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Madde 1 — Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 141 — 
1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü 

tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket 
içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan her hangi birini 
devinmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun 
kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tan
zim veya sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol gösterenler se
kiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu kabil cemiyetlerin bir kaçını veya hepsini sevk ve idare eden
ler hakkında ölüm cezası hükmolunur. 

2.Devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekûn yoketmek gaye
sini güden cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya 
tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerimi tanzim veya 
sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol gösterenler sekiz yıldan 
on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

S. Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya demokrasi prensiple
rine aykırı alarak Devletin bek bir fert veya bir zümre tarafından idare 
edinmesini hedef tutan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler veya ku
ramlar veya bunların faaliyetlerimi tanzim veya sevk ve idare edenler ve
ya bu hususlarda yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır ha-
pis cezası ile cezalandırılırlar. 

4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazası île kısmen 
veya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duygulan yoketmeye 
veya zayıflatmaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler 
veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare 
edenler veyahut bu hususlarda yol gösterenler bir yıldan üç yıla kadar 
ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

5. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda yazılı cemiyetlere girenlere beş yıldan 
on İki yıla kadar ağır hapis ve dördüncü fıkrada yazılı cemiyetlere gi-
renlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri Devlet daireleri, belediyeler 
veya sermayesi kısmen veya tamamen Devlete ait olan İktisadi teşekküller, 
sendikalar, işçi teşekkülleri, okullar, yüksek tahsil müesseseleri içinde 
veya bunların memur, müstahdem ve mensupları arasında işliyenler 
hakkında verilecek ağır hapis ve hapis cezaları üçte bir nispetinde ar-
tırılır. 

7. Bu maddede yazılı suçları lşliyenlerden biri suçu ve diğer failleri 
son tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ih
barın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin husu
siyetlerime göre ölüm cezası yerine om yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası ve ağır hapis ve hapis cezaları da dörtte bire kadar indiri
lerek hükmolunabilir. 

8. Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya daha ziyade kimselerin 
aynı amaç etrafında birleşmeleriyle vücut bulur. 

Madde 142 -
1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü te

sis etmek veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak yahut memleket için
de müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan her hangi birini de
vinmek veya Devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekûn yoketmek içim. 
her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse beş yıldan on yıla 
kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. Cumhuriyetçiliğe aykırı veya demokrasi prensiplerime aykırı 
olarak Devletin tek bir fert veyahut bir zümre tarafından idare edil
mesi için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse aynı ceza 
ile cezalandırılır. 

3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarımı ırk mülâhazasiyle kısmen 
veya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duygulan yoketmek ve
ya zayıflatmak içim her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

4. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilileri övenler, birinci ve ikinci fık
ralarda yazılı hailende beş yıla kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada ya 
zılı halde altı aydan akli yıla kadar hapis cezaları ile cezalandırılırlar. 

5. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri 141 inci maddenin 6 nci fık
rasında yazılı kimseler arasında veya aynı fıkrada tasrih edilen yerler 
içinde işliyenlere verilecek ceza üçte bir nispetinde artırılır. 

6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiililer neşir vasıtası ile işlendiği tak
dirde verilecek ceza yan nispetinde artırılır. 

7. Bu maddede yazılı suçları işliyenlerden biri suçu ve diğer fail
leri son tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlarla ihbar ettiği ve 



Sahife: 2386 (Resmî Gazete) 11 ARALIK 1951 

bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin 
hususiyetlerine göre ağır hapis ve hapis cezaları dörtte bire kadar indi
rilerek hükmolunabilir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

10/12/1951 

Başlğı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Resmi 
Gazete 

Sayı 

Türk Ceza Kanunu ile değişiklikleri ve T . B. M . M. 
Kararı : 
1 Kananlar t 

765 Türk Ceza Kanunu 13/3/1926 3 7 519 320 
1840 Türk Ceza Kanununun 160 ıncl maddesini değiştiren Kanun 

16/7/1931 3 12 625 1850 
1884 Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesine iki fıkra ilave

line dair Kanun 3/8/1931 i 12 1088 1863 
3275 Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren Kanun 

20/6/1933 3 14 1343 2432 
M38 .Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren Kanun 

23/6/1936 S 17 1309 •337 
3113 Türk Ceza Kanununun bazı maddeleriyle 3038 numaralı ka 

Dundaki muvakkat maddeyi değiştiren Kanun 11/2/1937 S 18 298 3531 
3531 Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren Kanun 

16/7/1938 3 19 1661 3961 
3708 Türk Ceza Kanununun 494 uncu maddesini değiştiren Kanun 

14/7/1939 3 20 1704 4258 
4055 Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren Kanun 

6/6/1941 3 M 1296 4827 
4683 Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddelerinin değiş

tirilmeline dair Kanun 18/12/1944 3 • 26 110 5882 
4934 Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin değiş

tirilmesi hakkında Kanun 18/6/1946 3 27 1320 6336 
4956 Türk Ceza Kanununun 140, 159 ve 160 inci maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun 24/9/1946 3 27 1458 6416 
5319 Türk Ceza Kanununun 253 üncu maddesine bir fıkra eklen

mesine dair Kanun 11/2/1949 3 30 158 7129 
5435 Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak

kında Kanun 16/6/1949 3 30 1431 7234 
3665 Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 17/6/1950 3 31 2116 753S 

2 T . B. M . M. Karan : 
437 Türk Ceza Kanununun 107 nci maddesi hükmünün tefsirine 

mahal olmadığına dair Heyeti Umumiye Kararı 7/6/1928 3 9 1061 907 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcama-
lara ait 1946 takvim yılı bilançosunun onanması 

hakkında Kanun 

Kanun No: 5845 Kabul tarihi: 3/12/1951 

Madde 1 — 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre ilişik cetvelde 
gösterilmiş olan harcamalara ait 1946 takvim yılı bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabı onanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde.3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

10/12/1951 

1946 yılı Millî Korunma muaddel bilançosu 

Aktif Lira K. Pasif Lira K. 

I — Tahsis edilmi-
yen sermaye 

II — Tahsis edilen 
sermaye 74.210.354,64 

III — Sermaye tahsi
sinden borç 19.892.496,39 

IV — Muhtelif borçlu 
hesaplar 76.212.815,40 

V — Mutavassıt he
saplar 

VI — Stoklar 
VII — Sabit kıymet

ler 11.864.256,75 

VIII —Sermaye 
1.189.645,36 IX — Sermaye tahsi-

75.400.000,— 

sinden alacak
lılar 61.103.569,87 

X —Muhtelif ala
caklı hesaplar 37.286.490,12 

XI — Mutavassıt he
saplar 

XII — Karşılıklar 
13.980.206,36 XIII —Kâr 
46.115.176,36 

25.490,66 
29.244.250,73 
40.405.149,88 

243.464.951,26 243.464.951,26 

1948 ytlı Millî Korunma muaddel kâr ve zarar hesabı 

Zimmet Lira K. Matlup Lira K. 

Ticari işletmeler mas- Ticari işletmeler gelir-
raflan 5.053.720,62 leri 8.514.316,61 
Sınai işletmeler mas- Sınai işletmeler gellr-
raflan 151.589,- leri 
Zirai işletmeler mas- Zirai işletmeler gelir-
rafları 2.917.531,— leri 
Teşkilât ve idare mas- Müteferrik gelirler 
rafları 2.863.967,— 

122.754,71 

10.560.056,82 
250,52 

Kâr 
10.986.807,62 
8.210.571,04 

19.197.378,66 19.197.378,66 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 
ÖZETİ : Sert zift karaborsasının meydana 
çıkarılmasında hizmeti görülenlere verilmesi 
iktiza eden İkramiye işinde Eminönü 4 üncü 

Esas 1951/20 Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile Danıştay 
Esas : 1951/20 6ncı Dairesi kararı arasındaki hüküm uyuş-
Karar: 1951/23 mazlığı hakkında. 

