
Tesis tarihi : 7 Teşrinevel 1336 

idarî ve tahrirî muamelât için 
Başvekâlet Müdevvenat 

Müdürlüğüne müracaat olunur 
5 Şubat 1929 

Salı Sayı : 1111 

Devletler arasında harbin 
millî sivaset âleti olarak isti-
malinden feragati mütazam-
mın muahedeye Türkiye cum
huriyetinin iştiraki hakkında 

kanun 
No:1384 Kabul tarihi 19-1-1929 

Madde 1 — Almanya, Amerika, Bel
çika, Fransa, İngiltere ve Dominyonları 
italya, Japonya, Lehistan ve Çekoslovakya 
Hükümetleri arasında 27 ağustos 1928 
tarihinde Pariste akt edilmiş olan ve har
bin millî siyaset âleti olarak istimalinden 
feragati tazammun. eden birçok taraflı 
muahedeye Türkiye Cümhuriyetinin, mezkûr 
muahedenin üçüncü maddesi mucibince ve 
Vaşington Büyük Elçisi tarafından Ame
rika Hariciye nezaretine ita edilen Beyan, 
nameye tevfikan, iltihakı tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 
Madde 3 — İşbu kanunun icrasına Hari

ciye Vekili memurdur. 28/1/1929 

«Kellogg misakının metni» 
Alman hükömti Reisi 
AmerikaDüveli müttehidesi hükümeti Reisi 
Haşmetlu Belçika Kiralı, 
Fransa Cümhuriyeti Reisi 
Haşmetlu Büyük Biritanya ve İrlanda 
ve maverayi ebhardaki İngiliz ülkeleri 
Kiralı ve Hindistan İmpratoru, 
Haşmetlu Japunya imparatoru, 
Lehistan Cümhuriyeti Reisi, 
Çekoslovakya Cümhuriyeti Reisi, 
Kendilerine terettüp eden insaniyetin 

saadet ve refahını inkişaf ettirmek vazifesini 
derin bir surette hissederek, 

Milletleri beyninde halen cari münase-
batı dostane ve sulhparveranenin ilelebet 
idamesi için harbin millî siyasete âlet itti
haz olunmasından açık bir surette feragat 
edilmek zemanı hulul ettiğine kail olarak; 
münasebatı mütekabillerinde her türlü 
tahavvülatın ancak tarzı muslihanede istihsal 
ile sulh ve intizam dairesinde kuvveden file 
isal ve badezin miliî menafiinin inkişafını 
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kanunlar 



harbe müracaat ederek temine sai olacak 
olan vaziulimza her hangi bir devletin işbu 
muahede fevaidinden mahrum edilmesi 
lüzumuna kanaat getirerek; 

Gösterdikleri misale imtisal eylediğini 
bilumum milletlerin işbu mesaii insaniyeye 
biliştirak muahedeyi hazıraya meriyülicra 
olur olmaz iltihak ederek kendi efradını 
feyzaver ahkâmından müstefit ve bu suretle 
cihanın medeli milletlerini harbi kendi 
milî siyasetlerine âlet ittihaz etmekten 
müştereken feragat hususunda tevhit ede
cekleri ümidile, 

Bir muahade aktetmeğe karar vermişler 
ve bu maksatla murahhaslarını tayin et
mişlerdir. 

Şöyleki: 
Alman Reisicumhuru: 

Hariciye Nazırı Doktor Gustav Stre-
semann ı, 

Amerika Reisicümhuru: 
Nazır Frank B. Kellogg ı, 

Haşmetlu Belçika Kıralı: 
Hariciye Nazırı Paul Hymans ı, 

Fransa Reisicümhuru: 
• 

Hariciye Nazın Aristide Brıandı, 
Haşmetlu Büyük Beritanya ve İrlanda ve 
Maverayi Ephardaki İngiliz ülkeleri Ki
ralı ve Hindistan İmperatoru: 

Büyük Beritanya ve şimalî İrlanda 
ile Şıhsen Cemiyeti Akvam âzasın
dan olmayan Beritanya İmperatorlu-
ğu aksamı için: 
Lancaster Dakalığı Şansöliyesi, Hari
ciye Nazırı vekili Lord Cushendun i , 

