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Aziz vatandaşlarım, 
Senelerdenberi şahsıma ve reisi bulunduğum Cümhuriyet 

Halk Fırkasına itimat ederek tevdi eylediğiniz devlet ve millet 
işlerini, hakikî icaplara uyarak ifaya çalışmaktayız. Yapılmış 
işler yüksek nazarlarınızın önündedir. Onları takdir ve tenkit 
etmek sizin hakkınızdır. Ancak biz memleket ve millet işlerini 
içinde yaşanılan umumî şartlar ve hadiselere göre en isabetli 
yaptığımıza vicdanen kani bulunuyoruz. Bu kanaatlardır ki bu 
defaki intihapta dahi başlamış bulunduğmuz inkilâp ve itilâ 
mesaimize devam edebilmek için itimadınızı talep etmek üzere 
yüksek huzurunuza çıkıyoruz. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bu gün dahi huzurunuzda 
vukubulacak beyanatımız açık ve kat'î olacaktır. Çünkü onlar 
yarın size hesabı verilmek muhakkak olan, yapılacak müsbet 
işlerin ifadesidir. 

Aziz vatandaşlarım, 
Esasen hep beraber üzerinde yürüdüğümüz yol malûmdur. 

Mesai ve faaliyet tarzımızın esasları fırkamızın programında 
ve bilhassa dört sene evvel Büyük Kongremizin tasvibine 
iktiran eden umumî riyasetin program beyannamesinde vazıhtır. 
Son senelerdeki icraatımızla bu umumî riyaset beyannamesi 
muhteviyatı karşılaştırılırsa dört sene evvel millete yapabile-
ceklerimizi arzettiğimiz meseleler üzerinde ne kadar ciddî 
çalışıldığı ve azamî derecede muvaffak olunduğu kolaylıkla 
görülür. 

Bizim bugün yeniden millete hatırlatmayı faydalı gördü-
ğümüz esas noktalar şunlardır: 

1 — Cümhuriyet Halk Fırkasının cümhuriyetçi, milliyetçi, 
halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı vasıfları onun değişmeyen 
bariz mahiyetidir. 

Bu mahiyeti şu noktalar izah eder: 
A ) Millî mefkûreye sadık kalmak, 
B ) Milletin irade ve hâkimiyetini, devletin vatandaşa ve 

vatandaşın devlete, karşılıklı vazifelerinin hakkile ifasını tanzim 
yolunda kullanmak, 

C) Ferdî mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber - müm-
| kün olduğu kadar az zaman içinde - milleti refaha ve memle-

keti mamuriyete eriştirmek için milletin umumî ve yüksek 
I menfaatlerinin icap ettirdiği işlerle bilhassa iktisadî sahada 

devleti filen alâkadar ve faal kılmak. 

2 — Türkiye Cümhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan 
mürekkep değil ve fakat ferdî ve içtimaî hayat için iş bölü-
mü itibarile muhtelif mesai erbabına ayrılmış bir camia telâkki 
etmek esas prensiplerimizdendir. 

A) Çiftçiler, 
B) Küçük san'at erbabı ve esnaf, 
C) Amele ve işçi, 

i D) Serbest meslek erbabı, 
I E) Sanayi erbabı, 

F) Tüccar, 
' G) Memurlar, Türk camiasını teşkil eden başlıca çalışma 

zümreleridir. Bunların her birinin çalışması diğerinin ve umumî 
camianın hayat ve saadeti için zaruridir. Fırkamızın bu pren-
siple istihdaf ettiği gaye sınıf mücadelesi yerine içtimaî intizam 

i ve tesanüt temin etmek ve birbirini nakzetmeyecek surette 
menfaatlerde ahenk tesis eylemektir. Menfaatler, kabiliyet, 
marifet ve çalışma derecesile mütenasip olur. 

3 — Çiftçilerimizi kredi, istihsal kooperatifleri gibi iktisadî 
teşekküllere mazhar etmek ve bu teşekkülleri terakki ve te-

| kemmül ettirmek gayedir. 

4 — Küçük san'atlar erbabını, esnafı müşkülât ve zaaftan 
kurtarmak ve onları daha kuvvetli, emniyetli bir vaziyete koy-

J mak için icabeden kredi müesseseleri yaratmak düşündüğümüz 
esaslı noktalardan biridir. 

