
T.C. 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

İdare ve yaz\ işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

17 ŞUBAT 1948 

SALI Sayı: 6834 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (i) sayılı cetvelin 

Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılmasına dair Kanun 

Kanun No: 5176 Kabul tarihi: 11/2/1948 

Madde 1 — 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmındaki hastabakıcı hemşireler kad
roları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

D. 

Hastabaktct hemşireler 

Görevin nev'i Aded 
Aylık 
aslı 

10 Birinci Sınıf Okullu Hastabakıcı Hemşire 30 35 
11 İkinci Sınıf Okullu Hastabakıcı Hemşire 50 30 
12 Üçüncü Sınıf Okullu Hastabakıcı Hemşire 120 25 
13 Dördüncü Sınıf Okullu Hastabakıcı Hemşire 154 20 
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Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe' girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

12/2/1948 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne da» 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri 

Bakanlığı kısmını değiştiren 4665 sayılı 
kanuna ek Kanun 

Kanun No: 5177 Kabul tarihi: 11/2/1948 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren 11/9/1944 tarihli ve 4665 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayıh cetvele, ilişik cetvelde yazılı kadrolar ekl$nı»lşttr. 

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

12/2/1948 

CETVEL 
Derece Sayı 

[Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı Lamıa 11« katın 
ek ve değişiklikleri. Yorumlan, T. B. M. M. Kararları. Yönetmelikleri ve Bakanl-ı Kumlu Karul«n 
,31/10/1947 gün ve 6742 sayılı Resmî Cazete'ye ekli yıllık Fihnıtin 11 İnci sahile İndeki SİM » M a 
ralı kanun baslığı altına tahsive edilmiştir.] 

a». 
51/10/1947 den «onrn yayımlaaan r 

Baalıiı 

5162 Devtet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı (1) »ayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 17/1/1948 — 

-MO-

Orman Genel Müdürlüğü 17 numaralı Orman Tahdit Komisyosv 
Başkanlığından: 

Yörük çeşmesi, Çınar pınarı, Kocagüney, Kocalar deresi, 
Köykorusu Devlet ormanlarının tahdit kısa dayanağı 

Karar numarası : 469 
Karar tarihi : 26/8/1946 
I - Balıkesir İline bağlı Kepsut Bucağının (Kalburcu) Köyünün arazı 

ve emlâki ile alâkalı (Yörükçeşmesi, Çmarpınan, Kocagüney, Kocalarderesi, 

Köykorusu) isimleriyle adlandırılan Devlet ormanlarının sınırları tespit edil
miş ve bu sınır içinde kalan tapulu ve tapusuz bulunan mülk ve topraklarda 
dahili taksimat nazarı dikkate alınmadan yalnız ormana komşu olan kısmın 
hudutları ölçülmüş ve tahdit haritasında gösterilen yerlere hendek kuru du
var yaptırılmak suretiyle ormanla arazinin sınırları tefrik edümigtir. 

II - Yukarda adları yazılı Devlet ormanları karışık bir durumdadır. 
Saha (meşe, pırnal, davulga, münferit ve küme halinde kızılcam ağa» v« 
ağaççıklarını muhtevidir) ve Devlete ait olan bu ormanlar köy esası öze
rinden tahdit edilerek dış sınırlariyle iç sınırları aşağıda gösterilmiştir. 

Resmi Gazete 

K Â N U N L A Rr 

TEBLÎĞ 
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Tactto CHI lafttf« ton 
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III - Ormanın dış hududu: 
Doğusu: Kadınçukuru, güneyi: Kocalarderesi, batısı: Simovçayı, ku

zeyi: Güllü Pınarı. 

IV - İç hududu: 

Poligon No: I 
Mevkii : Köy Korusu 

Kuzeyi: 12899 - 12901, Doğusu: 12901 - 12894, Güneyi: 12894 - 12897, 
batısı: 12897 - 12899 rasat noktalariyle çevrili olup Devlet adına Devlet or
manı olarak tahdit edilen orman parçası. 