Kanada Dominyonu İçin: 
Başvekil ve Harciye Nazırı william 
Lyon Mackenzie Kıng ı, 

Avusturalya Commonvvealthi için: 
Heyeti İcraiye âzasından Alexandere 
John Mehachlan ı, 

Yeni Zelanda Dominyonu için: 
Büyük Beritanyada Yeni Zelanda 

Komseri âlisi Sir Christopher James 
Parr ı, 

Cenubî Afrika İttihadı için: 
Büyük Bsritanyada Cenubı Afrika 
İttihadı Komseri âlisi Jacobus Sstep-
hanos Smiti, 

İrlanda Serbest Hükümeti için: 
Heyeti İcraiye Reisi M. Vılliam 
Thomas Cosgrave ı, 

Hindistan için: 
Lancastre Dükalığı Şansölyesi, Hari
ciye Nazırı Vekili Lord Cushendun ı, 

Haşmetlu İtalya Kıralı: 
Pariste Elçi ve fevkalâde murahhas 
Kont Gaetano Manzoni ı, 

Haşmetlu Japon İmperatoru: 
Müşaviri hususi Kont Uchidayı , 

Lehistan Rerisicümhuru. 
Hariciye Nazırı M. A. Zileskiyi, 

Çekoslovakya Reisicümhuru: 
Hariciye Nazırı Doktor Eluard Be-
nes ı, 

Müşarileyhim usulüne muvafık görülen 
salâhiyetnamelerini badettaati mevaddı ati-
yede mutabık kalmişlardır: 

Madde 1 — Âli Âkit taraflar kendi 
milletleri namına beynelmilel ihtilâfatı hal 
için harba müracatı ret ve takbih ve mü. 
nasebatı mütekabillerinde harbi mil l i si
yaset için âlet itihaz etmekten feragat et
tiklerini sureti resmiye ve müdepdebede 
beyan ederlelr. 

Madde 2 — Âli Âkit taraflar menşe 
veya mahiyeti ne olursa olsun aralarında 
zuhur edebilecek bilcümle ihtilafat ve mü-
nazeatın hal ve faslı çarelerini ancak ve-
saiti muslihanede taharri edilmek lâzimesini 
tasdik ederler. 

Madde 3 — İşbu muahede, mukaddi
mede zikrolunan Âli Âkiteler tarafından 
her birinin kendi teşkilâtı esasiye kanunları 
tatbikatına tevfikan, tasdik edilecek ve 
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kâffesinin Washing-
beyinlerinde mamu-

mütunu musaddakanın 
tona tevdini müteakip 
lünbıh olacaktır. 

İşbu muahede, balâdakı fıkrada tasrih 
olunan veçhile mevkii meriyete vaz olun
duktan sonra diğer bilumum devletlerin 
iltihakı için icap eden müddetin devamınca 
küşade bulundurulacaktır. Her devletin i l 
tihakını musaddak metin Vashinkatona 
tevdi olunacak ve muahede keyfiyeti tev
dii müteakip haman bu suretle iltihak eden 
devlet ile düveli sairei Âkide beyninde 
meriyülicra olacaktır. 

Mukadderaede zikrolunan devletlerle 
bilahara işbu muahedeye iltihak edecek 
olan her devlete muahedename metni ile 
tasdik veya iltihakı natık metinlerin her-
birinin sureti musaddakalarını ita hususu 
Amerika Düveli mültehidesi hükümetine 
aittir. Kezalik marüzzıkir Hükümetlere 
tasdik veya iltihakı natık her metni tevdii 
müteakip, derhal telgrafla tebliğ etmek 
Cemahiri Müttehide hükûmetine ait olacaktır 

Tasdikan lilmakal murahhaslar her iki 
metin aynı derecede muteber olmak üzere-
işbu muahedeyi fransızca ve ingilizce ola
rak imza ve mühürlerile tahtim etmişlerdir. 

Bin dokuzyüz yirmi sekiz senesi Ağus
tosunun yirmi yedinci günü pariste tanzim 
edilmiştir. 

