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KANUNLAR 
Belediye K a n u m m a baz ı maddeler eklenmesine ve İm 

ıkanunııın hazf maddeler inin k a l d ı r ı l m a s ı n a 
da i r K a n ı m 

Kanun No: 5669 Kabul tarihi: 7/7/1950 

Madde 1 — 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir: 

ıBk Madde 1 — Belediye meclisleri seçimi her dört senede bir Ey
lül ayının ilk Pazarına raslıyan günde yapılır. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilce 
seçim kurulları belediye ımeclisleri seçimini yaptırmak ve seçim işlerini 
tanzim ve idare etmekle görevlidirler. 

Belediye meclisinim dönem sonundan önce her hangi bir sebeple 
iniıilâli veya belediye meclisi üye sayışımın, yedeklerin de getirilmesin
den sonra müreittep üye adedinin yarısından aşağı düşmesi hallerinde be
lediye başkam derhal mahallin ilce seçim kurulu başkanlığına haber ver
meye mecburdur. Bu haber üzerine ilgili ilce seçim kurulu oy verme gü
nünü en az bir ay evvelinden belirtir ve İlân eder. 

E k Madde 2 — Belediye Kanunundaki seçme ve seçilme nitelikleri 
hakkındaki hükümler saklı kalmak üzere seçmen kütükleri, adaylık, se
çim propagandası, muafiyet, sandık kurulu, oy verme gününe mahsus 
teldbirler, oy verme neticeleri, ceza hükümleri ve kovuşturma usul ve 
şekilleri konularında 5545 sayılı Milletvekilleri ISeçimi Kanununun 2, 3, 4, 
5 ve 6 ncı kısımlarında yazılı hükümler kıyas yolu ile uygulanır. Ancak: 

A) Belediye meclisleri üyelerinden birine veya tamamına alt se
çimin iptali hakkındaki itirazlar i l seçim kurulu tarafından tetkik edi
lerek karara bağlanır. Bu karara karşı bir hafta zarfında Yüksek Se
çim Kuruluna müracaat edilebilir. Yüksek Seçim Kurulunun vereceği ka
rar kesin ve nihaidir. 

Milletvekilleri Seçimi 'Kanununda Yüksek Seçim Kuruluna verilen 
görev ve yetkiler bu kanuna göre teşkil edilecek olan il seçim kurulla
rınca yapılır ve kullanılır. î l seçim kurulları tarafından verilen bütün 
kararlar kesin ve nihaidir. 

B) Sandık kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına 
karşı yapılacak itirazlar ilce seçim kurulu tarafından 5545 sayılı Millet
vekilleri ıSeçimi Kanunundaki esaslar dairesinde tetkik edilerek kesin ve 
nihai olarak karara bağlanır. Seçim mazbatalarının verilmesi ve_ oyla
rın birleştirilmesi ilce seçim kurullarının görevlerindendir. Bu işlem
lere karşı itirazlar 11 seçim kurulunca kesin ve nihai Olarak karara bağ
lanır. 

C) Belediye seçimlerinde seçmen kartı, seçmen listesi ve yardımcı 
cetvel düzenlenmesi mecburiyeti yoktur. 

(Ek Madde 3 — Belediye seçimlerine taallûk eden bütün giderler be
lediye bütçelerinden ödenir. Seçim giderleri için belediye bütçelerine ko
nacak ödenekler 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 186 ve 167 
nci maddelerine göre harcanır. Ancak seçim kurulu başkan ve üyeleriyle 
seçim işleri için görevlendirileceklere 'verilecek zaruri masraf karşılığı 
ücret ve gündelikler Adalet Bakanlığınca tesblt Olunur. 

B u kanunun uygulanmasında gerekli bulunan basılı kâğıtlar Ada
let ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak örneklere göre 
belediyelerce temin Olunur^ 

E k Madde 4 — Belediye Meclisine seçilecek üye sayısının bir mısıı 
fazlasiyle aday gösterilir ve oy puslalarma, seçilecek üye sayısının bir misli 
fazlasiyle ad yazılır. En çok oy kazananlar üyeliğe ve ondan sonra oy 
kazananlardan beldenin çıkaracağı üye sayısı kaldar da yedek üyeliğe 
seçilmiş sayılır. Eşit oy kazananlar bulunursa kur'a çekilerek adı önce 
çıkan sıraıdia öne alınır. 

Madde ¡2 — 1580 sayılı Belediye Kanununum 37, 39, 46, 47, 48, 49, 
50, 51 ve 52 nci maddeleriyle. 53 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ve aynı 
kanunun 4878 sayılı kanunla değişen 32, 33, 34, 35, 33, 38, 40, 41, 42, 43 
ve 44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

8/7/1950 

i[1580 numaralı Belediye Kanununun ek ve tadilleri 31/3/1950 tarih ve 7471 sayılı Resmi Ga-
zete'de yayımlanan 5656 sayılı kanun altına tahşiye edilmiştir.] 

Retml 
Düstur Gazete. 

No. Bağlığı Tertip Cilt Sahile Sayı 

Sözü gecen Kanun : 
5545 Milletvekilleri Seçimi Kanunu 21/2/1950 7438 

Idarei U m u m i y e i Vilâyat Kanununa baz ı maddeler 
eklenınıesine ve bıi k anunun lılll i nc i maddesinin 

değiş t i r i lmes i ne. ve 104 ü n c ü maddesinin baz ı 
l ıükümleıı iniı* k a l d ı r ı l m a s ı n a dai r K a n u n 

Kanun No: 5670 Kabul tarihi: 7/7/1950 

Madde ,1 — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

. E k Madde 1 — i l genel meclisleri seçimi her dört senede bir Ağus
tos ayının ikinci Pazarına raslıyan günde yapıttır. 

Resmî Gazete 



Sauif*: 18746 (Reamî Gazete) 12 TEMMUZ 1950 

5545 sayılı MiHetvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan i l 
ce seçim kurulları i l genel meclisleri seçimini yaptırmak ve seçim işlerini 
tanzim ve idare eıfamekle görevlidirler. 

İl genel meclisinin dönem sonundan önce herhangi bir sebeple in-
hilâli veyahut meclis üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden son
ra Imürettep üye adedinin yansından aşağı düşmesi haillerinde M genel 
meclisi başkanının haber vermesi üzerine ilgili ilce seçim kurulu oy ver
me gününü en az bir ay evvelinden belirtir ve ilân eder. 

E k Madde 2 .— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunundaki seçme ve 
seçilme nitelikleri hakkındaki hükümler sakili kalmak üzere, seçmen kü
tükleri, adaylık, seçim propagandası, muafiyet, sandık kurulu, oy verme 
gününe mahsus tedbirler, oy verme neticeleri, ceza hükümleri ve kovuş
turma Usul ve şekilleri konularında 5545 sayılı Milletvekilleri Beçiml 
Kanununun 2, 3, 4, 5 ve 6 nci kısımlarında yazılı hükümler kıyas yolu 
ile uygulanır. (Ancak: 

A) İl genel meclisleri üyelerinden birine veya tamamına ait seçi
min iptali hakkındaki itirazlar il seçim kurulu tarafından tetkik edile
rek karara bağlanır. İl seçim kurulunun bu kararma karşı bir hafta, 
zarfında Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edilebilir. Yüksek Seçim K u 
rulunun vereceği karar kesin ve nihaîdir. 

Sözü geçen kanunda Yüksek Seçim Kuruluna verilen görev ve yet
kiler i l seçim kurullarınca yapılır ve kullanılır. İl seçim kurulları tara
fımdan verilen kararlar (kesin ve nihaidir. 

B) Sandık kurullarımın teşekkülüme, işlemlerine ve kararlarına 
karşı yapılacak itirazlar ilce seçim kurulu tarafından 5545 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanunundaki esaslar dairesinde tetkik edilerek kesin ve 
nihai olarak karara bağlanır. Seçim mazbatalarımın verilmesi ve oyların 
birleştirilmesi ilce seçim kurullarınım görevlerindendir. 

C) Genel meclis üyeleri seçiminde seçmen kartı, seçmen listesi ve 
yardımcı eettvel düzenlîenımesi mecburiyeti yoktur. 

D) Genel meclis üyeleri seçimlerime taallûk edem bütün gidenler 11 
öael idareleri bütçelerimden ödenir. Seçim giderleri içim i l bütçesine kona
cak ödemekler 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kamununum 166 ve 
167 nci maddelerine göre harcanır. Ancak seçim kurulu başkanı ve üye
leriyle seçim işleri için görevlendirileceklere verilecek zaruri masraf 
karşılığı ücret ve gündelikler' Adalet Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu kanunun uygulanmasında gerekli bulunan basılı kâğıtlar Adalet 
ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak örneklere ıgöre 11-
ıgili Meroe temin olunur. 

