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K A N U N 

AĞILLAR HAKKINDA KANUN 

Kanun No : 1423 

Madde 1 — Bu kanunun neşrinden itibaren üç sene içinde koyun ve keçi sürülerinin ağıllarda 
kışlattırılması mecburidir. 

Madde 2 — Kışlakta yapılacak ağıllar her yerin âdet ve icabına göre sürünün miktarile müte
nasip büyüklükte ve hava ve ziya girmesine ve lüzumunda kolaylıkla temizlenmesine elverişli bir 
şekilde ve sürünün kar, yağmur ve vahşi hayvanlardan korunabilecek bir halde sağlam 
olarak yapılır. 

Madde 3 — Ağıllar için lâzım olan kereste Devlet ormanlarından hiç bir resim verilmeksizin 
usulüne göre kesilir. 

Madde 4 — Her yerin en büyük mülkiye memuru, ağılların bu kanundaki şartlara uygun 
surette yaptırılması için, bizzat veya alâkadar memurlar vasıtasıyla veyahut tensip edeceği zatler 
marifetile teftişat icra ve tedbirler ittihaz eder. 

Madde 5 — Yukariki maddede yazılı teftişin neticeleri peyderpey valiler tarafından İktisat 
vekâletine bildirilir. En eyi ağıl yapmış olanlara ıslahı hayvanat kanununun 27 inci maddesine 
tevfikan mükâfat verilir. 

Madde 6 — Arazilerini kışlak olarak sürü sahiplerine kiralamağı san'at ittihaz etmiş olan arazi 
sahipleri bu sürülere ait ağılı yapmağa mecburdurlar. 

Madde 7 — Birinci maddede gösterilen müddet bittikten sonra bu kanunda yazılı hükümlere 
mugayir olarak sürülerini ağıllarda kışlatmayan sürü ve arazi sahipleri Sulh mahkemesi kararile elli 
liradan ikiyüz liraya kadar hafif para cezasına makûm edilir. Tekerrürü halinde evvelce verilmiş 
olan mahkumiyet kararındaki miktarın iki katından aşağı olmamak üzere beş yüz liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Madde 8 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madda 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, İktisat Vekilleri memurdur. 

17/4/1929 
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K A R A R N A M E L E R 

Dahiliye Vakâletinden: 

1 — Ünye Kaymakamı Nuri beyin sınıfile 
Göynük Kaymakamlığına naklile yerine sınıfile 
Şavşet kaymakamı Besim ve Şavşet kaymakam
lığına birinci sınıfla Avni, Alâiye kaymakamı 
Halit Raci beyin sınıfile Nevşehir kaymakamlığı
na naklile yerine sınıfile Behisni kaymakamı 

Rüstem Fehmi ve Behisni kaymakamlığına sını
file Pervari kaymakamı Şemsettin ve Birecik 
kaymakamlığına sınıfile Suruç kaymakamı Zeki 
beylerin nakil ve tayinleri tensip edilmiştir. 

2 — İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

4/4/1929 

REİSİCUMHUR 
GAZİ M. KEMAL 

Dahiliye Vekili Başvekil 
Ş. KAYA İSMET 

§ 

1 — Münhal olan üçüncü sınıf mülkiye 
müfettişliğine İnegöl kaymakamı Servet beyin 
tayini tensip edilmiştir. 

2 — İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

14/4/1929 

REİSİCUMHUR 
GAZİ M. KEMAL 

Dahiliye Vekili Başvekil 
Ş. KAYA İSMET 

§. 

1 — Erzincan vilâyeti dahilinde bulunan 
Nazimiye kazası mezkûr vilâyetten alınarak E-
lâziz vilâyetine bağlanmıştır. 

