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PERŞEMBE

Bakanlar Kurulu Kararları
ı
Karar Sayısı, 8532

Karar Sayısı : 8534

Bursa Verem S a v a ş Derneği'nin Genel Menfaatlere yarar dernekler
den sayılması, İçişleri Bakanlığının 28/10/1948 tarihli ve 82-175/737 sayılı
yazısı ve Danıştay Genel Kurulunun 29/11/1948 tarihli ve 48-225/220 sayılı
kararı Üzerine, 3512 sayılı kanunun 37 nci maddesine göre Bakanlar Kusulunca 10/1/1949 tarihinde kararlaştırılmıştır.
10/1/1949
CUMHURBAŞKANI
İSMET İNÖNÜ

Edirne ilinin Merkez ilçesinin, g e n i ş topraklı bölge olarak tesbiti ;
Tarım Bakanlığının 7/12/1948 tarihli ve 3509-1/9011|65496 sayılı yazısı
üzerine, 4753 sayılı kanunun 15 İnci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca
10/1/1949 tarihinde kararlaştırılmıştır.
10/1/1949
CUMHURBAŞKANI
İSMET İNÖNÜ

Derlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
F. A. BARUTÇU

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Başbakan

M. SAKA

F. SİRMEN

H. ÇAKIR

H. SAKA

İçişleri Bakanı
U. H. GÖLE

Dışişleri Bakanı
N. SADAK

Maliye Bakanı
S. ADALAN

Millî Eğitim Bakanı
T. BANGUOĞLU

İçişleri Bakamı

M. H. GÖLE

Başbakan

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

F. SİRMEN

H. ÇAKIR

Dışişleri Bakanı
N. SADAK

Maliye Bakanı
S. ADALAN

Millî Eğitim Bakanı
T. BANGUOĞLU

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
F. A. BARUTÇU

Bıyındırlık Bakanı

Ekonomi Bakam

N. EMİM

C. EKİN

Sag. re S. Y. Bakam
Dr. EL BAYIZİT

G. ve Tekel Bakanı
E. ERİŞİRGİL

Bayındırlık Balkanı
N. ERİM

Ekonomi Bakanı
C. EKİN

Sağ. re S. Y. Bakanı
Dr. K. BAYİZİT

G. re Tekel Bakanı
E. ERİŞİRGİL.

Tarım Bakanı

Ulaştırma Balkanı
K. GÜLEK

Ticaret Bakanı
C. S. BARLAS

Çalışma Bakanı
T. B. BALTA

Tarım Bakanı
C. ORAL

Ulaştırma Bakanı
K. GÜLEK

Ticaret Bakanı
C. S. BARLAS

Çalışma Bakanı
T. B. BALTA

C. ORAL

TEBLİĞLER
Orman Genel Müdürlüğü 15 numaralı Orman Tahdit Komisyonu
Başkanlığından :

Tuzaklı Köyü i l e ilgili orman dış hudut tahdit kısa dayanağı
Karar No: 473
Kastamonu ilinin Araç İlcesine bağlı Tuzaklı Köyünün kendi mülki
sınırları İçinde kalarak Göktepe Devlet ormanlariyle ilgili dış hudutları
aşağıda yazdı ve 1/10.000 mikyaslı haritasında gösterildiği şekilde tesbit
edillmlştlr.

A) Dış hudut sınırlaması:
1 — Hudut: Kastamonu - Araç şosesinin 200 metre kadar kuzeyba
tısından ve şoseye dikey olarak inen Horuçveren - Tuzaklı köyleri m ü ş 
terek mülki hudutları üzerindeki hendek yapüı 1294 sayılı sınır nokta
sından batı istikametine devamla ş o s e y e muvazi olarak giden ziraat
arazilerini hariçte bırakmak suretiyle 1298 sayılı noktaya kadar varılmış,
buradan güneybatı istikametinde şoseyi takiben 1299 sayılı sınır nokta
sına ve oradan batıya dönülerek 1301 sayılı noktaya, buradan da ku
zeydoğu istikametine devamla 1304 sayılı noktaya, buradan da g ü 
neydoğu istikametine dönülerek 1307 sayılı noktaya, buradan da kuzey
doğu yönünü takiben 1310 sayılı noktaya, buradan da g ü n e y ve güney-
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batı yönüne dönülerek 1315 sayılı noktaya, buradan da kuzey yönüne g i 
dilerek 1316' sayılı noktaya, buradan da kuzeydoğu yönünü takiben 1318
sayılı noktaya, buradan da batı yönünü takiben 1320 sayılı noktaya ve
«buradan da doğu istikametine dönülerek 1322 sayılı noktaya ve buradan
da kuzey yönünü takiben 1326 sayılı noktaya, buradan da güneybatı ve
batı yönlerini takiben 1312 sayılı noktaya ve buradan da kuzey yönüne
dönülerek 1344 sayılı noktaya, buradan da dogu yönüne dönülerek 1350
sayılı noktaya, buradan da kuzey yönüne dönülerek 1363 sayılı noktaya
ve buradan da batıya dönülerek 1365 sayılı noktaya, buradan da kuzey
İstikametini takiben 1372 sayılı noktaya, buradan da batı ve güneybatı
yönünü takiben 1376 sayılı noktaya ve buradan da kuzeybatı yönüne dö
nülerek Dereboyu deresini takiben 1378 sayılı noktaya ve buradan da
güney istikametini takiben ve Gemi deresinin dogu yönünden geçerek
1300 sayılı noktaya ve buradan da'kuzeydoğu yönünü takiben 1401 sa
yılı noktaya, buradan da güney yönünü takiben ve kısmen de Kabalaktı
deresini takiben 1421 sayılı noktaya ve buradan da kuzeybatı yönünü t a 
kiben 1422 sayılı noktaya ve buradan da güneybatı İstikametini takiben
ve kısmen Karaboyluk deresi imtidadınca gidilerek Tuzaklı - Gemi Köyü
müşterek mülki hudutlarının geçtiği Karaboyluk köprüsünün 100 metre
batısındaki 1431 sayılı sınır noktasına varılmak suretiyle bu köyle ilgili
orman dış hudut sınır .hatları orman ve arazi ayrım çizgisi üzerine tesbit
edildi:
2 — Arazi komşuluğu:
Yukarda yazıldığı şekilde tesbit edilen bu'dış hudut sınır hatlarının
arazi komşuluğu başlangıç noktasından itibaren sıra İle, Galip Uludağ,
Şevket Sevgili, Numan Yüce, Abdullah Yazıbakan ve Faik isimli şahıs
ların İşgallerlndeki ziraat arazisi, Kastamonu - Araç şosesi, Mustafa,
Rıza Uludağ, Hüsam Erik, Âdil Yazıbakan, Rifat Erik, Tevfik Kara,
Şükrü Erik, İsmail Erik> Adil Yazıbakan, Mustafa ve A l i Erik, Adil Y a 
zıbakan, Şükrü' ve Resul Erik, Mustafa, Rifat Erik, Şevket Sevgili, Zeh
ra, Rıza Uludağ ve vereseleri, Numan Yüce, Rıza Uludağ, Mustafa Ber
ber, Numan ve vereseleri, Tevfik Kara, Sadık Dikmen, Mustafa, Rifat,
Rıza, A l i Çapraz ve vereseleri İsimli Kökemli, A l i Osman Kökemli, Zehra
(Dikmen, Mehmet tncekara, A l i Çapraz ve vereseleri, Mehmet, A l i Çap
raz, Tevfik Dikmen ve vereseleri, Mehmet Nacak, Numan Nacak, Aziz
Aydın ve vereseleri, köy merası, Hamlt Kökemli ve vereseleri, Tevfik
Dikmen, İsmail Kökemli ve vereseleri, Aziz Aydınlı ve vereseleri, Meh
met Nacak, A l i Osman Kökemli, Numan Nacak, Bahadır Çapraz, A l i
Çapraz, Sadık Dikmen ve vereseleri, Hüseyin Erik, Tevfik Dikmen, A l i
(Çapraz, Faik Yazıbakan, Hüseyin Erik, Şevket Sevgili, Ahmet Berber,
Hamdl Berber, Rifat Erlik, Hamide Gebeş, Numan Yüce isimli şahısların
İşgallerlndeki köy topluluğu ziraat arazileri teşkil eder.
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I yılı sınır hatlariyle kapalı bir poligon halinde İç hudut olarak sahibi adıI na tesbit edildiği. Poligonun bütün noktalan hendek yapılı olup orman
I komşuluğunu Göktepe orman serisinin Aladağ İsimli mevkiini İşgal eden
I mütecanis çam koru orman yamaçları teşkil eder.
I
2 — Aynı köyden Hamdl oğlu Rıza Uludağ İsimli şahsın Aladağ
I isimli mevkideki ziraat arazisi .(1358 - 1362) sayılı sınırlariyle kapan
I bir poligon halinde İç hudut olarak sahipleri adına tesbit edildi. Bütün
I noktaların hendek yapılı olan bu sınır hatlarının orman komşuluğunu
I Göktepe orman serisinin Aladağ İsimli mevkiini işgal eden çam orman
I yamaçları teşkil eder.
I
3 — Aynı köyden Mehmet Çapraz İsimli şahsın Çatalderesi isimli
I mevkideki ziraat arazisi (1424-1428) sayılı sınır hatlariyle kapalı bir
I poligon halinde İç hudut olarak sahibi adına tesbit edildi. Bütün nokI talan hendek yapılı olan bu poligonun orman komşuluğunu Göktepe seI rtsinln Yanızoğlugöynüğü isimli mevkiini İşgal eden orman yamaçtan
I teşkil eder.
I
4 — Aynı köyden Sadık Dikmen İsimli şahsın Akçadağ İsimli mevI kldefki ziraat arazisi (1432 -1437) sayılı sınır hatları kapalı bir poligon
I halinde sahibi adına tesbit edildi. B u poligonun bütün noktalan hendek
I yapılı olup orman komşuluğunu Akçadağ İsimli orman yamaçları teşkil
I eder.
I
6 — Aynı köyden A l i Osman Kökemli İsimli saham Değirmenyolu
İsimli mevkideki ziraat arazisi (1438 - 1442) sayılı sınır hatlariyle kapalı
bir poligon halinde iç hudut olarak sahibi adına tesbit edildi. B u poligo
nun bütün noktalan hendek yapılı olup dört yönünde Göktepe serisinin
Değirmenyolu İsimli mevkiini işgal eden orman yamaçları vardır.
6 — Aynı köyden Hakkı ve Mustafa Incekara ve Mehmet tncekara
İsimli şahısların Gürmeşe isimli mevkideki müşterek ziraat arazileri
(1442 - 1445) saydı sınır hatlariyle kapalı bir poligon halinde iç hudut
olarak kapalı bir poligon halinde müşterek sahipleri adına sınırlandı. B u
poligonun bütün noktalan hendek yapılı olup, Güman yakasını Göktepe
serisinin Gürmeşe isimli mevkiini işgal eden orman yamaçtan teşkil eder.
7 — Aynı köyden Rifat E r i k İsimli şahsın Aladağ İsindi mevkideki
ziraat arazisi (1446 -1449) saydı sınır hatlariyle kapalı bir poligon h a 
linde iç hudut olarak sahibi adına tesbit edildi. Bütün noktalan hendek
yapdı olan bu poligonun dört yönünde Göktepe serisinin Aladağ İsimli
mevkiini işgal-eden onman yamaçkur vardır.
O) Köy topluluğu içinde münferit vaziyette halan Devlet orman
parçalarmm sınırlanman:

8 — Orman yakası:
Yukarda yazıldığı şekilde tesbit edilen bu dış hudut sınır hatlarının
doğu yönünde, Göktepe Devlet Orman serisinin sıra ile, Taşlıburun, K i lisealtı, Yukarı Göynük, Kek Göynük, Aladağ ve kuzeyinden yine aynı
serinin Aladağ, Hıdırlık ve batısında da yine aynı serinin Pınarcık, Akça
dağ isimli mevkileri İşgal eden orman yamaçları vardır.
I

H — Devlet ormanlariyle dış hudut olarak komşuluk teşkil eden
Tuzaklı Köyü köy topluluğu ziraat arazileri içinde ve Combuldere İsimli
mevkide kain 11 hektar vüsatindekl mütecanis genç çam meşceresi (1316 1324) saydı dış sınır hatlarının çevrelediği kapalı bir poligon halinde Dev
let adına Devlet Ormanı olarak sınırlandı. Bütün noktaların hendek ya*
pılı olup bu münferit orman poligonunun arazi komşuluğunu, Numan
Yüce, Haflze Yüce, Şaziye Erik, Tevfik Kara ve vereseleri, Mehmet tnce
kara ve vereseleri, Numan Yüce İsimli şahısların ziraat arazileri teşkil
eder.

2 — Aynı şekilde köy topluluğu ziraat arazileri İçinde Bağyakaal
I İsindi mevkide münferit vaziyette kalmış olan 1,5 hektar vüsatindekl
Yukarda yazıldığı şekilde tesbit edilen bu dış hudut sınır hatlarının I çam, meşceresi (1396-1400) saydı şuur hatlariyle kapalı bir poligon ha
1296, 1298, 1299, 1301, 1304, 1311, 1315, 1325, 1351, 1382, 1387, 1418, j linde Devlet adına Devlet Ormanı olarak sınırlandı. Bütün noktalan hen
1422 sayılı noktaları hariç diğer bütün noktaları hendek sınır İşareti ya- I dek smır işaretli olan bu poligonun arazi komşuluğunda Hamlt Kökemli,
pilidir.
I Zehra Dikmen ve vereseleri, A l i Osman Kökemli İşgallerlndeki ziraat a r a 
zileri vardır.
4 — Sınır işaretleri:

8 — Bağlantıları:

I

D ) Sınırlamada dış hududu teşkil eden köy topluluğu ziraat arazi*
lerl dahili taksimatı nazarı itibara alınmamıştır.
E ) Yukarda orman dış hudut komşusu olarak gösterilen tarlalarla]
tapulu muameleye tabi tutularak. İç hudut komşusu olarak gösterilen tar
lalardan gayri tarlalar, Devlet adına Devlet Ormanı olarak sınırlanmıştır.
F\ Karar münderecatına razı olmıyanlann tutanak özetiyle tahdit
haritasının köyde asıldığı tarihten İtibaren Uç ay İçinde yetkili mahkeme
lere müracaatta muhtar oldukları.

(Bu şuur hatlarının 1309 sayılı noktası, 260 Gr. Der. semt, 99, 50
ger. Der. Şakuli zaviye ve 260 metre mesafe ile Rlza Uludağ'ın evine ve
keza 1342 sayılı noktası. 187,80 Gr. Dxr. semt, 96. 76 Gr. Der. şak. zaviye ve 30 metre mesafe İle Tuzaklı Köyü Okulunun kuzey • cepheslle
doğu cephesinin birleştiği köşeye ve keza 1382 sayılı noktası. 143 Gr.
Der. semt, 104,50 Gr. Der. şak. zaviye vc 150 metre mesafe ile Şükrü
Çapraz'ın evine, keza 1430 sayılı noktası da, 239 Gr. Der. semt, 106,50
Gr. Der. şakuli zaviye ve 360 metre mwjafo ile Gemi-Tuzakiı Köyü
müşterek mülki hudutların üzerinde
Karaboyluk Köprüsünün güneydoğu ayağının kuzey kösesine bağlantı yapılmıştır.

I
|
I
I
I
I
|
G) İşbu ilan şahsan tebliğ mahiyetindedir.
I
I
I 15 No. lu O. T. K . Başkam Ormancı Üye
Azmi Boğotur
Mustafa BağdatU

B) Köy topluluğu haricinde ve orman içinde kalan tapulu arazilerin
eunrlanman :
1 —• Tuzaklı Köyünden Eskici Mahallesinde mukim Şaziye E r i k
tftmH şahsın Aladağı İsimli mevkiindeki ziraat arazisi (1353 -1357) «a-

I
I
I

I

Hukukçu Üye
Muetafa Mutlu

Bilirkişiler
Ali Osman Kökemli AHU Yazibakam.
1510
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Orman Genel Müdürlüğü 17 No. lu Orman Tahdit Komisyonu Baş.
kanlığından:

Dikilitepe - IIıcaderesi - Demirpınar - Uzunburun Pelitcikderesi - Domuzçukuru ve Kurtkışla
ormanlarının tahdit kısa dayanağı
Karar tarihi: 7, 8, 9, 10, 11, 12 Haziran 1948
Karar numarası: 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697,
«9*.
1 — Balıkesir İline bağlı Merkez İlçesinin Konakpınar Bucağı dâhi
linde Pelitçik Köyü arazi ve emlâki ile alâkalı: Dikenlitepe, Ilıeaderesl,
Demirpınar, Uzunburun, Pelitcikderesi, Domuzçukuru ve Kurtkışla isim
leri ile anılan Devlet ormanlarının sınırları tesbit edilmiş ve bu sınırlar
içinde kalan tapulu ve tapusuz mülk ve topraklarda dahili taksimatları
nazarı dikkate alınmadan yalnız ormana komşu olan yerlere hendek ve
kuru duvar yaptırılmak suretiyle ormanla arazinin sınırları tefrik edil
miştir.
2 — Yukarda adları yazılı Devlet ormanları karışık bir durumdadır.
Saha: Karaçalı, pırnal, ardıç karışık ve serpinti ve kümeler halinde kara
ve kızıl çamı havi meşe baltalığıdır. Devlete alt olan işbu orman k ö y esası
üzerinden tahdit edilerek sınırları aşağıda gösterilmiştir.
3 — Dikenlitepe, Ilıeaderesl, Demirpınar, Uzunburun, Pelitcikderesi,
Domuzçukuru ormanlarının dış s ı n ı n .
Kılcılar Köyü ile Pelitçik Köyünün müşterek sınır noktası olan 15792
numaralı Öküzmezarı noktasından tahdide başlanarak 16028 - 16029 A l i
Işık T. 16030 ibrahim Ç a m T. 16031 A l i Işık T. 16032 Ahmet Şahin T.
16033 Dikenlitepe, 16034 Halil Gül T. 16035 Mehmet Şahin T. 16036 Pirenburnu, 16037 Memiş Çeşmesi 16038 - 16039 Mehmet Şahin T. 16040 - 16041
Mehmet Çmar T. 16042 ibrahim Arslan T. 16043 İsmail Çorak T. 16044
Musa Şahin T. 16045 ismail Çorak T. 16046 Musa Şahin T. 16047 Bayram
Ali T. 16048-16049 Musa Çetin T. 16050 Hüseyin A n k T. 16051 Hasan Avcı
T. 16052 ismail Halat T. ve garbicenubiye 16053 A l i Esen T. 16054 Halil
Gül T. 16055 Deveeyreği, buradan garba ve garbişimaliye 16056 - 1605716058 Mustafa Afacan T. ve şimale 16059 Yakup T a ş T. şark ve şarkışimaliye 16060 Mehmet Gül T. 16061 - 16062 ibrahim Gül T. garp ve garbi
şimaliye 16063 - 16064 Hasan Avcı T. ve şarka 16065 - 16066 Celil ö z t a ş
T. 16067 Yurtyeri ve cenuba 16068 Halil Demir T. garba doğru 16069 16070 ismail Halat T. 16071 Halil Demir T. 16072 Yakup T a ş T. ie073
Halil Kurt T. 16074 Hüseyin Yorulmaz T. ve garba 16075- 16076 - 16077
Çepni mevkii, 16078 - 16079 Ali Doğan T. 16080 Tayölen tepesi, 16081 A l i
Mertaş T. 16082 Eşref Cansev T. ve şimale 16083 Hidayet A y T. 16024
Eşref Cansev T. 16085 Kabataş, 16086 Osman T a ş T. ve cenuba 16087
Ali D o ğ a n T. 16088 - 16089 Eşref Cansev T. ve şarka lb090 ismail Mertaş
T . 16091 Mustafa Kızıl T. 16092 ismail Çoban T. 16093 Eşref Kobar T.
16094 Köy T. 16095 ismail A y T. 16096 Osman Mertaş T. ve cenubuşarkiye
16097 - 16098 ismail Mertaş T. 16099 Ali T a ş T. 16100 - 16101 Mezarlık,
16102 Ali Tekbıyık T. 16103 Mehri Yorulmaz T. 16104 Mustafa Akgül T.
16105 ibrahim Akgi'l T. ve şimale 16106 ismail Işık T. 16107 Mehmet Gül
T. 16108 Meryem Borazan T. 16109 Mustafa Afacan T. 16110 Kocapmarderesi, 16111 Asardibi, 16112 Emin T. 16113 k ö y T. 16114 Söğütlüçeşme,
16115 A l i Türkkan T. ve buradan 15796 sayılı Kılcılar Köyü ile müşterek
hudut noktası Domuzderesi çatı ve Domuzderesi akıntısı istikametine
16116 - 16117 - 16118 - 16119 - 16120 - 16121 - 16122 Domuzderesi, 16123
Mehrideresi ile Domuzderesi birleşik noktası, 16124 - 16125 . 16126 Do
muzçukuru deresi ve bu noktadan şarkışlmall ve şimallşarkiye yine aynı
dereyi akıntısına takiple 16127 - 16128 - 16129 - 16130 - 16131 - 16132 16133 - 16134 - 16135 - 16136 - 16137 - 16138 - 16139 - 16140 - 16141 16142 - 16143 - 16144 - 16145 - 16146 - 16147 Pelitçik deresi ve buradan şi
mallşarkiye Nişantaşı deresi adını alan aynı dereyi mecrasına takiben
16148 - 16149 - 16150 - 16151 - 16152 - 16153 - 16154 - 16155 - 16156 16157 - 16158 - 16159 Nişantaşı deresi ve bu noktadan şlmallgarbîye Söğüt
çük deresi adı ile aynı mecrayı takip ederek 16160 - 16161 - 16162 - 16163 16164 - 16165 - 16166 - 16167 - 16168 - 16169 - 16170 - 16171 - 16172 16173 ve 16174 numaralı Söğütçük deresi ile Hamam deresinin birleştiği
ve Pelitçik Köyü ile Kir ez Köyü müşterek noktasına dayanmakta olan

4 — Kurtkışla Ormaıjı dış sınırı.
16081 numaralı A l i Mertaş mevkiinden b a ğ hattı ile 16286 - 16287 16288 - 16289 - 16290 - 16291 - 16292 - 16293 - 16294 - 16286 numaralarla
çevrili ve tekmil etrafı Kurt arazisi ile çevrili (17.9) hektar genişliğinde
ormandır.
5 — Dikenlitepe, Ilıeaderesl, Uzunburun, Pelitcikderesi, DomuzderesJ
ormanlarının iç sınırı:
Hamam deresi mailesinde 16047 numaradan b a ğ hattı İle 16176 16177 - 16178 -" 16179 - 16180 - 16176 ile çevrili (3.1) hek. Mustafa Çetin
tarlasının ve 16052 den bağ hat tiyle 16181 - 16182 - 16183 - 16184 - 16181
ile çevrili (2.3) hek. İsmail Uzunçay tarlasının ve 16054 ten bağlantıyla
16185 - 16186 - 16187 - 16188 - 16189 - 16185 ile çevrili (3.9) hek. yine İ s 
mail Uzunçay T. nın ve ormanın Kurdupınar mevkiinde 16065 ten b a ğ
hattiyle 16190 - 16191 - 16192 - 16193 - 16190 la çevrili (1.4) hek. Bekir
Ünler T.nın ve 16193 ten b a ğ hattiyle 16194 - 16195 - 16196 - 16197 - 1619816199 - 16194 ile çevrili (4.6) hek. Osman Afacan T. nm ve 16199 dan
bağ hattı ile 16200 - 16201 - 16202 - 16203 - 16200 ile çevrili (1.5) hek.
Hasan ö z t a ş T. nın ve ormanın şimal ve Demirpınar mevkiinde 16203 ten
b a ğ hattı ile 16204 - 16205 Ali Mertaş T. 16206 İsmail A y T. 16207 Mus
tafa Başar T. 16208 Hidayet A y T. 16209 Osman Afacan T. ve buradan
başlangıç noktası 16204 ile çevrili (4.6) hek. tarlaların ve 16209 dan b a ğ
hattiyle 16210 - 16211 - 16212 - 16213 - 16210 ile çevrili (1.6) hek. Hüse
yin A y T. nm ve 16213 ten b a ğ hattı ile 16214 - 16215 Mehmet D o ğ a n T.
16216 A l i Gül T. 16217 - 16218 İbrahim Gül T. ve buradan başlangıç nok
tası 16214 ile çevrili (2.1) hek. tarlaların ve 16218 den bağ hattı ile 16219 16220 - 16221 - 16222 - 16219 ile çevrili (1.8) hek. ibrahim Gül T. nm ve
16222 den b a ğ hattı ile 16223 - 16224 - 16225 - 16226 - 16223 ile çevrili
(1.6) hek. Süleyman T a ş T. nın ve ormanm şimalinde Demirpınar mevki
inde 16226 dan bağ hattı ile 16227 - 16228 Süleyman Cansev T. 16229 is
mail Mertaş T. 16230 - 16231 - 16232 Kocabaş T. 16233 - 16234 Ali Memiş
T. 16235 - 16236 Mehmet Kibar T. ve bu noktadan başlangıç noktası 16227
ile çevrili (11.8) hek. tarlaların ve 16234 ten b a ğ hattı ile 16237 - 16238 16239 - 16240 - 16237 ile çevrili (2.2) hek. Osman Taş T. nın ve 16073 ten
b a ğ hattı İle 16241 - 16242 - 16243 - 16244 - 16241 ile çevrili (1.1) hek.
Hüseyin Yorulmaz T. nın ve yine ormanın şimalinde ve Çepni deresi mai
lesinde 16076 dan bağ hattı ile 16245 - 16246 - 16247 - 16248 - 16245 ile
çevrili (2.1) hek. Mustafa Alkaya T. s ı n ve 16248 den bağ hattı ile 16249 16250 - 16251 - 16252 - 16249 ile çevr..i (1.7) hek. ismail A y T.nm ve
16252 den b a ğ hattı ile 16253 - 162.Î4 - 16255 - 16256 - 16253 ile çevrili
(1.8) hek. ibrahim Kök T. nm ve 16079 dan bağ hattı ile 16257 - 16258 1G2G9 - 16260 - 16257 ile çevrili (1.3) hek. Feyzi oğlu Mehmet T. nın ve
ormanın garbişimalisinde ve Nişantaşı deresi mailesinde 16086 dan b a ğ
hattı ile 16261 - 18262 - 16263 - 16264 - 16261 ile çevrili (1.4) hek. Hasan
Agılkaya T. nm ve ormanın cenubunda Mehri ve Çam dereleri ortasında
sırt ve mailede 16105 ten b a ğ hattı ile 16265 - 16266 - 16267 - 1626816265 ile çevrili (2.1) hek. Mustafa Çam T. nın ve 16268 den b a ğ hattı ile
16269 - 16270 Mehmet Çam T. 16271 - 16272 - 16273 Mustafa Çam T. ve
buradan başlangıç noktası 16269 ile çevrili (3.9) hek. tarlaların ve 16273
ten bağ hattı ile 16274 - 16275 - 16276 - 16277 r 16274 ile çevrili (2.8) hek.
Süleyman Yılmaz T. nın ve 16277 den b a ğ hattı ile 16278 - 16279 - 16280 16281 - 16278 ile çevrili (1.3) hek. Himmet T. nın ve 16113 ten b a ğ hattı
ile 16282 - 16283 - 16284 - 16285 - 16282 İle çevrili (1.9) hek. Hasan öz
tarlalarının fiilî durumları tesbit edilmişlerdir.
6 — 3116 numaralı Orman Kanununun emrettiği şekilde Devlet adma
tahdidi yapılan bu ormanlarda Devletten başka resmi ve özel hiçbir m ü 
essese ve şahsın mülk ve toprağı veya herhangi bir hakkı yoktur.
7 —Tahdit zabıt defterinden çıkarılmış olan bu hulasa ile 1/10.000
mikyaslı haritası 24 Haziran 1948 tarihine raslıyan Perşembe günü Pelit
çik Köyü k ö y odasına asılarak ilân olunmuştur.
8 — Komisyon kararına razı olmıyanlar köydeki ilân tarihinden
itibaren üç ay zarfında mahallî mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler.
Bu müddet içinde itiraz olunmazsa karar kesinleşir.
17 No. lu O. T. K . Başkanı
Memduh Olgag