V - Orman dışındaki toplv tarlaların tahdit dışı bırakıldığı. 
VI - 3116 sayılı Orman Kanununun emrettiği şekilde Devlet adına 

tahdidi yapılan bu ormanlarda Devletten başka T e s m î ve özel hiç bir mü
essese ve şahsiyetin mülk ve toprağı veya her hangi bir hakkı bulunmadığı. 

VII - Tahdidi zabıt defterlerinden çıkarılmış olan bu hulâsa ile 
1/10.000 mikyaslı haritası 14/12/1946 tarihine rastlıyan Cumartesi günü Kal
burcu Köyünün köy odası k a n i F i n a asılarak ilân olunduğu. 

Komisyon kararına razı olmıyanların köydeki Uân tarihinden itibaren 
üç ay içinde mahallî mahkemelere müracaatla komisyon kararına itiraz ede
bilirler, bu müddet idinde itiraz edilmediği -takdirde komisyon kararı kesin-
leşir. 

VIII - Devlet adına tahdit edilen ormanın genişliği ( ) hektardan 
ibarettir. 

İşbu ilân salisen tebliğ hükmündedir. 

17. No.lû O. T. K. B. Ormancı Üye 
Başmühendis Başmühendis 
Cajer Değer Memduh Olgaç 

Kalburcu Köyü ehlivukufları : 
Mehmet Ah Öebay Mehmet Uzun 

270 

İLÂNLAR 
Ankara Lv. A. Sa. Al . Komisyonu 

Başkan kğından 
Beher kilosuna 125 kuruş, fiyat tahmin edilen 303.000 kilo sığır eti 

1948 senesi Haziran ayı sonuna kadar, günlük ihtiyaçlar nlsbetinde, tes
lim şartiyle, kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 378.750 lira olup, İlk teminatı 18.900 liradır. İha
lesi 19/2/1948 Perşembe günü saat 16,30 da yapılacaktır. Şartnamesi 
mer gün komisyonda görülebilir. İsteyenlere 15 lira 15 kuruşluk vezne 
makbuzu mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muayyen gün ve satten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını makbuz mukabilinde, Levazım Amirliğinin Akköprü'dekl 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

246/4-4 

Aşağıda cins, miktar ve hizalarında ihale saatleriyle, muvakkat te
minatları yazılı, üç kalem yaş sebze, birliklerin günlük ihtiyaçları nis
petinde, teslim şartiyle kapalı zarfla satm alınacaktır. 

İhalesi 20/2/1948 Cuma günü hizalarında yazılı saatlerde yapıla
caktır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin mu
ayyen gün ve saatlerden bir saat evveline kadar, teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde, Levazım Amirliğinin Akköprü'dekl Komisyonuna 
vermeleri 

Muhammen Muvakkat İhale 
Miktarı bedeli Beher küosu teminat saatleri 

Cinai Kilo Lira Kuruş Lira saat D. 

Pırasa 36.000 6480 18 486 15 00 
Havuç 36.000 7200 20 540 15 15 
_panak 36.000 10800 30 810 15 30 

254/4-4 

Aşağıda cins, miktar ve fiyatları ile katî teminatları yazılı üç ka
sem sebzenin 27/1/1948 Salı günü yapılan eksiltmesine teklif edilen fiyat 
makamca pahalı görüldüğünden Ibir ay pazarlığa konulmuştur. İlk pa
zarlığı 23/2/1948 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 3 kalem sebze
nin evsaf ve şartları hergün komisyonda görülebilir. Ü ç kalemin heyeti 
umumiyesi bir talibe ihale edilebildiği gibi ayrı ayrı taliplere de ihale 
edilebilir. İsteklilerin katî teminatlariyle İhale saatinde Akköprü'dekl 
komisyonda bulunmaları. 