Tevfik Fikret Eğilmez tarafından Maliye Bakanlığı aleyhine Danış
tay Altıncı Dairesine açılsın sert zift karaborsasının meydana çıkarıl
masında büyük gayreti bulunduğu halde (859) lira ikramiyenin kendisine 
verilmemesi hakkındaki Maliye Bakanlığı kararının bozulması dâvasının 
reddine dair mezkûr dairenin kesinleşen 27/2/1948 gün 3 esas 2387 karar 
sayılı ilâmı ile bu paranın dâva edilen Maliye Bakanlığından tahsili ile 
davacı Tevfik Fikret Eğilmez'e verilmesine dair yine kesinleşen Eminönü 
Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinin 6/9/1950 gün 410 esas 493 karar 
sayılı ilâmları arasındaki hüküm uyuşmazlığının giderilmesi Maliye Ba
kanlığı tarafından Uyuşmazlık Mahkemesine verilen dilekçe ile istenil
mesi üzerine diğer tarafa tebligat yapıldıktan sonra Uyuşmazlık Mah
kemesinin 12/10/1951 günlü oturumunda her iki ilâm örnekleri ve Tevfik 

Fikret Eğilmez'in Maliye Bakanlığı dilekçesine karşı verdiği cevap lâyi
hası ve dosyada bulunan diğer kâğıtlar okunup Danıştay Başkamın 
Sözcüsünün iki ilâm arasında hüküm uyuşmazlığı bulunduğuna ve Adalet 
mahkemesinin görevli olmadığına ve Tevfik Fikret Eğilmez'e ikramiye 
verilmemesi hakkındaki Maliye Bakanlığı kararının yerinde olduğuna 
dair mütalâası dinlenerek gereği konuşulup düşünüldü: 

Her iki ilâmın konusu aynı olup bu yüzden hakkın yerine getiril
mesi de mümkün olmadığından ortada hüküm uyuşmazlığı bulunduğuna 
ve 4648 sayılı kanunun 69 uncu maddesinde suçun meydana çıkarılma
sında büyük gayretleri sebkat ettiği anlaşılan memurların ikramiyeden 
istifade ettirilebileceği yazılı olup adı geçen Tevfik Fikret Eğilmez'in 
suçun meydana çıkarılmasında bir emek ve gayreti sebketmeyip ancak 
ihbar suretiyle yapılan cürmü meşhutta gayret sarfettiği anlaşıldığından 
ve zaten maddenin sarahatine göre ikramiye verilip verilmemesi idarenin 
takdirine bırakılmış olduğundan yukarda tarih ve numarası geçen Emin
önü Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesi kararının kaldırılmasına 
12/10/1951 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
ÖZETİ : Tarsus'ta Rasim Dokur ve İbrahim 
Behlil İplik ve Dokuma Sanayii işletmesi T. 
Ko. Ş. işçileriyle işveren müessese arasında çı
kan toplulukla iş uyuşmazlığı H. 

Tarsus'ta Rasim Dokur ve ibrahim Behlil iplik ve Dokuma Sanayii 
işletmeleri Türk Komandit Şirketi işçileriyle işveren müessese arasında 
çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına dair içel İl Hakem Kurulu tarafından 
verilen karara karşı işçiler ve işveren Şirket tarafından itiraz edilmiş 
olduğundan 3008 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesine göre Çalışma 
Bakanlığınca vukubulan davet üzerine : 

Danıştay Birinci Daire Başkanı Avni Türelin Başkanlığı altında : 
1 — Ankara Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Hüseyin Cahit 

Oğuzoğlu, 
2 — Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Turhan Çakus, 
3 — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanı Nu

rettin özmen, 
4 — Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürü Âmil Artus, 
5 — Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşaviri Necdet Azak, 
6 — içişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Kemal Aral, 
7 — 3008 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinin B bendinin son 

fıkrası gereğince Çalışma Bakanı tarafından Kurula üye olarak İştirak 
ettirilen Cemal Oktan, 

8 — 3008 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinin B bendinin son 
fıkrası gereğince Kurula üye olarak iştirak ettirilen Rifat Onat, 

dan teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu An
kara'da Çalışma Bakanlığında 21/11/1951 Çarşamba günü toplandı. 

İçel İI Hakem Kurulunca verilen 16/10/1951 tarihli karara karşı 
işçiler ve İşveren Şirket tarafından vâki itirazların iş Kanununun 82 
nci maddesinin B fıkrasında yazılı müddet içlinde yapılmış bulunduğu 
bittetkik anlaşılmış olduğundan kabullerine karar verildikten sonra işin 
esasının incelemesine geçildi. 

İşçilerle işveren Şirket arasında çıkan ve gerek mahiyet gerekse 
nisap bakımlarından kanuni şartları haiz bulunduğu anlaşılan toplulukla 
İş ihtilâfının mevzuu : 

«Yüksek Hakem Kurulunca evvelce ücretlere yapılmış bulunan 
zamdan fabrikanın kapanması dolayısiyle faydalanılamadığından ve ha
yat pahalılığından bahisle ücretlere % 60 zam yapılması talebinden 

ibarettir. 
İl Hakem Kurulunum 16/10/1951 tarihli kararı : 
«işçilerin ücretlerinin emsali müesseseye nazaran düşüklüğü ve iş

veren müessesenin hali hazır Surumu nazara alınarak işçilerin ücretle
rime % 20 nispetinde zam yapılması» 

hakkındadır. 
işçiler tarafından içel Valiliği vasitasiyle verilen 2/11/1951 tarihli 

İtiraz dilekçesinde : 
1 — Daha evvel bu işyerinde ücret kifayetsizliği yüzümden çıka

rılan toplulukla iş ihtilâfımda Yüksek Hakem Kurulu tarafından ücretlere 
yapılan % 15 - 35 nispetindeki zammın işveren tarafından fabrikanın ka
patılması yüzünden işçilerin istifade edemediklerinden, elde mevcut pa-
mukların bir kaç milyon liraya satılarak bunun ancak 400 bin lirasının iş
çiye kıdem tazminatı olarak tediye edildiğinden, yeniden faaliyete geçen 
fabrikaya İl Hakem Kurulu kararma muhalif kalan Hukuk İşleri Müdü
rünün zikrettiği gibi yeni işçi değil, yine eski işçilerin alındığından. 

2 — % 15-35 nispetinde zam verilmesi Yüksek Hakem Kurulunca 
karara bağlandığı zaman bu fabrikada 900 işçinin çalıştığımdan, bugün 
ise işçi sayısının 500 e düştüğünden, eskiden 20 liraya olan bir paket ip
liğin Şimdi 24 - 25 liraya, bir top bezin- 30 - 35 lira iken 40 liraya yüksel-
diğimden, 900 İşçiye verilen para ile bugün 500 işçiye ödenen meblâğ ara
sında fark bulunduğumdan, 

bahsedilmekte ve İl Hakem Kurulunca ücretlere yapılan % 20 zam
mın % 50 ye İblâğı İstenilmektedir. 