5 — Milliyetçi Türk amelesi ve işçileri mevcudiyetleri ve 
emeklerile Türk camiasının kıymetli uzuvlarıdır. Bu itibarla amele 
ve işçilerin hayat ve haklarını ve menfaatlerini göz önünde 

i tutarız. 

T . C .  
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6 — Serbest meslek erbabının millî Türk mevcudiyeti için 
çok lüzumlu ve faydalı olan hizmetleri fırkanın daima takdir 
gözü önünde tutulur. Kabiliyetleri ve hizmetleri karşılığını 
görmeleri için faaliyetleri sahasını açık ve emin bulundurmak 
ehemmiyet verdiğimiz vazifelerdendir. 

7 — Memleketin inkişafında büyük ticaret, fabrika, büyük 
arazi ve çiftlik sahiplerinin faaliyetleri mühimdir. Normal çalı-
şan ve teknike istinat eden sermaye sahipleri teşvik ve hima-
yeye layiktir. 

8 — Milletin yüksek menfaatini daima göz önünde tutarak 
bütün dikkat ve himmetlerile vazifelerine hasrıhayat eden 
memurlar her türlü huzur ve refaha layıktırlar. 

9 — Devletin yüksek bünyesinin sarsılmaz temeli olan ve 
millî mefkureyi, millî varlığı ve inkılâbı kollayan ve koruyan 
cümhuriyet ordusunun ve onun fedakâr ve kıymetli mensupla-
rının daima hürmet ve şeref mevkiinde tutulmasına sureti mah-
susada itina ederiz. 

Muhterem vatandaşlarım, 
Cümhuriyet Halk Fırkasının müstakar umumî siyasetini şu 

kısa cümle aç ıkça ifadeye kâfidir zannederim: 
Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. 
Bundan sonra arzetmek isterim ki, millî vaziyetimizi refaha 

ve inkişafa doğru hareketli bir gidiş haline koymak hususun-
daki düşüncelerimize kuvvetle bağlıyız. Bu yolda yürürken 
ehemmiyet vermeğe lüzum gördüğümüz bazı esas noktalan da 
arzedeyim: 

1 — Bütün inkılâp neticelerini, vatandaşların tam emniye-
tini ve millî nizam ve inzibatı, dahilî ve adlî teşkilât ve kanun-
larile koruyan ve hiç bir hadise veya tesir önünde sarsılmayan 
bir hükümet otoritesi kurmak ve işletmek işlerimizin temelidir. 

2 — Vergi kanunlarımızı ilmî ve tatbikî bir itina ile ve 
milletin tediye kabiliyetini istihfaf etmiyen bir zihniyetle te-
kemmül ettirmek hususundaki mesaiye devam olunacaktır. 

3 — Maarifi, bugünküne nisbetle fazla çocuk okutacak 
basit bir program altında ileriye yürütmeği mühim görüyoruz. 
Fikrî olduğu gibi bedenî inkişafa da çok ehemmiyet veririz. 
Bilhassa millî seciyeyi derin tarihimizin ilham ettiği yüksek 
derecelere çıkarmak heyecanla takip ettiğimiz büyük emelle-
rimizdendir. 

4 — Sıhhat ve içtimaî muavenet mesaimizi umumî ihti-
yaçla mütenasip bir surette tevsi çarelerine tevessül oluna-
caktır. Türk camiası içinde cidden himaye ve yardıma muhtaç 
olanlar dikkat gözümüzün önündedir. 

5 — Nafıa işlerimiz her şubesinde amelî ve verimli bir 
tatbik programına tevfikan takip olunacaktır. Bu işlerden 
büyük feyiz ve kuvvet vasıtası olan demiryolu inşaatına ısrarla 
devam edeceğiz. İlk inşa programlarının cidden müstacel olan 
tatbiki yolunda çekilen sıkıntıların tamamen yerinde olduğu 
kanaatindeyiz. Şimdiki inşaat devam etmekle beraber Sivas -
Erzurum, Zonguldak - Havza hatlarının ve daha sonra Ergani -
Diyarbekir hattının yapılmasına başlanacaktır. Ereğli, Mersin 
ve Samsun limanlarının da inşaları gireceğimiz mesai devresinin 
münasip zamanlarında başlanacak işlerimizdendir. 

