
T.C. 
Resmi Cjâzete 

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

3 ŞUBAT 1948 

SALI Sayı: 6822 

T. B. M. M. KARARLARI 
Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'n» 

Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

Karar No: 1586 

Demokrat Parti Kurultayının 9/1/1947 tarihli oturumunda Devletin 
emniyet kuvvetlerini alenen tahkir ettiği iddia olunan Afyon Karahisar 
Milletvekili Gl. Sadık Aldbğan hakkında yapılmak istenen kovuşturma.ile 
yargılamanın dönem son'una bırakılmasına karar verilmiştir. 

23/1/1948 

Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın 
Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

Karar No: 1587 

23 - 24 Eylül 1947 akşamları Trabzon Demokrat Parti binasında ver
diği konferansta Cumhurbaşkanı aleyhine lisanen tecavüzatta bulunma
sından ve kanunlara karşı gelmeğe halkı̂ teşvik etmesinden dolayı suçlu 
sanılan Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'a isnat olu
nan suçun, Anayasa'nın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldığından İçtüzüğün 180 inci maddesi gereğince bu hususta 
yapılacak kovuşturma ve yargılamanın dönem sonuna bırakılmasına ka
rar verilmiştir. 23/1/1948 

Kocaeli'nin Akmeşe* Bucağma bağlı Kızrlcıklı Köyümden 
Beytullahoğlu Salih Baştürk'ün ölüm cezasına 

çarptırılması hakkında 
Karar No: 1588 

Osman Ağırkaya'yı öldürmekten suçlu, Kocaeli'nin Kızıtafcn Kö
yünden Beytullahoğlu 1328 doğumlu Salih Baştürk'ün ölüm cezasin» 
çarptırıldığı hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinden verilen v« Tan. 
gıtay Birinci Ceza Dairesinden çıkan 31.Xn.1946 tarih ve 2765 esas, 2»Ü 
karar sayılı ilâm ile onanmış olan hükmün yerine getirilmesin» Anaya
sa'nın 26 ncı maddesi hükmü uyarınca karar verilmiştir. 

23/1/1948 

1948 ydr Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
genel toplamında düzeltme yapılması hakkında 

Karar No: 1589 

1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin genel toplamın** 
ıgörülen 12 000 liralık fazlalığın Başbakanlık bütçesinin 59 uncu (Aylıklar) 
bölümünün 1 inci (Memurlar aylığı) maddesinden Kamutayda İndlrile* 
12 000 liranın adı geçen cetvel toplamından indirilmemesinden ileri geldiği 
anlaşıldığından bu 12 000 lira fazlalığın indirilmesiyle (A) İşaretli eetvel 
genel toplomınm ,(1 243 551 197) lira olarak düzeltilmesine karar veril
miştir. 30/1/1948 

K A R A R L A Rr 
Adalet Bakanlığından: 

^_ i 
1 — 125 lira maaşla Adalet Başmüfettişliğine istanbul Millî Korunma I 

Savcısı Muhtar Uğurlu, 
90 lira maaşla Zonguldak Yargıçlığına Zonguldak Millî Korunma 

Yargıcı Cevdet Günday tâyin kılınmıştır. 
2 — Bu kararın yerine getirilmesine Adalet Bakanı memurdur. 

29/1/1948 
CUMHURBAŞKANI 

İSMET İNÖNÜ 

Başbakan Adalet Bakanı 
E, SAKA Ş. DEVRİN 

İçişleri Bakanlığından : 

1 — Eskişehir'in Çifteler Bucağına bağlı Mahmudiye Köyünde 
belediye kurulması hakkındaki Danıştay Genel Kurulunun 18/9/1947 
günlü ve 47-160/157 sayılı kararı 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nei 
maddesine tevfikan onanmıştır. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
28/1/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İBHET İNÖN9 

Başbakan İçişleri Bakanı 
E. SAKA M. E. GÖLE

ismet inönü inönü

 



g&tıtfc: 13562 

İçişleri Bakanlığından : 

