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Reisicumhur Hazretlerinin Büyük Millet Meclisinin Üçüncü İntihap 

Devresinin İkinci İçtimaında Heyet-i Umumiyede İrat Buyurdukları 

Nutuk 
Büyük Millet Meclisinin Muhterem Azası! 

Büyük Millet Meclisinin üçüncü intihap devresinin ikinci içtimaını açıyorum. Bu anda yeni 

bir şevk ile mücehhez, milletimizin gayret ve kudretine taze bir itimat ile güvenir bulunuyoruz. Aziz 

arkadaşlarımı bu canlı duygularla selâmlamaktan şeref ve huzur içindeyim. 

Geçen sene memleketin dâhilî hayatında, asayiş ve huzur itibariyle, yeni bir terakki 

merhalesidir. Siyasi ve idari mühim hiçbir arıza, vatandaşların umumiyetle normal yaşayışlarını 

incitmemiştir. Bilakis tabii arızaların bazı mıntıkalarımızdaki zararlı tesirleri vatanın bütün 

evlâtlarının birbirini duyan, birbirine dayanan içtimaî hassasiyetleriyle esaslı olarak 

hafifletilebilmiştir. İzmir havalisindeki ve son günlerde Kalecik’teki zelzelelerde bu necip tezahürata 

şahit olduk. İlk günlerin verdiği endişe kadar ehemmiyetli olmadığı memnuniyetle anlaşılan Torbalı 

zelzelesinin hasaratından vatandaşlar cesaret ve süratle kalkacak bir kudret göstermişlerdir. Kalecik 

hasaratının da tesirleri süratle zail olmaktadır. Bazı vilâyetlerimizde bu sene sert bir şekilde devam 

eden kuraklıktan daha ziyade mustarip ve müteessir olduk. Bir taraftan memleketin umumî 

istihsalatındaki nispi muvazene, diğer taraftan kurak mıntıkalarda tekşif edilen tedbirler ve yardımlar 

darlığın tesirlerini gereği gibi azaltmıştır. Hilâl-i Ahmerin gerek zelzele, gerek kurak sahalarında 

yardıma koşmak için gösterdiği gayret ve iktidarı huzurunuzda bütün millete karşı teşekkürle yâd 

ederim. (Alkışlar) Geçen sene zarfında bir misli artmış olan Hilal-i Ahmer azası vatandaşların, afet 
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ve ihtiyaç günleri için, nasıl hayırlı bir şefkat hazinesi hazırladıkları bir kere daha sabit oldu. Bunun 

gibi Himaye-i Etfâl Cemiyetinin inkişafına da umumî alâkayı tahrik etmek isterim. (Alkışlar) 

Şark vilâyetlerimizin bir kısmında ihdas edilen Umumî 
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Müfettişlik, isabetli ve faydalı olmuştur. Cumhuriyet kanunlarının emniyetle sığınılacak yegâne yer 

olduğunun anlaşılması bu havalide huzur ve inkişaf için esaslı bir mebdedir. Yeni faaliyet 

devrimizde gerek bu havalide gerek memleketin diğer kısımlarında, toprağı olmayan çiftçilere toprak 

tedarik etmek meselesi ile ehemmiyetli olarak iştigal buyuracaksınız. Hükûmetin şimdiye kadar bu 

yolda devam eden gayretine yeni tedbirlerinizle daha ziyade vüsat vermeye muvaffakiyetinizi 

temenni ederim. 

Geçen sene yeni esaslara göre ihdas buyurduğunuz yeni nahiyeler umumî idarede faydalarını 

derhal göstermiştir. Bütün memleketi yeni, tam teşkilatlı nahiyelerle kaplamak hedefine doğru bu 

sene de mümkün olduğu kadar ilerlemek lâzımdır. Anavatana kavuşan mübadil vatandaşların iskân, 

temlik muamelelerinin artık nihayet bulmasında azamî gayret ve sürat sarfı için hükûmetçe tedbirler 

almak mukarrerdir. 

Şehir işlerimizin idaresini düzeltip nizama koyacak kanun lâyihası bu sene takdim 

olunacaktır. Devletimizin merkezi olan Ankara’nın imarı için kabul buyurduğunuz kanunun talep 

ettiği hazırlıklarla iştigal olunacaktır. 

Muhterem Efendiler, 

Adliyemizin seyri mütemadi bir tekâmül takip etmektedir. Asri ve medeni kanunlar, 

vatandaşların ihtiyacına kâfi, yanında mahkemeler, bilhassa bilgili hâkimler temellerine dayanan 

adaleti zihniyet ve teşkilâtımızın geçen senesi memnuniyetle tahattur olunabilir. Bu devrede dahi 

aynı hedeflere doğru yeniden mesafeler alacağınızı kuvvetle ummaktayım. Ceza Muhakemeleri 

Usulü, Deniz Ticareti, Ticarette İflas, İcra Kanunu layihaları bu devrede size takdim olunacaktır. 

Öksüzlerin haklarını korumak için ittihaz ettiğiniz tedbirlerin bugünkü verimi cidden sevindirecek bir 

neticedir. 

Eski adliye, eski zihniyet ve eski usullerden üç sene evvel ancak üç yüz sekiz bin lira 

meydanda bulmuş olan Cumhuriyet bugün Emlâk ve Eytam Bankasına altı milyon iki yüz yirmi bin 
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küsur lira teslim etmiş bulunuyor. (Alkışlar) Cumhuriyetin bilhassa kimsesizlerin kimsesi olduğunu 

yeniden ispat eden bu neticeyi memnuniyetle takdirinize arz ederim. (Alkışlar) 

Efendiler, 

Haricî siyasetimizde dürüstlük, memleketimizin emniyetine ve inkişafının masuniyetine 

dikkat şiarı hareketimize kılavuz olmaktadır. Esaslı ıslahat ve inkişafat içimde bulunan bir 

memleketin hem kendisinde hem muhitlerinde sulh ve huzuru cidden arzu etmesinden daha kolay 

izah olunabilecek bir keyfiyet olamaz. Bu samimi arzudan mülhem olan haricî siyasetimizde 

memleketin masuniyetini, emniyetini, vatandaşların halklarını herhangi bir tecavüze karşı bizzat 

müdafaa edebilmek kudreti de bilhassa gözde tuttuğumuz noktadır. (Alkışlar) 

Kara ve deniz ve hava ordularımızı bu memlekette sulhu ve emniyeti masun bulunduracak bir 

kuvvette muhafazaya bunun için çok ehemmiyet veriyoruz. (Alkışlar) 

Cumhuriyet Hükûmeti milletler arasında emniyet misakları akdi için hususî bir gayret 

göstermektedir. Bize teklif olunan Kellogg Misakına iltihak için de aynı samimiyetle muvafakatimizi 

bildirdik. 

Efendiler, 

Geçen sene içinde dostumuz Afganistan’ın kıymetli hükümdarları kral ve kraliçe hazretlerinin 

bizi ziyaretleriyle mübahi olduk. Kral ve kraliçe hazretleri memleketimizin her tarafında hakiki 

muhabbet tezahüratıyla kabul olunmuşlardır. Türk ailesi içinde bıraktıkları kıymetli hatıraları daima 

muhafaza edeceğiz. 
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Kral hazretlerinin azimkârane ıslahatı dostlarına alâka ve iftiharla tam muvaffakiyet kanaatini 

vermektedir. 