İmza Gustav Streseman 

» 
» 

» 
> 

>> 

Frank B . Kellogg 
Paul Hymans 
Arı. Bnand 
Cushendun 
w . L . Mackenzie King 
A . J . Mclachlan 
C. J . Parr 
J . S. S.mt 
Lam T. Maccosgair 
Cushendun 
G. Manzom 

İmza 
» 

(Jchıda 
August Zaleski 
Dr, Edaard Benes 

Almanya, Amerika, Belçika 
Fıransa, İngiltere ve D omin-
yonları, italya, Japonya, Le
histan ve Çokoslavakya Hü
kümetleri arasında 27 ağustos 
1928 tarihinde pariste imza 
edilen ve harbin millî siyaset 
aleti olarak istimalinden fe
ragati tazammun eden bir 
çok taraflı misaka Türkiye 
Cümhuriyetinin iltihakınıbil-
dirmek ve muahedenin ü-
çüncu maddesi mucebince 
metnin imzası mahiyetini haiz 
olmak üzere Washington Bü
yük Elçisi Muhtar beyfendi 
tarafından salahiyeti mahsu-
sava müsteniden 31 teşrinievel 
tarihinde Amerika Hariciye 
nezaretine ita edimiş olan 

1 

beyanname 
Zirde vaziülimza Tür kiyenin washigton 

Murahhas ve Büyük Elçisi usulü dairesinde 
salahiyettar olarak hükümeti nam ve he
sabına resmen beyan ile kesbi şeref eder k i , 
Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti, - Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tasdiki kaydı ih-
tirazisi tahtında Pariste 27 ağustosta A l -
manya, Amerika, Belçika, Fransa, İngil
tere ve Dominyonları, İtalya, Japonya, 
Lehistan ve Çekoslovakya hükümetleri 
arasında imza edilmiş olan muahedename-
ye iltihak eyler. İmza: Ahmet Muhtar 
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İşbu beyannamenin vusu
lünü bildirmek üzere Ameri
ka Hariciye Nezareti tarafın-
dan Washington Büyük Elçi
liğimize gönderilen cevap: 

T. B . M . tarafından tasdik edilmek 
şartiyle Türkiye Cümhuriyeti hükümetinin 
Pariste 27 ağustos 1928 tarihinda Alman
ya, Belçik, Hükümetleri tarafından 
imza olunan harpten feragati mütezammın 
olan muahedeye iltihak ettiğini natık 
hükümetiniz mam ve hesabına verdiğiniz 
beyanname ile salahiyetnameleri tevdi eden 
31 birinci teşrin tarihli notanızı almakla 
şeref kesbettim. 

Muahede dosyasına vazedilen salahiyet-
namelerle beyannameyi büyük memnuniyetle 
ahzeyledim. İmza 

Frank B. kellozs; 

Adliye vekâleti 1928 senesi 
Bütçesinde münakale ve kad

rosunda tashihat icrasına 
dair kanun 

Kanun No; 1385 
Kabul tarihi 24. 1.1929 

Madde 1 — Adliye vekâleti 1928 se-
nesi bütçesinin 632 inci ( merkez memu
rini maaşatı ) faslından 714 liranin 637 -
inci ( uzaklık ve pahalılık zammı ) faslına 
münakalesi icra edilmiştir. 

Madde 2 — Adliye vekâleti 1928 se-
nesi kadrosunun merkez memurini kısmına 
Birinci Müfettişlik .Adli Müşaviri namiyle 
100 lira maaşlı bir memuriyet ilâve olun
muştur. 