(Rmaâ GAM*») 33 ŞUBAT 1948 

1 — Malatya İlinin Ismetpaşa Bucağına bağlı Gündüzbey Köyünde 
(Belediye Kurulmasına dair Danıştay Genel Kurulunun 9/10/1947 günlü ve 
47 -177/191 sayılı kararı 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesine 
terflk an onanmıştır. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

28/1/1948 

Başbakan 
ısr. SAKA þ.sirerer.þ. irerrr.þ.sirer 

CUMHURBAŞKANI 
ÎSMBT ÎNÖNÜ 

İçişleri Bakanı 
M, H. GÖLE 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — Açık bulunan 70 lira maaşlı Hakâri Millî Eğitim Müdürlüğüne, 
Ayaş Birinci Bölge Gezici Başöğretmeni ve Yüksek Köy Enstitüsü mezunu 
Hüseyin Atmaca'nın kadro karşılık gösterilmek suretiyle almakta olduğu> 
30 lira maaşla naklen ve terfian tâyini uygun.görülımüştür. 

2 — Bu kararı yürütmeğe Millî Eğitim Bakanı görevlidir. 

Buşbaknn
ss

 
kaas.sahka

28/1/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

M11U KğiUm Bakftn 

re**'.*: 

İ L A N L A R 
M, S. B. Satın Alma Komisyonu 

Başkanl ığın dan 
IMütaahhit nam ve hesabına açık eksiltme suretiyle 16/1/1948 Cuma 

günü ihaleye konulmuş olan (50000) çift yün çorap için talipleri tara
fından teklif edilmiş olan fiyat pahalı görüldüğünden bu çoraplar bu de
fa 19/2/1948 Perşembe günü saat 15,30 da yine açık eksiltme suretiyle 
İhaleye konulmuştur. 

Muhammen bedeli beher çiftinin (78) kuruştan hepsi (39.000) lira 
Olup geçici teminatı (2.925) liradır. 

Hepsi bir kişiye ihale edileceği gibi (25000) çiftten aşağı olmamak 
Üzere ayrı ayrı İsteklilere de verilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni belge ve teminat makbuz-
lariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

260/4-1 
.ÇT) 

Ankara Lv, A. Sa. Al. Komisyonu 
Başkanlığından 

Üç kalemde beher kilosuna 69 kuruş fiyat tahmin edilen 120 ton 
makarna, 30 ton şehriye ve 10 ton kuskus pazarlıkla satınalınacaktır. 
Hepsinin muhammen bedelleri mecmuu (110.400) lira olup katî temi
natı (13.540) liradır. Hepsi bir talibe ihale edilebileceği gibi makarna 20 
ion ve kuskus 10 tondan aşağı olmamak üzere parçalara bölünmek 
suretiyle ayrı ayrı taliplere de İhale edilebilir. Bu takdirde, 20 ton ma
kama için katt teminat (2.070) lira, 10 ton şehriye için de (1.035) Ura
dır. 

İhalesi 7 Şubat 1948 Cumartesi günü saat 12 de Levazım Amirli
ğinin Akköprüdeki Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
£ttn komisyonda görülebilir, isteyenlere 552 kuruşluk vezne makbuz* 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muayyen gün ve saatte 
Komisyonda bulunmaları. 

247/4 - 3 

Aşağıda cins, miktar ve hizalarında İhale saatleriyle, muvakkat te
minatları yazılı, üç kalem yaş sebze, birliklerin günlük ihtiyaçları nis
petinde, teslim şartiyle kapalı zarfla satın alınacaktır. 

İhalesi 20/2/1948 Cuma günü hizalarında yazılı saatlerde yapıla
caktır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin - mu
ayyen gün ve saatlerden bir saat evveline kadar, teklif mektuplarım 
makbuz mukabilinde, Levazım Amirliğinin Akköprü'deki Komisyonuna 
vermeleri 

Muhammen Muvakkat thale 
Miktarı bedeli Beher kilosu teminat saatleri 

Cinsi Kilo Lira Kuruş Lira saat D. 

