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KANUNLAR
Belediye Kanununun 54, 119, 120 ve 128 inci maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun
Kanun No 4705

Kabul tankı 26/3/1945

Madde 1 — Belediye Kanununun 54 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir
Meclısm

âdı ve olağanüstü

toplantısı

Meclisin âdı toplantısı Kasım Şubat ve Temmuz ayları başında ol
mak üzere yılda üç defadır Bütçe görüşmesine rastlıyan toplantı süresi
en çok 30 gun olup diğer toplantıların süresi en çok 15 gündür Bu süre
lerden once ış bitmezse vali 15 gunu aşmamak üzere görüşme surelerim
uzatarak sebeplerim Dahiliye Bakanlığına bildirir Önemli ve acele bir ış
çıkarsa belediye baskamnm yazılı çağrısı veya üyeden üçte birmin gerek
çelı teklifi uzerme veyahut valinin doğrudan doğruya çağrısı ile meclisler
olağanüstü toplanırlar Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren ko
nudan başka bir ış görüşülemez
Madde 2 — Aynı kanunun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştırllmiştır
Belediyelerde bütçe

yılı

Belediye bütçesi belediyenin her yılın Ocak ayı basından ertesi yılın
Aralık ayı sonuna kadar bir yıla ait gelir ve giderini gösterir belediye
gelirlerinin toplanmasına hizmetlerinin yapılmasına ve harcamalarına
izin verir
Madde 3 — Aynı kanunun 120 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğıştırilmıstır
Bütçenin

hazırlanması

Belediye bütçesi belediye başkam tarafından hazırlanarak ilgili yılın
Eylül ayı basında encümene verilir Encümen bütçeyi iki ay içinde incele
mekle ödevlidir Hazırlanan bütçe gerekçesiyle birlikte başkan tarafından
Kasım ayının 1 mcı günü meclise verilir
Madde 4 — Aynı kanunun 128 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değıs
tirilmiştır
idare hesabı

ve

kesınhesap

Her yıl bütçesinin kesmhesabı hesap döneminin bitiminden sonra ge
len Nisan ayı içinde sorumlu muhasıbm idare hesabı ile birlikte encümene
Verilir îdare hesabı ve kesınhesap 70 mcı ve 86 ncı maddelere gore onanır

Geçici madde
Bu kanunun 2 ncı ve 3 uncu maddeleri hükümleri
1/6/1945 tarıhmden 31/12/1945 tarihine kadar olan süre için düzenlenecek
yedi aylık bütçeler hakkında uygulanmaz
Madde 5 — Bu kanun yayim tarihinde yürürlüğe girer
Madde 6 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
27/3/1945
[1580 »ayılı Belediye Kanununun k re degış kl kler 5844 say 1 Resmî Ga ete ye
F hr sim 11 ne eahıfeamdeM, 4617 say 1 kanun başl g altma ahş e ed lrnist r ]

1 s k senelik

İdareı Umumiyeı Vdâyat Kânununun özel idarelere ait
kısınma geçici bir madde eklenmesine dair kanun
Kanun No 4706