Madde 3 — Bu kanun 1928 senei 
maliyesi iptidasından muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye vekili memurdur, 

28 1-1929 

Ticaret müdüriyet i umumiyesinden: 

Ecnebi anonim ve sermayesi eshama 
munkasem şirketler hakkındaki 03 teşrin-
sani 330 tarihli kanun ahkâmına tevfikan 
türkiyede ifayı muameleye me'zun kılman 
müseccel ecnebi şirketlerinden italyan ta
biiyetini haiz (B.nka komerçiyale İtalyana) 

• 

şirketi bükere müracaatla Izmirde açacağı 
şubenin mümessili ve mülürlüğüue İtalya 
tabiiyetinde Cesare Salfati efendi ve mü
teveffa Süleyman paşa Kalo zade Münif 
Süleyman efendiyi şirket namına ifa edecek 
leri bilcümle mü ımelattan mütevellit 
deavide derecati mehakimin kâff esinde 
müddei, muddeialeyh ve şahsısalis sıfatlarile 
hazır bulunmak üzera nasp ve tayın eyle
diğini ihbar ve vesaiki lâzimeyi ibraz 
eylemiş ve keyfiyet bittetkik muvafık gö
rülmüş olmakla ilân olunur. 

Devlet demir yolları ve limanlan umu
mî idaresinden": 

Ankarada Malzeme dairesinden, Hay-
darpışada mubayaa komisyonundan Vago. 
net demir aksamı münakaşa şartnamesi 
alanların mezkûr mahallere müracaatla 
izahatlı şeraiti fenniyelerini de almaları 
ilân olunur» 

§ 
7 Adet aümantasyon kazanı müaaka -

sası 11 mart 929 pazartesi günü saat 16 
da Ankarada Umumî idare b j ı m a d a kv$ 

* İsın I sı t* 

5 Şubat 1929 
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edilecektir. Münakaşaya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve 1950 liralık teminatı 
muvakkat eler ini yevmi mezkûrde saat 
15,30a kadar Ümunî İdare yazı işleri 
müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. Talipler 
münakaşa şartnamelerini 150 kuruş mu-
kabilinde Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydar Paşada mubayaa komisyonundan 
tedarik edebilirler. 

Eyirdir H kimliğinden: 

Hazinei maliye ile Eyirdir sabık mal 
müdürlerinden Hüsnü efendi aralarında 
careyan eden alacak davasından 

meçhul olan 
dolayi 

müddei aleyh ikametgâhı 
Hüsnü Efendiye ilânen tebligat icrasına 
karar verilmiş ve muhakemesi 16-2-1929 
cumartesi gününe bırakılmış olduğundan 
mumaileyhin yevmi mezkûrde Eyirdir as-
liye hukuk mahkemesinde isbati vücut ey
lemesi aksi takdirde gıyaben muhakemesine 
bakılacağı ilân olunur. 

Torul Hakimliğinden : 

/Herekten kürtoğlu Hasan karyede se -
netsiz tasarruf eylediği ş ı ıkan eşkur gar-
ben Mehmet cenuben Derviş şimalen k i -
ranle mahdut loriya ve sarkan yol garben 
kört Mehmet cenuben dere şimalen yol ile 
mahdut su önü ve sarkan Mehmet garben 
yol cenuben Rasim şimalen haneyle mah
dut hane önü ve sarkan dere şimalen Sa
lih garben Mehmet cenuben kavas ile 

sarkan dere cenuben 
a\arben kavas ile mall

ım 
mahdut nakış ve 
Mehmet şimalen ve 
dut erik ve sarkan dere cenuben ve gar
ben Rasim ve şimalen Mehmet ile mahdut 
erik nam tarlaları tescil talebettiği cihetle 
iki ay müddetle üân oludur, 

Dandi kariyesinde kara mustafa oğlu 
Ali yirmi üç sne evel ald,ğı palit namile 
iki kutu mısır alır bir kı tV sarkan kara 
Mustafa garben yol şimalen Ali efendi ce
nuben Hasan efndi ile mahdut tarlanın 
tescilini talep eylemekle iki ay müddetle 
alâkadarlara hân olunur. 

İnegöl Hakimliğinden: 

Çeltikçi kariyesinden Şakir oğlu Ahmet 
ormanlık mevkiinde sarkan İsmail ve Hü
seyin garben Kıra Mustafa ve Mehmet 
varisleri şimalen Zakir tarlası cenuben 
kaşıkçı zadenin deyirmen harkı ile mahdut 
4 dönüm tarlanın namına tescilini talep 
eylediğinden itirazı olanlar varsa bir ay 
zarfında hukuk hakimliğine müracaat ey* 
lemeleri ilân olunur. 