Ormancı Ü y e
Tahsin Kökkaya,

Hukukçu Ü y e
Reha Alpaslan

Ehlivukuflar
thrahim Gök

Mustafa Atak
2862

Sahile: 15412
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Orman Genel Müdürlüğü 22 numaralı
Başkanlığından:

Orman Tahdit & o n u « y o m

ben Masırlıdere aşılarak Beşir Koral zeytinliği komşuluğu 671 - 672
H a k k ı Dumanlı takiben Mustafa Ekşi meyvalığı 673 e kadar devam etmiş
tir. 673 - 674 Mümin Tenioesu, kuzeyi 674 Ragıp" Saka, 675 - 653 Ziya
E k ş i b a ğ ve zeytinlik komşulukları ile Masırlıdere tekrar aşılarak poli
gon kapatümış kısmen tahrip edilmiş % 70 ç a m ve % 30 m e ş e a ğ a ç l a 
rını İhtiva eden Masırlı Ormanı Devlet lehine tahdit edilmiştir.

Kazdağı silsilesi Yüksektepe, Kapaklı, Dumanlı, Çakmakboğazı,
Gürlek, Yurtpmarı, Kurudere ve Masırlıdere Devlet
ormanlarının Tahtaköy ile dış komşuluğuna
ait tahdit kısa dayanağı

4 — Masırlı Ormanının güneyinde Çamhbel mevkiinde ve orman İçe*»
sinde Hasan Matlı'ya ait armutluk ve zeytinliğe ibraz edilen tapu sene
dine göre yüzeyi tefrik edilip 664 - 665 - 666 - 667 rasat noktalariyle çev
rilerek sahibi lehine tahdit edilmiştir.

1 — Tahtaköy Edremit İlcesine bağlı v« İlce Merkezinin b&tısındadır.
2 — Esas silsile ormanlarının Tahtakuşlar Köyü ile dış komşuluğu
nun sona erdiği Havuzlarbaşı mevkiinde 611 sayüı rasat noktasından baş
lanılarak 633 - 634 rasat noktalarına I s m a ü Kar'a ait, 634 - 635 - 636
Basri Şarlak, Kurudere aşılarak 637 - 638 Hüseyin Erden, Mehmet Zengin
639 - 640 Salih Derinkazık, Kurudere geçilerek Mehmet Yalçın, 640 - 641
Akif Bülükbaşı, 641 - 642 Hallt Uşaklı, 642 - 643 Halit Uşaklı'yı takiben
Kurudere ötesi Mustafa Ekşi, 643 - 644, 645 Salih Ekşi, Halil Akbıyık,
Şakir Sunay, Ömer Çakmak, 646 - 647 Güre Köyü yolu kesilerek Ziya
E k ş i 647, R a g ı p Saka 647 - 648 - «49 Resim Pehlivan, 649 - 650 - 651 İ s 
mail Kara zeytinlik, meyvalık, bağ ve bahçe komşulukları ile Kumluk mev
kiinde 652 rasat noktası ile Kavaklar'da k ö y sınırı sona ermiş ve Gürs
K ö y ü sınırına varılmıştır.

5 — Edremit - Bayramiç mülki hudutları üzerinde Avcılar Köytt
sınırı nihayeti ı(Kartalçimen tepesi) 444 sayılı rasat noktasından de
vamla 676 - 677 - 680 Oğlanuçtu tepesi, 678 - 680 Kuşboku tepesi mahalr
linde Güre Köyü mülki kuzey hududuna varılmıştır.
6 — Tapulu ve tapusuz fiili vaziyet esas alınarak tesbit edilen or>
man sınır hattı içersinde kalan ve günlük tutanaklarda zikredilen dik
melik ve bağlara muteber vesaik İbraz edilmemiştir.
7 — Bu sınırlama hendek ve sabit kayalarla araziye tesbit «dllmlf
re krokisinde gösterilmiştir.
8 — Yukarda sayılan tesbit olunmuş smır İçersinde kalan % S0
m e ş e ağaçlarını ihtiva eden ç a m koru Devlet ormanlarına hiç bir hale
ve mülkiyet iddia edilmemiş ve Devlet lehine tahdit edilmiştir.
3116 sayılı Orman Kanunu gereğince keyfiyet ilân olunur.
Bu ilân şahsa tebUğ hükmündedir.

3 — Esas ana poligonun 646 sayılı rasat noktasındaki sınır İşareti
hendekten 653 rasat noktasına bağlanarak Tahtaköy'ün doğusuna dü
şen Masırlı orman parçasının tahdidine başlanmıştır. Batısı 653-654-655656 Kurudere'ye kadar Mehmet Göle Kurudere'den 656 - 657 rasat nok
taları arasında Nevreste Ersan, Esma Göle, 657 - 658 Ayşe, A l i Akan,
658 - 659 - 660 - 661 Kurudere'ye kadar N â z ı m Kapaklı, 661 N â z ı m K a paklı'yı takiben Salim Kaya, iki kuru dere arası Ali Efe zeytinlik ve b a ğ
komşulukları ile 662 rasat noktasında Ilıca yoluna varılmıştır. Güneyi
662 - 663 - 668 - 669 Hıca - Kocatepe yolunu takiben İlerlenmiş, 669 - 670
Hasan Matlı d i k m e l i ğ i D o ğ u s u 670 - 671 Hanife İnal zeytinliğini taki-

22 No. lu O. T . K . B a ş k a m
N. Tuncalt

Hüseyin

«e»

ı .

Ormancı Ü y e
K. Savran

Tahtaköy bilirkişileri
Karabacak
Mustafa

Hukukçu Ü y »
J.. E. Bolak

Ekşi

•

İLÂNLAR
M . S. B. Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
1 — <3400) aded galvanizli benzin bidonu kapalı zarfla satın alına
caktır.
2 — Muhammen fiyatı 1(306.000) Ura olup g e ç i d teminatı (15.990)
liradır.
3 — İhalesi 24 Ocak 1949 Pazartesi g ü n ü saat 16 da M . S. Bakan
lığı Satmalma Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartnamesi her g ü n öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir ve (1.530) kuruş mukabilinde verilir.
5 — İsteklilerin 24 Ocak 1949 Pazartesi g ü n ü saat 15 e kadar teklif
mektuplarım Komisyona vermeleri
4025 / 4-4

Ankara Defterdarlığındanf
Memur konutları kaloriferlerinin 194» yılı İhtiyacı İçin lüzumlu
3000 - 3500 ton kömürün nakliyesi ve 1000 ton külün boşaltılması İşi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
Muhammen bedel beher tonu dört Ura hesabiyle (18.000) lira, bu
işe ait geçici teminat miktarı da (1.350) liradır.
Eksiltme 4 Şubat 1949 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on beşte
Ankara Defterdarlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32nci maddesine göre tanzim ede
cekleri teklif mektuplarlyle geçici teminatlarım muhtevi kapalı zarflan
en g e ç eksiltmenin yapılacağı g ü n saat on dörde kadar komisyon baş
kanlığına vermeleri lâzımdır.
Bu İşe alt şartname bedelsiz olarak Milli E m l â k Kaleminde görü
lebilir.