Vilâyet şoseleri üzerinde çalışmakla beraber memleketi 
bağlıyan eyi ve fennî bir şose şebekesine kavuşmak için 
mümkün olan tedbirler alınacaktır. 

İktisadî maksatlara vefa edecek bir büyük su işi idealimiz 
olmakla beraber bugün müspet olarak söyleyebileceğimiz şudur: 
Küçük su işlerimizi mütevazi bir tarzda başarmak ilk hedef-
lerimizdendir. 

6 — İktisadî mülahazalarımızda, herhangi vekâlet ve ma-
kamlara taallûk eden bütün devlet işlerinin millî iktisat noktai 

nazarından mutlaka kârlı olması kaidesini umumiyetle esas 
tutarız. Eskiden kalmış kanunların ve usullerin zamanla bu 
noktadan ıslahına ehemmiyet veririz. 

. Üzerinde yaşadığımız vatanın servet membalarını işletmek 
ve bu suretle istikbalimizi açmak ve aydınlatmak için yapıla-
bilecek olan her tedbire tevessül olunacaktır. 

Memleket içindeki dokuyucu tezgâh ve küçük büyük 
fabrika san'atlarma inkişaf vermek emelimizdir. 

Haricî ticaretimizin tanzimi başlıca işimizdir. Bu hususta 
ticaret erbabının faaliyetini semereli kılacağız. Millî mahsulât 
ve mamulâtımızın revaçlarını teshil, şöhretlerini muhafaza ve 
ihraçlarını temin tedbirlerile yakından alâkadar olacağız. Sanayi 
kredesine ehemmiyet vermekteyiz. 

Vatandaşlarım, 
Noktai nazarlarımızı açık ve samimî olarak arzettim. Bun-

ları milletimizin kuvvet ve hayatiyetine güvenerek şimdiye 
kadar olduğu gibi tatbik ve icraya muvaffak olabileceğimize 
emniyetim vardır. Yapmak iktidarında olmadığımız işleri uyuş-
turucu, oyalayıcı sözlerle yaparız diyerek millete karşı gündelik 
siyaset takip etmek şiarımız değildir. 

Şimdi sevgili vatandaşlarım sizden bana ve şerefli yakın 
tarihimizim unutulmaz hatıralarını taşıyan fırkama, Cümhuriyet 
Halk Fırkasına itimadınızı isterim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, millet ve devlet işlerini 
beraber başarabileceğimi çok vicdanî mülâhazalara tâbi olarak 
takdir ettiğim meb'us namzetleri arkadaşlarımın isimlerini rey-
lerinize arzettim. 

En isabetli, yüksek ve kat'î karar sizindir. 
20/4/1931 

C . H . F . ( ı ı ı ı ı m i R e i s i 
G A Z İ xAI. K K M A L 

Cümhariyet Halk Fırkasına mensup muhterem 
müntehibi sani arkadaşlarıma 

Cümhuriyet Halk Fırkası namına bazı intihap dairelerinde 
noksan namzet göstereceğime dair 15/4/1931 tarihli Riyaset 
Divanı kararı malûmunuz olmuştur. Fırkamız namına namzet-
lerimizi reylerinize arzettiğim bu gün ayni noktaya temas 
etmeği münasip gördüm. 

