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Orman, Umum Müdürlüğü 12 numaralı Orman Tahdit
».©îshglnden :

Komisyonu

Balıkesir Vilâyetinin Dursunbey Kazasmın Kavacık Na
hiyesine bağlı Gölcük köyü hududu dahilindeki Devlet
Ormanlarının sınırları icmal zaptı
1
Şimalen Gölcük Köyünün şarkında Şabanlar, Kavacık ve Göl
cük huautiarmm birleştiği M u s m o i U K deresi ve Çeşmeler yanındaki karataş üzerindeki 1 numaralı rasat noktasından b a ş ı ı y a r a K Musıuoıuk mev
kiindeki tarlaların sınırlarım takiben Kavacık - Goıcuk yoluna ve bu yo
lun Ortandere ile birieşagi n o k t a y a ve Gölcük Koyunun topluluk teşkil
eden arazilerini takiben iieçiegregmdeki 10 numaralı rasat noktasındaki
tahdit kuru duvarına ve b u r a d a n Alemyatağmaaki 14 numaralı tahdit
hendeğme v e buradan Mezarım, v e harman m e v K i i e r i n d e 38, 39 numara
daki tahdit hendeklerine ve buradan Darıtana namı verilen Mehmet Ka
ya t a r l a s ı kenarındaki 44 n u m a r a n tandit noktasına ve buradan Alemce
yatağındaki 45 numaralı tahdit hendeğine ve buradan da Duzçam mevki
indeki 48, 47 tahdit noktalarını takiben Çmarlıpınar deresinden Kırtarla
mevkiindeki 52 numaralı t a h d i t noktasına k a d a r d ı r . Bu hattın şimal k ı s m ı
(Kocagöynük meşe ve çam) Devlet Ormanlarıdır. Cenup kısmı ise Gölcük
Köyü ve köyün topluluk teşkil eden arazileridir.
Garben: Çmarlıpınar deresinin Kırtarlası üzerindeki 52 numaralı tah
dit noktasından köyün topluluk teşkil eden arazi sınırlarını takiben Kırtaş - Attaninecek - Tuzlaburnu - Kocakıran - Güney Göynük ve İlıca mev
kiindeki 113 numaralı tahdit noktasına kadardır. Bu hattın garp kısmı
(Gavurkuzu ve Karaoldruk meşe ve çam) Devlet ormanlarıdır. Şark kıs
mı Gölcük Köyünün topluluk teşkil eden arazileridir.
Cenuben: Ilıca mevkiindeki 113 numaralı tahdit noktasından Kocakaya - Damlıbölük ve Aktuzla yolunun Buluttepe tarlaiariyle muttasıl
164 -165 -166 numaralı tahdit noktalarına kadardır. Bu hattın cenubu
Yatakdere (meşe ve çam) Devlet Ormanıdır. Şimal kısmı köyün topluluk
teşkil eden arazileridir.
Sarkan: Aktuzla yolu ve Buluttepe tarlası mevkiindeki 166 numaralı
tahdit noktasından 167 - 168 - 169 ve Kireçburnu mevkiindeki 172 Yayla
yolu üzerindeki 173, Çamderesinde 174 ve Veliler - Gölcük yolu üzerindeki
küçük karataş'taki 175 tahdit noktasına ve buradan Ortanderenin Ka
vacık - Gölcük yoliyle birleştiği noktadaki 8 numaralı tahdit noktasına
k a d a r d ı r . Bu h a t t ı n şarkı Karaçikin (meşe, baltalık) Devlet Ormanıdır.
Garbı ise Gölcük Köyünün topluluk teşkil eden arazileridir.