Katî 
Fiyatı teminatı 

Cinsi Miktarı Kr. Sn. Lira Kr. 

Pırasa 30 ton 13 40 603 00 
Havuç 30 » 14 80 666 00 
Lahana 60 » 15 49 1394 10 

510/2-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Bölgemiz taşıt araçları için benzin ve motor yağı alınacak 
olup muhammen bedeli (30.549) lira (50) kuruştur. 

2 — Eksiltme kapalı zarf usulü ile 25/2/1948 Çarşamba günü saat 
15 te Ankara Tasarruf Evlerindeki Bölge Müdürlüğünde toplanan ko
misyonda yapılacaktır. 

3 — işin geçici teminatı (2.291) lira (21) kuruştur. 
4 — Satm alınacak akaryakıta ait sözleşme projesi ve şartlaşma

lar - tatil günleri hariç - her gün Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir. 
5 — isteklilerin usulüne uygun olarak müracaat etmeleri. Postada 

vukua gelecek gecikmelerin nazarı itibara alınamıyacağı ilân olunur. 
330/4-4 

e 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden: 

Harta ve imar parselasyon plânı yaptırılacak 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara şehri imar plânı çerçevesi İçin
deki Dikmen, Samanlık bağları, Saymakadın, Mamak, Keçiören (Aktep 
Mecidiye, Toklu) bölgelerinin halihazır hartası ile bu bölgelerin içine dü
şen imar parselasyon plânlarının düzenlenmesi ve aplikasyon İşidir. 

Keşif tutarı (85.680) liradır. 
2 — Bu işe ait eksiltme evrakı 430 kuruş karşılığında imar Müdür

lüğünden alınabilir. 
3 — İhale 5 Mart 1948 Cuma günü saat 15 te Ankara Vilâyet Ko

nağındaki toplantı salonunda imar Yönetim Kurulu önünde kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilme şartları: 
a) İsteklilerin usulüne göre (5.534) lira geçici teminat vermeleri, 
b) 1948 yılında bir ticaret odasına kayıtlı bulunmaları, 
c) Bir defada en az 400 hektarlık halihazır hartası İşini iyi bir su

rette başardığını, idare veya denetlediğini ispata yarar vesikalariyle bir
likte İhale gününden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) İmar Mü
dürlüğüne başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik bel-
f esi almaları, 

d) 2490 sayılı kanunun aradığı diğer vasıfları haiz olmaları şarttır. 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını 5/3/1948 Cuma günü saat (14) e 
kadar alındı karşılığında İmar Yönetim Kurulu Başkanlığına vermeleri 
lazımdır. 

6 — Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

253/4-3 



17 ŞUBAT 1948 

İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından : 

948/55 
Tüccar Ahmet Saydanoğlu tarafından mahkememize verilen dâva 

dilekçesiyle İzmir'de Yapı Kredi Bankası Şubesinde 689 hesapta kayıtlı 
bulunan 4/2/1948 gün ve 135528 sayılı 2.000 liralık çeki kaybetmiş oldu
ğundan iptaline karar verilmesini istemiştir. Bu çeki bulanlar tarafın
dan 45 gün içinde mahkemeye getirip teslim etmedikleri takdirde Tica
ret Kanunu hükümlerine göre iptaline karar verileceği ilân olunur. 

390/3- ? 

Ankara İli Daimî Komisyonundan: 

1 — Ankara'da Demirllbahçe Mahallesinde Devlet Konservatuvan 
yanında bulunan ö z e l İdareye ait 1, 2, 3 numaralı üç apartman satıl-
mak üzere kapalı zarf usulü ile artırmaya çıkarılmıştır. Bu apartman
ların beherinin muhammen bedeli 90.000, doksan bin liradır. 

2 — Artırma 23/2/1948 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 
•de Vilâyet Konağında İl Daimî Komisyonu salonunda yapılacaktır. 