Fırkamızın millete arzettiği esas noktalar dahilindeki me-
sai ve faaliyetin bizim fikrimize ve görüşümüze iştirak etmeyen 
millet vekilleri tarafından tahlil ve tenkit edilmesini iltizam 
ediyoruz. Bunda bilhassa beklediğimiz faide fırkamızın candan, 
vatanperverane gayretlerinin teşrihine, tevsiine fırsat bulmak 
ve ekseriya tahrif edilen hakikatların iyice anlaşılmasını kolay-
laştırmaktır. Yaptığını bilen ve hizmet yolunda tedbirlerine 
inanan mefkûreciler olarak kendimizi tenkide muhatap kılmağı 
lüzumlu görüyoruz. Bu sebepledir ki sizden, fırkama mensup 
arkadaşlarımdan bizim programımıza tarafdar olmayan namzet-
lere rey vermeniz gibi ağır bir fedakârlık istedim. Bu fedakârlı-
ğın memleket idaresi için fırkamızdan meb'us seçmek vazifeniz 
kadar mühim bir maksada matuf olduğuna emin olunuz. Başka 
programdan seçeceğiniz meb'uslar için fırkamın müntehibi sanile-
rine dikkat noktası olarak gösterdiğim evsaf yalnız lâik cümhu-
riyetçi, milliyetçi ve samimî olmaktır. Açık bıraktığım yerler için 
hiç bir şahsiyet lehinde veya aleyhinde her hangi bir telkinim 
yoktur ve olmayacaktır. Açık yerlere namzetliklerini koyacaklar 
hakkında vicdanî kanaatınıza göre rey vermek hassatan rica 
ettiğim husustur. 

C. II. F . t mumî Reisi 
GAZİ M. 1\IMAL 
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Şûrayı Devlet Kararı 
Mülkiye Dairesi Mazbatası 

Ns: 
3238 
3609 

Belediyelerce tesis edilen iskelelere yanaşan mavna ve 
sair merakibi bahriyeden Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu-
nun 24 üncü maddesine tevfikan alınan resmin vapurlara da 
şamil olup olmadığı bazı vilâyetlerden ve zikrolunan maddede 
mavna ve sair merakip denildiği gibi belediye vergi ve 
resimlerinin tahakkuk ve tahsilini gösteren talimatnamede de 
her nevi merakibi sagire ve cesime denilmiş olduğundan ve 
Belediye Kanununun 70 inci maddesinin 8 inci fıkrasında 
belediye vergi ve resimlerinin taallûk ettiği hususat haricinde 
belediye idaresi tarafından ifa olunacak hizmetlere mukabil 
alınacak ücretten bahsedilmekte olduğundan belediyece tesis 
edilen iskeleye yanaşan ve iskeledeki demirlere bağlanan ve 
tahmil ve tahliye için iskeleden istifade eden ve hatta bu 
yüzden ika edilen tahribat dolayısile belediyeyi mühim mas-
raflara sokan vapurlardan ayrıca bir ücret alınmasına kanunî 
bir mahzur görülmemekte ise de keyfiyetin Devlet Şûrasınca 
tetkikile bir karara raptı hakkında Dahiliye Vekâletinden 
Başvekâleti Celileye takdim ve Şûrayı Devlete havale buy-
rulan 17/12/1930 tarihli ve 76/75/1067 numaralı tezkere Daire-
mize tevdi buyrulduğundan mütalea ve icabı teemmül olundu: 

26 şubat 1340 tarihli ve 423 numaralı Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun 24 üncü maddesinde (Belediye hududu 
dahilindeki limanlarda ve göl ve nehirlerde icrayı seyrüsefer 
eden istimbot, motörbot ve her nevi kayık, mavna, salapurya 
ve duba gibi merakibi bahriye ile hususî sandal ve kayıklardan 
meclisi belediyece tanzim edilecek tarife dairesinde resim 
alınacağı ve dairei belediye dahilindeki limanlarla daimî veya 
muvakkat surette hamulesi ile beraber tevakkuf ve denizi 
veyahut göl ve nehirleri işgal eden ve yahut tamirhane veya 
depo ve sair surette istimal olunan mavna ve sair merakipten 
meclisi belediye kararile tanzim olunacak tarife dairesinde resim 
alınacağı ve hükümet merakibi bahriyesile fırtına ve tamir ve 
kumanya tedariki sebebile limanlara iltica eden merakip müs-
tesna olacağı) muharrer olup bu maddenin hükmü iskelelere 
yanaşan merakipten alelitlak resim istihsaline müsait olmadığı 

gibi yine mezkûr kanunun (Belediyelerce tesis ve inşa ettirilen 
iskele, sal ve saireden meclisi belediyece tanzim edilecek tarife 
mucibince b a ç müruriye alınacağını) tazammun eden yirmi 
altıncı maddesinin de medarı istinat olmayacağı şüphesizdir. 

