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Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 
4788 s a y ı l ı k a n u n g e r e ğ i n c e k u r u l m u ş o lar ı U y u ş m a z l ı k 

Mahkemesinden ç ı k a n E . 2 0 / K . 10 s a y ı l ı k a r a ı 

Erzurum Koşapmar Köyünden Bekir oğlu Rifat tarafından Erzu
rum Defterdarlığı aleyhine; açık artırma ile kend sine satılan gayrimen
kulun tescili isteğile açılan dâvadan dolayı Erzurum Sulh Hukuk Mah
kemesinin 8/11/1938 tarih ve 408/386 ve Danıştay Beşinci Dairesinin 
3/9/1941 ve 1075/1489 sayılı kararları arasında meydana gelen selbî gö
rev uyuşmazlığının çözülmesi davacı Rifat imzasiyle verilen 12/2/1946 ta
rihli dilekçe ile istenilmekle olay 31/5/1946 tarihinde toplanan uyuşmaz
lık mahkemesinde incelenerek; Başvurmanın 4788 sayılı kanunun tâyin 
ettiği şekil ve süre içinde yapıldığı görüldükten ve uyuşmazlığın konu
sunu teşkil eden kararlar ve ilgili sair kâğıtlar okunup iş anlaşıldıktan 
sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

Hazinenin hususi mülkiyetinde olup açık artırma ile satılan gayri
menkulun tescili isteğinden ibaret olan dâvada maddi ve hukuki mese
lelerin kanun hükümleri dairesinde mcelenerek işin bir hüküm ve kara
ra bağlanması tamamiyle adalet mahkemelerine ait görevlerden oldu
ğundan Erzurum Sulh Hukuk Yargıçlığının görevsizliğe dair olan ka
rarının kaldırılarak adalet mahkemelerinin dâvaya bakmağa görevli ol
duğuna 31/5/1946 gününde «ybirliğue karar verildi. 

U y u ş m a z l ı k Mahkemesinden ç ı k a n E . 22 / K . 12 s a y ı l ı karan 

İstanbul'da Kuzguncuk'ta iskele yanında Şen Apartmanında Rüştü 
Fikr i Biray tarafından İstanbul Galata Karamustafapaşa Sokağı Bosfor 
Hanında Bstern Telgraf kumpanyası aleyhine açılan tazminat dâvasın
dan dolayı Sultan Ahmet Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığının 20/10/1938 
tarih ve 101 ve Danıştay Beşinci Dairesinin 11/9/1940 tarih ve 1860/1455 
sayılı kararları arasında meydana gelen selbî görev uyuşmazlığının çö
zülmesi davacı Rüştü F ik r i Biray imzasiyle verilen 29/4/1946 tarihli di
lekçe ile istenilmekle olay 5/7/1946 tarihinde toplanan Uyuşmazlık mah
kemesinde incelenerek; Başvurmanın 4788 sayılı kanunun tâyin ettiği 
şekil ve süre içinde yapıldığı görüldükten ve uyuşmazlığın konusunu teş
k i l eden kararlar ve ilgili sair kâğıtlar okunup iş anlaşıldıkdan sonra ge
reği görüşülüp düşünüldü: 

'Davacının, Bstern Telgraf Limitet Şirketi yanında geçen hizmet 
müddeti sebebiyle kazandığı tekaüt hakkından dolayı belli zamana ait 
istediği tazminat alacağına müteallik dâva, taraflar arasındaki hizmet 
bağıdı hüküm ve şartları dairesinde halli gereken ve temamiyle hususi 
hukuk alanına 'giren bir husus olup ortada Devlet idaresiyle özel veya 
tüzel kişiler arasında 3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun 23 üncü mad
desi hüküm ve şümulüne girebilen her hangi bir dâva ve ihtüaf mevcut 
olmadığından ve bu sebeple Sultan Ahmet Birinci Sulh Hukuk Yargıç
lığının görevsizlik kararı doğru görülmediği cihetle bu kararın kaldırı
larak taraflar arasında yukarda mahiyeti özetlenen dâva ve İhtilâfın Ada
let mahkemelerinde görülmesine 5/7/1946 tarihinde oybirliğlle karar ve
rildi. 

U y u ş m a z l ı k Mahkemesinden ç ı k a n 
E . 24 / K . 13 s a y ı l ı k a r ; » 

Nevşehirin Yeni Mahallesinden Ahmet oğulları Hasan, AH ve Meh
met Göncü tarafından maliye hazinesi aleyhine açılan tapu kaydının İp
tali ve müdahalenin önlenmesi dâvasından dolayı Nevşehir Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 1/10/1940 tarih ve 328 ve Danıştay Beşinci Dairesinin 
4/11/1942 tarih ve 167/1772 sayılı kararları arasında meydana gelen selbi 
görev uyuşmazlığının çözülmesi davacılar vekl'l Avukat İsmail Hakkı 
Demirbaş imzasiyle verilen 24/5/1946 tarihli dilekçe ile istenilmekle olay 
5/7/1946 tarihinde toplanan Uyuşmazlık Mahkemesinde incelenerek, 
Başvurmanın 4788 sayılı kanunun tâyin ettiği şekil ve süre içinde ya
pıldığı görüldükten ve uyuşmazlığın konusunu teşkil eden kararlar ve 
ilgili sair kâğıtlar okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşü
nüldü: 

Mütegayyip şahıslardan Nişana alt tapulu ev Emvali Metruko Ka
nunları mucibince 339 yılında haz:ce adına kayıt ve tescil olunduktan son
ra NIşan'ın oğlu Mıhramı Tek mirasçı sıfatiyle babası adına kayıtlı olan 
bu evi kendi üstüne geçirterek davacılara satmıştır. 

Bu suretle sözü geçen evin, hem hazine ve hem de bunu Mlhrandan 
satın alan davacılar adına kayıtlı bulunmasından dolayı 1515 sayılı ka
nunun ikinci maddesi gereğince muamelenin düzeltilmesi hususu tapu me
murluğundan davacılara bildirilmiş ve bunlar tarafından da hazinenin 
tapuda adına yaptırmış olduğu kaydın iptali ve müdahalesinin men'i hak
kında Nevşehir Asliye Hukuk Mahkemesine dâva açılmıştır. 

Hazine mümessili, savunmasında, dâva olunan evin 14/5/331 tari
hinde yayımlanan ve mütegayyip eşhasın gayrimenkul inallarının hazi
neye geçeceğine dair olan kanunun ikinci maddesi mucibince 339 yılında 
hazine adma tescil olunduğunu ve bundan sonra bu malın sahibi olınıyan 
mirasçının davacılara ferağının ve onlar namına tesellinin lıükıümısüz bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Hazine adına olan kaydın iptalini İsteyen davacılar, esasta Nişan 
hakkında emvali metruke kanunlarının uygulanamıyacağı İddiasında ol
duklarından bu hususu görevli kaza metctleıi önünde Is-pat etmek zo
rundadırlar. 

Hakikatta hazine adma olan kaydın yolsuzluğu davacıların bu gay
rimenkulu Nişanı oğlu Mıhrandan iktisaplarını muteber vo bunun aksime 
olarak gayrimenkulun hazineye intikalinin doğruluğu bu mlı aşçının son
radan tasarrufunu ve davacıların İktisabım hükümsüz kılacağından ta
raflar arasındaki dâva ve ihtilâfın halli tamamiyle asıl mal sahibi Nişan 
hakkında emvali metruke kanunlarının uygulanmasının doğru olup ol-
mıadığımn açıklanmasına bağlı bulunur. Halbuki bir kimsenin ııııütegayyJp 
şahıslardan olup olmadığının halli, 1331 sayılı Temlik Kanununun 7 nel 
maddesine alt Büyük Millet Meclisinin 146 nunıaraU tefsir kararlylo Dev
let Şûrasına bırakılmış olduğundan bu tefsir karşısında mahkemenin dâ-
vanın esasına taallûk eden ihtilâfı sorojştunup İncelemeğe vo bir karara 
bağlamağa görevi yetmez. 

Hazine adına olan tapu kaydımııı iptali iddiası, esasta bu kaydını da
yandığı hukuki hal ve sebeplerim baştan Imceleııımesiml gercfatlıoccğlmden 
bu bakımdan görevin tâyemi zaruri olut masal ki, sözü geçen Büyük Mi l 
let Macllsi tefsir kararında emvali metruke kanunları uyarınca clkon-
muş veya konacak olan gayrimenkul malların hazine namına kaydedll-
ımş hükmünde olduğumun beyanından soma bu kanum'aiın tatbiki aleyhin
de Devlet Şûrasından bir karar alınmadıkça bu kabil malların sahihle
rine veya müstehliklerine verilemlyeceğl bildirilmiştir. 

