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İş Uyuşmazlıklar! Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
ÖZETÎ: İstanbul Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğü ile bu İşletmeye 
ait matbaa işçileri arasında çıkan toplulukla iş 
uyuşmazlığı H . 

İstanbul Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 
İle (bu İşletmeye ait matbaa işçileri arasında çıkan toplulukla iş ihtilâfına 
dair 23/8/1951 tarihinde 11 Hakem Kurulu tarafından verilen karara işçi
ler tarafından itiraz edilmiş olduğundan 3008 sayılı kanunun 83 üncü 
maddesine göre Çalışma Bakanlığınca vukubulan davet üzerine; 

Danıştay Birinci Daire Başkanı Avni Türel'in Başkanlığı altında: 
1 — Ankara Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, 
2 — Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Rif at Onat, 
3 — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanı Nuret

tin Özmen, 
4 — Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Âmil Artus, 
5 —Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşaviri Necdet Azak, 
6 — İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Kemal Aral, 
7 — 3008 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinin B bendinin son 

fıkrası gereğince Çalışma Bakanı tarafından Kurula üye olarak iştirak 
ettirilen Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Üyesi Cemal Okten, 

den teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu An
kara'da Çalışma Bakanlığında 12/10/1951 Cuma günü toplantı. 

İstanbul Vilâyeti Hakem Kurulunca verilen 23/8/1951 tarihli karara 
karşı işçiler tarafından yapılan itirazın İş Kanununun 82 nci maddesinin 
B fıkrasında yazılı müddet içinde yapılmış oldukları yapılan inceleme ile 
anlaşılmış olduğundan kabullerine karar verildikten sonra işin esasının 
incelenmesine geçildi. 

İşçilerle işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığının mev
zuu: 

Bugünkü hayat pahalılığı dolayısiyle geçimlerini temin edemeyen 
İşçilerin ücretlerine % 20 zam yapılması talebinden ibarettir. 

Çıkanlan uyuşmazlığın, toplulukla iş uyuşmazlığı mahiyetini alması 
için kanunen bulunması gereken nisabın mevcut olduğu ve yine kanunen 
geçmesi icabeden yollardan geçmiş olduğu bitetkik anlaşıldı. 

11 Hakem Kurulunun 23/8/1951 tarihli kararında: 
«D. Dz. Y. Matbaası işçilerinin bundan evvel de toplulukla iş ihtilâfı 

ile mensup oldukları D. Dz. Y. camiası içinde bir ücret ayarlaması elde 
ettiklerini ve bu suretle hariçteki matbaa işçilerine kıyaslanarak ücret
lerine zam yapılmak suretiyle aynı camia içindeki diğer işçilerden daha 
evvel vaziyetlerini talepleri veçhile ıslah etmiş olmalarını ve fakat bilâ-
hara Istinye Dokları ve Haliç Fabrika Havuzlar İşçilerine bunların em

sali işyerleri nazara alınarak yapılan % 20 zamları gözönünde tutan D. 
Dz. Yolları İşletme Genel Müdürlüğünün bu zammı diğer İş kollarına da 
teşmil ederken eski zamlara ilâve olarak ve % 5 nispetinde matbaa işçi
lerine de teşmil etmesi tamamiyle hakkaniyete uygun olduğu gibi esa
sen D. Dz. Yolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğünün Denizcilik 
Bankasına inkılâp ettiği ve müessesenin henüz kuruluş safhasında bulun
duğu bugünlerde daha fazla bir külfet tahmilinin de âdil olmıyacağını 
nazara alan Kurulumuz işçi ücretlerine seyyanen % 5 nispetinde zam ya
pılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.» 

denilmektedir. 

işyerinde çalışan işçi mümessillerlnln 4/9/1951 tarihli ittiraz lâyiha
sından 

«Devlet Denizyollan Genel Müdürlüğü bugünkü hayat şartlarını 
gözönünde tutarak idarenin bütün işyerlerine ve bu meyanda Trabzon, 
Van ve izmir Şubelerine 1/7/1951 tarihinden itibaren % 20 zam kabulünü 
karar altına almış ve bu tarihten itibaren adı geçen İşyerlerine bu zam
mın verilmesi kabul edilmiştir. Bu meyanda 38 kişilik bir kadrosu bulu
nan D. Dz. Yolları Matbaası işçilerinin ancak % 5 bir zam görmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bu durum karşısında diğer işçiler gibi % 20 talebile çı
kardığımız 27/7/1951 tarihli toplulukla iş ihtilâfı istanbul İl Hakem Ku
rulu tarafından rüyet edilmiş ve biz işçi mümessillerinin haklı iddialarının 
mühim kısmının zapta geçmemesi ve işveren vekilinin hakikate mugayir 
beyanatile Hakem Kurulu işçiler lehine ancak % 5 gibi lâşi kabilinden 
bir zam vererek yanlış bir karara varmıştır. 

Şöyle ki: 
1 — Aynı idarenin 70 e yakın işçisi bulunan ve aşağıda gösterilen 

tarihlerde zam gören Tophane Rıhtım Atelyesi ile işyerimiz ücret mu
kayesesi eksik yapılmış ve işyerlerimize ait muhtelif zamanlarda yapılan 
zamlar resmî kayıtlara göre aşağıda gösterilmiştir. 

Tophane Rıhtım Atelyesi 

5/7/1946 % 10 
10/1/1947 % 10 
1/6/1948 % 10 
1/5/1949 % 10 
1/7/1950 % 10 
1/7/1951 % 20 

Denizyolları Matbaası 

1/7/1946 % 6 
15/6/1947 % 6 
1/12/1948 % 5 
1949 da zam verilmemiştir. 
1/4/1950 % 10 

7/12/1950 % 10 ihtilâfla 

Toplam % 70 % 37 

T.C 
RESMİ Gazete 



Sahife: 2282 (Resmî Gazete) 21 KASIM 1951 

Görülüyor ki 1948 senesinden 1951 senesine kadar bıtışiğimizdeki 
Tophane Atelyesi işçilerine ceman % 70 bir zam yapılmış ve buna mu
kabil biz matbaa işçıleri bu seneler zarfında ancak % 37 bir zam görmüş 
vaziyetteyiz. Sayın işveren vekilinin iddiasına göre 7/12 1950 senesinde 
siz iş ihtilâfı yaptınız ve Yüksek Hakem Kurulu size % 10 zam vermiştir. 
Şimdi ise bizlere % 5 den fazla bir zam yapamayacağını beyan etmiştır. 
Halbuki o tarihte biz işçiler mutaaddit defalar diğer ışyerlerine zam ya
pıldığını ve bize de yapılması talebinde bulunduk. Maalesef bu talepleri
miz yerine getirilmiyerek ıs ihtilâfına gidilmiş Yüksek Kurulunuz tara
fından % 10 zam yaplmıştır. Ancak diğer işçilere bir nebze olsun yetiş
miş bulunurken 1/7/1950 tarihinde bütün Denizyolları merkez ve taşra 
işçilerine % 20 zam yapılması üzerine biz matbaa işçileri yine mağdur 
kalmışızdır. 

3 — Matbaa işçilerinin son % 20 zamdan ihmal uğramasına sebep 
açıkça söylemek icabeder ki o tarihlere kadar bütün Denizyolları işcile-
rine yapılıp da biz matbaa işçilerine zam yapılmaması üzerine 4/4/1950 
tarihinde çıkarılan iş ihtilâfıdır. 

4 — Hakem Kurulunun 23/8/1951 tarihinde vermiş olduğu % 5 zam
mın Deniz Bankasının yeni teşekkül etmiş olması zikredilmektedir. Di
ğer bütün işçi ve personellerin % 20 zammı yanında 38 kişilik biz mat
baa işçileri topluluğu mu Deniz Bankasını her hangi bir bütçe darlığına 
koymuş olacaktır. 

