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K A R A R N A M E L E R 
A d l i y e Vekâletinden: 

1 — 80 l i r a maaşlı Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine Elâ
zığ Ağır Ceza Mahkemesi Re is i A t a B i l g i l i , 

80 l i r a maaşlı Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine Amasya Ağır 
Ceza Mahkemesi Reisi İbrahim Özbal, 

50 l i r a maaşlı Erz incan As l i ye Ceza Hâkimliğine Foça Müddei
umumisi İhsan İdil, 

40 l i r a maaşlı Zonguldak As l i ye Ceza Hâkimliğine Ayvalık Müd
deiumumisi Nazmi Baytok, 

35 l i r a maaşlı Devrek Hâkim Muavinliğine Düzce Sorgu Hâkimi 
Reşad Kesk in , 

35 l i r a maaşlı Zonguldak Hâkim Muavinliğine Cihanbeyl i Müd
deiumumi M u a v i n i Ümran Yiğiter tayin edilmiştir. 

2 — İşbu kararnamenin icrasına A d l i y e V e k i l i memurdur. 
3/1/1941 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Dahi l iye Vekâletinden: 

A d l i y e V e k i l i 
FETHİ OKYAR 

1 — Çorlu Kazasına bağlı Muratlı Nahiyes i Merkezinde b i r bele
diye teşkili Devlet Şûrasınca da muvafık görüldüğünden 1580 sayılı 

Belediye Kanununun 7 nc i maddesine tevfikan mezkûr Nahiye Merke
zinde belediye teşkili tensib dilmiştir. 

2 — B u kararname hükmünü yürütmiye Dahi l i ye V e k i l i memurdur. 
3/1/1941 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Dahi l i ye V e k i l i 
FAYIK ÖZTRAK 

M a l i y e Vekâletinden: 

1 — Hazineye int ikal eden 500 l i r a kıymetinde i k i eve vak i mü
dahaleler inin men'i ve tahliyesi hakkında Hatice ve kocası H a l i l Oney 
aleyhlerine ve Hazine namına olan kaydın tashihi hakkında Hatice 
Oney tarafından Hazine aleyhine açılmış olan dava ve mukabi l davanın 
Merz i fon A s l i y e H u k u k Mahkemesinde cereyan eden muhakemesi so
nunda veri len kararın temyizinde b i r faide görülemediğinden bundan 
vazgeçilmesi tensib olunmuştur. 

Madde 2 — B u kararname hükmünü icraya M a l i y e V e k i l i memur
dur . 

3/1/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

M a l i y e V e k i l i 
F. ACRAL1 

T E B L İ Ğ 
Orman U m u m Müdürlüğü 8 numaralı Orman Tahdid Komisyonu 

Reisliğinden : 

T a h d i d icmal zabıtnamesi 

Antalyanın merkez kazasına bağlı Çitdibi köyü sınırları dahilinde 
bulunan Devlet ormanlarının Devlet namına tahdidine Şerafettin bayın 