Pırasa 
Havuç 
Ispanak 

36.000 
36.000 
36.000 

6480 
7200 

10800 

18 
20 
30 

486 
540 
810 

15 
'15 
15 

00 
15 
30 

254/4-1 

D H Y. Genel Müdürlüğünden: 

Eskimiş oto ve uçak lâstiği satılacaktır. 
ı — 81 aded ve ayrıca 1785 kilo eski oto ve uçak lastiği kapalı zart 

4su!ü Ue artırmaya çıkarılmıştır. 
2 — Muhammen bedeli 3.067 lira, geçici teminatı 230 lira 2 kuruş 

»hap D H V veznesine veya C. Merkez Bankasındaki 1543 sayılı hesaba 
yatırılacaktır. 

3 — Artırma 6/2/1948 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de Ha
vayolları Genel Müdürlük Merkezinin şehirdeki binada müteşekkil Alım 
*e Sarım Komisyonunca yapılacaktır 

4 — İsteklilerin bu lâstikleri Ankara Hav̂ a Meydanında görerek ta
mamı üzerinden artırmaya girmeleri ve uhdelerine İhalesini mütaakıp be* 
deli yatırılarak bir hafta zarfında kaldırmaları şarttır. 

5 — Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel usulü dairesinde tan
zim edecekleri kapalı zarflarını mezkûr komisyona vermeleri ilân olunur 

147/4 4 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Yapı işleri ilâm 
1 — Eksiltmeye konulan ış: Tıp Fakültesi inşaat sahasında yapılan 

makas hattı için balast ihzarı işidir. 
2 — Keşif tutarı: 3.420 liradır. 
3 — Eksiltme 6/2/1948 Cuma günü saat 16 da Bayındırlık Bakan

lığı Yapı ve İmar işleri Eksiltme Komisyonu odasında,pazarlık usuliyte 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Bakan
lığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (513) beş 
yüz on üç liralık kesin teminat vermeleri ve Ticaret Odası belgesi ibraz 
etmeleri lâzımdır. 

6 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliğine başvurarak bu İşin 
eksiltmesine girmek için yeterlik belge'si almaları şarttır. 

248/1-1 

Türkiye Mensucat Fabrikaları'T. A. Ortaklığından: 

Türkiye Mensucat Fabrikaları T. A. Ortaklığı Genel Kurulunun ola
ğanüstü 20 Şuibat 1948 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de İz
mir'de Şehitler Caddesinde 24 numarada Ortaklık Merkez binasında top
lanması mukarrer olduğundan ortaklarımızın aşağıda yazılı hususatın 
müzakeresinde hazır bulunmak üzere toplantıdan en az on beş gün evvel 
taşıdıkları hisse senetlerini ortaklık veznesine veya millî bir bankaya 
tevdi ederek karşılığında giriş kâğıdı almaları rica olunur. 

GÜNDEM : 
Genel Kurulun 20 Ekim 1947 tarihinde vâki olağanüstü toplantısın

da sermayenin artırılması için verilmiş olan kararın yeniden gözden ge
çirilmesi. 

258/1-1 
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DevJet Demiryol lar ı Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunun ı.< 

5000 aded vari l sa t ı l acak 

1 — îda ramez in Ankara 'dak i Mağazas ında mevcut siyah s aç t an 
•mamul çenbersiz, kul lanı lmış 5000 aded boş var i l kapa l ı zarf usulü ile 
s a t ı l a cak t ı r . 

2 — ıBu vari l ler in muhammen bedeli 16.750 l i ra olup muvakkat 
t emina t ı 1.256 l i ra 25 ku ruş tu r . 

3 — Şa r tname le r pa ras ız olarak Ankara 'da Malzeme Dairesinden 
ve H a y d a r p a ş a ' d a Teslimalma Müdür lüğünden veril ir . 

4 — A r t ı r m a , Ankara 'da İda re binasmda Malzeme Dairesinde top
lanacak Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 16 Şubat 1948 Pazar
tesi günü saat 15,30 da yapı lacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun 
tây in e t t iğ i ves ikalar ını aynı günde nihayet saat 14,30 a kadar makbuz 
mukabilinde adı geçen Komisyon Başkanl ığ ına vermeleri (veya muay
yen vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli t a a h h ü t l ü olarak posta ile 
göndermeler i . ) 

5 — Talipler var i l ler i İdaremiz in Ankara 'dak i Mağazas ında mesai 
saatleri dâhil inde görebil ir ler . 