5 — İşçilerimizin hepsinin bağlı bulunduğu sendikamızdan bir tem
silci dinlenmesi 11 Hakem Kuruluna teklif ve ricada bulunulduğu halde 
belki konunun zapta geçmemesi yüzünden sendikadan böyle bir temsilci 
çağırılıp dinlenmemiştir. 

6 —Hariçten de aynı branştan hususi ve resmî matbaaların ücret
lerinde tetkikini teklif ettiğimiz halde böyle bir tetkikte de bulunulma
mıştır. 

NETİCE: 

Yukarda söylediğimiz ve zam kararı üzerinde âmil olan eksik ve 
noksan hareketlerle aynı zamanda herbirimizin en aşağı dört beş nüfuslu 
birer aile reisi olmamız ve kendilerinin her türlü ihtiyaçlarım üzerimize 
almamız dolayısiyle hayat şartları altında adeta ezilir vazıyette olduğu
muz için % 5 zammın lehimize bozulması ve bugünkü almakta olduğumuz 

ücretlere seyyanen % 20 zam yapılmasına karar verilmesini Yüksek Ku-
rulunuzdan rica ve istirham ederiz.» 

denilmektedir. 
istanbul Valiliğinin 28/9/1951 tarih ve 11527 sayılı yazısına bağlı 

II Hakem Kurulu kararına ait dosya içinde bulunan bütün evrak okun
duktan sonra gereği düşünüldü. 

Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmış olan D. Dz. Yolları Matbaası 
işçilerinin bugün almakta bulundukları ücretlerin, aynı idarenin diğer iş 
kollarında çalışan işçilerin bugün aldıkları ücretlere nispetle daha düşük 
bulunduğu ve II Hakem Kurulunca yapılan % 5 (yüzde beş) zammın da
hi bu muvazeneyi sağlamayacağı yapılan mukayeselerden anlaşılmasına 
binaen II Hakem Kurulunca yapılan % 5 (yüzde beş) zammın seyyanen 
% 10 (yüzde on) a ibâğına ve bu zammın, İl Hakem Kurulunun karar 
tarihi olan 23/8/1951 tarihinden itibaren verilmesine 12/10/1951 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan 
Danıştay Birinci Daire Başkam 

Avni Türel 

Üye 
Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 

Müdürü 
Rifat Onat 

Uye 

Üye 
Ankara Hukuk Fakültesi Prof. 

Hüseyin Cahit Oğuzoğlu 

Üye 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Tetkik Kurulu Başkanı 
Nurettin özmen 

Üye 
Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşaviri 

Müdürü 
Amil Artus Necdet Azak 

Üye 
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri 

Kemal Aral 

Üye 
Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu 

Üyesi 
Cemal Okten 

Raportör 
Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 

Müdürlüğü Şube Müdürü 
Zeki Doruk 

T A M İ M 
içişleri Bakanlığından: 

ÖZETİ : Yapılan idari değişiklikler 
hakkında. 

1 — 7/8/1951 gününden itibaren; 
A - Afyon Ilı Merkez ilçesi Çobanlar Bucağının Değirmendere Kö

yüne bağlı Gözsüzlü Çiftçiliği (Gözsüzlü), 
B - Bingöl İli Karlıova İlçesi Gönük Bucağının Azizan Köyüne 

bağlı Kürük ve Ağaköy mezraaları birleşerek (Kürük), 
C - Diyarbakır İli Merkez Ilcesi Mermer Bucağının Mirahoran Kö

yüne bağlı Hüseynik Mahallesi (Hüseynık), 
Ç - izmir îli Tire ilçesi Merkez Bucağının Karateke Köyüne bağlı 

Çepni Mahallesi (Çayırlı), 
D - Sivas i l i Kangal ilçesi Alacahan Bucağının Kotan Köyüne 

bağlı Kurdu Mezraası (Kurdu), 
E - Trabzon i l i Of İlçesi Merkez Bucağının Cifaruksa Köyüne bağ

lı Hamzalı ve Kus mahalleleri ile aynı ilce Hayrat Bucağının Alanosa-
hot Köyüne bağlı Muholo mahallelerinin birbiriyle birleşmek ve Hayrat 
Bucağına bağlı olmak üzere (Doğan), 

2 —11/8/1951 gününden itibaren; 
Mardin îli Merkez ilçesi Merkez Bucağının Tuhup Köyüne bağlı Bi-

hika ve Usiye mahalleleri birleşerek (Bihıkâ), 
3 — 22/8/1951 gününden itibaren; 
A - Aydın i l i Çine ilçesi Merkez Bucağının Kızılcagüney Köyüne 

bağlı Çaputlar Mahallesi (Çaputlar), 
B - Çorum i l i İskilip Ilcesı Kızılviran Bucağının Çeltek Köyüne 

bağlı Torunlar Mahallesi (Torunlar), 

C - Gümüşane i l i Torul ilçesinin Şive Köyüne bağlı Langaz Ma
hallesi (Oduncular), 

Ç - Muğla i l i Fethiye İlçesi Kemer Bucağının Sahildöğer Köyüne 
bağlı Yayladöğer Mahallesi (Temel), 

4 — 31/8/1951 gününden itibaren, 
A - Çorum i l i iskilip İlçesi Merkez Bucağının îkipınar Köyüne 

bağlı Kargın (Derekargın) Mahallesi (Derekargın), 
B - Ordu i l i Merkez Ilçesi Merkez Bucağının Uzunmusa Köyüne 

bağlı Dikence ve Mindanlı mahalleleri birleşerek (Dikence), 
5 — 5/9/1951 gününden itibaren; 
İzmir İli Kiraz İlçesinin Gedik Köyüne bağlı Karabağ Mahallesi 

(Karabağ), 
6 — 26/9/1951 gününden itibaren; 
A - Çoruh Ilı Fındıklı İlçesinin Sümer Köyüne bağlı Saat Mahal

lesi (Saat), 
B - Çorum il i İskilip îlçesi Kızılviran Bucağının Belkavak Köyüne 

bağlı Boztepe Mahallesi (Boztepe), 
G - İsparta i l i Eğridir ilçesi Merkez Bucağının Yukarıgökdere Kö

yüne bağlı Kırıntı Mahallesi (Kırıntı), 
Ç - Muğla îli Fethiye îlçesi Kaya Bucağının Ovacık Köyüne bağlı 

Hisar ve Belceğiz mahalleleri birleşerek (Hisarönü), 
D - Seyhan îli Ceyhan îlçesi Merkez Bucağının Dutlupınar Köyüne 

bağlı Dokuztekne Mahallesi (Dokuztekne), 
E - Urfa i l i Merkez Bucağının Germüş Köyüne bağlı Nokta Ma

hallesi (Nokta), 
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7 — 9/10/1951 gününden itibaren; 
Sivas İli Koyulhisar İlçesi Merkez Bucağının Mudasum Köyüne bağlı 

Gebe Mahalesi (Gebe), adlariyle bağımsız birer köy haline getirilmiş
lerdir. 

/ / -
1 — 7/8/1951 gününden itibaren; 
Bitlis İli Tatvan İlçesinin Reşadiye Bucağına bağlı Avatağ Köyü

nün tüzelkişiliği kaldırılarak mahalle halinde Ünsüz Köyüne bağlan
mıştır. 