İşveren Şirket tarafından içel İli İş Uyuşmazlığı Hakem Kurulu 
Başkanlığı delaletiyle verilen 8/11/1951 tarihli dilekçede : 

1 — Şirketin çalıştırmakta olduğu fabrikanın 1900 senesinde ku
rulmuş, maliklerince ve eski şirketler zamanımda hiç bir revizyona tâbi 
tutulmamış, makineleri tamamen yıpranmış, rantabl olmaktan uzak bir 
fabrika olduğu, İkinci Dünya Harbinim hitamiyle beraber yavaş yavaş 
başlayan iktisadi rekabet kanunlarınım tesiri altımda bugün başabaş ola
rak ağır sanayi mevzuunu teşkil edem makinelerin derhal alınmasının 
kabil bulunmaması yüzünden de bugüne kadar makinelerin değiştirilime-
sine imkân bulunamadığı, 

2 — Evvelâ pamuk fiyatlarının ani olarak yükselmesi, bilâhara da 
mamul fiyatlarının düşmesi yüzünden 400 bin liraya yakın zarar edildiği, 

3 — Şirketin bütün bunlardan başka işçilerinin durumu ile yatan
dan alâkadar olduğu ve gerek kendi rızası gerek asgari ücretlerin tatbiki 
sebebiyle % 15-75 civarında bir ücret zammı yapıldığı, iş İhtilâfını çıka
ran işçilerin fabrikanın yeniden işlemeğe başladığı tarihten sonra hizme
te giren yemi işçiler olup dosyanın tetkiki neticesinde anlaşılacağı üzere, 
bu işçilerin almakta olduğu ücretlerim eski İşçilere verilen ücretlerden 
% 15-75 nispetinde farklı bulunduğu hayat pahalılığının arada geçen bîr 
kaç ay zarfımda tekrar zam yapılmasını icabettirecek şekilde arıtmadığı, 
esasen zam icrasını isteyen işçilerim son bir kaç ay içinde hizmete alı-
nan ve teklif edilen ücretleri rızalariyle kabul ederek işe başlayan işçiler 
olduğu, 

4 — Çukurova Anonim Şirketinim sermayesi 8 milyon lira olan 
mûazzam bir tesis olduğu, makinelerinin tamamen yeni, asri ve kâr ge
tirebilecek evsafı haiz bulunduğu, bu itibarla iki şirketim mukayesesi 
neticesinde yapılacak zammın hatalı neticeler vereceği, ücretlere yapılan 
% 20 nispetindeki bir zammın senede 120 bin lira kadar bîr inikas yapa
cağı, 

belirtilmekte ve İl Hakem Kurulu kararınım ref'i talep olunmaktadır. 
Dosyada bulunan bütün evrak incelendikten sonra gereği konuşul-

du ve düşünüldü : 
Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmış olan Tarsus Rasim Dokur ve 

ibrahim Behlil iplik ve Dokuma Sanayii Türk Komandit Şirketi işçilere 
nin bugün almakta bulundukları ücretlerim, benzeri işyerinde çalışan iş
çilerin almakta oldukları ücretlerden aşağı olduğu dosyada mevcut olup 
mukayeseye esas ittihaz edilen cetvellerden anlaşılmasına binaen (işveren 
Şirketin malî durumu da gözönünde tutularak) işçilerin ücretlerine seyya
nen (% 20) zam yapılması hakkındaki İl Hakem Kurulu kararının ay
nen tasdikına (21/11/1951) tarihimde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye 
Danıştay Birinci Daire Başkamı Ankara Hukuk Fakültesi Prof. den 

Avni Türel Hüseyin Cahit Oğuzoğlu 

Üye Üye 
Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik 

Müdürü Kurulu Başkanı 
Turhan Çakus Nurettin özmen 

Üye Üye 
Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşavir 

Genel Müdürü 
Âmil Artus Necdet Azak 

Üye Üye 
içişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri 

Kemal Aral Cemal Okten 

Üye Raportör 
Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 

Rifat Onat Müdürlüğü Şube Müdürü 
Ferruhzat Sungar 

Sahife: 2387 



Sahife: 2388 (Resmî Gazete) 11 ARALıK 1951 

TEBLİĞ 
Orman Genel Müdürlüğü 1 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu 

Başkanlığından : 

Karamürsel Karaahmetli ormanlarımın tahdit kısa dayanağı 

Kocaeli Vilâyeti Karamürsel ilçesi Merkez Bucağına bağlı Karaah-
metli Köyü civarındaki Devlet ormanlarının tahdidine ait tutanaklar öze
tidir. 

Açı ve uzunluklariyle sair vasıfları esas tutanaklarda yazılı ve ha
ritasında da işaretli olduğu üzere : 

1 — Uzuntarla Ormanı : 
İnebeyli'den Karamürsel'e giden yol üzerinde Inabeyli hududunda 

sabit kayada 4114 No lu noktadan, başlayarak mezkûr yolu Karamür
sel istikametinde takiben sabit kayada 4389, 4391 No . lardan geçerek 
4392 No: da yolu terk ile doğugüneye dönerek 4396, yolca 4401, yolu terk 
ile 4402 - 4408 No . lu noktalardan geçerek tekrar İnebeyli - Karamürsel 
yolunda 4409, yolu atlayarak köy camiasına dâhil tarlalarla orman hattı 
fâsılından gidilmek suretiyle Mezarlık başında 4420, Mezarlığın etrafın
dan dolaşarak 4428 ve yolca İznik şosesinde 4434, şosenin doğusundaki 
Kumartarla Ormanının etrafını dolaşarak 4728 - 4721 No . lardan geç
mek suretiyle yine iznik şosesi üzerinde Oluklu hududunda 4440 No . lu 
noktaya kadar. 

2 — Balcıyakası Ormanı : 
Hayriye hududunda ve iznik şosesi kenarında 4335 No . lu nokta

dan başlayarak orman ile köy arazi camiasına dâhil tarlaların hattı 
fâsılından gidilmek suretiyle Boncuktepeden geçilerek değirmen yolunda 
4561 - 4562, yolu terk ile kuzeye doğru Çolaktepeden geçilerek Haşim 
Turaç veresesi çiftliği hududunda 4590, Haşim Turaç veresesi Hikmet ve 
Enver Balkan çiftiklerine ait tarlaların kenarınca Karapınar hududun
da 4620 No . lu noktadan geçilerek 4678 - 4679 No ya kadar. 

3 — Fuat Balkan Çiftliği doğusunda Karapınar hududunda ve yolun 
kuzeyinde 4632 - 4651 No . lu noktalarla tahdit edilen orman. 

4 — Yine Fuat Balkan Çiftliği güneyinde 4623 - 4630 ve 4652 - 4676, 
4623 No . lu noktalarla tahdit edilen ve Karapınara giden yolun her iki 
tarafında bulunan orman. 

5 — Uzuntarla mevkiinin güneyinde 4684 - 4720 No . lu noktalarla 
tahdit edilen orman. 

6 — Boncuktepe'nin kuzeyinde küçük bir orman. 
7 — Mezarlık : 
4441 - 4453 No . lu noktalarla çevrili müşeccer köy mezarlığı. 
S — Gacıklı Ormanı . 
Mezarlığın güneyinde 4454 - 4461 No : lu noktalar arasındaki hat

larla tahdit edilen her taraftan köy tarlalıkları ile çevrilidir 
19 — Mezarlıkarkası Ormanı : 
Mezarlığın batısında 4460 - 4468 No . lu noktalar arasındaki hatlarla 

her cihetten köy tarlalarlyle çevrilidir. 
10 — Bük Onmanı : 
Mezarlıkarkası Ormanının güneyinde 4469 - 4472 No lu noktalar 

arasındaki batlarla her taraftan, köy tarlalarlyle çevrilidir. 

11 — Erenler Ormanı : 
Bük Ormanının güneyinde 4473 - 4490 No . lu noktalar arasındaki 

hatlarla her cihetten köy tarlalariyle çevrilidir. 

2 — Deretarla Ormanı : 
4491 - 4495 No . lu noktalar arasındaki hatlarla her yönden köy tar

lalariyle çevrilidir. 

13 — Darıyeri Ormanı : 
4494 - 4496 - 4534 - 4494 No . lu noktalar arasım vasleden haltlarla 

her cihetten köy tarlalariyle çevrili ve Çömlekçi deresinin kuzeyindeki 
orman. 

14 — Mezarlık (Yukarımezarlık) : 
Karaahmetll Köyünün kuzeyinde 4420 - 4430 No . lu noktalar ara

sındaki hatlarla tahdit edilen mezarlık sahası. 
Yukarda birinci maddede gösterilen tahdit hattının kuzeyinde ka

lan ormanlarla ikinci maddede gösterilen tahdit hattının 4535 No. dan 
4590 No . ya kadar devam eden kısmının güneyinde kalan ormanlarla 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü maddelerde gösterilen ve haritada da aynı 
numaralarla işaretlenen ormanlar için tasarruf vesaiki gösterilmediğinden 
Devlet Ormanı olarak tahdidine. 

