukçu Aza Mühendis Aza 

Abdurrahman Ertem Yakup Bir Ziya Tugay 
Bozhane Köyü Ehlihibre Azası Bozhane Köyü Ehlihibre Azası 

Akif Cephe Şevket Cesur 
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İ L Â N L A R 
Ticaret Vekâletinden : 

Idhalât Birlikleri hakkında ilân 
No. A / I V . 1 

iştigal mevzuu aşağıda gümrük tarife numaraları yazılı maddelere 
münhasır olmak ve merkezi İstaribulda bulunmak üzere 21 mayıs 1940 
tarihinde 3780 sayılı kanunun 34 üncü maddesine tevfikan, bir «Deri 
Kösele ve Deri Sanayi Yardımcı Maddeleri îdhalâtçıları Birliği» ku
rulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

Birliğin faaliyet sahası bütün memlekete şamildir. Resmî Gaze
tenin 11 nisan 1940 - 4482 sayısında neşredilen İdhalâtçı Birlikleri Tip 
Statüsünün 5 inci maddesine göre âzalık vasfını haiz deri kösele ve 
deri sanayi yardımcı maddeleri idhalâtı yapan tacirlerden isteyenler 
bu Birliğin âzası olabilirler. Âza olmayanların Birlik iştigal - mevzuunu 
teşkil eden maddeler idhalâtını yapması memnudur. 

Deri, Kösele ve Deri Sanayi Yardımcı Maddeleri îdhalâtçıları 
Birliğinin iştigal mevzuuna dahil maddelerin 

Gümrük Tarife No. 
Tarife No: 

72 
73 
75 
76 
78 

276 
2108 

Naı"ıı Vekâletinden: 

1 — 1/6/1940 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunda 978 lira 13 kuruş muhammen bedelli 135 sandık çivinin pa
zarlık usulü ile Haydarpaşada teslim şartile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme 
Müdürlüğünden alınabilir. 

3 — Muvakkat teminat 73 lira 36 kuruştur. 
4 — isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde \azılı vesaik 

ile birlikte aynı gün saat 15 de mezkûr komisyonda hazır bulunmaları 
lâzımdır. 

2012'1-3 

Yapı ve imar işleri ilânı 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Atatürk Lisesi kalorifer \e 
sıhhî tesisatıdır. 

Keşif bedeli 63.335 lira 12 kuruştur. 
2 — Eksiltme 5/6/1940 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekâleti 

Yapı ve İmar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (3) lira (17) 
kuruş bedel mukabilinde Yapı ve İmar işleri Reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4416 lira 76 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu işe girebilecek
lerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. Bu vesika 
eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel isteklilerin bir 
istida ile Nafıa Vekâletine müracaatları ve dilekçelerine en az bir ka
lemde 30.000 liralık bu işe benzer bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran 
idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. Bu müddet zarfın
da vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 — istekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 5/6/1940 
çarşamba günü saat on dörde kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2055/4-3 

M . M. V. Satın Alma Komisyonundan 
Hepsine tahmin edilen fiatı 45ıiJ() lira olan 150 ton tenekelerle 

birlikte benzin pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 27/5/1940 pa
zartesi günü saat 11 dedir. Kat'î teminatı 6.750 lira olup şartnamesi 25 
kuruşa komisyondan alınır. Talihlerin muayyen vakitte M . M . V. Si l im 
Alma Komisyonunda bulunmaları. 

2072/3- 3 

IVhe.'ii'e tahmin edilen fiatı iki bin altı yüz on lira olan on altı 
tane ragola makineci 27 mayıs 1910 p'azartesi günü saat 11 de Ankarada 
M . M. V. Satın Alma Komisyonunda pazarlıkla salın alınacağından is
teklilerin 6261 liralık kat'î teminatları ile birlikte pazarlık gün ve sa
atinde mezkûr l.onıisyonda bulunmaları. 

2096/3-2 

Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

60 ton yerli linters pamuğu alınacak 

Tahmin edilen bedeli (18.000)lira olan 60 ton yerli linters pamuğu 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonun
ca 27/5/1910 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (1350) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan ol 
duklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkûr gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

2063/3-3 

120 ton mazot alınacak 

Tahinin edilen bedeli (18.936) lira olan 120 ton mazot Askerî Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 27/5/191C 
pazartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
(1420) lira (20) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar lüc 
caıdan oldukhııına dair Ticaıct Odası vesikasile mezkûr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

2064/3-3 

1000 Kg. numunesine göre guteperka 
1000 Kg. numunesine göre guteperka 

Tahmin edilen bedeli (19.750) lira olan yukarıda yazılı iki kalen 
guteperka Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın A l m; 
Komisyonunca 29/5/1910 çarşamba günü saat 11,30 da pazarlıkla ihal; 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerir 
muvakkat teminat olan (1481) lira (25) kuruş ve 2-190 numaralı kanu 
nunun 2 ve 3 üı; u maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıkların; 
ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasik 
mezkûr gün ve saatte konıisvona müracaatları. 