/ / / -

1 — 9/10/1951 gününden itibaren; 
Antalya İli Kaş İlçesinin Kalkan Bucağına bağlı Ada ve Ovagelmiş 

köylerinin tüzelkişilikleri kaldırılmak ve birbiriyle birleşmek suretiyle 
(Ovagelmiş) adiyle bir köy haline getirilmiştir. 
IV -

1 — 7/8/1951 gününden itibaren; 
A - Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesinin Saraycık Bucağına bağlı 

Kırca, Alviran, Kuzalan, Beden köyleri aynı ilçenin Merkez Bucağına, 
B - Erzurum İli Karayazı İlçesinin Elmalıdere Bucağına bağlı Çepi 

Köyü aynı ilçenin Merkez Bucağına, 

C - Kütahya İli Uşak İlçesinin Ulubey Bucağına bağlı Alfaklar 
Köyü aynı ilçenin Sivaslı Bucağına, 

2 — 26/9/1951 gününden itibaren; 
A - Çorum İli Merkez İlçesinin Şeydim Bucağına bağlı Çanakçı 

Köyü aynı ilçenin Merkez Bucağına, 
B - Urfa İli Merkez Ilcesinin Payamlı Bucağına bağlı Küçükkeşiş-

lik Köyü aynı ilçenin Merkez Bucağına, 
3 — 8/10/1951 gününden itibaren; 
Kırklareli İli Merkez İlçesinin İnece Bucağına bağlı Kavaklı Köyü 

aynı İlçenin Merkez Bucağına, 
4 — 10/10/1951 gününden itibaren; 
İzmir İli Torbalı İlçesinin Dağkızılca Bucağına bağlı Yoğurtçular, 

Demirci, Karaağaç köyleri aynı ilcenin Merkez Bucağına, 
bağlanmışlardır. 

1 — 7/8/1951 gününden İtibaren; 
Ankara i l i Çankaya İlçesinin Gölbaşı Bucağına bağlı Çakal Köyü

nün adı (Oğulbey) olarak değiştirilmiştir. 

• • • 

TEBLİĞLER 
Orman Genel Müdürlüğü 2 numaralı Orman Tahdit Komisyonu 

Başkanlığından : 

Kocaeli ilinin Akyazı İlcesine bağlı Çengeller Köyü ile 
Keremali ormanlarının tahdit kısa dayanağı 

Karar No. 279 
Tarihi: 8/8/1950 

Kocaeli ilinin Akyazı İlcesine bağlı Çengeller Köyü ile Keremali 
silsilesi Devlet ormanlarının etekleri olan Kocayılgın, Devlet Ormanı iç 
ve dış sınırı ile köy mülki sınırı içine giren Çengeller Köyüne ait bulu
nan Çıdem, Turna ve Kındra yaylalarının tesbit edilmesine dair Komis
yon heyeti ve köyden seçilen bilirkişi ile 3116 - 3444 ve 5653 sayılı Orman 
Kanunu ve Talimatname hükümleri gereğince verilen karar ve tutanak 
Özeti aşağıya çıkarılmıştır. 

1 —a) Kındra Yaylasının tahdidine Hendek - Akyazı hududundaki 
Dırımdırım ile Çatalçam mevkii arasındaki 1800 numaralı sınır noktasın
dan bağ alınarak güneyde 1896 aradan yine güney genel istikametinde 
intikal hattı alınarak yaylanın kuzey ucundaki 1903 numaralı sınır nok
tasına gelindi. Ve 1903- 1911 sınır noktaları ile 11,8 hektar vüsatindeki 
yayla çevrilerek 1911 numaralı nokta 1903 bağlanarak poligon kapatıldı. 

b) 1911 numaralı sınır noktasından bağ alınarak doğu genel isti
kametinde 1917 numaralı sınır noktasının bulunduğu Turna Yaylası bati 
ucuna gelindi; 1917 - 1933 numaralı sınır noktaları ile 24 hektar vüsa
tindeki Turna Yaylası çevrilerek 1933 numaralı sınır noktası 1917 ye 
bağlanarak poligon kapatıldı. 

c) 1925 numaralı sınır noktasından bağ alınarak umumiyetle doğu 
sonra kuzey istikametinde intikalle Çıdem Yaylası güney ucundaki 1940 
numaralı sınır noktasına gelindi; 1940-1952 sınır noktalariyle Çidem 
Yaylası geçilerek 1952 numaralı sınır noktası 1940 a bağlanarak poligon 
kapatıldı. 

2 — Akyazı İlcesine bağlı Çengeller Köyü ile Mudurnu İlcesine 
bağlı Yürse Köyünün Avdullar Mahallesi müşterek köy hududundaki 1553 
numaralı sınır noktasından Çengeller Köyü ile Keremali silsilesi Devlet 
ormanlarının eteği olan Kocayılgın Devlet Ormanı dış sınır ayrımına 
başlanarak Çengeller - Sepetçiler müşterek köy hududunun geçtiği Mu
taflar deresindekl 2019 numaralı sınır noktasında son verilmiştir. 

a) 1953 - 2018 sınır noktaları arası orman ciheti Keremali silsilesi 
Devlet ormanlarının eteğe olan Kocayılgın Devlet Ormanı olduğu tesbit 
edildi. 

b) Arazi ciheti Hüseyin Evrem, Mustafa Akol, Sadık Yaman, Nâzım 
Ersoy, Şevket Özdamar, Mehmet Kolay, İsmail Ersin, Hakkı Duman, 
Mehmet Şen, Hakkı Duman, Mehmet Ekim, Tevfik Akol, Mehmet Ekim, 
Kâzım Çetin, Nuri Çengel, Hakkı Çengel, Feyzi Çengel, Nuri Çengel, 
Mehmet Çetin, Tevfik Akol, Ismail Ersin, Al i Ersin, Mehmet Çetin, Tev

fik Ekim, Kâzım Koç, Nuri Aydın, Mustafa Yazar, Mehmet Kaymak, 
Kâzım Deniz, Mustafa Kör, Sefer Gül, Mustafa Kör, Sefer Gül, Mehmet 
özdamar, Sabit Şahin, Mehmet Kaymak, Hakkı Kılıç, Emin Ersan, Nuri 
Aydın, Hayri Tosun, Mecit Çetin, Hakkı Çengel, Hasan Akın, Sabrl Tu
tar, Mehmet Evrem, Mehmet Tuncer tarlaları olduğu tesbit edildi. 

3 — Çengeller Köyü ile Keremali Kocayılgın ormanlarının iç sınır 
ayrımına; 

la) Dış sınır üzerindeki Kayalık mevkiindeki 1977 numaralı sınır 
noktasından bağ alınarak kuzeyde Güzlek mevkiindeki 2024 numaralı sı
nır noktasına gelindi. 2024 - 2071 numaralı sınır noktalariyle Güzlek mev
kii çevrilerek 2071 numaralı sınır noktası 2024 de bağlanarak teşkil edi
len kapalı poligon içindeki Arif Öztürk, Kâzım Koç, Hakkı Yılmaz, Kâ
zım Deniz, Mustafa Çağlar, Mehmet Seven, Mustafa Öz, Raşit Taş, Hak
kı Yılmaz, Emin Ersan, Arif öztürk, Mustafa Çengel, Feyzi Çengel, Emin 
Çengel, ibrahim Şen, Hakkı Evrem, Mehmet Ersin, Vacip Kolay, Arif 
Öztürk'e ait tarlaların hali hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

b) 2052 numaralı Türbe mevkiindeki noktadan intikal hattı alına
rak Asarlık mevkiindeki tarlalar 2079 - 2090 numaralı sınır noktalan ile 
çevrilip 2090 numaralı sınır noktası 2079 numaralı noktaya bağlanmak 
suretiyle teşkil edilen poligon içindeki Arif Öztürk, Raşit Taş, Mustafa 
Yaşar'a ait tarlaların hali hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

c) 2084 numaralı sınır noktasından intikalen Karalıdoruk mevkiin
deki Mehmet Saran, Raşit Taş tarlaları 2094 - 2098 numaralı sınır nok
talariyle çevrilerek. 2098 numaralı sınır noktası 2094 e bağlanarak adı 
geçen tarlaların hali hazır durumu tâyin ve tesbit edildi. 

