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Kararnameler
Kararname No : 7593
Türkiye

Cumhuriyeti ile Almananya arasında ticarî münasebatının terakki ve inkişafını temin

maksadile -Bremen ve" Kolonyada açılması teemmül olunan fahrî Konsolosluklara intihap olunan ve
dermeyan eylediğimiz şartları kabul

eyledikleri de Berlin Büyük elçiliğimizden bildirilen (Mr. H .

Ohl endore) nin Bremen ve (Mr. Marks Şürman) ın Kolonya şehirleri Türkiye fahrî Knsolosluklarına
tayini Hariciye Vekâletinin 16-1-929 tarih ve 56950-42 numaralı teskeresile yapılan teklifi üzerine
İc. V. H . inin 16-1-929 tarihli içtimaında

tasvip ve kabul olunmuştur.
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Reisicümh
Gazi M . Kemal

Hariciye Vekili

Dahiliye Vekili

M i l l i Müdafaa Vekili
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Mahmut Esat
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İktisaa Vekili

Nafia Vekili

Maarif Vekili

Maliye Vekili

Dr. Refik

M . Rahmi

Recep

Ismet

Ş. Saraçoğlu

Kararname No : 7595
24-10-926 tarih ve 4262 numaralı kararnameye zeyldir.
Manisa viâlyetinin Soma kazasında kâin olup imtiyazı Nuri A z i z ve Faik Saba Beyler uhdesinde bulunan Liğnit madeninden üç sene daha beşer bin tonilato üzerinden resmi nisbî alınması
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İktisat Vekâletinin 13-1-929 tarih ve 770 numa
ralı teskeresile yapılan teklifi üzerine İcra Vekil
leri Hey'etinin 16-1-1929 tarihli içtimaında tasvip
ve kabul olunmuştur.

etle diğer bir Vekâletç tavzif ve tayin edilme
mesi takarrür etmiştir.
23-1-1929
Reisicumhur
Gazi M. Kemal

16 - 1 - 1929
REİSİCUMHUR
Gazi M. Kemal
Millî Müdafaa Vekili

Adliye Vekili

Başvekil

M. Abdulhalik

Mahmut Esat

İsmet

Maliye Vekili

Hariciye Vekili

Ş. Saraçoğlu

Dr. Tevfik Rüştü

Dahiliye Vekili
Ş.

M. Müdafaa Vekili

Adliye Vekili

Başvekil

M. Abdulhalik

Mahmut Esat

İsmet

Maliye Vekili

Hariciye Vekili

Dahiliye Vekili

Ş. Saraçoğlu

Dr. T. Rüştü

Ş. kaya

İktisat Veakili

Nafia Vekili

Maarif Vekili

M. Rahmi

Recep

İsmet

Kaya
Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekili

Beyfendi

Dr. Refik

İmzada bulunmadı
İktisat Vekili

Nafia Vekili

Maarif Vekili

M. Rahmi

Recep

ismet

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili
Dr. Refik

Kararname No: 7612
Uşşak tarakkıi ziraat Türk anonim şirketi
esas mukavelenamesinin 9 - 1 1 - 1 3 - 1 4 üncü
maddelerinin merbut şekilde tadili, İktisat Vekâ
letinin 24 - i - 929 tarih ve 2046 - 360 numaralı
teskeresile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri
Hey'etinin 20 - 1 - 1928 tarihli içtimaında tasvip
ve kabul olunmuştur.

No : 7609
Maliye Vekâletinden yazılan 20 -1 - 929 tarih
ve 2569 numaralı teskerede; Vekâletin malumat
ve muvafakati olmaksızın memurların diğer daire
lere geçmeei muamelâtın karışmasını ve mümarese
ve tecrübeleri artmış muktediri malmemuru yetişdirmek gayesinin heder olmasını intaç etmekte
ve bu maksatla nakillerine muvafakat edilmiyenlerden bazılarının istifa suretile vazifelerinden
ayrılmakta olmalarına binaen Maliye memurların
dan velevki istifa suretile olsun başka daireye
geçmek isteyenlerin istifalarından itibaren bir
müddetle mukayyet olmıyarak veya altıay zarfın
da bir memuriyete alınmamak suretile bu mah
zurun izalesi için bir karar ittihazı teklif olun
muştur.
Keyfiyet İcra Vekilleri Hey'etinin 23-1-1929
tarihli içtimaında görüşülerek bir Vekâletten
estifa eden bir muvazzaf memurun altı ay müdd

30 - 1 - 1929
Reisicumhur
Gazi. M. Kemal
Milli Müdafaa Vekili
M. Abdülhalık

Adliyi Vekili
Mahmut Esat

Maliye Vekili
Ş. Saraçoğlu

Hariciye Vekili
Dr. T. Rüştü

İktisat Vekili
M. Rahmi

Nafia Vekili
Recep

Başvekil
İsmet

Dahiliye Vekili
Ş. Kaya
Maarif Vekili
İsmet

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili
Dr. Refik

Nizamnamenin muaddel şekli
Madde 9 — Şirketin umur ve mesalihi hey'eti
umumiye tarafından beş azadan mürekkep bir
meclisi idareye havale
Türkiye

olunur bu azadan üçu

sanayi ve maadin bankası

tarafından
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gösterilecek namzetler meyanından intihap edilir.
Hinihacette mezkûr banka kendi azasını kısmen
veya tamamen tebdil hakkını haizdirler, bu suretle
tebdil edilen azanın tasdiki ilk içtima edecek
hey'eti umumiyeye arz olunur.
Madde 11 — Meclisi idare adiyen laekal
ayda bir defa şirketin merkezinde veya İstanbulda
toplanır. Meclisi idarenin içtima ve ittihazı karar
edebilmesi için ekseriyetin huzuru şarttır. Karar
ekseriyeti arâ ile ittihaz olunur. Bila mazeret
üç ay meclisi idare müzakeratına iştirak etme
yen âza müstafi addolunur. Türkiye sanayi ve
maadin bankası şirketin hissedarı olduğu müd
detçe bankanın müdiri umumisile müdiri umumi muavini âza olmasalar bile meclisi idare
içtimalarında rey'i istisari ile hazır bulunmak
hakkını haizdirler. Bunlar şirketin menafiine mu
vafık addeyledikleri teklifleri meclise dermiyan
ve tekliflerinin reddi halinde noktai nazarilarını
zabta aynen derç ettirebilirler.

Madde 13 — İdare meclisi azasından her
birinin şirketin lâekl (1250) hisse sendine ma
lik olması lâzım gelir senedat mezkûr şirketin
sandığına tevdi olnnacak ve azanın müddeti
memuriyetleri zarfında satılamıyacaktır. Bunla
rın üzerine furuhtu caiz olmadığını mübeyyin
bir damga vurulacaktır.
Madde 14 — Meclisi İdare azasından bir
veya birkaçının vefat veya istifa etmelerinden
veya sair esbaptan dolayı bir veya bir kaç
aza yeri münhal olursa Meclisi idare şeraiti
kanuniyeyi haiz zevatı muvakkaten intihap ile
ilk içtima edecek hey'eti umumiyenin tasdikine
arz eyler. Bu suretle intihap edilmiş olan aza
lar hey'eti umumiyenin içtimaına kadar vazife
lerini ifa ederler ancak inhilal eden azalıklar
Türkiye Sanayi ve Maadin bankasına ait ise
mezkûr bankanın göstereceği namzetler meyanın
dan intihap edilirler.

