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KARARNAME
Kararname No :

9921

yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri

Resmî izin almadan Avusturya tâbiiyetine geçtiği anlaşılarak
Türk vatandaşlığından çıkarılan 1301 doğumlu İstanbullu
oğlu Markado Marko Kohen nam şahsın karısı
Ortaköyde Portakal sokağında 9 numaralı

olup

nam kadınının dahi

20/12/1924

Avusturya tâbiiyetine geçmiş

tarihinde

olduğu

resmî

anlaşılmış

numaralı kanunun 9 uncu maddesine tevfikan
Kohen

Hanımın

Vekâletinin

Türk vatandaşlığından

3 1 / 8 / 1 9 3 0 tarih

3/9/1930
REİSİCÜMHUR

GAZı M. KEMAL

Istanbulda
kayıtlı

Başvekil

Nelli kohen

İSMET

izin

1312

mumaileyha

Nelli

çıkarılması,

ve 2 2 9 3 6 9 3 numaralı

Adliye

Hariciye

Vekili

Millî M ü d a f a a

Vekili

M. ESAT Bf.

M.

Vekili

ABDÜLHALIK

Dahiliye

Vekili

Ş. KAYA

içtimada bulunmadı

almadan

olmağla

3 / 9 / 1 9 3 0 tarihli

içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur.

Hayım

hane üzerine

bulunan 1313 doğumlu Viyanalı Mois Herman kızı

Heyetinin

Maliye Vekâleti

Dr. REFİK

Dr. T. RÜŞTÜ

V.

Maarif

Nafıa Vekili

Vekili

CEMAL HÜSNÜ Bf.

RECEP

içtimada bulunmadı

Dahiliye

İktisat

tezkeresile

Vekili

Sıhhat

ve İ ç t i m a i M u a v e n e t

Vekili

Dr. REFİK

SAKİR

TAMİMLER
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet
Ahiren teftişleri

icra edilen

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden:

Vekâletinden:
bir çok

eczanelerde

ilâçların

Eczanelerle

ecza depolarında

tıbbî afyon,

morfin, diasetil

üzerlerine yapıştırılan etiketlerin halâ arap harflerile yazıldığı ve

morfin, ham kokain, kokain, hint keneviri, pantopon, ecgonin ve

etiket, mühür,

bunların bütün emlâh ve müstahzaratına ait bilûmum varidat ve

klişe

ve sairenin

yeni

edilmedikleri görülmüştür. Bu hususta

Türk

harflerile

tebdil

mıntakanız dahilinde bu-

lunan bütün eczanelerin nazarı dikkatlerinin celp edilerek
nelerde bulunan bütün etiketlerin ve mühürlerin
tecdidini tebliğ ediniz.

yeni

ecza-

harflerle

sarfiyat defterlerinin muntazaman tutulması lâzım geldiğini
takanız
ediniz.

dahilinde bulunan

eczanelerle ecza

depolarına

mıntamim
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I L Â N L A RE
İktisat Vekâleti Meadin U m u m

Müdürlüğünden:

Balıkesir Vilâyetinin Su sığırlık kazasının Yıldız kariyesinde
kâin olup imtiyazı 12/4/335 tarihli fermanla Fuat Bey ve şürekâsı uhdelerinde bulunan Borasit madeninin işletilmemesine mebni
imtiyazı 26/4/1930 tarihli kararname ife fesh edilmiştir.
Gümrükler U m u m Müdürlüğünden :
Muhafaza ve mıntaka memurları için yaptırılacak kaputlara
verilen fiat haddi lâyık görülmediğinden münakaşanın pazarlıkla
icrası kararlaştırılmıştır. Pazarlık günü 2 teşrinievvel 1930 perşembe günüdür. Taliplerin ayni günde saat 14 de İstanbulda
Gümrük Başmüdürlüğü binasında müteşekkil komisyona müracaatları.
DEVLET DEMİRYOLLARI