2
Koca Göynük Devlet Ormanları isminde Gölcük - Karakaya yo
lunun şarkında Porsuklar mevkiindeki ve Kocaçukur namiyle anılan De
nizli oğlu A l i ağa namına mukayyet 3 atik dönüm miktarında ve hudutları
sarkan Porsuklar dağı, garben tarik, şimalen dere, cenuben taşlık olup 1
mart 1328 tarih 2 sıra 3 defter 3 cilt numarada kayıtlı intikalen verilmiş
cinsi tarla olan bir aded senedi hâkaniyle tasarruf iddia edilmekte oldu
ğundan işbu tapu mahallinde tetkik edilerek tapuda mukayyet hudutların
gayri muayyen olduğundan yapılan mesahada bu tarlanın 2,1 hektar ol
duğu görülmüş ise de ormana zararlı olmadığından sahibi namına orman
mefhumu harici olarak tahdidi icra edilmiştir. Zabıt ve haritasında fiili
vaziyeti tesbit edilmiştir.
3
Koca Göynük Devlet Ormanları içerisinde olup tahdit esnasında
tapu ibraz edilemiyen Göl mevkiindeki Bayram Erden'e ait 14 H . vüsatindeki tarla Alemce mevkiindeki Süleyman Alkana ait 0,4 H . vüsatindeki
tarla, Alemce (darı tarlası) mevkiindeki Mehmet Kaya'ya ait 0,7 H . vüs
atindeki tarla Sarıtaş ve Kocataş mevkilerindeki Ramazan Çetin, Ömer
Çetin ve Mustafa Çetin'e ait 3,3 H . vüsatindeki tarla, Kavacık mevkiinde
Şükrü Tata ait 0,4 H . vüsatindeki tarla, Tom harmanı mevkiinde Mehmet
Kaya'ya ait 2,4 H . vüsatindeki tarla ile Gavurkuzu ve Karaoldrok Devlet
Ormanı içinde Attaninecek mevkiinde Osman Çetin'e ait 0,3 H . vüsatin
deki tarla, Gavurpmar mevkiinde Osman Çetin, Ömer Çetin, Mehmet Tat,
Şükrü Tat, Halil ibrahim Çetin, Memiş Tat, Bekir Tat, Hüseyin Kaya ve
Mustafa Öner'e ait, 11, 4 H . vüsatindeki tarla Gölcük - Kasanlar yolu üze
rinde ismail inan'a ait 0, 8 H . Bekir Tata ait 0,2 H . Osman Çetin Mehmet
Tat v e ibrahim Özkan'a ait 1, 1 H . Ayşe Çan'a ait 0.3 7-î. Osman Çetin'e
ait 0,6 H . Ramazan Çetin'e ait 1,1 H . Ramazan özdemir'e ait 0,9 H . Şükrü
Tat v e Ramazan Çetin'e ait 0,6 H . tarla ile Karaçikin Devlet Ormanları
içinde Aktuzla mevkiinde Ramazan Çetin'e ait 1,5 vüsatindeki tarla ve
Kireç mevkiinde Hüseyin Tata ait 1,5 H . Memiş Tata ait 0,9 H . Ayşe Çan'a
ait 0,2 H . tarlaların vergiye bağlı bulundukları iddia v e ehlivukuflarca da
beyan edilmiş olduğundan şagilleri tarafından tasarruflarının kabullyle
bu suretle namlarına tahditlerinin icrası talepleri üzerine yapılan tetkikte:
mezkûr tarlaların bulundukları hali hazır fiilî vaziyetleri ve arazi şekilleri
orman kanun ve talimatnamesi ahkâmı gereğince tesbit edilmiştir. Tarla
ların kadim olmasından ve halen ormana zararlı vaziyetleri olmadığından
şagillerinin zilyedlikleri kabul edilmiştir. (Arazi şekilleri de zabıt ve hari
tasında tesbit edilmiştir).
4
Koca Göynük Devlet Ormanı içerisinde Yayla mevkiinde Yaylatarla namı verilen ve Gölcük Köyü şahsiyeti maneviyesine ait olduğu
iddia edilen 5.9 hektar vüsatmdaki Yaylatarla ile aynı mevkide ve aynı
tarlaya muttasıl Dedepmar tarlası denilen mevkide 0,3 H . vüsatinde ve
Ramazan Çetin işgalinde bulunan tarla pek yakın bir zamanda Devlet
Ormanından açılmış olduğu ve vaziyeti itibariyle de Devlet Ormanlarının
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merkezî kısımlarında ve münferit bir halde bulunduğundan ve ormana
zararı olduğu görülmüştür. Hiç bir suretle tasarrufa esas olacak vesaik
ibraz edilememiş olduğundan her iki tarlanın orman mefhumuna dâhil
olduklarından Devlet Ormanı lehine tahditleri icra edilmiştir. Hali hazır
fiilî vaziyeti kanun ve ahkâm gereğince tesbit edilmiştir.
5 _ 2, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 38, 39, 196, 40, 44, 50, 69, 89, 95, 98, 97,
102, 132, 133, 136, 149, 150, 186, numaralı mevkiler kuru duvar ve hen
dekle tesbit edilmiştir. Diğer rasat noktaları ise sabit ve değişmez ma
hallere konulmuştur. Bu suretle Gölcük Köyünün tahdit ve sınırlanması
ikmal edilmiştir.
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kalarla tasarrufu ispat edilemeyen her nevi arazi Devlet Ormanı adde
dilmiş olup bir kroki tapulu ve tapusuz araziye ait birer cetvel ve işbu
ilân Gölcük Köyüne talik ve tebliğ edilmiştir. Mezkur Kanunun 7 nci
maddesine tevfikan şahsan tebliğ mahiyetinde olan işbu zabıt münde
recatına razı olmayanların tarihi talikten itibaren (3 ay) zarfında ma
hallî mahkemelerine müracaatta muhtar oldukları ilân olunur.
12 No lı O. T. K. R.
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Ehlivukuflar: Gölcük Köyünden