Kabul tankı 26/3/1945

Madde 1 — 1329 tarihli îdarei Umumiye! Vilâyat Kanununun özel
idarelere alt kısmına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir
Geçici madde — Genel meclislerin 1945 bütçe yılı toplantılarında se
çilen daimi encümen üyelerinin hizmet süreleri yedi aydır
Madde 2 — Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer
Madde 3
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
27/3/1945
Reami
Bajhiı
I
Kanunlar
15/3/1329
Ida e Umum yel V layat Kanunu
Ida e Umum ye V layat Kanununun 102 nc maddes fıkra
4/4/1337
ah es n n lgas na da r kanun
idareı Umum yeı V layat Kanununun 116 ve 140 ncı mad
7/3/1337
dele makam na ka m kanun
p da ye
Idafe U num ye V laya
Kanunu
le Tedr sa
Kara Dames n n
d 1 ne da kanun
Ida e Umum ye V laya
Kanunu le Tedrisatı İp da ye
Kararname9 n n tad 1 ne da r 326 numaral kanunun baz
mevadd nı muadd 1 kanun
99 n ma al kanunun 1 ncl ve 2 nçi maddeler nı tad 1 eden
kanun
3/1/1926
Ida e Umumiyeı V layat Kanunu muvakkatinin 62 ve 64 uncu
maddeler n n tad 1 ne ve mecl
darele n lga ed len mun
tehap azal klanna a t veza f n aure
c as na da r kanun
24/1/1926
idare Umum ye V laya Kanun nun lo uc maddes nın a
dil hakk nda kanun
17/3/1926
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Idarei Umumıyeı Vılarat
Kanununun 73 üncu maddesine
b
İ k i la ea ne da kanu
20/3/1926
idare Um m
V laya Kanunu muvakka n n 103 uncu
maddes n n ad 1 ne da r kanun
27/6/1926
13 ma 1329 la hlı idare Umumiye! V lâyat Kanununun
86 c ve 133 üncu maddeleriyle 144 unca
maddesınİB
4 u n u f k a s n n 2 nci bend n n tad 1 ne daı kanun
27/2/1930
idare Umumiye Vılaya Kanununun muad lel 116 ve 140 nc
maddele n n adil ne da kanun
27/2/1930
idare Umum yeı V lavat Kanununun muaddel 116 ve 140 nc
madde e n n tad 1 ne da r olan kanunun 2 nel maddes ne
b ı flıın lavea ne dair kanun
18/12/1933
1561 say 1 kanunun 1 ıncı maddes n n ta llne ve k nci
n addesiDe b fıkra eklenme* ne dair kanun
18/12/1933
idare Umumiye V layal Kanununun baz maddele n de
Sistiren kanun
27 12/1934
idare! Um miye
V layat
Kanununun muaddel 84 uncu
ma İde uın deg 5 lmes ne dair kanun
9/7/1938
263(1 say 1 kanunun k nc maddesin deg a en kanun
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U
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Kanu unun 140 n m
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4 uncu fkraann tefs r
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A) Tutun enfiye dahil) ve tömbeki mamul eımm satış bedelleri
nm yüzde otuz beşi müdafaa vergisi olarak ayrılır
Madde 2
Olağanüstü vazıyet dolayısıyle bazı vergi ve resimlere
zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair
17/5/1940 tarihli ve 3828 sayılı kanunun 12 ncı maddesinin (A) fıkrasıyle
bu k u na ek 29/5/1941 tarihli ve 4040 sayılı kanunun 27 ncı maddes nin
(1) ısaıetlı 27/5/1942 tarihli ve 4226 sayılı kanunun 7 ncı maddesinin
tütün ve mamullerine taalluk eden (I) işaretli bentleri kaldırılmıştır
Ceçıcı madde
2460 3828 4040 ve 4226 sayılı kanunlar gereğince
1942 e 1943 nalı yıllar nda tutun mamu^ermden alınmış olan müdafaa
vergileri adı geçen yıllar gayrı sarfı satış gelirlerinin yüzde otuz doydu
alınarak yeniden hesaplanıp ayrılır
1 Haziran 1944 tarihinden bu kanunun yayım tarihine kadar satılan
tütün ve mamullerine ait müdafaa vergileri hakkında da birinci madde
hükmü tatbik olunur
Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer

Madde 3

Bu kanunu Maliye ve Gumruk ve İnhisarlar Bakanları

Madde 4
yürütür

27/3/1945

Te İp

Baal I

Tutun ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi
hakkındaki kanunu değiştiren kanun
kanun

\o

4/08

Kabul
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Madde 1 Tutun ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi hak
kındaki 28/5/1934 tarihli ve 2460 sayılı kanunun birinci maddesinin (A)
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Bakanlar Kurulu

15

6n

14

21

842

451»

22

637

4822

Kararları

maddesine gore Bakanlar Kurulunca 29/3 194o tar hinde kararlaştırıl
mıştır
29 3 194o

Karar Sayısı 2310

( LMHURBAŞK \ M

Alman uyruğu 1890 doğumlu Hertha Arndın Türk vatandaşlığına
alınması Daimiye Bakanlığının 16/2/1945 tarihli ve 73237/16/650/310 sayılı