3 — Beher apartman geçici garantisi 5750 liradır. 
4 — Teklif mektupları 2490 sayılı kanun hükümlerine göre yuka

rıda yazılı gün ve saat 14 de kadar Daimî Komisyon Başkanlığına mak
buz mukabilinde verilecektir. 

5 — Bu işe ait şartname ve proje Daimî Komisyonu kaleminden 
4.50 lira ücret mukabilinde alınabilir. 

6 — Apartmanlar üç katlı olup her katta mütenazır iki daire mev-
-euttur. Her dairede de Uç oda, bir hol, bir camekânlı balkon ve yine 
•balkonlu bir mutfak ve bir tuvalet vardır. Her üç bina da bütün fenni 
•evsafı haiz olmak üzere yapılmıştır. 

7 — Binanın temelleri betonarme sömel üzerine oturtulmuştur. Bü
tün kat duvarları pencere üst ve alt seviyelerinden de betonarme ha
tıllarla mütemadi olarak bağlanmıştır. 'Bodrum kat duvarları çimento 
harçlı 50 Cm. sihanında iç kısımlar moloz kârgir, dış kısımlar yonu 
kârgirden yapılmıştır. Kat duvarları da dışarda çimento harçlı iki tuğla 
sinaranda yapılmış olup bölme duvarları yine çimento harçlı bir tuğla 
sihahmda yapılmıştır. Bütün kat döşemeleri kamilen betonarmeden ya
pılmıştır. Ve üzerleri 3 Om. sihahmda mozayık kaplanmıştır. Bütün 
doğramalar net 4.5 Cm. sihahmda normal profile uygun çıralı çam ağa
cından yapılmış olup astar hariç üç kat yağlı boyası ile boyanmıştır. 
Her daireye ait bodrum katSI ayrıca birer odun ve kömürlükleri var-
dir. Bütün dairelerde müstakil olarak elektrik, su, havagazı, anten v« 
•telefon tesisatı yapılmış, ayrıca banyolarında da termosifon, soba ve 
kurna vardır. 

8 — Apartmanlardan imarın 2463 adasının 21 numaralı parselin-
dekl apartman 833, 22 sindeki 798 ve 23 parselüıdekl de 766 m2 İlk ar
salar üzerinde inşa edilmiş olup beher apartmanın İşgal sahası da 192 
m2 dir. 

9 — Pis .su tesisatı için de ayrıca üç apartmana müşterek olmak 
•özere fosseptik ve sızdırma çukuru yapılmış ve bağlanmıştır. 

10 — Daha fazla bügl almak istiyen taliplerin İl Daimî Komis
yonuna veya Bayındırlık Müdürlüğüne başvurmaları ilân olunur. 

285/4- 4 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Ticaret sicillinin 307 numarasında müseccel Türkiye Şeker Fabri
kaları A. Şirketi tarafından ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olan 
Müşavir Avukat Orhan Köni'nin imza örneğini havi Ankara 4 üncü No-
terliğince musaddak 1170 sayılı sirkülerin vâki müracaat üzerine 9/2/1948 
tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

385 

Alanya Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

948/47 
Alanya'nın Sugözü Mahallesinden Mehmet Sadettin oğlu Hüseyin 

Tepealan tarafından açılan tescil dâvası hakkında Alanya Asliye Hukuk 
Yargıçlığında yapılan yargılamada: 

Sahiıe: 13631 

Sugözü Mahallesinin Sugözü Caddesi mevkiinde doğusu ve güneyi 
?"atma Alanay tarlaları kuzeyi Hakkı Kut ve Rahime Kut balıçeleıı, 
batısı dere hudutları ile çevrili bahçe ve içindeki iki katlı bir ev. 

2 — Ayazma mevkiinde Osmanlaryeri namiyle anılan doğusu dere,, 
»atisi ve kuzeyi Ahmet Acar bahçeleri - güneyi Hüseyin Gümüş ve husu
si yolla çevrili 3500 metre murabbalık bahçenin yarısı. 