6
3116 sayılı Orman Kanununun 5 inci maddesi mucibince Göl
cük Köyü Devlet Ormanlarında yapılan tahdit ve sınırlamaya ait zabıt
hülâsaları yukarıya çıkarılmış olup işbu sınırlar dâhilinde kanuni vesi-

İbrahim

Özkan

Ramazan

Çetin
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İLÂNLAR
İtiraz

Maliye Vekâletinden :
Konya Vilâyetinin Çumra ve Beyşehir Kazalarında yapılan bina tah
riri bitmiştir. Bu kasabalarda bulunan binalara tahrir komisyonunca konu
lan iratlar 3692 numaralı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş ve
yapılan itirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi hükmüne tevfikan
teşkil edilen bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1943
malî yılı içinde kararlara bağlanmıştır.
Bu kasabalarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun mucibince 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır.
1181
Malatya Merkez Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı on yedi cüEütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu cüzütamlardaki bina
lara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı kanun mucibince
mükelleflere tebliğ edilmiş, vâki itirazlar sözü geçen kanunun 35 inci mad
desi mucibince teşkil edilen bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca
incelenerek 1944 malî yılı içinde kararlara bağlanmıştır.
Bu Cüzütamlarda bina vergileri -2802 numaralı kanun hükmüne tev
fikan - 1945 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır.
Hacıhalil Z.
Keşolar
Y. tsbendere
A . Isbendere
Şişman
Meydancık
Çolaklı
Mamikân
Bahri

Köyü
>
»
»
»
»
»
»
»

Sevserek
Elmalı
Alhan
Halikân
A . Mestikân
Tengö
Mezere
Alıkân

Köyü
»
»
»
»
»
»
»
981

Kayseri Vilâyetinin Bünyan Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda ya
zılı yirmi sekiz cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu cüjBÜtamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numa
ralı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, bunlardan beş cüzütam
daki binalar iratlarına itiraz edilip yirmi üç cüzütamdaki binalar irat
larına itiraz edilmemiştir.
itirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edi
len bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1943 malî
yılı içinde kararlara bağlanmış, itiraz etmeyen cüzütamlardan yirmisinde
mukadder iratlar, kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle 1943, üçün
de 1944 malî yılları içinde katîleşmiştir.
Bu cüzütamlardan yirmi beşinde bina vergileri - 2802 numaralı ka
nun hükmüne tevfikan 1944, üçünde 1945 malî yıllarından itibaren yeni
iratlar üzerinden alınacaktır.