(E) İl ve ilce seçim kurullarınım teşkilimde fiilî veya kanuni sebep
lerle 'ekseriyet temin edilemiyen hallerde kurul başkanı olan yargıç ka
nuni manii Olmıyam o yer seçmenleri arasından intihap edeceği kim
selerle kurulu tamamlar. 

E k Madde 3 — Genel meclise seçilecek üye sayışımın bir misli faz-
lasdyffie aday gösterilir ve oy puslalarıma seçilecek üye sayısının bir mis
l i fazlasiyle ad yazılır. En çok oy kazananlar üyeliğe ve omdan somra oy 
kazananlardan ilçemin çıkaracağı üye -sayısı kadarı da yedek üyeliğe se
çilmiş sayılır. Eşit oy kazananlar bulunursa kur'a çekilerek adı önce çı
kan sırada öne alınır. 

E k Madde 4 — Her ilçenin çıkaracağı gemel meclis üye sayısı son 
genel nüfus sayımına gftre belirtilir. 

Madde 2 ,— 4928 sayılı kamunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiş olan 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 111 ünci maddesi aşağıdaki şekil-
o.e değiştirilmiştir: 

Madde 111 — î l genel meclisleri yılda bir defa Aralık ayının ilik ya
rısı içinde toplanır. Seçimden sonra ilk toplanma günü valilerce diğer 
toplamıma günleri i l genel meclislerince kararlaştırılır. 

Madde 3 —• 4928 sayılı kanunun birinci maddesiyle değiştirilen İda
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 104 ünoü maddesinin 1 ve 2 numaralı 
bentleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde — Bu seçim dönemine münhasır olmak üzere il ge
nel meclis seçimleri Ekim aynım üçüncü Pazarına raslıyam günde yapı
lır ive seçim işlerine ait süreler buna göre düzenlenir. Bu meclislerin ka
nuni süresi 1954 yılınım Ağustos ayına kadar devam eder. 

Halen mevcut bulunan i l genel meclisleri 1950 yılımın Ekim ayma 
kadar vazife görürler. 

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

8/7/1950 

No. 
Resmî 
Gazete 

62 

99 

326 

426 

768 

776 

«91 

1561 

2345 

2346 
2630 
3472 
3578 

4706 
4928 

20 
22 
28 
75 
165 

Baslığı Tertip Cilt Sahife Sayı 
13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyet Kanunu* 
ile bunun ek ve değişiklikleri ve yorumları : 
1 - Kanunlar :' 
idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu /15/3/1329 2 5 186 T.V.1416 
idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 102 nci maddesi fıkrai 
ahiresinin ilgasına dair Kanun 4/4/1337 3 1 151 9 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 116 ve 140 inci mad
deleri makamına kaim Kanun 7/3/1337 3 1 218 5 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu ile Tedrisatı İptidaiye 
ıKararnamesinin tadiline dair Kanun 3 4 23 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu ile Tedrisatı İptidaiye 
Kararnamesinin tadiline dair 8 Nisan 1339 tarihli, kanunun" 
bazı mevaddını muaddil Kanun 3 5 662 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununu muaddil 21 Şubat 1337 
tarih ve 99 numaralı kanunun 1 inei ve 2 nci maddelerini 
tadil eden 'Kanun 3/1/192Ö 3 7 159 261 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu .muvakkatinin 62 ve 64 ün
cü maddelerinin tadiline ve meclisi idarelerinin ilga edilen 
müntehap âzalıklarına ait vezaifin sureti icrasına dair Ka
nun 24/1/1926 3 176 279 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 15 inci maddesinin ta
dili hakkında Kanun 17/3/1926 7 636 324 
idarei Umumiyei Vilâyat (Kanununun 73 üncü /maddesine 
bit .fıkra ilâvesine dair Kanun 20/3/1926 31 • 7 649 326 
idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakkatinin 103 üncü 
maddesinin tadiline dair Kanun 27/6/1926 3 7 1461 405 
13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
86 nci ve 133 ü»cü ınıadrleler'ıyle 144 üncü /maddesinin 
4 üncü fıkrasının 2 nci babının tadiline dair Kanun 

,27/2/1930 3 11 123 1435 
İderei Umumiyei Vilâyet .Kanununun muaddel 116 ve 140 
ıncı maddelerinin tadiline dair olan kanunun 2 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair Kanun 18/12/1933 3 15 65 2581 
1561 sayılı kanunun 1 inci maddesinin tadiline ve ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 18/12/1933 i 15 66 2581 
İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun bazı maddelerini de
ğiştiren Kanun 27/12/1934 3 16 97 2891 
İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun muaddel 84 iincü mad-
Idesînin değiştirilmesine dair Kanun 9/7/1938 3 19 1384 3955 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkındaki 2630 sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren 
Kanurt _ 7/2/1939 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun Özel İdarelere ait kıs-
imına geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 4/4/1945 
idarei Umumiyei Vilâyet Kanununun bazı maddelerinin de-
ğistitilmesi ve bir madde eklenin/esi hakkında. Kanun 

17/6/1946 

3 
3 

3 

20 
26 

27 

255 
248 

1307 

4126 
5973 

6335 
Yorumlar : 
İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun 140 ıncı maddesinin 
tefsiri 
Belediye Kanununun 19 uncu ve İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun 105 inci maddesinin tefsiri 
idarei Umumiyei Vilâyet Kanununun 106 ve 138 inci mad
delerinin tefsiri 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakkatinin 106- nci mad
desinin 4 üncü fıkrasının tefsiri 15/12/1341 
İdarei Umumiyei .Vilâyet Kanununun 116 ve 140 ıncı mad
deleri makamına kaim 99 numaralı kanunun 4 üncü mad
desinin tefsiri 10/1/193H 

3 
S 
3 
3 

3 

5 
5 
5 
7 

12 

452 
511 
511 
119 

47 

245 

1696 

§ e h i r ve kasabalarda om alı aile muhtar ve iJıtiıyar heyetleri 
teşkil ine dair olanı kanuna bazı maddeler eklenmesine 

-ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırı lmasına 
idaittf Kanun 

Kanun No: 5671 Kabul tarihi: 7/7/1950 

Madde 1 — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair olan 4541 sayılı kanuna aşağıdaki maddeler eklen
miştir : 

Ek Madde 1 — Şehir ve kasabalarda mahalle ihtiyar heyetleri se
çimi her iki senede bir Şubat ayının ilk Pazarına raslıyan günde yapılır. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan 
ilce seçim kurulları şehir ve kasaba ihtiyar heyetleri seçimini yaptırmak 
ve seçim işlerini tanzim ve idare etmekle görevlidirler. 

Mahalle ihtiyar heyetinin dönem sonundan önce herhangi bir se
beple imhilâli veya mahalle ihtiyar heyeti üye sayışımın yedeklerim de 
getirilmesinden sonra üçten aşağı düşmesi hallerinde mahalle muhtarı
nın haber vermesi üzerine ilgili ilce seçim kurulu oyverme gününü en az 
on beş gün önce belirtir ve ilân eder. 

Ek Madde 2 — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkiline dair olan kanundaki seçme ve seçilme niteliklerine ait 
hükümler saklı kalmak üzere, mahalle seçmen kütükleri, seçim propa
gandası, muafiyet, sandık kurulu, oyverme gününe mahsus tedbirler, 
oyverme neticeleri, ceza hükümleri ve kovuşturma usul ve şekilleri 



12 TEMMUZ 1950 Sahile: 18747 

konularında 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 2, 3 (2 nci bölüm 
hariç), 4, 5 ve 6 nci kısımlarında yazılı hükümler (seçimin yapılacağı 
belediye sımrlariyle mukayyet olmak şartiyle) kıyas yolu ile uygulanır. 
Ancak: 

A) Sandık kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı 
yapılacak itirazlar ilce seçim kurulu tarafından 5545 sayılı Milletvekilleri 
Seçimi Kanunundaki esaslar dairesinde tetkik edilerek kesin karara bağ
lanır. 

Seçim tutanaklarının verilmesi ve bir mahallede mütaaddit sandıklar 
olduğu takdirde oyların birleştirilmesi ilce seçim kurullarının görevlerin
dendir. Bu tutanaklara ve seçimin iptaline dair beş güa içinde yapılacak 
itirazlar i l merkezinde, ilce seçim kurullarında vazife almamış en kıdemli 
3 yargıçtan Adalet Bakanlığınca teşkil olunacak adlî kurulca tetkik olu
narak en geç bir ay içinde kesin karara bağlanır. 

Bu mahallelerdeki sandık kurulu başkan ve üyelerinin kesin bir 
zaruret olmadıkça seçimin yapılacağı belde seçmenlerinden olmaları 
şarttır. 

B) Mahalle ihtiyar heyeti seçimlerinde seçmen kart:, seçmen listesi 
ve yardımcı cetvel düzenlenmesi mecburiyeti yoktur. 