Bu içtimaınızda hükûmetin yazın imza ettiği mukaveleler size takdim olunacaktır. Afganistan 

ile eskiden mevcut olan muahede ahkâmını, yeni ve daha amelî sağlam esaslara göre tanzim eden 

yeni muahede ve merbutları bu cümledendir. İranla dostane münasebatın inkişafına hizmet edeceğini 

umduğumuz protokolleri memnuniyetle telâkki buyuracağınıza eminim. İtalya ile imzalanan 

muahedenin ise iki memleket arasında emniyet havasını takviye etmesi, iki komşunun samimi 
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niyetlerini göstermesi itibariyle takdir ve tasvibinize lâyık olması kuvvetle memuldür. Dostumuz 

Sovyet Hükûmetiyle imzalanan yeni mukaveleler hudut ahalimizin münasebatını tanzim etmektedir.  

Efendiler, 

Maziden devraldığımız borçlara müteallik itilâf nameyi de hükûmet size takdim edecektir. 

Bu itilâfnamenin hafif şartlarla akdolunduğunu ve bu memleketin takatinin bu yükü 

sarsılmadan kaldırabileceğini tahmin ve iddia kolay değildir. Borcu ve müddeti krediyi tanımak 

suretindeki millî ve manevî mecburiyet bu itilâfnameyi size takdime saik olmuştur. 

Muallak meselelerimizin birisi Suriye hududunda bir türlü teessüs edemeyen emniyetin tesisi, 

diğeri mübadil, gayr-ı mübadil vatandaşların hukukunu temin edebilecek tesviyelerin bulunmasıdır. 

Senelerden beri birçok itilâflara ve imzalara iktiran etmiş olan bu meselelerin amelî, hakiki ve radikal 

hallere raptolunabilmesinden cidden memnun olacağız. 

Saydığımız tafsilat haricinde münasebatımız umumiyetle normaldir. Muahedelerin, 

mukavelelerin ve beynelmilel iyi münasebat arzularının tanzim ettiği hatlar dâhilinde dostluk ve 

iktisat münasebetleri inkişaf etmektedir. 

Efendiler, 

Maliyemizde, son senelerde özenerek iltizam buyurduğunuz ciddi muvazene mesleğinin 

feyizleri barizdir. Hazinenin taahhüt ve tediyeleri şaşmayan bir intizama girmiştir. Hal bütçesinin 

haricinde kalan eski yüklerin de bütçe içinde düşünülmüş olması suretindeki temayülün genişlemesi, 

dalgalı borçların tediye şeklinin tanzim ve tespiti bu vadide yeni bir tekâmül olacaktır. Dalgalı 

borçlar kâmilen size takdim olunduğu vakit Cumhuriyet Maliyesinin vaziyet ve istikbalinin ne kadar 

sağlam olduğu iyice anlaşılacaktır. Cumhuriyetin kâğıt parasının değiştirilmesi hitam bulmuştur. 

Cumhuriyet Bankasının hu sene zarfında açılmasına muvaffakiyetiniz, yüksek ve esaslı icraatınıza 

hakikaten iftihar olunacak bir ilâve olacaktır. 

Efendiler, 

Vatan iktisadiyatı tedbirlerinin başında addettiğiniz muvasala faaliyetleri önümüzdeki seneler 

göze görülür neticeler vermeye namzettir. Demiryollarımızın yeni istasyonları memleketin muhtelif 

köşelerinde vaatli çehrelerini göstermeye başladılar. (Alkışlar) Önümüzdeki sene zarfında Diyarbakır 

istikametine diğer istikametlerde beş yüz kilometreye yakın yeni hatların açılabileceğini umuyoruz. 

Sivas’tan Erzurum’a gidecek demiryolu ile iştigal etmek zamanı da gelmiştir. Bu sene yol inşaatının 

da semereli bir şekilde tanzimi ile ehemmiyetli olarak meşgul olacaksınız. Bu memleketin yollar için 

bugün tahsis etmiş bulunduğu vasıtalarla daha çok iş meydana getirmek mümkün olacağını ümit 
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ediyoruz. Geniş bir su siyasetinin tatbikatına başlanabilmesi cidden mültezimdir. Memleketi 

büsbütün yeni bir yaratıcılığa muvaffak edecek olan sulama işlerinin derin alakanızla tahakkuk 

edebilmesi şüphesizdir. 

Ziraat ve ormanda yeni tedbirlerle inkişafa himmetiniz yerinde olacaktır., 
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Sıhhî mücadeleye gösterdiğiniz alâka ve memlekette bu yolda elde edilen neticeler bu 

mesainin genişletilmesini lüzumlu göstermektedir. Bu sene Umumî Hıfzıssıhha, Kanunu 

Lâyihası’nın Büyük Meclise takdimi mukarrerdir. 

Umumî surette ziraatta ve memleketin hayvan servetinde de menfi tesirata karşı müdafaa ve 

mukavemet semereli tedbirlerin başındadır. Bir taraftan müdafaa, diğer taraftan hayvan ve nebatın 

cinslerini ıslah için ciddi, sebatlı tedbirler, istihsalatımızın miktarını ve nefasetini artıracaktır. 

Memlekette sanayie rağbet ve temayül artmaktadır. Sanayi ve Maadin Bankasının kudreti[n]i 

artırdığınız halde sanayi erbabı daha ziyade himaye göreceklerdir. Bu meselelerin ehemmiyetle 

mütalaa olunacağına şüphe yoktur. 

Muhterem Efendiler, 

Maarifte vaziyetimiz ve şimdiye kadar sarf ettiğimiz gayretlerin bugünkü neticeleri bizi 

radikal tedbirler alabilecek bir seviyeye getirmiştir. Her istikamette doğru hedefleri bulmuş olan 

maarifimiz hususî takayyüt ve alâkanızla ve hepimizin ciddi gayretlerimizle az zamanda geniş 

neticeler vermeye namzettir. Maarifte süratle yüksek bir seviyeye çıkacak bir milletin hayat 

mücadelesinde maddi, manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır. 

Maarif faaliyetimiz ilk tahsilin fiilen umumi ve mecburi olmasının, memlekette terbiye 

birliğinin, orta tahsilin iyi vesaitle tekşif ve teshilinin, meslek tahsilinin ilk ve orta derecesinden en 

yüksek derecesine kadar memlekette temini, yüksek tahsilin de adette olduğu kadar kıymette de bu 

asrın ihtiyaçlarına kifayetini hedef tutmuştur. Her sene bu istikametlerde mühim mesafeler aldığımızı 

söyleyebiliriz. 

Efendiler, Büyük Türk Milletinin evlâtlarını yüksek bir terbiye ve ihtisas ile yetiştirmek için 

sarf ettiği gayret ve emekler az değildir. 
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Hususi ve umumi idarelerden Maarife tahsis olunan vasıtalar, muhtelif vekâletlerden orta ve 

yüksek tahsile sarf olunan gayretler, hâsılı iktidarı olan ailelerin, umumi ve hususi idarelerin 

Avrupa’da tahsil için sarf ettikleri himmetler, eğer memlekette resmen mesul olan muktedir 

alâkadarların takip ve nezaretleri altında temerküz ettirilirse alacağımız semerelerin çok daha ziyade 

ve geçireceğimiz inkişaf zamanının çok daha kısa olacağı muhakkaktır. Bu mesailin hükûmetçe ve 

Büyük Millet Meclisinde lâyık olduğu ehemmiyetle mütalaası müstacel bir mübremiyet 

göstermektedir. 