İtiraz eden cüzütamlar
1944 malî yılından itibaren
Tacın
Sıvkm
Z«k

Köyü
»
»

Samagar
Ekrek

Köyü
>

Karaviran
Gülviran
Kızılviran
Alayınlı
Çevlik
Koşcağız
Ermin
Gülülce
Süksün
ömerhacılı

etmeyen
Köyü
»
»
»
»
»
i»
>
»

cüzütamlar
Bürüngüz
Hazarşah
Digeme
Karacafek
Emirviran
Ağcalı
Girveli
Elbaşı
Karadayı
Zerezek

Köyü
»
»
>
»
>
»
»
»
»

1945 malî yılından itibaren
Kölete
Harsavebel

Köyü
»

Glrinci

Köyü
8«

Maraş Vilâyetinin Göksün Kazası merkeziyle isimleri aşağıda yazılı
on iki cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu cüzütamlardaki
binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı kanun mu
cibince mükelleflere tebliğ edilmiş, vâki itirazlar, sözü geçen kanunun 35
inci maddesi mucibince teşkil edilen bina ve arazi vergileri itiraz ko
misyonunca incelenerek 1943 malî yılı içinde kararlara bağlanmıştır.
Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun hükmüne
tevfikan - 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar Üzerinden alınacaktır.
Göksün Kasabası
Ortatepe
Temürge
H . Ömer
Nısanıt
Küçükkızılcık
Yazıköyü

Köyü
>
>
>
»
»

Kavsıt
Kötüre
Kömür
Alıçlıbucak
Ağcasar
Büyükkızılcık

Köytt
»
»
>
»
»
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Zonguldak Vilâyetinin Ereğli kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yaaılı
yüz yirmi iki cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir, bu cüzütam
lardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı kaaua
mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, bunlardan yüz cüzütamdaki binalar
iratlarına itiraz edilip yirmi iki cüzütamdaki binalar iratlarma itiraz edil
memiştir.
itirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edilen
bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1943 malî yılı içinde
kararlara bağlanmış, yirmi iki cüzütamdan beşinde mukadder iratlar kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle 1942, on yedisinde 1943 malî
yılları içind» katîleşmiştir.
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Bu cüzütamlardan yüz on yedisinde bina vergileri - 2802 numaralı
kanun hükmüne tevfikan - 1944, beşinde 1943 malî yıllarından itibaren
yeni iratlar üzerinden alınacaktır.
İtiraz eden

cüzütamlar

1944 malî yılından itibaren
Kaza Merkezi
Kırmacı
Balı
Keşkek
Neyren
Bayat
Köhistan
Güllük
Akçakilise
Akkaya
Hasbeyler
Ortaköy
Oğberler
Kirencik
Yukarıhocalar
Hacıuslu
îskenderll
Küisedoğancüar
Kilise
Davutlar
Başviran
İSaşvirandoğancılar
Gümeli
Artıklar
öveyikli
îsafıkıhlı
Aşağıdağ
Çatak
Kabalar
Belen
Kasımh
Kılçak
Saburlu
A . Bölücek
A. Ortacı
Hacın as an
Kaymassağır
Hasanlı
Yedigelli
A . Ömerli
Musabeyli
Çay
Kefken
Aşağıdoğancılar
Yukarıdoğancılar
Okçular
Tekkeisağır
Osmanlı
Tekkeizir
Tekkeikebir

Köyü
»
»
»
»
»
s»
»

»
»
»
»
»
»

»
s-

»
»
»

»
»