179/4-3
m
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından :

Karaman C. S a v c ı l ı ğ ı n d a n :

«Fort yedek malzemesi alınacak»
1 — Birliklerimizde bulunan Fort marka kamyonlar İçin 85 kalem
muhtelif yedek malzemesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Tahmi
ni bedel 16.578 Ura 30 k u r u ş olup muvakkat teminatı 1.243 lira 43 ku
ruştur.
2 — Kapalı zarf eksiltmesi 28 Ocak 1949 Cuma g ü n ü saat 15,30
dadır.
Malzeme listesi ve teknik şart her g ü n komisyonda görülür ve be
delsiz alınabilir.
3 — İsteklilerin teklif mektuplarım kanuni tarifat dâhilinde ve
Hdnd maddede yazılı saatten bir saat öncesine kadar Gümrük Muhafaza
Genel Komutanlığı Merkez Satmalıma Komisyonuna vermeleri ilân olunur.
83/4-S

1 — 1949 malî yılı Karaman Cezaevi ekmek ihtiyacı Hükümetin ka
bul ettiği tipten ve miktar üzerinden 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı
zarf usuliyle 8/2/1949 Salı gününe kadar eksiltmeye konulmuştur.
2 — Şartname Karaman C. M . UmumiUğlndekl dosyasında olup bu
radan parasız alınabilir.
3 — Günlük İhtiyaç asgari 110 âzami 125 aded ekmektir. Teminat
ımiktan bugünkü Karaman Belediye rayici olan 750 gram 30 kuruş hesabile 15.750 lira yüzde yedi buçuk hesabiyle 1.181 Ura 25 kuruştur.
4 — Taliplerin teminat makbuzlarlyle bu kabil taahhütlere gire
bileceklerine dair vesikaları 11e birükte teklif mektuplarını en g e ç 8/2/1949
Salı günü saat 14 e kadar Karaman C. M . Umumiliğinde teşekkül edecek
komisyona vermeleri veya göndermeleri ilân olunur.
185/3-1
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TReamî Gazete!

Mihalıççık Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Mihalıççık İlçesinin Dinek Köyünden A l i Osman oğlu Nuri Işık ta
rafmdan bu köyün Durallar Mahallesi yanında ve Aşığıntaria mevkiinde
doğusu Baki Kandemir, batısı ark, poyrazı Kadir Gülsün ve güneyi A h 
met Yarış ile çevrili iki dekar miktarında ve 1.200 lira değerinde bir
parça tarlayı yirmi b e ş seneden beri malik sıfatiyle zilyed ve tasarruf
bulunduğu cihetle Medeni Kanunun 639 uncu maddesi mucibince bu
gayrimenkullerin kendisi namına tapuya tescil edilmesinden bahisle a ç 
tığı dâvanın yapılmakta olan yargılamasında:
(Bu gayrimenkul üzerinde gerek murislerinden İrsen intikal etmek
ve gerekse bilfiil zilyed ve tasarruf etmek suretiyle bir hak iddia eden
lerin y a y ı m tarihinden itibaren bir ay İçinde Yargıçlığımıza başvurma
ları y a y ı m l a n m a k suretiyle tebliğ olunur.
184//1-1

Hâlis evleri ile çevrili 296 metrekareden ibaret Hacı Kavaz oğluna ait
hanenin tapu sicillinde kaydı olmamasından ve ölümiyle oğulları Halit ve
Tayfur ve Abdurrahman'ı terk etmesinden ve Tayfur'un 325 tarihinde
üç hissede bir hissesini kardeşi Halife haricen bilinmiyen bir beddelle sat
m ı ş olmasından ve Halit kızı Kadriye tarafından tescili istenilmesinden
Tayfur'un ise 330 tarihinde ölümiyle o ğ p l l a n Nuri ve Hamdi'yi ve Nu
ri'nin ise 1939 yılında ölümiyle karısı Afife ile evlâtları Zeki ve Neeatt
ve Bakıye'yi terk ettiğinden ve bunlardan Hamdi'nin 20 yıl evvel Kars IHnin Göle ilcesine gitmesinden ve Nuri veres el erinin de izmir ımıntekasuMia
iseler de adresleri bilinemediğinden ve hayat, mematları ise m a l û m olma.dığmdan İşbu tescil isteği hakkında herhangi bir suretle iddia ve itiraz
da bulunanların ellerindeki belgeleriyle birlikte bir ay İçinde Erzincan
Tapu SicU Muhafızlığına resmen müracaat «bmel«rl Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunu gereğine» ilân elunur.
194
• ••••

a

Pasinler Asliye Hukuk Yargıçlığından:
Besni Sulh Hukuk Yargıçlığından:
Davacı Hasankale'nin Emlrşeyh Mahallesinde Hasan Kişi ve Ket
hüda Mahallesinde Recep Şenyurt, Camikebir Mahallesinde Tayyar Ko
rucu vekilleri CemU Karasu'nun dâvâlı aynı mahallede Aliye ve Zile İlçe
sinde Hüsamettin Gültekin, Binnaz Gültekin, Tahsin Gültekin, Selâhattln
Gültekin, Fahriye Gültekin, Fevziye Gültekin, Fikriye Gültekin ve Pasin
ler Tekel Memuru Rıza Gültekin ve Hasankale'nin Camikebir Mahallesin
de A l i Dursun aleyhlerine ikame eylediği cebrî tescil ve tazminat dâva
sının yapılan yargılamasında:
Dâvâlılardan Fahriye Gültekin adma çıkarılan davetiyenin ikamet
gâhı belli olmadığından tebliğsiz iade edilmiş olduğu görülmekle, tebli
gatın ilânen icrasına karar verilmiş olduğundan davetiye yerine kaim
olmak üzere dâvâlının veya vekilinin yargılamanın bırakıldığı 14/2/1949
Pazartesi günü saat 10 da hazır bulunmaları ilân olunur.
153

İmroz Sulh Hukuk Yargıçlığından :
Davacı İmroz'un Zeytinli Köyünden Kalyopl Papa Kostantt vekili
aynı köyden Sofokll Kiryakopedi İle dâvâlılar aynı köyden Asanina L i yotedo kızı Kail, oğlu Panayot ve K'aterina Papa Kostanti kızı Marlya
oğlu Dimitrl vekili Katerina Kiryakopedi haklarında yapılmakta olan
taksim ve şüyuun izalesine mütedair dâvanın duruşmasında:
Dâvâlılardan Asanina Liyotedo oğlu Panayot'a çıkarılan davetiyenin
adresi meçhul olduğundan bahisle tebliğsiz geri çevrildiği görülmekle
kendisine İlânen tebliğine karar verilmiştir.
4/2/1949 tarihine müsadif Cuma saat 9 da İmroz ıSülh Hukuk Yar
gıçlığında yapılması mükerrer duruşmaya gelmediği veya bir müdafi
göndermediği takdirde hakkında gıyap kararnamesi çıkarüacağı davetiye
m a k a m ı n a kaim olmak üzere ilân olunur.
156

Gümüşhacıköy Asliye Hukuk Yargıçlığından:

Gıyap k a r a »
Dosya : 48/67
M ü d d e i : Besni'nin Hamra Mahallesinden Ahmet oğlu Mamo Örs ve
aynı mahalleden Duran,oğlu İsmail ö r s .
Müddeaaleyh: Hamra Mahallesinden Seydl oğlu Memet,
Davacılar tarafından aleyhinize ikame olunan taksim dâvası üzeri
ne ve Şeydi oğlu Memet'in ikametgâhı anlaşılamadığından davetiyenin
ilânen tebliğine karar verilmiş ve Resmî Gazete'nln 21 Aralık 1948 g ü n
ve 7085 sayılı nüshasında duruşmanın 28/12/1948 gününe muallâk olduğu
İlân edilmiş olup mumaileyh mezkûr günde mahkemeye gelmediği gibi bir
vekil de göndermediğinden ittihaz edilen gıyap kararının da İlânen mez
k û r gazete ile ilân edilmek üzere mahkeme 15/2/1949 tarihine müsadif
Salı günü saat 9 a talik kılınmış olduğundan tarihi tebliğden İtibaren
beş gün zarfında itiraz etmediğiniz surette, mahkemeye kabul olunmıyacağınız tebliğ olunur.
152

Darende Asliye Hukuk Yargıçlığından:
948/189
Darende'nin Beybağı Mahallesinden Havlı oğullarından Tevfik Meh
met karısı Fatma özoğul'un 40 seneyi mütecaviz bir zamandan beri bilâ
niza ve fasıla ve malik sıfatiyle tasarruf ettiği ve namına tapuca tescilini
istediği gayrimenkul Darende'nin Beybağı Mahallesinde Küllemecaml
mevkiinde tarafları Kıcık Mehmet, garben kısmen Kıcık Mehmet ve kıs
men de Nalbant Hacı vereseleri bahçeleri, şimalen ırmak ve cenuben Bahçeyolu ve Hacı AH ve Ahmet Kılıç ve d a ğ ile çevrili hane bahçede bir
hak iddia edenlerin ve dâvaya müdahale etmek Istiyenlerin 26/1/1949
gününden evvel Darende Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri
ilân olunur.
225 / U l