2 — Bu kararnamenin hükmünü icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

14/4/1929 

REİSİCUMHUR 
GAZİ M. KEMAL 

Dahiliye Vekili Başvekil 
Ş. KAYA İSMET 

Maliye Vekâletinden : 

1 — 336 senesinde Yenişehir kazasının atiye 
kariyesi aşarını iltizam eden Mehmet ağanın 
mezkûr köy aşarını ahvali harbiye dolayısile 
cibayet edemediği hükmen sabit olmasına mebni 
iltizam bedeli olan 390 liranın aşar tahakku-
katından tenzili tensip edilmiştir. 

2 — İşbu kararnamenin icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİSİCUMHUR 
GAZİ M. KEMAL 

Maliye Vekili Başvekil 
Ş. KAYA İSMET 

İ L Â N L A R 
Maliye Vekâletinden: 

Pazarlıkla alınacak Zülfadıl içme suyunun 
25/4/29 tarihine müsadif perşembe günü saat 
on beşte ihalesinin icrası mukarrer bulunmuş 
olmakla talip olanların 115 lira muvakkat temi
nat akçesile birlikte o gün ve saatte Levazım 
idaresinde müteşekkil mubayaat komisyonuna 
gelmeleri. 

Gümrükler Umum Müdürlüğünden: 

1 — İslâhiyede istasiyon civarında memu
rinin ikametlerine ait daireyi de ihtiva etmek 
suretile bir Gümrük binası inşa olunacaktır. 

2 — Mezkûr inşaat 20 nisan 929 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile 

I münakaşaya konulmuştur. 
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3 — ihale Mersin Gümrüğü başmüdürlüğü 
tarafından yapılacaktır. 

4 — İhale 11 Mayıs 929 cumartesi günü 
saat 14 te Mersinde icra kılınacaktır. 

5 — Teklif olunan bedelin yüzde yedi 
buçuğu nispetindeki teminatı muvakkatelerin 
şartname mucibince Mersin Gümrük veznesine 
teslimi lâzımdır. 

6 — Şeraiti anlamak isteyenlerin Ankarada 
Gümrükler umum müdürlüğü levazım müdürlü
ğüne, Mersinde Gümrük başmüdürlüğüne mü
racaatları. 

Kütahya Jandarma yeni efrat Mektebi mü
dürlüğünden: 

Kütahyada 6 numaralı Jandarma mektebinin 
bir senelik et ve ekmek kapalı zarf usuliyle 
diğer kuru ve yaş sebzelerle mahrukat ve tenvi
ratı ki ceman otuz altı kalem erzakın aleni mü
nakaşa ile 20/4/1929 tarihinden 11/5/929 tarihine 
kadar yirmi bir gün müddetle münakaşaya vaz 
edildiğinden yevmi mezkûr cumartesi günü saat 
(15) de erzakın ihalei katiyesi icra kılınacağından 
talip bulunanlar % 7,5 teminatı muvakkate mak
buzları va sair icap eden evraklarile Kütahya 
Belediye dairesinde müteşekkil münakaşa ko-'] 
misyonuna ve şartnamesini almak ve öğrenmek 
arzu edenlerin vakit ve zemanile mektep müdü
riyetine müracaatları: 

ASGARİ AZAMÎ ERZAKIN CİNSİ 

100000 135000 ekmek 
5000 10000 sığır eti 
7000 9000 erkeç eti 

500 1000 koyun eti 

Ankara S . İ . M . Müdürlüğünden: 

Ankarada Anafartalar caddesinde 101 numa
ralı hanede ikamet eden doktor Abdullah oğlu 

Ahmet Cudi beyin 1334 senesi mektebi tıbbi
yeden almış olduğu 3009 numaralı tabip diplo
masını zayi eylediğinden nushai saniyesi verile
ceği cihetle evvelkinin hükmü olmadığı ilân 
olunur. 