Aziz Arkadaşlarım, 

Her şeyden evvel her inkişafın ilk yapı taşı olan meseleye temas etmek isterim. Her vasıtadan 

evvel, büyük Türk Milletine, onun bütün emeklerini kısır yapan çorak yol haricinde kolay bir okuma 

yazma anahtarı vermek lâzımdır. (Alkışlar) 

Büyük Türk Milleti cehaletten az emekle kısa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay 

uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk 

Alfabesidir. (Alkışlar) Basit bir tecrübe, Latin esasından Türk harflerinin Türk Diline ne kadar uygun 

olduğunu şehirde ve köyde yaşı ilerlemiş Türk evlâtlarının ne kadar kolay okuyup yazdıklarını güneş 

gibi meydana çıkarmıştır. Büyük Millet Meclisinin kararıyla, Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet 

kazanması bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit olacaktır. Milletler ailesine, 

münevver yetişmiş büyük bir milletin dili olarak elbette girecek olan Türkçeye bu yeni canlılığı 

kazandıracak olan Üçüncü Büyük Millet Meclisi yalnız ebedi Türk tarihinde değil bütün insanlık 

tarihinde mümtaz bir sima olacaktır. (Alkışlar) 
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Efendiler, 

Türk harflerinin kabulüyle hepimize bu memleketin bütün vatanını seven yetişkin evlâtlarına 

mühim bir vazife teveccüh ediyor. Bu vazife milletimizin kâmilen okuyup yazmak için gösterdiği 

şevk ve aşka bilfiil hizmet ve yardım etmektir. Hepimiz hususi ve umumi hayatımızda rast 

geldiğimiz okuyup yazma bilmeyen erkek, kadın her vatandaşımıza öğretmek için tehalük 

göstermeliyiz. Bu milletin asırlardan beri hallolunamayan bir ihtiyacı birkaç sene içinde tamamen 

temin edilmek, yakın ufukta gözlerimizi kamaştıran bir muvaffakiyet güneşidir. (Alkışlar) Hiçbir 

muzafferiyetin hazları ile kıyas kabul etmeyen bu muvaffakiyetin heyecanı içindeyiz. 
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Vatandaşlarımızı cehaletten kurtaracak bir sade muallimliğin vicdanî hazzı mevcudiyetimizi işba –

etmiştir. (Alkışlar) 

Aziz Arkadaşlarım, 

Yüksek ve ebedi yadigârınızla büyük Türk Milleti yeni bir nur âlemine girecektir. (Sürekli 

alkışlar) 

 

Kanun 

Kanun Numarası: 1353 
Madde 1- Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin 

esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvanı ve hukuku ile 
kabul edilmiştir. 

Madde 2- Bu kanunun neşri tarihinden itibaren devletin bütün daire ve müesselerinde ve 
bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve 
muameleye konulması mecburidir. 

Madde 3- Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin devlet muamelâtına tatbiki tarihi 
1929 Kânunusanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki evrak-ı tahkikiye ve fezlekelerinin ve 
ilâmların ve matbu muamelât cetvel ve defterlerinin 1929 Haziranı iptidasına kadar eski usulde 
yazılması caizdir. Verilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme cüzdanları ve kayıtları ve 
askerî hüviyet ve terhis cüzdanları 1929 Haziranı iptidasından itibaren Türk harfleriyle yazılacaktır.  

Madde 4- Halk tarafından vaki müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı olanların kabulü 
1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kânunuevvelinin iptidasından itibaren 
Türkçe hususi veya resmî levha, tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, 
resmî bilcümle mevkut, gayr-ı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve 
yazılması mecburidir. 

Madde 5- 1929 Kânunusanisi iptidasından itibaren Türkçe basılacak kitapların Türk 
harfleriyle basılması mecburidir. 

Madde 6- Resmî ve hususi bütün zabıtlar da 1930 Haziranı iptidasına kadar eski Arap 
harflerinin stenografi makamında istimali caizdir. Devletin bütün daire ve müesseselerinde kullanılan 
kitap, kanun, talimatname, defter, cetvel, kayıt ve sicil gibi matbuaların 1930 Haziranı iptidasına 
kadar kullanılması caizdir. 

Madde 7- Para ve hisse senetleri ve bonolar ve esham 
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ve tahvilât ve pul ve sair kıymetli evrak ile hukuki mahiyeti haiz bilcümle eski vesikalar 
değiştirilmedikleri müddetçe muteberdirler. 

Madde 8- Bilumum bankalar imtiyazlı ve imtiyazsız şirketler cemiyetler ve müesseselerin 
bütün Türkçe muamelâtına Türk harflerinin tatbiki 1929 Kânunusanisinin birinci gününü geçemez. 
Şu kadar ki halk tarafından mezkûr müesseselere 1929 Haziranı iptidasına kadar eski Arap 
harfleriyle müracaat vaki olduğu takdirde kabul olunur. Bu müesseselerin ellerinde mevcut eski Arap 
harfleriyle basılmış defter, cetvel, katalog, nizamname ve talimatname gibi matbuaların 1930 
Haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir. 

Madde 9- Bütün mekteplerin Türkçe yapılan tedrisatında Türk harfleri kullanılır. Eski 
harflerle matbu kitaplarla tedrisat icrası memnudur, 

Madde 10- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 11- Bu kanunun ahkâmım icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

03.11.1928 

-Merbut Cetvel- 
Matbaa Harfleri 

 
Yazı Harfleri Matbaa Harfleri Yazı Harfleri 

Büyük 
Harfler 

Küçük 
Harfler 

Büyük 
Harfler 

Küçük 
Harfler 

Büyük 
Harfler 

Küçük 
Harfler 

Büyük 
Harfler 

Küçük 
Harfler 
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Matbaa Harfleri 
 

Yazı Harfleri Matbaa Harfleri Yazı Harfleri 

Büyük 
Harfler 

Küçük 
Harfler 

Büyük 
Harfler 

Küçük 
Harfler 

Büyük 
Harfler 

Küçük 
Harfler 

Büyük 
Harfler 

Küçük 
Harfler 

 

 
 

Tamim 

Dâhiliye Vekâletinden: 
Vekâlet son zamanlarda memleketin muhtelif noktalarında birçok kaçakçılık vakaları hâdis 

olduğundan haberdar olmaktadır. Ahiren yapılan bir tetkik bunun maatteessüf gittikçe artmakta 
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olduğunu gösteriyor. Kaçakçılık ahlak ve kanuna mugayir bir hareket olduğu gibi namuslu 

tüccarların zararını mucip olduğu cihetle iktisaden de muzır neticeler 
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ve buhranlar tevlit eder. Aynı zamanda varidat-ı devleti tenakusa ve bi’n-netice kuva-yı devleti 

vehne uğratmakta olduğundan vatan aleyhine de irtikâp edilen bir ihanettir. 

Bir yerde kaçakçılık vuku bulduğu, çoğaldığı ve failleri tutulmadığı zaman en evvel 

memurlarımız ve bilhassa memurin-i inzibatiyemiz zan ve töhmet altında kalır. Buna da sebep 

kaçakçılığın katil ve cerh gibi münferit ve şahsi olmamasından ve kaçakçılık eşyanın memlekete 

sokulması, saklanması, satılmasının muhtelif ellere ve şekillere muhtaç bulunmasındandır. 

Filhakika kaçak eşyanın getireni, saklayanı, satın alanı, sermayedarı ve satanı bulunması 

zaruridir. Bir şehirde bir muhitte hususi kafileler halinde yapılan kaçakçılığın hissedilmemesi ve 

faillerinin meçhul kalması veyahut faillerinin kimler olduğu ve olabileceğinin şüphe edilmemesi 

imkânı yoktur. Her şehrin ve her köyün her muhitin kaçakçıları onlara yataklık eden eşirrası herkesçe 

maruftur. Bu gibileri memurlar da, esnaf da, halk da bilir. Bu kadar malum bir keyfiyet karşısında 

idare memurlarımız ve zabıtanın lakayt kalabilmesi iştirak değilse bihakkın ihmal şüphesini 

uyandırıyor. 

Binaenaleyh bir yerde kaçakçılık mahsus olduğu zaman evvelemirde bu gibi mazanne-i sû ve 

mükerrirler hakkında tahkikat ve takibat icrası lazımdır. Bu tahkikat ve takibatın ihmali memurlar 

hakkında iştirak ve intifa şüphesini uyandırır. Vekâlet kaçakçılığın menʻiyle mükellef olan 

memurların bu kabil töhmet şaibeleri altında kalmasını katiyen arzu etmediği gibi cumhuriyet 

memurlarının da buna tahammül etmeyeceğine emindir. 