948/166
Gümüşhacıköy İlçesinin Artıkabat Mahallesinden ölü Mehmet karısı
ve Abdullah kızı Fatma Şişman vekili ibrahim Baloğlu tarafından açılan
tapu tescili dâvasında:
Müvekkili adma tapuya tescilini İstediği Artıkabat Mahallesinin
Yenlpınar mevkiinde 350 lira değerinde sarkan Sıddıkoğlu Ahmet kızı
Saniye Şahbaz, garben A y ş e Sarıtepe, şimalen Sait ve Abdullah Yıldızlar,
cenuben ibrahim Baloğlu tarlalariyle çevrili bulunan bir kıta tarlayı m ü 
vekkili 23 seneden beri iyi niyetle yedinde ve ziraatinde ve temellükünde
bulundurduğundan müvekkilesi adına tapuya tescilini talep ve dâva et
mekte olduğundan bu hakka dair bir hak iddia eden varsa bütün sübut
delilleriyle birlikte Yargıçlığımıza tarihi ilândan itibaren üç ay içinde
müracaat etmeleri ilân olunur.
187

Erzincan Tapu S. Muhafızlığından:
Erzincan'ın Urek Köyünün Köyiçi mevkiinde doğusu Hasan Şerif
A k b a ş hanesi, batısı ve kuzeyi yol, güneyi İ s a Bey vârisleri Muhlis ve

" n.-..«
İlgaz Sulh Hukuk Yargıçlığından:
İlgaz'ın A ş a ğ ı m e y d a n Köyünden Bekir Kurt tarafmdan İlgaz Sulh
Hukuk Mahkemesine açılan A ş a ğ ı m e y d a n Köyünün Kızılpare diğer adı
Meydanbağları Mevkiinde sarkan Kale Köyünden Sadık Yaman, şimalen
Bekir Kurt, garben Dağlı Mustafa, Cenuben Yahya ve Mehmet Kara ile
çevrili taşıtsızm 25 seneden fazla bir zamandan beri tasarrufu altında
olup adma tapuda kaydı bulunmadığından adma tapuya tesciline dair
dâvanın yapılan yargılamasında:
Tescili istenen taşıtsız üzerinde hak iddia edecek şahısların bu hak
larının korunması bakımmdan dâva özetinin Resmî Gazete İle İlânen
tebliğine mahkemece karar verilmiştir. Karar uyarınca tescili istenen
taşıtsız üzerinde hak iddia edeceklerin süresi içinde İlgaz Sulh Hukuk
Mahkemesine müracaat etmeleri aksi takdirde bu haklarından v a z g e ç 
m i ş sayılacakları ilânen tebliğ olunur.
222/1-1

Stfhife: 15414
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E l e ş k i r t ' A s l i y e Hukuk Y a r g ı ç l ı ğ ı n d a n :

Eleşkirt'in Davutkomu Köyünden
dâva etmektedir.

948/145

Bu gayrimenkullerde hak iddiasında bulunan ş a h ı s l a n n İlân tari
hinden itibaren 15 gün zarfında mahkemenin 948/152 sayılı dosyasma
m ü r a c a a t l a n İlân olunur.

Sıra

No.
1

Köyü

Mevkii

Davutkomu Gljmlnik ta
rafında
Köyaitmd»

Cinsi

Dö.

Hudutları

Cayır

10

Tarla

2

Şarkı Akarsu, garbı Büyük
tepe, şimali yol, cenubu
Seylâp ve Fahrettin çayın.
Şarkı yol, garbı yol, şimali
Akarsu, cenubu hanesi,
Şarkı yol, garbı çay, şimali
Akarsu, cenubu Akarsu,
Şarkı yol, garbi Çay, şimali
K e v ş e n yolu, cenubu hâli,
Şarkı Taşlıtepe, garbı yol,
şimali Büyükdere,
cenubu
Büyükdere,
Şarkı Büyüktepe, garbı yol,
şimali dere, cenubu Büyük
dere.

Gljmlnik ta
rafında

Çayır

Gljmlnik ta
rafında

Tarla

15

Gljmlnik ta
rafında
Köyüstünde
Çayır

Çayır

10

Köyi cinde

140

Şarkı hâil, garbı yol, şimali
tarlası, cenubu
Fahrettin
yol,
Şarkı Büyük taşlı tepeler,
garbı Darboğaz, şimali sırt
cenubu sırt,
Şarkı Mehmet oğlu Fahret
tin Bamahğı, garbı yol, şi
mali kendi tarlası, cenubu
yol.

Yukarda hudut ve sair evsafı yazılı dokuz parça gayrimenkulun
Kanunu Medeninin 639 uncu maddesi gereğince babalarından intikalen
adlarına tesciline karar verilmesini Eleşkirt'in Davutkomu Köyünden Da
vut e v l â t l a n Hayrettin, Emine ve Yusuf Dağbakan talep ve dava etmek
tedirler.
Bu gayrlmenkullerde hak iddiasında bulunanların ilân tarihinden
İtibaren 15 g ü n zarfında mahkemenin 948/145 sayılı dosyasına müracaat
ları İlân olunur.

Mevkii

Köyü

Miktan
Cinsi dönüm
10

Gljmlnik tara- Çayır
fmda

2—

Gejo tarafında

5

8—

Köy karşısında Tarla

8,

4—

Gejo tarafında

6—

Yağmurlu Köyünden Hüseyin oğlu Mehmet A l i ÖztopraJk A k ç a d a ğ
Asliye Hukuk Yargıçlığına müracaatla Hazineyi Maliyece kendisine ve
rilen Çeltikyerl mevkiinde bir ve Üçhüyuk mevkiinde bir k i ceman iki
parça tarla kendisine verilirken tapuya yanlışlıkla Hasan A ğ a n ı n Meh
met Ali oğlu Hüseyin oğlu Mehmet AU olarak yazılmıştır. Bu kaydın
Hüseyin oğlu Mehmet Ali ö z t o p r a k olarak düzeltilmesini İstemiştir.
Hân tarihinden İtibaren bir ay içinde açılacak İsim tashihi dâva
sından mutazarnr olanların salahiyetli mahkemeye müracaatlarının te
mini ilân olunur.
19S

Devlet Havayollan Genel Müdürlüğünden :
Kereste ve muhtelif cins hırdavat malzemesi alınacak
1 — Yeşilköy Hava Meydanının ihtiyacı İçin kapalı zarf usulü Üe
muhtelif cins hırdavat malzemesi ve aynca kereste alınacaktır.
2 — Kerestenin muhammen bedeli 15.236 lira 70 kuruş, geçici te
minatı 1.142 lira 75 kuruş ve hırdavat malzemesinin muhammen bedeli
4.607 lira 50 kuruş ve teminatı 345 lira 56 kuruştur.
3 — Kerestenin ihalesi 7/2/1949 tarihine raslayan Pazartesi günü
saat 11 de ve hırdavat malzemesinin ihalesi de aynı tarih ve günde saat
11,30 da Yeşilköy Hava Meydanında toplanacak Komisyonda yapılacaktır.
4 — Bu malzemeye ait İhtiyaç belgesi Yeşilköy Bölge Meydanlar
Başmüdürlüğünde görülecektir.
5*— İstekliler usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarflarım
İhale saatinden bir saat evvel mezkûr Komisyona vermeleri illân olunur.
231 / 4-1

Esas : 947/886

948/152

1 — Davutkomu

A k ç a d a ğ Asliye Hukuk Yargıçlığından :

Ceyhan Asliye Hukuk Yargıçlığından;

189

Sıra
No.

Hamza oğlu A l i Alpaslan talep ve

»

>

6—

AttarkomuTa.

7 —

Köyiçinde

»

« « » » 1

Şarkı Darboğaz, garbı
yüktepe, şimali K a s ı m
Mehmet tarlası, cenubu
ve Kasım oğlu Mehmet
lası,

Bü
oğlu
sırt
tar

Şarkı sırt, garbı yol, şimali
sırt, cenubu hâli ve yol,
Şarkı sırt, garbı sırt ve Sırataşlar, şimali Büyüktaş ve
sırt, cenubu sırt ve kendi
çayın,
-Şarkı hâli ve dere, garbı Ali
oğlu Ömer tarlası, şimali de
re, cenubu Şabo yolu,
Şarkı Mihrall İşgalindeki ça
yır, garbı Ahmet İşgalindeki
çayır, şimali A l i tarlası, ce
nubu dere,

2

>

Hududu

2

Şarkı AU ç a y ı n , garbı yol,
şimali Mehmet çayın, cenu
bu dere,
Şarkı Kâlo oğlu Güllü evi,
garbı Ahmet oğlu Ali evi,
şimali ark. cenubu sırt ve
ark.