2084/3-3 
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Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

1000 ton kükürt alınacak 
20 ve 22 mayıs 1940 tarihlerinde ilân edilen 1000 ton çubuk veya 

parça halinde kükürtün yerine 650 ilâ 1000 ton çubuk veya toz halinde 
ve % 99,5 safiyette kükürt alınacaktır. İhale yine 27/5/1940 pazartesi 
günü saat 14 de pazarlıkla yapılacaktır. 

2103/2-2 

650 - 1000 ton çubuk veya toz halinde ve % 99,5 safiyette 
kükürt alınacak 

Beher tonuna 200 lira bedel tahmin edilen 650 ilâ 1000 ton çubuk 
veya toz halinde ve % 99,5 safiyette kükürt Askerî Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 27/5/1940 pazartesi günü 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (10) lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (11.250) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle kumüs
yoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası vesikasile mezkûr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2104/2-2 

Askerî Fabrikalar Kırıkkale Grup Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonundan 

43500 kilo sığır eti alınacak 

Tahmin edilen bedeli (15.225) lira olan 43 500 kilo sığır eti Askerî 
Fabrikalar Kırıkkale Gurup Müdürlüğü binasında müteşekkil Satn Alma 
Komisyonunca 3/6/1940 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1141) lira (88) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkûr günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkûr gün ve 
îaatte komisyona müracaatları. 

2047/4-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan: 

1 — Çeşit ve her çeşidin mikdarları ile evsaf ve muhammen be
delleri şartnamede yazılı yirmi bin liradan kırk bin lira tutarında çe
şitli telefon tesis, tamir, işletme malzemeleri kapalı zarf usulü ile 
?7/5/1940 pazartesi günü saat 10 da satın alınacaktır. 

2 — Alınacak telefon santıral ve levazımatı ve bunlara aid evsaf 
îomisyondan iki yüz kuruş karşılığında alınacak şartnamede yazılıdır. 

3 — Eksiltmesine girmek isteyenlerin 3000 liralık ilk teminat ve şart
namede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarının en geç eksiltme 
»ünü saat dokuza kadar komsiyona vermiş olmaları. 

2009/4-4 • 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

Merkezi İstanbulda bulunan ve Ankara Şubesi sicilli ticâretin 449 
ıumarasmda müseccel olan Osman Ferruh ve Senai Kazmirciler Kollek-
if Şirketinin tarafeynin rizasile feshedildiğini ve Ankara Şubesinin Os-
nan Ferruha devrettiğini havi istanbul Birinci Noterinden musaddak 
16 mayıs 1940 gün ve 6048 sayılı feshi şirket beyannamesinin dairede 
nahfuz vesaike müsteniden 21/5/1940 tarihinde tescil edildiği ve be
yannamenin tasdikli bir örneğinin aşağıda neşredilmekte bulunduğu 
lân olunur. 

2097 
BEYANNAME 

Aramızda 1/1/1925 tarihinde teşkil edilen ve 4245 numara ile sicilli 
icarette tescil edilen şirketimizi bilriza fesh ettik. 

471 numara ve 21 temmuz 1928 tarihli sicilli ticaret gazetesinde teş
di kılınan 1/1/1925 tarihli esas mukavelename mucibince unvanı şirket 
Cazmirci Al i Rıza mahdumları Osman- Ferruh ve Senai idi. Yine aynı 
arihli sicilli ticaret gazetesinde çıkan diğer bir mukavele ile esas mu

kavelenamede tadilât vücude getirilmiş idi. Muaddel mukavelenamenin 
3 üncü maddesinin «A» fıkrası mucibince unvanı şirket Osman Ferruh 
ve Senai Kazmircidir. 

işbu Şirket şubeleri izmir ve Ankarada olup her iki şehirde dahi 
tescil ve ilân edilmiştir. 

Aramızda tekarrür eden itilâfa nazaran izmir şubesi 17 şubat 1940 
tarihinden itibaren aktif ve pasifile Mehmed Senai Kazmirciye ve An
kara şubesi dahi yine 17 şubat 1940 tarihinden itibaren aktif ve pasifile 
Osman Ferruha devredilmiştir. 

istanbul merkezinin malları tasfiye edilmiştir. Demirbaş eşyanın 
tasfiye şekli tesbit edilmiştir. 

Bu suretle aramızda mevcud şirkete nihayet verilmiş olduğundan 
bu fesih beyannamesi berayı tescil İstanbul, Ankara ve izmir sicilli ti
caret bürolarına verilmek üzere imza edildi. 

26 nisan 1940 

Maçkada Maçkapalas Birinci Kapı 12 numarada 
mukim (Senai Kazmirci) 

Şişlide son istasyonda Kazmirci apartmanında 2 numarada 
misafir, Ankarada Oska mağazası sahibi 

(Osman Ferruh Kazmirci 
imzalar 

T. C. 
Resmî Mühür 

İstanbul Birinci Noteri 
Eşref Akman 

Bin dokuz yüz kırk senesi nisan ayının yirmi altıncı günü (tarihli 
bu feshi şirket beyannamesi altındaki imzalar şahıs ve hüviyetleri dai
rece maruf (Osman Ferruh Kazmirci), ve (Senai Kazmirci) nin olduğu 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz kırk senesi nisan ayının yirmi altıncı günü. 