köyü orman sınırının nihayet bulduğu Ilbizinbaşı mevkiindeki 92 nu
maralı rasad noktasından başlanılarak bağlı krokisinden anlaşılacağı 
üzere hattı münkesirle ve cenub istikametine Pupazdağı arkası, K a r a 
Mehmedyeri mevkilerinden geçilerek Bereket Dağında Koca Gözdek 
mevkiindeki 223 numaralı rasad noktasına vasıl. Buradan garb ist ika
metine inh i ra f la Gözcübeni deresindeki 224 numaralı rasad noktasına 
vasıl. Buradan yine cenub istikametine inh i ra f la Düzlübelen burnundaki 
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225 numaralı rasad noktasına vasıl, buradan şark istikametine inhirafla 
Çarık yeri ve Tam Tam Çukuru mevkilerinden geçilerek Yarbaş Çandın 
köyü orman sınırının başladığı Kozarası, İndaş mevkiindeki 228 numa
ralı rasad noktasına gelinerek işbu rasad batlarının sol tarafında ka
lan Çitbaşı ormanının Devlet namına tahdidi icra edilmiştir. Mezkûr 
mevkilerdeki rasad noktalarından 92, 222, 224, 225, 22, 228 numaralı rasad 
noktalarına beton kazıklar dikilmek suretile işbu orman esaslı surette 
sınırlandırılmış ve köy arazilerinden tefrik edilmiştir. Ve yine mezkûr 
köy sınırlan dahilinde bulunan Devlet ormanlarının Devlet namına tah
didine Şerafettin bayın köyü orman sınırının nihayet bulduğu İgrime 
tepesi doğusundaki 65 numaralı rasad noktasından başlanılarak bağlı 
krokisinden anlaşılacağı üzere ve hattı münkesîrle ve cenubu garbi isti-
kametile Yelli Belen, Soğuklukönü, Abisi mevkilerinden gedilerek Zer-
deli Gediği mevkiindeki 241 numaralı rasad noktasına vasıl, buradan 
şimali garbî istikametine inhirafla Yüksek yurt mevkiindeki 240 numa
ralı rasad noktasına vasıl, buradan cenub istikametine inhirafla Ânbarlı 
Yatak mevkiindeki 239 numaralı rasad noktasına vasıl, buradan garb isti
kametine inhirafla Kara Ağaçlık, Kuru Musluk ve Mustafa pınarı doğusu 
mevkilerinden geçilerek Karacabelen, Atamak yeri mevkiindeki 234 nu
maralı rasad noktasına vasıl, buradan şimal istikametine inhirafla Ot-
seki, Subasmazı mevkiindeki 233 numaralı rasad noktasına vasıl, bu
radan yine cenub istikametine inhirafla Otseki, Sekialtı, Karacabelen 
mevkilerinden geçilerek yine Yarbaş Çandın köyü orman sınırının baş-
ladığı Karacabelen üst başındaki 229 numaralı rasad noktasına geline
rek işbu rasad hatlarının sağ tarafında kalan İgrime başı, Çürükdağ ve 
Çitbaşı ormanlarının Devlet namına tahdidleri icra ve ikmal edilmiştir. 
Mezkûr mevkilerdeki rasad noktalarından 65, 245, 242, 241, 240, 239, 238 
236, 234, 233, 231, 229 numaralı rasad noktalarına beton kazıklar dikile
rek işbu ormanlar esaslı surette sınırlandırılmış ve köy arazilerinden 
tefrik edilmiştir. Ve yine mezkûr köy sınırlan dahilinde bulunan Dev
let ormanlarının Devlet namına tahdidine Şerafettin bayırı köyü orman 
sınırının nihayet bulduğu İgrime tepesi doğusundaki 65 numaralı rasad 
noktasından başlanılarak bağlı krokisinden anlaşılacağı üzere ve hattı 
münkesîrle ve cenubu garbî istikametile Yellibelen mevkiinden geçile
rek Soğuklukönü mevkiindeki 245 numaralı rasad noktasına vasıl, bu
radan cenub istikametine inhirafla Azganlık mevkiindeki 244 numaralı 
rasad noktasına vasıl, buradan garb istikametine inhirafla Ayiucu mev
kiinden geçilerek Abisi mevkiindeki 242 numaralı rasad noktasına vasıl, 
ve buradan cenubu garbî istikametine inhirafla yine Yarbaş Çandın 
köyü orman sınırının başladığı Armutlu Çukuru mevkiindeki 235 nu
maralı rasad noktasına gelinerek işbu rasad hatlarının sol tarafında ka
lan Çifte Kayraklar ve Akyar ormanlarının Devlet namına tahdidleri 
icra edilmiştir. Ve mezkûr mevkilerdeki rasad noktalarından 65, 245, 
244, 242, 241, 235 numaralı rasad noktalarına beton kazıklar dikilerek 
mezkûr ormanlar esaslı surette sınırlandırılmış ve köy arazilerinden 
tefrik edilmiştir. Ve yine mezkûr köy sınırlan dahilinde bulunan Devlet 
ormanlarının Devlet namına tahdidine Yarbaş Çandın köyü orman sı
nırının nihayet bulduğu Mustafa pınarı doğusundaki 236 numaralı ra
sad noktasından başlanılarak bağlı krokisinden anlaşılacağı üzere ve hat
tı münkesîrle yine Yarbaş Çandırı köyü orman sınırının başladığı Ka
racabelen, Atamak yerindeki 234 numaralı rasad noktasına gelinerek 
işbu rasad hattının sol tarafındaki Güneycik ormanının Devlet namına 
tahdidi icra edilmiş ve mezkûr mevkilerdeki 236 ve 234 numaralı rasad 
noktalarına beton kazıklar dikilerek orman esaslı olarak sınırlandırıl-
mıştır. 