d) 2088 numaralı sınır noktasından intikal hattı alınarak Kuzugö-
bet mevkiindeki tarlaların tahdidine geçilirken 2100 - 2102 numaralı sı
nır noktaları arasındaki Hakkı Evren'e ait altı sene evvel açılmış tarla 
Orman Kanununun 25 inci talimatnamesinin 26 nci maddeleri gereğince 
Devlet adına tahdit edildi. Kuzugöbet mevkiindeki İbrahim Şen ve Meh
met Kaymak'a ait tarlalar 2108 - 2112 numaralı sınır noktalariyle çevri
lerek 2112, 2108 e bağlanmak suretiyle teşkil edilen kapalı poligonla hali 
hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

e) Türbe mevkiindeki 2054 numaralı sınır noktasından Çökeçik 
mevkiindeki 2113 numaralı noktaya intikal hattı alınarak Şaban Seçkin'e 
ait tarla 2113-2118 numaralı sınır noktalariyle çevrilerek 2118 numaralı 
sınır noktası 2113 e bağlanmak suretiyle kapalı poligon teşkil edilerek 
hali hazır durumu tâyin ve tesbit edildi. 

f) 2115 numaralı sınır noktasından Mutabendi mevkiindeki 2133 nu
maralı sınır noktasına intikal hattı alınarak Emin Çengel, Hakkı Yaşar 
ve Mustafa Yaşar'a ait tarlalar 2133 - 2146 numaralı sınır noktalariyle 
çevrilerek 2146 numaralı sınır noktası 2133 e bağlanmak suretiyle teşkil 
edilen kapalı poligonla hali hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

g) 2135 numaralı sınır noktasından aşağı Mutabendi mevkiindeki 
2148 numaralı sınır noktasına intikal hattı alınarak Hakkı Çengel, Meh
met Seven, Nuri Çengel'e alt tarlalar 2148 - 2157 numaralı sınır nokta-
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lariyle çevrilerek 2157 numaralı sınır noktası 2148 e bağlanmak suretiyle 
halı hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

h) Alayörük mevkiindeki Mehmet Ersin ve Tevfik Akol'a ait tar
lalar 2158 - 2163 numaralı sınır noktalariyle çevrilerek 2163, 2158 numa
ralı sınır noktasına bağlanmak suretiyle teşkil edilen kapalı poligonla 
halı hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

1) 2061 numaralı sınır noktasından intikalle Taşoluk mevkiindeki 
(İbrahim Ağa açması) Hüseyin Ersin'e ait tarla 2166 - 2170 sınır nok
talariyle çevrilerek 2170 numaralı sınır noktası 2166 numaraya bağlan
mak suretiyle teşkil edilen kapalı poligonla halihazır durumu tâyin ve 
tesbit edildi. 

k) 2169 numaralı noktadan intikalle Aralık mevkiindeki (Hacı Hü
seyin açması Kâzım Deniz tarlası 2172 - 2174 numaralı sınır noktalariyle 
çevrilerek 2174 numaralı sınır noktası 2172 ye bağlanarak teşkil edilen 
kapalı poligonla halı hazır durumu tâyin ve tesbit edildi. 

1) 2172 numaralı sınır noktasından intikalle Sazak mevkiindeki Hak
kı Evren'e ait tarla 2175 - 2178 numaralı sınır noktalariyle çevrilerek 
2178 numaralı sınır noktası 2175 e bağlanmak suretiyle teşkil edilen ka-
palı poligonla hali hazır durumu tâyin ve tesbit edildi. 

m) 2177 numaralı sınır noktasından intikalle Kaleyeri mevkiindeki 
Hakkı Yılmaz ve İsmail Ersin'e ait tarlalar 2179 - 2182 numaralı sınır 
noktalariyle çevrilerek 2182 numaralı sınır noktası 2179 a bağlanmak 
suretiyle teşkil edilen kapalı poligonla hali hazır durumları tâyin ve 
tesbit edildi. 

n) 2183 numaralı sınır noktasından intikalle Taşoluk mevkiindeki 
Nuri Çengel, İsmail Ersin, Hakkı Evren, Mehmet Ersin, Nuri Öztürk, 
Mehmet Çetin, Mecit Çetin, Kâzım Çetin, Nuri Aydın tarlaları 2187 ve 
2199 numaralı sınır noktalariyle çevrilerek 2199- 2187 numaralı sınır 
noktasına bağlanarak teşkil edilen kapalı poligonla hal hazır durumları 
tâyin ve tesbit edildi. 

o) 2193, A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, 2191 numaralı sınır nok
talariyle çevrilen içinde kuru dikili, dipçik bulunan 6 .sene evvel açılmış 
Nuri Aydın ve Nuri Öztürk'e ait açmalar Orman Kanununun 25 inci ta
limatnamenin 26 ncı maddesi gereğince Devlet adına tahdit edildi. 

p) 2163 numaralı Aiayörük mevkiindeki sınır noktasından intikalle 
Eyrek mevkiindeki Mehmet Ersin ve Nuri Çengel'e ait tarlalar 2200 - 2204 
numaralı sınır noktalariyle çevrilerek 2204, 2200 sınır noktasına bağla
narak ve Hakkı Çengel'e ait tarlada 2204 - 2207 numaralı sınır noktala
riyle çevrilerek 2207, 2204 e bağlanmak suretiyle teşkil edilen kapalı po
ligonlarla hah hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

4 — Yapılan tahdit ve sınırlamaya evvelce ilân yapılmış bulunması 
dolayısiyle şekil bakımından itiraz vâki olmadığı gibi muhteva cihetin
den de itiraz edilmedi ve hiç bir tapu senedi ibraz edılmedı 

6 — İşbu karara ekli Komisyon mühendisliğince tanzim edilen 
1/10.000 mikyaslı haritanın ve kararın bir örneğinin köyde ilânı yapıl
mak üzere ihtiyar heyetine imza mukabili teslim edilmesine itirazı olan
ların 3 ay zarfında mahallî mahkemesine itirazı kabil olmak üzere oy
birliğiyle karar verildiği ilân olunur. 

2 No. lu O. T. K. Başkanı Hukukçu Üye Üye 
Nazmi özer Nâzım Torunbalcı Hasan Kıymaz 

2690 

Orman Genel Müdürlüğü 13 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu 
Başkanlığından: 

Ve 5173 numaralı sınır noktasına bağlı Alanıç yolundaki 5143 nu
maralı sınır noktasından başlayarak 5148 numaralı sınır noktasına 
kadar Alanıç yolunu, 5152 numaralı sınır noktacına kadar Mehmet 
Kahraman tarlasını 5156 numaralı sınır noktasına kadar yine Alanıç 
yolunu takibeden ve yol kavşağında 5188 numaralı sınır noktasına ka
dar bağlanan hat. 

Kınataşı Ormanının yukarda yazılı sınırları Orman Kanununun 
orman saydığı sahalar esas tutularak zabıt defterinde kayıtlı zaviye ve 
tullerde tâyin, tabii ve suni işaretlerle tesbit edilmiştir. 

3116 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi hükümlerine göre 
Devlet lehine Kınataşı Ormanının tahdidini neticelendiren zabıtname
lerinden çıkarılan işbu hulâsa on bin mikyaslı krokisiyle birlikte ve 
şahsan tebliğ hükmünde köyün münasip yerine asılmak suretiyle ilân 
ve tebliğ olunur. 

13 No. lu O T K. Başkanı Ormancı Üye 
Ziya Tugay Hamili Elcik 

Bilirkişiler 
Mehmet Çayhan Mustafa Hamal 

2393 

Taşlıksırtı Ormanının İnebolu Fikre Köyü ile alâkalı 
sınırlarının tahdit kısa dayanağı 

Ormanın hududu : 
İnebolu Katırcı yolu üzerinde ve köy sınırının başladığı mevkideki 

4950 numaralı sınır noktasından başlayarak İnebolu'ya doğru yolu taki
ben 4948 numaralı noktaya gelinmiş ve bu nokta Köklük mevkiinde 4955 
numaralı noktaya bağlanmıştır. 