26 nisan 1940 

T. C. 
Resmî mühür 

istanbul Birinci Nonteri 
Eşref Akman imza: E. Akman 

Bu suretin, dairede dosyasında saklı 26 nisan 1940 tarih ve 5184/369 
numaralı aslına uygun olduğu tasdik kılınır. 

16 mayıs 1940 
T. C. 

Resmî mühür 
istanbul Birinci Noteri 

Eşref Akman imza: E. Akman 

• 
Elbistan Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Elbistanm Güneşli mahallesinde muhacir Halitoğlu Arifin davalı 
Pazarcık kazasının Şireşanlı köyünden Alioğlu Mehmed hakkında ika
me ettiği on dört altın lira davasının muhakemesinde tebligat üzerine 
gelmediğinden hakkında çıkarılan gıyab kararı üzerine yeri meçhul 
olduğu bildirilmiş olduğundan gıyab kararının ilânen tebliğine karar 
verilmiş olduğu için 14 haziran 1940 cuma günü Elbistan Sulh Hukuk 
Mahkemesine gelmezse muhakemeye kabul olunmayarak gıyabında mu
hakeme yapılacağı ilân olunur. 

2106 

Kars Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Kars Memleket Hastanesi hemşiresi Naciyenin müddeaaleyh is
tanbul Yeni cami civarında Kuşçularda kahveci Ibrahimoğlü muhtedi 
Lakin aleyhine açtığı boşanma davasının duruşması neticesinde : Bo
şanmalarına 16/2/1940 tarihinde 33 esas ve 40 karar numarası ile karar 
verilmiştir. Müddeaaleyhin ikametgâhı meçhul bulunduğundan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

2105 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

18 

Kasa: 
Altın: Safî Kg. 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safî Kg. 

A K T İ F 

71.721,316 

Lira 

Mayıs 1940 vaziyeti 

Lira 

100.881.769,22 
8.799.020,'-
1.858.633,52 

423.050,39 

111.539.422,74 

423 050.39 

7.339,803 10.324.020,67 
60.489,88 Altına tahvili kabil serbest dövizler 

Diğer dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri 28.605.423,38 38.989.93393 

Hazine tahvilleri: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye karşılığı 15S.748.563,— 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vaki tediyat | 18.879.576 -

Senedat Cüzdanı: 
Ticarî senetler 244.075.840,65 

Esham ve Tahvilât Cüzdanı: 
[ Deruhde edilen evrakı nakdiye-

A - \ nin kargılığı esham ve tahvilât 47.964.584,36 
[ (itibarî kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilât 8 395.970,86 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 10.406.000,— 
Alan ve döviz üzerine 12 882,18 
Tahvilât üzerine 7.848.773,40 

Hissedarlar 
Muhtelif 

YEKÛN 

139.868.987,-

244.075.840.65 

56.360.555,22 

18.267.655,58 

4.500.000, -

23.067.693,88 

e37.093.139.39 

P A S İ F 

Sermaye 

İhtiyat Akçesi: 

Adî ve fevkalâde 

Hususî 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 

Hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhde edilen evrakı nakdiye bakiyesi 

Karşılığı tamamen altın olarak ilâveten 
tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilâveten ted. vazedi. 

Mevduat : 

Türk Lirası 

Alün : Safi Klg 55.541,930 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

YEKÛN 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren : 
latvato haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 

Lira Lira 

15.000.000 

6.188.666,15 

6.0OC.O0O,- 12.188.666,1 

158.748.563,-

18.879.576, 

139868.987,— 

17.000.000,-

167.000.000,- 323.868.987, 

52.714.471,71 

78.124.167,90 130.838,639/ 

3.546,49 

35.944 263,02 35.947.809 

119.249.037, 

637.093.139, 

2098 

A B O N E Ş A R T L A R I 
— • — 

İ L A N Ş A R T L A R I 

A bone seneliktir. Abone bedeli : 
Ankara için : 7J5 lira 
Vilâyetler » : 9 * 
Ecnebi memleketler için 15 lira 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » 10 > 
ücret alınır. 

— - Nüshası 2,5 kuruştur. 

B. M. M. nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir 
senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 
abone kaydolunduğu surette abone bedeli iki misline iblâğ olunur. 

100 kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk 
makbuz puluna tabidir. 

Devlet Matbaası 

http://e37.093.139.39
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             İÇİNDEKİLER 

                  Sayfa 

 
 

Kanunlar 
 

3832  Örfî İdare Kanunu           1 

 

3836  Vakıflar Umum Müdürlüğü 1939 Malî Yılı Bütçesinde (4 000) Liralık Münakale 

 Yapılmasına Dair Kanun          2 

 

Tebliğ 
 

Beykoz Kazasının Bozhane Köyüne Aid Tahdid Zabıtnamesi hakkında Tebliğ    3 

 

İlanlar              6 

 