Yukarda beyan olunan mucip sebeplerden dolayı Danıştay Beşinci 
Dairesinin görevsizlik kararının kaldırılarak davacılar İle hazine ara
sında ihtilâfa sebep olan yeri belli evin sahibi Nişanın mütegayyip şa
hıslardan olup olmadığının Danıştayca incelenerek bir karara bağlanması 
lüzumuna 5/7/1946 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 

U y u ş m a z l ı k Mahkemesinden ç ı k a n 

E . 25 / K . 11 s a y ı l ı karar 

Zingal, Zindan ve Çangal Ormanları Tüık Anonim Şlrta'tl tarafından 
Tarım Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara Asliye 
Üçüncü Hukuk Yargıçlığında açılmaş ve, mahkemenin 1946/781 numaralı 
dosyasında mukayyet bulunmuş olan dâva ve Tarım Bakanlığının tahriki 
üzerine Danıştay kanun sözcülüğünün uyuşmazlık ihdasım tazammun 
eden 7/6/1946 tarihli yazısı; 

Davacının, 586 sayılı Koordinasyon Heyeti kararlylo el konulmuş 
olan ve Ayancık'ta kâin olup şirkete ait bulunan bilcümle tesisat İçin muk-
taızl tazıminatın bir taraflı olarak taıkdn- ı dildiğinden vo salnedcn bahsllc 
bunun artırılmasını İsteyen dâva dilekçesi; 

Dâvâlıların el koyma kararı gibi tazminat kararrının da bir hâki
miyet tasarrufu olduğu ve bu kabil uyuşmazlıkların çözüm yerinin Da-
nıştay olabileceği yolundaki itiraz ve savunmaları; 

Davacının, el konulan bir mala takdir edilen tazminatın el koyma 
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karan gibi ıcraı bir karar ve muamele olarak telâkki olunamıyacağı ve 
tazminat işinin adalet mahkemelerinde görülmesi İktiza edeceğini natık 
cevap lâhiyası; 

Asliye Üçüncü Hukuk Mahkemesinin; dâva, el koyma kararına i t i
raz mahiyetinde olmayıp İdarece tesbit edilen tazminat miktarına taal
lûk etmesme binaen mahkemenin dâvayı görmeye vazifeli bulunduğuna 
dair 3/5/1946 tarihli kararı okunup ve kanun sözcüsünün dâva idari bir 
tasarrufun tadil ve ıslâhını istihdaf ettiği cihetle çözüm yerinin idari kaza ' 
olması lâzım geleceği hakkındaki düşüncesi dinlenildikten sonra uyuşmaz- ] 
lık mahkemesinin 5/7/1946 günündeki oturumunda keyfiyet incelenerek ' 
icabı düşünüldü : j 

Davacı şirketin, imtiyazını haiz olduğu Zingal, Zindan ve Çangal 
Ormanlarmdaki bilcümle tesisatına el konmak suretiyle işletmenin Dev- j 

SahfrV-11051 

let fonksiyonları arasına alınması âmme kanunlarından bulunan Millî 
Korunma Kanununun verdiği yetkiye binaen Koordinasyon Heyeti ka
rariyle vukubulmuş ve bu tesisat için takdir edilen tazminat dahi koordi
nasyon kararı unvaniyle tezahür eden ayni idari tasarrufun hukuki bir 
neticesi bulunmuştuı. 

Bir kül teşkil eden idari ve icraı bir tasarrufun, aksine bir metin 
mevcut olmadıkça, muhtevasının kaza mercileri arasında tefrike tâbi 

' tutulması içm hukuki bir sebep ilen sürülemiyeceğinden ve idari bir ta-
j sarruf aleyhindeki çözüm yerinin ise idari kaza olması icabedeceğinden 
^ hadis dâvada Ankara Asliye Üçüncü Hukuk Yargıçlığının vazifesizliğine 
l ve keyfiyetin mezkûr mahkemeye bildirilmesine 4788 numaralı kanunun 

17 nci maddesine tevfikan 5/7/1946 tarihinde bir oy azlığa karşı çokluk-
I la kanar verildi. 

ı 

mm 

(Ram! Gazete) 

TEBLİĞLER 
Ekonomi Bakanlığından : 

1 __ 25/5/1946 tarih ve 3/4226 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle 
yürürlüğe konmuş olanı K/644 scyılı karara göne kont.nola tabı dahilî sa
nayi mamullerinin satış fiyatlarının hesaplanışında ve her cins mamulün 
tahmini maliyetine ilâve olunacak kâr miktarının tâyininde, her mamul 
içm ayrı ayrı tesbit edilmiş olan âzami kâr haddi ile bağlı kalınmayarak 
icabında bir kısım mamuller içm daha az kârla iktifa olunmasına mu
kabil diğer bir kısım mallar için bu hatlerin de üstüne çıkılabilmesi; an
cak her üç ayda bir yapılacak hesap kesiminde, geçen üç aylık devre 
içinde satılan malların maliyetleri tutarı ile satış kârları arasındaki nis
petin tesbit edilmiş olan imalâtçı âzami kâr haddinden fazla olmaması
nın sağlanması uygun görülmüştür 

2 _ 29/6/1944 tarih ve 5743 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan teb
liğin 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır • 

Orman Umum Müdürlüğü 1 numaralı Orman Tahdit Komisyonu 
Başkanlığından : 

istanbul İ l i Yalova İ l ç e s i n i n Ç ı n a r c ı k Bucak Merkezi ile bu 
k ö y e b a ğ l ı G ü l l ü k K ö y ü c i v a r ı n d a k i Devlet O r m a n l a r ı n a 

ait tahdit k ı s a d a y a n a ğ ı 

Zaviye ve mesafeleriyle sair vasıfları esas tutanaklarda yazılı ve 
krokisinde işaretli bulunduğu gibi tahdide Çallıca Köyü İle Çınarcık Kö
yünün müşterek hududunda 763 numaralı noktadan başlanmıştır 

ıl — Muhtelif zaviye, mesafe ve İstikametlerle köy camiasına dâhil 
arazi ile orman hattı fâsılından gidilmek suretiyle Güllük yolu üzerinde 765 
ve şimali şarkiye dönerek 766 ve Kesikmeşe ormanının şimalinden do
laşıp 972 ve 973 numaralardan geçerek Çınarcık - Güllük yolu üzerinde 
974, 975 numaralardaki sabit kayalara ve cenuba doğru meşkûr yolu ta
kip ederek 97j) numarada Piroğlu Hüseyin Çavuşun işgalindeki tarla ile 
981 numarada Küçük AH llyas ve Demirci Mehmet Ustanın işgallerindeki 
tarlaların mevkileri tesbit edildikten sonra yol üzerinde ve mandıra ya
kınında 982 numaradan şimale dönerek yol imtidadmca Viranbheçe De
resi kenannda 995 numaraya, garba doğru ve Kördereyi katederek 996 
numarada sabit kayaya ve Trifoll Deresini katederek 999 numarada sa
bit kayaya ve şimali garbiye doğru yol kenarmda 1000 ve 1002 numara
lardaki sabit kayalara ve yolu terk ile 1004 ve 1006 numaralardaki sabit 
kayalardan geçerek Suğuksu Deresi kenannda 1010 numarada sabit ka
yaya ve yine şimali garbiye doğru 1013 ve 1015 numaralı sabit kayalar
dan geçerek Paskal Deresi şarkında 1016 ve dereyi katederek 1017 ve 
derenin diğer ayağına geçerek 1018 ve garba doğru devamla 1025 nu
marada Paşa Mehmet'in işgalinde bulunan orman içindeki tarlanın mevkU 
tesbit edildikten sonra Çınarcık - Kocadere şosesi kenarında ve deniz kı
yısında 1031 ve şoseyi garba doğru takiple 1032 numarada şoseden ayrı
larak 1034 -1036 numaralarda Veysele ait orman içindeki tarlanın mev
kii tesbit edilerek 1035 - 1043 numaralardan geçmek suretiyle Büyüktam-
bur Deresinin şarkında 1044 ve dereyi katederek 1045 ve Kemerboğazı 
Deresinin şimalinden dolaşarak 1048 ve mezkûr dereyi katederekderenin 