Ek Madde 3 — Seçim giderleri için belediye bütçesine konacak öde
nekler 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 166 ve 167 nci madde
lerine göre harcanır. Ancak seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim işleri 
için görevlendirileceklere verilecek zaruri masraf karşılığı ücret ve gün
delikler Adalet Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu kanunun uygulanmasında gerekli bütün basılı kâğıv.lar Adalet ve 
İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak örneklere göre ilgili 
belediyelerce temin olunur. 

Madde 2 — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair olan 4541 sayılı kanunun 15 inci ve aynı kanunuu 5046 sayılı 
kanunla değişen 6, 11, 12, 13, 14 ve 16 nci maddeleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Geçici Madde — Bu seçim dönemine münhasır olmak üzere mahalle 
ihtiyar heyetleri seçimi Ağustos 1950 ayının ikinci Pazar günü yapılır ve 
seçim işlerine ait süreler buna göre düzenlenir. Bu Heyetlerin kanuni sü
resi 1953 yılının Şubat ayma kadar devam eder. Bu seçimler köy muhtar 
ve ihtiyar meclisi seçimini idare edecek olan ilce seçim kurullarınca idare 
edilir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

8/7/1950 

No. 

45« 
5016 

3/2412 

Haslığı 

ananlar : I İlgili Ki 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kiline dair Kanun 15/4/1944 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair olan 4541 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
(değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında Kanun 14/5/194? 
II .Tüzük : 
Şehir ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları 
tüzüğünün yürürlüğe konulmasına dair Bakanlar Kurulu 
Karan 26/4/1945 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

25 227 5682 

28 1151 6606 

3 26 266 5991 

LÖy Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve 46 neı 
maddesinin değişt ir i lmesine ve bu kanunun bazı 

(maddelerinin1 kaldınlımasma dair Kanun 

Kanun No: 5672 Kabul tarihi: 7/7/1950 

Madde 1 — 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir : 

Ek Madde 1 .— Köy muhtarının ve ihtiyar meclisi üyelerinin seçimi 
her iki senede bir Şubat ayının ilk Pazarına raslıyan günde yapılır. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilce 
seçim .kurulları köy muhtar ve ihtiyar ımeclisleri seçimini yaptırmak ve 
seçim işlerini tanzim ve idare etmekle görevlidirler. 

Seçim döneminin sona ermesinden önce köy muhtarının her hangi 
bir sebeple inhilâli veya ihtiyar meclisinin boşalan üyeliklerine yedeklerin 
getirilmesinden sonra dahi meclis üye sayısının ikiden aşağı düşmesi hal
lerinde muhtarın yenilenmesi veya noksan üyeliklerin yedeklerle birlikte 
tamamlanması için ilgili ilce seçim kurulu oy verme gününü en az on beş 
gün önce belirtir ve ilân eder. 

Muhtarlığın inhîlâlinde birinci üyenin ve üyeliklerin inhilâlinde ise 
muhtarın, bağlı oldukları ilce seçim kuruluna keyfiyeti bir hafta içer
sinde yazı ile bildirmeleri mecburidir. 

E k Madde 2 — Köy Kanunundaki seçme ve seçilme niteliklerine ait 
hükümler sakili kalmak üzere köy seçmen kütükleri, seçim propagandası, 
muafiyet, sandık kurulu, oy verme gününe mahsus tedbirler, oy verme 
neticeleri, ceza hükümleri ve kovuşturma usul ve şekilleri konularında 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun ı2, 3 (2 nci bölüm hariç), 4, 
5 ve 6 nci kısımlarında yazılı hükümler i(seçimin yapılacağı köyün sımr
lariyle mukayyet olmak şartiyle) kıyas yolu ile uygulanır. Ancak : 

A) Sandık kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına kar
ışı yapılacak itirazlar ilce seçim kurulu, tarafından 5545 sayılı Milletve
killeri Seçimi Kanunundaki esaslar dairesinde tetkik edilerek kesin karara 
bağlanır. 

Seçim tutanaklarının verilmesi sandık kurullarına aittir. Bu mazba
talara ve seçimin iptaline dair on beş gün içinde yapılacak itirazlar i l 
.merkezinde, ilce seçim kurullarında vazife almamış en kıdemli 3 yargıç
tan Adalet Bakanlığınca teşkil olunacak adalet kurulunca tetkik oluna
rak en geç üç ay içinde kesin karara bağlanır. 

E)' Seçmen sayısı ne olursa olsun muhtarlıkta bir oy sandığı bulu
nur. Köylerdeki sandık kurulu başkan ve üyelerinin, ıkesln bir zaruret ol
madıkça, seçimin yapılacağı ıköy seçmenlerinden olmaları şarttır. 

C) Köy seçimlerinde seçmen kartı, seçmen listesi ve yardımcı cet
vel düzenlenmesi mecburiyeti yoktur. 

D) Seçmenler biri muhtar, diğeri ihtiyar ımeclitsi üyeleri için olmak 
üzere oy sandığına ayrı ayrı zarflar içinde iki cy puslası atarlar. Bu 
zarfların üzerine muhtar veya ihtiyar meclisi' seçiminden hangisine 
taallûk ettiği önceden ilce seçim kurulunca işaretlenir. Bu işaretleri ihti
va etmiyen zarflar açılmaksızın saklanır ve keyfiyet bir tutanakla tesbit 
edilir. 

Ek Madde 3 —- Seçim giderleri İlgili i l özel idare bütçesinden öde
nir. Bu maksadı temin için i l bütçelerine konacak ödenekler 5545 sayılı 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 166 ve ¡167 nci maddelerine göre harca
nır. Ancak seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim işleri için görevlen
dirileceklere verilecek zaruri masraf karşılığı ücret ve gündelikler Ada
let Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu 'kanunun uygulanmasında gerekli bütün basılı kâğıtlar Adalet 
ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak örneklere göre i l 
gili özel idarelerce temin olunur. 

Madde 2 — 442 sayılı Köy Kanununun 46 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir :; 

Madde 46 — Mecburi işleri gördürmlyen ve toplanması isteğe bağlı 
olmayan paraları toplamayan ve toplattırmayan köy muhtarı ve ihtiyar 
meclisi üyelerine köyün bağlı bulunduğu idare kurulunca 10 liradan 50 
liraya ıkadar para cezası hükımolunur. Bu ceza Maliyece Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan tahsil ve köy sandığına teslim olunur. 

Madde 3 —• 442 sayılı Köy Kanununun 26, 27, 29, 3.1 ve 32 nci mad
deleri ile 41 inci ımaddesinin '(Kaymakamın seçim için Iköy demeğini, top
lamasına) dair olan hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

. Geçici Madde — Bu seçim dönemine münhasır olmak üzere köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi seçimleri Ağustos 1950 ayının ikinci Pazar gü
nü yapılır. Seçim işlerine ait süreler buna göre düzenlenir. Muhtar ve ih
tiyar meclisinin kanuni süresi 1953 yılının Şubat ayı sonuna kadar devam 
eder. 

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 —t Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

8/7/1950 

Baslığı 

684 
1256 
2329 
2491 
3664 

4114 

2/14231 

1 —• Köy Kanununun ek ve tadilleri : 
Köy Kanunu 
(4081 numaralı çiftçi mallarının korunması hakkındaki ka
nunla 442 numaralı Köy Kanununun 54 ve 55 inci maddeleri 
ilga edilmiştir.} 
Köy Kanununun 13 üncü maddesinin 29 uncu fıkrasının 
tadiline dair Kanun 14/12/1341 
Köy Kanununun 71 inci maddesini mııaddil Kanun 

21/5/1928 
30 uncu maddelerinin değiştirilme-

28/10/1933 
21 inci maddelerini değiştiren Ka-

6/6/1934 
Köy Kanununu muaddil 2491 sayılı kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâ
vesine dair Kanun 11/7/1939 
Köy Kanununun 78 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
[Kamın 25/9/1941 

Köy Kanununun 20 ve 
sine dair Kanun 
•Köy Kanununun 16, 19 
nun 

Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

2 Karar : 
Köy Kanununun 44 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının tefsirine 
mahal olmadığına dair Meclis Kararı . 6/4/1930 
3 — Talimatname : 
Hazarda ve seferde 45 günden fazla askere giden erlerirt 
ailelerine vapılacak yardım hakkında Talimatname 

5/9/1940 

Cilt Sahife Sayı 

5 696 — 

7 118 244 
9 845 894 

11 1802 2540 
15 1080 2720 

20 1550 4255 
22 1548 4921 

11 222 1464 

1604 

(Retiñí Gaset«) 
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İLÂNLAR 
M . S . B . 4 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
1 — Açık eksiltme suretiyle Etimesgut'ta 20 gözlü helâ yaptırıla

caktır. 
2 — ihalesi: 20/7/1950 Perşembe günü saat 15 te Komisyonda ya

pılacaktır. 
3 — Keşif tutarı: 17469,08 lira olup geçici teminatı: 1311 liradır. 
4 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Leva

zım Amirliğinde görülür, istiyenlere 90 kuruşluk makbuz mukabilinde 
Komisyondan verilir. 