1 — Devlet namına tahdid edilen ve Çitdibi Köyü sınırlan dahi
linde bulunan mezkûr Çitbaşı, İğrimebaşı, Çürükdağ, Çifte Kayraklar, 
Akyar ve Güneycik ormanları yekdiğerinin temadileri olup şarktan ve 
cenubtan Çandır Köyü sininle şimalden Şerafettin Bayın Köyü sının 
ve Çitdibi Köyü Yayla arazilerile garbten yine Çitdibi Köyü arazilerile 
muttasıl bulunmaktadır. 

2 — Devlet namına tahdidleri icra edilen Çitbaşı ormanı Katran 
ve çam eşcarından diğer İğrimebaşı, Çürükdağ, Çifte Kayraklar, Akyar, 
Güneycik ormanları yalnız çam eşcarından müteşekkil koru halinde bu
lunmaktadırlar. 

3 — Devlet namına tahdid edilen Akyar ormanı dahilindeki 11 
dönüm bir kıta tarlaya Hüseyinoğlu Hasan ve Murat taraflarından 29 
safer 312 tarih 457 sıra numaralı bir kıta tapu senedi, 10 dönüm bir kıta 
tarlaya Yahyaoğlu Rifat Ve Şevket tarafından 20 numaralı bir kıta 
tapu senedi sureti ve yine Devlet namına tahdid edilen Çitbaşı Devlet 
ormanı dahilindeki 5 dönüm tarlaya Ramazan Hoca tarafından 30 eylül 
1309 tarih 449 sıra numaralı bir kıta tapu senedi ve 6 dönüm bir kıta 
tarlaya Yahyaoğlu Rifat ve Şevket taraflarından kânunuevvel 1339 tarih 
16 numaralı bir kıta tapu senedi ve yine 20 dönüm bir kıta tarlaya Yah
yaoğlu Şevket ve Rifat taraflarından 18 numaralı bir kıta tapu senedi 
sureti ve 7 dönüm bir kıta tarlaya İbrahim Onbaşı vereseleri tarafından 
teşrinisani 1323 tarih 26/17 numaralı bir kıta tapu senedi ve 2 dönüm 
bir kıta tarlaya İsmailoğlu ibrahim tarafından 30 eylül 1319 ve 29 safer 
1312 tarih 452 sıra numaralı iki kıta tapu senedi ve 5 dönüm bir kıta 
tarlaya Alioğlu Murat tarafından 1/10/1940 tarih 112 numaralı bir kıta 
tapu senedi sureti ve 4 dönüm bir kıta tarlaya İsmailoğlu İbrahim tara
fından 13 sıra numaralı bir kıta tapu senedi ve yine Devlet namına tah
did edilen İğrime ormanı dahilindeki 10 dönüm bir kıta tarlaya Hüseyin 
Türküz tarafından 9 recep 1313 tarih 17 sıra numaralı bir kıta tapu se
nedi ve 10 dönüm bir kıta tarlaya Mehmed Oki tarafından 1/10/1940 
tarih 113 numaralı bir kıta tapu senedi sureti ve yine Devlet namına tah
did edilen Çürükdağ ormanı dahilindeki 8 dönüm tarlaya Receboğlu İs
mail tarafından 11 ceraazilevvel 1311 tarih 456 ve 11 cemazilevvel 1311 
tarih 455 numaralı iki kıta tapu senedi ve 6 dönüm bir kıta tarlaya Ali
oğlu Mahmut tarafından 24 temmuz 1308 tarih 107 sıra numaralı bir 
kıta tapu senedi ibraz etmek suretile mülkiyetlerini iddia ve tevsik et
miş iselerde işbu yerler Devlet ormanları içerisinde bulunduklarından 
Devlet namına tahdid edilen ormanlar dahilinde bırakılmıştır. 

4 — Devlet namına tahdid edilen Çitbaşı Devlet ormanile Akyar 
Devlet ormanı dahilindeki iki kıta tarlanın Ali kızile ve iki kıta tar
lanın Ali Kapana ve bir kıta tarlanın Hasan Çavuşoğlu Ferhada aid 
olduğu tahdid esnasında hazır bulunan köy ehli faibre azalan tarafın
dan beyan edilmiş ise de mülkiyetlerinin tevsikine dair hiç bir vesaik 
ibraz edilmediğinden bu yerler dahi Devlet namına tahdid edilen orman
lar dahilinde bırakılmıştır. 