İSMET
Başbakan

yazısı üzerine 1312 sayılı kanunun 5 mcı maddesine gore Bakanlar Kuru
S

lunun 1/3/1945 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır
1/3/1945
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Afyon Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik Bolu
Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çoruh Çorum Denizli Diyarbakır
Edirne Elazığ Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay içel İsparta İstan
bul izmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Kon
ya Kütahya Malatya Manisa Maras Mardin Muğla Niğde Ordu Rize
Samsun Seyhan Siirt Sinop Sı as Tekirdağ Tokat Trabzon Urfa
Yozgat Zonguldak
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Re. M I
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İlişik listede adları yazılı 53 ilin sıtma ile olağanüstü savaşın yapı
lacağı bölgeler olarak tesbıti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığının
28/3/1945 tarihli ve 48/4934 sayılı yazısı üzerine 4707 sayılı kanunun 2 ncı
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İLÂNLAR
M . M . B. 2 numaralı Satın A l m a

Komisyonundan
Pazarlıkla komisyonda mevcut şartlar kes f ve resmine gore asa
gıda cins ve miktarı yazılı (8) 1 alem mefruşat nalzemeM sa m a ına
çaktır Hepsinin keşif bedeli (24 150) lira olup katı teminatı 3 622) hra
(50) kuruştuı Pazarlığı 6/4/1945 cuma gun ı saat lo ted r L.u işe ait ke
stf şartname ve resimler her gun öğleden evvel komisyonda g lulebılır
Bu ışm münakaşasına gırebılecekleı bUıi=) benzer bir defada jedı bin
liralık İsı japmıs olmaları ve bunu tevsik <_der vesı çaların ale gunun
den en az uç gun evvel Bakanlık İnşaat Da res nde ı es
i alan şa t
tır isteklilerin katı te unatlanyle tırlıkte beli g 11c ko
n ıu
racaatları
Aded
Cinsi
80

160
30
20
20
4

10
10

misyonda görülebilir istekli erm belli gun \e saatte kes n temmatlaı m
Hazine veya Merkez Muhasebeciliği veznesine yat rarak alacakları nak
buzla biri kto komisyona gelmeleıı
Boy
Genışıık
Kalınlık
Aded
metre
santimetre
santimetre
takriben
5
4

23

4
3

17

20
24

10

80

11

12

18

15

16

2200
4oC0

27

12

20

4400
K

840 2 1

Ankara Numune Hastanesi Bast bıblıg n n
Belıeın

Ders m a s a s ı
iskemle
Gardrop
Gazino masası
Yemek masası
Hamam t a k ı m ı dolabı
Yemek dolabı
Tabak muhafaza dolabı

4

n

m ıhammen

Cinsi

Aded

Gıbzon marka buz dolabı

4

bedeli
Lira K

Teminatı
L la K

Tutarı
Lın K

1018 40

30J 52

4073 60

ihale tarihi
841/2 1

aded bükme ispit satm alınacak
Pazarlıkla komisyonda mevcut resim ve şartnamesine gore 5 790)
aded bükme ispit satm alınacaktır Hepsine tahmm edilen bedel (36 187)
lira (50) kuruş olup katı teminatı (5 429) liradır pazarlığı 9/4/1945 pa
zartesı gunu s a a t 15 30 dadır Resim ve şartnamesi her gun öğleden evvel
komisyonda görülebilir isteklilerin teminatlarını (banka m e k t ı i D u haııç)
hazine veya merkez muhasebesine yatıldıktan sonra alacakları makbuzla
komisyona müracaatları
5790

K

2_842 3

M. M . B. 3 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Beher kilosuna 800 kuruş fiyat tahmin ed len san sabunlu k ö s e l e
den (11 875) kilo veya (95) bin liralık pazarlıkla 9/4/1945 pazaıtesı gunu
saat 15 te eksiltmesi yapılacaktır
Evsaf ve saıtnamesı ter gun komısvonda öyleden evvel görülebilir
Muhammen bedeli (95) bin lira o up katı teminatı (12 000) liradır
isteklilerin belli günde banka teminat mektubu veyahut hazine veya
merkez veznesinden alacakları teminat makbuzları ile komisyona gel
aileleri
K 3 843 3 2

14/4 1945 cumartesi

1
Ankara Numune Hastanesi ıçm 4 aded buz dol ab alın cakt r
2
Talihlerin kanunun tarif atı da resinde haz ıl j acarları temi
nat mektubu veya m a o u z ar le bir ıkte n ayyen ol n g ı ve saa takomisyona m ı racaatları
3
Şartlaşmalar hergun Hastane I d a s n l e go lebıl r