3 — Camiönü mevkiinde Totiliyeri denilen doğusu, kuzeyi Mahmut, 
.-loca veresesi tarla ve bahçeleri - batısı yol - güneyi Fatma Alanay tar
lası ve yol ile çevrili 1000 metre murabbalık tarla. 

4 —• riostancı Değirmeni civarında doğusu Trabzon'lu Mustafa ve
resesi ve Mehmet Atasev tarlası - kuzeyi Hüsnü veresesi tarlası, batısı 
değirmen arkı, güneyi dere hudutları ile çevrili 750 metre murabbaılık 
tarlanın kırk seneden fazla bir zamandan beri nizasız ve fasılasız babası 
Mehmet Sadettin'in hüsnüniyetle tasarruf altında iken, ölümü ile ken
disine ve vârislerden anası Emine, kardeşlerinden Mustafa, Hazıma ve 
ölü kardeşi Rifat'ın vârislerine intikal ettiğini ileri sürerek tescilini 
'«tediğinden bu yerler üzerinde mülkiyet veya sair suretle tasarruf iddia
sında bulunanların 13/4/1948 tarihine kadar Alanya Asliye Hukuk Yar- • 
gıçlığma başvurmaları ilân olunur. 

265/3-3 

Kayseri Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasında yeni evler No. 8 de Mehmet, 
kızı Fatma İlhan tarafından Kayseri Cumhuriyet Mahallesinde Ayter 
Sokak No. 6 da Talaş Müdürü Sabıkı Hakkı oğlu Kâmil İlhan aleyhine 
açılan ihtar dâvasının yapılmakta olan yargılaması sonunda: Dâvâlının 
karısını terkederek meçhul semte kaçtığı anlaşıldığından Medeni Ka
nunun 132 nci maddesi gereğince işbu ilânın neşri tarihinden itibaren 
bir ay zarfında dönmesi hususunun ihtarına 31/12/1947 gün ve 1412 esas 
ve 1951 numara ile karar verilmiş olduğundan keyfiyet ilân olunur. 

352 

Nevşehir Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Nevşehir'in Kayacami Mahallesinden Mehmet kızı Fatma Güçlüer' 
tarafından kocası Mustafa oğlu Hasan Güçlüer aleyhine açılan şiddetli ge
çimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının yapılan yargılamasında: Dâvâlı
nın adresinin meçhul bulunduğu adına çıkarılan davetiyeye verilen meş
ruhattan anlaşılmış ve davetiyenin ilânen tebliğine ve bu sebeple yargıla
manın 24/2/1948 gününe bırakılmasına, karar verilmiştir. 

Mezkûr günde mahkemeye gelmediği, dilekçe ile mazeretini bildir
mediği veya kendisini temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargı
lamaya gıyabında devam edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 430 

Nevşehir Sulh-Hukuk Yargıçlığından: 

Sayı: 947/1058 
Nevşehir'in Avcılar Köyünden Mustafa oğlu Mehmet Yavuz tara

fından Nevşehir Tapu İdaresine İzafeten Memuru Asım Üner aleyhine 
açılmış olan köylerinin Güney namı diğeri Kovalık mevkiinde vâki do
ğusu ve batısı yol, kuzey ve güneyi Ahmet Özbek ile çevrili 8 dönüm 
ve 100 lira kıymetinde bulunan gayrimenkulun tescil dâvasının yapılmak--
ta olan yargılamasında: 

Yukarda hudutları yazılı gayrimenkul üzerinde bir hak iddia eden
lerin 26/2/1948 gününe kadar Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesine müra--
caatları keyfiyeti usulen ilân olunur. 