Ankara İcra Riyasetinden: 

Emlâk ve Eytam Bankasına ipotek olup fu-
ruhtu tekarrür eden Ankarada emirler mahalle
sinde mescit sokağında kâin ve Aktarzade Ab
dullah efendi mahtumu Ahmet Necip efendiye 
ait olup canibi yemini İslamcızade Sayit Meh
met yesarı çıkmaz sokak ve Esmababa hanesi 
arkası Osmanlı Bankası ve Maliye tahsil şube
sinin ikamet eylediği emlâki milliyeye ait ma
ğaza cephesi tarik ile mahdut (12) rakamı ev-
baplı olup kapıdan girildikte sol tarafta bir ahır 
ve uzunca bir taşlık sol tarafta tahminen (13) 
metro murabbaında bir arsa bir matbah bir oda 
keza büyük bir oda ve derununda bir kiler üst 
kata bir merdivenle çıkıldıkta bir sofa sağ ta
rafta iki oda bir matbah bir halâ ve küçük bir 
koridor sağ tarafta büyükçe bir odadan ibaret 
taminen yüz yirmi metro murabbaı üzerine meb-
ni ahşap hane tarihi ilândan bilitibar ve hita-
minda katiyen ihalesi icra kılınmak üzere bir 
mah müddetle mevkii müzayedeye vaz edilmiş 
olmakla taliplerinin kıymeti muhammenesi olan 
iki bin liranın yüzde onu nispetinde pey akça-
siyle Şehremaneti münadisine ve fazla malumat 
almak arzu edenlerin 928/10911 numarayı 
müstashiben Ankara İcra Riyaseti Hukuk şube
sine müracaatları ilân olunur. 

Emlâk ve Eytam Bankasına ipotek olup 
furuhtu takarrür eden Ankarada üçtaş mevkiinde 
kâin ve mülga tetkiki hesabat komisyonu âza
sından Kemalettin Bey uhtei tasarrufunda bulu
nan şimalen Nizami Bey sarkan dört metro 
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genişliğinde ve ikiyüz kırk metro tolinde 
Kemalettin ve Mukbil beylerin arsası cenuben 
Kemalettin Bey garben çay ile mahdut ve iki 
kattan ibaret olup kapudan girildikte küçük bir 
koridor sağ tarafta büyük bir oda sol tarafta 
bir matbah bir halâ bir kömürlük ve üst katta 
merdivenle çıkıldıkta bir sofa üzerinde sağ ta
rafta bir oda sol tarafta büyükçe bir odadan 
ibaret olup Maarif Vekâleti Ihsaiyat müdürü 
Memduh beyin mahiye kırk beş lira bedeli icarla 
ba kontrato tahtı isticarında bulunan kerpiç ve 
ve taştan mamul olup tarafta ayrıca bir odun
luğu bulunan ve tahminen yüz metro murabbaı 
üzerine mebni ve derununda on adet eşcaarı 
müsmire ile on adet eşcan gayri müsmireyi 
havi ve yene tahminen yüz elli metro murab-
baında olan hane tarihi ilândan bilitibar ve 
hitamında katiyen ihalesi icra olunmak üzere 
bir mah müdetle mevkii müzayedeye vaz 
edilmiş olmakla talip olanların kıymeti muham
menesi olan bin beşyüz liranın yüzde onu nis
petinde pey akçasıyle Şehremaneti münadisine 
ve fazla malumat almak arzu edenlerin 28-6158 
dosya numarasını müstashiben Ankara İcra 
Riyaseti Hukuk şubesine muracaatlarl ve ihaleyi 
katiyesi son gününde dairei icrada hazır bulun
mayan müşterilerin de müstenkif addolunacakları 
ilân olunur. 