İlânlar
Bayburt Hukuk Hakimliğinden:
Bayburdun Taht kariyesinde vaki sarkan
tarik garben Kerim Dursun tarlası şimalen Kerim
Dursun ye cenuben Hoca Ömer efendi tarlasile
mahdut ve değirmen yolu namile maruf iki
dönümü havi bir ve sarkan cebel garban
Hüseyin çavuş şimalen Hoca Ömer efendi
cenuebn cebel ile mahdut ve Kurtlıcan namile
maruf birki ceman iki kıt'a tarla ile tarafları
Ahmet usta ve Rıdvan hanelerile mahdut
bir bap arsaya otuz altı seneden beri uhdei
tasarruf ve temellüklerinde bulunduğundan kanunu
medeninin altı yüz otuz dokuzuncu maddesine
tevfikan namlarına tescili hususu Taht karyesin
den Hoca Ömer efendi tarafıdan talep ve istid'a
edilmekte olduğundan bu bapta iddiayı tasarrufta
bulunanların ve sair bir gûna hak iddia edenlerin
tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında Bayburt

hakimliğine müracaat eylemeleri aksi takdirde
mütacaatlan nazarı itibara allnmıyacağı ilân olunur.

§
Bayburdun aruzka kariyesinde vaki sarkan
yol garben yol şimalen Istipan cenuben Haçatur tarlasile mahdut Haçbuç namı diğeri yiğit
taş namile maruf yirmi dönüm Bir kıt'a tar
lanın namına tescili hususu Bayburdun Zahit
Efendi mahallesinden Hacı Derviş oğlu Ali
tarafından talep ve istida edilmekte olduğundan
kanunu medeninin 639 uncu maddesine tevfikan
bu bapta iddiayi tasarrufta bulunanların ve sair
bir gûna hak iddia edenlerin tarihi ilândan
itibaren bir ay zarfında Bayburt hukuk hakimli
ğine müracaatları ilân olunur

Sayfa 6674

( Resmî Gazete )

§
Bayburdun sufker kariyesinde vaki sarkan nehri
cari garben cebel cenuben tarikiâm ve şimalen
yol ile mahdut ve kökçük namile maruf bir kıt'a
çayır yirmi senedenberi uhdei tasarruf ve temel
lüklerinde
639

bulunduğundan

uncu maddesine

kanunu

tevfikan
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ayı tasarrufta bulunanların ve yahut diğer bir
güna hak iddia edenlerin tarihi ilândan itibaren
bir ay zarfında Bayburt hukuk hakimliğine
müraceat eylemeleri aksi takdirde müraceatlan na
zari itibare almmıyacağı ilân olunur.

medeninin

tescil hususu

Sufker kariyesinden Halil oğlu Davut tarafından
talep ve istida edilmekte olduğundan bu bapta
iddiayı tasarrufta bulunanların ve sair bir güna
hak iddia edenlerin tarihi ilândan itibaren bir
ay zarfında Bayburt hukuk hâkimliğine müracaat
eylemeleri aksi takdirde müracaatları nazaniübare
alınmayacağı ilân olunur.

Bayburdun Kazı
Meydan

zade mahallesine merbut

çarşısında kâin canibi yemini ve ye-

sarı sahibi senet kendi mağazaları arkası Molla Re
cep cephesi tarik ve gene canibi yemini kendi
yesar

tank ve arkası

Molla

Recep dükkânı

cephesi tarik ve gene canibi yemini ve yesarı
kendi arkası Molla Recep dükkânı

cephesi ta

nk ve gene canibi yemini kendi yesarı tarik

§

arkası Molla Recep cephesi tank ve gene ca

Bayburdun balahor kariyesinde sarkan Feyzi
bey gaıben Markus oğulları tarlaları şimalen kezbur ouğlları tarlaları cenuben hark ile mahdut
büyük onis mevkiinde on iki dönümü havi bir
ve sarkan agik oğullan garben hark şimalen avdis
cenuben kıraç hacı Ali tarlalarile mahdut on iki
dönüm Atik arkanlar mevkiinde bir ve yine
kariyede sarkan çayır garben hark şimalen kraç
hacı Ali cenuben Rıfat Efendi tarla larıile mahdut
on iki dönüm atik büyük kakaksan mevkiinde
bir ve yine kariyede vaki etrafı erbaası cebel
ile mahdut ahbirik namı diğeri camuş tas. mev
kiinde altı dönüm atik bir ve yine kariyede sar
kan Ali Bey garben Hasan Efendi şimalen
hacı Mehmet cenuben niko tarlalarile mahdut
sekiz dönüm atik pulu tepe mevkiinde biıki
ceman beş kıt'a tarla ile sarkan hacı Mehmet
tarlası şimaleu tepe garben Feyzi tarlası cenu
ben Ali tarlasile mahdut bir bap merek otuz
seneden beri müekkilleri Gümüşhane mebusu
Kadir Bey zade Hasan Beyin uhdei temellük ve
tasarruflarında bulunduğundan kanunu medeni
nin 639 uncu maddesine tevfikan namına tescili
Avukt Sait dava vekili Ömer taraflarından talep
ve fstid'a edilmekte olduğundan bu bapta iddi

nibi yemini ve yesarı kendi arkası Molla Re
cep dükkânı cephesi tarik ve gene canibi yemi
ni ve yesaji kendi arkası Molla Recep cephesi ,
tank ve gene canibi yemini ve yesarı kendi arkası
Molla Recep cephesi tank ve gene canibi ye
mini ve yesarı kendi ve arkası
cephesi tank ve gene canibi

molla

Recep

yeminive

yesarı

kendi arkası molla recep cephesi tank canibi
yemini ve yesari kendi arkası molla Recep cep
hesi tank

ve gene

canibi vemini nehri cari

yesarı kendi arkası Molla Recep
ile mahdut

onbir kıta' mağazanın

hissesi ötedenberi kırk seneyi

cephesi tarik
sekizde iki

mütecaviz Hacı

Reşit zade Şamil ve Hacı Osman efendiler uh
dei temellüklerinde bulunduğuudan Kanunu me
deninin 639 uncu ve bunu müteakip mevadına
tevfikan vereseleri namına
yesinden

tescili Pülürek kar

Hacı Reşit zade Şamil ve Hacı Os

man efenediler veresesinden Tevfik ve Emriye
ve

Halime vekilleri dava

vekili Fazıl efendi

tarafından talep ve istida edilmekte olduğundan
bu bapta iddiayi tasarruf ve temellükte bulu
nanların
lerin

veyahut diğer bir güna hak iddia eden

tarihi ilândan

itibaren

Bayburt Hukuk Hakimliğine

bir ay

zarfında

müracaat eyleme-
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leıi aksi takdirde tescil icra edileceği gibi müd
detin mürurundan sonra vaki müracaatları nazarı
dikkata almmıyacağı ilân olunur.

maddesine tevfikan tescili hususu Tomlacık kari
yesinden

Hacı

Hasan

oğullarından Zekeriya

Efendi mahdumu Ömer tarafından talep ve istida
edilmekte olduğundan bu bapta iddiayi tasarıufta
bulunauların