Haritada 2.A ve 2.B ve 3 ve 4 numaralarla gösterilen ormanların 
mutasarrıfları Fuat Balkan, Hikmet Balkan, Enver Balkan ve Haşim 
Turaç veresesi namlarına tahdit edilmesine. 

7 ve 1 üçüncü maddelerde yazılı mezarlık sahalarının köy mânevi 
şahsiyeti namına bırakılmasına. 

Sicil tablosunda tapulu olarak gösterilen yerlerin sahipleri namına 
bırakılmasına 

Diğer tarla, bağ vesairenin fiilî durumlarının tesbiti İle iktifasına. 
Sicil tablosunda 23 ve 45 numaralarda gösterilen tapusuz ve orman

la ilgili tarlaların Devlet malı sayılmasına karar verildi. 
4390, 4392, 4394, 4395, 4405, 4408, 4409, 4412, 4422, 4453, 4459, 

4516, 4518, 4556, 4560, 4562, 4564, 4574, 4586 No . lu noktalarda sınır 
İşaretli olarak kazdırılmış hendekler vardır. 

3116 sayılı kanunun 7 nci maddesi gereğince tahdidi yapılan bu or
manlara ait esas tutanaklardan çıkarılan işbu özet ile haritası 15/9/1950 
tarihinde Karaahmetli- Köyünde asılarak ilân edildi. 

Bu ilân şahsan tebliğ hükmünde olduğundan ilân münderecatına 
razı olmayanlar ilân tarihinden itibaren üç ay içinde mahallî mahkemeye 
müracaatla itiraz edebilirler. 

1 No. lu O. T. K. Başkam Ormancı Üye Hukukçu Üye 
Şükrü Tekinoğlu Turgut Utkucu Derviş Kaçar 

Bilirkişiler 

Süleyman Aydın Mehmet Berber 

2980 

İLÂNLAR 
Ankara Jandarma Satımalma Komisyonundan 

Bir kilosuna (440) kuruş fiyat tahmin edilen (3.700) kilo sade yağı 
17 Analık 1951 Pazartesi saat (15) te Ankara J. Genel K. lık binasındaki 
Komisyonumuzda kapalı zarf ekslitmesiyle ihale edilecektir. Geçici temi

nat (1.221) liradır. Evsaflı şartname her gün Komisyonumuzdan parasız 
alınır, isteklilerin kanuni vesika ,ve taminatlariyle kapalı zarf mektup
larını eksiltme günü saat (14) e kadar Komisyona vermeleri. 

4874 ¡4*3 

Ormancı Üye 
Turgut Utkucu 



11 ARALIK 1951 (Resmî Gaieté) Sahife: 2389 

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

Hava kuvvetlerine bağlı birlik ve kuramların ihtiyacı için 30 ton 
kesme makarna ile 10 ton arpa şehriyesi kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır makarna ve şehriyenin tahmini fiyatı 67 kuruş tutarı 26.800 
İha olup geçici teminatı 2.010 liradır, eksiltmesi 29/12/1951 Cumartesi 
günü saat 11,30 dadır şarnamesi her gün Komisyonumuzda ve İstambulJ 
Levazım Amirliğinde görülebilir teklif mektupları ihale saatından bir 
saat evveline kadar Komisyon Bşk. lığına verilmiş olacaktır. 

15011 / 4-1 

M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf suretiyle ihalesine talip çıkmayan 7500 kilo hidrolik 
firen yağı bu defa pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 —' İhalesi 17 Aralık 1951 Pazartesi günü saat 10,30 da yapıla
caktır. 

3 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda gö
rülür. 

4 — Beher kilosunun muhammen fiyatı 3,75 Ura olup kesin temi
natı 4220 liradır. 

4995 / 2-11 

1 —• Kapalı zarf suretiyle ihalesine talip çıkmayan 100 metre küp 
çam kerestesi bu defa pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 —> İhalesi 27 Aralık 1951 Perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul 

Lv. Amirliğinde görülür. 
4 —i Beher metrecinin muhammen fiyatı 200 lira olup kesin temi

natı 3000 liradır. 
4996 / 2-1 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından : 

(Çorap alınacaktır.) 
Görülen ihtiyaç üzerine 107.780 liralık pamuk çorap kapalı zarf 

usulü ile satın alınacaktır. 
Beher çift çorap Sıçjin tasarlanan bedel 115 kuruş olup geçici teminatı 

6.639 liradır. Çorapların tamamı bir istekliye ihale olunabileceği gibi 40 
biner çiftlik partiler halinde de ihalesi mümkündür. Mühürlü numunesi 
ile şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 

Kapalı zarf eksiltmesi 24 Aralık 1951 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin belli gün ve saatten 1 saat öncesine kadar kanuni tari-

fat dâhilinde hazırlıyacakları kapalı zarf teklif mektuplarını Ankara'da 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satınalma Komisyonuna 
vermeleri 

4901 / 4-3 

Ankara Defterdarlığından : 

Elektrik tesisatı onarımı 
1 —ı Ankara Adalet Sarayı elektrik tesisatı onarım işi kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Muhammen bedeli 18281,50 lira olup geçici teminatı 1371,12 

liradır. 
3 — İhale 13/12/1951 Perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta 

müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 1951 yılına ait ticaret odası vesikası, Bayındırlık 

Bakanlığından tasdikli ehliyet vesikası ile birlikte 2490 sayılı kanunun 32 
nci maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç saat 14 e 
kadar Komisyona vermiş olmaları, 

5 •—-Bu işe ait keşif evrakı, şartnamesi ve şartnameye ilişkin evrak 
her gün mesai saatleri dâhilinde Ankara ve İstanbul Millî Emlâk Müdür
lüklerinde görülebilir. 

6 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4859 / 4-4 

Gaziantep Demiryolu İnşaat Başmüdürlüğünden : 

1 — Gaziantep İstasyon mahallindeki ambarda bulunan (287,79) 
metre küp muhtelif ebatta Mensin ve Adana tipi poz malı kereste ile 
dört köşe adi çam kereste kapalı zarf usulü İle satılacaktır. 

2 —• Artırma 26/12/1951 gününe raslayan Çarşamba günü saat (11) 
da Başmüdürlük binasında yapılacaktır. 

3 —• Kerestenin ortalama metre küpü yüz seksen liradan tutarı 
(31.802) elli hir bin sekiz yüz iki lira olup geçici teminat miktarı ı(3.885) 
liradır. Kereste Gaziantep istasyonundaki ambarda Mersin ve Adana 
tiplerinin piyasalarındaki satış ölçülerine göre hesaplanarak teslim 
edilecektir. 

4 —• Kereste her gün Gaziantep istasyonundaki ambarda görülebilir. 
5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dâhilinde hazırlaya

cakları geçici teminat ile teklif zarflarım yukarda yazılı tarihte muay
yen saatten bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz 
ımuıkabilinda teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul olumimate. 
(Mevcut kereste müsavi ebat ve adedde olmak şartiyle ikiye ayrıla

bilir. Bu şeküde olan teklifler idarece kabul edilir.) 
5025 / 4-1 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden : 

180, aded muhtelif cins ve çeker ağırlıkta kriko teklif verme sure
tiyle ve pazarlıkla satm alınacaktır. 

Tekliflerin en geç 14/1/1952 Pazartesi günü saat 14 de kadar An-ı 
kara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi (Başkanlığına verilmesi lâ
zımdır. 

Şartnamesi 3 lira bedel mukabilinde Ankara'da. Merkez ve Haydar
paşa'da Haydarpaşa Veznesinden temin edilebilir. 

5004 / 2-1 

Ankara 3. Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

051/1193 
Elmadağı Bucağından Mevlüt oğlu Bahkum Bayram Nomun M. "K. 

nun 357 nci maddesi gereğince hacrile aynı K. nun 399 uncu maddesine 
göre de babası Mevlüt Nomun 30/11/1951 tarihinden itibaren mahkûmi
yet müddetinin ikmaline kadar vasi tâyin edildiğine dair Mahkememizce 
karar verilmekle keyfiyet 360 ve 371 inci maddeleri hükmünce ilân olu
nur. 