Yukarda hudut vesalr evsafı yazılı yedi parça gayrimenkulun adma
Kanunu Medeninin 639 uncu maddesi gereğince tesciline karar verilmesini

Davacı Ceyhan'ın Muradiye Mahallesinden ölü S a ğ ı r Osman oğlu
Recep Sağır tarafından Ceyhan Asliye Hukuk Mahkemesine açılan ma
lûm gayrimenkulun tescili dâvasında:
Ceyhan'ın Muradiye Mahallesi İstasyon yolunun batı mevkiinde kâin
doğusu istasyon yolu, batısı Kapin oğlu, Poyrazı Pamuk Ömer ve Mus
tafa, kıblesi Tozluklu Hüseyin ve Mustafa İle çevrili bulunan Ik) dönüm
arsa ve İçerisine inşa edilmiş bir bap huğun 332 yılından beri yedinde bu
lunmasından namına tescilini istemiş olup iş bu gayrimenkulde iddiayı
hak edenler olduğu takdirde tarihi ilândan İtibaren bir ay zarfında mah
kemeye başvurmaları ve yargılamanın da 7/2/1949 gününe bırakılmış ol
duğu lüzumu ilân olunur.
191
Esas : 948/576
Davacı Ceyhan'ın Muradiye Mahallesinden Şeker Mustafa verese
sinden karısı Elife Toktaş ve oğlu Mahmut Toktaş ve diğer oğlu Meh
met Toktaş ve kızı A y ş e Toktaş ve ölü kızı Emine kocası nefsine asa
leten küçük oğlu Mustafa'ya velâyeten Mehmet Duralı ve ağlu Hasan
Duralı tarafından ikame olunan tescil dâvasının yargılanmasında:
Ceyhan'ın Hacılarhuyugu mevkiinde vâki sarkan sığır yolu, garben
Bombacı Hüsnü tarlası, şimalen Uzun Adem veresesi ve Mehmet Üstünbaş ve Mustafa ve Şeker Mustafa veresesi ve Mehmet Koyuncu, cenuben
Şeker Mustafa veresesi ile çevrili 80 dönümden İbaret olan tarla boş ve hâli
İken davacıların murisi 40 sene evvel İmar ve İhya ederek Ölünceye kadar ta
sarrufunda kalmış olup ölümünden sonra da davacılar tarafından bugü
ne kadar nizasız ve. fasılasız hüsnüniyetle malik sıfatiyle tasarruf edegelmekte olduklarından namlarına hisseleri nispetinde tescilini
istemiş
olup işbu gayrimenkulde bir iddiayı hak edenler oiduklan takdirde
tarihi İlândan itibaren bir ay zarfında mahkemeye başvurmaları ve mu
hakemenin de 11/2/1949 gününe bırakılmış olduğu ilân olunur.
192
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Gümüşhacıköy - Ortaokul Kurma ve Yaptırma Derneği
Kuruluş,

—

maksat, unvan ve merkezi

Kurul, İdare Meclisine karşı mesuldür.
15 — Senede bir Genel Kurul toplantısı yapılarak s e ç i m yenilenir,
idare Meclisi lüzum görürse derhal kendisini festi ederek Genel Kurulu
yeniden seçim yapmak üzere toplantıya çağırabilir.

1 — İşbu statünün altında adlan, soyadlan ve İ k a m e t g â h l a n ya
zılı kurucu üyeler bu statü içindeki şartları kabul etmişlerdir,
Maksat:

16 — Elde mevcut nakit ve malzeme senet mukabilinde Okul ida
resine okul faaliyetine başladığı günden itibaren hemen devredilir.

2 — Derneğin gayesi İlce İhtiyacını karşılamak için bir ortaokul
binası kurmaktır. Bu işin başarılması için bütün tetbirleri alabüir. (ga
yesine yarayan menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir.)

17 — Dernek gayesine ulaştıktan sonra bir genel toplantı İle ken
dini fesh eder.
18 — Derneğin gaye ve maksadına uygun hareket etmeyen üyeler
idare Meclisi tarafından derhal tart edilir. Yerine yedek üyelerden birisi
intihap olunur.

Unvanı:
3 — Kurumun adı (Gümüşhacıköy Ortaokul Kurma vs Yaptırma
Derneği) dır.

19 — Derneğin Tüzüğü icap ederse İdare Meclisi tarafından de
ğiştirilebilir.

Merkezi:

Kurucu

4 — Gümüşhacıköy Ucası, faaliyet bölgesi Ece şuurlarıdır»
öeMr

Adı ve soyadı

kaynaklan:

5 — tice sınırlan dahilindeki vatandaşların teberru ve yardımlan
ve bu hususta yapılacak diğer teşebbüslerdir. |(Bunlar Yönetim Kurulu
tarafından düzenlenecektir.)
Derneğin

rum

ö n e m l i bir yolsuzluk görürse İdare Meclisini derhal toplantıya ça
ğırabilir.

t

6 — Derneğin organları şunlardır,,

D o ğ u m yeri
G. Hacıköy

işi

Mahallesi

Belediye Reisi

Artıkabat

Mehmet Kızıklı

>

Tüccar

Hacıyahya

ibrahim Baloğlu

*

Arzuhalci

Artıkabat
Cumara

Emin Özkılavuz

organları:

üyeler

Osman TangaJ

*

Tüccar

Arif Y ı ğ m a n

*

Tüccar

Saray

Tüccar

Hacıyahya

A ) Genel Kurul

Sami Kılavua

B) idare Meclisi

Rıza Karalı

Artıkabat

Lûtfullah ö z g ü m ü f

•

Tüccar

C) Yönetim Kurulu

Tüccar

Saray

İD) Denetleme Kurulu.

Mustafa Güler

%

Tüccar

Saray

»

Tüccar

Artıkabat

7 — tice halkının hepsi Genel Kuruldur. Toplantı yeri Halkevi sa
lonu veyahut Yönetim Kurulunun göstereceği bir yerdir.

Mehmet Okay
Mehmet ö z k ı n a h
Abdullah Bozkurt

Vazifesi:
8 — Kendi aralarından (44) kişilik bir idare Meclisi seçmek ve
genel toplantılarda dilek ve arzularım, İşin yürümesi için kanaatlarını be
yandır.

*

>

Nuri Özsoy

Meclisinin kurulusu s

İdare

Meclisinin kuruluş

ve vazifeleri:

10 — idare Meclisi Reisi tice Kaymakamıdır. Meclis Kendi (arala
rından İki reis vekili ve iki kâtip seçer.
11 — Meclis, mevcudunun yarısının bir fazlaslyle toplanabilir.
12 — İşi yürütmek maksadlyle aralanndan en az yedi ve,en çok
dokuz kişilik bir Yönetim Kurulu ve üç kişilik bir Denetleme Kurulu

seçer.

Yönetim

Kurulunun vazifeleri :

[Fevkalâde hallerde Meclisi toplantıya çağırabilir.
İcap

eden defter ve

dosyaların tutulmasını kendi ar alarmda karar

laştırır.

14 — Denetleme Kurulu ayda

Tüccar

Cumara

Kasap

Artıkabat

özfırat

Mehmet A l i Clvek

Yapılan şikâyetleri dinler. Ve tetkik
lantıda İdare Meclisine arzeder.

eder.

kontrol

eder.

*
»

Mustafa Kavalah
Osman Şen^

*

Bakkal

Çay

Tüccar

Hacıyahya

Tüccar

Çay

Bakkal

Saray

Mehmet Kutluata

*

Tüccar

Alâattin Gürler

>

Ziraat T k .

Abdullah Tezcan

>

Tüccar

Çay

Faik Yüksel

»

Bakkal

Hacıyahya

Bakkal

Hacıyahya
Artıkabat

Nazmi Ertürk

Cumara
Cumara

Sıtkı Özata

»

Veznedar

Şadi ö z e r

*

P. T. T. Şefi

Artıkabat

Tapu Memuru

Artıkabat

Gelir Memuru

Hacıyahya

»

Sami Can
Ahmet Kırmızı
Muammer Kibaı

>

Mehmet Atay

Çerezci

Hacıyahya

H . Tabibi

Çay

Terzi

Artıkabat

Arzuhalci

Cumara

Bayram Yenilsr

»
*

Bakkal

Çay

Mustafa Kılavuz

>

Tüccar

Saray

Mustafa ö z s o y

>

Tüccar

Hacıyahya

Miktat Koyun

>

Tüccar

Hacıyahya

Ziya Imir

Bakkal

Artıkabat

Tavit Teyin

Tüccar

Çay

»

Tüccar

Çay

3

Tüccar

Çay

»
»

Leblebici

Cumara

.Osman Günensay

Fen Memuru

Cumara

Salih A y g ü n

>

öğretmen

Çay

İshak Boynukalın
Ohennes Sabuncu

bir hesaplan

Hacıyahya

».

Abdulah Çerezci

Denetleme Kurulunun vazifesi t

Hacıyahya

Mehmet Özdıkmen

Dursun özüdoğru

13 — Kurul, aralanndan bir reis, bir kâtip, bir veznedar ve bir
sayman seçer, idare Meclisinin vereceği direktifler dairesinde hareket
etmekle beraber icap eden gelir kaynaklarını s a ğ l a m a y a , işin daha ve
rimli bir şekilde yürümesi için de tedbirler almaya salâhiyettar olup her
üç ayda bir İdare Meclisini toplantıya çağırarak müzakere eder.