§

ve yahut bir gûna hak

edenlerin tarihi ilândan

iddia

itibaren bir ay zarfında

Bayburt Hukuk hâkimliğine müracaatları ilân
Bayburdun Çorak kariyesinde kâin garben
olunur.
hark sarkan şimal en
cenuben salih iken elyevm Hartlı Akif ağa tarlalariie mahdut \e küçük
Ahbun namile maruf on beş dönümü havi bir
kıt'a tarla elli seneyi mütecavızdirki uhdei tasar
§
ruf ve ziraatında olduğundan kanunu medeninin
Bayburtun taht kariyesinde vaki' sarkan ne639 uncu maddesine tevfikan namına tescili Çorak hiri cari garben tarik şimalen dere cenuben Ali
kariyesinden Ahmet oğlu Zihni tarafından talep taılasile mahtut ve göller namile maruf ve beş
ve istida edilmekte olduğundan bu bapta iddiayi dönümü havi bir kıt'a tarla otuz seneden beri
tasarrufta bulunanlaıın ve yahut bir güna hak uhdei tasarruf ve temellüklerinde bulunduğun
iddia edenlerin tarihi ilândan itibaren bir ay dan kanunu medeninin 639 uncu maddesine tev
zarfında Bayburt hukuk hâkimliğine müracaat fikan tescili hususu Taht kariyesinden hacı Hü
eylemeleri aksi taktirde tescili icra edileceği gibi seyin ağa tarafından talep ve istida edilmekte
müddetin mürurundan sonra vaki müracaaları olduğundan bu bapta iddiayi tasarrufta bulunan
nazarı itibara alınmayacağı ilân olunur.
ların ve yahut bir güna hak iddia edenlerin
tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında Bayburt
hukuk hakimliğine müracaat eylemeleri aksi
takdirde müracaatları nazarı itibara alınmayacağı
§
ilân olunur.
Bayburdun Tomlacık kariyesinde kâin şimalen ve garben ve cenuben tarik şimalen ağız
ile mahdut gözeler namile maruf ve gene
kariyede cenuben Yusuf şimalen kondubotlu
Şarkî Karaağaç hukuk hakimliğinden:
kerimesi garben kendi sarkan zikannplu Ali
tarlalariie mahdut ayı çukuru namile maruf yer
Müddei Şarkî Karaağcın Camiikebir mahalle
ve gene kariyede sarkan ve cenuben mer'a sinden Ağa zade Ramazan efendi mahdumu Hü
şimalen tarik garben Salih tarlalariie mahdut seyin Avni efendi imzasile asliye hukuk mahke
ve günlü namile maruf yer ve gene sarkan tarik mesine ita eylediği istidasında Camii Kebir ma
ve garben mer'a cenuben ve şimalen Osman hallesinde kâin Sarkan Ramazan ağa zadeler ve
tarlalariie mahdut ve günlü namile yer ki reseleri garben Hacı Yakup ağa zadeler hane
cem'an beş kıt'a tarla ile şimalen Mustafa ve bahçesi şimalen kavurcu oğlu Hilmi bahçesi
cenuben Feyznllah garben kendi arsası sarkan ve Murat oğulları cenuben kendi samanhanesi
ahırı ile mahdut bir bap oda garben hark şimalen ile mahdut hanenin kırk senedenberi bila niza
Zekeriya Efendi hanesi sarkan Zekeriya Efendi ve bilâ fasıla uhdei tasarrufunda bulunduğunu
arsası cenuben hark ile mahdut bir bahçe kırk, ve tapuca müddeabih hanenin kaydı olmamasın
elli senedenberi uhdei tasarruf ve temellüklerinde dan tapu senedi alamadığını ve müddeabih hane
bulunduklarından kanunu medeninin 639 uncu nin tescilini talep eylemesine binaen keyfiyet
v

e

Sayfa 6676

27 Şubat 1929

( Resmî Gazete )

tapu memurluğundan ledelistilâm mezkûr hanenin
tabu dairesinde kaydi olmadığı bildirilmesine ve
otuz senedenberi bilâ niza ve bilâ fasıla müddei
mumaileyhin uhdei tasarruf ve yedinde bulundu
ğu ikame edılüp istima kılınan şuhudun şehadetlerinden anlaşılmasına binaen kanunu medeninin
639 uncu maddesi mucibince tarihi ilândan bir
ay 'zarfında müddei Hüseyin Avni efendinin tes
çilini talep eylediği hanenin tasarrufu hakkında
iddiada bulunacakların vesaiki resmiyelerile maan
mahkemeye müracaat eylemeferi ve aksi takdirde
hakkı itirazları olamıyacağı ilân olunur.

seyin Avni efendi imzasile asliye hukuk kısmına
ita eylediği istidasında camii kebir mahallesinde
kâin sarkan müddei Hüseyin efendi garben Hacı
yakup ağa zadeler şimalen Ramazan ağa zade
Abdurrahman ağa cephesi ve cenuben tarik ile
mahdut samanhanenin kırk senedenberi

bilâ fa

sıla ve bilâ niza uhdei tasarrufunda bulunduğunu
ve tapuca müddeabih samanhanenin kaydı olma
masından tapu senedini almadığını ve müddeabih
samanhanenin namına

tescili

talep eylemesine

binaen keyfiyet tapu memurluğundan ledelistilâm
mezkur samanhanenin tapu dairesince kaydı olma
dığı bildirilmesine ve otuz senedenberi bilâ niza
ve bilâ fasıla müddei mumaileyh uhdei tasarruf

§
Müddei Şarkî karağacın Camikebir mahalle
sinden ağa zade Ramazan efendi mahdumu Hüse
yin Avni efendi imzasile asliye hukuk kısmına
ita eylediği istidasında Camii kebir mahallesinde
kâin sarkan kendi arazisi garben akal zade
cenuben şatır zade Zübeyde hanım şimalen tarik
ile mahdut bir kıt'a bir dönüm bağa kırk sene
denberi bilâ niza ve bilâ fasla ühdei tarrufunda
bulunduğunu ve tapuca müddeabih bağın kaydı
olmamasından tapu senedini almadığını ve
müddeabih bağın namına tescilini talep eyle
mesine binaen keyfiyet tapu memurluğundan
ledelistilâm mezkûr bağın tapu dairesince kaydı
olmadığı bildirilmesine ve otuz senedenberi bilâ
niza ve bilâ fasıla müddei mumaileyhin ühdei
tasarruf ve yedinde bulunduğu ikame edilup
istima kılnan şuhudun şahadetinden anlaşılmasına
binaen Kanun medeninin altı yüz otuz dokuzuncu
maddesi mucibince tarih ilândan bir ay zarfında
müddei Hüseyin Avni efendinin tescilini talep
eylediği müddeabih bağın tasarrufu hakkında id
diada bulunacakların vesaiki resmiyelerile maân
mahkemeye müracaat etmeleri ve aksi takdirde
hakkı itirazları olmıyacağı ilân olunur.

§
Müddei Şarkî Karaağacın cami kebir mahalle
sinden ağa zade Ramazan efendi mahdumu Hü

ve yedinde bulunduğu ikame edilüp istima kılınan
şuhudun

şahadetlerinden

anlaşılmasına

binaen

kanunu medeninin 639 uncu maddesi mucibince
tarihi ilândan bir Ay zarfında

müddei Hüseyin

Avni efendinin tescilini talep eylediği müddeabih
samanhanenin tasarrufu hakkında iddiada buluna
cakların vesaiki resmiyelerile maan mahkemeye
müracaatları ve aksi taktirde hakkı itirazları ola
mayacağı ilân olunur.

§
Şarkî kara ağacın camii kebir mahallesinden
ağa zade Ahmet Hamdi ve biraderi Rağıp ile
diğer müddei ağa zade mustafa efendi mahdumu
Ali Rıza efendi ve diğer müddei ağa zade Hüse
yin Avni efendi mahdumu Ali Bey imzalarile
asliye hukuk kısmına ita eyledikleri müşterek
istidalarında camii kebir mahallesinde vaki tarafları
sarkan hendek garben tarik ve şatır zade Zübeyde
hanım bahçesi şimalen bey karyesicaddesi cenu
ben Ramazan aga zade Ramazan Efendi tarlasile mahdut bir kıt'ada üçdönüm tarlanın taraf
larından imar ve ihya ve eşcan müsmire gars
ederek bahçe "haline ifrağ ve yirmi beş sene
denberi bilâ niza ve bilâ fasıla temellük ve
tasarruflarında bulunduğu ve mezkûr bahçannı
bir dönümü müddeilerden Ahmet Hamdi ve bi
raderi Rağıp beylerin ve diğer birer dönümüde
Ali Rıza efendi ile Ali beyin olduğunu ve tapu
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dairesincede kaydi bulamadığından namlarına
bu
suretle
tabu
koçanı verilmek
üzere
tescilini
dava eylemelerine ve mahkemeye
ikame eyledikleri şahitlerde müddeilerin iddi
alarını müeyyet bulunmasına binaen kevfivet
tapu dairesinden ledelistilâm tescili talep olunan
mezkûr bahçenin hiçbir şahıs namına kaydı
olmadığı bildirilmesine binaen tarihi ilândan
bir ay zarfında mezkûr üç dönüm bahçeye
tasarruf ve iddiayı mülkiyet edenler olduğu
takdirde vesaiki resmiyelerile maan tahkikat
hâkimliğine müracaatta bulunmalarına vc aksi
takdirde vuku bulacak itiraz ve iddianın nazarı
itibare alınmıyacagına ve Kanunnu Medeninin altı
yüz otuz dokuzuncu maddesi mucibince mumaileyhimuna namlarına
muamelei tesciliye
icra olunacağı ilân olunur.