Mezkûr Çitdibi Köyü ormanlarının tahdidleri F. W. Breit Haupt 
marka ve 67668 numaralı mesaha aletile yapılmış olup her rasad nok
tasının semt zaviyelerile her iki rasad noktası arasındaki mesafeler za
bıtname defterine kayıd olunmuş ve bu ormanların tahdid vaz'iyetini 
gösterir 1/10000 mikyasında krokilerinin dahi tanzim edilmiş olduğunu 
mübevyin işbu tahdid icmal zabıtnamesi tanzim olunmuştur. 

9/11/1940 
8 No. lı O. T. K. R. Ormancı Aza Hukukçu Aza 

Ziya Tugay Subhi Erte 

Nafıa Vekâletinden: 

Pazarlıkla yaptırılacak iş: 
1 — Eskişehirde Porsuk Çayı üzerindeki. İncesu barajına aid su 

toplama gölünün bulunduğu mahalde yaptmlacak sondaj ameliyesi, 
keşif bedeli metre tul vahit fiat esası üzerinden 4900 Uradır. 

2 — Pazarlık 25/1/1941. tarihine rashyan cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada Sulama İşleri İşletme merkez-binası içinde toplanacak su 
eksiltme arttırma komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 — İstekliler bu işe aid mukavele projesile şartnameleri Su İşleri 
Reisliğinde görüp tetkik edebilirler. 

4 — Pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin 735 liralık kart teminat 
vermeleri ve pazarlık yapılacağı günden en az üç gün evvel ellerinde 

bulunan vesikalarla beraber bir dilekçe ile Nafıa Vekâletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar pa
zarlığa iştirak edemezler. 

1376/4.-! 

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli 3700 üç bin yedi yüz lira olan Eskişehir Çırak 
Okulu Soğutma tesisatının yaptırılması işi 19/2/1941 çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında eksiltmeye 
konmuştur. 

İ L Â N L A R 
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Bu işe girmek isteyenlerin (277,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay* 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

1337/4.4 

Aşağıda is im; muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı 
gösterilmiş olan Ankara hastanesi muhtelif tesisatının yaptırılması işi 
18/2/1941 sah günü saat 15 den itibaren kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında sıra ile ve ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Bu işlere girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay* 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Yaptırılacak tesisatın adı Lira Lira 

1 numaralı liste muhteviyatı çamaşırhane te
sisatı 
2 numaralı liste muhteviyatı mutfak tesisatı 
3 numaralı li&e muhteviyatı soğuk hava 
tesisatı 
4 numaralı liste muhteviyatı Etüv tesisatı 
5 numaralı liste muhteviyatı tedavi banyoları, 
duş cihazları vesaire tesisat 

9375,— 703,13 
18750,- 1406,25 

5000,- 375,00 
4375,— 328,13 

3125,- 234,38 
1338/4-4 

Muhammen bedeli 275000 lira olan 50-aded sarnıç vagonu 28/2/1941 
cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satwı alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (14750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (500) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde 
satılmaktadır. 

1372/4-1 

Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı 
gösterilmiş olan madenî, porselen ve zücacî yemek takımları 20/2/1941 
perşembe günü saat 15 den itibaren kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında sıra ile ve ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Alınacak malzemenin adı Lira L ira 

1 numaralı liste 
denî eşya 
2 numaralı liste 
selen eşya 
3 numaralı liste 
eşya 

muhteviyatı 12 kalem ma 

muhteviyatı 14 kalem por-

muhteviyatı 7 kalem zficacî 

4706 352,95 

5878 440̂ 5 

2728 204,60 
1373/4-2 

Ankara Orman Koruma Genel K. Satın Alma Komisyonundan: 

1 — Bol uya defaten teslim şartile 70 ton un kapalı zarf usul ile 
alınacaktır, ihalesi 14 ikinci kânun 1941 salı günü saat 15 te Ankarada 
Yenişehirde Yüksel Caddesinde Orman Koruma Genel K. binasındaki 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 — Beher kilosunun tahminî fiatı 23 kuruş olup muvakkat temi
natı 1207 lira e l l i kuruştur. Şartnamesi her gün Ankara, Bolu, İstanbul 
Orman Koruma Satın Alma Komisyonunda görülebilir. 