5 — İsteklilerin şartnamenin 4 üncü maddesi gereğince Hv. Kuv-
lıjş. grupundan ihaleden üç gün evveline kadar belge almaları lâzımdır. 

1923 / 4-3 

1 — Kapalı zarf usuliyle Etimesgut'ta su tesisatı yaptırılacaktır. 
2 — İhalesi: 25/7/1950 Salı günü saat 16 da Komisyonda yapılacaktır. 
3 —• Keşif bedeli: 40940 lira 64 kuruş olup geçici teminatı: 3071 

liradır. 
4 — Keşif, şartname ve resimleri hergün öğleden evvel Komisyonda 

ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülür ve isteyenlere 205 kuruş mu-
kabilinde makbuz karşılığı satılır. 

5 — Bu işe 'gireceklerin Şartnamenin 4 üncü maddesi gereğince 
ihale gününden 3 gün evvel Hava Kuvvetleri İnşaat Şubesinden belge al
maları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin 25/7/1950 Salı günü saat 15 e kadar teklif mek
tuplarını Komisyona vermeleri. 

(1965 / 4-2 

1 — Kapalı zarf usuliyle 32 aded saç barakanın dış, iç elektrik te
sisatı yaptırılacaktır. 

2 —• İhalesi: 27/7/1950 Perşembe günü saat 16 da Komisyonda ya
pılacaktır. 

3 —• Keşif bedeli: 42469 lira 50 kuruş olup geçici teminatı: 3166 
liradır. 

4 — Keşif ve şartnamesi hergün öğleden evval Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülür. Ve İsteyenlere ı218 kuruşluk mak
buz karşılığında satılır. 

5 — Bü işe gireceklerin şartnamenin 7 nci maddesi gereğince ihale 
gününden 3 gün evvel K. K. İnş. Grupundan belge almaları lâzımdır. 

6 —• İsteklilerin 27/7/1950 Perşembe günü saat 15 e kadar teklif 
mektuplarını: Komisyona vermeleri. 

1966/4-2 

1 — Kapalı zarf usuliyle tamirhane İç su tesisatı ve şehir suyuna 
bağlanması işi yaptırılacaktır. 

2 — İhalesi: 26/7/1950 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır. 

3 —ı Keşif bedeli: 20276 lira 94 kuruş olup geçici teminatı: 1521 lira
dır. 

4 — Keşif ve şartnamesi hergün öğleden evvel Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülür ve isteyenlere 102 kuruşluk makbuz 
karşılığında satılır. 

5 — Bu işe gireceklerin şartnamenin 13 üneü maddesi gereğince 
ihale gününden 3 gün evvel K. K. İnş. Gr. Başkanlığından belge almaları 
lâzımdır. 

(6 — İsteklilerin 26/7/1950 Çarşamba günü saat 10 a kadar teklif 
mektuplarını Komisyona vermeleri. 

1967 / 4-2 

Ankara Malzeme Deposunda yaptırılacağı ilân edilmiş olan yemek
hane ve koğuş binası yaptırılmasından şimdilik sarfınazar edilmiştir. 

1976 / 1-1 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden : 

İdare Merkezi İngiltere'nin Londra şehrinde kâin olup mahallî ka
nunlara göre 1931 yılında kurularak faaliyete geçtiği ve hailen faaliyet 
halinde bulunduğu anlaşılan ecnebi şirketlerden , (Ralli Brothers Limited 
Sirkati) tarafından 31/1/1950 tarihinde Londra'da Noter E . Courtney 
Waılfcer huzurunda tanzim edilen Ve İngilizce asimin bir sureti ile Türk
çe tercümesi İstanbul, Beyoğlu, 4 üncü Noterliğince 24/4/1950 tarihinde 
tasdikli vekâletnamede yazılı yetkilerle ve bilûmum mahkemelerde Şir
ket adına yapılacak işlerden doğacak dâvalarda dâva eden dâva edilen 
ve üçüncü şahıs sıfatiyle hazır bulunmak üzere Türkiye umumi vekili 
tâyin edilmiş bulunan İstanbul, Taksim, Mete Caddesi, Panorama Apart
man 9 numaralı dairede oturan İngiliz uyruğundan. Emmanuel Eugene 
Vassiliadi Bakanlığımıza müracaat ederek «Ralli Brothers Limited Şir
keti» irin Türkiye umumi vekili sıfatiyle ve bu Şirketi temsilfen 30 Kasım 
1330 tarihli «Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasiım Şirketler 
Kanunu hükümleri dâhilinde Türkiye'de çalışmasına izin verilmesi iste
ğinde bulunmuş ve gereken evrakı vermiştir. 

Bu işe ait evrak incelenerek mevzuat hükümlerine uygun görülmüş 
bulunduğundan ilân Olunur. 

2020/1-1 

İpsala Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

İpsala Hazinet Maliyesine izafeten Malmüdürü Celâl Bakır tarafın
dan hasımsız olarak açmış olduğu gayrimenkulun tescili dâvasında: 

İpsala'nın Karpuzlu civarında Meriç nehri kenarında köy yeri diye 
anılan Hazine arazisi Domuz Bucağı, Paşalı, Evkaf İdaresine ait ara
zidir. Birinci ada Bekir IKara'ya aittir. Bu üç arazi ile Meriç nehri ve 
Gala gölü arasında bulunan ve .tahminen beş altı bin dönüm miktarında 
bulunan bu arazinin Hazine adına tescili talep olunmaktadır. Bu arazi 
üzerinde bir hak iddia edenlerin duruşma günü olan 11/9/1950 gününe 
kadar İpsala Asliye Hukuk Yargıçlığına kanuni şekilde müracaat etme
leri ilân olunur. 

2015 

Araç (Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Esas No: 949/211 
Uğur Kö. den Abdullah Kapueu tarafından aynı köyden Süleyman 

Durna ve arkadaşları aleyhine açılan taksim ve izale i şüyu dâvasının 
yapılan yargılaması sırasında: 

Dâvâlılardan Uğur Köyünden Mehmet Kapueu, Emine Kapueu ve 
Okçular Köyünden Mustafa Onmancı'nın adresleri meçhul bulunduğun
dan tebligatın ilânen yapılmasına! ve duruşmanın 2/8/1950 Çarşamba saat 
10 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Tâyin olunan (gün ve saatte adı geçen dâvalıüaır bizzat gelmedikleri 
veya bir vekil de göndermedikleri takdirde haklarında 'gıyap karan verir 
leoeği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2027 

Esas No: 948/13 
Pelitveren ^Köyünden Nuri karısı Döndü'ye vekili Nuri Toparlak ta

rafından aynı köyden Ziver Acar ve arkadaşları aleyhine açıdan taksim 
dâvasının yapılan yargılatması sırasında: 

Dâvacılardsn 'Hasan Acar'a 'Resmî Gazete ile ilânen yapılan teb
ligata rağmen tâyin olunan günde duruşmaya gelmediğinden mahkeme
ce hakkında gıyap kararı çıkaırılmasına ve yargılaımamm 25/7/1950 Salı 
saat 11 e bıraktfimasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince tâyin olunan 'günde yukarda adı yazılı dâvâlının 
duruşmaya bizzat gelmediği veya bir vekil de 'göndermediği takdirde yargı
lamasına gıyabında devam edileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilân olu
nur. 

2028 



12 T E M M U Z 1950 (Resmî Gazelıe) Sahife: 18749 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom. Başkanlığından: 

Katar ışık teçhizatı alınacak 
1 -•- 100 aded vagon dinamosu, 100 aded ışık nâzımı, 100 aded da

ğıtma tablosu ve 6 aded muayene ve takım kutusunun satın alınması 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Malzemenin muhammen bedeli 246000 (iki yüz kırk altı hin) 
ve muvakkat teminatı 13550 (on üç bin beş yüz elli) Uradır. 

3 — Şartnameler 1200 kuruş mukabilinde Ankara Merkez ve TTay-
iarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

4 — Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 24/8/1950 Perşembe günü 
saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği 
vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabilinde adı 
geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten en««ı 
ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri.) 

1979 • 4-4 

İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 

950/(185 
Davacı Doğan Ecza Deposu Ortaklığı vekili 20/6/1950 günlü dâva 

dilekçesinde: Tapı ve Kredi Bankası istanbul Şubesince Alfert Paluka 
müessesesine ödenmek üzere müvekkili Ortaklık tarafından aynı Banka
nın İzmir Şubesinden alınan 15/5/19ı50 tarih ve 434326 sayılı ve 263,50 
liralık çekin kaybolduğunu ileri sürerek Ticaret Kanununun hükümlerine 
göro iptaline karar verilmesini istemiştir. 