215/4-3 

200 ton karpit s a t ı n a l ınacak 

1 — 200 ton karpit sa t ın a l ınması İşi k a p a l ı zarf usulü ile eksilt 
meye konulmuş tur . 

2 — Malzemenin muhammen bedeli 140.000 (yüz k ı rk bin) ve mu
vakkat t emina t ı 8.250 (sekiz bin i k i yüz elli) l iradır . 

3 — Şa r tname le r bedelsiz olarak Ankara 'da Malzeme Dairesinden 
ve H a y d a r p a ş a ' d a Teslimalma ve Yol lama Müdür lüğünden temin olunur. 

4 — Eksi l tme Ankara 'da İda re binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 13/2/1948 Cuma günü 
saat 15,30 da yapı lacakt ı r . 

Taliplerin teklifleri ile kanunun t ây in ettiği ves ikalar ın ı aynı günde 
aü ıaye t saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Başkanl ığ ına vermeler) 
lâzımdır. 

216/4- .3 

, *»- : 
Tavşanl ı Asl iye Hukuk Yargıç l ığ ından: 

N o : 947/604 
Tavşanl ı 'n ın Ulucami Mahallesinden ölü Süleyman kar ı s ı Ayşe Özel'in 

»mahkememize sunduğu 3/11/1947 günlü dilekçesi ile Harb i Umumide as
kere celbedilen oğlu Osman ' ın ş imdiye kadar hayat ve mematmdan baber 
a l ınamadığ ından gaipl iğine h ü k ü m verilmesini talep etmekle yapı lan yar
g ı l amada adı geçen Osman ' ın 1328 de askere çağrı ldığı ve o zamandan beri 

ölü veya diri l iğinden bir haber a l ınamadığı dinletilen tan ık la r ın beyanlar ı 
İle tahakl 'uk etmiş ve Resmî Gazete'nin 6 Ara l ık 1047 günlü 6773 sayılı 
nüshas ı ile yapı lan i lâna r a ğ m e n bir haber ç ıkmadığından oturumun 
7/12/1943 Salı günü saat 10 a b ı rak ı lmas ına karar veri lmiş o lduğundan 
belli edilen günden önce Osman hakk ında m a l û m a t t a r olanlar ın yazı ile 
veya dilden mahkememizi haberdar etmeleri, aksi halde Medeni Kanunun 
34 üncü maddesi gereğince Osman ' ın gaipl iğine h ü k ü m verileceği ikin 
olunur. 

231 
e- , 

Emniyet Genel Müdür lüğünden : 

Emniyet Genel Müdür lüğü iht iyacı için 40 veya 20 kişilik, sü r a t i 
2 2 - 3 0 m i l olan i k i deniz motörü a l ınacakt ı r . 

Ş a r t n a m e s i Emniyet Genel Müdür lüğünde ve İ s tanbul Emniyet Mü
dür lüğünde mevcut bulunan bu motor la r ı satmak isteyenlerin teklif ve 

. .şartlarını, incelemek üzere 23/2/1948 Pazartesi gününe kadar Emniyet 
«Genel Müdür lüğüne bildirmeleri ilân olunur. 

237/4->2 

Pazar İ c r a Memur luğundan : 

Komi lo Köyünden Iskipar oğlu Osman'a: 
Pazar l lcesi 'nin Hamidiye Köyünden Civanazaoğlu Hüseyin veki l i 

H a l i l Karadeniz'e Pazar Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/1/1938 gün ve 12/4 
sayıl ı Hâmile vermeye borçlu bu lunduğunuz 161 Ura ile mahkeme ve 

Sera giderlerinin tahsili z ımnında hakkın ızda yapı lan icra takibi s ı ras ında : 
Y i r m i senedenberi Rusya'da olup ikametgâh ın ız meçhul bu lunduğundan 
l o r a emrinin namın ıza i lânen tebliğine te tkik merciine karar ver i lmişt i r . 