5005/1-1 

Merzifon Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

947/637 
Merzifon Hazindi Maliyesi tarafından »dâvâlı Merzifon'un Nusratiye 

Mahallesinden Süleyman oğlu Mehmet Boyacı ve Recep aleyhine ikame 
eylediği okul tazminatı dâvasından dolayı dâvâlı Mehmet Boyaeı'nın ha
len nerede bulunduğu meçhul olduğundan mahkemece ilânen tebligat 
ifasına karar verilmiştir. Yargılamasının bulunduğu 18/12/1951 Salı günü 
saat 9 da Merzifon Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunması veya bir ve
kil göndermesi için tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4986 /1-1 

• 
ıSındırğı Sulh Hukuk Yargıçlığından : 
951/280 
Sındırgı Orlman İşletmesi tarafından dâvâlı Antalya'nın Balibey 

\ Mahallesi Öğretmen Sokak No : 3 te Kereste ve Nakliyat Mütaahhidi 
Mustafaı Kocagöz aleyhine kereste nakliyatından mütevellit avanstan 
bakiye kalan 982 lira 75 kuruşun tahsili hakkında açılan dâvada : 

Dâvâlının gösterilen adreste bulunamadığı ve adresi de meçhul bu
lunduğumdan kendisine tebligat makamına kaim olmak üzere ilânen teb
ligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan 19/12/1951 günü saat 11 de 
Sındırgı Sulh Hukuk Mahkemesinde kendisinin .veya temsil edecek bir 
vekilinin hazır bulunması aksi halde gıyaben duruşma yapılacağı ve gı
yap kararı tebliğ edileceği ilânen tebliğ olunur. 

4681 



SaMfe: 2390 (Resmî Gazete) 11 ARALIK 19S1 

Karayo l l a r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

1 — Genel Müdür lüğümüz iht iyacı İçim Avrupa Tediye Anlaşma
s ına dahil memleketler menşel i otuz bin ton ç imentonun 3 Ara l ı k 1953 
tarihinde pazar l ık la s a t ın al ınacağı , 15, 20, 25 ve 30 E k i m 1951 tarihle
rinde İ s tanbu l 'da in t i şar eden Hak ika t ve Somteigraf ve Ankara 'da intişar 
eden Zafer, ve Resmî Gazete'de i lân edilmiş idi . 

2 — Görülen lüzum üzerine bu işe ait ş a r t namede değişiklik yapıl
dığından birinci defa yapı lan Hânlar iptal edilerek pazar l ık 17 Ara l ık 1951 
Pazartesi saat "15 e tal ik edilmiştir . 

3 — B u işe ait kesin teminat 243.500 T ü r k lirasıdır. 
4 — Çimentoya ait yeni muaddel ş a r tname le r Genel Müdür lük Mal 

zeme Müdür lüğünden paras ız alınabilir. 
4830 / 4-4 

Betonarme köprü le r yapımı 
1 —. Eksil tmeye konulan i ş : Rize - Trabzon - Giresun Devlet yolu

nun Rize - A k ç a a b a t a ras ında Vasamdıra, Sürmene , Küçükdere , Varvara , 
Kaleniıma Ve Ispendam köprüler inin betonarme olarak yap ımla r ı olup 
kes i l bedelleri t u t a r ı '(705.304,67) yedi yüz beş bin üç yüz dört . lira 
a l tmış yedi ku ruş tu r . 

2 — Eks i l tme: 3,1/12/1051 tarihine rashyan Cuma günü saat 16 da 
Ankara 'da Bayındır l ık Bakanl ığ ı b inas ında Karayol lar ı Genel Müdürlü
ğünde Karayo l la r ı Ek*ll tme Komisyonunca kapa l ı zarf usuliyle yapıla
cakt ı r . 

3 — Eksi l tme evrak ı : , Vezneye ya t ı r ı l acak (35,30) otuz beş lira 
otuz k u r u ş bedele ait makbuz karş ı l ığ ında Karayol la r ı Teknik Hesaplar 
Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksil tmeye girebilmek için : 
a) İs tekl i ler in 1951 y ı lma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (31.962,19) otuz b i r ' b in dokuz yüz a l tmış i k i l i r a on dokuz kuruş luk 
geçici teminat vermeleri, 

b) is tekl i ler in bu İş g i b i teknik önemi haiz bir işi i y i surette başa r 
dığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayol la r ı 
Genel Müdür lüğünden a lacak la r ı t a n ı t m a beyannamelerine (mütaaihhlt 
ehliyet beyannamesi, m ü t a a h h i t p lân ve teçhiza t beyannamesi) bağ la 
tmaları ve ıbu beyannamelerin içindeki sorular cevaplandı r ı la rak yeterlik 
(belgesi isteme dilekçeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce 
(tatil günler i ha r iç ) yazı ile Karayol la r ı Genel Müdür lüğüne m ü r a c a a t 
ederek bu iş için yeterlik belgesi a lma la r ı , 

5 —• İs tekl i ler in eksiltme şa r t l a şmas ın ın 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde (eksiltme evrakın ın her parçasına" ellişer ku ruş luk 
pul yap ı ş t ı r a r ak bunlar ı imzalayıp zar f la r ına koyma la r ı ) haz ı r l ayacak la r ı 
yük leme mek tup la r ın ı eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz ka r ş ı 
l ığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada Olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet i lân olunur. 

4915 / 4-3 

Betonarme köprü le r yap ımı 
•1 — Eksil tmeye konulan iş : E l âz ığ t ü n d e E lâz ığ - Çemıişgeeelk 

yolum'da Mura t Nehr i üzer inde (Avşan) , Çarsamcak - Mazgi r t yolunda 
(Peri)-ve Hozat - Ovacık yolunda (Ovacık) köprü ler in in betonarme ola
rak yapımlar ı olup kesife bedelleri tu tan '(85 ,5.ö83,iö) sekiz yüz eW beş 
bin beş y ü z seksen ü ç l i r a on beş k u r u ş t u r . 

2 — Eksi l tme : 22/12/1951 tarihline raslayam Cumartesi günü saat 
(12) on i k i de Ankara 'da Bayındır l ık Bakanl ığ ı binasında Karayol la r ı Ge
nel Müdür lüğünda Karayo l l a r ı Eks i l tme Komisyonunca kapa l ı zarf 
usulü 11« yapı lacakt ı r . 

3 — Eksi l tme e v r a k ı : ^VeKmeye ya t ı r ı l acak (42,80) k ı r k i k i l i r a 
seksen ku ruş luk bedele aolt makbuz karş ı l ığ ında Karayol la r ı GemeJ Mü
dür lüğü Teknik Hesap la r -Şubes inden alımaıbiljir, 

4 — Eksi l tmeye girebilmek İçim : 
a) İs tekl i ler in . 1951 yılıma alt ticaret odası belgesiyle usulü daâre» 

stkti&o (37.973,33) otuz yedi b in dokuz yüz yetımiş üç l i r a otuz üç k u r u ş 
luk geçici fceantaait vermeleri, 

Ib) e t ek l i l e r in bu işi gibi teknik önemi haiz bir İşi i y i surette ba
şardığını veya idare vc denetlediğimi ispatta yarar belgelerini, Karayo l l a r ı 
Genel Müdür lüğünden a lacak la r ı tamıtıma beyannamelerime (ımütaahhiît* 
ehliyet beyannamesi, m ü t e a h h i t plâm ve teçh&zaıt beyannamesi) bağla-
majları ve bu beyaaımametertn içindeki sorular cevaplandı r ı la rak yeterlik 
belgesi istetme dilekçeleriyle birl ikte eksiltme gününden en az üç gün 
önce (tatil günler i harüıg) yassı il» Karayo l la r ı Gemıel Müdür lüğüne mü-
anacaat ederek bu İş İçin yeterlik belgesi a lmala r ı . 