Sözü geçen çeki bulanlar tarafından 4:5 gün içerisinde mahkemeye 
veya dilekçiye teslim olunmadığı takdirde Ticaret Kanununun G40 ıncı 
maddesi uyarınca iptaline karar verileceği bildirilir. 

2009/ 3-1 

Sayındırlık Bakanl • ğ1 ndan: 

Yapı işleri ilânı 

•1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Adalet binası kalorifer tesisa
tının tadil ve onarımı işidir. 

Keşif tutarı: (39.900,—) liradır. 
2 — Eksiltme 25/7/1950 Salı günü saat 16 da Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
•isuliyle yapılacaktır. 

, 3 —• Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve İmar İş
leri Reisliğinden (100) kuruş karşılığında alınabilir. 

4 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (2.992,50) 
liralık geçici teminat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince tica
ret odası belgesi ibraz etmeleri şarttır. 

5 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başar-
d.ğını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale 
gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğine başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek 
için yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6 —> İsteklilerin aldıkları eksiltme kâğıtlarınım her parçasına 50 şer 
kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mektuplariyle birlikte 
zarfa koymaları ve eksiltme günü saat 15 e kadar Yapı ve İmar İşleri 
Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1977/4-3 " 
— -----

Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden: 

Dört aded otobüs alınacak 
Cinsi: Yolcu otobüsü, miktarı: 4 aded, muhammen fiyatı 50.000 lira, 

tutarı: 200.000 lira, teminatı 11250 lira. 
1 — Cins ve miktarı yukarda yazılı yolcu otobüsü kapalı zarf usulü 

ile satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme ve ihalesi 14/7/1950 tarihine rashyan Cuma günü saat 
U de D. H. Y. Genel Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 —• Muvakkat teminat 11250 liradır. 
4 —• Vasıf ve şartlar her gün adı geçen Genel Müdürlükte ve Yeşil

köy Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte kapalı zarflarını istenilen 

vestkalariyle birlikte ihaleden bir saat evveline kadar Komisyona vermiş 
olmaları şarttır. 

0 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 1492 / 4-4 

İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden: 

950 / 219 
Devlet Denizyollarına mensup «Hopa» vapurunun birinci seferiyle 

namına gelen P. Ş. markalı 30 balyada 3000 kilo kendir elyafı ve yine 
P. Ş. markalı 300 kilo ağırlığında 3 aded boş fıçıya ait 30/3/1950 tarih ve 
7651 sayılı ıkonişımentoyu zayi ettiğinden bahisle iptalinle karar verilmesi 
ve H. Galip Özkan tarafından istenilmiş olmakla: 

Zıyaı iddia olunarak iptali istenilen bahis mevzuu 76511 sayılı koniş-
mentonun, Resmî Gazete'nin son ilân tarihinden itibaren 45 gün İçinde 
mahkememize tevdii, tevdi olunmadığı takdirde iptaline karar verileceği 
Ticaret Kanununun 638 inci maddesi hükmüne tevfikan ilân olunur. 

2026 / 3-1 

Afşin Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

950/15 
Afşin'in Uzunlbatalkçağıl mevkiinde doğusu Kurt -Demirci Mehmet 

veresesi, batısı Türk A l i vereseleri tarlası, güneyi yol, kuzeyi Çoban-
pınarı çayı ile mahdut bir kıta tarlayı Afşin'in Dedebaba Mahallesinden 
Mehmet Aksakal dâva açarak namıma tescil ettirmek istediğinden bu 
tarlada bir hakiki olduğunu iddia.' edenler varsa ilân tarihinden İtibaren 
bir ay içinde .Afşin iSv'h Hukuk Mahkemesine veısailkliyle birlikte ımüra-
caatları ilân olunur. 

2004 

Safranbolu Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Sayı: 949/49/186 
Safranbolu'nun Caımikebir Mahallesinden Haf'ize Çelebioğlu tarafın

dan kocası aslen Bolu'nun Bafoahızır Köyünden olup halen Kastamonu'da 
şoför bulunan Muharrem Çelebioğlu aleyhine ikame olunan nafaka dâ
vasının Safranbolu Suüh Hukuk Mahkemesinde yapılan açık yargılan
ması sonunda: 

19/4/1950 günlü kararla 17/3/1950 talihinden itibaren ayda 30 lira 
nafakanın dâvâlıdan alınarak davacıya verilmesine ve 685 kuruşta mah
keme giderlerinin dâvâlıdan tahsiline dair karar verilmiş olduğundan 
işbu hüküm hulâsasının tebliğ tarihinden itibaren kanuni müddet içinde 
Yargıtay yoluna başvurmadığınız takdirde hükmün kesinleşeceğine dair 
ilânen tebliğ olunur. 

2005 
• 

Konya Sulh.Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı: 950/648 
Konya'nın Mamuriye M. den A l i .Raspacı tarafından aynı M . de Os

man Ülkü ve 9 arkadaşı aleyhlerine açılan ve üzerine kendi malzeme-
sile inşaat yapmış olduğu, arsanın bedeli mukabilinde uhdesine tesciline 
hüküm ve karar verilmesine dair olan dâvanın, yapılan mahkemesinde 
ikametgâhları meçhul bulunan dâvâlılardan Çevriye vârisleri Emine ve 
Mehmet'e ilân suretiyle tebligat yapılmasına ve muhakemenin 7/9/1950 
Perşembe günü saat 11 e bırakılmasına karar verilmiştir. O güm ve sa
atte Konya Sulh Hukuk Mahkemesine gelmediği veya bir vekil gönder
im ediği takdirde haklarında gıyap kararı verileceği dâva arzuhali ve da
vetiye tebliği yerine geçmek üzere ilân olunur. 

2013 



Sahife: 18750 (Resmi Gaaete) 12 TEMMUZ 1950 

Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden : 

Yeni yapılan telsiz istasyonu binalarına su getirtilecek 
Ankara - Balâ şosesi üzerinde 14 ve 29 uncu kilometrelerde yeni 

inşa ettirdiğimiz telsiz alıcı ve verici istasyonlarına getirtilecek su işi 
(kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İşim keşif bedeli 37.578,70 lira geçici teminatı 2818,40 liradır. Bu işe 
ait keşif ve şartlaşma Başmüdürlüğümüz bürosunda görülür. 

Eksiltıme 27 Temmuz 1950 Perşembe günü saat 15 Samanpazarı 
İP. T. T. binası içinde toplanacak Alım Satımı Komisyonumuzda yapıla
caktır. 

Bu işin eksiltmesine girebilmek içim isteklilerim (25.000) lira keşif 
bedelli bir resmî içme su işimi ımütaahhit sıfatı iîe taahhüt ettiklerini ve bu 
taahhütlerini iyi bir şekilde ifa ederek içme suyunun geçici veya kesim 
kabulünü yaptırmış olduklarını bildirir 1945-1950 yılımda resmî daireler
den alınmış veya bu yıllar içinde itibarı dairesinde teyit edilmiş iş bel
gelerini veya en az bu işin keşif bedeli tutarımda resmî bir daire içme 
su inşaatının şantiye şefi veya kontrolörü olarak idare veya denetledik
lerini ispata yarar resmî dairelerden verilmiş vesikalarımı bir dilekçeye 
bağlıyarak Ankara P. T. T. Bölge Başmüdürlüğüne tevdi ederek bu ek
siltmeye iştirak vesikası almaları, Y. mühendis veya mühendis ohnıyam 
isteklilerim bu titri haiz bir kimseyi inşaatın başından nihayetine kadar 
istihdam edeceklerine dair resen tanzim edilmiş bir noter taahhütnamesi 
vermeleri lâzımdır. 

isteklilerim kanunun tarifine göre hazırlıyaeakları zarflarını eksilt
me günü saat ,14 e kadar Komisyon Başkanımıza vermeleri postada vukua 
gelecek gecikmenin kabul ediimiyeeeği ilân olunur. 

2081 / 4-1 
• 

Ordu Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Ordu'nun Selimiye Mahallesinden Perihan Tarakçı ile aslen Bulan
cak Cücesinin Piraziz K. dem olup İstanbul Bakırköyü Yeni (Sinemada Büfe 
Garsonu Hüsamettin oğlu Muzaffer Aydın arasındaki elilik kaydının ip
tali dâvasının yapılan yargılamasında: 

jDâvalmın yukardafci adresinde bulunmadığı ve evvelce gazete ile 
kendisine davetiye tebliğ edilmiş olduğu davete icabet eyieımemiş oldu
ğumdan yargılamanın gıyabında icrasına ve gıyap kararının gazete ile 
İlâmına karar verilmiştir. 