İ lân tarihinden itibaren bir ay içinde mezkûr borcu b ü t ü n giderle
riyle birlikte ödemediğiniz ve icranın geri b ı rak ı lmas ına dair b i r karar 
get i rmediğimiz takdirde hakkın ızda cebri icraya tevessül o lunacağı ic ra 
emri m a k a m ı n a ka im olmak üz^re i lânen tebl iğ olunur. 

241 

Gediz Asl iye HukukYarg ı çhğ ından : 

Davacı Godiz Orman İdares i V e k i l i Dâvavekil i Raş i t Ünal ' ın dâvâl ı 
Gediz'in Kızılkoltuk Köyünden K a r a Ayşe oğul lar ından Mehmet oğlu Hâ -
şim ve şer ikler i aleyhine açtığı, orman yanmas ına sebebiyet vermekten 
müteve ' l i t 4X4 l i ra 81 ku ruş tazminat dâvasının Gediz As l iye Hukuk M a h 
kemesinde y a p ı l m a k t a olan ya rg ı l amas ında : Dâvâl ı Hâş im ' in mahalli ika 
meti meçhul olduğu an laş ı lmakla Resmî Gazete ile i lânen davetiye teb
liğine ve ya rg ı l aman ın 10/2/1948 Salı günü saat 10 a b ı rak ı lmas ına karar 
veri lmiş o lduğundan daval ının mezkûr gün ve saatte bizzat veya bilve-
kâ le mahkemeye gelmediği takdirde, g ıyabında muhakemeye devam olu
nacağ ı lüzumu davetiye m a k a m ı n a ka im olmak üzere i lân olunur. 

267/1-1 

A n k a r a İli Daimî Komisyonundan: 

1 — Ankara 'da Demirl ibahçe Mahallesinde Devlet Konse rva tuva r ı 
yan ında bulunan öze l İda reye ait 1, 2, 3 numara l ı üç apartman sa t ı l 
mak üzere kapa l ı zarf usulü ile a r t ı r m a y a çıkarı lmışt ı r . B u apartman
lar ın beherinin muhammen bedeli 90.000, doksan bin liradır. 

2 — A r t ı r m a 23/2/1948 tarihine ras t l ıyan Pazartesi günü saat 15 
de Vilâyet Konağında l i Daimî Komisyonu salonunda yapı lacak t ı r . 

3 — Beller apartman geçici garantisi 5750 liradır . 
4 — Tekl i f m e k t u p l a r ı 2490 sayılı kanun hükümler ine göre yuka

r ıda yazılı gün ve saat 14 de kadar Daimî Komisyon Başkanl ığ ına mak
buz mukabilinde verilecektir. 

5 — B u işe ait ş a r t n a m e ve proje Daimî Komisyonu kaleminden 
4.50 l i ra ücre t mukabilinde alınabilir. 

6 — Apartmanlar üç ka t l ı olup her kat ta mütenaz ı r i k i daire mev
cuttur. Her dairede de üç oda, bir hol, bir camekânl ı balkon ve yine 
balkonlu bir mutfak ve bir tuvalet vardır . Her üç bina da b ü t ü n fennî 
evs ı f ı haiz olmak üzere yapı lmışt ı r . 

7 — Binanın temelleri betonarme sömel üzer ine o tu r tu lmuş tu r . Bü
t ü n kat duvar la r ı pencere üs t ve alt seviyelerinden de betonarme ha
t ı l la r la m ü t e m a d i olarak bağlanmış t ı r . Bodrum kat duvar la r ı ç imento 
harç l ı 50 Cm. sihanmda iç k ı s ımlar moloz kârg i r , dış k ı s ımlar yonu 
k â r g i r d e n yapılmışt ır . K a t duvar lar ı da d ışarda çimento harçlı i k i tuğ la 
s ihahında yapı lmış olup bölme duvar lar ı yine çimento harçl ı bir tuğ la 
s ihahında yapı lmışt ı r . Bütün kat döşemeleri kamilen betonarmeden ya
pılmıştır . Ve üzerleri 3 Cm. s ihahında mozayık kaplanmış t ı r . Bü tün 
doğ rama la r net 4.5 Cm. s ihahında normal profile uygun çıralı çam ağa 
cından yapı lmış olup astar ha r i ç Uç kat yağlı boyası ile boyanmış t ı r . 
Her daireye ait bodrum kat ta ayr ıca birer odun ve kömür lük le r i var
dır. Bü tün dairelerde müs tak i l olarak elektrik, su, havagaz ı , anten ve 
telefon tes i sa t ı yapılmış, ayr ıca banyo la r ında da termosifon, soba ve 
kurna vardır . 

