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Birinci Fasıl 
Esas maddeler 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyetindeki bütün şoseler ile küprülerin inşa ve tamirlerine ve 

iyi bir balde muhafazalarına ait vazaifin tanzim ve idaresi Nafia Vekâletine mevdudur. Bu 
vazaiften vilâyetlerce ifası lâzım gelenler aşağıda gösterilmiştir: 

Madde 2 — Devletçe mühim görülen şoselerin umumî istikametleri iktisadî ve askerî noktai 

nazarlara tevafuk edecek tarzda alâkadar makamlarla tesbit olunur. Bu hususta halen mevcut 

şoseler göz önünde tutulacağı gibi hiç olmayanlar d i hesaba katılır. Bu şoselerden inşa ve ikmal 

edilenler millî şose ismini alır. 

Madde 3 — Millî şoseler dördüncü maddedeki iş programı dairesinde beşinci maddedeki 
esaslara riayet olunmak şartile Nafia vekâletince yapılır. 

Madde 4 — Büyük köprüler ve millî şoseler Nafia Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 

Heyetince tayin edilecek sırayı takiben yaptırılır 

Ankara civarı şoseleri ve büyük köprülerden mühimleri ilk sıraya konur. 

Madde 5 — Millî şoselerin yeni yapılmasında ve esaslı tamirlerinde fennin son terakki esasları 
tatbik edilir. ( Bu esaslar ve şoselerin bütün evsaf ve şeraiti Nafia Vekâletince tanzim olunur. ) 

Res mî Ga z t e 
T C 
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Madde 6 — Bitirilen millî şoseler ve köprüler derhal mütemadi tamirata tabi tutulur. Bunun 

için de Nalia Vekâletince ayrı talimatname yapılır. 

Madde 7 — Vilâyetler aşağıda gösterilen işlerfe meşgul olurlar. 

A — Mevcut ve üzerinden geçilmekte veya başlanmış olan şoselerle mücavir vilâyetlerin 

hudutlarına takarrüp etmiş olan aksam an sırdaki irtibat yolları (V i lâyet le r in bugün yapılı olan 

şoseler ve teferruatı üzerindeki mesaisinde takip edilecek gaye, bunların gidiş ve gelişe ve geçide 

elverişli olacak surette tamir ve muhafazalarıdır. 

B — Mevcut olmayıpta Vi lâyet hususî idareleri tarafından yapılması mahalleri için faideli 

görülen yeni yollar. 

C — Devltçe görülecek lüzum üzerine inşası vilâyetlere tevdi edilecek yollar. 

Madde 8 — Vilâyetlerin yedinci maddenin ( A ) fıkrasında gösterilen şose işleri için umumî 

meclislerce üç senelik bir program yapılarak vilâyetler tarafından Nafia Vekâlet ine gönderilir ve 

vekâletçe aynen veya tadilen tasdik edilecek şekilde tatbik clunur. Yedinci maddenin (B) fıkra • 

sındaki yolların mebde ve münteha noktalarının tayini Vi lâyet umumî meclislerine aittir. Nafia 

Vekâlet i bu yolların mebde ve münteha noktalan hakkında mütalea beyan etmez, yalnız inşaatın 

ve güzergâhin fennî şartlarını ve yolun tulü ile tahsisatına nazaran icra kabiliyetini tetkik eder. 

İkinci fasıl - Mükellefiyet 
Madde 9 — Türkiyede sakin onsekiz yaşından ( 18 dahil ) altmış yaşına ( altmış dahil ) 

kadar her erkek nüfus yol mükellefiyetine tabidir. Y o l mükellefiyeti bedenen ve bizzat çalışmak 

istemeyenler tarafından nakten ifa edilir ancak maluliyeti sabit olan fakirlerle hayatta beş evlâdı 

olanlar ve bilumum mekteplerde tahsilde bulunanlarla silâh altındaki ordu ve Jandarma efradı 

yol mükellefiyetinden muaftır. 

Türkiyede oturan ve ellerinde kanunen ikamat tezkeresi bulunan ve bulunması lâzım gelen 

ecnebiler türkiyede altı ay ikamet eyledikten sonra kanunun onuncu maddesinde gösterilen 

şerait dairesinde yol mükellefiyetine tabi olurlar. Bunların mükellefiyetleri nakdidir. 