3 — isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikaları ile beraber teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonda bu* 
lundurmaları. 1327/4-4 

M . M . V . Hava Satın Alma 
Komisyonundan 

1 — Muayyen günde verilen fiat pahalı görülen bir motor usta 
okulu inşaatı tekrar kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Muhammen be* 
deli 148789 lira 92 kuruş olup ilk teminat mikdarı 8689,50 liradır. Pa
zarlığı 24/1/1911 cuma günü saat 11 de Hava Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır, tdarî ve fennî şartnamesi her gün öğleden sonra 745 
kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. İhaleye gireceklerin bu 
ilânın ilk neşri tarihi olan 6/1/1941 ile 23/1/1941 günleri arasındaki tari
hi muhtevi ihaleye iştirak edeceklerine dair Hava Müsteşarlığı inşaat 
şubesinden vesika almaları ve bir kalemde 150 bin liralık iş yaptıklarına 
dair vesaik ibraz etmeleri şarttır, isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesaikle birlikte i lk teminat ve teklif mektuplarını mu
ayyen saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabili Hava Satın A l 
ma Komisyonuna vermeleri. 

1369/4-2 

Muayyen günde talibi zuhur etmiyen müteahhit nam ve hesabına bir 
hava hastahanesi inşaatının geri kalan noksan kısmı tamamlattırılmak 
üzere pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Muhammen bedeli 413,082 lira 
6 kuruş olup i lk teminat mikdarı 20274 liradır. Pazarlığı 24 ikinci kâ
nun 1941 cuma günü saat 10 da Hava Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktır. İdarî ve fennî şartnamesi keşif ve diğer teferruatı 20 l i r * 
66 kuruş» mukabilinde her gün öğleden sonra komisyondan alınabilir, 
ihaleye gireceklerin hava inşaat şubesinden vesika almaları lâzımdır, 
isteklilerin kat'î teminat ve kanunî belgelerile birlikte muayyen gün 
ve saatte Komisyonda bulunmaları. 

1374/4-2 • 
M . M , V* Deniz Merkez Levazım Satın 

Alma Komisyonundan 
1) Tahmin edilen bedeli (271080) l ira olan (3000) ton mazotun 

pazarlık eksiltmesi 15/1/1941 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 
14 de Vekâlet binasındaki Komisyonumuzda icra edilecektir. 

2) Şartnamesi 13 l ira 55 kuruş bedel ile her gün Komisyondan 
alınabilir. 

3) 29186 l ira 40 kuruştan ibaret olan kat'î teminat ve kanunî bel
gelerile birlikte talihlerin, belli gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

1377/2-1 • 
M . M . V . Ankara Levazım Amirliği 

Satın Alma Komisyonundan 
1 — Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 6 kuruş 25 santim olan 

3000 ton arpa pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 — Pazarlıkla her gün Ankara Lv. A. Sa. A l . Komisyonunda ya* 

pUacaktır. 
5 — 300 tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale 

edilebilir. 
4 — Arpalar döküm halinde Ankara ve civar istasyonlarda teslim 

alınır. 
6 — 3000 ton için k a t i teminat 21250 l ira, 300 tonun k a t i temi

natı 2813 l ira olup evsaf ve şartnamesi 960 kuruşa Komisyondan alınır. 
6 — Taliplerin her gün Ankara Lv. A . Sa. A l . Komisyonuna mü 

racaatlan. (1256) 

1 — Beher kilosuna dört buçuk kuruş tahmin edilen 3000 ton balya 
samanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Samanlar şartnamesine göre 500 zer tondan aşağı olmamak 
üzere ve Ankara İstasyonunda vagonlara teslim şartı ile ayrı ayrı talip
lerden satın alınabilir. 

3 — 3000 tonun teminatı 8000 lira 500 tonun teminatı 3375 liradır. 
4 — Pazarlığı 6/1/1941 den itibaren her gün saat 14 de Ankara 

Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi Komisyonda görülür. (1348) 

Sultanahmed 5 inci Sulh Hukuk Kâkfrnliğinden: 

Akıl hastalığına müptelâ olduğu tabilb raporile anlaşılan ve halen 
Kahirede bulunan İsmail Hakkımn hacrile kendisine yeğeni Ankara 
Münakalât Vekâletinde tarife dairesinde emekli miralay Osman Saitmin 
vesayeti altına konulduğu ilân olunur. 