Şu kadar ki belediyece masraf ihtiyarile inşa ve tesis 
edilen ve her türlü tamiratı belediyece ifa olunan iskelelere 
yanaşan ve onlardan istifade eden vapur ve saireden bu hiz-
mete mukabil bir resim istifasına belediyenin salâhiyettar ol-
ması tâbiî görünür. 

Belediye Kanununun 70 inci maddesinde belediye meclisinin 
müzakere ve karar ita edeceği hususat tadat olunduğu 
sırada 8 inci fıkrasında (Belediye vergi ve resimlerinin taallûk 
ettiği hususat haricinde belediye dairesi tarafından ifa olunacak 
hizmetlere mukabil alınacak ücret tarifeleri) zikredilmiş olup 
belediyece vapurların yanaşmasına müsait iskeleler tesisi bele-
diyece ifa olunmuş bir hizmet mahiyetinde kabili telâkki gö-
rüldüğünden bu maddeye istinat edilmesi mümkün olabileceği 
mütalea kılınmaktadır. 

Keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzına 31/12/1930 tarihinde 
ittifakla karar verildi. 

Heyeti Umumiye Mazbatası 
Nl: 

33 
101 

Mülkiye Dairesinin 31 kânunuevvel 1930 tarihli ve 3238/ 
3609 numaralı mazbatası Heyeti Umumiyede okundu: 

Belediyelerce tesis edilen iskelelere yanaşan merakibi bah-
riyeden Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 24 üncü mad-
desine tevfikan alınan resmin vapurlara da şamil olup olma-
dığı hakkında Dahiliye Vekâletinden vaki istifsar üzerine taf-
silâtı Mülkiye Dairesi mazbatasında yazılı olduğu üzere Beledi-
ye Kanununun 70 inci maddesinin 8 inci fıkrasında belediye 
vergi ve resimleri haricinde ifa edecekleri hizmetlere mukabil 
ücret tarifeleri tertip eyleyecekleri zikredilmiş olmasına göre 
belediyece vapurların yanaşmalarına müsait iskeleler tesisi 
belediye tarafından ifa olunmuş bir hizmet mahiyetinde telâkki 
edilmek kabil görüldüğünden bu suretle yapılmış iskelelerden 
ücret alınmasında mezkûr meddeye istinat edilmesi mümkün 
olabileceğine dair Dairei Müşarileyhaca beyan olunan mütalea 
26 şubat 1931 tarihinde ittifakla tasvip kılınmıştır. 

T A S H İ H 
1 nisan 1931 tarih ve 1763 sayılı Resmî Gazetede münteşir 

1790 numaralı kanunun 1 numaralı cetvelinde yazılı 762 fasıl 
numarası 763 ve 735 fasıl numarası da 835 olarak; 

2 nisan 1931 tarih ve 1764 sayılı Resmî Gazetede intişar 
eden 1780 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki 1926 tarihi 

19 i 6 olarak; ayni Gazetede münteşir 1797 numaralı Pulluk 
Kanununun 11 inci maddesindeki 1689 rakamı 1681 olarak; 

Ve 4 nisan 1931 tarih ve 1765 sayılı Resmî Gazetede 
münderiç 1782 numaralı Ölçüler Kanununun 3 üncü maddesinin 
(D) fıkrasının 4 üncü satırındaki ( . . . kabul edildiği ) cümlesi 
de ( . . . kabul, edilmediği) şeklinde tashih olunur. 

İ L Â N L A R 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden : 

Ankarada Yenişehirde Cebeci caddesi üzerinde kâin Hıf-
zıssıhha arazisinde ahırlar inşası 19 nisan 1931 tarihinden 9 
mayıs 1931 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 

usulile münakaşaya konulmuştur. Talipler evvelemirde laakâl 
yüz bin liralık bir inşaatı deruhde edebilecek iktidarı malide 
bulunduğunu müş'ir hükkûmetçe muteber bir banka şehadet-
namesi ile şimdiye kadar bu mikyasta inşaat yaptığına ve bu 
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husustaki taahhütlerini hüsnü suretle, ifa ettiğine dair inşaat 
sahiplerinden alınmış vesaik ve bu inşaata ait fotoğraf ve sair 
teferruat ile ehliyeti fenniyelerini mübeyyin şehadetname ibraz 
eylemeleri lâzımdır. 