, Dâvâlı Muzaffer Aydım yargılamanın bırakıldığı 14/7/1950 Cuma 
günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması aksi takdirde yargılamanın 
gıyabında icra edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

2068 /1-1 

Bitlis Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Bitlis'im Hersan Mahallesinden îshak oğlu 'Sadık Ş epik'in, dâvâlı 
Bitlis'in Zeydan Mahallesi nüfus sicilinin 35 indi hanesinde kayıtlı bulu
nan karısı Hakverdi kızı Aliye Şepik aleyhine açılan boşanma dâvasının 
yapılan yargılaması sonucunda: 

Medeni Kanunum 132 nci maddesi (gereğince taraflarım boşanmaları
ma ve aynı kamumun 142 nci maddesi gereğince dâvâlı Aliye'nin bir sene 
süre ile evlenmekten .men'ime ve Hediye ve Şadiye adlarındaki çocukların 
davacı Sadık Ş'epik'in velayeti altında bırakılmasına, 17/4/1950 tarihinde 
gıyabımda karar verildiği usulen ilân olunur. 

2073 / İ-l 

Pazarcık İcra Memurluğundan : 

İstanbul'da Aktaş Şirketine borçlu olup iflâsına karar almam Ma-
raş ' ta Tüccar Hacı Abdullah oğlu Hüseyin Karshoğlümum Pazarcık Ta
pu sicilinde Maraş'ım Yusuflar Mahallesinden Hamdi oğlu Ahımet Elas-
lam namıma kayıtlı Keleksikli Köyü 12,13 ve 14 No. larda kayıtlı üç tar
la Üzerindeki (4.00Û) liralık ipotek hakkmın paraya çevrilmesi Maraş İc
ra Memurluğundan istenilmiş olmakla mezkûr tarlamın kıymetlerinim bi
lirkişi marifetiyle yapılan takdiri kıymet işleminde: 

1 —' Tapunun 12 numarasında kayıtlı Ada mevkiinde sarkan Kara 
Hüyük dibindeki öz, garben Kıllı Veli'nin hüyük tarlası, şimalem Hacı Be
bek arkı, cenulbem Bostam'ım tarlası ile çevrili tamamı 20 hektar olup 
dörtte biri olan 5 hektarın beher hektarı bin- liradan ıbeş bin lira olduğu, 

2 — Aynı köyün Hüyük mevkiinde tapunun 13 numarasında kayıtlı 
sarkan ark, garben Küçük Çağşak geçit foağlağı, şiımalen Kürt A l i tar
lası, eenıuıbem Muinimin 'Gölümden gelen Gerden öz 'e kavuştuğu yer ile 

mahdut dörtte biri olan beş hektar tarlanın beher hektarı 750 liradan 
(3.750) lira değerimde olduğu, 

3 —ı Aynı köyüm Hüyük mevkiinde tapunun 14 numarasında ka
yıtlı sarkan Hüseyin tarlası, garben ark, şiımalen Bostan tarlası ve Göl-
yeri, cenulbem Ger'den gelem Büyük öz ile çevrili 3 üncü şahıs Ahmet 
Elaslan'a ait beş hektarın beher hektarı bin liradan beş bin lira kıyme
tinde olduğu tarafların gıyabımda takdir edilmiş bulunduğundan adresleri, 
bulumamıyam müflis Hüseyin Karslıoğlu ile 3 üncü şahıs Ahmet Elas-
lan'a İcra İflâs Yasasının 87 ve 103 üncü maddeleri gereğince takdiri 
kıymet tutanağı ımünderecatı ilânen tebliğ olunur. 

2002 

Siverek İcra Memurluğundan: 

D. No. 950/33 
Gayrimenkul malların açık artırma ilânı 

Açık artırma ile paraya çevrilerek gayrimenkulun me olduğu: Sive-
rek'im Ogün Köyünden A l i oğlu Hüseyin Kürken'e 2.000 liraya borçlu 
Siverek'in Hamidiye Mahallesinden IModanlı Mehmet oğlu Nuri Modali'nim 
bu alacağa karşılık ipotekli bulunan, Siverek'in Garoz ve Defere Kö
yünde vâki Mart - 1336, Nisan 1948 gün ve 21/10 No. lu ve tarafları Ba
zın dere, Demirgirmez, Best ve yine 22/11 No. lu ve tarafları Best, Ce
mal, Demirgirmez ve yine 93/12 No. lu ve tarafları Best, Demirgirmez 
ve Cemal Duri ve Hercik ile mahdut üç kıta susuz tarlanın 28 hisse iti
bariyle Nuri'ye ait iki hissesinin satışı yapılacaktır. 

Gayrimenkulun bulunduğu mevki, mahallesi: 
Takdir olunan kıymet: Her üç tarlanın tamamı ititoarile (14.000) 

liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat 24/7/1950 Pazartesi saat (10) 

Siverek İcra Dairesinde. 
1 —• İşbu gayrimenkulun artırma şartmamesi 4/7/19,50 tarihinden 

itibaren 950/33 No. ile ıSitverek İcra Dairesinim muayyen numarasında 
herkesim görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla, malûmat 
almak istiyenler, işbu şartnameye ve 950/33 dosya numarasile 'memuri
yetimize müracaat etmelidir. 

2 — Artırmaya iştirak için yukarda yazılı ı% 7,5 nispetinde pey ve
ya millî bir harikanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (24) 

¡3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlarım ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Ak
si halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4 — Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malûmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

(5 —• Tâyim edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktam sonra 
en çok artırana ihale edilir. Ancak artıırma bedeli muhamumen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış astiyenin alacağına rüchanı olam 
diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edil
miş alacakalârmın ve bundan başka paraya çevirme ve paraların pay
laştırılması (masraflarınlın rnıecmuumdam fazlaya çıkmazsa en çok artır
ma taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş güm daha temdit ve on 
beşşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli satış istiyenin ala
cağını rüchanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacakları ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması 
masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok artırana ihale 
erilir. ıBöyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi dü
şer. 

¡6 —• Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse on gün mühlet 
içimde parayı vermezse ihale kararı fesholunıarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olur
sa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın ımemuriyetimizee alıcıdan tahsil oluöur. 

Madde (33) 
idayrimenkuller yukarda gösterilen 4/7/1950 tarihinden itibaren Si

verek İcra Dairesine müracaatları ve hissedarlardan Ergani Kazasının Ber-
dil Köyünden A l i oğulları Yusuf ve Zülfükar'ın vereselerinin, ikametgâhla-
nn:m belli olmadığından tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

2011 



12 TEMMUZ 19S0 (Resmî Gasete) Sahile: 18751 

Diyarbakır Terziler Derneği Anatüzüğü 

Madde 1 — Derneğin adı: Diyarbakır Terziler Derneğidir. 

Madde 2 - Demeğin Merkezi Diyarbakır'dır. Şubeleri yoktur. Mer
kez İzzet Paşa Caıddesi No. 2 dedir, 

Madde 3 — Mevzu ve gayesi: Meslektaşlar arasında birlik ye yar
dımlaşmayı teırain terzilik sanatının memleket içindeki önemini belirtmek, 
üyelerin sağlık ve iş durumları ile yakından ilgilenerek kendilerine icabe-
den yardımları sağlamak, üyelerin müşteri ve yekdiğerleriyle arasındaki 
'ihtilâflarda hakem vazifesini ifa ve halletmek üyelerinin Devlet ve hü
kümet daireleri, bankalar ve sair müesseseler ile olan İşlerinde üyelerini 
temsil ve menfaatlerini sağlamaktır. Dernek siyasetle uğraşmaz ve ka
zanç maksadı gütmez. 

Madde 4 — Dernek 3 üncü maddede musarrah gayesinin tahakkuku 
için: 

a) Sergiler ve meslekî kurslar açmak, 
to> Müsamereler tertip etmek, 
o) Tanıtma ve tanıştırma toplantıları yapmak, 
İd) Spor kolu teşkil etmek gibi faaliyetler gösterir. 

Üyelik : 

Madde 5 —• Derneğe üye olabilmek için terzilik veya tüccar terzi
likle uğraşmak medeni hakları kullanmağa ehil ve 18 yaşını bitirmiş ol
mak ve İdare Heyetince karar vermek lâzımdır. 

Madde 6 — Derneğin üç türlü üyesi vardır. 
a) Kurucu üye: (Dernek tesisinde maddi ve mânevi yardımda bu

lunmuş olanlardır. 
b) Adlî üye: Usulü ıdariesinde kabul ve kayıt edilmiş olanlardır. 
c) Fahrî üye: Dernek üyesi dışında yüksek mevki işgal eden veya 

Derneğe maddi veya mânevi büyük yardımı dokunup Yönetim Kurulu 
kararı ile kayıt edilenlerdir. 

Madde 7 — Derneğin kurucu ve lasli üyeleri yılda âzami 120 lirayı 
geçmemek kaydı ile aidat vermek mecburiyetindedirler. 