Türkiye Cümriyet i ile siyasî münasebatta buluan devletlerin diplomasi ve şehbenderi memur-

ları ve bunların maiyetindeki aynı devlet tabiiyetini haiz memurlar mütekabiliyet şartile bu 

mükellefiyetten müstesnadır. 

Madde 10 — Bir senelik bedenî mükellefiyet vasatı kuvveti haiz bir amelenin on günde 

yapabileceği iş miktarından ibarettir. Bir günlük iş miktarı fennî bir surette Nafia Vekâlet ince 

tespit olunur. Bu hususta N_ha Meclisinin reyi alınır. 

Naktî mükellefiyet senede maktuan 8 liradır. Buna yol parası denir, Ve Vilâyetler umumî 

meclislerince tespit edilecek zemanlarda ve iki müsavi taksitte alınır. Taksit zamanları valiler 

tarafından bir ay evvel neşrü ilân olunur. 
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Yedinci maddenin (B) fıkrasında gösterilen mahallî yollara sarfedilmek üzere ledelicap vilâyet 

umumî meclisleri kararile senelik bedenî mükellefiyet on iki güne iblâğ edilebilir, V e bu takdirde 

o vilâyetin yol parası on liraya çıkarılır. Bundan hasıl olacak fazla para 23 üncü madde mucibince 

bırakılacak kısımdan başka olarak hususî idarelere terk olunur. 

Madde 11 — Umumî, hususî ve mülhak bütçelerden ve belediyelerden ve devlete ait mües-

sesat ile imtiyazlı ve ruhsatlı şirketlerden maaş, tahsisat ve ücret alanlar yol mükellefiyetlerini 

bulundukları mahallerde mart ve ağustos aylarında iki müsavi taksitte nakten eda ederler. 

Bunlardan yol mükellefiyetleri başka mahalde tahakkuk etmiş olanlar hakkında tahsili 

yapan vilâyetçe tahakkuku yapan vilâyete kaydı kapadılmak üzere malumat verilir. 

Madde 12 — Mükellef amele bulunduğu vilâyet dahilinde ikametgâhından nihayet on iki saat 

mesafe dahilindeki yol ve köprü işlerinde çalıştırılır. Bu mesafe dahilinde yol ve köprü işleri 

bulunmadığı halde bunlar vilâyet dahilinde ve ayni mesafede Nafia Vekâlet inin müsaadesile su 

işlerinde vesair lüzumlu Nafia inşaatında çalıştırılabilirler. Mükellef amele mühendisler tarafından 

vilâyet dahilinde vücude getirilecek işe göre yapılacak tertibat dairesinde mahallî hükûmetç iş 

mahallerine sevk olunur. (Bu tertibatta hem amelenin nisbeten en yakın yerde çalışması hem işsiz 

bırakılmaması nazarı itibare alınır.) 

Mükellef amelenin mesai zamanlan bütün amelenin çalıştırılmasını mümkün kılacak veçhile 
inşaat mevsimlerinde senede beş aydan dun olmamak üzere vilâyet umumî meclislerince 
tayin olunur. 

Madde 13 — Y o l mükellefiyetinin tahakkukundan sonra başka vilâyette bulunan mükelleflerden 

nakten ifayi mükellefiyeti taahhüt etmiş olanların yol paraları bulundukları vilâyetçe tahsil olunur 

ve mensup oldukları vilâyete gönderilir. Bunlardan bedenen ifayı mükellefiyeti taahhüt edenlerin 

mükellefiyetleri bulundukları vilâyetçe yaptırılır. 

Madde 14 —Mükel lef iyet ler ini bedenen ifa etmeği taahhüt eyledikleri halde bunu yapmayanlar 

veya mükellefiyetlerini ikmal etmeden inşaat mahallerini bırakanların yol mükellefiyetleri nakten 
tahsil olunur. 

Madde 15 - Y o l vergisile mükellef eşhasın isimleri muhtar ve ihtiyar meclisleri tarafından 

her senenin şubat ayı iptidasından nisan ayı nihayetine kadar cetveli mahsusla muhasebei husu-

siyelere bildirilir ve muhasebei hususiyelerce o senenin mayıs ayı zarfında tahakkuk ettirilir, 

mükellefiyetlerini nakten veya bedenen ödemek isteyenlerin isimleri cetvelde işaret olunur. 