Buradan 4960 numaralı sınır noktasına kadar Hasan Batur ve Meh
met Bardakçı arazilerini, 4963 numaralı sınır noktasına kadar Yılafı de
resini, Sükücek çayındaki 4975 numaralı sınır noktasına kadar Kâmile 
Balcı, Emrullah Kuru, Hasan Dibek, Mustafa Sarı, Rıza Kömürcü, Mus
tafa Kömürcü arazilerini, Akçasu dağ yolundaki 4976 numaralı sınır nok
tasına kadar Alı Ersoy, Emrullah Ersoy arazilerini, 4978 numaralı sınır 
noktasına kadar Kovacık Kayadlbl patikasını, 4985 numaralı sınır nok
tasına kadar Mustafa Kömürcü, Al i Ersoy, Hayrullah Eren arazilerini, 
5006 numaralı sınır noktasına kadar Akçasu dağ yolunu, (5011) numaralı 
sınır noktasına kadar Sökülük tarlaya çıkan patikayı ve Manastır yolu 
kenarında 5016 numaralı sınır noktasına kadar Mustafa Peltek, Mehmet 
Peltek ve Alı Peltek arazilerini takiple Taşlıksırtı Ormanının mezkûr 
köyle alâkalı sınırları tesbit ve Devlet adına tahdit olunmuştur. 

3116 sayılı Orman Kanununun orman saydığı sahalar esas tutula
rak Taşlıksırtı Devlet Ormanının yukarda yazılı sınırlan talimatname hü
kümlerine göre zaviye ve tûllarla tâyin, tabii ve suni işaretlerle tesbit 
edilmiştir. 

Devlet adına tahdit edilen Taşlıksırtı Ormanının zabıtnamelerine 
müsteniden tanzim olunan işbu hulâsa krokisiyle birlikte Orman Kanu
nunun 7 nci maddesine tevfikan şahsan tebliğ hükmünde köyün münasip 
yerlerine asılmak suretiyle ilân ve tebliğ olunur. 

13 No lu O. T. K. Başkanı Ormancı Üye 
Ziya Tugay M. Nuri Akalp 

Bilirkişileri 
Raşit Marangoz Ali Ersoy 

2397 

Orman Genel Müdürlüğü 23 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu 
Başkanlığından: 

Şalin Köyü Orman Tahdit Kısa Dayanağı 

Karar tarihleri : 24/10/1949 
I - 3116 sayılı Orman Kanununun 5 inci maddesi gereğince teşekkül 

eden komisyonumuz Rize İlinin Pazar İlçesi Ardeşen Bunağına bağlı Şa
lin Köyü sınırları içerisindeki Devlet ormanlarının tahdit ve sınırlamasını 
aynı köy ihtiyar heyetine seçtirilen ve kanuni ehliyeti haliz bilirkişilerle 
aşağıda gösterildiği gibi neticelendirilmiştir : 

inebolu ilçesi dahilindeki Kınataşı Ormanının Başköy ile 
alakalı sınırlarının tahdit kısa dayanağı 

Ormanın sınırı : 
Alanıç yolu altında Şakir Mahmut oğlu tarlası kenarındaki 5173 

numaralı sınır noktasından başlayarak Bügülye yolundaki 5184 numa-
ralı sınır noktasına kadar Şakir Mahmut oğlu vereseleri ve Bilâl oğlu 
vereseleri arazilerini, 5186 numaralı sınır noktasına kadar Bügülye yo
lunu, 5187 numaralı sınır noktasına kadar Karlık sırtı yolunu takibeden 
hat. 

Ve Sökecek yolunun İnebolu Katırcı yoliyle olan kavşağındaki 
5188 numaralı sınır noktasından başlayarak yine Katırcı yolunda ve 
köy sınırının nihayet bulduğu 5193 numaralı sınır noktasına kadar ine
bolu Katırcı yolunu takibeden hat. 
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II - Bu köye ait tahdit haritasında tafsilâtlı olarak gösterilmiş olup: 
A) A : Amrapet ve Bonpona ormanlarının doğu sınırları : 
Tsiprona sırtı üzerinde çakılmış bulunan 1068 No: lu kazık nokta

sından doğu istikametince devam öden Gare Köyü yayla yolunu mütaakıp 
Getavla sırtı üzerine 1077 No. lu sınır hendeğini mütaakıp doğu-kuzey 
istikametime doğru gidilerek 1081 No. lu kazık noktasının bulunduğu 
Bonpona mevkiinde Gare Köyü Devlet ormanlarına bitmişmlştir. 

B) Amrapet ve Bonpona ormanlarının kuzey sınırları : 
(1081 No. lu kazık noktasından doğu-kuzey istikametinde gidilerek 

Karataş mevkiinde Şalin Köyü İle Gare Köyü köy mülki sınırlarının 
bitiştiği noktaya 1081 No. lu kazık çakılmıştır. 

C) Amrapet ve Bonpona ormanlarının batı sınırları: 
1081 No. lu kazık noktasından Gare-Salin Köyü müşterek köy mülki 

sınırları üzerinde bulunan Kuvaboğa sırtı üzerindeki yayla yolunun kuzey 
bitişik noktasına çakılan 1086 No. lu kazık noktasına kadar devam et
mektedir. 

D) Amrapet ve Bonpona ormanlarının güney sınırları: 
1086-1088 No. lu kazık noktalarının çakıldığı Otoroce sırtı üzerin

deki yayla yolunun orman kısmında olup 1088 den 1071 No. lu kazık 
noktaları kısmında batı-güneyi takiben Getavla sırtı boyunca devam ede
rek 1068 No. lu kazık noktasına bitişdirmekle poligonu tamamlanmış 
bulunmaktadır. 

III - Tahdit esnasında 1078-1080 Nö. lu noktalar arasında Pazar 
Tapu Memurluğunun 17/9/1942 gün ve bilâ tapu cilt 7 varak 7 sayılı sar

kan Aktaş, garben ve cenuben bayır, şimalen Şeydi oğlu ile mahdut 5 
hektarlık yeniden çıkarılmış bir tapuyu komisyonumuza ibraz ederek 
Osman'ın evlâdı Mustafa, Ahmet, Mehmet oğlu A. Rıza Ökten namına 
verilmiş olmasına rağmen tarla namı altında Devlet ormanına tesadüf 
edildiğinden ve 4785 sayılı kanunun 1 inci maddesine uyarlığından Devlet 
ormanı olarak tahdidine karar .verilmiştir. 

Sahanın diğer kısımları tamamen erika nevilerinden ibaret bodur-
laşmış bir saha ile çevrili olup herhangi bir kimse üzerinde tasarrufta 
bulunmadığından köy arazisi camiasına girmekte olduğunu; 

I V - Yukarda adları yazılı Bonpona ve Almrapet ormanları Devlet 
adına tahdit edildiğinden bu orman sınırlarında kalan veya Devlet, ormanı 
olarak tahdidi yapılan arazi ve emlâk sahiplerinin kendileri hakkında 
alman kararlara razı olmıyanların Orman Kanununun 7 nci maddesi ge
reğince işbu kararlar özeti ile orman tahdit haritasının köyünüzde talik 
ve ilânından itibaren üç ay içersinde yetkili bulunan mahallî mahkeme
lerine müracaatta serbest olduklarıını bildiren bu ilân şahsen tebliğ hük
münde olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 

23 No. lu O. T. K. Başkanı 
Şeref Kınalıoğlu 

Ormancı Üye 
Mecdettin Oyman 

Salin Köyü bilirkişileri 
Tevfik, Bayraktar - Şevket Dilmaç 

2726 

İLÂNLAR 

M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

(Evvelce sözleşmeye bağlanmış bulunan ve zamanında taahhüdünü 
yerine getireimiyen mütaahhltlerin nam ve hesabına 2490 sayılı kanunun 
51 İnci maddesine uyularak açık eksiltme suretiyle 30 ton kuru fasulye 
Ue 3500 kik) kırmızı mercimek satın alınacaktır. Fasulyenin tahminî fi
yatı 45 kuruş tutarı 13500 Ura geçidi teminatı 1012,50 liradır. Ve kır
mızı mercimeğin tahminî fiyatı 65 kuruş tutarı 2275 lira, geçici teminatı 
170,63 liradır. Eksiltmesi 29/11/1951 Perşembe günü saat 15 tedir. Bu iki 
kalem kuru Sebze toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı 
İsteklilere de ihale edilebUir, şartnameleri her gün Komisyonumuzda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin belli gün ve sa- • 
atte geçici teminatları ile birlikte Komisyonumuzda bulunmaları. 