1386 



Sayıfa: 288 (Eeem! Guete) 13 KÂNUNUSANİ 1941 

Ankara Ticaret Ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

Sic i l l i ticaretin 1045 numarasında müseccel olan Devlet Ziraat 
İşletmeleri 'Kurumu İdare Meclisi Azasından Rıdvan Taşkının kurumdan 
ayrılması do'layısile haiz olduğu imza salâhiyetinin iptal edildiği ve 
idare meclisi azahğına tayin edilen ve birinci derecede imza salâhiyeti 
verilen Mecit Ayber'e aid imza beyannamesinin gönderildiği beyaniie 
keyfiyetin tescil ve ilânı talep edilmiş olmafcla işbu hususların dai
rede mahfuz .vesaike müsteniden 3/1/1941 tarihinde tescil edildiği ilân 
olunur. 

1375 

Sic i l l i Ticaretin 780 numarasında A l i Şah Mahmut Eryarar unvanı 
ticarisile müseccel olan tacirin badema A l i Şah Eryarar unvan\ ticaret 
ve buna göre de imza kullanacağından Ankara tkincf Noterinden mu-
saddak tadil imzasının vaki olan talebe mebni dairede mahfuz vesaika 
müsteniden 3/1/1941 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

3387 

Şebin Karahisar Asliye Mahkemesinden: 

Ş. Karahisann Kezzanç Köyünden Servanoğlu Bekir karısı Fat-o 
manın kocalı Bekir aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesine Dikame eyle
diği boşanma davasında: her ne kadar aranılmışsanız da ikametgâhınız 
meçhul olduğundan davetiye tebliğ edilemediği cihetle tebligatın Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 142 nci maddesi mucibince ilâ-
nen yapılmasına karar verilmiş olduğundan muhakemenin muallâk bu
lunduğu 30/1/1941 perşembe günü saat 9 da ya bizzat veya sizi temsilen 
kanunî bir vekil göndermeniz, aksi takdirde duruşmaya devam edileceği 
davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1390 

Amasya Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Amasyamn İBayeziy paşa mahallesinden İsmail Baytargil ile Mah
mutlar köyünden ölü Memlş karısı kendi namına bilasale ve küçük oğlu 
Apturrahman namına bilvelâye anası Şerife aralarında müşterek Mah
mutlar köyünde ve tapunun kânunuevvel 1933 tarih ve 64 cild ve 64 nu
maralı ve (400 lira) değerindeki bir bap değirmen izalei şuyu suretile 
Amasya Sulh Hukuk Mahkemesinden satılığa çıkarılmıştır. 

1 — İşbu değirmenin arttırma şartnamesi 23/1 /̂1940 gününden i t i 
baren her kesin görebileceği şekilde Amasya Sulh Hukuk Mahkemesinde 
açıktır, 

2 — İlânda yazılı olanlardan fazla malûmat almak isteyçnler Amas
ya Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatla fazla malûmat alabilirler. 

3 — Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesi veya mahallî bir bankanın teminat mektubu 
tediye edilmek lâzımdır. 

4 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların veya irtifak hak
kı sahiplerinin îbu değirmen üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbiteleri ile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. 
Aksi halde paylaşmadan hariç kalırlar. 

5 — Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

fi — Tayin edilen zamanda müddeabih değirmen üç defa bağırıl-
dıktan sonra en çok arttırana ihale edilir ancak bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmazsa İS gün temdid ve 15 inci günü aynı 
saatte yapılan arttırmada ihale edilir. 

7 — t^bu arttırmaya konulan değirmen kendisine ihale olunacak 
kimse derhal veya verilen mühlet zarfında bedeli ihaleyi yatırmazsa on
dan evvefl çok talepte bulunana arzusile verilir kabul etmezse heman 15 
günlük müddetle ihaleye çıkarılıp, sonraki ihale ile evvelki ihale ara
sındaki fark 'evvelki müşteriden ayrıca hükme hacet kalmaksızın yüzde 
on faizi ile birlikte diğer masraflarla 'tahsil olunur. 

8 — Yukarıda gösterildiği veçhile 23/1 /̂1940 gününden itibaren 
memuriyetimizde şartname açık lolup birinci ihalesi 21/1/1941 salı günü 
saat 14 de haddi lâyıkı bulmazsa ikinci ftalesi 21/2/1941 cuma günü 
saat 14 de ihale olunacağı ilân olunur. 