Madde 16 — Bedenî mükellefiyetini ifa eden her şahsa ayrı ayrı ifayı hizmet viesikası verilir, 

işbu vesikalar inşaata memur olan fen memuru ve mutemet tarafından müştereken imza olunur. 

Bedenî mükellefiyeti taahhüt eden her şahıs bizzat çalışmağa mecburdur. Yerine başkasını 

gündermesi kabul edilmez. 

Kanun hilafına şahsi bedel olarak gidenlerin hizmetleri sayılmayıp gönderenlere yeniden 
mükellefyietleri ifa ettirilir. 

Madde 17 — Y o l parası hususî idareler tahsildarları tarafında tanhsili emval kanunnna tefikan 

tahsil ve mukabilinde mükellefe makbuz ita olunur. Daimî veya muvakkat tahsildar tayini mümkün 
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olmayan yerlerde tahsilat muhtar veya vekillerine yaptırılır. Ancak Nafia ve Maliye vekâletlerince 

tesbit edilecek yerlerde on sekizinci maddede gösterilen nisbette ikramiye verilmek şartile yol 

paralandın maliye tahsildarlarına tahsil ettirilmesi de caizdir. 

Madde 18 — Muhtar veya vekiline tahakkukatın yüzde altmışını tahsil ettiği takdirde tahsila-

tın yüzde biri, yüzde yetmiş beşini tahsil ettiği takdirde yüzde ikisi bundan yukarı tahsilat 

yaptığı surette yüzde üç aidat olarak verilir. Tahsildarlara yüzde yetmiş beş tahsilat için yüzde 

bir ve daha yukarı tahsilat için yüzde iki ikramiye verilir. 

Madde 19 — Her mükellef o seneye mahsus vesika veya makbuzunu saklamağa ve arandığı 

vakit alâkadar resmî memurlara göstermeğe mecburdur. O n ikinci madde mucibince her sene 

tayin edilen inşaat müddetinin hitamından bir ay sonra ihtiyar meclisleri kendi köy veya mahal

lelerinde sakin umum mükelleflerin bedenen ifayi mükellefiyet vesikalarını muayene edip mükelle-

fiyetini bedenen ifadan kaçmış olanların cetvellerini ait olduğu muhasebei hususiyeye verirler. 

Bu gibilerin mükellefiyetleri yüzde elli fazlasile nakten ve tahsili emval kanununa tevfikan 

istifa ve tahsil olunur, bu suretle tahsil edilecek fazlanın yüzde onu ihtiyar meclislerine ikramiye 

olarak verilir. 

Üçüncü fasıl 
Malî ahkâm 

Madde 20 — Yo l parası bu kanunda tasrih edilen hususattan gayriye sarfedilemez. 

Madde 21 — Y o l parasının Nafia Vekâlet ine kalacak kısmile umumî muvazeneden bu mak-

sada tahsis edilecek para makine, silindir ve çadır ve diğer alât ve edevat ve sair inşaat malzemesi 

mubayaa, tamir ve işletilmesine ve yol işlerine ait diğer hususata da sarfolunur. 

Madde 22 — Yo l parası tahsisatı vuku buldukça her mükellef başına 8 lira hesabile tahsil 

edilen paranın yüzde elhsi Şose ve köprüler için açılacak bir hesabı mahsusa kaydedilmek üzere 

Ziraat bankalarına tevdi olunur. Ziraat Bankası İdarei Merkeziyesi her ay nihayetinde tevdiat ye-

kûnlarını Maliye ve Nafia Vekâletlerine bildirir. Maliye Vekâletince bu miktarlar bir taraftan 

varidat bütçesinde açılacak faslı mahsusa varidat, diğer taraftan Nafia bütçesinde şoseler ve 

köprüler namile açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydolunur. 

İşbu tahsisattan senesi zarfında sarfı tahakkuk etmeyip bakiye kalan miktar , varidat ve 

masraf bütçelerinden tenzil ve imha ve ayni usul ile ertesi senenin varidat ve masraf bütçelerine 

yeniden kayit edilir. 

Yedinci maddenin ( C ) fıkrasında yazılı yol işlerinin ihtiyaç agöstereceği para , İcra 

Vekilleri Heyeti kararile tahsis ve vekâletin yol tahsisatından sarfolnnur. 

Madde 23 — Y o l vergisinin nakit kısmı tahsilatından mükellef başına 8 lira hesabile yarısı 

hususî idarelere bırakılır. Bu hissenin yekûnu 100 hesabile aşağıdaki şekilde sarfolunur. 