cenubunda 1049 ve Kemerboğazı Deresinin şarkında 1052 numaradan son
ra dereyi tekrar geçerek 1053 ve Küçüktambur Deresinin cenup ve gar
bından dolaşarak ve 1058 -1060 numaralarda Pirali su bendinden geçe
rek şimale doğru devamla 1063 -1064 numaralı noktaların garbında Teş-
vikiyeli Gümüş Ustanın işgalinde bulunan zeytinliğin mevkii tesbit edile
rek sahilde ve şose kenannda 1074 ve şoseyi garba doğru takiben 1076 
numaralı noktada şoseyi terk ile 1077, 1078 numaralar arasmda ve hat 
üzerinde Mehmet oğlu Hasan ve Teşvikiyeli Yusuf Gümüş tarlalannı tes-
bitten sonra cenuba doğru Kemer yolu üzerinde 1080 numaraya ve yolu 
cenuba doğru takiple 1083 numarada Kemer yolundan ayrılarak 1087 
ve 1089 numaralardaki sabit kayalardan geçerek Delikliyol Deresi kena
rmda 1090 ve dereyi katederek Göçük mevkiinde Çınarcık - Teşvikiye 
müşterek hududunda 1093 numaradaki sabit kayaya Bu hududun 1089, 
1090, 1091 numaralan arasındaki hattın şarkında ve Delikli yol Deresinin 
ik i tarafında orman ile çevrili Çorbacı Hasan Çavuş, Süleyman oğlu Ömer, 
Molla Mustafa, A l i ve Ahmet, Nüfus Memuru Hulusi, Muallim Ahmet, 
Topal Süleyman, Osman oğlu Mehmet, Osman oğlu Hüseyin, Osman oğlu 
Al i , Osman kızı Fabmaya ait zeytinUk, bağ ve bahçelerin mevkileri tâ
yin edilmiştir. 

2 Çallıca hududunda ve etrafı köy camiasına dâhil arazi İle çev-
n l i orman parçasmın tahdidi için 767 numaralı noktadan başlıyarak Çı
narcık yolu üzerinde 769 ve yolu şarka doğru takip ile 771 ve cenubu 
garbiye doğru Güllük yolunu takiple 774 ve şimali garbiye doğru devamla 
777 numaradan 768 numaraya bağlanarak poligon kapatıldı. 

3 Güllük Köyü ile Ortaburun Köyünün müşterek hududunda 714 
numaralı noktadan tahdide başlıyarak muhtelif zaviye, mesafe ve isti
kametlerle köy camiasına dâhil arazi İle orman hattı fâsılından gidilmek 
suretiyle cenubu garbiye doğru hattı müstakim üzere devamla 716 nu
maradan sonra Güllük Deresini atlıyarak ve 720 numaradan itibaren Gül
lük Köyünün cenup ve garbında dolaşarak Çınarcık Gemlik yolu üzerin
de 726, yolu şimale takiple mezarlık civarında 729 numarada yoldan ay
rılarak 730-732 numaralardan geçmek suretiyle 715 numaraya bağla
narak poligon kapatıldı 

4 Ayni hudut noktası olan 714 numaralı noktadan tahdide devam
la şimali şarkiye doğru 714, 733 - 734 numaralı noktalardan geçilerek ve 
714 numaralı noktadan 1-9-735 numaralı noktalar arasmda muhtelif arazi 
k/ısımlan tesbit edilerek Yarıktaş mevkU civarmda Çallıca - Ortaburun -
Güllük müşterek hududunda 735 numaraya gidildi 

a) Yukarda 1 inci maddede gösterilen ormanlara ait tahdit hattının 
dışında kalan ve Çınarcık Köyü halkma mahsus arazi camlaşma dâhil 
ve muhtelif şahıslann işgalinde bulunan bağ bahçe tarla vesaire gibi 
arazinin tahdit harici bırakılmasına ve tahdit hattının içinde ve cenu
bunda kalan ve kimsenin malı olmayan sahipsiz ormanlık alanların Dev
lete aidiyetine. 

b) 2 nci maddede gösterilen ve münferit vaziyette bulunan orman 
parçasının arazi komisyonu tarafından ölçülüp tarla olarak parça parça 
Çallıca Köyünden birçok kimselere teffiz edildiği ehlivukuf tarafından 
ifade ve beyan edilmiş ise de bu hususta komisyona eshabı tarafından 
müracaatla bir vesika gösterilmemiş olduğu gibi ormanların tarla olarak 
ahara teffizi doğru olmadığından tahdit hattının dışında köy camlaşma 
girmiş arazi kısımları tahdid harici bırakılarak hattın içinde kalan or
manlık sahanın da Devlet malı sayılmasına. 
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c) 3 üncü maddede tahdidi gösterilen tahdit hattının dışında kalan 
ve zamanla köy arazi camiasına girmiş bulunan tarla, bağ ve bahçe ve 
evlerin hudut dışında bırakılmasına 

d) 4 üncü maddede yazılı ve krokide gösterilen tapusuz olarak Gül
lük ahalisinden Mehmet, Ahmet, Paşa Mehmet, îfoo oğlu Ahmet, A l i Ha
san, Hasan Temel, Küçük AH ve Hamit Çavuş tarafından işgal edilen 
yerlerin şagilleri ile mevkii ve hali hazır vaziyetleri tesbit olunarak Dev
let Ormanı hududları İçinde bırakılmasına 

e) Krokide 9, 11, 12, 19, 22 numaralarla gösterilen Al i oğlu Ömer, 
Mehmet oğlu Ahmet, A l i oğlu Orner, İsmail Doğan ve Yusuf Savaşa ait 
orman içindeki tarla, zeytinlik ve kestaneliğin tapu senedindeki hudut 
ve miktara göre sahiplerine terkine. 

f) 1, 2, 5, 7, 10, 13 ve 23 numaralarla gösterilen Pîroğlu Hüseyin, 
Küçük A l i llyas ve Demirci Meh let Usta, Veysel, Mehmet oğlu Hasan 
ve Gümüş Yusuf AH Osman oğlu Arif, İbrahim oğlu Sadık ve Paşa Meh-
medln işgallerinden ormanla ilgili tapusuz tarlaların şagilleri ile mevkii 
ve hali hazır vazi"etleri tesbit olunarak Devlet Ormanı hudutları içinde 
bırakılmasına. 

g) 4, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24 ve 25 numaralarla gösterilen 
Ahmet öztürk, Gümüş Usta, Çorb ' C i Hasan Çavuş, Süleyman oğlu Ömer, 
Molla Mustafa, A l i ve Ahmet, Nü-.us Memuru Hulusi, Molla Ahmet, To
pal Süleyman, Osman oğlu Mehmet, Osman oğlu AH, Osman oğlu Hüse
yin, Osman kızı Tatma 11e Bakkal Tevflk, Lâz Mehmet, Deveci Mehmet, 
Balkuş, Kahveci Salim, Yahya Çavuş, AU oğlu Ahmet, AH Tetik ve İsmail 
oğlu Şükrünün işgallerinde olup tapusu ibraz edilmeyen zeytinlik, bağ ve 
bahçe gibi meyvalı ağaçlarla kaplı toprakların hali hazır vaziyetleri tes
bit olunarak şagilleri namına orman hudutları içinde bırakılmasına. 

h) Bunlardan başka orman İçine yayılı, hudutları ve şagilleri bi
linmeyen ve ehllv ıkuf tarafından tapulu oldukları bildirilen müteferrik 
ve küçük parçalar halindeki zeytin ağaçlarının orman hudutları İçinde 
bırakılmasına* 

1) Hasan Baba, memba suyu etrafındaki meşcerenin köye alt memba 
suyunu muhafaza etmesi İtibariyle köy şahsiyeti manaviyesi namına mu
hafazasına karar verilmiştir. 

3116 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi mucibince tahdidi bi
tirilen Devlet Ormanlarının Çınarcık Köyü hududuna alt kısmının esas 
mazbatalardan çıkarılan tutanak özeti ile 1/10.000 mikyasındaki krokisi 
Çınarcık Köyünde asılarak ilân edildi. 