Akhisar kariyesinden Abdi oğlu Meh
met kariyede Çakılca mevkiinde sarkan 
yol garben ve cenuben köy deresi şimalen 
yol ile mahdut 4 dönüm tarlanın namına 
tescilini talep eylediğinden mezkûr tarla 
hakkında bir güna itirazı olanlar varsa 
30 gün zarfında iûegöl hukuk hakimliğine 
müracaat eylemeleri ilân olunur. 

§ 
îsaviran kariyesinden Gülsüm kocalı 

Ahmet ve kardaşı Osman dipsiz göl merası 
kenarı mevkiinde sarkan boğazova yolu 
garben Osman, ve Süleyman ve Ahmet 
şimalen Halil cenuben buğazova yolu ile 
inahdut İÇ dpaüt* torhtua n \ n h w ı a tes. 
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çilini talep eylediklerinden mezkûr tarla 
hakkında itirazı - olanlar varsa bir ay zar -
fnıdft"itiraz eylemeleri ilân olunur. 

Adabinli kariyesinden Ahmet karısı 
Zakiye ve oğlu Halil ve kızı Sabriye kar i . 

mevkiinde sarkan dere 
Gök. 

yede 
garben 

gam gam 
Ahmet veresesi şimalen 

men Al i cenuben Osman oâtfu Hüsnü 
o 

tarlalarile mahdut iki dönüm tarlanın 
namlarına tescilini talep eylediklerinden 
itirazı olanlar varsa Bir ay zarfında itiraz 
eylemeleri ilan olunur. 

Akhisar kariyesinden Hasan oğullan 
hacı Abdi ve Sabri kariyede dikme mev
kiinde sarkan Hüseyin karısı Ilüsnüye 
garben Mehmet ve Abdullah veresesi şima
len Halil cenuben yol ile mahdut 13 dö
nüm ve Çakılca mevkiinde sarkan Abdul
lah tarlası garben şimalen yol cenuben 
dere ile mahdut 4 dönüm tarlaların nam
larına tescilini talep eylediklerinden itirazı 
olanlar varsa bir ay zarfında müracaat 
eylemeleri ilân olunur. 

Suruç H ».kimliğinden : 

Sürücün keferkap kariyesinden kenaş 
mevkiinde vaki sarkan* Mahmut Halil şi
malen Mehmet Baki ve Al i Osman tarla -
ları garben çaysor cenuben sahibi senet 
tarlası ile mahlut ve keferkap kariyesinin 
oh mevkiinde sarkan çaysor şimalen Abdi 
Mustafa garben Mehmet Baki cenuben 

Hasan Halli tarlabriyle mahdut iki kjt'a tar 

lanin tescilini kariyei mezkûreli Ahmet oğty 
Ali talep ve dava eylemiş olduğundan tar
lalardan kendilerini alâkadar eden eşhasın 
tarihi ilândan itibaren iki ay zarfında Su
ruç hukuk mahkemesine müracaat eyleme, 
leri ü â ı olunur. 

Suruç lîekimliğinden: 

Sürücün Harapkar kariyasinde vaki 
garben tarikıam sarkan çay şimalen ve 
cenuben ibi Resul bir ve garben tarikıam 
sarkan çay şimalen ibi Resul cenuben 
harabe ve bir Halil tariki ve garben şeli 
zade Ali sarkan bir HU il tariki şimalen 
şelli zade Ali cenubun tarik ile mahdut 
üç kıt'a tarlanın namına tescilini Harap 
kar kariyeli İbrahim Müslim talep ve 
dava etmektedir. Mezkûr tarlalardan ken
disini alâkadar eden eşhasın ilân tarihinden 
itibaren iki ay zarfında Suruç hukuk mah
kemesine müracaat eylemeleri iîâa olunur. 