Binâberîn: Bu tahriratın alındığını müteakip merkez vilayet, kaza ve nahiye ve köylerde 

kaçakçılık edenlerle onlara yataklık edenler ve kaçak eşya alıp satanlar ve ne gibi mevad hakkında 

kaçakçılık yapıldığı, nerelerden ve ne suretle ve hangi vasıtalarla getirildiği ve ne suretle ve kimler 

vasıtasıyla pazara çıkarıldığı ve nerelere sevk edildiği tespit edilmelidir. Kaçakçılığın membaı, 

vasıtası ve vech-i istihlâki bu suretle tahdit olunduktan sonra kaçakçılar, ve hususiyle yatakları ve 

vasıtaları mütemadiyen takip ve izaç olunmalı. 

Altıncı cilt kanunlarımızın dört yüz yetmiş dokuzuncu sahifesinde münderiç 22 Haziran 1927 

tarihli ve 1126 numaralı (Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun) bu bapta ahkâm-ı şedideyi 
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ihtiva eylemekte ve memurları kâfi salahiyetlerle teçhiz etmektedir. Ezcümle üçüncü maddesiyle en 

evvel her mahallin en büyük mülkiye memurunu mükellef kılıyor. Kanunun on üçüncü maddesi ise 

(kaçakçılık vukuuna bilerek müsamaha edenler veya kaçakçılığa iştirak edenler men ve takip 

vazifesiyle kaçakçılık fiillerini ve teşebbüslerini men ve takip etmek vazifesiyle mükellef olanlardan 

ise memuriyet veya vazifelerinden ihraç edilmekle beraber derece-i müsamaha ve iştirake göre iki 

seneye kadar tecziye edileceğini) gösteriyor. Rüesa-yı memurin-i mülkiyenin bu salahiyetleri 

ciddiyetle istimal ederek kaçakçılığa meydan ve imkân bırakmamalarını ve hâdis olacak en küçük bir 

kaçakçılık vakasını şiddetle takip ve mütecasirlerini tecziye etmelerini bir kere daha hatırlatmak ve 

kaçakçılığa ve kaçakçılara nefes aldırmayacak bir suret-i mütemadiye ve ciddiyede takip olunduğu 

takdirde kaçakçılığın bu günkü şekil ve derecesine bir nihayet verilebileceği kanaatinde olduğumu da 

arz etmek isterim. 

Vilayetlere yazılmış, veray-ı malumat vekâletlere ve Başvekâlet-i Celileye arz edilmiştir. 

 

İlanlar 

Rüsumat Müdüriyet-i Umumiyesinden: 
Rüsumat Müdüriyet-i Umumiyesi Levazım ve Evrak kalemleri için imal ettirilecek olan iki 

etajerli masa ile sekiz adet dolap aleni münakasa usulüyle 14 Teşrinisani  
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1928 Çarşamba günü ihalesi icra kılınmak üzere münakasaya konulmuştur. Şartname resim ve 

keşifnamesini görmek isteyenlerin her gün Levazım Müdüriyetine müracaatları ve münakasaya 

iştirak edecek talibînin teminat-ı muvakkateleriyle birlikte yevm-i ihalede Müdüriyet-i Umumiye 

Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

 

Posta ve Telgraf Levazım ve Mebani Müdüriyetinden: 
Mubayaasına lüzum hâsıl olan elli bin metre lastikli tel kapalı zarf usulüyle münakasaya 

vazedilmiştir. 18 Kânunuevvel 1928 tarihine müsadif Salı günü ihalesi icra kılınacağından taliplerin 

şartname almak üzere şimdiden ve şartnamenin ikinci ve üçüncü maddelerindeki tarifat dâhilinde 

ihzar olunacak teklifname ve teminatları muhtevi kapalı ve memhur zarfları tevdi için de tarih-i 
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mezkûrda ve saat on dört buçukta İstanbul’da Yeni Postahanede Mubayaat Komisyonuna 

müracaatları. 

 

§ Ankara ve İstanbul telsizleri ihtiyacı için iki yüz yirmi beş bin kilo gazoil kapalı zarf 
usulüyle münakasaya vazolunmuştur. Münakasa 12 Teşrinisani 1928 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat on dörtte icra kılınacağından taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek ve mealine kesb-i ıttıla 
eylemek üzere her gün ve münakasaya iştirak için de şartnamenin bir ve ikinci maddeleri dairesinde 
ihzar eyleyecekleri kapalı ve memhur zarfları yevm-i mezkûrda muayyen olan saate kadar 
İstanbul’da Levazım Müdüriyetinde müteşekkil Mubayaat Komisyonu Riyasetine tevdi etmeleri ilan 
olunur. 

 

§ Ankara ve İstanbul telsizleri ihtiyacı için münakasa-i aleniye suretiyle mubayaa olunacak 
on bin altmış kilo muhtelifü’n-nev makine yağlarının 11 Teşrinisani 1928 tarihine müsadif Pazar 
günü saat on dörtte münakasası icra kılınacağından taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek ve 
mealine kesb-i ıttıla eylemek üzere her gün ve münakasaya iştirak için de yüzde yedi buçuk 
nispetinde teminatlarını hamilen yevm-i mezkûrda muayyen olan saatte İstanbul’da Yeni 
Postahanede Levazım Müdüriyetinde müteşekkil Mubayaat Komisyonuna müracaatları. 

 

Ankara Nafia Su İşleri Müdüriyetinden: 
1- 10434 lira 11 kuruş bedel-i keşfi olan Sarıoba Ovası’nın ıskasına mahsus kapaklı bent 

inşaatı 23 Teşrinievvel 1928 tarihinden itibaren pazarlık suretiyle münakasaya vazedilmek üzere on 
gün müddetle temdit edilmiştir. 

2- Müteahhit evvelemirde 782 lira teminat akçesini veya Hükûmet Bankasıyla sermayesi 
millî olan bankalardan birinin kefalet mektubunu iraeye mecburdur. 

3- İhale 3 Teşrinisani Cumartesi günü saat 16’da Ankara’da makam-ı vilayette icra 
edileceğinden proje ve evrak-ı keşfiyeyi görmek isteyenlerin Nafia Su İşleri Müdüriyetine 
müracaatları ilan olunur. 

 

Dokuzuncu Seyyar Jandarma Alayı Kumandanlığından: 
Bedeli derhal tesviye edilmek üzere [71071] kilo 30 Teşrinisani 1928 tarihinde [71071] kilosu 

da 30 Kânunuevvel 1928 tarihinde teslim olunmak üzere Dokuzuncu Seyyar Jandarma Alayı mirî 

hayvanatının iaşesine muktezi [142142] kilo arpanın yirmi beş gün müddetle 
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on sekiz Teşrinisani 1928 Pazar günü saat 15’te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulüyle münakasaya 

vazolunmuştur. Yevm-i mezkûrda Diyarbakır’da Dokuzuncu Seyyar Jandarma Alayı Kumandanlık 

Dairesinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin şeraiti anlamak üzere İstanbul’da Jandarma 

İmalathane Müdüriyetine, Diyarbakır’da mezkûr alay kumandanlık dairesindeki komisyona 

müracaatla yevm-i mezkûrda yüzde yedi buçuk kuruş teminat mektubuyla arpa numunesi getirmek 

üzere münakasaya iştirakleri ilan olunur. 

Şartname 

1- Arpa evsaf-ı tabiiyeye malik ve dolgun bulunması meşruttur. 