met hakkında ikame eylediği kayıplık davasının
icra kılınmakta olan muhakesinde kav ip muma
ileyh Mehmeâin hayat ve mematı meçhul olduğu
müddei ye tarafından ifade ve mahallesi heyeti
ihtiyariyesince de kevfiytt tasdik kılınarak bilâ
tebliğ iade kılınmış vc yapılan ilânat üzerinede
mahkemede ispatı vücut etmemiş o'makla mah
kemece kanunu medeninin 32 madedesinin fık
rai mahsusasına tevfikan muhakeme ilan tarihin
den itibaren bir sene sonraya talik kılınmış ol
duğundan kayıp Mehmet hakkında malûmatları
olanların malûmatlarını Yalvaç Hukuk hakim
liğine bildirmeleri ilân olunur.

Doğanbey Sulh hakimliğinden:
Doğanbeyden kadı Salih oğlu Ahmet kerimesi
Şerife hanım vekili BüU>ül zade Mehmet Lutfi

Yalvaç Asliye mahkemesinden
taıvacın ı^eplebiciler mahallesinden hacı
Hamza Ali zade Kadir efendi tarafından mahallei
mezkûrden hacı Hamza Ali oğullarından Mustafa
oğlu Emin hakkında ikame eyldiği gaiplik
davasının icra kılınmakta olan muhakemesinde
gaip mumaileyh Eminin hayat ve Mematı meçhul
olduğunu müddei ifade ve mahallesi heyeti
ihtiyariyesincede keyfiyet tasdik kılınarak bilâ
tebliğ iade kılınmış ve yapılan ilânat üzerinede
mahkemede ispatı vücut etmemiş olmakla mahke
mece Kanunu medeninin 32 inci maddesinin
fıkrai mahsusasına tevfikan muhakeme ilân tari
hinden itibaren bir sene sonraya talik kılınmış
olduğundan gaip Emin hakkında malumatları
olanların Yalvaç Hukuk hakimliğine malûmatlarını
bildirmeleri ilân olunur.

tarafından

nahiyei

mezkûreden

Aylak

vekili Yakup efendi aleyhine ikame eylediği Ye
nice mahallesinde

vaki

sağ tarafı

Yusuf oğlu

Hasan efendi zevcesi hanesi sol tarafı
mirci oğlu İbrahim

Kara de

mahdumu Mehmet efendi

hanesi cephesi tarik arkası

Mustafa ve kısmen

Tuzsuz oğlu Hasan hanelerile mahdut bir bap
hane ile Tepe mahallede vaki arkası ve cephesi
tarik sağ tarafı Mehmet oğlu

Ahmet usta sol

tarafı Ahmet oğlu Mehmet usta hanelerile mahdut
bir bap hanenin tapuca kimse üzerinde mukayyet
olmadığından

nam ve uhdesine tescilini dava

edüp bu hususta bir gûna iddiayı mülkiyet edenler
varsa tarihi ilândan itibaren on beş gün zarfında
evrakı müspitelerini müstashiben Doğanbey mah
kemesine müracaat eylemeleri ilân olunur.

Hopa Hakimliğinden:

§
Yalvacın Pazaraşağı

efendi

oğlu müteveffa Mustafa zevcesi olgun yaş Ayşe

mahallesinden Ethem

Kise karyesinden Balta oğlu müteveffa Meh

oğlu Nuri mahdumu Abdullah velisi Cemile ta

met kerimesi Hanife hanımın kariyei mezkûrede

rafından mahallei mezkûreden Ethem oğlu Meh

vaki gövardaşi toku demekle maruf ŞarkanÇa-
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kır oğlu Mustafa garben dere şimalen Köse zade
cenuben ırmak ile mahdut bir kıta bahçe arazi
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Rize vilâyeti Kurayi seb'a nahiyesi sulh hukuk
mahkemesinden:

ve cebhesi ve arkası ve yemini, yesarı işbu arazile

Kurayi sab'â nahiyesinin Kirezli kariyesinden

mahdut ve derununda üç odayı müştemil bir bap

Köse oğlu Ismailin kariyei mezkûrede kâin ta

hane ile bir bap anbar ve kariyei mezkûrede

rafları tarikiâm ve üç tarafı sahibi hane ile mahdut

vaki Azosota demekle

beşyüz kuruş kıymetinde bir bap hane ile taraf

maruf sarkan Balta oğlu

Mustafa garben Köse zade Hamdı efendi cenu

ları iki taraftan tariki âm ve bir taraftan

Köse

ben tepe şimalen dere ile mahdut iki kıt'a arazi

oğlu Osman ve halil tarlası diğer taraftan Köse

ile bir bap hane ve birbap anbarın 35 seneyi

oğlu Mehmet veresesi tarlasile mahdut yine beş

mütecaviz bir zamandan beri tahtı tasarrufunda

yüz kuruş kıymetinde bir kıt'a tarlaya nizasız

bulunduğu ve tapuca mukayyet olmadığı anlaşıl

ve fasılasız yirmi seneyi mütecaviz malik sıfa-

mış .olmakla tarihi ilândan

tile vaziulyet olup tapuca gayri mukayyet bu

itibaren 20 gün zar

fında alâkadaranın Hopa mahkemesine müracaat

lunduğundan namına tescilini talep

ları ilân olunur.

binaen istihkak iddiasında bulunan alâkadaranın

eylemesine

muhakemenin muallak bulunduğu 24 mart 929
pazar gününden evel Kurayi sab'a sulh hukuk
Hopa hakimliğinden:
"Hopanın

mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur.

Bucak kariyesinden

Hilmi Efendinin kariyei

şehir

zade

mezkûrede vaki bir

tarafı lebi derya, bir tarafı

Çokadar

oğlu ve

iki tarafı kavak dibi ile mahdut tulen onbir
aTzan

dokuz metrodan ibaret bir kıt'a

arazi

müteveffa ceddi şehir zade Ali Efendiden intikalen yirmi beş seneyi mütecaviz bir zamandanberi'-tahtı

tasarrufunda

bulunduğu ve tapuca

mukayyet olmadığı anlaşılmış olmakla tarihi ilân
dan itibaren 20 gün zarfında alâkadaranın Hopa
mahkemesine
veffayı

müracaatları aksi takdirde müte

mumaileyhin vereseleri namına tapuca

tescil edileceği ilân olunur.
Eğirdir

Siverek Hakimliğinden :
Sivereğin Camükebir mahallesinde Acem za
de Hacı Hüseyin oğlu Veysi efendi Sivereğin
Camükebir mahallesinde sarkan Aliye hanım
garben şeyh efendi haneleri şimalen tariki âm
ile mahdut bir bap haneyi hemşiresi medine vefatile kendisi 20 seneyi mütecayiz müddettenberi
bilâ niza ve fasıla tasarruf eylemekte olduğun
dan olbaptaki veraset senedi mucibince namına
tescilini talep eylemekte olduğundan bu bapta bir
itirazı olanların bir ay zarfında Siverek tahkikat
hakimliğine müracaat eylemesi lüzumu ilân olunur.