Golcuk te optik atelyesı inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
nlmıştır Keşif bedeli (99 592 69) lira olup muvakkat teminatı (6 229 63)
liradır Eksiltmesi 16/4/1945 pazartesi günü saat 15 30 da Ankara da M
M Bakanlığı (4) numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır Keşif
evrakı her gun öğleden sonra komisyonda görülebilir isteklilerin 2490
sayılı kanunun ilgili maddelerine gore hazırlayacakları teklif mektupla
rını belli gun ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı
komisyona vermeleri
K 4 815/4 2
Aşağıda eb at ve miktarı yazılı cenan (1 000) metre kup çam keres
tesı pazarlıkla satın alınacaktır % 10 fazla veya eksik olabilir Beher
metre kupunun muhammen bedeli (155) lira olup hepsinin tutarı 155 000)
liradır Kesm teminatı (18 000) liradır Eksiltmesi 9/4/1945 pazartesi gunu
saat 15 30 da Ankara da M M Bakanlığı (4) numaralı Satm A ma Komis
yonunda pazarlıkla yapılacaktır Şartlaşması her gun öğleden sonra ko

844 4 ?

•

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonundan
1
9:>8 m 166 ds mese azm^n n n mutaahhıt nam ve hesab na mu
bayaası ışı açık eksiltmeye konulmuştur
2 Malzemenin muhammen bedeli 191 633 20 (yuz doksan bir bm alt»
yüz otuz uç lira yirmi kuruş) lira ve muvakkat tem natı 10 831 66 (on bin
sekiz yuz otuz bir lira altmış altı kuruş) liradır
3
Şartnameler 200 (ıkı yuz) kuruş mukabilinde Ankara Merkez
ve Haydarpaşa \ eznelermde satılmaktadır
4
Ekslltnı» Ankara da İdare binasında Malzeme Dairesinde top.
lanan Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonunca 16/4/1945 Pazartesi günü
saat 15 de yapılacaktır
Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat ve kanunun tâyin ettiği
vesikaları ile birlikte aynı günde saat 15 de adı geçen komisyonda hazır
bulunmaları lâzımdır
845/4 i
—

M. M , B. 4 numaralı Satın Alma
Komisyonundan

saat 10 30

—

•

—

—

—

Çorum Sulh Hukuk Yargıçlığından
Çorum Asliye Hukuk Yargıçlığının 2/2/1945 gun ve 3 esas sayılı
hukmu ile gaipliğine karar verilmiş olan Ergiri Kazası Mahkeme Başka
tıbi iken tekaüt olarak Çorum a gel p Çorum da ikamet etmekte ve te
kaut maaşını Çorum da almakta iken 1335 yıhndanberı nerede olduğu
anlaşılamayan Ergiri Kazasından Pıço oğullarından Şemsettin oğlu 1296
doğumlu Salih Pıço nun kimsesiz olduğundan namında kayıtlı bulunan
Çorum Gedmın S klik mevkiinde tapunun sayfa 64 21 e No 20/21 sayıla
rmda kayıtlı doğusu yol kuzeyi Muftu 7ade Sabit çehrılığı güneyi çay ve
dağ ve meşelik ile çevrili çehrılığın dörtte uç hissesinin hazine namına
tescili Çorum hazıneı maliye vekili Avuka t^u usı Tuzman tarafından
tenmektedır
Gerek adı geçen Salih Pıço nun ye gerekse mirasçıları varsa bunlar n,
tarihi ilandan itibaren bir ay ıcınde mahkememize müracaatları ilan.
olunur
75S

Sayfa 8468
Vakıflar Umum Müdürlüğünden
Muhammen
bedeli
Lira K
78890 00
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Muvakkat
teminatı
Lira K