2-Mevadd-ı ecnebiyesi yüzde ikiyi tecavüz etmeyecektir. Bundan fazla yani beşe kadar olur 

ise müteahhit tarafından elendirilerek kontrato şeraiti tatbik edilecektir. 

3- Daha fazla mevadd-ı ecnebiyesi görülenler derhâl müteahhide ret ve iade olunacaktır. 

Râtıb, kızmış olmayacak, küf kokusundan rayiha-i keriheden azade bulunacaktır. Arpanın yeni sene 

mahsulü olması müreccahtır. 

[Taş, toprak, fiğ, karamuk, delice, darı mevadd-ı ecnebiyeden maduttur] 

4- Bit ve bit yenikli olmayacaktır. 

5- Libresi kırk üçten dun olmayacaktır. 

6- İlk defa teslim edilen 71071 kilo arpanın bedeli teslimini müteakip derhâl tesviye 

edilecektir. 30 Kânunuevvel 1928’de teslim edilen miktarın da teslimini müteakip esmanı derhal 

tesviye edilecektir. 

7- Diğer şerait-i hususiye tarih-i ihaleden sonra yapılacak mukavelenameye dercedilecektir.  

 

 

Osmaneli Kazası Belediye Riyasetinden: 
Kasabanın kapakça mevkiinde celp ve proje mucibince mahallâta tevzi edilecek suyun 

süzgeçler ve bilumum teferruatı belediyeden verilmek üzere tasfiye havuzu ve sair bilumum imalat-ı 

sınaiyesinin inşası 12 Teşrinisani 1928’inci Pazartesi günü saat 16’da ihale edilmek üzere dairede 
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mahfuz ve keşifname ve şerait-i hususiye mucibince aleni surette münakasaya konulduğundan talip 

olanların belediyemize müracaatları ilan olunur. 

 

Avanos Asliye Mahkemesinden: 
Kenzin karyesinden Surneoğlu İzzet Efendi vekil-i umumisi Ahmed Yaşar Efendi’nin 

İstanbul Sirkeci Bahr-i Sefid Otelinde müstahdem Kenzinli Mevlüd oğlu Mustafa Efendi aleyhine 

ikame eylediği üç yüz liranın lüzum-ı tahsili davasından dolayı müddeialeyh namına imla kılınan 

davetiye zahrına mübaşir tarafından verilen meşruhatta mahall-i ikametinin meçhul olduğu şerh ve 

tasdik kılınmış olmakla keyfiyetin ilanen tebligat icrasına karargir olmakla yevm-i muhakeme olan 

13 Teşrinisani 1928 tarihinde müddeialeyhin ispat-ı vücut etmediği takdirde gıyaben muhakeme 

icrasına devam olunacağı ilan olunur. 

 

Ankara Birinci Hukuk Mahkemesinden: 
Ankara’nın Ahi Tura Mahallesi’nde Aslen Üsküdarlı Marangoz Muhyiddin Efendi Tarafına: 

zevceniz Necmiye Hanım tarafından aleyhinize ikame olunan boşanma davasının icra kılınan 

tahkikatı ve muhakemesi neticesinde zevceniz Necmiye Hanım’ın boş olmasına ve bir sene müddetle 

senin evlenememeye ve küçük Nebahat’in Necmiye Hanım’ın velayeti altında kalmasına  
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ve küçük Nebahat’in terbiye ve infak masrafı olmak üzere takdir edilen şehrî on liranın senin 

tarafından Necmiye Hanım’a verilmesine ve masarif-i muhakemenin uhdenize tahmiline kabil-i 

temyiz olmak üzere 16 Eylül 1928 tarihinde gıyaben karar verildiğinden işbu ilanın neşri tarihinin 

ferdasından itibaren bir ay zarfında temyiz-i dava etmediğiniz takdirde hükmün kesb-i katiyet 

edeceği ilan ve tebliğ olunur. 

 

Ankara Birinci Hukuk Mahkemesi Ticaret Kısmından: 
Dâyin Türkiye İş Bankası Vekili Avukat Ekrem Bey tarafından Tayyare Motor Türk Anonim 

Şirketi zimmetindeki müvekkili dairenin matlubundan dolayı iflas talebine dair ikame edilen davanın 

icra kılınan muhakemesinde medyun şirketin hal-i aczi tahakkuk ettiğinden 27 Teşrinievvel 1928 
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tarihinden itibaren muvakkaten ilan-ı iflasına ve emvalinin temhir ve tespitine ve iflas muamelatının 

tedviri için mahkeme azasından Ali Rıza Bey’in Jürj Komiser ve Ankara avukatlarından İbrahim 

Rauf ve Cezmi Beylerin muvakkat sendik tayinlerine karar verilmiş olduğundan müflis şirket 

zimmetinde matlubu olan zevatın tarih-i ilandan itibaren on beş gün zarfında mahkeme iflas odasına 

bi’l-müracaa matluplarını kaydettirmeleri ve 12 Teşrinisani Pazartesi günü saat dokuz buçukta daimi 

sendik tayini için mahkeme iflas odasında ispat-ı vücut eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Sabuni Mahallesi’nde Naciye ve Adeviye Hanımların mahalle-i mezkûrede kâin bir bap hane 

ile Tahtakale’de bir bap dükkân ve Taşköprü mevkiinde kâin bahçedeki şüyuun izalesine dair 

müddeialeyhler Sabuni Mahallesi’nde Ömer Bey kerimeleri Nesibe ve Neşide ve Hadice Hanımlarla 

diğer verese aleyhlerine ikame eyledikleri davanın icra kılınmakta olan muhakemelerinde 

müddeialeyhlerden Nesibe, Neşide ve Hadice hanımlar namlarına irsal kılınan davetiyelerin 

ikametgâhlarının meçhul olduğu şerhiyle bilâ-tebliğ iade edilmesi üzerine ilanen tebligat icrasına 

karar verilerek muhakeme 10 Teşrinisani 1928 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörde talik 

kılınmış olduğundan yevm ü vakt-i mezkûrda bizzat gelmedikleri veyahut musaddak bir vekil 

göndermedikleri takdirde gıyaben muamele olunacağı ilan olunur. 

 

Ankara İcra Riyasetinden: 
Ali Efendi’ye medyun ve ipotek olup füruhtu takarrür eden Gazelcioğlu Hacı Mehmed bin 

Ali Efendi’nin Ankara’nın Samanpazarı’nda Koyunpazarı Mahallesi’nde canib-i yemini 

Tenekecioğlu Ahmed ve yesarı Abdülkadir arkası Said Efendi dükkânları ve cephesi tarik ile mahdut 

ale’t-tahmin otuz arşından ibaret 51 rakam-ı ebvablı ve derununda bilâ-kontrat mahdumu Münir 

Bey’in mahiye elli lira bedel-i icarla müstecir bulunduğu ahşap dükkân müzayedeye vazedilerek 

müzayede müddetinin hitamında müracaat vuku bulmasına mebni tarih-i ilandan bi’l-itibar on beş 

gün müddetle tekrar mevki-i müzayedeye vazedilmekle talip olanların kıymet-i muhammenesi olan 

beş bin liranın yüzde onu nispetinde pey akçesiyle şehremaneti münadisine ve fazla malumat almak 

arzusunda bulunanların da Ankara İcra Riyasetine 928-5285 dosya numarasını müstashiben 

müracaatları ilan olunur. 
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Söğüt Asliye Mahkemesinden: 
Hisarcık karyesinden Ahmed Kâhya’nın Ali zevcesi Fatma’nın Kavalca mevkiinde şarken 

Çavuş Ali garben tarik şimalen Hayta Ali cenuben Halil İbrahim ile mahdut dört 

 