Asliye mahkemesinden:

Eğirdirin yaka afşar kariyesinden Mehmet oğlu ismailin hudut ve müfredatı zirde muharrer
"27 dönüm "3 evlek tarlasının senetsiz tasarrufattan bulunduğundan tescili istenilmiş -ve
muhakemesi 18-mart - 929 pazartesi gününe bırakılmıştır bu müddet zarfında mülkiyet iddiasın
da bulunacakların Eğirdir sulh' hukuk mahkemesine müracaat eylemeleri ilân olunur.
Cinsi
mevkii
hududu
dönümü
Tarla
yanbacakta
Mehmet C. Recep
kösöğünde
harım
ve sazlık
tarla
dolamb cta

15

0,3
10
27 3

Şa; ayan oğlu Recep ğa: Çay, Şi: ibat oğlu
Şa: tarik, ğa: çay, şi: tarik, C: munla Sala
Şa: Hacı mehmet ğa: cebel şi: Recep C: tarik
Şa: Hacı Veli ğa: tarik şi. İbrahim çavuşun mehmet
yekûn

C: cebel

27 Şubat

1929
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§
Evirdirin Demir kapı mahallesinden dokuz oğlu Hacı Velinin hudut
harrer 72 dönüm tarlası senetsiz tasarrufattan

bulunduğundan

ve müfredatı zirde mu

tescili istenilmiş

ve muhakemesi

20 - 3 - 929 çarşamba gününe bırakılmıştır bu müddet zarfında mülkiyet iddiasında

bulunacakla

rın Eyirdir asliye hukuk mahkemesine müracaat eylemeleri ilân olunur.
Kıymeti

("insi

20

tarla

Mevkii

donum

kızlar harımında

Hududu

30

Sarkan Hacı Mustafa oğlu veresesi garben
tarik şimalen yüzbaşı oğlu İbrahim Cenu
ben İmam oğlu ve Hacı Halil veresesi.

20

"

deli İl yas beleği

"

kalın kilisa

30

Sarkan tarik garben Hacı İsa oğlu İbrahim
şimalen tarik cenuben et oğlan oğlu ibrahim

15-55

12-72

Sarkan, Şimalen Yunus
cenuben ismail tarlaları.

garben

Numan

Eyirdirin barla nahiyesinden Mümin oğullarından Ömer oğlu Mehmedin hudut ve müfredatı
zirde muharrer 557 dönüm 2 evlek tarlasının senetsiz tasarruftan bulunduğundan tescili istenilmiş
\e muhakemesi 20-3 929 çarşamba gününe bırakılmıştır. Bu müddet zarfında mülkiyet iddiasında
bulunacakların Eyirdir Sulh hukuk mahkemesine müracaat eylemeleri ilân olunur.
Cinsi
Mevkii
Dönümü
Hududu
Tarla

Akkeçilide

6

Sarkan: Topal Mehmet
garban
mehmet
şimalen
ve
cenuben tarik.
"
Deniz Ge. tarik Şi. C e b t l Ce. Çalık Osman.
"
Topal Mehmet ga. ve ce. tarik şi. cebel
"
Yetim mehmet ga. Çalık Osman şi. ce tarik.
"
Çalık Osman ga. ve ce. tarik şi. yetim Mehmet.
"
Tarik ga. şi. ve ce. cebel.
"
Çalık Osman ga. yetim Mehmet şi. tarik ce. cebel

9
6
6
6
3
1
0,2
10
1
3
1
3
2

Igole alanı
Akkeçili

"
"
"
"
"
"
"

Yetim mehmet ga. topal Mehmet şi. Osman ce. cebel
Deniz ga. yetim mehmet şi. tarik ce. tarik.
Süleyman ga. Mehmet şi. ce. tarik
Çatık Mehmet ga. yetim Mehmet şi. tarik ce. mehmet
ga. ce. cebel şi. tarik.
Mısırlı Hasan ga. Çalık Osman şi. cebel ce. tarik.
Süleyman ga. Topal Mehmet şi. Deniz cenuen tarik.

57

yekûn

§

iddiasında

Eyirdir hacı şıh mahallesinden Bayraktar oğlu
Yaşarın Eyirdirin boğaz ova
Kaylan oğlu

yasası yolda sarkan
garben

bayraktar

oğlu A l i veresei şimalen Hüseyin Ağa

Osman veresesi

oğlu A l i

berber bağlarıve cenuben tarik ile mahdut bir kıt'ada üç evlek bağı senetsiz tasarrufattan
duğundan tescili istenilmiş

ve

bulun

muhakemesi

3-1929 çarşamba gününe bırakılmıştır.

20-

Mülkiyet

Eyirdir sulh

bulunanların
hukuk

bu

müddet

mahkemesine

zarfında

müracaatları

ilân olunnr.

Eyirdir

İmaret

mahallesinden

Mehmedin

mezkûr

mahallede

tarafı

Avar

oğlu

iki tarafı yol bir

dingil eğlu veresesi ve bir tarafıda Kerim

paşa oğlu Ahmet hanesile mahdut bir bap ha-
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nesi senetsiz tasarrufattan bulunduğundan

tescili

27 Şubat 1929

ve tavşan

oğlu Mehmet ve

tarik ile mahdut

istenilmiş ve muhakemesi 18 mart 1929 pazar

bir bap hanesi senetsiz tasarruftan bulunduğundan

tesi

tescili

gününe bırakılmıştır

mülkiyet iddiasında

bulunanların bu müddet zarfında

Eyirdir sulh

hukuk mahkemesine müracaatları ilân olunur.

istenilmiş

ve muhakemesi

18 mart 929

pazartesi gününe bırakılmıştır. Mülkiyer iddiasın
da bulunanların

bu müddet

zarfında

Eyirdir

sulh hukuk mahkemesine müracaatlan ilân olunur

§
Egirdirrin bağıllı
Mehmet kerimesi

kariyesinden mercan oğlu

Katmanın validesinden mev-

rus karye dahilinde mezar ardı mahalde
mercan oğlu karısı

Şerife

sarkan

garben Ali kâhya

oğlu molla Hüseyin şimalen Hacı Ahmet oğlu
Musa Cenuben Musa oğlu Mehmet tarlalarila
w

mahdut "25„ dönüm 2„ evlek tarlası senetsiz
tasarrufatta bulunduğundan tescili istenilmiş ve
muhakemesi 16-3-929 cumartesi
kılmıştır
müddet

mülkiyet

iddiasında

gününe bıra

bulunanlarin bu

zarfında eğirdir sulh Hukuk Mahke

mesine murcaatları ilân olunur.

Salihli icra dairesinden :
Salihlide ismail efendiye.
Salihlinin Hamidiye mahallesinden İsmail
oğlu Mehmet Tevfik efendinin kâtibi adil senediyle
Reşadiye mahallesinden Bekir Hoca oğlu Ali
Kemal zimmetindeki 172 lira matlubunun temini
istifası için daireî İcrace tastir kılınan ihbarname
üzerine merkumun ikametgâhı meçhul kalmasına
mebni icra kanununun 40 inci maddesi mucibince
ilânen tebligat ifrsına karar verilmiş olduğundan
borcunuzu bir mah -/arfnıda daireî İcraya müracaatla
eda ve itirazınız varsa sert eylemeniz lüzumu
ihtar ve aksı takdirde icraya devam 'olunacağı
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.

§
Eyirdirin cami

mahallesinden

semerci zade

Ömer Fevzi efendinin aklugâr karyesi taş dibek
mevkiinde sarkan kurtlu dere garben taş şimalen
ark ve Mehmet ağa tarlası cenuben Hafız Mah
mut tarlası ile mahdut bir kıtada 12 dönüm ve
kuruca ovada sarkan Mehmet ağa veresesi gar
ben hafız Mahmut tarlaları şimalen akçe punar
cenuben

ark ve tarik ile mahdut bir kıta

iki kıtada ceman 22 dönüm tarlası
sarrufatta bulunduğundan
muhakemesi

10

senetsiz ta

tescili istenilmiş

ve

16-3-929 cumartesi gününe bıra

kılmıştır. Mülkiyet iddiasında bulunanların Eyir
dir sulh hukuk mahkemesine

müracaatları ilân

olunur.