5 — İsteklilerim eksiltme şa r t l a şmas ın ın 34 üocü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (eksiltme evrak ın ın her parças ına e l l i şe r -kuruş 
luk pul yap ı ş t ı r a r ak bun la r ı imza lay ıp zar f la r ına koymalar ı ) hazırlaya
cak la r ı yüklemime mektup la r ın ı eksilErne • günü saat on bire kadar mak
buz karşılığımda Komisyon RedisMğime vemmeleri lâzum'dır. 

Postada olacak gecfiikmeier kabul edilmez. 
Keytftyet ilân olunur. 

4016/4-S 

Betonarme köprü le r yapımı 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Esk i şeh i r Hinde Esk i şeh i r - Na l l ıhan 
yolumda (Mayıs lar ) , Bi lec ik İ l inde S ö ğ ü t - İnhisar - Nal l ıhan yolunda 
(Çayköy) köprü ler in in betonarme olarak yap ımla r ı - olup keşif bedelleri 
t u t a r ı (398.425,35) üç yüz doksan sekiz bin dört yüz yirmi' beş l i ra otuz-
beş kuruştur.] 

2 —1 Eks i l tme: 25/12/1951 tarihine ra'slayan Sa l ı günü saat 16 da 
Ankara 'da Bayındı r l ık Bakanl ığ ı b inas ında .Karayol lar ı Genel Müdürlü
ğünde ' Ka rayo l l a r ı Eksi l tme Komisyonunca k a p a l ı zarf usulü ile yapıla
cak t ı r . 

3 — Eksi l tme evrak ı : Vezneye ya t ı r ı l a cak (19,95) on dokuz l i ra 
doksan beş k u r u ş bedele ait makbuz karş ı l ığ ında Karayo l l a r ı Genel Mü
dür lüğü Teknik Hesaplar Şubes inden alınabilir . 

4 — Eksi l tmeye girebilmek İçin; 
a-) İs tekl i ler in 1951 yılıma ait ticaret odası belgesile usulü daire

sinde (19J687,01) on dokuz bin a l t ı yüz seksen yedi l i r a bir ku ruş luk ge
çici teminat vermeleri, 

b) İ s tekl i le r in bu iş <gübi. teknik önemi haiz bir işi i y i surette ba
şardığ ın ı veya, idare ve demetlediğimi ispata yarar belgelerini, Karayol
l a r ı Genel Müdür lüğünden alacaklara t a n ı t m a beyannamelerine ıflMütaah-
ıhit ehliyet beyannamesi, ımütaahhi t p lân ve teçhizat beyannamesi) b a ğ 
l a m a l a r ı ve bu beyannamelerin içindeki sorular cevaplandı r ı l a rak yeter
l i k belgesi isteme dilekçeleriyle bir l ikte eksiltaı>e g ü n ü n d e n en az üç g ü n 
önce (tatil günler i ha r i ç ) yaz ı ile Karayo l la r ı Genel Müdürlüğüme m ü 
racaat ederek bu iş için yeterlik belgesi «ılımaları. 

5 — İs tekl i ler in eksiltme şa r t l a şmas ın ın 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde l(Eksiltme evrakın ın her pa rças ına ellişer kıuruş-
üuk pul y a p ı ş t ı r a r a k bun la r ı imza lay ıp zar f la r ına koyma la r ı ) haz ı r laya
cak l a r ı -yük leme mek tup la r ın ı eksiltme g ü n ü saat onbeşe kadar makbuz 
karş ı l ığ ında Komisyon Reisl iğine vermeleri lâzımdır . 

(Postaca olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyeti i lân olunur. 

4970 / 4-2 

Y o l yap ımı 
1 — Eksilteneye konulan İş : Cihanbeyli - Yavşan tuz las ı yolunum 

0 + 000 — 21 + 278 kilometreleri a r a s ı n d a tesviye, sanat yapı lar ı , üs t ya-
>pı teşkil i ve müte fe r r ik işler olup keşif bedeli (261.000) i k i yüz a l tmış bir 
biff l iradır . 

2 — Eks i l t a ı e : 24./U2/195ıl tarihine râjs'layan Pazartesi günü gaalt 16 
da Ankara 'da Bayındır l ık Bakan l ığ ı b inas ında Karayo l la r ı Genel Müdür
lüğünde Karayo l la r ı EkısMtaue Komisyonunıca 1 kapa l ı zarf usuliyle yapı
l acak t ı r . 

3 —ı Ekısilbme e v r a k ı : Vezneye ya t ı r ı l acak (13,05) on üç l i ra beş ku
r u ş bedele ait makbuz karşılığımda Karayo l la r ı Genel Müdür lüğü Teknik 
Hesaplar Şubesinden al ınabil ir . 

4 —, Eksi l tmeye "girebilmek için : 
a) isteklilerim 1951 yı l ına ait t i c â r e t o'daısı belgesiyle usulü dairesin

de (|14J190) om dört b in yüz doksan l iral ık geçici teıminaıt vermeleri, 
b) iMek l i l e r in bu işlini» İnşa karakterimle benzer ve aynı ömemde bir 

İşi i y i surette ıbaşarimış veya idare ve denet lemiş olduklar ım ispata yarar 
belgelerini, Karayo l la r ı Genel Müdürtüğümdem alacaklar ı tanıtıma beyan
namelerine (ımütaahMt ehliyet beyannamesi, mütaa t ıh i t p lân ve t eçh iza t 
beyammamesi) b a ğ l a m a l a r ı ve bu beyannamelerim içimdeki sorular cevap
land ı r ı l a rak yeterlik belgesi,isteme dilekçeleriyle birl ikte eksiltme gümüm-
dem en az üç gün önce .(italtil günler i ha r iç ) yazı ' i le "Karayolları, Gemel Mü-
düriüğüme m ü r a c a a t ederek bu İş için yeterlik belıgesi atamaları. 

5 —• ÜstekM'lerim eksllltaıe şa r t l a şmas ın ın 34 üncü maddesinde veri
len İzahat çerçevesinde (eksilltıme evrakımın her. pa r ça s ına ellişer k u r u ş 
luk pul y a p ı ş t ı r a r a k bunlar ı imzalayıp 'zarflarıma k o y m a l a r ı ) haz ı r l aya 
cak la r ı yük leme mektuplarımı eksiltme günü saat on beşe kadar makbuz 
karşılığımda- Komisyom Reisliğime vermeleri lâzımdır . 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet i lân olunur^ 
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11 ARALIK 1951 (ft«smi ©azaca) Sahlfe: 2391 

Eikarümi ve Ticaret Bak'anSlağmdan ; 

Tetkıindağ ÎUinüıı M]all!kara İlcesine bağlı Şahin Bucağının Sarıyer, P i -
rimççeşime ve DaJtikm (köylıertode kâin olup mekşufen Devlete ait bulu
nan, kuzeyi : Hocaltepe namı diğer (MjedHs tepe) ye diMe'n bettoh sütun
dan bağlayıp Talthsu çeşmesündan geçerek Sarıyer Köyü- camiine kinik 
hat, doğusu : Sarıyer K ö y ü caimiMden Batkın Köyü camiine doğru halt, 
g ü n e y i : BaJtikın K ö y ü camilinden Fıinincçjeşıme K ö y ü camaMine doğru hat, 
ıbaJtlsı : Pdriırıççeşfme Köyü oaımüânden hudut başlangıcı oflan Hocatepe na-
ımı diğer ((Meclis tepe) ye diilklilen beton sütuna doğru hat, suıırlariylıe 
çevriüii (625) heiktarliik.sahadaki linyit madenlinin beş yıl sür-e ile işletil-
nmesi tioin 4288 sayılı -kianıumın 13 üneü snaddesii uyarınca, 9/6/1951 t a r i h l i 
've 7830 nuimıaraiı B^eism! Gaızsete ile ilân e d t e n şekil "ve şartlarla ehl'l t a l 
ibime işletme ruhsatnamesi verllieoeiktirj 