8 — Apartmanlardan imar ın 2463 adasının 21 numara l ı parselin-
deki apartman 833, 22 sindeki 798 ve 23 parselindeki de 766 m2 l ik ar
salar üzer inde inşa edilmiş olup beher a p a r t m a n ı n işgal sahas ı da 192 
m2 dir. 

9 — Pis su tes isa t ı İçin de ayr ıca üç apartmana müş te rek olmak 
üze re fosseptik ve s ızd ı rma çukuru yapı lmış ve bağlanmış t ı r . 

10 — Dalıa fazla bi lgi almak istiyen taliplerin II Daimî Kamla-
yonuna veya Bayındır l ık Müdür lüğüne ba şvu rma la r ı i lân olunur. 

285/4-1 

Babaeski Asl iye Hukuk Yargıç l ığ ından ı 

No. 86/208 
Babaeski 'nin Hamdiye Mahallesinden Kadriye A k a r c a t a r a f ından 

A k i f A k a r c a aleyhine açı lan b o ş a n m a dâvas ında: 
Dâvâl ının şiddetli geçimsizlik ihdas ederek kar ı s ı davacıyı terkede-

rek t a g a y y ü p eylediği sabit bu lunmuş o lduğundan t a ra f l a r ın birbirinden 
boşanmala r ına ve kabahatli olan dâvâl ın ın bir sene evlenememesine ve 
1.648 k u r u ş mas ra f ın dâvâl ıya tahmiline 23/6/1947 tar ih ve 86/208 nu
mara ile karar ver i lmiş o lduğundan dâvâlının tar ih i i lândan itibaren 15 
gün içinde bu h ü k m ü temyiz e tmediği takdirde kes in leşmiş o lacağı ilân 
olunur. 239 



Sanife: 13564; (Resmi G—ete) 3 ŞUBAT 1948 

A n k a r a Belediyesi i m a r Müdür lüğünden: 

karta ve imar parselasyon plânı yaptırılacak 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara şehr i imar plânı çerçevesi için

deki Dikmen, Samanl ık bağlar ı , Saymakadın, Mamak, Keçiören (Aktepe, 
Mecidiye, Toklu) bölgelerinin hal ihazır h a r t a s ı ile bu bölgelerin içine dü
şen imar parselasyon plânlarının düzenlenmesi ve aplikasyon işidir. 

Keşif tutarı (85.680) liradır. 
2 — B u işe ait eksiltme evrakı 430 k u r u ş karş ı l ığ ında imar Müdür

lüğünden alınabilir. 
3 — ihale 5 Mar t 1948 Cuma günü saat 15 te Ankara Vilâyet Ko

nağındaki toplantı salonunda imar Yönetim Kurulu önünde kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

4 —• Eksiltmeye girebilme şartları: 
a) isteklilerin usulüne göre (5.534) lira geçici teminat vermeleri, 
b) 1948 yılında bir ticaret odasına kayıtlı bulunmaları, 
c) Bir defada en az 400 hektarlık halihazır hartası işini iyi bir su

rette başardığını, idare veya denetlediğini ispata yarar vesikalariyle bir
likte ihale gününden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) imar Mü
dürlüğüne başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik bel
gesi almaları, 

d) 2490 sayılı kanunun aradığı diğer vasıfları haiz olmaları şarttır. 
5 — isteklilerin teklif mektuplarmı 5/3/1948 Cuma günü saat (14) e 

kadar alındı karşılığında imar Yönetim Kurulu Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. 