A - Yüzde yirmi miktarı , Yo l vergisine ait tahakkukat ve tahsilat ile mülkiye ve zabita 

memurlarının yol işlerine müteâllik harcirahları ve mükellef amelenin işe şevklerinde istihdam 

edilecekler için yapılması muktazi masarife karşılık olup vilâyet umumî meclisi ve encümenlerinin 
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ücretlerinden ve hususî muhasebe müdür ve memurlarının maaş ve muhassasatından vilâyet 
hususî idaresi varidatı umumiyesine nazaran yol parasının nisbeti dairesinde tefrik edilecek hisse 
dahi bu kısımdan tesviye olunur. 

B - Yüzde ellisi yedinci maddenin ( A ) fıkrasında mezkûr şoseler 
C - Yüzde otuzu yedinci maddenin (B) fıkrasındaki mahallî yollara sırfolunur. mahallî icabat 

(B) ve (C) fıkralarında zikredilen nisbetlerin tadilini istilzam ederse Nafia Vakâletinin mezuniyetile 
bu fıkradaki nisbetler tadil edilebilir 

Vi lâyet nafia memur ve müstahdemlerinin geştigüzar harcirahları ve bunlardan vekâlet 

kadrosunda bulunmayanların maaş, tahsisat ve ücretleri silindir tamir ve işletmesi ve yol inşasına 

muktazi alât ve edevat ve çadır parası gibi müşterek masraflar işbu maddenin ( B ) ve ( C ) 

fıkralarındaki işlere mahsus meblâğdan Nafıa Vekâletince t ısdik olunacak bütçe mucibince sarf 

olunur. 

Vi lâyetlerin yeni silindir ihtiyaçlarına Nafia Vekâlet ince yardım olunur. 

Madde 24 — Bu kanunun hududu dahilindeki işler için müteaddit senelere sari taahhüdat 

icrasına Nafia Vekili mezundur. Ancak taahhüt ve tediye miktar ve müddetine ait şerait ayrı bir 
kanunla tayin olunur. 

Madde 25 — İnşaatı b i ten 'Mi l l î Şoselerin tulile mütenasip mütemadi tamirat tahsisatı her 

sene hazineden Nafia bütçesine vazolunur. 

Mil l î şoseler üzerinden geçecek vesaiti nakliyeden bilahara ayrı bir kanunla tayin edilecek 

şekil ve nispet dairesinde vergi tahsil olunur. 

Dördüncü fasıl - müteferrik maddeler 
Madde 26 — Bütün memurini fenniye Nafia Vekâlet i tarafından tayin olunur. Hususî idare 

bütçelerinde dahil ve Nafiaya mensup kâtipler hesap ve daimî anbar memurları tamiratı mütema-

diye çavuş ve amelesi, makinistler ve muavinleri ve şoförler vilâyetler tarafından tayin olunur. 

Bedenen çalışacak amelenin çalıştırılma sırasında lüzum görülecek muvakkat kâtip mutemet ve 

inşaat ve istikşaf çavuşları ve ambar memurları vilâyetlerce yapılacak iş için Valiler tarafından 

tayin elilerek ücret ve masrafları ait oldukları tahsisattan verilir. 

Vekâletçe yapılacak işlerde bu sınıf müstahdemin Nafia Vekâlet ince vücade getirilecek teşki-

latın amirleri tarafından tayin, ücret ve masraflar, Nafia Vekâlet i bütçesinin muvakkat memurin 

ve müstahdemin tertibinden tesviye edilir. 

Madde 27 — Mahall î idarei vilâyet kanununun işbu kanuna munhalif ahkâmile 542 numaralı 
yol mükellefiyeti kanunu ve yolların tevhidi hakkındaki İ l 3 1 numaralı kanunlar mülgadır. 

Muvakkat Madde - 22 Nisan 1926 tarih ve 819 numaralı kanun mucibince 1930 senesi 
nihayetine kadar hususî idareler varidatının yüzde onu nispetinde muallim mekteplerine tahsis edilen 
paradan naktî yol mükellefiyetine isabet eden kısmı işbu kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri 
mucibince Nafia Vekâlet i le Vilâyetler hisselerinden yarı yarıya ayrılır. 