Kürkükler
Durhanlı
Sinekir
Alioğlu
Bektaşlı
A. Kocaeli
Topallı
Kurtlar
Abdi
Eshaplar
Zindancılar
Gebe
Penpeciler
Kızılca
Hüseyinli
Çengelli
Gök Hasan
Göktepe
Gülüç
Şih
Hamzafıkıhlı
Yaraslıyürük
E . Bölücek
Köseler
Kışla
Kepez
Ormanlı
Toyfanlı
A. Sofular
Çayırlı
Danışmatlı
Dedeler
Yunuslu
Alakilise
E . Ortacı

Köyü
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Samlar
»

»
»

»
»
»
»
İtiraz etmiyen

Sinitli
Hasankâh
Abdulmelik
Ramazanlı
Kızılcapmar
Ova
Süleymanbeyler
Aydınlar
Soğanlı
Viran
E . Kocaali
Sarıkokmaz
Pençes
Kestaneci

Külah

Köyü
»
»

•>>

»
»
»
»
»
»
»

cüzütamlar

»

Asarlı
Deliler
E. Ömerli
Süçüllü
Aselli
Cemaller
Tepeviran
Elmacı

Köyü
»
»
»
»
»
»

»
1943 malî yılından itibaren

îske
Aydın
Yazıviran

Köyü
»
>

Saltuklu
Karahavuz

Nafıa Vekâletinden :
Yapı ve imar işleri ilânı
1
Eksiltmeye konulan iş: Bayburt'ta yapılacak Ortaokul inşaatıdır.
Keşif bedeli: «212.680,67 liradır.
2
Eksiltme 5/10/1944 perşembe günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı
ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle
yapılacaktır.
3
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak «10,63» kuruş
bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alına
bilir.
4
Eksiltmeye girebilme\ için isteklilerin usulü dairesinde «11.884,03»
on bir bin sekiz yüz seksen dört lira üç kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâletinden
alınmış vesika ibraz etmeleri şarttır.
Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil
günleri hariç) üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat et
meleri ve dilekçelerine bu gibi teknik ehemmiyette iş yapmış olduklarına
dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika rapt etmeleri muktazidir.
5
İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 5/10/1944 per
şembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu
Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
1190/4-3

Ziraat Vekâletinden :
Soba alınacak
1
Konya'nın Sarayönündeki özden ve Niğde'nin Aksaray civa
rındaki Koçaş Teknik Ziraat Okulları için 1,^, 3 ve 5 numaralı sobalar
dan cem'an (80) aded taşkömürü sobası, 1600 aded boru ve 160 aded dir
sek kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2
Soba, boru ve dirseklerin mecmu muhammen bedeli (10.136)
lira olup, muvakkat teminat 761 liradır.
3
Kapalı zarfla eksiltme 9/10/1944 tarihine rastlayan pazartesi
günü saat 15 te Ziraat Vekâletinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır.
4
Bu işin şartnamesi Vekâlet Levazım Müdürlüğünden parasız
olarak verilmektedir.
5
Taliplerin kapalı teklif mektuplarını ve muvakkat teminat mek
tubu ve Ticaret Odası vesikasını havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir
saat önce Komisyon Reisliğine teslim eylemeleri ilân olunur.
Postada vukubulacak gecikme nazarı itibara alınmaz.
1201/4-3

»

1944 malî yılından itibaren
Terzi
Kaymaklar
Halaşlı
îmranlar
Ketenciler
Mevrike
Şıhlar
Ç. Sofular

'f 79
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Köyü
>
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Beyşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Seydişehir'in Dalayman Köyünden olup Beyşehir'in Manastır N a 
hiyesinde oturan Hüseyin oğlu Hasan Ere:
Beyşehir Hazinei Maliyesine izafeten Dâva Vekili İkbal Soylu tara
fından aleyhinize açılan alacak dâvasının yapılmakta olan muhakeme
sinde:
Tebligata salih ikametgâhınız bulunamadığından hakkınızda müttehaz gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilânın neşri
tarihinden itibaren 15 gün geçmekle tebligat yapılmış addolunacağı ve
muhakeme günü olan 4/10/1944 çarşamba günü gelmediğiniz veya kanuni
bir vekil göndermediğiniz veya mazeretinizi bildirmediğiniz takdirde mu
hakemenin gıyabınızda görülüp bitirileceği ilân olunur.
1241