296 

Gümüşhacıköy Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Sayı: 121 
Hacıyahya Mahallesinden Ahmet oğlu Hüseyin Sepetçi Gümüşha--

cıköy Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ederek; aynı mahallede kâini 
sarkan ve cenuben Lütfullah haneleri, garben ve şlmalen yol, ile mahdut 
bir bap hanenin namına tescilini istemekte olduğundan mevzuu bahis 
gayrimenkul üzerinde bir hak iddia edenler varsa mevcut vesikalariyle 
birlikte mahkemeye müracaatları için keyfiyetin ilânına karar veril
miştir. 

Bu husustaki yargılama 23/2/1948 gününe muallâk bulunduğun
dan yevmi muayyene kadar mahkemei mezkûreye başvurmaları lüzumu 
ilân olunur. 378 

(Resmî Gazete) 
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M. S. B. Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Mütaahhlt nam ve hesabına açık eksiltme suretiyle 16/1/1948 Cuma 
grünü İhaleye konulmuş olan (50000) çift yün çorap için talipleri tara
fından teklif edilmiş olan fiyat pahalı görüldüğünden bu çoraplar bu de
fa 19/2/1948 Perşembe günü aaaı 15.30 da yine açık eksiltme suretiyle 
ihaleye konulmuştur. 

Muhammen bedeli beher çiftinin (78) kuruştan hepsi (39.000) lira 
olup geçici teminatı (2.925) Uradır. 

Hepsi bir kişiye ihale edileceği gibi (25000) çiftten aşağı olmamak 
Üzere ayrı ayrı İsteklilere de verilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni belge ve teminat makbuz-
larlvle birlikte komisyona gelmeleri.' 

2G0/4-4 

Konya Asliye Hukuk Yargıçlığından: 
»- ' 

Sayı: 1041-1537 
Afyon, Zaviyesultan Mahallesinin 31 numaralı evinde kayıtlı ve Kon

ya İstasyonunda Kondokfcör Amil oğlu Hüsnü Dayanç tarafından Konya 
Cezaevinde zinadan hükümlü Hüseyin kızı Hasibe aleyhine açılan boşan
ma dâvasının yargılaması sonunda: Dâvâlının ahlâksızlığı itiyat edin
diği ve yabancı bir erkeği evine alarak bununla birlikte suçüstü yaka
landığı ve evine, çocuklarına bakmadığı ve bu sebeple bir arada yaşa
maları İmkânı kalmadığı dinlenilen tanıkların sözleriyle belli olmasına 
ve dâvâlının Atıf oğlu Hulusi namında birisiyle zina etmiş olmasından 
dolayı Konya Asliye Ceza Mahkemesince bir ay hapis ve yüz Ura mânevi 
tazminatla mahkûm edildiği anlaşılmasına göre Medeni Kanunun 129 ve 
142 nci maddeleri gereğince tarafların boşanmalarına ve kabahatli olan 
dâvâlının bir sene müddetle yeniden evlenememesine ve dâvâlının ahlâki 
durumu itibariyle taraflardan olma Hüsniye, Vedat ve Mesut'un velayeti
nin babaları davacıya verilmesine 30/12/1947 gününde 1537 sayı ile yar-
gıtîığı istenebilmek üzere karar verilmiş ve dâvâlıya dâva arzuhali ile 
davetiye cezaevinde tebliğ edilmiş ise de; cezaevinden tahliye edildikten 
sonra dâvâlının ikametgâhı meçhul kaldığından gıyap kararı ilânen teb
l iğ edilmiştir. 