4584 / 4-3 

2. Zıh. Tug. birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktarları yazılı K. so
ğan ile patates kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. K. soğan ve pata
tes bir istekliye' ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de ihale edi
lebilir. Şartnamesi her gün Komisyonumuzda ve İstanbul Levazım Amir
liğinde görülebUir. Tektif mektupları ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı verilmiş olacaktır. 

Miktarı T. fiyatı Tutarı G. teminatı 
Kr. lira lira Kr. İhale gün ve saati Cinsi ton 

K. Soğan 
Patates 

39 
52 

30 
25 

11.700 
13.000 

877 
975 

50 4/12/1951 Salı 15,30 

4669 / 4-2 

Ankara'daki 28 Tüm. Garnizon birlikleriyle bu tümene bağlı Çubuk 
ve Ayaş Alayları İhtiyacı için aşağıda gruplar halinde miktarları yazılı 
kışlık sebzeler kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Gruplar ayrı ayrı 
İsteklilere ihale edilecektir. Şartnameleri her gün Komisyonumuzda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tektif mektupları ihale saatinden 

bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı verilmiş 
olacaktır. 

28. Tüm. Gr. için 

Cinsi 
Miktarı 

ton 
T. fiyatı 

Kr. 
Tutarı 

lira 
G. teminatı 
lira Kr. 

Pırasa 
Lahana 
Havuç 

24 20 4.800 
28 20 5.600 
12 29 3.000 

Çubuk Alayı için 

360 
420 
225 

İhale gün ve saati 

4/12/1951 Sah 15,45 

» » 

Pırasa 8 20 1.500 120 — » » » 16,— 
Lahana 10 20 2.000 150 — . » 
Havuç 5 25 1.250 93 75 » » » 

Ayaş Alayı için 

Pırasa 
Lahana 
Havuç 

8 
10 
5 

17,50 
17,50 
25 

1.40O 
1.750 
1.250 

105 
131 
93 

25 
75 

16,15 
» » 

4672 / 4-2 

Evvelce kapalı zarfla eksiltmeye konan aşağıda miktarları yazılı 
kuru fasulye ile yine kapalı zarfla eksiltmeye konan ve beher küosuna 
verilen 319,80 kuruş fiyat âmiri itaca pahalı görülen ve tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konup ta talip çıkmayan aşağıda ımüktarı yazılı kaşar 
peyniri ve kapalı zarfla talip çıkmayan kuru fasulye 2490 sayılı kanunun 
40. maddesine uyularak 15/111/1951 günü pazarlıkla satın alınacağı Mân 
edilmişse de her iki maddeye talip çıkmamıştır. Bu iki madde tekrar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Fasulyeler toptan bir istekliye ihale edilebile
ceği gibi 33 tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere ihale edile
bilir. Kaşar peyniri toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 6 tondan 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. Şartnameleri her 
gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

Miktarı T. Fiyatı Tutarı G. Teminatı 
Cinsi ton kuruş • lira liraJ İhale gün ve saati 

K. fasulye 
K. peyniri 

330 
115 

45 
319,80 

148.500 17.357 26/11/1951 P. tesi 15,30 
47.970 7.195,50 » » » » » 15,45 

4730/2-1 

(Resmî Gazete) 
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M , S. B. 2 No. lu Satın Alma k», misyon»'. 
Başkanlığından 

1 —• Kapalı zarf suretiyle listesine göre 149 kalem A E. C. marka 
0853 modeli çift defransiyelli kamyonlar için yedek parça satın alına
caktır. 

2 — ihalesi 30 Kasım 1951 Cuma günü saat 15 to yapılacaktır. 
3 - - Şartnamesi ve listesi her gün öğleden ewe! Komisyonda ve 

İstanbul Amirliğinde görülür. 
4 —• Hepsinin muhammen bedeli 38.489 lira olup geçici teminatı 

2.887 liradır. 
5 — isteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evve

line kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 
4601 / 4-3 

1 — Kapalı zarf suretiyle üstesine göre 173 kalem F. W. D. marka 
Su-Coe tipi ototraksiyonları için yedek parça satın alınacaktır. 

2 — ihalesi 1 Aralık 1951 Cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi ve listesi her gün Öğleden evvel komisyonda vc 

istanbul Lv. Amirliğinde görülür. 
A — Hepsinin muhammen bedeli 99.024 lira olup geçici teminatı 

6.202 liradır. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evve

line kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 
4602 / 4-3 

1 — Kapalı zarf suretiyle listesine göre 229 kalem Guy marka Vi
zen tipi ototraksiyonlar için yedek parça satın alınacaktır. 

2 —• İhalesi 30 Kasım 1951 Cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel komisyonda ve 

İstanbul Lv. Amirliğinde görülür. 
4 — Hepsinin muhammen bedeli 75.838 lira olup geçici teminatı 

5.042 liradır. 
5 — isteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evve

line kadar K. Bşk. lığına vermeleri. 
4603 / 4-3 

1 — Kapalı zarf suretiyle 100 metre küp çam kerestesi satın alı
nacaktır. 

2 — ihalesi 3 Aralık 1951 Pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
4 —• Beher metre küpünün muhammen fiyatı 200 lira olup hepsinin 

geçici teminatı 1.500 liradır. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evve

line kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 
4618/4-2 

1 — Kapalı zarf suretiyle ihalesine talip çıkmayan listesine göre 
(3. 4. No. lu iplikler hariç) 9 kalem saraciye malzemeleri bu defa da pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 27 Kasım 1951 Sah günü saat *L0 da yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi ve listesi her gün Öğleden evvel Komisyonda ve 

İstanbul Lv. Amirliğinde görülür. Numuneler Komisyonda görülür. 
4 — Hepsinin muhammen bedeli 43620 lira olup kesin ^teminatı 

6543 Uradır. 
5 —• Ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

4699 / 2-1 

1 —• Pazarlık suretiyle 25.000 şişe 400 bin ünitelik penisilin satın 
alınacaktır. 

2 —• İhalesi 26 Kasım 1951 Pazartesi günü saat 10,30 da yapıla
caktır. 

3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda görülür. 
4 — Beher şişenin fiyatı 140 kuruş olup geçici teminatı 2625 liradır. 
5 —• Bir istekliye ihale edilebileceği gibi bir kaç istekliye de inal" 

edilebilir ve bulunabilen miktar alınabilir. 
5 —• isteklilerin teklif mektuplarını en geç »ihaleden bir saat evvpline 

Kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 
4700 / 2-1 

1 — Kapalı zarf suretiyle ihalesine talip çıkmayan 3150 kilo pirinç 
çubuk, 1350 kilo bronz çubuk, 1800 kilo âdi bakır levha, 400 kilo rayner-

lik bakır levha, 1550 kilo bakır çubuk ile 450 kilo bakır boru bu defa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — ihalesi 27 Kasım 1991 Salı günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve 

istanbul Lv. Amirliğinde görülür. 
4 — Hepsinin muhammen bedeli 40.000 lira olup kesin teminatı 

6000 liradır. 
5 — Hepsi bir isteklide bulunmadığı takdirde cinslerine göre ayrı 

ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
4701 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Eskişehir Su İşleri 9 un m Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Sakar ye, bataklıkları kurutulması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fi
yatı birimleri esası üzerinden (430.000) Uradır. 