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden :
Edirne'de İtalya Konsolosu Ciovanni Dorfani tarafından, Edirne İş
Bankasına verip İstanbul İş Bankası şubesi üzerine emrine keşideli olarak
aldığı 6/4/1943 tarih ve 76477/2757 numaralı 700 liralık çeki zayi ettiğin
den bahsile iptaline karar verilmesi talep edilmiş ve mahkemece de da
vacının mevzuubahis çekin hamili olduğu anlaşılmış olduğundan Ticaret
Kanununun 638 inci maddesi mucibince keyfiyetin 45 gün müddetle üç
defa ilânına karar verilmiş olmakla mezkûr çekin 45 gün zarfında mah
kemeye ibraz edilmesine ve aksi takdirde müddetin hitamında çekin ip
taline karar verileceği ilân olunur.
»W3-l

Sayfa : 7680

28 EYLÜL 1944 _

(Resmi Gasete)

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Merkez
9 uncu Satın Alma Komisyonu Reisliğinden :
Traverslik meşe kereste alınacak
Muhammen bedeli (39185,58) lira olan 700 aded köprü ve 2000 aded
dar hat traversi için meşe kereste 3/10/1944 salı günü saat 15 te kapalı zarf
usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyon
ca satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin (2.938,92) liralık muvakkat teminat ile
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankara'da'Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur.
1186/4- 3

Travers naklettirilecek
Muhammen bedeli 56.500 lira olan ve Adapazarı Orman Revirinin
Karasu Bölgesinde bulunup miktar ve mahalleri şartnamesinde yazılı
olan takriben 22.600 aded traversin bulundukları mahallerden deniz yolu
ile Derince • veya Sakarya vasıtasiyle Adapazarına nakilleri kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 11/10/1944 çarşamba günü
saat 15 de Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komis
yonca yapılacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin (4.075) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur.
1225/4-2

1000 metre küp kum alınacak
1
Ankara Doğum ve Nisaiye Kliniği emanet inşaatı için 1.000
metre küp kum kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.
2
Kumlar ihalenin müteahhide tebliği tarihinden itibaren bir ay
içinde teslim olunacak, yarısı teslim edildiğinde müteahhide istihkak
raporu verilecek ve taahhüt tamamen yerine getirilince ihale bedeli ta
mamen ödenecektir.
3
Muhammen bedel 14.000 lira, muvakkat teminat 1.050 liradır.
4
İhale 5 ilkteşrin 1944 perşembe günü saat 15 te Sıhhat ve i ç 
timai Muavenet Vekâletinde yapılacaktır.
5 — Şartname Sıhhat Vekâleti İçtimai Muavenet işleri Dairesi Re
isliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin teklif zarflarını ve teminat mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde içtimai Muavenet işleri Dai
resindeki Komisyon Reisliğine vermeleri.
7 — Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komis
yonca kabul edilmiyeceği için bu kabil teminat vermek isteyenlerin daha
evvel müracaatla bunları alâkalı malsandığına yatırmaları ve makbuzunu
komisyona tevdi etmeleri lâzımdır.
1191/4-3
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Abone seneliktir. Abone bedeli:
Ankara