Madde 28 — Bu kanun 1 haziran 1929 tarihinden muteberdir. 
'Madde 29 — İşbu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye ve Nafi Vekilleri memurdur. 

10/6/1929 
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İ L A N L A R 

Ankara İkinci Sulh Mahkemesinden: 

İzalei şüyuu zımnında bilmüzayede füruhtu-
na karar verilen Hacı Musa mahallesinde çarşı i 
yokuşunda kâin ve Kamile ve Münevver hanım- | 
ların mutasarrıf oldukları fevkani iki ve tahtanî 
bir oda ve bir mutfak ve bir ahır ve helayı 
46 metro murabbamda ayrıca arsayı muhtevi 
bir bap ahşap hane tarihi ilândan itibaren bir 
mah müddetle müzayedeye vaz edilmiş 5/7/929 
perşenbe saat 16 da birinci ihalesi icra kılına
caktır. Talip olanların daha ziyade tafsilat almak 
isteyenlerin kıymeti muhammenesi olan 2000 
liranın % 10 u nisbetinde pey akçalarını hamilen 

mahkemeye veya Şehremaneti münadisine 
müracaatları ilân olunur. 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Sipahi oğlu Osman efendi ile Zehra ve 
Sıdıka hanımların şayian mutasarrıf Devdiran 
mahallesinde 4156-1 numara ile mürekkam 
iki kısma münkasem yedi oda \e bahçeyi 
muhtevi bir bap hanedeki hissei şayianın 
izalesi zımnında füruhtuna karar verilerek 
icra kılınan müzayedesinde dört bin beş yüz 
lira mukabilinde müşterisi uhdesine ihale 
edilmiş haziranın 25 inci salı günü saat on 
altıda ihalei kafiyesinin icrası mukarrer 
bulunmuş olduğundan lâ akal yüzde üç zam ile 
talip olanların kıymeti muhammenesi olan 
sekiz bin liranın yüzde onu nispetinde pey 
akçalarile müracaat eylemeleri ilân olunur. 

Burhaniye Mahkemesinden: 

Bürhaniyede tüccardan Eşref efendinin 
avukat Lami bey zimmetinde manifatura bede

linden alacağı olan 3250 kuruşun 65 kuruş 
müeccel ilân ve 300 kuruş ücreti vekâlet ve 
masarifi muaccele ile tahsiline dair Burhaniye 
sulh hukuk mahkemesinden 10-12-928 tarihin
de sadır olan ~ numaralı hükmün neticesi 

O/Z 

mahkûm aleyh mumaileyhe yazılmışsa da aley
hine hüküm sudur ettikten sonra vefat 
ettiği ve mirasçısı zevcesi Hüsniye hanım 
Istanbula gitmişsede mahalli ikameti meçhul 
bulunduğu anlaşılmakla mumaileyhanın mezkûr 
hüküm aleyhine tarihi ilândan itibaren sekiz 
gün zarfında temyiz dava etmesi aksi takdirde 
hüküm kesbi kat'iyet eyleyeceği hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 407 inci maddesine 
tevfikan ilânen tebliğ olunur. 

Dinar Belediye Riyasetinden: 

1 — Dinar kasabasının tam ortasında 
Belediyenin mutasarrıf olduğu 78 beygir kuv
vetinde su ile müteharrik değirmenden kuv-
vei alektrikiye istihsal edilerek şehri tenvir 
etmek ve bu kuvvetten istifade ederek her 
türlü tesisatı smaiyede bulunmak arzusunda 
bulunan ve müsait şerait dermeyan eden ta
liplere uzun müddetle icar edilecektir. 

2 — Bu maksatla getirilmiş olan (Türbin) 
makinesi ve teferruatı hazırdır. Türbin projesi 
mucibince binayı talipler inşa edeceklerdir. 

3 — Bu su kuvvetinden istifade ederek 
tesisat yapmak isteyen taliplerin tarihi ilândan 
itibaren (20) gün zarfında şeraitlerini beledi
yeye bildirmeleri ilân olunur. 