Hüküm hulâsasının tebliği yerine geçmek ve İlâna ıttıla tarihinden 
itibaren on beş gün içinde hüküm aleyhine temyizi dâva edilebilmek üzere 
keyfiyet ilân olunur. 
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Sayı: 905 - 1452 
Erzincan'ın Kemaliye B. M. Köyünde kayıtlı olup Konya Tekel İda

resi Rakı İmalâthanesinde müstahdem Abdullah oğlu Mehmet Çıkagelen 
tarafından Konya'nın Selimiye Mahallesinin 9 numaralı evinde oturmakta 
iken bu evi terk ile ikametgâhı meçhul kalan Süleyman kızı Ayşe aley
hine açılan boşanma dâvasının yapılan yargılaması sonucunda: İhtardan 
sonra dâvâlının evine dönmediği dinlenilen tanıkların sözleriyle belli ol-

ıia ve davalının mahkemeye gelerek bir defide bulunmamasına binaen 
Medeni Kanunun 132 nci maddesi gereğince tarafların boşanmalarına ve 
kabahatli olan dâvâlının bir sene müddetle yeniden evlenememesine ve 
keyfiyetin ol suretle nüfus kütüğüne geçirilmesine ve 1582 kuruş mah
keme giderinin dâvâlıya aidiyetine yargıtlığı istenebilmek üzere 
12/12/1947 gününde 1452 sayı ile karar verilmiştir. 

Hüküm hulâsasının tebliği yerine geçmek ve ilâna ıttıla tarihinden 
itibaren on beş gün içinde hüküm aleyhine temyizi dâva edilebilmek 
üzere keyfiyet ilân olunur. 
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Sayı: 947/1315 
Konya - Hadim İlçesinin Taşpınar Mahallesinin 7 sayılı evinde ka

yıtlı Konya Avukatlarından Abdurrahman oğlu Mehmet Öz tarafından, 
Mersin'in Kiremithane Mahallesinde mukim Salih kızı Ayşe aleyhine 
-açılan boşanma dâvasında: Dâvâlının ikametgâhı meçhul bulunması ha
sebiyle gıyaben yapılan yargılaması sonunda: 

Tafsilâtı yargı lama tutanağında yazılı olduğu üzere tarafların ge
çimsizlikleri hasebiyle birleşmelerine taıkân bulumnadığma mahkemece 
kesin kanaat tahassul etmesine göre Medeni Kanunun 134 - 142 nci mad
deleri mucibince evlilikleri nüfusta kayıtl ı olduğu anlaşüan tarafların 
boşanmalarına ve kabahatli olan dâvâlının bir sene müddetle yeniden 

-evlenememesine ve keyfiyetin ol suretle nüfus kütüğüne geçirilmesine ve 

nüfus kaydına nazaran irfan ve Osman'ın yirmi yaşlarını bitirmiş olma
ları itibariyle bunların velayetinin tâyinine lüzum olmadığına ve 3.777 
kuruş mahkeme giderlerinin dâvâlıya aidiyetine yargıtlığı İstenebilmek 
üzere 31/12/1947 gününde 1581 sayı ile karar verilmiştir. 

Davalının İkametgâhı meçhul bulunması hasebiyle i lâna ıttıla tari
hinden itibaren on beş gün içinde hüküm aleyhine temyizi dâva edebil
mek üzere hüküm hulâsasının tebliği yerine geçmek üzere keyfiyet ilân 
olunur. 
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incesu Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