i ç i n : 7,5

Vilâyetler » : 9

Elkonulan hububatım kaçırmaktan maznun iliç'in Karakaya Köyüm
den Ahmet oğlu 1314 doğumlu Hüseyin Oluklu hakkmda bu yer Asliy®
Ceza Mahkemesinden sadır olan ve adı geçenin fiili subut bulmaklaMillî Korunma Kanununun 55/1, 63 üncü maddeleri mucibince 1 lir»,
ağır para cezasiyle birlikte hüküm hulâsasının neşrine mütedair 30/6/1944
tarih ve 278 numaralı kararın kesbi katiyet eylediği neşrolunur.
838
Elkonulan hububatını kaçırmaktan maznun iliç'in Çaylı Köyün
den Osman oğlu 1332 doğumlu Hasan Turhan hakkında bu yer Asliye
Ceza Mahkemesinden sadır olan ve adı geçenin fiili subut bulmakla
Millî Korunma Kanununun 55/1, 63 üncü maddeleri mucibince ~İ5 lira
ağır para cezasiyle birlikte hüküm hulâsasının neşrine mütedair 12/7/194â
tarih ve 276 numaralı kararın kesbi katiyet eylediği neşrolunur.
839
Rize Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Rize'nin Uzunkaya Köyünden Hüseyin oğlu
Yusuf Taşçı'ya
Uzunkaya Köyünden Hakkı kızı Müzeyyen tarafından aleyhinize a ç ı 
lan boşanma dâvasının yapılan duruşması sonunda : Medeni Kanunun 13#
ve 135 inci maddeleri mucibince boşanmanıza ve küçük Fatma'nın velayet
hakkının anasına verilmesine ve dört yüz kuruş ilâm harcının ve 77 &•
kuruş mahkeme masrafının sizden tahsiline 29/6/1944 gününde karar ve
rilmiştir.
işbu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde ilâmı tebellüğ edip temyiz
etmediğiniz takdirde hükmün katîleşeceği ilân olunur.
1209
Rize'nin Kiremit Köyünden Mustafa oğlu
Osman Kara'ya

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinden :

ABONE

Ilıç C. Müddeiumumiliğinden :

lira
»

Ecnebi memleketler için 15 lira

Kiremit Köyünden Mustafa kızı Şükrüye Kara tarafından aleyhinizeikame olunan boşanma dâvası sonunda Medeni Kanunun 134 ve 138 inot
maddeleri mucibince boşanmanıza ve bir sene müddetle evlenmekte»
men'inize ve 400 kuruş ilâm harcı ile 400 kuruş mahkeme masrafını*
sizden tahsiline 7/4/1944 gününde karar verilmiştir.
işbu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde ilâmı tebellüğ edip temyiR
etmediğiniz takdirde hükmün katîleşeceği ilân olunur.
1210
Müddeaaleyh Rize'nin Taşpınar Köyünden Kerim oğlu
Tayyıp Taşpmar'a
Rize'nin "Ketenli Köyünden Ali oğlu Mehmet Balcı tarafından aley
hinize açılan Ayşe ile vaki talâkınızın sübutuna dair yapılan duruşma
sonunda :
Medeni Kanunun meriyet ve şekli tatbiki hakkındaki kanunun 9
uncu maddesi mucibince Tahir kızı Ayşe ile 1334 yılında ika edilen ta
lâkınızın tevsikine ve 400 kuruş ilânı harcı ile 712 kuruş mahkeme mas
rafının sizden tahsiline temyizi kabil olmak üzere 17/7/1944 gününde ka
rar verilmiştir.
işbu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde ilâmı tebellüğ edip temyiz
.etmediğiniz takdirde hükmün katîleşeceği ilân olunur.
1211

İLÂN
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Resmî ilânların satırından 5 kuruş
Hususi
>
>
10
»
üeret alınır.

Abone müddeti içinde adres değiştirildiği takdirde
ayrıca bir lira bant bedeli alınır.

Nüshası 2,5 kuruştur.
B. M . M . nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri
bir senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi Ue
birlikte abone kaydolunduğu surette abone bedeli iki misli
ne iblâğ olunur.

—e—

100 kuruştan fazla tediyat 4 kuruşluk
makbuz puluna tabidir.
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Balıkesir Vilâyetinin Dursunbey Kazasının Kavacık Nahiyesine Bağlı Gölcük Köyü Hududu
Dahilindeki Devlet Ormanlarının Sınırları İcmal Zaptı Hakkında Tebliğ

1

İlanlar

2