Mezakur Resmî Gazete'de belirtilen ve bütün- dilerde maden işHerlni' 
tedvdr eden dairelerde mevcut listelerde aynen görülmesi mümkün bulu
nan bu şartlarla Sarıyer, Pdrinççeşme ve Batikiin l inyit m-adenıinl işlıet-
imefk isteyenlerin ll£t'2/İJ951 farazinden itisbaren iM ay zarfımda btir dileikçe 
i le doğrudan doğruya Balkanlığıamza müracaat ^emedıer l ' lüzumu i l a n 
olunur. 
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Bursa i l i n i n Orhaneli ilcesine -bağlı Harmancık Bucağının Beydemir 
ve Balatdanışment köyleri sınırları içinde: 

Kuzeyi : Beydemir K ö y ü c a m i i minaresinden, (Baliısaray camii m i 
naresi - Boyunduruk gediği tepesi) doğru hatt iyle , Beydemir K ö y ü c a m i i -
Tuzca namı diğer Hallapınarı deresiyle N u s r a t l a r deresinin birleştiği 
nokta arasındaki doğru hattın (birbirini katettiği ,(N) noktasındaki beton 
sütuna doğru hat, 

Doğusu: işbu (N) noktasından yani (Baliısaray camii m i n a r e s i -
Boyunduruk gediği tepesi) doğru hattiyle (Beydemir K ö y ü camii- - Tuzca 
namı diğer Hallapınarı .deresiyle N u s r a t l a r deresinin birleştiği nokta 
arasındaki doğru hattın birbir ini katettiği noktadaki beton sütundan 
Bal i ısaray Köyü camii minaresi - Boyunduruk gediği tepesi)-doğru hat-
tiple, Karaveysioğlu değirmeni - Balatdanışmendi K ö y ü camii minaresi) 
doğru hattının birbir ini katettiği (P) noktasındaki beton sütuna doğru 
hat, 

Güneyi : i ş b u (P) noktasından y a n i Bali ısaray K ö y ü camii m i n a r e s i -
Boyunduruk gediği tepesi) doğru hattının (Karaveyisoğlu değirmeni - B a 
latdanışmendi Köyü camii minaresi) doğru hattiyle birleştiği noktadaki 
beton sütundan Balatdanışmendi K ö y ü camii minaresine doğru hat,' 

Bat ıs ı : Balatdanışmendi K ö y ü camii minaresinden başlayıp A s a l ı k 
tepesindeki beton sütundan geçerek Beydemir K ö y ü c a m i i minaresine 
kırık hat, 

sınırlariyle çevrili ı(669) hektarlık sahada 6/12/1947 tar ihl i ve 121/18 
numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıkarılan ' k r o m 
madeninin 45 yü süre ile işletilmesi imtiyazı arayıcısı istanbul'da T a k -
sim'de Sıraselvilerde 93 numarada H a y r i Ögelman uhdesine ihale kı l ı 
nacaktır. 

B u ihaleye itirazı olanların M a a d i n Nizamnamesinin 36 ve 37 nci 
maddeleri uyarınca 11/12/1951 tarihinden it ibaren i k i ay içinde A n k a r a ' d a 
Ekonomi ve Ticaret Bakanl ığına veya mahallinde II makamma bir dilek
çe ile çaşyurmaları lüzumu İlân olunur. 
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MILLÎ PIYANGO 
7 Aralık 1951 çekilişinde ikramiye 

kazanan numaralar 
Çekiliş tarihi : 7/12/1991 

Çekiliş saatti: 13,30 

ıÇekiffidi&i 'yer ? Ankara Sıaırar İlkokulu 
405020 Numara 100.000 lira 
136838 (NuMiara 50.000 lira 
184588 Numara 10.000 lira 
200755 (Numara 10.000 İ r a 
248)6)55 (Numara 10.000 lira 
259808 Numara 10.000 îira 
409806 Numara 10.000 lira 
080560 Numara 5.000 lira' 
119905 Numara 5.000 lira 
267904 Numara 5.000 lira 
331462 Numara 5.000 lifcra 
390335 N/uımara 5.000 lira 

Üçer bin lira iferaanijy» kazanan num aralar : 
096586, 096328/ 17(2260, 197239, 205549, 
277082, 61940.7, 137)1362, S90481, 481835, 

İkişer bin Hira âikraımıîlye kazasııam numaralar : 
105299 139722, 164911, 17p408, 198947, 
232890 £66860., 323061, 3<5760ı9, 380077, 

Beşer yüz lİTa ikramiye kazanan numaralar 5 
003601, 010663, €118694, 037907, 046431, 075899, 080.744, 0831131, 
000935, 108289, 137090, 1 4 3 4 8 , 154038 0.64053, a.9'8252, 236,933, 
2>55'9Hi6, '277213, 1279078, 0819653, -304999 809265, 314925, 351981, 
'360918)8, 137078ü, 1382859, 3801İ13, 098481, 400779, 438148, 438826, 
450126, 1453965, 457320, 466257, (472388, 481897, 485432, 49961,4, 

Dörder yüz lira ikramiye kazanan numaralar : 
1000250,, 0041712, 0051358, 052925,, 06981t3, 078280, 086293, 0191114, 
099032, 106785, 107684, 143728, 148496,, 158719, 171229, 171252, 
«U90B90, 194898,. 19&299, 121317,7*9, (2390613, 242066, 254364,, 274211, 
'276172, ¡27,9438, 280270, 280707, SftlO>0ö< 291663, 292890,, 301868, 
3161086, 312,9771, 3,31654, 3Ö50191, 347787, 354247, 356145, 365586, 
37186712, 389066, 13.9-8451, 412018* 432804, 43595-8, 442932, 450536, 
4539157, .455504, (457482; 457656, 4712382, 480129,, 484969, 487757, 
488982,, 490181, 494263, 499973-

Üçer yüz lira ikramiye kazanan numaralar : 
008884, Û26728, 030550, 037368, 043058, 045785, 047187, 048963, 
051337, 1067481, 070527, 070668, 0741270, 079844, 083118, 089702, 
089825, 101472, .103889, 104531, 104877« 112648; 116094,, 139625, 
1409-23, 146612, 140365, 163524, (175443, 183416, 186458, 192703, 
1199092,» ,204357, 1207089,, 12113354, 214254, 2)15646, 220630, 225287, 
I2381G0I," 247429, 251032, '12*5)7000, 274786, 276931, 278284, 281216, 
1309182, 307130, (307446, 1317487, (317785,, 320856", S2695Ö, 333649, 
'34507)1, 346907, 1360088, 3620'83, İ368756, 383976,, 386205, 392323,' 

I £93970, 403*857, 416205, #17176, 429875, 443211, 445105, 450004, 
4İ643I25, 464696, 467553 ,̂ 4691731, 483134, 491040, 491382, 4,97968, 

ikişer yüz lira ikramiye kazanan numaralar : 
Son dört rakamı 2998 Üe nihayet bulan 50 numara ikişer yüz l i r a 
Son dorfc rakamı 9772 ile nihayet bulan 50 numara ikişer yUz l i r a 
Yüzer lira ikralmiye kazanan numaralar * 
Son üç rakamı 730 ile nihayet telan 500 numara yüzer, l i ra , 
Altmışar lira ikramiye kazanan numaralar : 
Son» ü ç -rakamı 274 Öle nihayet b u l a n 500 numara altmışar Lira 
,Son üç rakamı 927 ile nihayet bulan 500 numara altmışar lira-

j-

Kırkar lira ikramiye kazanan numaralar : 
(Son. üç saikamı 169 i le nihayet bulan 500 numara 1 k ırkar l i r a 
ISon ü ç r a k a m ı 751 i le nihayet bulan 500 n u m a r a kırkar l i r a 
Son üç rafkamı 941 i le nihayet talan 500 numara kırkar l i r a 
Son ü ç raikamıı 960 i le nihayet bulan 500 numara kırkar l i r a 
Yirmişer lira ikramiye kazanan numaralar : 
S o n i k i rakamı 86 i le nihayet bulan 5.000 numara yirmişer l i r a 
Onar lira ikram iye k az an an numaralar ; 
ISon d k i rakaımı 88 i le nihayet bulan 5.000 n u m a r a onar lira) 
Son ilci rakamı 99 ile nihayet bulan 5.000 numara onar Ura 
Beşer Ura ikramiye kazanan numaralar s 
Son r a k a m ı 2 ile nihayet bulan 50.000 numara beşer l i r a 
Son rakamı 4 ife nihayet bulan 50.000 n u m a r a beşer l i r a 

ikramiye kazanmışlardır. 