1388 

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

Muhtelif eb'adda 600 metre mikâbı kereste alınacak 
Tahmin edilen bedeli 28800 l i ra olan 600 metre mikâbı kereste As

keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 
14/1/1941 salı günü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 1 
l ira 44 kuruştur. Muvakkat teminat 2160 liradır. 

1398 

Pazar Hukuk 'Hâkimliğinden: 

Pazarın Haçapıt köyünden Hoybar oğlu Mehmet oğlu Irahim 
ibrahim oğlu Recep tarafından ikame olunan alaoak davasından 

dolayı Pazar Sulh Hukuk Mahkemesince 37 l ira e l l i kuruşun tahsiline 
12/11/1940 tarihinde karar hrerflmiştir. 

Müddeaaleyh Ibrahimin ikametgâhı meçhul olduğundan ilânen 
tebligat ifa kılınmış ve müddei tarafımdan isbattan izharı acz ile yemin 
teklif edilmiş ve yemin etmek üzere bulunduğu yer mahkemesince eda 
eylemek üzere adresini bildirmesi ve bildirmediği takdirde vakıaları 
ikrar etmiş sayılacağı da yine ilânen tebligat icra kılındığı halde bildir
mediğinden yemini icra lulınamamış ve şu halde ftnüddeaaleyhin yemin 
edeceği vakıanın sabit olmuş sayılacağına ve gıyabında ittihaz olunan 
işbu kararın yine ilânen tebliğ edilerek sekiz gün içinde bulunduğu 
yer mahkemesine arzuhal île yemin edeceğini beyan etmediği takdirde 
yeminden kaçınmış olduğuna ve yemin edeceği vakıanın sabit olmuş 
sayıldığına dair verilmiş olan karann katileşeceği ilân olunur. 

1371 

Beyoğlu Birinci Noterinden: 

'Bizler Şalide Halaskar Gazi Caddesinde Osman Zeki Apartma
nının iki numaralı dairesinde mukim Doktor Bakteryoloğ Şadi Ergin 
ile karısı Kâmile Ergün, dairenizde 20/11/1940 tarihinde akd ve sic i l l i 
mahsusuna tescil e'dilen mukavele ile aramızda mahdud ve menkulata 
münhasır mal ortaklığı mukavelesi ile mallarımızın idaresinde mal Ortak* 
Ilığı usulini kabul etmiş i dük. î^bu Mukavele Kanunu Medeninin 173 
üncü maddesi mucibince tasvib ve tasdik için Beyoğlu 4 üncü Sulh 
Hukuk Mahkemesine arzediİmiş ve 7 kânunuevvel 1940 tarih ve 1940/1235 
esas ve 1018 karar sayılı ilân ile tasvib ve tasdik olunmuştur. Key
fiyet Medeni Kanununun 237 nci maddesi ahkâmına tevfikan ve üçüncü 
şahısların malumu olmak üzere bu ilânın istanbul'da münteşir Cum
huriyet Gazetesi i le Ankarada münteşir iResmî Gazetede b i r defaya mah
sus'olmak üzere neşir ve ilân edilmesini dileriz. 

Doktor Şadi Ergin ve Kâmile Ergin 

>Bu nüsha talep veçhile neşri ilân edilmede üzere. Arikarada ,çıkan 
(Resmî Gazetove gönderildi. 

Resmî Mühür 
(T. C 

(Beyoğlu Birinci Noteri 
Bahir Verdi 

0351 

Afyonkarahisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Afyonun Ihsaniye Köyünden Musaoğullarından Hüseyin oğlu Yö
rük Osman özpunara-

Afyonun thsaniye köyünden Kadir kızı Tenzile özpunar tarafından 
aleyhine ikame olunan boşanma davasının cari muhakemesinde: Kanunu 
Medeninin 132 nci madde» mucibince müddeiden boş olmanıza ve ta
hakkuk eden 5059 kuruş masarifi muhakemenin size tahmiline kabili 
temyiz olmak üzere Afyon Asliye Hukuk Mahkemesince 23/10/1940 gün 
ve 650/676 numara ile karar verildiğinden işbu ilânın neşrinden bilitibar 
15 gün içinde hüküm alyhine temyiz edilmediği surette hükmün kesbi 
kat'iyet edeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1389 
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