Bu evsafı haiz taliplerin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ-
leti Hususî Kalem Müdürlüğühe müracaatla 25 lira mukabilinde 
mezkûr inşaatın plân, keşif ve şartnamesini alarak mayısın do-
kuzuncu cumartesi günü saat on beşe kadar teklifnamelerini 
makbuz mukabilinde mezkûr Kalem Müdürlüğüne tevdi eyle-
meleri ilân olunur. 3 — 1 

Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaat Komisyonundan: 

Yüksek Mühendis Mektebinin arkasındaki bahçeye ait 
harap hudut duvarının inşası 25 nisan 1931 cumartesi günü 
saat (14) te kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. Talip-
lerin bu baptaki şartname ve saireyi almak üzere Gümüşsuyunda 
kâin Yüksek Mühendis Mektebine müracaatları ilân olunur. 

4 — 4 

Ankara ikinci Noterliğine: 

İsviçredeki ( S o s i y e t e anonim dö honstruksi an seronot ik) 
şirketinin vekili olup Beyoğlunda Şişlide Fesçiyan apartmanında 
4 numaralı daireyi ikametgâhı kanunî gösteren müsyü Potiyi 
ve yine mezkûr şirketin Ankaradaki vekili İç Hanında Hukuk Evi 
müessesesinde avukat Zühtü Halim Beye müekkilim Millî Mü-
dafaa Vekâleti Celilesi namına berveçhi ati ihtarname keşide 
olunur şöyle ki: 

Mezkûr şirketin ademi ifayi taahhüdünün sübutu üzerine 
tayyareleri ret ve mukaveleleri fesholunarak tayyarelerinin Es-
kişehirdeki tayyare hangarlarımızdan kaldırılması lüzumu def'atle 
kendilerine ihtar edilmiş bulunmasına rağmen henüz kaldırılma-
mıştır. Kendi tayyarelerimizi muhafaza için işbu tayyarelerle 
uzun zamandanberi fuzulî olarak meşgul olan bu iki hangara 
ihtiyacımız bulunduğundan tahliyesine kat'î lüzum ve zaruret 
hasıl olmuştur. Binaenaleyh işbu ihtarnamemizin kendilerine 
tebliği tarihinden itibaren azamî on beş gün zarfında mezkûr 
tayyarelerini alup kaldırmazlarsa ve hangarlarımızı boşaltmaz-
larsa kanunî usul ile mezkûr tayyareler sandıklarına konarak 
hangarlarımız haricine konacak ve bu yüzden hasıl olacak 
zarar ve hasar ve ziyandan müekkilim Millî Müdafaa Vekâleti 
Celilesince hiç bir mes'uliyet kabul edilmeyeceği ve evvelki 
protestolarımızla talep olunan zarar ve ziyan ve hangar ücreti 
talebi gibi haklarımızın mahfuz bulunduğu malûmları olmak ve 
ona göre hareket eylemek üzere dört nüshadan ibaret olan 
işbu ihtarnamenin birer nüshasının balâda adresleri muharrer 
Müsyü Poti ile avukat Zühtü Halim Beye tebliği ve bir nüsha-
nın dairenizde hıfzı ile dördüncü nüshanın tastikli olarak tara-
fıma iadesini rica ederim efendim. 

10/3/1931 
İmza 

Kemal 
Dairedeki aslına mutabık olan bu nüsha talep üzerine 

muhatabı Şişlide Fesçiyan apartımanında M. Politise tebliğ 
olunur. 

10 mart 1931 
Ankara İkinci Noteri Veli 

Beyşehir Sulh Hâkimliğinden: 
Beyşehrinden Mevlût Efendinin Silleli Memduh Beyzade 

A t a Bey aleyhine ikame eylediği 180 lira alacak davasının 
müddeialeyhin gıyabında icra kılınan muhakeme neticesinde 
müddeinin iddiası usulen sabit olduğundan meblâğı müddabih 
180 liranın maa masraf ve ücreti vekâlet müddeialeyhten tah-
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olduğundan müddeialeyhin işbu hüküm ve karara karşı kanun 
yoluna müracaat etmediği takdirde hükmü vaki kat'iyet kesp 
edeceği ve borçlunun ikametgâhı meçhul bulunduğundan 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun maddei mahsusası 
hükmüne tevfikan ilânen tebliğ olunur. 