§
Eyirdirin Ağa mahallesinden Şelli oğlu Hacı
Mustafenın mezkûr mehallede vaki Hafız Eyyep

Merefte Sulh mahkemesinden:
Merefteden Hakkı paşa zade Ahmet Hakkı
efendile dört nefer şerikinin öteden beri bilâ
fasıla ve bilâ niza tahtı temellük ve tasarruflann da
olup Mereftenin Gamikebir mahallesinde kâin ve
bir tarafı müteveffa Mustafa efendi veresesi ve
üç tarafı yol cedit hudutlarile mahdut arsanın
nısfı ile mecmuı üzerinde mebni bulunan hane
ve müştemelâtı uhdelerinde gayri müseccel olma
sına ve bunların 144 sehim itibarile seksen iki
sehmi kendisine ait bulunmasına
mebni bu
miktarının uhdesine tescilini talep etmiş oldu
ğundan buna karşı tasarruf iddiasile itiraz et
mek isteyenlerin tarihi ilândan itibaren bir ay
zarfında Mercfıe sulh mahkemesine müracaat
etmeleri ilân olunur.
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§
Merel'teden müteveffa bakkal Süleyman ağa
veresesindan zevcesi Naciye hamla oğullari Ali
ve İsmail ve kızları Emsal ve Fatma aralarında
mütehaddis ezalei şuyu davasının icra kılınan
muhakemesinde müddei aleyhimden İsmail namı
na gönderilen davetiye bilâ tebliğ iade kılın
masına ve halen Marsilyada bulunduğu anla
şılan ve ayni zamanda hakiki adresi bilinmeyen
mumaileyhe usulü dairesinde tebligat icrası kabil
görilememesine mebni ilânen tebligat icrasına
karar verilmiş ve muhakeme 11-3-929 pazarte
si günü saat 10 a talik kılınmış olduğundan
mumaileyhin vakti mezkûrda Merefte sulh mah
kemesine gelmesi veya bir vekil göndermesi
aksi halde muhakemeye gıyaben bakılacağı ilân
olunur.

Sayfa 6681

usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi
mucibince müddei aleyhe ilanen tebligat icrası
karakir olduğundan tayin olunan 929 senesi mar
tın 19 uncu sah günü saat 14 de müddei aleyhin
İnegöl Hukuk dairesinde hazır bulunması veya
bir vekil göndermesi ve gelmediği takdirde hak
kında gıyaben tahkikat ve muhakemeye devam
olunacağı ilan olunur.

Doğanbev Sulh Hakimliğinden:
Doğanbeyden takyeci oğlu Süleyman mahdu
mu Hilmi efendi
tarafından

vekili

Doğanbeyden

Mehmet Lütfi
uzun Mehmet

efendi
oğlu

Mehmet efendi zevce?i Ayşe ve başağanın Ahmet
zevcesi Dudu hanımlar vekili Süleyman

Lütfi

efendi aleyhine ikame eylediği kasabai mezkûrrun sokakbaşı mahallesi

nam

mevkiinde kâin

sağ tarafı sürit oğlu Hasan sol tarafı

çola zade

İsmail efendi arkası kapıcı oğlu vereseleri hanesi
Çorlu mahkemesinden:
Çorlunun Çevrimkaya kariyesinden Osman
kerimesi Seherin müddaaleyh zevci kariyei
mezkûreden Mehmet oğlu Ali aleyhine ikame
olunan boşanma davasından dolayı merkum
namına yazılan davetiyede ikametgâhının meç
hul olduğu anlaşılmakla bila tebliğ iade idildiğinden tahkikat için tazin kılinan 30-3-1929
cumartesi günü saat 13 de merkumun Çorlu
mahkemesine gelmesi vaya bir vekili kanuni
göndermesi lüzumu ilân olunur.

cephesi tarik ile mahdut hane tapuca kimse
üzerinede mukayyet olmadığından nam ve uhdesine
tescilini telep eylemiş
hususta bir güna

bulunmasına

mebni bu

iddiayi mülkiyet eden var ise

tarihi ilândan itibaren yirmi gün zarfında evrakı
müspitelerini müstashiben Duğanbey mahkemesine
müracaat eylemeleri ilân olunur.

Çerkeş asliye mahkemesinden:
Çerkeş

kasabasının

Okçular

mahallesinden

Sipahi oğlu müuv°ffa Kadir kerimesi Ayşe tara
fından Çerkeşin karamuklu mevkiinde sarkan yol
garben harbacı oğlu şimalen Sipahi oğlu kerimesi
İnegöl Huk

laKÎmliğinden :

Inegölün Mahmudiye mahallesinden Hasan
kızı Kâmile hanım tarafından kocası Balikesirde
otomobil bölüğünde Ethem oğlu Mustafa aley
hine ikame ettiği boşanma davası hakkında müd
dei aleyhe gönderilen

davetiye üzerine terhis e-

dildiği vaki iş'ardan ve mahallede olmayıp ika
metgâhı de meçhul olduğu mahalle heyeti jhtiyariyesi meşruhatır dan anlaşılmış olmakla hukuk

Şerife cenuben Sipahi oğlu kerimesi Emine ile
mahdut müfrez bir buçuk dönüm

miktarı tarla

nın dört hissede bir hissesi pederi Sipahi oğlu
müteveffa Kadirden kendisine

intikal ettiğinden

bahisle uhdesine tesciline karar verilmesini talep
eylemiş ve mahkemece de emvali gayri menkulei
mezkûreyi üzerine temellük ve tasarruf iddiasında
bulunanların tarihi ilândan itibaren bir ay zarfın
da mahkemeye müracaatları hususunun ilânına
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olduğundan alâkadaranın müddeti
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eylediği mebaliği müddeti muayyenesi

zarfında

mezkûre zarfında Çerkeş sulh hukuk mahkeme

tediye etmediğinden eytam sandığına vefaen mefru

sine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

bulunan kasabai mezkûrenin seray caddesi mev
kiinde yemini halvacı bekir yesari İsmail onbaşı
hane ve ahur arkası sahibi mülk cephesi catte

Haymana mahkemesinden:

ile mahdut ve iki yüz atik arşundan ibaret bulnan

Haymanada mukim kadı sabık Hasbi Efendi

bir bap furunda merkum Osmanın hissesi olan

nin Haymana emval ve eytam sandığından ıstidane

yirmi dört sehimden itibarile yirmi sehmi ol-

eylediği mabaliği müdddeti mezkûresi zarfında

babdaki müzayede kaimesinde muharrer tarihden

teaiye etmediğindan

itibaren kırk beş gün mürurunda ihalei eveliyesi

mefruğ

eytam

sandığına

vefaan

ve merhun bulunan kasabayı mezkû-

ve onbeş gün sonra da ihalei katiyesi icra kılınmak

renin tatai mahallesinde yemini yol yesarı Hacı

üzere meskii müzayedeye

Salih hanesi arkası tatar can bey cephesi yol

dan talip olanların kıymeti muhammenesi olan

ile mahdut bir bap hanesi olbabtaki müzayede

altıyüz liranın yüzde on nisbetindeki pey akça

kaimesinde muharrer tarihten itibaren kırk beş

sını

gün müddetinde ihalei eveliyesi ve onbeş gün

caatları ilan olunur.

vazedilmiş olduğun

mustashaben Haymana mahkemesine müra

sonrada ihalei kafiyesi icra kılınmak üzere mü
zayedeye vazedilmiş olduğundan talip olanların
kıymetti muhamminesi olan 300 liranın yüzde