Madde 8 — Aidatın miktar ve tediye şeklini idare Heyeti karar
laştırır. Üç ay müddetle bilâ mazeret aidatım vermiyen üyeler müstafi 
sayılır. Keyfiyet idare Heyetince kendilerine bildirilir. 

Organlar : 

Madde 9 — Umumi Heyet: Demeğin en yüksek organıdır. Dernek 
üyelerinin bir araya gelmesiyle teşekkül eder. 

Madde 10 — Yetkileri: Umumi Heyet: 
a) Tüzüğü tadil etmek, 
b) idare ve murakabe Heyeti üye ve yedeklerini seçim ek, 
c) Haysiyet Divanı üye ve yedeklerini seçmek, 
d) Bütçeyi incelemek ve tasdik etmek, 
ıe> Senelik muamele ve hesapları inceliyerek idare Heyetini ibra 

etmek, 
f) Dernek işlerinde İdare Heyetine direktifler vermek, 
ğ) Derneği feshetmek ve Cemiyetler Kanununca kendisine tanınan 

diğer bütün hak ve vazifeleri yerine getirmek seılâhiyetindedir. 
Madde 11 —< Umumi Heyet âdi ve olağanüstü olmak üzere iki türlü 

toplanır. 
Madde 12 —. Âdi toplantı: Umumi Heyet bu tüzükte gösterilen va

zifeleri yapmak üzere her yılın Ocak ayı içinde toplanır.' 
Madde 13 —t Olağanüstü toplantı: İdare Heyeti kararı veya üyeleri

nin beşte birinin dileği üzerine yapılır. 

Madde 14 — Çağrı: Umumi Heyet toplantılarına davet, nızname, 
toplantı günü, yeri ve saati İl Merkezinde çıkan gazetelerle ilân suretiyle 
yapılır ve Hükümete • bildirilir. Âdi toplantılar için davet toplantıdan 7 
gün, olağanüstü toplantılar için üç gün evvel yapılmak lâzımdır. 

Madde 15 — Çoğunluk: Umumi Heyet Derneğe kayıtlı üye adedinin 
yansından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda ekseriyet hâsıl olmazsa 
toplantı Ibir hafta sonra aynı gün ve saate bırakılır ve aynı gazete ile ilân 
olunur, İkinci toplantı mevcutla yapılır. 

Madde 16 —• Her üyenin bir rey hakkı vardır. Vekâlet caiz değil
dir. Karar hazır bulunan üyenin çoğunluğu ile verilir. Reylerde eşitlik 
halinde kongre başkanının bulunduğu taraf tercih edilir. 

Madde 17 —• Umumi Heyette yalnız ruznameye konulan işler görü
şülür. Ancak hazır olan üyelerin beşte biri tarafından istenilen işler ruz
nameye alınır. 

Madde 18 — Toplantılarda ekseriyet mevcut ise bir başkan, bir baş
kan vekili, iüsi kâtip seçilir. 

Madde 19 — Umumi Heyetin müzakere zabıtları kongre başkam 
ve kâtipleri tarafından imza edilip saklanmak üzere İdare Heyetine tev
di olunur. 

Madde 20 — Umumi Heyet içjtimamda idare Heyetine seçilen üye
lerin hüviyetleri ve tüzükte yapılan değişiklikler bir hafta zarfında o ye
rin en büyük ımülkiye âmirine (bildirilir. 

Madde 21 — İdare Heyeti: İdare Heyetine Uımumıi Heyetçe 7 asil 
ve 3 yedek üye seçilir. 

Asli üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan, bir 
umumi kâtip ve bir muhasip seçer, başkan ayrıldığında yerine yenisi se
çilir. Asili üyelerden ayrılanların yerine oy sırasiyle yedekler alınır, idare 
Heyeti bir yıl için seçilir. 

Madde ¡32 —• İdare Heyetinin vazife ve yetkileri : 
a) Bütçe sınırlarını geçmemek üzere Derneğe ait bütün muamele

leri yapmak, Derneğin hükmi şahsiyetini temsil etmek ve Uımuml He
yetçe alınan karanları ve tasdik edilen bütçeyi tatbik etmek. 

fo) O yıl içindeki muameleleri, hesapları muhtevi yıllık bilanço ile 
gelecek yıla ıait bütçe projesini hazırlayıp Umumi Heyetin tasvibine sun
mak. 

e) Dernek tüzüğüne göre ü y 3 W " arasındaki ihtilâflarda hakemlik 
yapmak. 

d) Umumi Heyeti ve Haysiyet Divanını toplantıya çağırmak. 
e) Dernek işleri hakkında talimatlar hazırlayıp tatbik etmek. 
f) Cemiyetler Kanunu ve sair kanunların derneklerin yapabilece

ğine cevaz verdiği işleri görmektir. 
Madde 23 — Toplantı şekli: İdare Heyeti en az asli üyelerin yarı

sından bir fazlası ile toplanır. Kararlar çoğunlukla verilir. Reylerde eşit
l ik olursa başkanın bulunduğu tarafın reyine itibar olunur. 

(Madde 24 — Haysiyet Divanı: Umumi Heyetçe gizli oyla ve bir 
yıl ımüddetıîe seçilen 5 asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. ID|ivan 
kendi arasından gizli oyla bir başkan seçer. 

Madde 25 — Görev ve yetkileri: Tüzüğe aykırı hareket edenler ve 
toplantılarında haysiyet ve şerefi incitecek sözler sarf'edenleri e taşkın^ 
ılıklarda bulunanlar, meslekî bayatında hukuk ve ahlâk kaidelerine uy-
mıyan şekilde çalışanlar hakkında idare Heyetinin veya ilgili üyenin 
müracaatı üzerine karar verilir. 

Madde 26 — Divanı İdare Heyeti toplantıya çağırır. 
Divanın toplanabilmesi için başkan üç üyenin huzuru şarttır. 
Haysiyet Divanı tarafları ıdinliyerek ve gerekli 'incelemeleri yaparak 

karar verir. 
Kararların İcrası İdare Heyetine aittir. Kaltî ihraç hakkındaki ka

rarlara itiraz halinde Uımuımi Heyetçe tetkik ve karar bağlanır. Umumi 
Heyet kararı katidir. Divan kararma itiraz icrayı tehir etmez. 

Madde 27 — Murakabe Hey elti - Umumi Heyetçe bir yıl; müddetçe 
iki murakıp seçilir. Murakıplar en az senede ilki defa Demek hesap ve 
'muamelâtım tetkikle hazırlayacakları raporu Umumi Heyete arzedilmek 
üzere İdare Heyetine tevdi ederler. 

Madde 28 — Gelir kaynakları: Demeğin gelir kaynakları şunlardır. 
a) Üye aidatı, 
b) Bağışlar, 
c) Müsamere ve konser ve balo gibi emsali gelirler. 
Madde 29 — Derneğin parası millî bankalarda açılacak cari hesaba 

Dernek adına -yatırılır. 'Lüzumu halinde bankadan para başkanla muha
sibin imzası ile çekilir. 

Bütün sarfiyat İdare Heyeti kararı ile yapılır. 100 liradan fazla 
avans alınamaz. 

Madde 30 — Dernekten çekilme: Üyelerden her biri altı ay önce 
şifahi veya yazılı bir beyanla İdare Heyetine müracaat .ederek Demek
ten çekilebilir. Şu kadar İki Derneğe kayıtlı bulunduğu müddetçe işlemiş 
olian aidaltı ödemiş olması şarttır. 

Madde 31 — Fesih: Demeğin feshi ilcin tüzüğe göre toplanacak 
olan Umumi. Heyet üyelerinin en az üçjte İkisinin huzuru şarttır. 

Bu suretle çokluk «İde edilmediği takdirde ikinci defa toplanmak 
için üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olur
sa olsun keyfiyet görüşülür. Ancak fesih kararının mevcut üyelerin 
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üçte iki oyu ile verilmesi şarttır. Fesih keyfiyeti 5 gün içinde idare He
yetince mahallin en büyük mülkiye âmirine bildirilir. 

Madde 32 — Kurucular: Kurucu üyelerin isim ve adresleri aşağıda 
yazılıdır : 

1 - Lâtif Bayrak Gazi Caddesi No. 8 'de Terzi, 
,2 - Ram iz Oturakçı Gazi Caddesi No. 13T de Terzi, 
3 - Şemsi Arıdıcı Gazi Caddesi No. 29 da Terzi, 
4 - Osman Abu! Gazi Caddesi No. 88 de Terzi, 
5 - Hasan Yumru Gazi Caddesi No. 21 de Terzi. 
6 - Mahmut Güven Ulu Cami civarı No. 11 de Terzi, 
7 - Zihni Üçer Ulu Oami civarı No. 7 de Terzi. 
8 - Tahsin Öge Pos'tahane Karşısı No. 3 Terzi, 
9 - Lütfü Satman Gazi Caddesi No. 92 de Terzi, 

10 - Yavuz Müneyirci İzzetpaşa Caddesi No. 2 de Terzi, 
11 - Muhali Şakaıroğlu Gazi Caddesi No. 53 te Terzi. 