İLÂNLARI

20 ton kalayın kapalı zarfla münakasası 27 birinci teşrin
930 pazartesi günü saat 16 da Ankara Delet demiryolları idaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar komisyon
kâtipliğine vermeleri lâzımdır.
Talipler münakaşa şartnamelerini beşer lira mukabilinde
Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.
Hatlarımızda kullanılacak olan 200,000 Kayın, 40,000 meşe
ve yine 9945 tane meşe makas traverslerinin ayrı ayrı münakasası
12 birinciteşrin 1930 pazar günü saat 15,30 dan itibaren Ankarada
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon
kâtipliğine vermeleri lâzımdır.
Talipler bu üç münakaşaya ait şartnamelerden her bir münakaşaya ait olanı beşer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler.
269 ton potrel ve 13 ton yuvarlak demirin kapalı zarfla
münakasası 27 birinciteşrin 1930 pazartesi günü saat 16,30 da
Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır.
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat
teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar komisyon kâtipliğine
vermeleri lâzımdır.
Talipler münakaşa şartnamalerini beşer lira mukabilinde
Ankarada ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler.

Şarkî Karaağaç Asliye

Mahkemesinden:

Müddei şarkî karaağacın orta mahallesinden binbaşı zade
Mehmet efendi m a h d u m u Ali Şerif bey tarafından asliye hukuk
kısmına ita eylediği istidasında kainpederi Salih ağa zade Mehmet Hilmi efendinin vukuu vefatile emvali gayri menkulesi kendisi
ile diğer vereseye intikal ettiğini ve işbu emvali gayri menkule
de silindi çiftliğinde kâin yirmi üç kıtada iki yüz dönüm olduğu
halde tapuca yüz küsur dönüm olarak mukayyet bulunmasından
beynelverese namlarına muamelei intikaliyesi icra edilmek üzere
tapu dâiresine vuku bulan müracaatında varis kaydile tapu dairesindeki kayitleri hudut ve dönümatında mübayenet görüldüğünden
ve esasen müddeabih arazi şürekâi saire ile müfrez olup hissedaranında yekdiğerine tecavüz ve alâkası bulunmadığından mahkemeye ibraz eylediği müfrez defter mucibince hudut ve dönümatının
1510 numaralı kararname mucibince mahkemece tespitine karar
tapu memurluğundan lüzum gösterildiği müddei mumaileyhe müracaatla talep olunmasına binaen mezkûr silindi çiftliğine gidilerek
yapılan keşif karye mevkiinde kâin şarkan Mustafa Efendi
garben Hasan Efendi zevcesi Tutu Hanım cenuben Mustafa