1.000 lira Teselli Mükâfatı kazanan numaralar 
(100.000 liraya nazaran) 

005020, 105020, 205020, 1305020, 400020, 401020, 402020, 403020, 
404020, 405000, 405010, 405021, 405022', 405023, 405024, 405025, 
405026, 405027, 405028, 405029, 405030, 405040, 405050, 405060, 
405070, 405080, 405090, 405120, 405220, 405320, 405420, 405520, 
405620, 405720, 405820, 405920, 406020, 407020, 408020, 409020, 
415020, 425020, 435020, 445020, 455020, 465020, 475020,, 485020, 
495020. 

T a m biletler ikramiyelerin tamamını , yarım biletler İkramiyelerin 
y a n s ı m , çeyrelk biletler ikramiyeler in dörlttebirini alırlar. 



SaMfe: 2392 (Resmî Gazete) 11 ARALIK 19x1 

(Merzifon Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

950/5 
Merzifon Hazine! Maliyesine izafeten Malmüdürü Sıtkı Yolga ile 

dâvâlı İskilip'™- Karaveran Köyünden olup halen Bahçecik Köy Muhtarı 
Hasan Başaran yanında Çoban Veli oğlu Mehmet Taşdoğan arasında do
ğan alacak dâvasınlan dolayı halen cjâvlı Mehmet Taşdoğan'm nerede 
bulunduğu belli olmadığından ve tebligat da yapılamamış bulunduğundan 
ilânen tebligat İfasına karar verilmiştir. Yargılamasının bulunduğu 
.26/12/1951 Çarşamba günü saat 9 da Merzifon Sulh Hukuk Mahkeme
sinde bulunması veya bir vekili kanunî göndermesi için keyfiyet tebligat 
yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 

4985 

Pazar Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

951/163 
Ağvan'dan Ziya karısı Rukiye Yazıcı tarafmdan Pilarkivat Kö

yünden Osman kızı Havva özkaıhraman aleyhine ikame olunan tazminat 
dâvasından dolayı yapılmakta olan yargılamada : 

Dâvâlının ikametgâhının meçhul bulunması dolayısiyle davetiyenin 
Hanen tebliğine ve yargılamanın 26/12/1951 Salı S. 9 a bırakılmasına ka
rar verilmiştir. 

(Belli gün ve saatte gelmediği veya bir vekil ile kendisini temsil et
tirmediği takdirde duruşmaya devam olunacağı İlân olunur. 
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Ardanuç Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 951/210 
Ardanuç İlçesinin Aydin Köyünden Halil oğlu Binali Er'in tapudaki 

kaydının tashihi dâvasının yapılan açık yargılaması sonunda : 
Davacı Halil oğlu Binali Er'in tapuda mukayyet gayriımenkuller-

deki adı yanlışlıkla Ali olarak yazılmış olduğundan tapu kütüğünün 232, 
753, 780, 804, 805, 806, 1792, 1835, 2216 ve 2300 üncü sabitelerinde kayıtlı 
bulunan 10 parça gayrimenkullerdeki Ali isminin Binali olarak tashihine 
karar verilmiş ve adı geçen kararın Resmî Gazete ile ilânına karar ve
rilmiş olduğundan yukarda numaraları yazılı bulunan tapu kayıtlarının 
Binali olarak düzeltilmesinde hakları muhtel olanlar varsa bir sene zar
fınla Ardanuç Aslive Hukuk Yargıçlığına müracaatları İlân olunur. 
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Aşkale Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

951/179 
Edremit Gazicelâl Mahallesinden 41 numarada kayıtlı Ahmet oğlu 

Reşit Dikici namına çıkarılan davetiyede adresinin meçhul olduğu bildiril
diğinden bu kere bu şahsa ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş oldu
ğundan duruşma 15/1/1952 tarihine talik edilmiş olduğundan ilânen tebliğ 
olunur. 
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Göynük Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Hacımahmut Köyünden Mehmet kızı Selime Aydın tarafından Ka-
şıkçışıhlar Hacımahmut Köyünden Hüseyin oğlu Mustafa Aydın aley
hine açılan boşanma dâvasının yapılmakta olan yargılanmasında : 

Köyünde bulunmayan ve nerede olduğu da bilinmeyen ve bu İtibar
ladır ki tebligat yapılamıyan dâvâlı adı geçen Mustafa Aydm'a ilânen tebli
gat yapılmasına karar verilmiş ve yargılama da 29/12/1951 Cuma saat 
10 a muallâk bulunmuş olduğundan; dâvâlı mumaileyh Mustafa Aydın'ın 
yargılama gününde veya tarihi ilândan itibaren bir ay İçinde mahkeme
mizde hazır bulunması veya tebligata salih olacak adresini ve dâvaya 
karşı bir diyeceği varsa bildirmesi tebliğ yerine kaim olmak üzere İlân 
olunur. 

0009 

Ş. Karaağaç Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/321 
Davacı Ş. Karaağaç'm Camikebir Mahallesinden Mehmet Gündegül 

dâvah karısı Nazilli'den Turan Mahallesi 45 Sokak No: 1 de mukim Ana-
kız Gündegül aleyhine açtığı şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâ
vasmın yargılama günü mahkemeye gelmesi için dâvâlıya çıkarılan da
vetiye yazılı adresinde tebliğ edilmediğinden başkaca adreside malûm 
olmadığından yargılama 20/12/1951 Perşembe saat 9 a tâyinle dâvâlıya 
davetiyenin ilânen tebliğine karar verildiğinden yazılı günde davalının 
Ş. Karaağaç Asliye Hukuk Mahkemesine gelmesi ilânen tebliğ olunur. 

5007 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevven'at Umum Müdürlüğünden : 

Düsturlara ait fiyat listesi 

Birincil tertip Düstur İkinci tertip Düstur Üçüncü tertip Düstur 

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

5 2 00 93 9 1 20 79 1-4 (Mevcudu kalmamıştır.) 18 2 00 a 27 
6 2 75 1 29 5 4 50 57 19 2 50 a. 37 
7 2 50 91 a (Mevcudu kalmamıştır.) 20 2 50 1 47 
8 3 25 77 . 4 00 1 15 211 2 50 1 41 

8 3 00 83 22 2 50 1 11 
e 2 50 65 23 3 50 1 27 

10 2 25 (İki kitap) -1 74 24 3 75 ı a» 
11 (Mevcudu kalmamıştır.) 25 3 50 1 <»7> 
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 
13 1 75 l(lki kitap) a 66 29 

30 
5 25 
5 25 

1 031 
1 07 

18 1 50 1 39 31 6 50 1 45 
17 1 50 a 35' 32 7 00 1 31 

[*] Üçüncü tertip Düoturun 1 • 25 inci ciltlerine aittir. 3 00 Gcn.l Tahlilî Fihrlat J*J 53 

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

Başbakanlık Devle» Matbaan 



  

11 Aralık 1951                                        RESMİ GAZETE                              Sayı:7979 

 

 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 
  

 
                                                                            

Kanunlar                                                                                                                   Sayfa 

                                                                                                                         
5844  Türk Ceza Kanununun 141 ve 142nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 1

 

5845  Millî Korunma Kanununa Göre Yapılmış Olan Harcamalara ait 1946 Takvim Yılı  

          Bilançosunun Onanması Hakkında Kanun       2

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 
 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı         2

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı       3

 

Tebliğ 
 

Orman Genel Müdürlüğü 1 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığına  Dair Tebliğ 4

 

 

 

 

 

 İlanlar            4

     

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