Bu İlân şahsen tebliğ hükmünde olduğundan tut anak münderecatına 
razı olmayanlar talik tarihi olan 3/12/1945 ve Pazartesi gününden itiba
ren üç ay içinde mahallî mahkemelere müracaatla İtiraz edebilirler. 
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istanbul İ l i Yalova İ l ç e s i n i n Ç m a r c r k B u c a ğ ı n a b a ğ l ı T e ş v i k i y e 
K ö y ü c i v a r ı n d a k i Devlet O r m a n l a r ı n ı n tahdidine 

'ait k ı s a dayanak 

1 _ Zaviye ve mesafeleriyle sair vasıfları esası dayanaklarda ya
zılı ve krokisinde İşaretli olduğu üzere Çınarcık İle teşvlklye Köyünün 
müşterek hudut noktası olan Göçük mevkiinde 1093 numaralı noktadan 
tahdide başlayarak muhtelif vazlye, mesafe ve istikametlerle köy cami
asına dâhil tarlalıklar 11e orman hattı fasılından gidilmek suretiyle 1106 
ve 1107 numaralardaki sabit kayalardan geçilerek Çınarcık - Teşvlklye yo
lu üzerinde 1108 numaralı sabit kayaya, mezkûr yolu Teşvikiye istikame
tinde takip ile 1109,1110,1111,1112,1113 1114 numaralardaki sabit kaya
lardan geçilerek ve 1113 numarada yolu terk İle 1115 numaralı nokta
ya, bu noktadan Hüseyin Çiçek, A l i Büyükgümüş ve Mustafa Aldıran'm 
senetsiz işgallerinde bulunan orman içindeki tarlanın mevkii tesbit edil
dikten sonra Teşvlklye Köyünü a bir kısım evlerinin şarkından dolaşarak 
1118 numaralı noktaya, bu noktadan Osman özçam, Ahmet Tepe, Şe
ker Mehmet ve Osman Yurttaş'ın senetsiz işgallerinde bulunan orman 
içindeki tarlanın ve 1120 - 1122 numaralar arasmda Sefer Şahin, Hasan 
Demir, Hasan Nurten ve Abdullah Özkan'ın senetsiz işgallerindeki tarla
nın mevkii tesbit 'edildikten sonra 1121 ile 1122 numaralar arasında Pal-
dumkopderesl geçilerek 1122 numaradan itibaren yolu cenuba doğru takip 
ve köyün şarkından ve hemen kenarından dolaşmak suretiyle 1122, 1125, 
1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 numaralardaki sabit kayalardan 
geçilerek ve Kuçulludereslni katederek 1134 numaradaki sabit kayaya ve 

badehu 1135, 1136, 1138, 1140, 1143 numaralardaki sabit kayalardan geçi
lerek orman kenarı deresinde 1146 numaraya ve dereyi kat ile 1147- 1159 
numaralı noktalardan geçilerek 1160 ve 1161 numaralardaki sabit ka
yalara bedahu köyün şarkından dolaşmak suretiyle 1162 -1167 numara
lardan geçilerek ve 1168 numaradan sonra Covizllderesinl kat'cderek 1169 
ilâ 1171 numaralı noktalardan geçerek ve Göldercyl ve dere üzerindeki 
değirmenden geçerek 1172 numaraya ve badehu su arkını şimali gar
biye doğru takip İle Mehmet Ali'nin su değirmeni yanında 1177 numa
raya ve yine şimali garbiye doğru köy ovlerinin garbından dolaşa
rak 1184 numaralı noktaya, bu noktadan Mehmet AH Meydan ve kar
deşi Hüseyin Meydan'm mutasarrıf oldukları tapulu tarlanın mevkii 
tesbit edilerek Karpuzderenin şarkında 1185 numaradaki sabit kayaya 
ve badehu Karpuzdereyi şimale doğru takiple 1186, 1188, 1190, 1193, 1196 
numaralardaki sabit kayalardan geçerek ve 1194 - 1195 arasında Tahtalı 
mevkiinde Hasan Büyükşeker'in İşgalindeki tarlayı tesbit ve 1197 nu
marada Karpuzdereyi terk ile 1198 - 1202 numaralardan Şeytanderc ke
narında 1203 numaradaki sabit kayaya ve 1204 numaradan sonra dereyi 
kat ile 1205 - 1207 numaralardan geçerek Kocaderc yolu üzerinde 1208 
numaralı noktaya ve mezkûr yolu garba doğru takiple 1209 ve 1211 
numaralardaki sabit kayalardan geçerek ve 1211 numarada yolu terk 
ile Şeytandereyi atlıyarak 1212 numaradaki sabit kayaya ve 1213 nu
maradan sonra yine başka Şeytandereyi atlıyarak 1214 numaradaki 
sabit kayaya ve yine Şeytandereyi atlıyarak 1215 - 1218 numara
lardan geçilerek Kocadere yolu üzerinde 1219 numaradaki sabit kaya
ya, mezkûr yolu takip İle 1120, 1222 numaradaki -sabit kayaya, bu 
noktada Osman Turgut'un işgalindeki senetsiz tarlanın mevkii tesbit 
edilerek aşağıkocadere - Teşvikiye müşterek hududu olan Tefclrhendeğl 
yanında 1223 numaradaki sabit kayaya. 

Yukarıdaki maddede gösterilen ormanlara alt tahdit hattının du-
şında kalan ve Teşvlklye Köyü arazi camiasına dâhil ve muhtelif şa
hısların İşgalinde bulunan arazi ve tarlalıklann tahdit harici bırakılma
sına ve tahdit hattının içinde kalan ve kimse tarafından tasarruf 
edilmlyen ormanların da Devlet Ormanı olarak tahdidine 

Krokide 1 numara İle gösterilen Hüseyin Çiçek, AH (Büyükgümüş, 
Mustafa Aldıran, ve 2 numara ile gösterilen Osman özçaım, Ahmet Te
pe, Şekermehmet, Osman Yurttaş, 3 numera İle gösterilen Sefer Şahin, 
Hasan Demir, Hasan Nurten, Abdullah Özkan, 4 numarada gösterilen 
Hasan Büyükşeker, 5 numara ile gösterilen Osman Turgut'un İşgallerin
deki yerlerin şagilleri İle mevkii ve halihazır vaziyetleri tesbit olunarak 
Devlet Ormanı hudutları İçinde bırakılmasına. 

Krokide 6 numara ile gösterilen ve 10/6/1944 tarihli ve 54/14 nu
maralı tapu senediyle sarkan Sabrl Metin, garben yol, şlmalcn yol, 
cenuben İsmail Büyükyıldız, Ahmet Yıldız, Ahmet Korkmaz, Ha
san Büyükşeker, Mehmet AH ve Hüseyin Meydan hudutlarlyle mah
dut 3 hektar 3816 metre kare genişliğinde 'kestanelik ve bahçeliğin tapu
daki hudut ve miktara göre Mehmet AH Meydan ve kardeşi Hüse
yin Meydan'a aidiyetine karar verilmiştir. 

3116 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi mucibince tahdidi bitiri
len Devlet Ormanlarının Teşvikiye Köyü hududuna ait kısmının esas daya
naklardan çıkarılan tutanak özeti İle 1/10.000 mikyasındaki krokisi Teşvi
kiye Köyünde asılarak İlân edildi. 

Bu ilân şahsen tebliğ hükmünde olduğundan tutanak mündereca
tına razı olmayanların talik tarihi olan 4/12/1945 ve Sah gününden İtiba
ren üç ay içinde mahallî mahkemelere müracaaJtla İtiraz edebilirler. 
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tstanbul İ l i Yalova İ l c e s i n e Merkez B u c a ğ ı n a b a ğ l ı A k k ö y 
( c ivar ındak i Devlet O r m a n l a r ı n ı n tahdidine ait 

k ı s a dayanak 

ÖZETİ: 
İstanbul İH Yalova llccsl Akköy ci
varındaki Devlet Ormanlarına alt 
tahdit kısa dayanağı. 

1 Zaviye ve mesafeleriyle sair vasıfları esas tutanaklarda 
yazılı olduğu üzere tahdide Gökçcdere Köyü hududunda Kışlayanı mev
kiinde hendekle tesbit olunan 136 numaralı noktadan başlıyarak muhtelif 
zaviye mesafe ve istikametlerle köy camiasına dâhil arazi ve orman ara
sından gidilmek suretiyle Gölcükpınarında 143 numaraya buradan 
Uzunaşma mevkiinde 168 numaraya, Korulukbaşı mevkiinde 174 -185 
numaradan sonra dağyolunu takip ile yine köy arazisi İle orman hattı 
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fâsılından ve dağyolundan gidilerek Yenimahalle hududunda 187 numa
raya. 

2 — 188 numaradan devamla Dikaşağı Arnavut Pınarında 189, gar
ba doğru Kurtdereyl keserek 190 numaraya, Doruktarla mevkiinde 209 
numaraya, yine aynı suretle bağ, bahçe ve tarla kenarları takip oluna
rak 'Hamamlar eski şosesi üzerinde 230 numaraya, devamla 240 -188 baş
langıç noktasına dönülmek suretiyle poligon çevrilmiştir. 