§

onu nisbetinde pey akçesini mustahsiben Hay

Haymananın sari göl kariy esinden tekaüt
Hacı kerimesi Fatma Haymana emval ve eytam
sandığından istidane eylediği mebaliği müddet mu
§
ayyenesi zarfında tediye etmediğinden eytam san
Haymanada mukim kurt Ahmet oğlu Memedin dığına vefaen mefruğ ve merhun bulunan karyede
Emvali eytam sandığından istidane iylediği mebaliği kuyuni namdigeri eski veran mevkiinde sarkan
müddeti muayyenesi zarfında tediye ermediğinden yol garben Hasan tarlası şimalen Hacı cenuben
Haymana eytam sandığına vefaen mefruğ ve çeşme yolu ile mahdut yirmi dönüm atik tarlanın
merhun bulunan yemini yesarı arkası Kımis dörtte üç sehmi olbaptaki müzayede kaimesinde
cephesi cadde ile mahdut iki yüz atik arşun muharrer tarihten itibaren kırk beş gün mürurunda
sırf mülk hanesi olbabtaki müzayide kaime ihalei evveliyesi on beş gün sonrada ihalei kat'sinde muharrer tarihten itibaren kırk beş gün iyesi icra kılınmak üzre iki mah müddetle müza
mürurunda ihalei evveliyesi ve on beş gün son yedeye vaz edilmiş olduğundan talip olanların kıy
rada ihalei katiyesi icra olunmak üzere iki mah meti muhammenesi olan yedi yüz elli beş liranın
müddetle müzayideye vaz edilmiş olduğundan yüzde onu nispetindeki pey akçesini müstashiben
talip olanrın kıymet muhammenesi olan beş yüz Haymana mahkemesine müracaatları ilân olunur.
liranin yüzde onu nispetindeki pey akçesini
müsteshiben Haymana mahkemesine müracaatları
ilân olunur.
mana mahkemesine

müracaatları ilân olunur.

Haymanada mukim Sivrihisarlı Ali Efendinin

§
Haymanada mukim kayserili Osman ağanın
haymana emval ve eytam sandığından istidane

Haymana Emval ve Eytam sandığından istidane
eylediği

mebaliği

müddeti muayyenesi zarfında

tediye etmediğinden

eytam sandığına

vefaen
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mefruğ ve merhun bulunan kasabai mezkurenin
pazar mevkiinde tahtani ve fevkani otuz gözden
ibaret bulunan cenup, garp ve şimali tarikiam
ve ciheti şarkisi topal Petro ve Istipan mağazalarile mahdut handaki mumaileyhin hissesi olan
on beş göz oda olbaptaki müzayede kaimesinde
muharrer tarihten itibaren kırk beş gün müru
runda ihalei eveliyesi ve onbeş gün sonrada
ihalei kat'iyesi icra kılınmak üzere iki mah müd
detle müzayedeye vazedilmiş olduğundan talip
olanların kıymeti muhammenesi olan 1500
liranın yüzde on nisbetindeki pey akçesini mustashiben Haymana mahkemesine müracaatları
ilân olunur.

rurunda ihlei evveliyesi ve on beş gün sonrada
ihalei kafiyesi icra kılınmak üzere iki mah müd
detle müzayedeye vaz edilmiş olduğundan talip
olanların kıymeti muhamminesi olan 500 liranın
yüzde on nispetindeki pey akçesini mustashiben
Haymana mahkemesin müracaatlarl ilân olunur.

Haymana da mukim Ömer oğlu Mehmet namı
diğeri

Memişln

Haymana Emlak

sandığından istidane
muayyenesi
sandığına

ve Eytam

eylediği mebaliği müddeti

zarfında tediye etmediğinden itam
vefaen mefruğ ve merhun bulunan

kasabai mezkurenin Tatar mahallesinde yemini,
yesari ve cephesi yol arkası kalaycı Ahmet haHaymana sandık emini Ahmet efendinin em

nesile mahdut ve 770 zürradan ibaret hanesi

val ve eytam sandığından istidane eylediği meba-

olbaptaki müzayede kaimesinde muharrer tarihten

liğin müddeti muayyenesi zarfında tediye etme

itibaren kırk beş gün mürurunda ihalei evveliyesi

diğinden eytam sandığına vefaen mefruğ ve mer

ve on beş gün sonrada ihalei kat'iyesi icra kı

hun bulunan kasabai mezkurenin Seraz mahal

lınmak üzre iki mah müddetle müzayedeye vaz

lesinde yemini suk yesarı temurci Mustafa hanesi

edilmiş olduğundan talip olanların kıyeti muham

arkası cephesi yol ile mahdut'vc 200 zira atikten

minesi olan 800 liranın yüzde

ilbaret bulunan hanesi olbaptaki müzayede kaime

pey akçasını mustashiben Haymana mahkemesine

sinde muharrer tarihten itibaren kırkbeş gün mu-

müracaatları ilân olunur.

on nispetindeki

Salihli icrasından:
F g"
B

Mevkii

3

§ B
— 3

S

n

Nevi ve evsafi

Sehim mıktari

Hududu

Lira
1

2
3

Hükümet civarı

500

20 metre terbiinde ahşap
zemini toprak ve tahta kepenkli dükkân

24 metro terbiinde ahşap
zemini toprak ve tahta
kepenkli dükkân
800 49 metro terbiinde ahşap
zemini toprak ve tahta kebenkli
dükkân

264
34

senimden
sehimi

Sağ ve solu sahibi mülk
dükkânları, arkası sahibi
mülk arsası cephesi hükü
met caddesi

600

Sağı sahibi mülk sulu, ar
kası sahibi mülk arkası ve
cephesi hükümet caddesi
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3

E
Mevkii

Niev ve evsafı

Sehim miktarı

mülahazat

Lira
>

"

3

7

1000

Hamam sokağı 1500

49 metro terbiinde ahşap
zemini toprak iki kapu
müteaddit pencere ve bir
ocaklığı havi kahve hane
Tahtani üç oda bir matbah ve bir halâ ve bir yüz yirmi se tulumba ve kırk metro himde otuz dört

Sağ ve arkası sahibi mülk
arsası ve solu Alâiyeli hacı
İsmail ağa ve cephesi yol
tarafeyni yol ve
Sadık
efendi gavaklığı ve Hakkı
efendi arsası

terbiinde havluyu havi bir sehim
bap ahşap ev
Sarkan ve cenuben yol gar
Yurt yeri
4400 Sekiz dönümü kart çekir
ben
bakkal Ömer efendi
deksiz ve on iki dönümü
bağı şimalen hacı Şevki ebir yaşında keza çekirdeksiz
fendi bağı ile mahdut
üzüm bağı derununda tah
tani ve üstü keremitli dam
ve dört incir ve otuz kavak
ve üç ayva ve bir elma ve
üç vişne ve bir] sügüd ve
bir nar ve on beş erik Bğacı
ve bir gül fidanını havi bağ
*T
Salihlinin hamidiye mahallesinde mukim Filorina mübadillerinden Ramazan ve Hamidin Salih
linin camii atik mahallesinde iken elyevm İzmirde bayraklı mahallesinde ikamet eden Hacı Rıza
zade Mehmet Ziya efendi zimmetinde bir kıt'a kâtibi adil senedi ile matlupları olan iki bin beş
yüz liranın te'mini istifası zımnında balâda mevki ve kıymeti muhammene ve nev evsafı ve mikdarı
siham ve hududu gösterilen dört dükkân ve bir kahvehane ve bir ev ve bir bağdaki hisseleri otuz
gün icra edilen müzayede neticesinde talibi üzerine ihalei evveliyesi icra kılınmış ve tarihi ilân
dan itibaren on beş gün müddetle ihalei katiyesi zımnında ilânı kararkir olmuştur. Talip olan
ların yüzde on pey akçesini müstashiben Salihli icra memurluğuna veya münadiye müracaattan
ilân olunur.
Artuvin asliye mahkemesinden:

Mevkii dönüm
Mark

5

cinsi
çayr

hududu
Sarkan kadı oğullarından

Molla Mustafa çayın

şimalen kayalık garben Neşet ağa çayın cenuben
ermeni Şamaktan metruk çayır,
Mikâle