6 —• Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
253/4-1 

Danıştay Başkanlığından: 

Antalya ili Jandarma Birliğınae er Kerim Deniz hakkında suç ar
kadaşlarına tebaan Danıştay ikinci Dairesince birinci derecede verilen 
lüzumu muhakame kararının kendisine tebliğ edilmesi için karar örneği 
diğerleriyle beraber Antalya Valiliğine gönderilmiş ise de er Kerim De-
niz'in terhis edilerek memleketine gitmesi ve künyesine nazaran tebliğ 
olunmak üzere gönderilen karar örneğiyle tebliğ ilmühaberinin Koçhisar 
ilçesi dâhilinde Samutlu İsminde bir köy bulunmadığı beyaniyle adı geçen 
kaymakamlıktan 29/7/1947 tarih ve 1029 sayılı yazı ile geri gönderilmesi 
dolayısiyle kararın tebliğine imkân hasıl olamadığı ve tebliğ ilmühabe-
riyle karar örneğinin ve künyesinin gönderildiği Antalya Valiliğinden alı
nan 6/9/1947 tarih ve 1035 sayılı yazıda bildirilmiş ve Samutlu Köyünün 
Polatlı ilçesinde bulunduğu anlaşılması üzerine gereken araştırma ve bin-
netice tebligat yapılmak üzere gönderilen karar örneğiyle tebliğ Umüha-
beri böyle bir şahsın bulunamadığı cevabiyle adı geçen kaymakamlıktan 
8/12/1947 tarih ve 309 sayılı yazı ile iade edilmiş olmasından dolayı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 33, 37 ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 141, 142 ve 144 üncü maddelerine tevfikan tebligatın ilânen 
icrasına ve mazbatanın bir suretinin Daire Divanhanesine talikına ve 
mazbata muhteviyatının intişarı tarihinin ferdasından itibaren 15 gün 
içinde itiraz olunmadığı takdirde itiraz süresinin geçmiş addolunacağına 
22/1/1948 tarihinde Danıştay ikinci Dairesince karar verilmiş olduğu ilân 
Olunur. 
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Sarayköy Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Sayı: 1947/49 
Davacı: Sarayköy'ün Balâ Mahallesinden Ali oğlu Mehmet Kılık ve

kili Süleyman Tanrıöver tarafından dâvâlı: Aydın'da Hükümette bir da
irede Odacı Aydın'm Mesudiye Mahallesinden 270 No. lu hanede kayıtlı Sa-
rayköy'lü Mehmet Kılık karısı Fatma Kılık aleyhine açılan şiddetli ge
çimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının yapılan yargılamasında: 

Dâvâlı Fatma Kılık gösterilen adreste bulunmadığından davetiye 
Resmî Gazetenin 6740 No. lu nüshasiyle ilânen tebliğ edildiği halde yar
gılama günü olan 7/11/1947 Cuma günü gelmediğinden hakkında gıyap 
kararı çıkarılarak yine Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve yargılamanın 
27/2/1948 Cuma günü saat dokuza bırakılmasına karar verilmiş olduğun
dan dâvâlı Fatma Kılık'ın muayyen gün ve saatte Sarayköy Asliye Hu
kuk Mahkemesinde bizzat bulunması veya bir vekil göndermesi, aksi tak
dirde gıyabında yargılamaya devam olunacağı gıyap kararı tebliği maka
mına kaim olmak üzere ilân olunur. 225 

Muğla Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

947/656 
Muğla'nın Yenice Köyünden Hüseyin kızı Ayşe Mavi tarafından açı

lan dâvada: Dâvâlı kocası Muğla'nın Yerkesik Bucağından Mustafa Çavuş 
oğlu Celâlettin Mavi bilâ sebep evini ve köyünü terk edip gittiği, bu hare
ketinde haksız ve kabahatli olduğu sabit olduğundan Medeni Kanunun 
132 nci maddesi gereğince tarihi tebliğden itibaren bir ay İçinde müş
terek haneye dönmesinin ihtarına işbu kararın ilânen tebliğine 
31/12/1947 tarihinde karar verilmiş olmakla tarihi tebliğden itibaren 
15 gün İçinde kanuni yollara ve bir ay zarfında da müşterek haneye 
dönmediği takdirde hükmün İktisabı katiyet edeceği ilânen tebliğ olu
nur. 
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Sındırgı Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