3 Teşrinisani 1928    (Resmi Gazete)    Sahife 6008 

 

dönüm İsabükün’de Ali Efendi ve Ahmed Çavuş ve bayır ve yol ile mahdut dört ve yine mevki-i 

mezkûrda Ali Efendi ve yol Kabakçı ve dağ ile mahdut iki dönüm ve Karatepebaşı’nda Kör’ün Ömer 

ve orman ve Hacı Efendi ile mahdut üç dönüm ve Tiryaki Pınarı mevkiinde Ahmed Çavuş ve Molla 

Mustafa ve orman ve İbrahim ile mahdut dört dönüm ve Kızılbor’da tarik ve Hacı Dümeneli ve 

orman ve Ortacalı ile mahdut üç dönüm tarlalarının tapu senedi olmadığı cihetle uhdesine tescili 

talebinde bulunduğundan mahall-i müddeabihin Kanun-ı Medeni’nin altı yüz otuz dokuzuncu 

maddesi mucibince mezbure Fatma namına tescil muamelesi icra kılınacağından müddeabih tarlalara 

bir gûnâ iddiada bulunanların yevm-i muhakeme olan 26 Teşrinisani 1928 Pazartesi gününden 

mukaddem Söğüt Hukuk Mahkemesine müracaatları ilan olunur. 

 

Söğüt Asliye Mahkemesinden: 
§ Esnemez karyesinden Çakaroğlu Ali Osman kızı ve Mustafa karısı Havva’nın Köyaltı’nda 

şarken harman yeri şimalen Abdullah garben Hacı Ali cenuben Numan ile mahdut dört dönüm ve 

Kapaklı mevkiinde Koca Ali ve İsmail ve yol ve Abdullah ile mahdut yedi dönüm ve Tuzlukır’da yol 

ve batı ve Halil ve Berberlerin Halil ile mahdut yedi dönüm ve Kocaçayır’da Hacı Osman’ın Ömer 

ve Berber Halil ve Abdullah ve Tahsin ile mahdut yedi ve Köyaltı’nda şarken yol şimalen Ali garben 

Ahmed Hoca cenuben Ali Molla ile mahdut üç dönüm ve Kütahya Yolu mevkiinde şarken Ahmed 

Onbaşı şimalen Kıraç garben Nafiz cenuben yine Nafiz ile mahdut beş dönüm tarla ile Kapaklı 

Altı’nda yol ve Nafiz ve Hüseyin oğlu Mehmed ile mahdut dört dönüm çayır ve karyede canib-i 

yemini ve cephe ve arkası yol, yesarı Ali Osman oğlu Süleyman ile mahdut iki yüz zira hanenin tapu 

senedi olmadığı ve uhdesine tescili talebinde bulunduğundan müddeabih mahallerin Kanun-ı 

Medeni’nin altı yüz otuz dokuzuncu maddesi mucibince mezbure Havva namına tescil muamelesi 

icra kılınacağından müddeabih mahallere bir gûnâ iddiada bulunanların yevm-i muhakemesi olan 15 

Teşrinisani 1928 Perşembe gününden mukaddem Söğüt Hukuk Mahkemesine müracaatları ilan 

olunur. 
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§ İnönü Cami Mahallesi’nden Mehmed Ali validesi Selim Ağalar’ın Zeyneb’in mahalle-i 

mezkûreden Ferhad Usta kızı Gülsüm aleyhine ikame eylediği miras davasından dolayı cereyan eden 

muhakemesinde mezbure Gülsüm’ün biraderi Nuri üç yüz yirmi dokuz senesinde askere giderek 

elyevm hayat ve mematından malumat olmadığından Kanun-ı Medeni’nin otuz ikinci maddesi 

mucibince mumaileyh Nuri’nin mahall-i ikameti hakkında mevsuk malumatı olan kesanın bir sene 

zarfında her malumatlarından Söğüt Mahkemesini haberdar eylemeleri aksi takdirde kanun-ı 

mezkûrun otuz bir ve otuz dördüncü maddeleri mucibince mumaileyh Nuri’nin gaipliğine hüküm ve 

karar verileceği ilan olunur. 

 

İnönü nahiyesinin Kandilli karyesinden Dülger Halil oğlu Hüseyin’in Kara Ali Kapısı 

mevkiinde şarken Hacı Dar Ali oğlu Mustafa garben Molla İbrahim şimalen yol cenuben İnönülü 

Pehlivan oğlu Mehmed tarlalarıyla mahdut on beş dönüm tarla tapu senedi olmadığı cihetle uhdesine 

tescili talebinde bulunduğun[dan] mahall-i müddeabihin Kanun-ı Medeni’nin altı yüz otuz 

dokuzuncu maddesi mucibince mumaileyh Hüsnü namına tescil-i muamele icra kılınacağından 

müddeabih tarlaya bir gûnâ iddiada bulunanlar yevm-i muhakeme olan 14 Teşrinisani 1928 

Çarşamba günün[den] mukaddem Söğüt Hukuk Mahkemesine müracaatları ilan olunur. 
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Çerkeş Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
§ Çerkeş’in Yortan köyünden Tırmıkçı oğlu Remzi zevcesi Emine tarafından Remzi aleyhine 

ikame edilen gaiplik davası neticesinde müddeiye Emine zevci Remzi’nin seferberlik bidayetlerinde 

silahaltına alınarak on seneyi mütecaviz hayat ve mematından bir haber alınamayarak gaip olduğunu 

şühud-ı şahsiye ile ispat edeceğinden gaipliğine karar itasını talep eylemesi ve askerlik şubesi 

riyasetinin derkenarında Beyrut Nekahethanesine giderken 28 Haziran 1334 tarihinde firar ettiği 

beyan kılınması ve seferberlikte askere gittiği ve şimdiye kadar ölüsünden ve dirisinden bir malumat 

alınamadığı şahitlerin şehadeti ile sabit olması ve gazete ile ilanen malumattar olan kimseler davet 

edilmiş ise de bir gûnâ müracaat vuku bulmaması hasebiyle Remzi’nin gaipliğine ve gaiplik 

kararının ölüm siciline kaydı için nüfusa müzekkere yazılmasına ve Kanun-ı Medeni’nin beş yüz 

yirmi altı ve beş yüz yirmi dokuzuncu maddeleri mucibince muamele-i lazıme ifasına karar verilmiş 

olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 
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Zonguldak İcra Dairesinden: 
Bir deynin temin-i istifası zımnında Zonguldak’ın Kozlu’da kâin 383 numaralı kömür 

ocağının bi’l-müzayede füruhtuna karar verilmiş olduğundan ber-muceb-i karar 30 Teşrinievvel 1928 

tarihinden itibaren otuz gün hitamında ihale-i evveliyesinin ve on beş gün sonra ihale-i katiyesinin 

icrası mukarrerdir. Mezkûr ocak Öküşne ve Kılınç damarları namıyla iki damardan müteşekkil ve 

Kılınç damarı Civelek ve Ömer Ağa damarlarını dahi muhtevi olup işbu damarlar şarktan garba 

doğru ve işlenmekte olduğu ve Öküşne ve Kılınç damarlarında sath-ı bahirden - 100 rakımına kadar 

yüz on bin lira kıymetini havi beş yüz elli bin ton kömür mevcut ve haricî tesisatının kıymet-i 

muhammenesi dahi on üç bin dört yüz yetmiş lira olup heyet-i mecmuası yüz yirmi üç bin dört yüz 

yetmiş lira kıymet-i muhammenesinde bulunmaktadır. İşbu ocağı gerek Öküşne sahiline ve gerek 