3

çayır

sarkan dere şimalen tarikiam, yol; garben Mustafa
çayırı, cenuben dere

Mikâlet

3

çayır

sarkan

kara Mahmut çayırı

şimalen Arif hoca

oğlu çayırı garben göl cenuben osman
çayır.

oğlu Ali

5? Şubat 1929
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Çamankelt

dönüm
2,5
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hududu

cinsi

tarla

sarkan Aziz Mehmet tarlası şimalen tarikiam
yol garben Ali oğlu Bekçan çayırı cenuben dere
Çamankelt
2
sarkan Aziz Mahmut tarla ve çayırı şimalen
tariki am garben Aziz oğlu Mehmet tarlası
cenuben dere.
Çakitro
1
tarla
sarkan ermeni Mamelden metruk tarla şimalen dere
garben Darı oğlu Osman tarlası cenuben çahlık
Çakitro
3
tarla
Sarkan çakodan metruk tarla şimalen tariki âm
garben çalılık ve Osman tarlası.
Çakitro
1,5
çayır
Sarkan dere şimalen dere garben çalılık cenuben
çalılık.
2
kozan tarla
Sarkan ermeni Tomastan metruk çayır şimalen
çalılılk garben mehmet ağa tarlası cenuben erme
ni Tomastan metruk tarla,
Küçükgil
çayır ve tarla
sarkan Behlül ağa çayırı şimalen tariki am garben
Ali oğlu Bekçan tarlası cenuben çalılık ve taşlık,
Küçükgil
tarla
sarkan Mehmet ağa çayırı ve yol şimalen çalılık
gırben tariki am cenuben Hamit ağa çayırı,
Köyiçi
tarla
sarkan Molla Osman tarlası şimalen Yakup tarla
1,5
sı garben Yakup tarlası cenuben Mahmut tarlası,
Köyiçi
tarla
sarkan tariki am şimalen dere garben dere cenu
1,5
ben Molla Behlul tarlası.
Köyiçi
tarla
sarkan kurt oğlu Süleyman tarlası şimalen
0,25
kendi hane arsası garben yol cenuben Hasan
tarlası.
Köyiçi
]
Sarkan ermeni Antondan metruk tarla şimalen
0,25
Ne^et ağa tarlası garben vakıf tarla cenuben
petev tarla.
1
çayır
Sarkan molla Yakup zevcesi Sabire şimalen
pertev çayırı garben cezair çayırı cehuben Neşet
ağa çayırı
Çamandar
3,5
bahçe ve.tarla
Sarkan tariki am şimalen kayacık garben
Hamit ağa tarlası cenuben tariki am
Çamandar
1
'
Sarkan yakup tarlası şimalen tariki am gar
ben dere cenuben dere
Mezraa mevkii
1 bap hane
Ön tarafı Isma'l tarlası sağ tarafı ismail har
manı arkası yol sol tarafı yol
Nezara
harman merek
Sarkan kendi tarlası şimalen yol garben yol
cenuben ismail tarlası
Köyiçi
harman
Sarkan yol şimalen Molla osman çayırı gar
ben Darı oğlu Mustafa tarlası cenuben bir bap
hane
Balâda hududu erbaalarile mevkileri mahdut ve muharrer on iki kıt'a tarla ve altı kıt'a çayır
ve bir bap hane ve iki harman ve iki merek ve iki hane arsası Aydanoçun Aydın kariyesinden
Abdülâziz ağa oğlu Osman ağanın pederinden mevrusen senetsiz ve kaytsız olarak elli altmış
seneden beri müstakilen uhdei temellük ve tasarrufunda olduğundan namına kayt ve tesciline
hüküm itasını talep eylemiş olduğuna mebni mezkûr emlâk ve arazı hakkında bir güna iddiayı
istihkak eden bulunduğu taktirde tarihi ilândan itibaren iki mah zarfında Artüvin mahkemesine
müracaat eylemeleri ilân olunur.
t a r

a

t a r

a
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Aziziye asliye hukuk mahkemesinden:
Kariyesi
Deve deresi

Mevkii
"

Cinsi

dönümü

Tarla

3

Ilddudu
Sarkan dere garben dağ şimalen

Musa cenuben

Hasan tarlalarile mahdut bir kn'a tarla
"

"

"

"

4

Sarkan dağ garben dere şimalen Abdulkadir cenu
ben Osman tarlalarile mahdut bir kıt'a tarla

"

"

1

Sarkan dere garben tepe şimalen Osman cenuben
Hacı Ali efendi tarlalarile mahdut bir kıt'a tarla

"

"

*

"

1

Sarkan tarüc garben Hacı Ali efendi şimalen

"

"

"

"

1

Sarkan Fethi garben dere şimalen Musa cenuden

Osman cenuban Hasan tarlalarile mahdut tarla
Fethi tarlarile mahdut bir kıt'a tarla
"

"

"

"

1

"

"

"

"

1

Sarkan dere garben tarik şimalen Musa cenuben
Musa tarlalarile mahdut tarla
Sarkan tepe garben dere şimalen Plasan cenuben
İsmail kâhya tarlalarile mahdut bir kıt'a tarla

"

"

"

"

3

Sarkan tarik garben tarik şimalen ismail ağa cenu
ben Ishak tarlalarile mahdut bir kıt'a tarla

"

"

"

"

1

Sarkan öz garben Hacı Ali efendi şimalen Mus
tafa cenuben tarik ile mahdut bir kıt'a tarla.

"

"

"

"

3

Sarkan cormuşun su garben Hacı Ali efendi
şimalen

Mustafa tarikiam ile mahdut bir kıt'a

tarla

"

"

"

"

2

Sarkan cormuşun suyu garben tarik şimalen
Mustafa cenuben fshak tarlalarile mahdut bir
kıt'a tarla
Akviran kariyesinden Hafız oğullarından İsmail ağa oğlu Hacı Ahmet efendinin Deve dere

sinde 20 seneyi mütecavuz nizasız ve fasılasız

tahtı tasarruf ve temellükünde

bulunan balâda

hudutları muharrer on bir parça tarlanın tapuca gayri müseccel bulunduğundan tescilile namına
tapu senedinin verilmesi hakkında hüküm itası merkum Hacı Ahmet efendi tarafından istida
kılınması üzerine tarihi ilândan bilitibar iki ay zarfında vaki iddia dairesinde mezkûr tarlaların
tescilinden dolayı kanunî ve hukukî sebeplere müsteniden
herhangi bir sebep ve suretle

kendilerini mutazarrır

olursa olsun mezkûr tarlalar üzerinde

addedenlerle

iddia hilâfına bir hakkı

mülkiyet dermeyan edebilecek kesanm alelusul Aziziye asliye hukuk mahkemesine müracaat eyle
meleri ve aksi takdirde müddei mumaileyh Hacı Ahmet efendi namına tapu senedi verilmesi |için
mezkûr tarlaların tapuca tesciline hüküm ita kılınacağı ve bu baptaki muhakemenin 12 mart 929
gününe talik kılındığı ilân olunur.

Hakimiyei Milliye matbaası
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IÇINDEKILER
Yürütme ve İdare Bölümü

Sayfa

Kararnameler
7593 Almanyanm Bremen ve Kolonya Şehirleri Türkiye Fahri Konsolosluklarına Tayin
Yapılması Hakkında Kararname

1

7595 Manisa Vilayetinin Soma Kazasında Kâin Olup İmtiyazı Nuri Aziz ve Faik Sabri
Beyler Uhdesinde Bulunan Liğnit Madeninden Üç Sene Daha Beşer B i n Tonilato
Üzerinden Resmi Nisbî Alınması Hakkında Kararname

1

7609 Bir Vekaletten İstifa Eden Muvazzaf Memurların Altı A y Müddetle Diğer Bir
Vekealetçe Tavzif ve Tayin Edilmesi Hakkında Kararname2

7612 Uşşak Tarakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi Esas Mukavelenamesinin 9-11-13-14
üncü Maddelerinin Merbut Şekilde Tadili Hakkında Kararname

İlanlar