Cinsi

Mahallesi

3844

Arsa

Demirli Bahçe

45

Sokağı
Musiki öğretmen
Okulu arkasında
asfalt yol üzerin
de

Ankara da bulunan yukarda evsafı yazılı 7889 metre murabbaı arsa
nın mülkiyeti peşin para İle ve kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur
İhalesi 17/4/1945 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 te Vakıflar Umum
Mudurluğu Muamelat Müdürlüğünde toplanacak komısyanda yapılacaktır
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarıfatı dairesinde hazırlıyacakları teklif
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ve fazla
bilgi edinmek Istiyenlerın Muamelât Müdürlüğüne müracaatları ilân olu
nur
794/4- 2
Suşehri Sulh Hukuk Yargıçlığından
35 ila 40 senedenber bıla niza ve bıla fas la husnu n ye e tas°rruf
ve zilyedi bulunduğu ve tapuca kayıtlı olmayan bir parça tarlanın na
mma tesciline hukum verilmesi isteğiyle Suşehri nın Karmış Köyünden
Şukru Yılmaz tarafından açılan dâvanın yapılan yargılamasında
Tapusuz tasarrufattan tescili istenen Suşehri nın Karmış Koyunun
Kütüklük mevkiinde sarkan Yunus garben Şevket şimalen Dursun
cenuben Kazım ile mahdut 10 donum miktarında bir kıta tarlada halen
bir hak iddia edenler varsa bir ay zarfında Suşehri Sulh hukuk Mah
kemesine yazı ile müracaat etmelerinin temim içm keyfiyetin Resmî Ga
zete ile yayımlanmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan geyfiyet
ilân olunur
763
Eceabat Sulh Hukuk Yargıçlığından
İstanbul Kadıköy Kırtasiyeci Sokak 18 numaralı evde mukayyet
Nihat oğlu 1337 doğumlu Hulki Pamuker ın mahkememize açtığı soyadı
nın değiştirilmesi hakkındaki dâvasının yapılan yargılanması sonunda
Davacının Pamuker soyadının (Eresin) olarak tashihine karar ve
rilmiş olduğu ilan olunur
760
Mihalıççık Asliye Hukuk Yargıçlığından
İstanbul Kızıltoprak Kuyubaşı Aralık Sokak No 13 te kayıtlı olup
halen Mihalıççık ta Sıtma Mücadele Sıhhat Memuru İbrahim oğlu Orhan
Acar m karısı Ankara İtfaiye Meydanı Yenişar Sokak No 30/34 te Meh
met kızı Zehra Acar aleyhine açtığı boşanma dâvasının yapılmakta olan
duruşmasında
Dâva olunan Zehra bu gösterilen adreste bulunmadığı ve halen yeri
yurdu bllınememıs olmasından ve kocası Orhan ın evini terkedip uzun
zamandan beri dönmemiş bulunmasından dolayı Orhan ın kendisi aleyhine
açtığı boşanma dâvasında Resmi Gazete ile ilânen davetiye tebliğine Or
han m Zehra aleyhine açtığı boşanma dâvası dilekçesinin bir nüshasının
mahkeme divanhanesine asılmasına ve duruşmanın Bu sebeple 12/4/1945
perşembe gunu saat 10 a talıkına karar verilmiş olduğundan yevmi mez
kurda duruşmaya gelmediğinden veya bir vekil de göndermediği takdirde
arkasından duruşma yapılarak yine kendisine Resmî Gazete ile ilânen
gıyap kararı tebliğedilecği davetiye yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ
olunur
798/1 1