Kozlu deresine iki cihetten varagele demiryolu hatlarına malik olup Öküşne kısmı sahilinde maa-

harman tahmil oluğunu ve eski bir baskülü ve 2390 metre tulünde dekovil hattı ve varageleyi ve 

muhtac-ı tamir kâgir yazıhaneyi ve harap bir amele kulübesini ve Kozlu ciheti olan Kılınç mevkiinde 

ise muhtac-ı tamir birer adet çavuş ve amele kulübelerini ve yazıhane ambarı ve bir adet kâgir amele 

kulübesini ve 1790 metre tulünde varagele ve dekovil hatlarını ve Kozlu deresi üzerinde büyük 

köprüyü müştemil bulunmaktadır. İştiraya talip olanların kıymet-i muhammenesinin yüzde onu 

nispetindeki meblağı depo etmek şartıyla münadi yedindeki mezat kaimesine pey vermeleri ve daha 

ziyade malumat almak ve mezkûr ocağın haritasını gö(r)mek isteyenlerin Zonguldak İcra Dairesine 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

 

Bursa Mahkeme-i Asliye Birinci Hukuk Riyasetinden: 
Bursa’da Tahıl’da Uncu Fehim Efendi tarafından Hüdavendigar Mahallesi’nden Halil 

Pehlivan’ın hanesinde mukim Enver Efendi aleyhine ikame olunan fekk-i haciz davasından dolayı li-

ecli’l-muhakeme mumaileyh namına yazılan davetiyenin ikametgâhı meçhul olmasına ve mesbuk 

talebe binaen ilanen tebligat icrasına ve emr-i muhakemenin 17 Teşrinisani 1928 tarihine müsadif 

Cumartesi günü saat ona talikine karar verilmiş olduğundan mumaileyh Enver Efendi bizzat ispat-ı 

vücut etmediği veya tarafından musaddak bir vekil göndermediği takdirde gıyaben muhakemesine 

devam ve intaç olunacağı ilan olunur. 
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3 Teşrinisani 1928    (Resmi Gazete)    Sahife 6010 

 

§ Bursa’nın Molla Arap Mahallesi’nden Ahmed oğlu Kahraman Kalfa’nın Bursa’nın Maksem 

Mahallesi’nden Değirmenci Ömer oğlu Mahmud Efendi aleyhine ikame eylediği kâtibiadilden 

musaddak mukavelename mucibince kireç imali suretiyle hakkında akit ve teati edilen 

mukavelename ahkâmına muhalefette bulunduğundan ber-muceb-i mukavelename beş yüz lira 

tazminat ile mütebaki otuz dokuz bin kıyye kirecin teslimi ve akdin feshi davasında müddeialeyh 

Mahmud Efendi namına tastir ve beray-ı tebliğ jandarmaya verilen davetiyenin mumaileyhin 

ikametgâhı meçhul olduğu beyanıyla bilâ-tebliğ iade kılınmış olmasına ve mesbuk talebine binaen 

ilanen tebligat icrasına emr-i muhakeme 12 Teşrinisani 1928 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on 

birde icrasına karar verilmiş olduğundan müddeialeyhin yevm-i muayyende bizzat hazır bulunmadığı 

veya tarafından musaddak bir vekil gönderilmediği halde gıyaben muhakemeye devam olunacağı 

ilan olunur. 

 

Çanakkale Asliye Mahkemesinden: 
Çanakkale’nin Arslanca Mahallesi’nden Kuşçu İbrahim zevcesi müteveffiye Emine 

mahdumu Hüseyin ile Musevi Mahallesi’nden müteveffa Menahem Pesu oğlu Rafael veresesinden 

zevcesi Mari kızları Perle ve Sara ve Ester beynlerinde mütekevvin men-i müdahale ve rehin fekki 

davasının Çanakkale Mahkeme-i Asliyesi Hukuk Kısmında icra kılınan tahkikatında müddeialeyhim 

Mari ve Perle ve Sara ile Ester’in Amerika’da bulunmaları ve ikametgâhları meçhul bulunması 

hasebiyle tebligat ifa kılınamadığı mübaşirin meşruhatından anlaşılmakla Hukuk Usul-i 

Muhakemeleri Kanunu’nun yüz kırk birinci maddesi mucibince ilanen tebligat ifası karargir olmuş 

ve bu baptaki davetiye varakaları mahkeme divanhanesine ve tahkikatı da 30 Kânunuevvel 1928 

Pazar günü saat on dörde talik kılınmış olmakla tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

 

Gönen Asliye Mahkemesinden: 
Gönen’in Akça Ali Mahallesi’nden Ahmed kızı Ayşe ile Bursa’nın Selimzade 

Mahallesi’nden Ahmed oğlu Mahmud beynlerindeki fesh-i nikâh davasının cari muhakemesinde 

ikametgâhı meçhul olduğu anlaşılan müddeialeyh Mahmud’un muhakemenin muallak bulunduğu 26 

Kânunuevvel 1928 Çarşamba günü saat onda Gönen Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan 

olunur. 
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Pasinler Hâkimliğinden: 
Hasankale kasabasının Sivas Mahallesi’nden Hasan Beyzade Mehmed Bey’in Pasinler 

Mahkemesinin Asliye Kısmında ikame ettiği davada Öküs karyesinde şarken hark garben Binnaz 

Hanım şimalen Sansur yolu cenuben Meyadin yoluyla mahdut 19 dönümlük bir kıta tarlanın tapuca 

mukayyet olmadığı ve 1288 tarihinden beri ebâ-an-ced bilâ-niza mutasarrıf bulunduğu beyanıyla 

namına tescili talep edilmiş olduğundan icra kılınan muhakemede mezkûr tarlanın tescile mani bir 

hali ve diğer alakadarı olup olmadığının ilanına karar verilerek yevm-i muhakeme 8 Kânunuevvel 

1928 Cumartesi gününe talik kılınmış olduğundan ber-muceb-i karar keyfiyet ilan olunur. 

 

§ Pasinler’in Tenzile karyeli Abdurrahman kızı Leyla tarafından verilen istidada zevci 

kasabalı olup elan ikametgâhı meçhul bulunan Baba Efendizade Mehmed bin Yusuf on seneden beri 

kendisinden ayrılmış olup evliliğin tahmil ettiği vazifeyi ifa etmediğinden nezdine avdeti için ilanen 

ihtarat icrasını talep etmesine mebni Kanun-ı Medeni’nin 132’nci maddesi mucibince bir mah 

zarfında hanesine dönmesi aksi takdirde hakkında muamele-i kanuniyenin icra olunacağı ilan olunur. 

 

3 Teşrinisani 1928    (Resmi Gazete)    Sahife 6011 

 

Bayburt Hukuk Hâkimliğinden: 
Bayburt’un Taht karyesinde vaki ve tarafları şarken yol garben Uçuroğlu Hasan mahdumu 

Süleyman tarlası şimalen yol cenuben Ahmed Ağa çayırı ve nehr-i cari ile mahdut on bir dönümü 

havi bir kıta tarla fasılasız ve nizasız kırk yedi seneden beri uhde-i temellük ve tasarrufunda bulunan 

ve Kanun-ı Medeni’nin 639’uncu maddesi mucibince namına tescili hususunda karye-i mezkûreden 

İsmail oğlu Tahir vekili Ömer Lütfi Efendi tarafından talep ve istida edilmekte olduğundan bu bapta 

iddia-yı tasarrufta bulunanların veyahut diğer bir gûnâ hak iddia edenlerin tarih-i ilandan itibaren bir 

ay zarfında Bayburt Hukuk Hâkimliğine müracaat eylemeleri aksi takdirde müracaatları nazar-ı 

itibara alınmayacağı ilan olunur. 