Efendi şimalen tarik ile mahdut iki dönüm keza köy önü mevkiinde şarkan Kâmil Efendi garben Kâzım Efendi zevcesi Fatma
Hanım cenuben tarik şimalen Sadık ve Mustafa Efendilerle mahdut bir buçuk dönüm ve türkmenlik mevkiinde şarkan Mehmet
Efendi zevcesi Fatma Hanım garben kendi tarlası cenuben dağ
şimalen Hasan Efendi zevcesi Tutu Hanım ile mahdut iki dönüm ve sulu altında şarkan Hasan Efendi zevcesi Tutu Hanım
garben Mustafa Efendi cenuben dağ şimalen Kâmil ve Mehmet
Kâzim Efendiler zevcesi Fatma Hanım ile mahdut iki dönüm
ve kaya burnu mevkiinde şarkan
Sadık
garben
Hasan
Efendi zevcesi Tutu
Hanım
cenuben
Kaya
burnu has
yeri şimalen tarik ile mahdut iki dönüm iki evlek çatal
pınar mevkiinde şarkan ark garben Mustafa Efendi cenuben
çeşme şimalen Kâmil efendi ile mahdud bir evlek zebzelik
Kızıl dağ civarı çatal pınar mevkiinde şarkan tarik garben
gendi tarlası cenuben Hasan efendi zevcesi Tutu Hanım şimalen
kendi mülki ile mahdut 6 dönün ve çeşme cihetinden birinci
Kaya burunu mevkiinde şarkan Kara dağ garben türkmenlik dağı
cenuben zebzelikleri şimalen Mustafa efendi ile mahdut 15
dönüm ve çakıllık Kaya burunu mevkiinde şarkan Kara dağ
garben türkmenlik cunuben Sadık Efendi şimalen Kâzim Efendi
zevcesi Fatma Hanım ile mahdut 20 dönüm köy önü ve han
yeri mevkiinde şarkan çay garben tarik cenuben Mehmet Kâzim
efendi zevcesi Fatma Hanım şimalen Hasan Efendi zevcesi Tutn
Hanım ile mahdut on dönüm ocaksız çeşmesi yolu altında şarkan
gen garben çay cenuben tarik şimalen tarik ile mahdut on beş
dönüm ve harman başında şarkan sahibi arazi ve Kâmil Efendi
garben tarik cenuben harman şimalen Kâmil Efendi bahçesi
ile mahdut dört dönüm ve ocaksız çeşmesi ve çakıllık mevkiinde
şarkan kızıl dağ yolu garben Sadık Efendi cenuben tarik şimalen
tarik ile mahdut on beş dönüm ve pınar başı mevkiinde şarkan pınar garben kendi arazisi cenuben Kamil Efendi şimalen Kâmil Efendi bağçesi ile mahdut üç dönüm ve kör kuyu başı ve kayran yolu
ve deli Kadir arazisi mevkiinde şarkan Mehmet
Kâzım Efendi
zevcesi Fatma Hanım garben tarik cenuben
tarik şimalen
deli Kadir tarlasile mahdut on beş dönüm ve Köy civarı
Baybay mevkiinde şarkan Kâmil Efendi garben çay cenuben
cebel şimalen tarik ile mahdut 25 dönüm vakiflar yolunun
üst tarafı mevkiinde şarkan Kâmil Efendi garben Hasan Efendi
zevcesi Tutu Hanım cenuben cebel şimalen tarik ile mahdut on
dönüm baybay mevkiinde şarkan Sadık Efendi garben Kâzım
Efendi zevcesi Fatma Hanım cenuben tarik şimalen danarşa
arazisi ile mahdut 15 dönüm ve yine baybay mevkiinde kayran
yolunda şarkan garben Kâmil Efendi cenuben tarik şimalen tarik
ve bey karyesi arazisi ile mahdut on beş dönüm ve Hacı Yakup arazisi civarında on beş dör.üm ve kızıl dağ yolunun
ocaksız çeşmesi mevkiinde on dönüm ve uzun ağlı tarlası
ve danarşa yolu mevkiinde şarkan Hasan Efendi zevcesi
garben danarşa
arazisi cenuben tarik
şimalen uzun ağlı
tarlası ile mahdut altı dönüm
ve uzun ağlı tarlası ve
çay ve danarşa yolu altında bir buçuk dönüm ki ceman 208
dönüm zuhur ederek işbu hudutla mahdut olduğu görülen yirmi
üç kit'ada 208 dönüm arazinin Salih ağa zade müteveffa Mahmet Hilmi Efendiye müfrez bulunduğu işbu hisselerinde ahar
tarafa ve aherin dahi işbu araziye tecavüz vuku bulmadığı ve
müfrez olup varidat esas defterine muvafık olan müddeialeyh 208
dönüm arazilerin hudutları dahilinde şahsı ahare ait arazi bulunmadığı keşfen tahakkuk eylemesine
binaen tarihi ilândan
itibaren bir ay zarfında işbu hudutla muharrer müddeabih
208 dönüm arazi dahilinde iddiayı tasarruf edenler olduğu
takdirde vesaiklerile mahkemeye müracaat etmeleri lüzumunun
İsparta gazetesile ilânına ve bir suretinin de mahkeme divanhanesine talikına ve mahkemenin 30 teşrinievvel 1930 perşembe
günü saat 10 a talikine karar verildi.SDFSDFSDFSDFSDFSDFSDFSDFD
SDFSDFSDFSFSDFSDFSDFSDFSDFSDFSDFSDFS
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İÇİNDEKİLER

Kararname
9921 Türk Vatandaşlığından Çıkarılma Hakkında Kararname

Sayfa
1

ithalât işlerine dair Sirküler

Tamimler
A

Eczanelere İlâçların Üzerlerine Yapıştırılan Etiket ile Mühür, Klişe Vesaire Hakkında Tamim

1

Eczanelerle Ecza Depolarında Tıbbî Afyon, Moffin, Diasetil Morfin, Ham Kokain, Kokain,
Hint Keneviri, Pantopon, Ecgonin ve Bunların Bütün Emlâh ve Müstahzaratı Hakkında Tamim

1

İlanlar

2