2 - - Eksiltme 28/11/1951 tarihine raslayan Çarşamba günü saat (11) 
de Ankıra'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini (21)' lira (50) ku
ruş karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (20.950) liralık geçici 
teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi 
muvaffakiyetle başard'ğını veya idare ve denetlediğini ispata yarar bel
geleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri ha
riç) üç gün evvel yazı ılp Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu işin ek
siltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu be'geyi gösterme
leri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
(özel ve tes°ıl edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir 
saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri 
lazımdır. 

Post ad", man gecikmeler kabul edilmez. 
4574 / 4-4 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 —• Kayseri Su işleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Ürgüp - Damsa toprak barajı ile Avanos ilçesinde Kızılırmak istinad du
varı inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerin
den (1 032 000) liradır. 

2 —• Eksiltme 1/12/1951 tarihine raslayan Cumartesi günü saat (11) 
de Ankara'da Su İşleri Reisliği binasr içinde toplanacak olan su eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini (50) lira karşılığında 
Su işleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin (44.710) liralık geçici 
teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi 
muvaffakiyetle başardığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar bel
geleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri ha
riç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu işin 
eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göster
meleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
4594 / 4-8 



21 KASIM 1951 (Resmî̂  Gazete) „ı„ııım___rl, _ ^ Sabife: 2287 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Kocaeli ilinde, Adapazarı-Karasu yo

lunda (Karasu, Bolu İlinde, Düzce-Akçakoca yolunda ((Üskübümelen), 
Zonguldak ilinde, Ereğli-Devrek yolunda (Kaynarca), (Keçilıisar), (Kurt-
suyu) ve Çankırı İlinde, Çerkeş-Gerede yolunda (Hamamlı) köprülerinin 
betonarme olarak yapımları olup keşif bedelleri tutarı (941.717,85) dokuz 
yüz kırk bir bin yedi yüz on yedi lira seksen beş kuruştur. 

2 —• Eksiltme: 7/12/1951 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da 
Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel Müdürlü
ğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 —• Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (47,10) kırk yedi lira 
on kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Teknik Hesaplar 
Şubesinden alınabilir. 

4 —• Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1951 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde 041.418,71) kırk bir bin dört yüz on sekiz lira yetmiş bir kuruşluk 
geçici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayolları 
Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (mütaahhit 
ehliyet beyannamesi, mütaahhit plân ve teçhizat beyannamesi) bağlama
ları ve bu beyannamelerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik 
belgesi isteme dilekçeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce 
(tatil günleri hariç) yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat 
ederek bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

5 —• İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk 
pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacakları 
yükleme mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz karşı
lığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

4694 / 4-1 

İstanbul Asliye Mahkemesi ikinci Ticaret Dairesi Başkanlığından: 

Sayı: 951/341 
Devlet Demiryolları idaresinin Adapazarı Garı 30/6/1951 günlü ha

sılatı olarak idarenin Haydarpaşa Veznesine gönderilen ve bu vezne 
emrine ve istanbul Ziraat Bankası üzerine keşideli Adapazarı Ziraat 
Bankası Şubesinin 2/7/1951 tarihli ve 873,41 liralık 329/50209 No. lu çe
kinin zayi olduğundan bahsile iptaline karar verilmesi idare Avukatı 
Hilmi Bayramoğlu tarafından talep edilmiş ve mahkemece de keyfiyetin 
Ticaret Kanununun 638 ve müteakip maddelerine tevfikan üç defa resmî 
ve gayri resmi gazetelerle 45 gün müddetle ilânına karar verilmiş ol
makla çekin bu müddet zarfında mahkemeye ibraz edilmediği takdirde 
İptaline karar verileceği ilân olunur. 

4646 / 3-3 

Pazar Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

950/244 
Pazar Hazine! Maliyesi tarafından Badara Köyünden Arslan vere

selerinden Ömer Lütfü Kobal aleyhine ikame olunan veraset dâvasından 
dolayı yapılmakta olan yargılamada : 

Dâvâlının ikametgâhının meçhul bulunmasından davetiyenin ilânen 
tebliğine ve yargılamanın 28/11/1951 günü S. 9,10 a bırakılmasına karar 
verilmiş olduğundan belli gün ve saatte gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde gıyabında devam olunacağı ilân olunur. 

4688 

951/241 
Hamidiye Köyünden Mehmet oğlu Şükrü Güven ve arkadaşları ta

raflarından aynı köyden Süleyman Güven ve arkadaşları aleyhlerine ika
me olunan arazi tescili dâvasından dolayı yapılmakta olan yargılamada: 

Dâvâlılardan Hamdiye Köyünden Rifat Güven'an ikametgâhının meç
hul bulunması itibariyle davetiyenin ilânen tebliğine ve duruşmanın 
5/12/1951 günü saat 9 a bırakılmasına karar verilmiştir, belli gün ve 
saatte gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde hakkında gıyap 
kararı çıkarılacağı ilân olunur. 

4689 

Süımerfoank Ereğli (Konya) 
dünden : 

Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlü-

1 —• Parça bez, pamuk telefi, üstüpü ambalaj ve hurda malzememiz 
açık artırma usuliyle 29 Kasım 1951 Perşembe günü saat 14 te Müesse
semizde satılacaktır. 

2 — Şartnamesi Sümerbank Ankara ve Konya Mağazalarında, Kay
seri ve Adana Pamuklu Sanayii Müesseselerinde, İstanbul'da Alım ve Sa
tım Müessesesi Müdürlüğünde ve Müessesemizde görülebilir. 

3 — ı Müessesemiz satışı icrada veya malın bir kısmını satıp satma
makta serbesttir. 

4696 / 3-2 

Erzincan Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

951/267 
Davacı Erzincan'ın Hanzar Köyünden Murtaza oğlu Mehmet Gün

gör'ün ikame eylediği tescil dâvasının yapılan yargılamasında: 
Erzincan'ın Hanzar Köyü Karamus mevkiinde Gölaltı mevkiinde 

sarkan İsmail, Yaşar Güngör, kısmen Patika, garben ark, şimalen ark, 
cenuben yol, kısmen ark ile mahdut eşçarlı Sulu tarla yukarda yazılı da
vacı adına tapuya tescil edileceğinden bu gayrimenkul üzerinde her hangi 
bir hak iddiasında bulunanların yargılamanın bırakıldığı 13/12/1951 Salı 
günü saat 10 da Sulh Hukuk Yargıçlığında ellerindeki vesaikle birlikte 
hazır bulunmaları davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4625 

Mesudiye Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Esas: 951/57 
Mesudiye Orman idaresi tarafından Darıcabaşı Köyünden Eyüp 

oğlu Hasan Yılmaz ve arkadaşları aleyhlerine. Mesudiye Sulh Hukuk 
Mahkemesine açılan 429 lira 94 kuruş tazminat dâvasının duruşması sı
rasında : 

Dâvâlılardan Mesudiye'nin Darıcabaşı Köyünden Eyyüp oğlu Hasan 
Yılnıaz'm tebligata elverişli adresi bulunmadığından gazetenizle ilânen 
davetiye tebliği yapılmış muayyen gününde bir vekil ve kendisi gelmemiş 
olduğundan gıyap kararının da ilânen yapılmasına mahkemece karar ve
rilmiştir. 