Geçici Madde: 

1 - Derneğin teşekkülünden itibaren ilk Umumi Heyetin toplanıp 
Dernek organlarını seçmesine kadar Dernek işlerini İdare ve Umumi 
Heyelti toplantıya çağırmaya yetkilir 

1980 

İskenderun Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

950/214 

İskenderun Fransız Mezarlığı yanında Şevre Çiftliğinde Hiristo 
Fdiippi kızı Feride Filippi'ye: 

İskenderun İnönü Caddesi 71 numaralı evde mukim Hiristo Fdiippi 
kızı ıSellma Filippi i(Şentaş) vekili Avukat Ahsen Aral tarafından aleyhi
nize ve Anjelin,- Marta, Çorc Filippi, Hûda (Hilda) ve Hanna Filippi 
.aleyhlerine açılan İskenderun'un Karaağaç Mioane Çiftliğinde vâki 177, 
83 ve Hatun Çiftliğinde vâki 32 ve Şevre Çiftliğinde vâki 2, 13, 18, 44, 
89, 100, 110, 117 ve Fahura Çiftliğinde vâki 9, 20, 44, 56, 59, 68 ve Fer-
nek Çiftliğinde vâki 35, 49, 91, 129 ve Karahüseyinli Köyünde vâki 120 
parsel sayılı gayrimenkullerin taksim ve izalei şüyularma mütedair dâ
vanın yapılan duruşmasında: 

Mahalli ikametiniz meçhul bulunduğundan namınıza ilânen_ 
Resmî Gazete ile davetiye tebliğ edildiği halde gelmemiş olmanız hase
biyle hakkınızda gıyap kararı verilerelk duruşmanın 27/7/1950 Perşembe 
günü saat: 11 e bırakılmasına karar verildiğinden mezkûr günde İsken
derun Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız veya bir vekil gön
dermeniz, gelmediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirde duruş
manın gıyabınızda yapılacağı tebliğ 'makamına kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

1994 

¡950/221 
iskenderun Yenişehir Mahallesinden Abdülnur Sofya Annuza, Abbut 

Annuza, Hllane Annuza, Cemile ve Hlristina Annuza'ya: 

ibrahim oğlu Sabit Çarpar, ölü Reşit çocukları Züheyr, Samiye, 
Emire, Suat, Ekrem, Naim, Bedia, Bedi ve Cevat Kuş vekilleri Avukat 
Ahsen Aral tarafından aleyhinize ve Medine Aydınlı ve çocukları Fuat, 
Adil, Nazire, Hayat, Fetve ve Nadiye ve Ferit Aydınlı aleyhlerine açılan 
iskenderun'un Yenişehir Mahallesinde vâki 925 lira kıymetli 94 parsel 
sayılı taşınmaz malın tapu tescili dâvasının yapılan duruşmasında: 

Mahalli İkametiniz .meçhul bulunduğundan davetiyenin namları
nıza Ankara'da münteşir Resmî Gazete ile tebliğine ve duruşmanın 
27/7/1950 Perşembe günü saat 11,25 e bırakılmasına karar verilmiştir. 

(Mezkûr günde iskenderun Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
manız veya bir vekil göndermeniz, gelmediğiniz veya bir vekil gönderme
diğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı verileceği tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilân olunur. 

1995 

Besni Asliye Hulkuk Yargıçlığından: 

Esas No. 949/252 

Davacı Suvarlı Köyünden olup Aşağı Söğütlü Köyünde oturan 
Mehmet oğlu Yakup Şahin'm dâvâlı Büyük Perveri Köyünden Ahmet 
oğlu Sadık iks>nsı Abuzar kızı Elif Mutlu ve Gaziantep ün KurbumıuHa 
Ahmet. Mahallesinden Hacı karısı Ahuzar kızı Cemile Çalışıcı ve Bes
ni'nin 'Suvarlı Köyünden olup Aşağı Söğütlü köyünde mukim Mahmut 
oğla nefsine asaleten çocukları V&'kkas, Kemal, Şevket ve 'Zühra'ya velâ-
yeten Sadık Şahin aleyhine açtığı 'dâvâlıların murisi Aşağı Söğütlü Kö
yünden Sadık oğlu Abuzar'm veraseti kendisinden evvel ölen ikizi Ayşe'
nin oğulları Ketmal ve Vaikkas. ve Şevket ve kızı ıZühra ve davacı ile 
gayri resmî evlenip yine Abuza.r'daıı evvel ölen ikizi Haltice'n'in davacı
dan olma oğlu İbrahim ile dâvâlılara ve İbrahim'in de bekâr olarak ölü-
miyle verasetinin davacı babası Yakup Şahin'e münhasıran olup dâvalı-
lar Hatice ile davacının evlilikleri tescil edilmediğinden davacıyı mirasçı 
tanımadıklarından ve çocuğTi İbrahim'in Abuaar'dan evvel ölen kızı Hatice-
den doğma bulunduğundan Neseb'in sıhhatine ve vâris ıbanuıımaklığma 
karar verilmesi talep edilmekle dâvâlılardan Sadık namına çıkarıılan da
vetiyenin mahkûm olup 'firarda bulunduğundan iade edilmiş ve vasisi de 
bulunmadığı anlaşılmış olduğundan ilânen tebligat yapılmasına mahke
mece karar verildiğinden adı geçen dâvâlı Sadık Şahin'in duruşmanın 
bırakıldığı 8/9/1950 günü saat 9 da Besni Asliye Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunmadığı veya bir vekille kendisini temsil efcti.rmediği takdir
de duruşmanın gıyaben yapılacağı ilânen tebliğ olunur. 

2003 

Afşin Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

950/43 
.Afşin'in Dedebafoa Çarşı içinde, tarafları Hacı San iken: şimdi Mus

tafa Çiıtil dükkânı, Mevlut 'Kurt Demirci dükkânı arkası Hacı Sarı ar
sası önü meydanlık olan dükkânı Dedebaba Mahallesinden Hacı Abdul
lah oğlu Hüseyin Keskin karısı Asiye Keskin dâva açarak namına tapuca 
tescilini istemektedir. :Bu dükkânda bir hakkı olduğunu iddia eden varsa 
tarihi ilândan itibaren bir ay içinde Afşin Asliye Hukuk Yargıçlığına 
vesaikiyle müracaattan ilân olunur. 

1986 
• 

İsparta Asliye Hukuk Yargıçlığından 

920/161 
İsparta'nın (Hisarefendi Mahallesinden Hasan oğlu A l i Böyükkabak, 

İskender Mahallesinden Hasan oğlu Yusuf Böyükkabak ve aynı mahalle
den Mehmet 'Böyükkabak taraflarından 'Nüfus İdaresi aleyhine açtıkları 
soyadı tashihi dâvasının yapıları, yargılaması sonunda : • 

Davacıların Soyadı Kanununa tevfikan Böyükkabak soyadını almış 
iseler de bunun halk nazarında iyi karşılanmadığından Beceren olarak tas
hihini istemişler, dinlenen şahitler de hakikaten, Böyükkabak soyadının 
istihza mevzuu teşkil eylediği ve gülünç tanındığı bildirilmiş ve Bece-
ren'e tashihinde kanuni bir engel görülmediğinden davacıların Tabaklar 
Mahallesi 7 evindeki Böyükkabak soyadının (/Beceren) olarak tashihine 
17/3/1950 tarih 920/161 sayı ile karar verildiğinden Medeni Kanunun 
25 nci .maddesi hükmüne tevfikan bundan mutazarrır olan şahısların bir 
sene içinde usulü dairesinde tebdil kararına itiraz haklarını kullanabil
meleri için keyfiyet usulen ilân olunur. 

1991 

949/891 
İsparta'nın Igdecik Köyünden Mustafa oğlu ismail Siyahgül tara

fından aslen Gönen Kızıl Köyünden Yusuf kızı İsmail karısı Gülsüm Si
yahgül aleyhine açtığı şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının 
yapılan yargılamasında : 

Dâvâlının asıl ikametgâhında bulunmadığı gibi gittiği bildirilen De-1 

nizli'nin Honaz Nahiyesi Germiş Köyünde ve Korkuteli'nin Karadin köy
lerinde bulunmadığı ve nereye gittiği de malûm olmadığından İlânen teb
ligat ifasına ve yargılamasının 7/9/1950 Perşembe günü saat 9,15 e bıra
kılmasına karar verildiğinden mezkûr gün ve saatte mahkemeye gelmesi 
veya bir vekille kendisini temsil eıtitinmesi lüzumu davetiye 'tebliği ma
kamına kaim olmaık üzere ilân olunur. 

1992 

Başbakanlık Devlet Matbaan 
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