3 — 243 numaradan başlayarak Çınarcık şosesi üzerinde Tepehar-
manlar mevkiinde taş üzerinde 244, kısmen şose ve kısmen arazı kenarı 
takip edilerek 245 ve 253 - 254 arası Devlet ormanı 258 numarada Mer-
mertaş sütuna, şose takip edilerek 259 numarada su (menfezine, şoseyi 
terk ile başlangıç noktası olan 243 numarada biten poligon hattiyle ta
mamen araziden ayrılmış olan köy mezarlığı. 

4 — 264 numaradan başlayarak Kadıköy sırtına ve köy camlaşma 
dâhil araızl ve orman müşterek hududu takip olunarak ve 290 numaradan 
orman içindeki Akköylü Naime'ye ait olduğu bildirilen tarlanm mevkii 
tâyin edıld.ktcm sonra 291 r.uırr abadan tekrar tahdide devamla başlangıç 
noktası olan 264 numarada poligon kapatılmıştır. 

5 — Bahçıvanlar mevkiinde ve Çallıca Köyü hududunda hudud taşı 
üzerinde 300 numaradan Çallıca Köylü Hasan'ın işgalindeki tarla kena
rındaki 301 numarada Çallıca Balalı yoluna, buradan aynı yolu şimali 
şarkiye doğru Çallıca Deresinin cenubundan takip ederek 304 numarada 
sabit kayaya, yine sabit kayada 305, cenubu şarkiye dönerek Taşpmar 
Deresi boyunca gidilerek 308 numarada Balalı mevkiine, dereyi terk İle 
dikyukarı 309, şimale dönerek 310 numarada Akköy - Çallıca araba yo-
'una, şırrali garbiye dönerek tarla ve yolu talkıiple sabit kaya üzerinde 
313 numaraya, aynı suretle gidilerek Selvlli Çiftliğe giden araba yolunca 
SEbit kayada 316 ve devamla 317 nıuırrr_raıya, cenubu ^arlryıe dönerek 
Mezarlıkarkası mevkiinde 334 - 336 numaradan sonra Kireçocağı mevkiin
de sabit kaya üzerinde 351 numaraya, Selvi'ııç ıft'Lık mevkiinde sabit kaya
larda 354, 355 noktalara, Çınarcık şosesi üzerinde sabit kayada 360 nu
maraya, Gazilersırtı mevkünde 375 - 376, Akköy Mezarlığmda 383 - 384, 
sabit kayada 391 numaraya, Taşpmar mevkiine, sabit kayada 420, îmam-
tarla mevkiinde 422, Hondolo mevkiinde 423, sabit kayada 425, Hamam-
yolu üzerinde 430 - 432, yolu terk ile 433, Bahçivanlar mevkiinde ve Gök-
çedere hududunda hendek ile 440 r.ıumarah noktaya. 

16 Bahçıvanlar mevkiinde 6-12 numaralı noktalar arasında Tev-
fik'in, 

7 13-21 numaralı noktalar arasında Bekir oğlu Mustafa'nın. 
8 _ Taşpmar mevkiinde 22 - 30 numaralar arasında Hacı Kadem'in. 
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9 — 29-38 numaralar arasında Celll'in. 
10 — 35 - 39 - 45 numaralar arasında İbiş Çavuşun. 
11 — Ayni mevkide 46 - 53 ve 53 - 58 numaralar arasında İbiş Ça

vuşun. 
12 — 59 - 63 numaralar arasında Çakır Ahmedin Yusuf. 
13 — 64 - 68 numaralar arasında Salih ve Halllin. 
14 — Dağiçi mevkiinde 69 - 74 numaralar arasında Süleyman Onbaşı

nın. 
ilşgallerindeki tarlaların mevkileri tâyin ve tesblt edildikten sonra 

Akköyil civarındaki Devlet Ormanının Akköy hududuna tesadüf eden 
arazi kısımlarının hudud münasebetleri tâyin edildikten sonra tahdide 
nihayet verilmiştir. 

1, 2, 4, 5 ve 6 ncı maddeler ile gösterilen ormanlara ant tehdit hat
tının dışında kalan ve Akköy halkına mahsus arazi camiasına dâhil ve 
muhtelif şahısların işgallerinde bulunan bağ, bahçe, tarla ve saire gibi 
arazi tahdld harici bırakılarak bu hattın İçinde kalan ve tasarrufu iddia 
edilmeyen sahipsiz ormanı'ak kışımın Devlet'e aidiyetine 

3 üncü maddede yazılı Ağaçlı Mezarlık sahasının mezarlık olduğu 
anlaşılmakla Akiköjün şahciycti mamevıyıesi marnıma tesbitıme 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 üncü maddelerle 4 üncü maddede yazılı 
Naimenin işgalindeki tarlalar için tapu ibraz edilmediği cihetle ormanla 
ilglt bulunan bu tarlaların da Devlet malı olarak orman hudutları içinde 
bırakılmasına. 

15 İnci maddede gösterilen ormanın şimalinde ve Selvlllçiftliğı mev
kiinde Akköyden Hüseyin Çellk'e ait 12/6/1941 tarihli, 4/68/6 sıra nu
maralı tapu kayıt suretine istinaden 1900 dönüm tanla ile birlikte onmamın 
bir kramıma da tasarruf iddia edilmiş ise de ycipVian teitkiket neticesinde ta
punun tarlalık kısımlara münhasır olduğu anlaşılmakla müddeablh ma
hallin devlete ait orman bulumıduğuna.. 

Karar verilmiştir. 

3116 sayılı Orman Kanununun 7 inci maddesi mucibince tahdidi bi
tirilen Devlet Ormanlarmrn Akköy hududuna alt kısmının esas mazba
talardan çıkarılan tutanak özeti İle 1/10.000 mikyasındaki haritası Ak-
köyünde asılarak ilân edildi. Bu ilân şahsen tebliğ hükmünde olduğun
dan tutanak münderecatına razı olmayanların talik tarihi olan 6/12/1945 
Perşembe gününden itibaren üç ay içinde mahallî mahkemelere müraca
atla itiraz edebilirler 
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İLÂNLAR 
M. S. B. 1 numaralı Satın Alma 

Komisyonundan 
1 _ Garnizon birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 560 

ton srğır etine istekli çıkmadığından tekrar kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 13 Ağustos 1946 günü saat (11) de komisyonda 
yapılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 560.000 lira olup geçici teminatı 26.150 
liradır. 

3 Evsaf ve şartlar komisyonda görülür. 
4 Teklif mektuplarının 13 Ağustos 1946 günü saat (10) a kadar 

komisyona verilmiş olması lâzımdır. 
K. 3_^2031/4-3 

1) Ankara Garnizonu içim (300) ton patates İle Elimiadağı'mdaiM bir
lik için (32) ton patates ve (24) ton kuru soğan'm satın alınarak muka
veleye bağlaörr.aE! kapalı zarf usulıyle ve herbiri ayrı, ayrı ekısffltmeye 
konulmuşur. Eksiltmeleri 23/8/1946 Cuma günü saat 11 de komisyonda 
yapılacaktır. 

2) Soğan'm ve patates'ln kilosunun muhammen bedeli 20 kuruş 
olup (300) ton patates'in geçici teminatı (4.250), (32) ton patates'ln 
(480), 24 ton kuru soğan'ın (360) Uradır. Evsaf ve şart lan komisyonda 
görülür. 

3) İsteklilerin kanuna uygun teklif mektuplarmı eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır. 

K . 1 2128/4-1 

1) Okul ve Hastanelerdeki hayvanların İhtiyacı İçin kapalı zarf 
usulüyle alınacağı ilân edilmiş olam (396) ton balyalu kuru ota İstekli 
çıkmadığından tekrar ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2) Eksiltme 24/8/1946 Cumartesi günü saat 11 de komisyonda ya
pılacaktır. 

3) Muhammen bedeli (25.740) lira olup geçici teminatı (1.930 lira 
50 kuruştur.) 

İsteklilerin kanuna uygun teklif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

4) Evsaf ve şartlar komisyonda görülür 
K l_2127/4-l 

İM. S. B. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher çiftine 68 kuruş fiyat tahmin edilen 50.000 çift yün çorabın 
9/8/1946 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usuiiyle eksiltmesi yapıla
caktır. 

Evsaf, şartname ve numunesi her gün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. 
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Toptan btı talibe ihale edilebileceği gibi 25 000 çiftten aşağı olma
mak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

Muhammen bedeli 34 000 lira olup geçici teminatı 2.550 liradır. 
İsteklilerin belli günde İhale saatinden en az bir saat evveline kadar 

teklif mektuplarını kanunun emrettiği vesaikle beraber komisyona ver
meleri. 