8/2/1945 günlü celsesi için yapılan ılanen tebligata rağmen gelmediğiniz^
den hakknızda gıyap kararı tebliğine ve duruşmanın 16/4/1945 pazartesi
saat 9 30 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan mezkûr gün ve sa
atte Beypazarı Asliye Hukuk Mahkemesinde asaleten veya vekâleten hazır
bulunmadığınız takdirde Hukuk Usulünün 405 inci maddesi hükmünce
duruşmanın gıyabınızda bitirileceği ılanen tebliğ olunur
748/1 1
Şarköy Asliye Hukuk Yargıçlığından
Muref te Bucağında oturan Mehmet k zı Hatice Pahsakuru nun da
va olunan Tekırdağı nın Ertuğrul Mahallesinden Alı oğlu Hüseyin Pahsa
kuru aleyhine ikame eylediği ihtar dâvasının yapılmakta olan
Yen belli olmıyan dava olunan Hüseyin Pahsakuru hakkında ılanen
tebligat yapıldığı halde gelmediğinden hakkında gıyap kararı ittihaz edı
lerek yargılama 25/4/1945 çarşamba günü saat 10 a talik edilmiş oldu
ğundan o gün de gelmediği veya tarafından bir vekil de göndermediği
tadırde yargılamanın gıyabında devam edeceği tebliğ makamına kair»
olmak üzere ilân olunur
759/1 1
Emırdağı Sulh Hukuk Yargıçlığından
Emırdagı n n Çatallı Köyünden Osman oğlu Salih Duran m aynı kov
den Duralı oğlu olü Seydı vereseleri Mustafa ile arkadaşları hakkında Sulh>
Hukuk Yargıçlığına açtığı kbylennin Uzundere mevkiinde kâm doğusu
Emm oğlu Mustafa batısı yol kuzeyi yol güneyi sukuyusu ıe çevrili bin?
lira jkıymetlı 8737 metre murabbaı miktarındaki tarla ve halen bahçenin
kazaen taksim ve şüyuun izalesi dâvasının muhakemesinde Durali oğlu?
Seydı veresesinden olduğu anlaşılan ve halen ikametgahları belli o j r u y a ı ı
Celâlettin ile Hidayet haklarında tebligatın İlânen yapılmasına karar verderek yargılamaları 19/4/1945 perşembe günü saat 9 a bırakılmıştır Ce
lâlettin ve Hidayetin muhakeme gününde kendilerinin Emirdağı Sulfe
Hukuk Yargıçlığında hazır bulunmaları veya bir vekil göndermeleri içte
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur
746/1 1
1

İmroz Asliye Hukuk Yargıçlığından
İmroz Hazine! Maliyesine izafeten Malmüdürü Kemal Atamer tara
fından Çınarlı Mahallesinden ölü Mihal Kanafça namı diğeri tstematelo
karısı Vasılıkl ve rufekası haklarında ikame eylediği Çınarlı Mahallesinden
Kunupatya Katavernı Armeno Salamungı Playa Rovıklı Nihurya
Amıgda Dalarahı Petrolako Playa Nıhorya ve Cmarlı Mahallesinin Ceş
me Sokağında kâin menkul ve gayrimenkul malların taksim ve şüyuun»
izalesine mütedair dâvanın yapılmakta olan duruşmasında
Muddeaaleyrlerden olü Mihal oğlu Kostanti îstematelo 26/2/1945^
tarihine rastlıyan pazartesi saat 10 da mahkemeye gelmesi için ilânen*
yapılan tebligata rağmen duruşmaya gelmemiş ve bir müdafi dahi gönder
memıs olduğundan hakkında gıyap kararnamesi ısdarma karar verilmiştir
23/4/1945 tarihine rastlıj an pazartesi gunu saat 10 30 a muallak du
ruşma celsesine bizzat gelmediği veya bir vekili müdafi dahi göndermediği
takdirde duruşmaya gıyabında devam olunacağı ve bir daha mahkemeye
kabul edilmıyeceği Hukuk Usulünün 141 ve mutaaklp maddeleri mucibince
ilân olunur
708/1 1
Merzifon Asliye Hukuk Yargıçlığından
Merzifon un Eskıcamı Mahallesinden Arut Armağan Vekili Vehbi
Okucu tarafından Arut Armağan karısı olup Samsun da mukim Askerlik
Şubesi karşısında Kadıköy Sokak No 18 de terzi Madam Bercuhı Armağan
aleyhine açılan boşanma davas nm yargılama gununu b diren tebligatı
halen durduğu yer meçhul olmasından yapılamadığı cihetle ilânen tebligat
yapılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan ve yargılanma da bu
sebeple 26/4/1945 perşembe gunu saat 10 a durdurulmuş bulunduğundan
Bercuhı nin mahkemede bizzat hızır bulunması veya kanuni bir vekil
göndermesi lüzumu aksi halde muhakemeye gıyaben devam olunacağından
tebligat makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur
698
1

Beypazarı Asliye Hukuk Yargıçlığından
Beypazarı nm Gazipaşa Mahallesinden Osman ogu Mehmet kızı ve
Ahmet Karısı Fatma ya
Beypazarı nın Dini Çiftliğinden Mehmet oğlu Mustafa Bostan tara
fından Emine Avcı ve uç nefer rufekasıyle sızın aleyhinize 945/69 sayılı
dosya ile açtığı istimlak bedeli üzerindeki muarazanın men i dâvasının
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