 

§ Bayburt’un Zargıdı karyesinin Kandıralık mevkiinde on dönüm miktarında şarken hark 

garben Solakoğlu Mustafa tarlası şimalen Gütgüneli Yusuf tarlası cenuben Solakoğlu Mehmed 

tarlasıyla mahdut Şehir Yolu namıyla maruf bir kıta tarla fasılasız ve nizasız ebâen-an-ceddin altmış 
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seneden beri uhde-i temellük ve tasarruflarında bulunduğundan Kanun-ı Medeni’nin 639’uncu 

maddesi mucibince namına tescili hususu Zargıdı karyesinden Sağıroğullarından İsmail oğlu Şakir 

tarafından talep ve istida edilmekte olduğundan bu bapta iddia-yı tasarrufta bulunanların veyahut 

diğer bir gûnâ hak iddia edenlerin tarih-i ilandan itibaren bir ay zarfında Bayburt Hukuk Hâkimliğine 

müracaat eylemeleri aksi takdirde müracaatları nazarıitibara alınmayacağı ilan olunur. 

 

[§] Bayburt’un Sefker karyesinin Gökçek mevkiinde kâin şarken nehr-i cari garben kendi 

tarlası cenuben yol şimalen İsmail tarlasıyla mahdut iki dönümlük bir kıta tarla kırk seneden beri 

uhde-i temellük ve tasarrufunda bulunduğundan Kanun-ı Medeni’nin altı yüz otuz dokuzuncu 

maddesi mucibince namına tescili hususu Sefker karyesinden İsmail oğlu Halil tarafından talep ve 

istida edilmekte olduğundan bu bapta iddia-yı tasarrufta bulunanların veyahut diğer bir gûnâ hak 

iddia edenlerin tarih-i ilandan itibaren bir ay zarfında Bayburt Hukuk Hâkimliğine müracaat 

eylemeleri aksi takdirde müracaatları nazarıitibara alınmayacağı ilan olunur. 

 

§ Bayburt’un Zahid Mahallesi’nin Bahçeler Başı’nın Taş Köprü civarında vaki ve tarafları 

şarken hark garben Çoruh nehri şimalen Yakulu Ahmed bahçesi cenuben Müfrez Hamdi bahçesiyle 

mahdut bir kıta bahçe fasılasız ve nizasız ebâen-an-ceddin elli seneden beri uhde-i mülk ve 

tasarruflarında bulunduğundan Kanun-ı Medeni’nin 639’uncu maddesi mucibince namlarına tescili 

hususu Zahid Mahallesi’nden Hazelcioğullarından Muharrem Hafız oğlu İshak ve biraderi Mehmed 

taraflarından talep ve istida edilmekte olduğundan bu bapta iddia-yı tasarrufta bulunanların veyahut 

diğer bir gûnâ hak iddia edenlerin tarih-i ilandan itibaren bir ay zarfında Bayburt Hukuk Hâkimliğine 

müracaat eylemeleri aksi takdirde müracaatları nazarıitibara alınmayacağı ilan olunur. 

 

Siverek İcra Memurluğundan: 
Hacı Hafız Mustafa oğlu Ömer’e madenî yüz lira medyun bulunduğu zimmetini tediye 

etmeyen Beritzade Abdülvahab Efendi’nin merhun olup füruhtu karargir olan Kepirkucak karyesinde 

kâin dört kıta susuz tarlanın nısfı  
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3 Teşrinisani 1928    (Resmi Gazete)    Sahife 6012 

 

yüz yirmi sekiz hisse itibariyle kırk sekiz hissesi tarih-i ilandan itibaren bir mah zarfında ihale-i 

muvakkatesi yüzde beş zam ile on beş gün sonra ihale-i katiyesi keşide edilmek üzere mevki-i 

müzayedeye çıkarılmış olmakla yüzde on nispetinde pey akçesini peşinen vermek rüsum-ı tellâliye 

ve masarif-i saire müşteriye ait olmak akab-i ihaleden nihayet beş gün zarfında bedel-i ihaleyi 

defaten tediye etmek şartıyla talip olanların münadi Emin Efendiyle Siverek İcra Dairesine müracaat 

eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

 

§ Siverek Belediye Sandığına medyun bulunduğu ez-gayr-i güzeşte dört yüz altmış iki lirayı 

tediye etmeyen Gülabibey Mahallesi’nden Şeyh Cuma oğlu Ramazan’ın olup merhun ve füruhtu 

karargir olan Kantara karyesinde kâin susuz tarlanın tamamı tarih-i ilandan itibaren bir mahın 

hitamında ihale-i muvakkatesi yüzde beş zam ile on beş gün sonra ihale-i katiyesi keşide edilmek 

üzere mevki-i müzayedeye vazedilmiştir. Yüzde on nispetindeki pey akçesini peşinen vermek rüsum-

ı tellâliye ve masarif-i saire müşteriye ait olmak akab-i ihaleden nihayet beş gün zarfında bedel-i 

ihaleyi defaten ve tamamen tediye etmek şartıyla talip olanlar münadi Emin Efendiyle Siverek İcra 

Dairesine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

 

§ Eytam sandığına medyun bulunduğu ez-gayr-i güzeşte bin lirayı tediye etmeyen maslub 

Şeyh Eyüb Efendi’nin merhun olup füruhtu karargir olan Camikebir Mahallesi’nde kâin iki bap han 

olup elyevm tahvil olunmuş bir bap hanın nısfı üç yüz altmış sehim itibariyle yüz kırk sekiz sehmi 

tarih-i ilandan itibaren bir mah hitamında ihale-i muvakkatesi yüzde beş zam ile on beş gün sonra 

ihale-i katiyesi keşide edilmek üzere mevki-i müzayedeye çıkarılmış yüzde on nispetinde pey 

akçesini peşinen vermek rüsum-ı tellâliye ve masarif-i sairesi müşteriye ait olmak akab-ı ihaleden 

nihayet beş gün zarfında bedel-i ihaleyi defaten ve tamamen tediye etmek şartıyla talip olanlar 

münadi Emin Efendi’ye veya Siverek İcra Dairesine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

 

§ Hacı Hasan Efendizade Mehmed Efendi’nin madenî yüz elli lira alacağını tediye etmeyen 

Bölükbaşı karyesinden Mehmed Yazar oğlu Yaşar ile Advel oğlu Bekü’nün merhun olup füruhtu 

karargir olan karye-i mezkûrede kâîn on sekiz kıta susuz tarlanın doksan altı sehim itibariyle on iki 

hissesi tarih-i ilandan itibaren bir mah hitamında ihale-i muvakkatesi yüzde beş zam ile on beş gün 
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sonra ihale-i katiyesi keşide edilmek üzere mevki-i müzayedeye çıkarılmış yüzde on nispetindeki pey 

akçesini peşinen vermek rüsum-ı tellâliye ve masarif-i saire müşterisine ait olmak akib-i ihaleden 

nihayet beş gün zarfında bedel-i ihaleyi defaten tediye etmek şartıyla talip olanlar Siverek İcra 

Dairesiyle münadi Emin Efendi’ye müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

 

§ Siverek Belediye Sandığına medyun bulunduğu ez-gayr-i güzeşte bin küsur lirayı tediye 

etmeyen Yiritzade Abdülvahab ve sairenin mahcuz olup füruhtu karargir olan Çiftlik karyesinde on 

ve Yukarı Saluca karyesinde altı kıta susuz arazilerin tarih-i ilandan itibaren bir mah hitamında ihale-

i muvakkatesi yüzde beş zam ile on beş gün sonra ihale-i katiyesi keşide edilmek üzere mevki-i 

müzayedeye çıkarılmıştır. Yüzde on nispetindeki pey akçesini peşinen vermek rüsum-ı tellâliye ve 

masarif-i saire müşteriye ait olmak akab-i ihaleden nihayet beş gün zarfında bedel-i ihaleyi defaten 

ve tamamen tediye etmek şartıyla talip olanların münadi Emin Efendi ile Siverek İcra Dairesine 

müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

 

Ankara: Hâkimiyet-i Milliye Matbaası 
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