§ 
Büyük millet meclisi zabıt kâtiplerinden 

Ahmet Ramiz beyle hmşiresi Halise ve validesi 
Güllü hanımların uhdei tasarrufunda mukayyet 
olup Emlâk ve Eytam bankasına ipotek edilen 
ankaranın Hacı Murat mahallesinde yeşil ahi 
sokağında bir katlı 16-17 numaralı bir tarafı 
Tenekeci Mustafa hoca, diğer tarafı Bakırcı 
Hüseyin ağa ve Naim efendi haneleri ve arkası 
arsa ve cephesi Yeşil ağa camii sokağı ile mah
dut ve tahminen 210 arşun üzerine mebni olup 
kapudan girince taşlık büyük bir avlu ve bir 
asma ağacı ve bir matbah, bir oda, bir ahır 

I ve ikinci katta bir sofa üzerine üç odayı muh-
j tevi ve tamire muhtaç ahşap hene tarihi ilân-
| dan itibaren bir mah müddetle kanunu mahsu

suna tevfikan müzayedeye vaz edilmiştir. Müd
deti müzayede hitamında kat'iyyen ihale kılına
cağından talip olanların kıymeti muhammenesi 
olan 3500 liranın yüzde onu nisbetinde pey 
akçasını müstashiben dairei icraya veya Şehre
maneti münadisine dairemizin 928-138 Dosya 

ı numarasile müracaatları ve yevmi müzayedede 
{ bulunmayanların müstenkif ad kılınacakları ilân 

olunur. 

i 
i Emlâk ve Eytam bankasına ipotek olup 
j furuhtu takarrür eden Müteahhit Mehmet Saim 
ı beyin Ankaranın Türk yenice mahallesinde kızıl 
J bey caddesinde 21 rakkamı ebvaplı canibi 

yemini Hacı oğlu İbrahim hanesi, yesari asker 
Ohanis arsası arkası Binbaşı zade Hikmet arsası 

j cephesi tarik ile mahdut alettahmin 288 atik 
ve 165 cedit arşından ibaret arsa üzerine mebni 

' olup kapudan girilince bir taşlık sofa üzerine 
I iki oda bir kömürlük ve üst katta bir sofa 

üzerine üç oda bir halâ ve bahçeye nazır bir 
balkonu mevcut olup binanın alt katına mülsak 
arka cephesinde bir mutfak ve bir merdivenle 
çıkıldıkta bir sofa üzerine iki odayı ve bahçeyi 
ve üç adet bodrumu havi nim ahşap hanenin 
derunu yağlı boya elektirik tesisatını havi hane 

I tarihi ilândan bilitibar bir ay müddetle ve hita
mında kat'iyyen ihalesi icra kılınmak üzere mü
zayedeye vaz edilmiştir, talip olanların kıymeti 
muhammenesi olan 7000 liranın yüzde onu 
nisbetinde pey akçasile Şehremaneti münadisine 
ve fazla malumat almak isteyenlerin de icra 
dairesine 928-668 dosya numarasile müracaat
ları ve ihalei kat'iyye son gününde icra daire
sinde hazır bulunmayan müşşterilerden son 

' meşteriden maadasının müstenkif addolunacağı 
! ilân olunur. 
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Ankara İcra Riyasetinden; 

Emlâk ve Eytam bankasına borçlu ipotek 
olup furuhtu takarrür eden Mustafa Necmettin 
beyin mutasarrıf olduğu Ankaranın İğneci Bel-
kıs mahallesinde Mihace sokağında 8/1 rakkamı 
evbaplı canibi yemini Nesibe hanım hanesi ye-
sarı Necip usta hanesi arkası cami arsası ve 
cephesi tarikle mahdut ve ( 250 ) metrodan iba
ret arsadan ( 91 ) metrosu üzerine mebni olup 
iki kattan ibaret ve kapudan girince bir merdi
venle ikinci kata çıkıldıkta bir sofa üzerine dört 
oda bir mutfak bir banyo ve bir alafıranga ve 
bir alaturka halâ ve birinci kat marangozhane 
olan ve iki katta arkası ciheti bir balkon çıkın
tısı ve bahçesinde ayrıca iki adet ahşap iki oda
lı binası mevcut olan kârğir hane tarihi ilândan 
bilitibar bir mah müddetle ve hitamında katiyen 
ihalesi icra kılınmak üzere müzayedeye vaz edil
mekle talip clanların kıymeti muhammenesi olan 
on bir bin dokuz yüz liranın yüzde onu nispe
tinde pey akçasiyle' Şehremaneti münadisine ve 
fazla malumat almak arzusunda bulunanların da 
Ankara icra dairesine müracaatları ve ihalei 
katiyesi son günü dairei icrada saat 16 -17 den 
sonra bulunmayan müşterilerin müstenkif addo
lunacakları ilân olunur. 