Kargı sulh mahkemesinden: 

Tekkeneş'n kariyesinden ayaz oğlu Mustafa 
mahdumu Mehmedin karyei meztûrde 
sarkan ayaz oğlu mehmet şimalen Yahya 
oğlu kerimesi Kezban ta^lalarile mah
dut onsekiz l ira kıymetinde ufak bir 
kıt'a bağım otuz senedenberi mülkü olarak 
bilâ niza ve_ bilâ fasıla tasrruf etmekte 
olub tapuda kaydı bulunmadığından tescilini 
talep eylemiş olmağla bu hususta mülkiyet 
iddiasında bulunanlar tarihi ilândan itibaren 
bir ay zarfında Kargı sulh -mahkemsine 
muracafc etmedikleri takdirde ondan soura 
itiraz kabul olunmayarak merhum'namına 
tesciline karar verileceği ilân olunur. 
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Tekkeneşia karyesinden gök Hısan oğlu 
Mehmedin kariyei 'mez kürede kâin garben 
ve cenuben boz hali sarkan • Osman peh
livan şimalen gök Hasan oğlu Mehmet ve 
keza garben cenuben dere simalen hali 

o •> 

sarkan demirci oğlu Ömer ile mahdut bir 
kıt'a bağ ve tarlayı yirmi senedenberi bFâ 
niza mülkü olarak tasarruf etmekte olup 
tapada kaydı bulunmadığından tescilini ta
lep eylemiş olmağla mülkiyet iddiasında 
bulunacak olan tarihi ilândan itibaren bir 
ay zarfında müracaat etmedikleri takdirde 
ondan sonra itiraz kabul olunmayacağı ve 
merkum namına tesciline karar verileceği 
ilaa olunur, 

Teknesin kariyesinden Yahya oğlu 
Mahmut Pehlivanın kariyede kâin sarkan 
turfanda oğlu A l i garben A l i oğlu Meh
met çavuş şimalen çay cenuben tepe ile 
mahdut bir bap ufak hanesini mülkü ola
rak yirmi senedenberi bilâ niza tasarruf 
etmekte olup tapuca kaydı bulunmadığın
dan tescilini talep eylemiş olmağîa mülki
yet iddiasında bulunacak olanların tarihi 
ilândan itibaren bir ay zarfında Kargı sulh 
mahkemesine müracaat etmedikleri takdir
de ondan sonra itiraz kabul olunmayacağı 
ve merkum namına tesciline karar verile
ceği ilân olunur. 

Dörtyol hakimliğiüden: 

Erzinden hoca Ömer oğlu hüseynin 
Erzinin kırmıtlı mevkiinde kâin ş ı rkan 
tarik garben halef oğlu Al i tarlası şimalen 
yol çatı cenuben kumlu dere ile mahdut 
bir kıt'ada ikiyü£ dönüm tarlaya bilâ niza 
yirmi seneyi mütecaviz tasarruf etmekte 

isade tapuca .mukayyet-olma3ığmdan .t&soili 
dava edilmekle muhakemesi 28-2-1929 
perşembe güaüne talikine ve müddeabih 
hakkında itiraz edenler yevmi mezkûrda 
dörtyol mahkemesine müracaatları ilân 
olunur. 

Dörfcyolun ocaklı kariyesinden Bekir 
oğlu Mustafa ocaklı karyesind kâin sarkan 
mucuk Ömer bahçesi garben tarîkiam 
cenuben tan kihas ve çapar A l i bahçesi 
şimalen Osman ağa oğlu İsmail efendi 
bahçesi ile mahdut bir kınada 'üç dönüm 
ve iki yüz elli l i ra kıymetli bahçeye bilâ 
niza yirmi seneyi mütecaviz tasarruf et
mekte isede tapuca müseccel olmadığından 
tescilini talep ve dava etmekle muhakemesi 
28 - 2 - 1929 perşenbe gününe talik edil
miştir, mezkur bahçe hakkında malikiyet 
davasında bulunanların yevmi mezkûrde 
Dörtyol hukuk mahkemesine müracaat ey
lemeleri ilân olunur. 