Karar gereğince yukarda adı yazılı dâvâlıya ilânen gıyap kararının 
tebliğiyle duruşmanın bırakıllığı 3/12/1951 gününün tebliği ilân olunur. 

4682 

"Varto Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

951/29 
Davacı Hoşan Köylü (Selim) Süleyman oğlu Kamer Bingöl'ün Var

to Asliye Hukuk Mahkemesinin açmış olduğu veraset dâvasının yargı
lamasında yukarda açık adresi yazılı Kamer Bingölün babası Murto 
oğlu Selim (Süleyman) nm 1324 tarihinde vefatiyle verasetini karış» Fıdı, 
oğlu Kamer, kızları Harsı, Emmi, Ceviye ve bunlardan Flde'nin 1944 yı
lında vefatiyle verasetini kocası Musa ve oğlu Binali ve kızı Fatiye ter-
kettiğinden yukarda isimleri geçen şahıslardan başka Hoşan Köyünden 
Selim veya Süleyman'ın vârisleri bulunup bulunmadığından bulunduğu 
takdirde alâkadarların Varto Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ey
lemeleri lüzumu ilân olunur. 

4681 



Sahile: 2288 

Bozüyük Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

(Resmî Gazete) 21 KASIM 1951 

Davacı Bozüyük Çarşı Mahallesinden Kâşif Sokak No: 30 da oturan 
Şükrüye Bayrak tarafından kocası Eskişehir Ö mer Ağa Mahallesi Erlik 
Sokak No: 31 de oturan Vize Balaca Mahallesi 652 sayılı hane nüfusun
da kayıtlı Mehmet oğlu Rahime'den doğma 13ı28 doğumlu Raşit Bayrak 
aleylfine açılan "boşanma dâvasının yargılamasında : 

Dâvâlının gösterilen adresine çıkartılan davetiyelere veriien meşru
hatta bu adreste böyle bir kimse bulunmadığından bilâ tebliğ iade edil
miş ve tebligata elverişli adresi malûm olmadığından yapılan tahkikatta 
da adresi meçhul bulunduğundan tebligatın ilânen yapılmasına karar ve
rilmiş olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere dâvahnın 27/12/1951 
Perşembe günü saat 9 da 'Bozüyük Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi lüzumu ilânen teb
liğ olunur. 

4692 

Ankara 3. Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

951/1080. 
Medeni Kanunun 354 ve 399 uncu maddeleri gereğince küçük Şevket 

ve Hanif e'ye büyük kardeşleri Mustafa Türkoğhı dört sene müddetle ken
dilerine 9/11/1951 tarihinden itibaren vasi tâyin edildiği aynı kanunun 360 
ve 371 inci maddeleri gereğince ilân olunur. 

4690. 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından : 

1 — (147671) lira 48 kuruş keşif bedelli Ankara Fen Fakültesi 
anfileri öğrenci sıralarının yapımı ve montajı işi 2490 sayılı kanun hü
kümleri dahilinde ve kapalı zarf usuUyle eksDtmeye konmuştur. 

2 — İhale 7/12/1951 Çarşamba günü saat 15 te Ankara Gazi Eği
tim Enstitüsü binası içindeki Fen Fakültesinde yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) 8634 liradan ibaret geçici teminat mektubunun; 
b) 1951 yılı için ticaret ve sanayi odasmdan alınmış meslek belge

sinin; 
c) Devlete ve diğer resmî müesseselere ait en az doksan bin lira

lık ihale bedelli bu gibi işler yapımını taahhüt ederek kabul ettirdiğine 
dair alacağı yeterlik belgesinin teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. 

4 —• Bu işe ait sözleşme ve fennî şartname tasarıları ile projeler 
ve diğer belgeler her gün çalışma saatleri içinde Fen Fakültesi Sekreter
liğinde görülebilir. 

5 —• Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvel Satmalrna Ko
misyonu Başkanlığına verilmesi veya gelmiş olması şarttır. Postada vâki 
olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4776 / 4-1 

Kızılcahamam Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 951/22 
Karar: 951/239 
Kızılcahamam Bulak Köyünden Hatice Kabaçah tarafından aynı 

köyden kocası Hasan Kabaçalı aleyhine açılan müşterek evlerine dön
mesi için ihtarat icrası dâvasında : 

Dâvâlının ortada muhik bir sebep yokken 3 sene evvel evini terkle 
bir daha dönmediği sabit olduğundan bir ay zarfında evine dönmesinin 
dâvâlı Hasan'a ihtar olunmasına ve davalının adresi meçhul olduğundan 
ihtarın ilânen yapılmasına, davacı adlî müzaharata nail olduğundan 198t 
kuıuş mahkeme giderinin dâvâlıdan alınarak hazineye İrat kaydına 
25/10/1951 tarihinde karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren tâyin olu
nan 20 günlük müddet zarfında kanun yollarına müracaat edilmediği 
surette hükmün kesinleşeceği İlânen tebliğ olunur. 

4678 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Ankara J. Subay Okulunun 1951 -1952 yılları ihtiyacı için bir kilo
suna (215) kuruş fiyat biçilen (16000) kilo koyun eti ve bir kilosu (135) 
kuruştan (3000) kilo sığır eti 7 Aralık 1951 Cuma saat (15) te Ankara 
J. Genel K. lık binasındaki Komisyonumuzda kapalı zarf eksUtmesîyle 
ihale edilecektir. Geçici teminat ı(2.883,75) liradır. Şartname her gün Ko
misyondan parasız alınır. İsteklilerin vesika ve teminatlarını muhtevi 
kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme günü saat (14) kadar Komis
yona vermeleri. 
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Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğünden : 

Düsturlara ait fiyat listesi 

Birinci tertip Düstur 

Cilt 
Bedeli 
L. Kr. 

P. ücreti 
L. Kr. 

5 2 00 93 
6 2 75 1 29 
7 2 50 91 
8 3 25 77 

tkinci tertip Düstur 

Cilt 
Bedeli P. ücreti 
L. Kr. L. Kr. 

1 20 79 

Üçüncü tertip Düstur 

T*] Üçüncü tertip Düttnrnn 1 - 2 5 inci ciltlerine &itllr. 

Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti 
Cilt L. Kr. L. Kr. Cilt L. *Kr. L Kr. 

1-4 (Mevcudu kalmamıştır.) 18 200 1 27 
5 4 50 ' 57 19 2 50 1 37 
6 (Mevcudu kalmamıştır.) 20 2 50 1 47 
7 4 00 1 15 21 2 50 1 41 
8 3'00 83 22 2 50 1 11 
9 2 50 65 23 3 50 1 27 

10 2 25 (Tki kitap) 1 74 24 3 75 1 19 
11 (Mevcudu kalmamıştır.) 25 3 50 1 07 
12 (Mevcudu kalmamıştır.) 26 3 80 1 03 
13 4 90 75 27 3 80 1 05 
14 (Mevcudu kalmamıştır.) 28 4 50 1 07 
15 1 75 (tkl ki: ıp> 1 66 29 5 25 1 03 
16 1 50 1 39 30 5 25 1 07 
17 1 50 1 35 31 6 50 1 45 

3 00 Genel Tahlili Fibrin [•) 53 

Satın almak istiyenlerin Ankara'da Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lâzımdır. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 



  

  21 Kasım 1951                                        RESMİ GAZETE                              Sayı:7962 

 

 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 
  

 
                                                                            

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı                                                Sayfa 

                                                                                                                         
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı         1

 

Tamim 
 

İçişleri Bakanlığına  Dair Tamim         2

 

Tebliğler 
 

Orman Genel Müdürlüğü 2 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığına Dair Tebliğ 3

 

Orman Genel Müdürlüğü 13 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığına Dair Tebliğ 4

 

Orman Genel Müdürlüğü 23 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığına Dair Tebliğ 4

 

 

  

 

 

İlanlar            5

     

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