§ 

Emlâk ve Eytam bankasına ipotek olup fu
ruhtu takarrür eden Ankaranın imaret mahalle
sinde deli hacı oğlu Ali ağanın mutasarrıf ol
duğu bir tarafı Ali efendi haneleri sol tarafı 
tarik arkası Ali efendi haneleri ve cephesi tarik 
ile mahdut ve tahminen (325) arşından ibaret 
arsa üzerine mebni kapudan girilince bir taş 
avlu bir oda iki odunluk bir matbah ve merdi
venden çıkıhnca bir sofa üzerine üç oda biri 
natemam olan işbu hane tarihi ilândan bilitibar 
bir mah müddetle ihalei katiye icra olunmak 
üzere mevkii müzayedeye vazedilmekle talip 
olanların kıymeti muhammenesi olan bin liranın 

yüzde onu nisbetinde pey akçasile Şehremaneti 
münadisine ve fazla malumat almak isteyenlerin 
icra riyasetine 928/5326 dosya numarasile mü
racaatları ve ihalei katiyesi son gününde hazır 
bulunmayan müşterilerden son müşterisinden 
madasının müstenkif addolunacağı ilân olunur. 

I 
i 

Tortum Asliye Mahkemesinden: 

Tortunun haho kariyesinden hacı Mehmet 
kızı Sultan ve Torunları Ahmet ve Mehmet ve
kili Ahmet oğlu molla Mehmet tarafından kari-

j yei mezkûrenin danzik nam mevkide nehri cari 
J Hasan paşa oğlu Hasan Sarı Halil oğlu İbra-
[ him çayırları ile mahdut bir kıt'a çayırı müe-
' kkillerinin baba ve büyük babaları tarafından 
f elli seneden beri malik sıfatile tasarruf ettiğin

den vereseleri namına tescili talep ve dava edil-
' diğinden muddeâbih çayır hakkında bir itirazı 

olanların tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında 
| beyan eylameleri aksi taktirde muamelei kanu-
, niye icra kılınacağı ilân olunur. 
1 § 

Tortumun nıhah kasabasının samsur mahal
lesinden Mehmet karısı Ayşe vekili kocası mu
maileyh Mehmet tarafından kasabai mezkûrede 
Agâh Bey oğlu Rasim Bey ve saire aleyhine 
ikame olunan taksim davasından dolayı ikâmet-

[ gâhı meçhul olduğu anlaşılan Rasim beye ilanen 
tebligat i cras ına karar verilmiş ve muhakeme 
7/6/929 pazartesi günü saat ona muallak bulun
muş olduğundan mumaileyhin bizzat gelmesi veya 

I vekil göndrmesi lazımdır aksi taktirde hakkında 
! gıyaben muhakeme icra kılınacağı hukuk usulü 

muhakemeleri kanununun yüz kırk ve yüz kırk 
birinci maddelerine tevfikan keyfiyet ilân olunur. 

j Mihalıççık Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Mıhalıççığın iki pınar köyünden yörük oğlu 
J Ömer karisi Emine hanımın kocası Ömer aleyhi-
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ne açtığı gaiplik davasının muhakemesinde Ö-
merin harbi umumide askere gittiği ve şimdiye 
kadar sağlığı ve ölümü bilinemediği anlaşılmakla 
kanuni medeninin 23 ncü maddesi mucibince 
muma ileyh hakkında bilgisi olanların Mihalıç
çık mahkemesine bildirmeleri ikinci olarak ilân 
olunur. 