§ 
Dörtyol hazmeî maliye dava vekili ta

rafından hukuk mahkemesine möracaatle 
Dörtyol mahallesi civarında vaki yemini 
ve yesarı kara Sarkış oğlu Ohanes tarlası 
arkası keza cophesi tarikiam ile mahdut 
bir ve keza yemini camii şerif 'ebuiyesi 
yasarı hata Bedus tarlası arkası göşker 
oğlu Sarkis cephesi tarikiam ile mahdut 
bir ki ceman ik i bap askeıî kışlasiyle sar
kan tarikiam garbe Adanan ve Payas yolu 
şimalen şakıl oğlu Mehil Ohanes tarlası ce
nuben istasyon yolu ile mahdut elli altı dö
nümlük bir kıt'a tarlanın kanunu medeni
nin 639 ncu maddesine tevfikan tapuca 
hazine uhdesine tescilini talep ve dava 
etmekte olduğundan müddeahih kışlalar 

keza garben cenuben dere simalen hali 
sarkan demirci oğlu Ömer ile mahdut bir 
kıt'a bağ ve tarlayı yirmi senedenberi bFâ 
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ilândan itibaren bir ay zarfında Dörtyol 
hukuk mahkemesine müracaat etmeleri 
ilân olunur. 

Siverek hukuk hakimliğinden: 

Sivere&in camii kebir mahallesinden 
hoöa zade Mehmet Salihin vefat etmiş 
olduğundan bahsile vaki müracaat üzerine 
mumaileyhin vefatı hakkında deüli kafi 
elde edilmemiş ve ancak askere sevk ve 
ailesine maaş tahsis edilmiş olduğu şubeden 
bildirilmiş ve' onbeş senedenberi malûmat 
alınamamış olduğundan gaip hakkında ma
lumatları olanların bir seneye kadar Sive-
rok asliye hukuk mahkemesine bildirilmesi 
ilan olunur. 

Kaş hakimliğinden; 

Kışın kürses kariyesinden Sur Ali oğlu 
Yusuf kürsese Laönünde sarkan kıranlı 
garben Ayşe şimalen asar dağı yol cenuben 
yol İnönüudeki hark kesiği ve yol ile mu. 
hat sekiz ve kızıl ağaç yaylasında akçayda 
sarkan çay garben ark şimalen Nuri ce
nuben koca yol ile muhat yirmi, af şar 
yaylasında dokuzda şimalen mısdı garben 
şimalen yol cenuben ark ile dokuz ve 
kavak yanında şimalen ihsan çavuş 
'garben kavak şimalen ark cenuben Musa 
ve çakırlarla yedi buçuk ve çiftlik yolunda 
şimalen Nuri garben arap AH şimalen yol 

cenuben Musa tarlalarile mahdut beş dönüm 
ki 49 dönüm 2 evlek tarlanın bilâ niza 

ve fasıla yedinde bulunduğundan namına 
tapuya raptım dava etmiştir muterizlerin 
bir ay içinde kaş asliye hakimliğine mü
racaatları ilân olunur. 

Kaşın bezirkâa kariyesinden kara Hü
seyin oğlu Ömer ve Mehmet kızı Huriye 
vo Hacı Ahmet ve Ayşe sidek kariyesinin 
kızıl yaka mevkiinde alaca oğlu Hacı İs
mail sarı Yusuf oğlu abdullah ak kız tar
lası ve cebel ile mahdut on iki döıiftıı 
tarlanın büâ niza ve fasıla yirmi sene ta
sarruflarında bulunduğundan namlarına ta
puya tescilini talep ve dava ettiklerinden 
hak iddia edenlerin bir ay zarfında kaş 
asliye hakimliğine müracaat etmeleri üân 
olunur. 

ilân ve abone şartları: 
Resmî ilânların satırından 
Hususî 10 
Kuruş ücret alınır. 
Abone : Seneliktir, abone bedeli 
Ankara için : 750 
ViMyetler için 900 
Ecnebi memleketler için 1500 Kuruş 
Yevmi nüsha 100 Paradır. 
B. M. M . nin bir içtima senesine ait zabıt 

Cerideleri bir senelik addolunur. Resmî gazete
ye zabıt ceridesi ile birlikte abone kaydolun-
duğu surette gazete bedeli iki misline iblaö 
olunur. 

Hakmiyeti Mill iye Matbası 

5 
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