K. 3—2018/4-4 

M. S. B. 4 numaralı Satırı Alma 
Komisyonundan 

'Kırıkkale'de asfalt yol tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 47 221 lira 
90 kuruş olup muvakkat teminatı 3541 lira 64 kuruştur. İhale kapalı 
zarf usulü ile 12 Ağustos 1946 pazartesi günü saat 15,30 da Bakanlık Sa
tın Alma Komisyonu binasında yapılacaktır îsteklileı ihale gününden enaz 
üç gün evvel bir dilekçe İle Askerî Fatoı ıkıalar Gene1 Direktörlüğüne mü-
ı acaat ederek bu İş için ehliyet vesikası alacaklardır 

Bunun için taliplerin y. mühendis, y. mimar, mühendis, mimar ve
yahut fen memuru olmaları, olmadıkları takdirde (50.000) liralık bu işe 
benzer bir inşaatı hüsnü suretle ikmal ettiklerine dair ellerindeki vesika
ları dUekçelerime rabtetmek suretiyle nuracaat etmeleri lâzımdır Bu gibi 
talipler inşaatın fenni mesuliyetini deruhte etmek üzere bir mühendis, 
mimar veya fen memuru ile yaptıkları noterden musaddak anlaşmayı ib
raz etmeleri şarttır. Şartname hergün öğleden sonra 4 numaralı Komis
yonda görülebilinir îsteklüerin kanuni belgelerini havi teklif mektuplarını 
12 Ağustos 1946 günü saat 14,30 a kadar makbuz mukabili Komisyon 
Başkanlığına vermiş bulunacaklardır 

2014/4- 4 

M. S. B. 5 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Pazarlıkla komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dahilinde Wild Fab
rikası mıamulâtı (7) adet komple T. 3 teodollt aleti satın alınacaktır. Hep
sinin muhammen bedeli (33 950) lira olup kesin inatnıca akçesi (5092) l i 
ra (50) kuruştur. Bu aletler kıleringli mıeımleketlerden veya takas sure
tiyle memlekete ithal edileceklerdir. Pazarlığı 23 Eylül 1946 Pazartesi gü
nü saat (15) tedir. Şartlaşma ve evsafı her gün komisyonda görülebi
lir. İsteklilerim belli günde komisyona müracaatları. 

K . 5—2098/8-1 

Bayındırlık Bakanlığından 

21 Ağustos 1946 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Ankara'da 
Bayındırlık Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında top
lanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunda, 10754 İsviçre frangı oranlan
mış bedelli 12 adet hendese aletinin satın alınması işinin açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Geçici teminat 366,16 (üç yüz altmış altı lira on altı) kuruştur. 
Bu işe ait şartlaşma Bakanlık Malzeme Müdüılüğünden alınabilir 
İsteklilerin geçici teminatları ile birlikte ilân edilen gün ve saatte 

Malzeme Eksiltme Komisyonunda hazır bulunmalaıı lâzımdır 

2132/4-1 

Alanya Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Alanya yangıç yardımcısı olup İstanbul Fatih İlçesinin Yaverağa 
Sokağı 4 numaralı evde kayıtlı A l i oğlu 1327 doğumlu (Mehmet Ahmet) 
öngören tarafımdan soyadının) tebdili içim açılan dâva hakkında Alamya 
Asliye Hukuk Yargıçlığımda yapılan duruşma somunda: 

Davacının soyadının Tunalı olarak tebdiline ve sicilli nüfusa bu su
retle tesciline 2525 sayılı yasanın 10 uncu maddesi delaletiyle Medeni Ya
sanım 44 üncü maddesine göre 15/7/1946 tarihinde karar verildiği ilâm olu
nur 

2102 

Devlet Demiryolları Gemel Müdürlüğünden: 

Acentalık hakkında 
Devlet Demiryolları nam ve hesabına bilet satmak, bagaj ve ticari 

eşya kayıt ve kabul etmek, D Demiryollarının diğer İstasyonlarından go-
lecek eşyayı mürselünileyhlerine teslim etmek, acentanın bulunduğu şe
hirle İstasyon arasmda otobüslerle yolcu ve kamyonla eşya taşımak üzere 
Safranbolu, Antalya, Tokat, Merzifon, Yozgat, Kırşehir, Gaziantep ve 
Maraş şehirlerinde birer acenta kurulması işi ayrı ayrı İhale edilmek üzere 
eksiltmeye konulmuştun. 

Eksiltme kapalı zarf usulü İle Ankara'da D. Demiryolları ve Liman
ları Genel Müdürlüğü binası içinde hususi dairede 9 uncu artırma ve ek
siltme komisyonunca aşağıda gösterilen gün ve saatlarda sıra İle yapıla
caktır. 

Eksiltmelere girmek İsteyenlerin tekliflerini aynı günlerde saat 14 e 
kadar makbuz mukabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri 
veya muayyen vakitten önce ele geçecek şekilde iadeli taahhütlü olarak 
posta ile göndermeleri lâzımdır. Teklifler her eksiltme için ayrı ayrı ha
zırlanmış olacaktır. 

Geçici teminatı 
Acenteliğin kurulacağı şehir Lira Eksiltme tarihi günü saati 

Safranbolu 3000 
Tokat 5550 
Merzifon 3525 
Antalya 6600 

Maraş 1275 
Gaziantep 6450 
Yozgat 1200 
Kırşehir 2400 

26/8/1946 Pazartesi 15,00 

27/8/1946 Sah 15,00 

Bu işe alt şartnameler ve talimatname bir Ura bedel İle Ankara'da 
Ankara ve İstanbul'da Sirkeci veznelerinde satılmaktadır. 

2133/4-1 

Devlet Demiryolları Merkez 1 inci Satın Alma Komisyonundan 

1 — Devlet Demiryolları İdaresinin Eskişehir'deki atelyeler vo sıur 
binalarına ait elektrik ve otomatik telefon tesisatının yapılması işi fiyat 
birimi esası üzerinden ve 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesine tevfi
kan mütaahhit nam ve hesabma açık eksiltmeye konmuştur. 

2 — Bu işin muhammen bedeli (276.765) lira ve muvakkat tominatı 
da 14.821 liradır. 

3 — Bu işe ait şartname ve sair evrak 1 385 kuruş mukabilinde 
İdarenin Ankara Merkez Veznesinde sartılır. 

4 — Eksiltme 22/8/1946 tarihinde Perşembe günü saat 16 da An
kara'da Devlet Demiryolları Yol Dairesinde Merkez 1 inci Komisyonunca 
yapılacaktır. 

5 İsteklilerin, kanunun tâyin ettiği mutat vesikalardan başka 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden alınan ehliyet vesikasını vo 
fennî şartnamenin 55 inci maddesinde yazılı telefon (santralı hakkında 
istenilen malumatı komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az yedi gün evvel bir istida 
ile ve eksiltme şartnamçsinde yazılı belgeler ibraz edilmek suretiyle Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğüne müracaat olunması 

2137/4-1 

Bolu Sulh Hukuk Yargıçlığımdan : 

Bolu'nun Tabaklar Mahallesinden Mehmet oğlu A l i Rıza Büro ve
reseleri tarafından İzmit Askeri Posta 15199 No: da Deniz Yaıgıcı Şev
ket karısı Emine Baysaroğlu aleyhine açılan izalel şüyu dâvasının ya
pılmakta olan açık yargılamada : 

Mezbure Emine Baysaroğlu gösterilen adreste bulunmadığı ve bu
lunduğu ikametgâhı da meçhul kalmış olmasına mebnl gazete ile llânen 
gıyap karan tebliğine ve yargılamanın da 13/9/1946 tarihine bırakılmasına 
karar verilmiş olduğumdan Mezbure'nih yevm mezkurda Bolu Sulh Hu> 
kuık Mahkemesine şahsen veya tarafımdan musaddak bir vekil gönder-
amesi atosi takdirde gıyabımda yargılamaya devamla bir daha otu t uma ka»-
bul edilemeyeceği gıyap kararı makamıma kaim olmak üzere İlâm olunun 

2103 
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'Hopa Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Hopa'nın Sumdura Mahallesinden Can oğlu ölü Hüseyin'e ait yedi 
parçe gayrimenkulun tapuya tescilini vereselerinden Mehmet ve saire ta
raflarından Hopa Asliye Hukuk Mahkemesinde dâva açılıp duruşması 
12/9/1946 günü saat 9 a bırakılıdır Adı geçen Hüseyin'in vereselerinden) 
olup ikaımetgâhları bilinmeyen Nazire ile Nuri Yılmeız'ın mezkûr günde 
mahkemeye gelmeleri davetiye tebliğ yerine ilân okunur. 