İnegöl Asliye Mahkemesinden: 

> ""-ölün Sinan bey mahallesinden Talip 
kızı Bahtiyarın kocası ikametgâhı meçhul aydın 
oğlu Haşimin bir ay zarfında aile vazifesini ifa 
etmek üzere karısı hanesine avdet etmesi 
lüzumu ihtar olunur. 

Çerkeş Asliye mahkemesinden : 

Çerkeş kazasından Deli Halil oğlu Mustafa 
oğlu zevcesi kızıllar köyünden Kadir oğlu ke
rimesi müteveffa Şerifeden intikal eden ve 
karye hududu dahilinde bulunan 1 kıt'a Saman 
hanede olan 40 sehimden 2 sehimin kendisine 
ve üçerden altı sehimin oğullan Ahmet ve 
ismail uhdelerinde ve yine köy hududu dahilin
de Büyük çayır içinde ve bey çayırında ve 
çıtak tarlalarda olan 96 sehimden 6 sehim 
kendisine ve dokuzardan 18 sehimin oğulları 
Ahmet ve ismail üzerine tescilini talep eylemiş 
olduğundan mezkûr emlâk ve araziye karşı 
istihkak iddiasında bulunanların bir ay zarfında 
mahkemeye müracaat eylemeleri ilân olunur. 

Demirci Hakimliğinden: 

Demirci Muhasebei hususiyesile Demirci
nin iyice mahallesinde mukim Mamut çelebi 
oğullarından Hacı Hasan oğlu Nazlım ve Halil 
efendiler beyinlerinde mütekevvin tescil ve 
meni müdahele davasının cereyan etmekte olan 
muhakemesinde Demircinin Kasımfakih mahal

lesinde kâin şimalen kıran camii ve kısmen kı
ran mezarlığı sarkan ve cenuben mezkûr kıran 
mezarlığı ve garben yol ile mahdut kıran medre
sesi ile kütüphanesi hakkında alâkadar olanla
rın ilân tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
Demirci Asliye Hukuk mahkemesine müracaat
ları lüzumu ilân olunur. 

Pazar Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Pazar kazasının Bulebi süflâ karyesinde» 
imşir oğlu Osmanın kazayı mezkur Sulh hakim
liğine müracaatla îlastas karyesi hududu dahilinde 
vaki şarkanfdeğirmen harkı garben imşir oğhı 

| Yönüs tarlası şimalen kermıh oğlları cenuben 
J yine karmıh oğlu ile mahtut ve karşı tarla dimekle 
! maruf erazinin tapuca kaydı olmadığından uhte-

sine tescili merkum Osman tarafından dava 
edildiğinden başkaca iddiayi tasarrufta bulunacak, 
olanlar varsa onbeş gün zarfında Pazar sulh 

I hukuk mahkemesine müracaatları ilân olunur. 

Mut İcrasından: 

Çocuklarının nafakasından dolayı mülâzim 
oğlu Şükrü efendinin Meydan mahallesindeki 
hane ve arsası (600) lira ve mirahur kariyesinin 
görmüt mevkiindeki (4) dönüm tarlası (100)ı 
lira vedevecikara ağaç mevkiindeki (12) dönüm 

I tarlası (421) lira gene kara ağaç mevkiinde (6)* 
dönüm tarlası (110) lira (25) kuruş ve Tolbinar 
mevkiinde (16) dönüm tarlası (250) lira ve 
mirahur göktaş mevkiinde (12) dönüm tarlası. 
(315) liraya ihalei kafiyeleri müşterileri üzerine 