Devrek Asliye Mahkemesinden : 

İsabeyli k. den topal Ahmet oğlu Hacı Veli kızı Azimenin 
kocası kariyeden İncirci oğlu Ahmet bin Osman ve Nüfus 
Me. Hasan Ef. aleyhlerine ikame eylediği vefat davasının tah-
kikatı hitam bularak olbaptaki evrak mahkemeye tevdi olun-
muş ve müddeaaleyhin hayat ve mematı meçhul bulunmasından 
dolayı ilânen tebligat icrasına ve yevmü muhakemenin de 
18/5/1931 pazartesi günü saat 9,30 a tayinine karar verilmiş 
olduğundan mumaileyhin yevmi mezkûrda Devrek Hukuk 
Mahkemesine gelmesi veya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
gıyabî muhakeme icra kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

§ 
Çekenez karyesinden Bodur oğlu müteveffa Ahmet karısı 

Hatice binti Mustafanın kocası Bodur oğlu Ahmet bin Mehmet 
aleyhine ikame eylediği vefat davasının icra kılınmakta olan 
tahkikatı esnasında müdddealeyh Ahmet namına çıkarılan 
davetiye varakasının merkumun 1326 senesinde manevraya 
sevk olunarak elyevm avdet etmediği, hayat ve mematı meç-
hul bulunduğundan bahsile bilâ tebliğ iade kılındığı görülmekle 
ilânen tebligat icrasına ve bu baptaki tahkikat ta 13/5/1931 
tarihli çarşamba günü saat 9/30 a talik kılınmış olduğundan 
yevmü mezkûrda mumaileyhin Devrek Hukuk Mahkemesine 
gelmesi veya bir vekil göndermesi aksi takdirde tahkikatın 
gıyaben icra kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

Aziziye Asliye Mahkemesinden: 

Aziziye Tayyare Şubesi namına Mecdi Beyin müddeialeyh 
sabık Tayyare Şubesi reisi Molla Yusufzade Hasan Efendinin 
zimmeti olan 44309 kuruşun tahsili davası üzerine müddeialeyh 
Hasan Efendi namına çıkanlan davetiyenin mumaileyhin katil 
fiilinden idam mahkûmu olup halen hali firarda ve bulunduğu 
mahallin meçhul olduğundan bahisle davetiye, mahallesi heyeti 
ihtiyariyesinin tasdik ve mübaşirin meşruhatile iade kılınmış ve 
mahkemece de mumaileyh namına ilânen tebligat ifasına karar 
verilmiş olduğundan bu baptaki muhakemenin 5/5/1931 salı 
gününe muallâk olduğundan mumaileyhin bizzat veya tarafın-
dan musaddak bir vekil göndermediği surette muhakemenin 
gıyaben rüyet ve intaç olunacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

Hekimhan Asliye Mahkemesinden: 

Hekimhanın iri ağaç kazasından Mustafa oğlu Arap Meh-
medin tescilini iddia eylediği Hekimhanın Anasır karyesinin 
Böğürtlen mevkiinde tarafları kaya ve yol ve Kaysar oğlu 
Mustafa tarlalarile mahdut mahal tapu ve vergi dairelerinde 
mukayyet olmadığı ve yirmi senedir bilâ niza ve bilâ fasıla 
tahtı tasarruf ve ziraatinde ve mülkü bulunduğu arazii mez-
kûrenin tapuca namına tescilini iddia eylemekte olduğundan 
cari muhakemede işbu iddia eylediği arazinin Hekimhan Asliye 
Hukuk Mahkemesince ilânına karar verilmiş olduğundan baş-
kaca alâkadaranı olduğu takdirde işbu ilânın tarihi neşrinden 
itibaren bir ay zarfında Hekimhan Asliye Hukuk Mahkemesine 
müracaatları ilân olunur. 

Başvekâlet Mûdevvenat Matbaası 
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