2109 

Mardin Asliye Hukuk Yargıçlığından 
1 1 1 ' ' 1 

Sıra Cinsi Mevkii Lira Köyü Hududu 

I Susuz tarla Ahlilat 20 

120 

20 

20 

20 

•Mülk 20 

20 

20 

Levaşat 20 

10 /> » 20 

10! » ıFeyiz 20 

İ2 » ı» 20 

13 » Ermadyat 20 

14 » Ersimat 20 

15 » » 20 

16 » » 20 

17 » Ersimat 20 

18 Cilbülhabra 
19; Cibülşimali 
20 Cibül Mlhca 

ao 
10 
10 

Gollü Sa rkan Clcci Biro, garben 
Musiki yolu, şimalen Musa 
Bir i , cenuben yol. 

p Sarkan Davut Kit t i , garben 
Abdurrazzak Necme; şimalen 
Hanna Paşu ve Bahdi Zahki 
cenuben Davut Ki t t i ve Kerml 
Heni. 

» Sa rkan İbrahim Davi, garben 
Tumik sınırı, şimalen ve cenu
ben Eşya. 

» Sarkan Davut Ki t t i ve Hıdır-
köse, garben Fermo Biro ve 
Hanna Paşu, şimalen Bahdi 
Zahki ve Şemun Görgis, cenu
ben Davut Kitti., 

» Sarkan tarik, garben Kerim 
Heni, şimalen Kerim Miho, ce
nuben Ahmet Bilezikçi. 

» Sarkan tarik, garben Davut 
Behdo, şimalen Asya ve Abo 
Nani, cenuben Asya. 

» Sarkan Yamln, garben Mansur 
Bir i , şimalen Davut Ki t t i ve 
Fermo Biro, cenuben Tahirbey. 

s. Sarkan Gazali İstifan, garben 
Bozkatrı yolu, şimalen Asya 
Hanna, cenuben ll iya Kavmi. 

> Sarkan Silo Naum, garben İb
rahim Ciccl, şimalen Asya 
Hanna, ıcenuben Harrın yolu. 

» Sarkan Davut Şero, garben 
ll iya Kavmi, şimalen Mansur 
Cebburi ve Silo Naum, cenu
ben Melki Abdal ve İzzo l l iya. 

» Sarkan Ketoş Halvecl, garben 
Bahdi Zahki ve Abudi şima
len Davut Kit t i , cenuben Zahki 
Yusuf. 

» ıŞarkan Asya ve Şeyh Abdul. 
gani, garben Ahmet Bilezikçi, 
şimalen Abdurrazzak, Necme, 
cenuben Davut Ki t t i ve Ta-
hir Bek. 

> Sarkan Mlho Behhl ve Rizko 
Melki, garben ve cenuben Ab
durrazzak Necme, şimalen l l i 
ya Kavmi. 

» Sarkan tarik, garben l l iya 
Behho ve Davut Kit t i , şimalen 
l l iya Bahho," cenuben Ahmet 
Bilezikçi. 

» Sarkan Cicco Biro, garben İb
rahim Cicci, şimalen Davut 
Bahdo, cenuben ll iya Kavmi. 

» .Sarkan A b l ve Davut Kit t i , 
garben dere, şimalen Ebilhet 
Aslo ve Cercis Işu, cenuben 
Tefle Mihi. 

» Sarkan Kerim Heni ve Ferco 
Behküni, garben Ferco ve Da
vut Şero, şimalen Harrın yolu, 
cenuben Davut Ki t t i ve Sara. 

» Su kuyusunun tamamı. 

> » » 
4 hisseden bir hissesi. 

Mardin'in Gollü Köyünden Bahhi İsa kızı Şeydi özcan'm senetsiz 
uhdei tasarrufuna geçmiş olan yukarda mevkii ve hududu yazılı gayri 

menkullerin namına tescil edilmesi hakkında vekili Mehmet Bayar tara-
rafından açılan dâvanın yapılan yargılamasında • 

Mevkii ve hududu ve cinsi ile kıymeti yazılı bahsi geçen gayri men
kuller hakkında iddiaları mevcut olanların 16/9/1946 Pazartesi günü saat 
9 a kadar istida ile mahkemeye baş vurmaları ilân olunur. 

2094 

Sıra Cinsi Mevkii Lira Köyü Hududu 

1 Susuz tarla Ahlilat 20 Gollü Sarkan istasyona giden yol, 
garben Kermo Hanna, şima
len Nasıf Naşif ve kısmen 
Kerim Miho, cenuben Musa 
Bir i ve İbrahim Davi. 

20 

20 

20 

Ermadyat 20 

20 

10 

11 

12 

13 

Karram 

lErsımat 

Feyiz 

Telli 

14 Hane 

15 Cıbülarip 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

50 

20 

Sarkan Musiki yolu, garben 
brahim Dâvi, şimalen Tumik 

yolu, cenuben İbrahim Davi 
Sarkan Melki Iso, garben 
Hanna Cercis ve Abi Cicci 
ve Musa Bir i , şimalen yol, 
cenuben Cercis ve Hanna 
Miho. 
Sarkan Hıdır Köse, garben 
Davut ve Abdullahhat Görgis, 
şimalen yol, cenuben Rizko 
oğlu Yaso. 
Sarkan yol ve dere, garben 
Ahmet Hacı, şimalen Hanna 
oğlu Asya, cenuben Kermo ve 
Abi 
Sarkan Hanna oğlu Asya, 
garben Davut ve Abdullhat 
Görgis, şimalen Abi ve Meh
met Aysoy ve Abdullahat 
Görgis, cenuben Davut ve Ab
dullahhat görgis. 
Sarkan Ebilhet Sado ve Bu-
herki sınırı, garben Hanna 
oğlu Asya, şimalen İsa oğlu 
Melki, cenuben Yahya oğlu 
Miho ve Ahmet Bilezikçi. 
Sarkan Abi Cicci, garben Ke
rim Miho, şimalen Cicco E l -
Biro, cenuben Davut ve Ab
dullahat Görgis. 
Sarkan Cicco Biro ve Davut 
Bahdo, garben Şemo Henoş, 
şimalen yol, cenuben Ahmet 
Bilezikçi, 
Sarkan Davut ve Abdullah
hat, garben dere, şimalen Riz
ko oğlu Yaso, cenuben Şeyh 
Abdulgani. 
Sarkan Rizko oğlu Yaso, gar
ben Kavs yolu, şimalen Abu
di ve Hanna Kapi, cenuben 
lliya. 
Sarkan Harıb sınırı, garben 

l l iya Kavmi, şimalen Hanna 
oğlu Asya, cenuben Hanna 
Kapi ve Yamln Fans ve Meh
met Aysoy. 
Sarkan dere, garben Davut 
ve Abdullahhat Görgis, şima
len Abdullahat Kömüri, ce
nuben l l iya ve İbrahim. 
Sarkan ve şimalen Tarık, gar
ben Musa Elbiri, cenuben arsa. 
Su kuyusunun nısfı. 

Mardi'nin Gollü Köyünden Zahki oğlu Bahdi Taşın senetsiz uhdel 
tasarrufuna geçmiş olan bahsi geçen gayrimenkullerin tapuya bağlanması 
hakkında vekili Mehmet Bayar tarafından ikame olunan tescil dâvası
nın yapılan yargılamasında: 

Yukarda mevki, hudut ve kıymeti ile cinsi yazılı gayrimenkuller hak
kında bir haklan mevcut olanların 16/9/1946 pazartesi günü saat 9 a ka
dar dilekçe ile mahkemeye başvurmalan ilân olunur 

2095 
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Kırkağaç Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Fatma Akalın vekili Muammer Evrim'in kocası Mehmet Ziya Akalın 
aleyhine ikame eylediği ihtar dâvasının dâvalmm gösterilen; İstanbul'da 
Eminönünde Kumkapı Bucağı Muhsine Hatun Mahallesinde Ibrahimpaşa 
Sokağındaki evine gönderile a çağrı kâğıdının tebliğsiz geriye çevrildiği 
ve ikametgâhının belli bulunmadığı anlaşılması üzerine ilânen tebligat 
icrasına karar verilmiştir. 

Bu sebeple yargılama günü olan 20/9/1946 Cuma günü saat 10 da 
davalının muayyen gün ve saatte Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunması veya bir vekil göndermesi, aksi takdirde gıyap karan 
ittihaz olunacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

2091 

Seferihisar Sulh Hukuk Yargıçlığından . 