\ icra kılınmuş olduğundan tarihi ilândan itibaren 
j üç gün zarfında borcun tesviye edilmediği 

takdirde ve memuru huzurunda ferağını verme
diği halde icra marifetile muamelei ferağiyesi 
icra kılınacağı tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 
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Hozat Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Hozat kazası evkaf komisiyon Reisi müftü 
Ahmet efendi imzasile verilen 19 şubat 1929 
tarihli istidada nefsi Hozatta vaki ve Hozat camii 
şerifi evkafından sarkan ve cenuben yol şimalen 
cami havlusu garben vakıf dükkânı ve yine sar
kan ve garben vakıf dükkânı şimalen cami hav
lusu cenuben yol ve yine sarkan vakıf dükkânı 
garben cenuben yol şimalen dükkân arsası ve 
yine sarkan şimalen yol garben vakıf hanesi 
cenuben nacar zade dükkânı ile mahdut ve ale-
ttertip 79 80 81 524 3745 umum numaralı beş 
dükkân ile sarkan cami havlusu garben yol şima
len cami arsası cenuben vakıf dükkânı ve yine 
sarkan cami havlusu garben yol şimalen kadem
hane cenuben vakıf dükkânı arsalarile mahdut 
525 / 526 numaralı iki kıt'a dükkân arsaları ve 
keza sarkan vakıf dükkânı şimalen yol cenuben 
nacar zade dükkânı garben İbrahim ağa hanesile 
mahdut 3744 numaralı bir bap hanenin mezkûr 
vakıf namına otuz senedenberi nizasız ve fasıla
sız malik sıfatile tasarruf ve temellük edilmekte 
olduğundan bahisle müddeabih dükkân ve arsa 
ve hanelerinin vakıf namına tescili talep ve da
va edilmesine mebni mezkûr emlâke iddayi mül
kiyet edenlerin esbabı subutiyelerile tarihi ilân
dan itibaren bir ay zarfında Hozat sulh Hukuk 
hakimliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân 
•olunur. 

İnegöl İcra Memurluğundan: 

İnegölün Osmaniye mahallesinden keresteci 
Raşit efendinin bir kıt'a tapu mudayene senedi
nin teşrinievvel 927 tarih ve 1 cilt 2 fiş numaralı 
mezkûr senetle mumaileyh Raşit ve Hafız 
Aptullah efendilerin 1747 liranın tahsili ve 
temini istifası zımnında berveçhi zir gayri men
kulün furuhtuna mekami riyasetçe karar verile
rek vaziyet beyannamesiyle kıymet takdiri zım

nında Bedre karyesine bil'azime medyun İmam 
Oğlu İsmail bin küçük Salih ve ailesi Zeliha 
hanımın ikamet eyledikleri hanenin iki kattan 
ibaret ve üst katı kamilen na tamam alt katta 
misafir odası ve bir mutbak, kezalik bahçe 
tarafından ayrıca iki odadan ibaret yıkılmış 
ve gayri meskûn hane bulunduğu ve sarkan 
Mehmet zevcesi Zeliha, garben cami meydanı 
cenuben Hoca oğlu Ali efendi hanesi, şimalen 

İbrahim oğlu Recep ve yol ile muhat olup 500 
lira kıymetinde bulueduğu ve karyei mezkûrenin 
Arpalık nam mevkiinde beş dönümden ibaret 
ve sarkan İsmail çavuş, garben Karabacak 

J Ahmet, şimalen sahibi senet, cenuben ismail 
çavuş hududiyle mahdut ve beher dönümü 100 
lira kıymetinde olup ceman 500 lira kıymetinde 
olduğu kezalik Ayir dede mevkiinde ve 30 

, dönüm sarkan yol, garben İbrahim çavuş, şima-
j len küçük Ahmet oğlu Mustafa, cenuben yol 

ve İbrahim çavuş ile mahdut tarla da 2100 lira 
kıymetinde olduğu ve kezalik Kalmeride 11 

dönüm tarla da sarkan yol, garben Tıflı oğlu 
j Ali, şimalen Yusuf kızı Zeynep, cenuben kara 