i lçenin Karakoyunlu Mahallesinde kâin tarafları doğusu Azlme'nln 
Ali evi, batısı Hafız'ın Osman hanesi, cenubu ve şimali de yol İle mah
dut altı gözden ibaret ev ve aynı mahallede tarafları yol, Ömer Efendi 
evi Ham Yavşan ve odacı hanesi ve bahçesi Ali Sütçü tarlası ile mah
dut bahçenin nısfı, Dedemli Karayer'de kâin doğusu yol, batısı hâli, 
cenubu ve şimali yolla mahdut beş amelelik bağ, akin • mevkiinde sar
kan Hafız'ın Kalkma, garben hâli, cenuban ve şimalen yol ile mahdut 
Davarinleri maa tarla, Şeylik mevkiinde, Çebankalasın'da tarafları do
ğusu Durmuş Gümüş tarlası, batısı yol, cenubu Şeylik ve şimall'de keza 
yol ile mahdut 12 dönüm tarla, Kuşaklı mevkiinde, Bölükler'de taraf
ları doğusu emvali metruke bağı batısı, cenubu ve şimali yol ile mahdu* 
bağ, Karakoyunlu Mahallesinde kâin tarafları iki tarafı yol, bir tarafı 
Osman hanesi ve bir tarafı da Kekeçoğlu evi ile mahdut bir göz ahır 
ve Yavaş mevkiinde Deli Veli namiyle mâruf tarafları tren yolu, Kabaş 
ve Ağcaağıl ve Çanakpınar kuyusu ile mahdut tarla maa ağıl ki ce
man sekiz parça gayrimenkulu Incesu'nun Yarım M . den Mustafa 
kızı Fatma. Karael, ayni yerden- İbrahim Elveren, Mevlüde Turhal, 
Ahmet Turhal ve Abdullah Turhal namlarına tapuya tescilini istemek
te olduğundan adı geçen bu gayrimenkullerde mülkiyet hakkı iddia 
edenler varsa 2/3/1948 gününden evvel mahkemeye müracaatları i lân 
olunur. 
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Eskişehir Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Sayı: 946/610 

Eskişehir'in Bozan Köyünden GUlüza Keskin ile aynı köyden Feride 
Pınar, Emin Şenol ve Ali Pişmişer'in şayian mutasarrıf oldukları Alanönü 
Mahallesi 951 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı ve üst katta bir oda hür 
mutfak ve alt katta bir ahır ve bir mutfak ve bir miktar bahçeyi havi 
60 metre murabbaı arsa üzerinde inşa edilmiş ve (2500) lira muhammen1 

kıymetli kerpiç ev ve Akçaalan Mahallesi 878 ada, 36 parsel numarasında 
kayıtlı ve 4280 metre murabbaı ve beher metre murabbaı (5) liradan 
(21400) lira muhammen kıymetli tarla Izalei Şüyu Kanununa tevfikan 
açık artırma suretiyle 26/2/1948 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 
15 te satılacağından bedeli haddi lâyık görüldüğü takdirde ihalesi, aksi 
takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle İkinci artırma 
günü olan 9/3/1948 Salı günü aynı saatte ihalei katîyesi icra edileceğinden 
isteklilerin % 7,5 pey akçesi veya o miktar banka mektubunu hamilen 
belli gün ve saatte Sulh Hukuk Mahkemesi salonunda hazır bulunmaları 
lüzumu ilân olunur. 
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Sayı: 947/976 
Saffet Avdan oğlu Osman Nuri Avdan ile ve Mehmet oğlu Erman Av-

dan'ın şayian mutasarrıf oldukları Arifiye Mahallesi Bili Sokakta kâin ve ta
pu sicillinin 215 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 215 metre murabbaı arsa 
üzerine yapılmış zemin katta dört oda bir mutfak ve bir banyo ve bir kiler 
ve üst katta beş oda bir banyo ve bir kiler ve sofadan İbaret boyalı su ve 
elektrik tesisatını havi ve bahçenin içinde ibinaya bitişik sundurma ha
linde 2X4 ebadında odunluğu mevcut ve (22.000) lira muhammen kıymetli 
ve birinci derecede (2185) lira mukabilinde Emlâk Kredi Bankasına ipo
tekli bir bap kagir ev Izalei Şüyu Kanununa tevfikan açık artırma su
retiyle 4/3/1948 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 te satılacağından 
bedeli haddi lâyık görüldüğü takdirde ihalesi aksi halde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle ikinci artırma günü olan 16/3/1948 Salı 
günü aynı saatte ihalei katîyesi yapılacağından isteklilerim % 7,5 pey ak
çesi veya o miktar banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Sulh 
Hukuk Mahkemesi salonunda hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. 
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tta »bakanlık Devlet MatL. 
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