Seferihisar'da mukim k m s ı Sabire Demir'in aleyhine açtığı sulh te
şebbüs dâvası üzerine: Ankara Çiçekdağı Çift'iği Muhasebe Memuru iken 
ahiren orasını dahi terk ederek ikametgâhı hazırının meçhul kaldığı an
laşılan aslen Elâzizin Kesrek Köyünden Mehmet Celâlettin oğlu 1336 do
ğumlu Kemal Demir ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğun
dan yargılama günü olan 17/9/1946 Salı günü saat 9,30 a bırakılmıştır. İlâ
nın İkinci parçası mahkeme divanhanesine asılmış olduğundan gazete ile 
neşrin ferdasında tebligat yapılmış sayılacaktır. Muayyen gün ve saatte 
mahkemeye gelmediği veya mazeretini bildirmediği takdirde H . U . M . Ka
nununun 397, 498 ve müteakip maddeleri gereğince sulh teşebbüsünün 
âkim kalmış sayılacağı ilân olunur. 

2092 

Devlet Demir ve Havayolları Genel Müdürlükleri Yardım Cemiyeti 
Başkanlığından : 

Devlet Demiryolları ve Devlet Havayolları Unum Müdürlükleri Yar
dım Cemiyeti Umumi Heyeti 31/7/1946 Çarşamba günü saat 10 da Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdür Vekili Bay Galip Güran 
tarafından verilen salâhiyetle Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdür Muavini Bay Vehbi Çoker'in Reisliği altında idarenin top
lantı salonunda toplandı ve aşağıda imzaları bulunan âza adedine nazaran 
müzakere nisabının mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra kâtipliğe ittifakı 
âra ile Cer Başkan Yardımcısı Bay Nazif Kaya intihap edilerek gündeme 
dâhil maddelerin müzakeresine geçildi: 

1 Okunan İdare Heyeti raporu ile murakıp raporuna ve tetkik 
olunan bilançoya nazaran 1945 yılı bilançosunun tasdikine ve İdare He
yetinin ibrasına, 

2 _ Aşağıda isimleri ile memuriyetleri ve ikametgah adresleri ya
zılı 7 kişinin İdare Heyetinin asli âzalığma ve 4 kişinin de yedek âzalığma 
seçilmesi, 

3 ZaJtişleri Müdür Yardımcısı Bekir Başar ile Hasılat Başkan 
Yardımcısı Emin Paksüt'ü cemiyetin murakıplıklarına seçilmesine, 

4 Nizamnamenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (cemiyet 
hükmi şahsiyeti haiz olup bir reis ile 8 azadan mürekkep bir İdare Heyeti 
tarafından idare olunur.) şeklinde tadiline, 

5 Nizamnamenin 7 nci maddesinin (Devlet Demiryolları ve L i 
manları İşletme Umum Müdürlüğünden ve bu Umum Müdürlüğün, Yol, 
Cer, Maliye ve Muhasebe İşleri ve Hareket servislerinden üçer, Zatişlerl 
ile Hukuk İşleri servislerinden ikişer ve Havayolları İşletme Umum Mü
dürlüğünden 4 kişi k i cem'an (23) namzedin adları ve hüviyetleri 16 ncı 
maddede yazılı Umumi Heyete bir liste halinde bildirilir. 

Umumi Heyet bu listeler üzerinden Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğüne ve bu Umum Müdürlüğün Yol, Cer, Maliye 
ve Muhasebe İşleri ve Hareket Servislerine mensup namzetlerden en fazla 
rey alanlardan ikişer kişi biri asil, biri yedek ve Zatişlerl ile Hukuk Ser-
vsllernden en fazla rey alanlardan birer kişiyi asil âzalığa ve Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğüne mensup namzetlerden en fazla rey alanlardan 
ikisini asil ve ikisini yedek âa.alığa seçer ve bu suretle (9) asil (7) yedek 
azadan mürekkep bir İdare Heyeti teşkil ve keyfiyet Devlet Demiryolları 
işletme Umum Müdürlüğü tarafından kendilerine tebliğ olunmakla be
raber bir hafta zarfında mahallî hükümete bildirilir) şeklinde tadiline, 

6 _ Nizamnamenin 8 İnci maddesinin 1 inci fıkrasının (7 nci madde 
mucibince Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğün
den 7 ve Devlet Hava Yolları İşletme Umum Müdürlüğünden 2 k i ceman 
9 kişiden teşekkül eden İdare Heyeti Reisliğine Umum Müdürlükten seçi
len âza geçirilir.) şeklinde tadiline, 

7 _ Nizamnamenin 10 uncu maddesinin (Cemiyetin Muhasebecisiyle 
kâtibi İdare Heyeti kararlyle tâyin olunurlar. Muhasebeciye 100 lirayı 
kâtibe 75 lirayı geçmemek üzere İdare Heyeti kararlyle aylık ücret tahsis 
olunur. 

Cemiyetin para tevzii işlerinde çalıştırılan veznedarlara senede bir 
defaya mahsus olmak ve asil vazlfelerlndekl aylık ücretlerini geçmemek 
üzere İdare Heyetinin tensip edeceği miktarlarda ikramiye verilir.) şek
linde tadiline, 

8 _ Nizamnamenin 16 ncı maddesinin (Umumi Heyet senede bir 
defa ve Mart ayı içinde alelade ve kanuni lüzum ve zaruret halinde fev
kalâde surette içtima eder.) şeklinde tadiline. 

İttifakla karar verildi., 

2 nci madde ile kabul edilen tdare Heyeti asil azaları 

Adı ve soyadı Meslek ve Sanatı İkametgâh adresi 

İrfan Kuraner Yol Başkanı Gar üstündo İdare Lojmanı 
No. 4 

Salt Ataman Cer Başkam İstasyon Biga Sokak No. 46 

A l i Rıza Şahenk Maliye ve Saymanlık İş- Yenişehir Süleyman Sırrı Cad. 
Sağlık Sokak San Apart. No. 7 
Gar üstünde İdare Lojmanı 
No. 8 

Yenişehir Atatürk Bulvarı No. 
277 

Sırrı Güngör Hukuk İşleri Md. Yard. Cebeci Erdem Sokak No. 16 

Avni Naibantoğlu D. H . Y . Lev. Md. Yard. Ismetpaşa Mah. Uluçınar So
kak İçbostan No. 4 

8 ncı madde ile kabul edilen tdare Heyeti yedek azaları 

Şefik Etensel 

Sadi Seçmeer 

leri Başkam 

Hareket Başkam 

Zat İş. Md. 

Nazif K a y a 

Sezai İnanç 

Cer Başkan Yard. Yenişehir Belediye Otobüs ga
rajı karşısında Oruç Apart. 
kat 2 

Maliye ve Saymanlık Yenişehir Kâzımözalp Cad. No. 
Başkan Yard. 21 

A l i Erkllet Hareket Başkan Yard. İstasyon Biga Sokak No. 48 

Muhittin Ersun Yol Başkan Yard. İstasyon Biga Sokak No. 5048 

2122/1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Olağanüstü Umumi Heyet toplantısı 

Toprak Mahsulleri Ofisi Memur ve Müstahdemleri Yardım Birliği 
olağan üstü Umumi Heyet toplantısı 

Toprak Mahsulleri Ofisi Memur ve Müstahdemleri Yardım Birliği 
Umumi Heyeti 16 Eylül 1946 Pazartesi günü Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlük binasında olağanüstü toplansını yaparak aşağıda ya
zılı hususları müzakere edeceğinden murahhas azaların mezkûr tarihte 
saat 15.00 te hazır bulunmaları rica olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Memur 
ve Müstahdemleri Yardım 

Birliği İdare Heyeti 
Ruzname : 

1 Akrabası ölenlere yapılacak para yardımının artırılması, 
2 Vârislere yapılan para yardımının 500 ve 1000 liraya çıkarıl-

L, 
3 Nizamnamenin 6 ncı maddesi B fıkrasının açıklanması, 
4 Nizamnamenin 10 uncu maddesinin tadili. 

2107 

ması, 

«a ' kanlık Derlet Matbaa» 



 

6 Ağustos 1946                      RESMİ GAZETE                                              Sayı :6378 

 

 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 

                                                                                                             

 

T.B.M.M. Kararı                                                                                                          Sayfa 

 
1503  İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığına Seçildiği Hakkında Karar                                                  1 

 

Bakanlar Kurulunun Çekilmesine Dair İşlem                                                                                           1 

 

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  

 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları                                                                                                            2 

 

 

Tebliğler  

 
Ekonomi Bakanlığının Kontrole Tabi Sanayi Mamullerine İlişkin Tebliği                                             3 

 

Orman Umum Müdürlüğü 1 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığına Ait Tahdit 

Kısa Dayanağı                                                                                                                                          3 

 

 

İlanlar                                                                                                                                                    5 

  

 