947/342 

Davacı Sındırgı'nın Gölcük Bucağına bağlı Kızılgür Köyünden Meh
met kızı Zeliha evlâtları Ayşe Yaşar ve Hüseyin özcan, Fatma öztürk. 
Mehmet oğlu ismail ö z c a n adına bllvelâye anası Emine taraflarından, 
dâvâlı köyden Sait Şahin ve Sındırgı Hazineyi Maliyeye izafetle Malt 
Müdürü aleyhine açılan tescil dâvasında: 

Kızılgür Köyünün Köycivarı mevkiinde doğusu Zeliha evi, Poyra
zı yol, batısı ve kıblesi Molla ibrahim ile çevrili 919 metre kare ve 50» 
lira değerinde bir tarla ile köy içinde sahibi senet bahçesi, solu Mol
la ibrahim arkası ve önü yol ile çevrili bir bap haneye herhangi bir 
hak iddia edecek kimse zuhur edip etmediğinin ilânına karar verilmiştir. 
Zilyedilik hakkı iddia eden kimsenin 25 gün zarfında Sındırgı Asllye-
Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur. 
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Çemişgezek Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Çemişgezek'in Hamamatik Mahallesinden Ahmet oğlu Doktor Ha
şini Gencer'in Germisik Köyünden Ahmet oğul lan Burhan özcan, Eyüp-
ö z c a n ve Mustafa özcan aleyhlerine açmış olduğu şuf'a hakkı dâvası
nın yapılmakta olan yargılamasında: 

Yukarda adlan geçen dâvâlılardan Eyüp ö z c a n ve Mustafa ö z -
can'ın adresleri meçhul kaldığından davetiye yerine kaim olmak üzere; 
Resmi Gazete ile Hanen tebligat yapıldığı halde 14/1/1948 günlü duruş
maya gelmemiş ve bir vekil de göndermemiş olduğunuzdan namınıza 
Hanen gıyap karan tebliğine karar verilerek duruşma 9/2/1948 Pazar
tesi günü saat 9 a bırakılmıştır. Gösterilen gün ve saatte duruşmaya 
gelmediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirde yargılamanın g ı 
yabınızda devam ve icrasına karar verileceği Usulün 141 İnci maddesi? 
uyarmca ilânen tebliğ olunur. 
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Safranbolu Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

948/151 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikasında Çalikhanede Ustabaşı Halik 

Nalçakar tarafından Karabük'te Yenişehir Camii altındaki evde mukim 
ölü itfaiye Âmiri Ali Kural eşi Şerife Dilber ve kızı aynı yerde Muammer 
Kıvanç aleyhine açılan 160 lira alacak dâvasının Safranbolu Sulh H u 
kuk Mahkemesinde yapılan açık yargılaması sırasında: 

Dâvâlılardan Muammer Kıvanç'ın tebligata salih adresi belli ol
madığından ilânen davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Yargılama günü olan 25/2/1948 Çarşamba günü saat 9 da Safranbolu 
Sulh Mahkemesinde hazır bulunmanız veyahut da bir vekil de gönderme
diğiniz takdirde hakkınızda gıyap karan çıkarılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere İlân olunur. 
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Kanun                                                                                                                                                    Sayfa 
 

1586  Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı  

          Hakkında Karar           1 

 

1588  Kocaeli'nin Akmeşe Bucağına Bağlı Kızılcıktı Köyünden Beylullahoğlu Salih Baştürk'ün  

          Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında Karar       1 

 

1589  1948 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Genel Toplamında Düzeltme  

          Yapılması Hakkında Karar          1 

 

Kararlar 
 

Adalet Bakanlığınca, İçişleri Bakanlığınca, Tayine Dair Karar       1 

 

İçişleri Bakanlığınca, Malatya İlinin İsmetpaşa Bucağına Bağlı Gündüzbey Köyünde, Belediye  

Kurulmasına Dair Karar           2 

 

Millî Eğitim Bakanlığınca Tayine Dair Karar         2 

 

 

İlanlar     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