Gevaş Sulh Mahkemesinden : 

Gevaş kazasının Virkonis nahiyesinden 
Hacı Raşit oğlu Yusuf ve biraderleri Ezdişer 
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ve Abdurrezak ile Hacı Reşitin torunu Süley-
manın müverrisleri müteveffa Hacı Reşitten 
intikalen nizasız ve fasılasız otuz beş seneden 
beri tasarauf ve ziraatlerinde bulunan İriç 
karyesinde vaki sarkan ve cenuben emvali 
metruke tarlaları şimalen dere ve garben hark 
ile mahdut iki dönümlük tarla, sarkan göçer 
ile tarlası şimalen cenuben ve garben su harkı 
mahdut üç buçuk dönümlük kırmızi tarla, 
sarkan göçer garben emvali metruke ve 
cenuben molla ehya tarlaları ve şimalen su 
harkı ile mahdut kordilân tarla üç dönümlük 
sarkan taşlık şimolen emvali metruke garben 
tarik cenuben ehya biçeneği ile mahdut dört 
dönümlük biçenek, sarkan emvali metruke 
şimalen dere garben korcinis ve cenuben 
dağ ile mahtut üç dönümlük biçenek, sarkan 
göçer tarlası şimalen göy garben Haşan Bey 
hanesi cenuben dere ile mahtut bir dönümlük 
bahçe ile sarkan garben ve cenuben emvali 
metruke haneleri şimalen yol ile mahdut iki 
gözden ibaret davar gömünün namlarına 
tescilini talep ve dava eylemelerine binaan 
bu bapta istihkak iddiasında bulunanların 
tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında Gevaş 
Sulh Hakimliğine müracaatları ilân olunur. 

§ 

Gevaş kazasının puğunis karyesinden 
Casim oğlu dervişin dedesi Yusuftan intikalen 
kırk seneden beri bilâ niza tasarrufunda bu
lunan Puğunis karyesinde vaki şarkak emvali 
metruke şimalin Mehmet Hasan \e Hamza 
tarlaları cenuben tariki am ile mahdut dört 
sarkan ve cenuben emvali metruke terlalan 
şimalen ve garben su harkı ile mahdut üç 
sarkan hacı Fakir ve şimalen Aziz ve Hacı 
bey garben Hurşit B. tarlaları ve cenuben 
çay ile muhat üç sarkan Hasan \e şimalen 
emvali metruke tarlaları garben hark ve cenu
ben tarik ile mahdut bir sarkan İbşir ağa 

ve şimalen bulak garben mezrei şeyhan ve 
cenuben Mehmet ve İbşir tarlalarile mahdut 
üç dönnm ki ceman on dört dönümden ibaret 
beş kıta tarla ile sarkan Mehmet ağa şimalen 
emvali metruke cenuben Taymuz ağa tarlaları 
garben bulak ile mahdut iki dönümlük çimen 
sarkan dere şimale emvali metruke garben 
İbrahim biçeneği ve cenuben dere ile mahdut 
on dönümden ibaret çayırın namına tescilini 
talep etmesine binaen mezkûr eraziler hakkın
da istihkak davasında bulunanların tarih ilân
dan itibaren bir ay zarfında evrakı müsbite-
lerile Gevaş Hakimliğine müracaatları lüzumu 
ilân olunur. 

§ 
Gevaş kazasının Virköniş kariyesinden 

Eyyup Oğlu İskender ve biraderleri Mehmet 
ve Sıdıkın pederleri müteveffa Eyyuptan mün-
takil bilâ niza otuz seneden beri ziraat ve 
tasarruflarında bulunan İriç kariyesinde vaki 
sarkan hark, şimalen dere ve Derviş Çayırı 
garben Mulla Ehya kavaklığı ve cenuben 
Hacı Bedir tarlasile mahdut üç dönümlük 
tarla. Sarkan ve şimalen emvali metruke tar
laları, garben su harkı ve cenuben kirre ile 
mahdut bir buçuk dönümlük maksut tarla. 
Sarkan yol, şimalen Molla Ehya hanesi, gar
ben ve cenuben emvali metruke tarlalarile 

bir bap göm. 

Sarkan dağ ve şimalen emvali metruke 
Biçeneği, garben gevöt cenuben Hırçe sür 
ile mahdut üç dönümlük biçenek. 

Sarkan ve cenuben emvali metruke ve 
şimalen Eyyup tarlası, garben tepe ile mah
dut dört dönümlük berzivan mevkiinde tarla 

Sarkan ve garben tepe ve şimalen emvali 
metruke ve cenuben metruke tarlalarile mah
dut üç dönümlük tarla ki ceman dört kıta 
tarla ve bir biçenek ile bir bap davar gömü
nün namlarına tescilini talep etmekte oldu-
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ğunriaa bu bapla istihkak iddiasında bulunan
ların evrakı müsbitelerile beraber tarihi ilân
dan itibaren bir ay zarfında Gevaş Hakimli
ğine müracaatları ilân olunur. 