Tüccar

»

Ahmet Erdöl

inşaatın yapılması ve İdamesini temin maksadlyle icabeden teşek
külleri de kurablUr. Verecekleri direktifler çerçevesinde işin yürüyüp y ü 
rümediğini, Derneğin resmen kuruluş tarihinden itibaren üç ayda bir
toplanarak kontrol eder.

Hacıyahya

Hakkı Özdarends

Ali

9 — Bu Meclisin Kaymakam, Belediye Reisi, ilçenin siyasi parti
başkanları, her partinin ilce mahallelerinden gösterecekleri birer temsilci
ve bucakların siyasi parti b a ş k a n l a n bu meclisin tabu üyeleridir. Bunun
dışındaki idare Meclisi üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir.

Cumara

Tüccar
Tüccar

Ömer Özdemır
İdare

Tüccar

Keyfiyeti üç aylık top
106 /1-1
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Kırıkkale Sulh Hukuk Yargıçlığından :

lamanın da 10/2/1949 Perşembe günü saat 9,20 ye talikına karar verilmiş
olduğundan mezkûr g ü n ve saatte dâvâlı Cevdet'in bizzat gelmediği veya
musaddak bir vekil göndermediği surette gıyabında duruşma yapılacağı
davetiye ve dâva dilekçesi m a k a m ı n a kaim olmak üzere ilân olunur.

Dosya No. 948/380
Kırıkkale'de DâvaveklU Cemal Ayanoğlu'nun açtığı tapuya tescil
dâvasının yapılmakta olan yargılamasında: Kırılkkale'nin Sığıryolu mev
kiinde, doğusu Kırık Köylü Hasan Basri hane ve arsası, batısı yol, poyrazı
Arif Dağlıoğlu hane ve arsası, kıblesi İzzettinli Haydar hane ve arsası
ile mahdut arsada bir hak iddia edenlerin bir ay zarfında Yargıçlığımızın
948/380 dosya numarasına müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur.

•

203

Merzifon Sulh Hukuk Yargıçlığından :

183

Hükümet Caddesinde oturan Halil B a s m a c ı vekili Vehbi Okucu 11«
eski Seydibölük, halen Hükümet Caddesinde Hoca Süleyman Mahallesin
den Kirazoğlu kerimesi Nuriye kocası ibrahim ve arkadaşları araların
daki tapu iptali ve tescU dâvasından dolayı yapılan yargılama sonunda :

Darende Asliye Hukuk Yargıçlığından:

Dâvâlı ibrahim İle Mehmet'in ikinci karısı Fatma üzerlerindeki ş a y i
hisselere ait 1329 tarih ve 178 numaralı tapu sicü kaydının terkin ve İp
taline ve davacı Halil Basmacı namına tesciline 30/9/1948 tarihinde 947/37
esas ve 948/158 karar numarasiyle gıyaben Y a r g ı t a y yolu açık olmak
üzere karar verilmiştir.

948/157
Darende'nin Yenice Köyünden Efendi oğullarından Battal torunu
HalU Eser vekili Dâva Vekili Esat Işık'ın aynı köyden Battal oğlu Zekeriya Eser aleyhine açtığı gayrimenkul tescili dâvasından dolayı Darende
Asliye Hukuk Mahkemesinde icra kılman yargılamada:
Dâvacı'nın tescilini talep eylediği gayrimenkul Darende'nin Yenice
Köyünün Segicik mevkiinde kâin tarafları ark ve Feyzullah eser ve Rıza
Eser ve Hamit Yücel tarlaları ile çevrili tarlayı 40 seneyi mütecaviz bir
zamandan beri hüsnü niyetle ve malik sıfatiyle tapusuz olarak tasarruf
eylediklerinden Battal vereseleri namına tapuya tescili istenmekte oldu
ğundan yukarda mevki, hudut ve evsafı yazılı gayrimenkulde bir hak
iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren 20 g ü n zarfında Darende Asliye
Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur.
18«

—'

Dâvâlılardan İbrahim'in ikametgâhının belli bulunmaması hasebiyle
ilânen tebligat ifası gerekli bulunmuş olduğundan İlân tarihinden itiba
ren kanuni müddet içinde kanun yollarına müracaat edilmesi, aksi tak'
dirde hükmün kesinleşeceği tebliğ m a k a m ı n a kaim olmak üzere İlân
'olunur.

ego

Gaziantep Asliye Hukuk Yargıçlığından :

m
Sayı : 948/1470-1441
K a y a s a k a ğ ı Mahallesinden Hasan o ğ l u Ahmet Akıllar tarafından
8/12/1948 tarihli bir dilekçe ile mahkememize müracaat olunarak soyadı
nın halk arasında ve resmî devairde Akıllar olarak tanılıp bilindiği hal
de nüfusa her nasılsa Bakışlar olarak geçtiğinden bunun Akıllar olarak
düzeltilmesine karar verilmesi İstenilmiştir.

Konya Asliye Hukuk Yargıçlığından:
948/1249
Konya'da Kereste Tüccarı Hüseyin K a y ı m k a y a vekili Avukat Fahri
A ğ a o ğ l u tarafından Kadınhanı Belediyesiyle Konya'nm Furkandede Ma
hallesinden Mehmet oğlu Cevdet Gezgici aleyhlerine açılan dâvada dâvâ
lılardan Cevdet'in müvekkilinden almış olduğu mal bedelinden b e ş bin
liranın tahsili hakkındaki dâva dolayısiyle davalılardan Cevdet'e gönde
rilen davetiyenin ikametgâhının belli olmaması sebebiyle tebliğsiz iade
«dilmesi üzerine ilânen davetiye ile dâva dilekçesinin tebliğine ve yargı

Başbakanlık

Neşriyat ve Müdewenat

Davacının soyadının Akıllar olduğu, halk arasında Akıllar diye bi
lindiği, tanığın tanıtması ile sübut bulduğundan davacının soyadının
Akıllar olarak düzeltümesine 28/12/1948 tarihinde karar verilerek anla
tıldı. Keyfiyet ilân olunur.
220

Umum Müdürlüğünden

:

Düsturlara ait fiat listesi
Birinci tertip Düstur
CİM
6
8
7
8

BedeU
L. Kr.
2
8
2
8

00
75
50
25

İkinci tertip Düstur

P. ücreti
Kr.

cut

35
42
34
31

8
9
10
11

BedeU
L. Kr.
2
1
1
1

20
20
00
00

P. ücreti
Kr.
42
31
28
29

Üçüncü tertip Düstûr
cut
W 1-4
5
£•1 8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18

P. ücreti
Kr.

BedeU
L. Kr.
2 00
3 00

1
4
S
2
2
4
2
1
2
1
,

1

(Mavwriu

Maua»

20
00
00
50
25 (İki kitap)
00 ( »
» )
00
50
00 X >
> )
75 ( >
> )
69

36
—
84
40
82
28
66
70
44
41
72
85
46

•

cut
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29'

P- UcreU
Kr.

BedeU
Lk K E .
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
5

50
00
60
50
50
59
50
75
50
80
80
50
25

3 00

G e n i T a h l i l i Hbrirt
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1*1 Tek kitap olarak aatılmaz. Yalını tam bir takım İçinde verilir.
r**l Kanun, tüzük, vSnetmelik TO rumiar ve kararlara ait T 9. 1 - 2 5 İnci e l l i doırnrUra t l t .

Satın almak istiyenlerin Ankara'da Başbakanlık Neşriyat ve Müdewenat Umum Müdürlüğüne, istan
bul'da Başbakanlık Arşiv Umum Müdürlüğüne müracaat ötmeleri lâzımdır.
Başbakanlık Devkt Matbaan

20 Ocak 1949

RESMİ GAZETE

Sayı:7110

İÇİNDEKİLER
Bakanlar Kurulu Kararları

Sayfa

3/8532 Bursa Verem Savaş Derneği'nin Genel Menfaatlere Yarar Derneklerden Sayılması
Hakkında Karar

1

3/8534 Edirne İlinin Merkez İlçesinin, Geniş Topraklı Bölge Olarak Tesbiti Hakkında Karar

1

Tebliğler
Orman Genel Müdürlüğü 15 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığınca Tuzaklı Köyü
ile İlgili Orman Dış Hudut Tahdit Kısa Dayanağı Hakkında Tebliğ

1

Dikilitepe - Ilıcaderesi - Demirpınar - Uzunburun –Pelitcikderesi- Domuzçukuru ve Kurtkışla
Ormanlarının Tahdit Kısa Dayanağı Hakkında Tebliğ

3

Kazdağı Silsilesi Yüksektepe, Kapaklı, Dumanlı, Çakmakboğazı, Gürlek, Yurtpınarı, Kurudere
ve Masırlıdere Devlet Ormanlarının Tahtaköy ile Dış Komşuluğuna Ait Tahdit Kısa Dayanağı
Hakkında Tebliğ

4

İlanlar

4

ithalât işlerine dair Sirküler