Ahmet oğlu Durmuş ile muhat 550 lira kıyme
tinde olduğu ve kezalik Pelitli bayırında 50 
dönüm ve sarkan gulemiş oğlu Memiş garben 
kazak İbrahim çavuş, şimalen İbrahim çavuş 
cenuben keza İbrahim çavuş ile mahdut tarlada 
2500 lira kıymetinde olduğu ve keza harmanlarda 
beş dönüm tarlada sarkan yol, garben Mustafa 
oğlu Ahmet, şimalen kara İbrahim oğlu Emin 
cenuben İbrahim oğlu Hasan ile mahdut ve 
500 lira kıymetinde olup ceman yüz bir 
dönümden ibaret beş kıt'a tatla ile bir bap 
hanenin mecmu kıymeti 6650 lira bulun
duğu cihetle 6 mayıs pazartesi günü ihalei 
evveliyesinin son günü olduğundan talip 
olanların yevm ve vaktında ve saat 15 de yüzde 
on dipozitolarile 928-160 dosyaya müracaatları 
ilân olunur. 
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Sivrihisar Asliye Mahkemesinden: 

Sivrihisann ilikveran kariyesinden fatma 
hatun zevci karyei mezkûreden kuşçu oğlu namı 
diğeri Musa Bey oğlu Hüseyin aleyhinde ikame 
eylediği boşanma davasının icrayı muhakeme
sinde muddei aleyhin ikametgâhı meçhul bulun
duğu cihetle mukaddema ilânen tebligat icra 
kılındığı halde ademi vücuduna mebni gıyaben 
icra kılınan muhakemede müddei aleyh hüseyi-
nin evliliğin kendisine tahmil ettiği vazifeyi 
ifa etmek üzere bir ay zarfında hanesine avdet 
etmesi ve tekrar tayin kılınan 15 mayıs çarşamba 
günü saat onda kazayi mezkûrde hukuk mah- j 
meşinde hazır bulunması karargir olduğundan i 
müddei aleyhin yevm ve saati mezkûrde mahkeme- I 
ye gelmesi aksi takdirde muamelei kanuniyenin 

ifa kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzre 
ilân olunur. 

I 

Kurşunlu mahallesinden muhacir Sait ke
rimesi Haticenin Aziziye kazasının alikan kar
yesinin darıcılar mahallesinden battal oğlu bat

tal aleyhinde ikame eylediği sübutu talak tale

bi davasının icrayı muhakemesinde müddei 

aleyhin ikametgâhı meçhul bulunduğu cihetle 

ilânen tebligat icrası karargir olarak 4 mayıs 

929 cumartesi günü saat on yevmi muhakeme 

tayin kılıkmış olduğundan müddei aleyh batta

lın yevmi mezkûrda Sivrihisar Hukuk mahke

mesinde hazır bulunması aksi taktirde gıyaben 

icrayi muhakeme olunacağı tebliğ makamına ka

im olmak üzere ilân olunur. 

Gümüşhacıköy Asliye Mahkemesinden; 

Derbent kariyesinin kat oğullarından Ah

met oğlu 312 tevellüdü Hüseyin 332 tarihinde 

askere sevk olunarak tarihi mezkûrden beri 

hayat ve mematinden malumat almamış olduğun

dan bu bapta malumatdar olanların tarihi ilân

dan itibaren bir sene zarfında yani 24 kânunu

sani 930 tarihine kadar Gümüşhacıköy mahke-

mei asliyesine müracaat eylemeleri ilân olunur. 

=̂EH 

İlân ve abone şartları: 
Resmî ilânların satırından 5 

Hususî " " 10 

Kuruş ücret alınır. 

Abone: Seneliktir, abone bedeli 

Ankara için : 750 

Vilâyetler için 900 

Ecnebi memleketler için 1500 Kuruş 

Yevmî nüsha 100 Paradır. 

B. M. M. nin bir içtima senesine ait zabıfr 
cerideleri bir senelik addolunur. Resmî Gazete
ye zabıt ceridesi ile birlikte abone kaydolun-
duğu surette gazete bedeli iki misline iblağ; 
olunur. 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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