Çarşamba Hukuk Hakimliğinden: 

Çarşambanın eğercülü kariyesinden Al i 
bey oğlu Abdullahın mezkûr kariyede katır 
ağzı mevkiinde sarkan celep oğlu Hasan ve 
müezin oğlu Ahmet ve garben menteş oğlu 
Abdullah ef. ve şimalen A l i bey oğlu Abdul
lah ta/1 alan ve cenuben saz ile mahdut otuz 
iki dönüm tarlayı kitapçı zade Hasan beyden 
haricen satun alup yirmi seneden beri nizasız 
ve fasılasız mutasarrıf olduğu ve mezkûr tar
lanın mahlül ve metruk ve cami ve kabristan 
yeri olmeyup mürur zamanla iktisabı hak eyle
miş bulunduğundan müddeinin iddası hilâfına 
hakki mülkiyet dermeyan edecek kesanm aleusul 

Çarşamba hukuk mahkemesine müracaat eyle
meleri ve aksi taktirde hasmi kanunî olmadığın
dan mumaileyh namına tescile karar verileceği 
ve muhakemenin 16 haziran 929 pazar günü
ne talik olunduğu ilân olunur. 

§ 

Çarşamba kazasının Eğercülü kariyesin
den Mehmet Oğlu İzzet çavuşun mezkûr ka
riyede tarafları sarkan müezzin Oğlu Kâşif ve 
garben ve cenuben tariki am ve şimalen sa
hibi senet Mehmet Oğlu İzzet tarlası ile mah
dut Köklük namile maruf iki dönüm tarlaya 
Zekerya Oğlu Hüsnü mahdumu Mehmet ve 
validesi Cemileden mübadele suretile alarak 
on beş seneyi mütecaviz nizasız ve fasılasız 
mutasarrıf olduğu ve mezkûr tarlanın mahlül 
ve metruk ve cami ve kabristan yeri olmayup 
müruru zamanla iktisabı hak eylemiş bulun
duğundan her ne suretle olursa olsun müd
deinin iddiası hilâfıaa hakkı mülkiyet derme
yan edecek kesanın alelusul Çarşamba Hukuk 

Mahkemesine müracaat eylemeleri ve aksi 
takdirde hasmı kanunî olmadığından muma
ileyh namını tescih'ne karar verileceği ve mu
hakemenin 16 haziran 929 pazar gününe talik 
olunduğu ilân olunur. 

ı 

§ 
Çarşanba kazasının eğercülü kariyesinden 

Apdullah oğlu Apdullahm mezkûr kariyede 

i ırmak arazi cifliğinde sarkan Halil oğlu hacı 

( Hurşut ve şimalen hacı Hurşit oğlu Hacı 

Osman ve garben dilsiz sğîu topal Hasan 

ve cunuben Sahibi senet Apdullah tarlalariîe 

mahdut beş dönüm üç evlek yüz elli arşun 

tarlayl on iki sene mukaddem haricen sstun 

alup oltarihden beri nizasız ve fashasız muta-

sarruf olduğu ve mezkûr tarlanın mahlül ve 

metruk ve cami ve kabristan yeri olmayup 

mürur zamanla iktisap hak eylemiş bulundu

ğundan müddeinin iddiası hilafına hak mülkiyet 

dermeyan edecek kesanm alel usul çarşanba 

ı hukuk mahkemesine müracaat eylemeleri \e 

aksi taktirde hasmi olmadığından muma ileyh 

namına tescile karar verileceği ve muhakemenin 

16 haziran 929 pazar gününe talik olunduğu 

ilân olunur. 

Keskin Mahkemesinden: 

Keskinde Berber Zade Abdullah Efendinin 
Osman nahiyesinden Arif Oğlu Osman aley
hinde 1960 kuruş hakkında istihsal ettiği 1809 
numaralı hükmün ilânen tebliği müddei tara
fından talep edilmiş ve mumaileyhin mahlide 

| meçhul olduğundan sekiz gün zarfında ilâm 
istihsal ederek temyiz etmediğiniz takdirde 

] hükmün kesbi kat'iyet edeceği ilân olunur. 

i Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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