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PAZARTESİ 
Sayı: 6875 

K A R A R L A R 
İçişleri Bakanlığından : 

1 — Hatay ÎU Dörtyol İlçesinin Erzln Bucağına bağlı Akpmar, Dut-
lupınar, Selimiye, Hamldlye, Sarunazı köyleri Seyhan İli Ceyhan İlçesi
nin Merkez Bucağına, bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
26/3/1948 

CTJMHTJRBAŞTCANI 
İBMBT İNÖNÜ 

Başbakan 
B. SAKA 

İçişleri Bakanı 
M. B. GÖLE 

1 — Çorum Hl Mecitözü İlçesi Merkez Bucağına bağlı Palabıyık 
Çorum Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
26/3/1048 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
B. BAKA 

İçişleri Bakanı 
M. B, GÖLE 

1 — Sivas İli Yıldızeli i lçesinin Direkli Bucağına bağlı Yukarı Bala-
mır Köyü Sivas i l i Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
26/3/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
B. BAKA 

İçişleri Bakam 
M. B. GÖLE 

1 — Sivas Hl Yıldızeli i lçesinin Direkli Bucağına bağh Bağlar arası 
Köyü Şarkışla İlçesinin Akçakışla Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu karan içişleri {Bakam yürütür. 
26/3/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

içişleri Bakanlığından: 

1 — Sivas i l i Ylldızell i lçesinin Direkli Bucağına bağlı Aşağı Bala
lı ur Köyü Sivas i l i Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
26/3/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
H. BAKA 

içişleri Bakanı 
tf. H . GÖLE 

1 — İçişleri Bakanlığı Uler İdaresi Genel Müdürlüğüne Dördüncü 
Genel Müfettişlik Başmüşavirliğlnden açıkta Dilâver Argun'un tayini 
tensip edilmiştir. 

2 — Bu karan yürütmeğe İçişleri Bakam memurdur. 
26/8/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İBMBT İNÖNÜ 

Başbakan 
B. SAKA 

içişleri Bakam 
M. B. GÖLE 

1 — Antalya Bine bağh Korkuteli Kaymakamı Refik Kuzucu'nun 
Bilecik iline bağlı Osmaneli İlçesi Kaymakamlığına, Sivas Hine bağlı 
Suşehri i lçesi Kaymakamı Tevflk Akkutay'm Rize Hine bağlı Çayeli İ l 
çesi Kaymakamlığına, Sinop Hine bağlı Boyabat Kaymakamı Enver K u -
ray'm Trabzon Hine bağh Vakfıkebir tlcesl Kaymakamlığına, Trabzon 
Hine bağlı Vakfıkebir Kaymakamı Baki Neşe t Kankıhç'ın Ordu Bine 
bağlı Mesudiye İlçesi Kaymakamlığına, İzmir İline bağlı Çeşme i lçesi 
Kaymakamı Edip Ergln'ln Seyhan Hine bağlı Osmaniye Hcesl Kayma
kamlığına, Erzurum Hine bağlı örtülü Hcesl Kaymakamı Cevat Çapan-
oğlu'nun izmir İline bağlı Kiraz Hcesl Kaymakamlığına naklen tâyinleri 
tensip edilmiştir. 

2 — Bu karan yürütmeğe İçişleri Bakam memurdur. 
80/3/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İBMET İNÖNÜ 

Başbakan 
B. BAKA 

içişleri Bakanı 
M. B. GÖTJE 

Başbakan 
B. BAKA 

içişleri Bakanı 
M. B. GÖLE 



Sahife;1382€ (Reamî G—ete) 5 NİSAN 1948 

İLÂNLAR 
Ankara Lv. A. Sa. Al . Komisyonu 

Başkanlığından 
1 — Çuvallı olarak fabrika mail (500) ton pirinç kapalı zarf usul». 

İle satın alınacaktır. Beher kilosuna (112) kuruş tahmin edilmiş olup 
hepsinin muhammen bedeli (560.000) lira, geçici teminatı (26.150) lir» 
dır. 

2 — Eksiltme 10 Nisan 1948 Cumartesi günü saat (11) de Millî Sa 
vunma Bakanlığı Satmalına Komisyonunda yapılacaktır, öze l ve gens 
şartlaşmalar her gün Ankara'da M . S. B. Satınalma Kom. da, İstanbul'da 
Lv. Amirliğinde ve İskenderun'da Askerî Satınalma Komisyonunda görü
lebilir. 

3 — Teklif mektuplarının 10 Nisan 1948 Cumartesi günü saat (10) î 
kadar Komisyonumuza verilmesi. 

4 — Bu pirinçlerin (500) tonu bir talibe ihale edilebUeceği gibi (12*: 
tondan aşağı olmamak üzere dört ayrı talibe de ihale edilebilir. 

842/4-1 

(550000) çift yün çorap kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Ek
siltmesi 14 Nisan 1948 Çarşamba günü saat (15,30) da Millî Savunma 
Bakanlığı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin edi
len bedeli (412500) lira olup geçici teminatı (20250) liradır. Hepsi bir ki
şiye verileceği gibi (25000) çiftten aşağı olmamak üzere ayrı ayrı talip
lere de ihale edilir. 

Numune, evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonumuzda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülür. İsteklilerin 14 Nisan 1948 Çarşamba 
günü saat (14,30) a kadar kanuna uygun olarak teklif mektuplarını Ko
misyonumuza vermeleri. 

918/4- 5 
-e 

M . S. B. Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — 15,5x15 Amerikan obüsleri için 13,00x24 ebadında ve İhalede ta
karrür edecek fiyat üzerinden müsavi miktarda 66.000 liralık iç ve dış lâstik 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Beher dış lâstiğe (1181) lira (20) 
kuruş ve iç lâstiklere de (103) Ura (20) kuruş fiat tahmin edilmiş olup 
geçici teminatı (4950) liradır. 

2 — Kapalı zarfla ihalesi 25 Mayıs 1948 Salı günü saat (15,30) da M. 
S. B. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler her gün öğ
leden evvel Bakanlık Satınalma Komisyonunda ve İstanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. 

3 — Teklif mektuplarının 26 Mayıs 1948 Salı günü saat (14,30) a 
kadar Komisyona verilmesi. 

1072/4-1 
- e 

Ankara Yüksek ziraat Enstitüsü Satınalma Komisyonundan : 

Koyun eti ve yumurta alınacaktır 
Kurum ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle azı 18.000 çoğu 20.000 kilo 

koyun eti ve açık eksiltme usuliyle azı 50.000 çoğu 60.000 aded yumurta 
acınacaktır. 

1 — Koyun etinin beher kilosunun muhammen fiyatı 200 kuruş 
tutarı 40.000 lira geçici teminatı 3.000 lira yumurtanın bir adedinin mu
hammen fiyatı 10 kuruş tutan 6.4)00 Ura. geçici teminatı 450 liradır. 

2 — Koyun etinin eksiltmesi, 12/4/1948. Pazartesi günü saat 15 te, 
yumurtamn aynı gün saat 10,30 da Rektörlük binasında müteşekkil Al ım 
Bat ım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Kapalı zarf eksiltmesine girecek isteklerin 1948 yılı ticaret 
edası ve 2490 sayıl ı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte geçici teminatı veya malsandıklarından alacakları makbuzları 
belirli saatten bir saat önce makbuz karşılığında ve açık eksiltmeye 
gireceklerin de aynı belge ve makbuzlarım eksiltme saatinden önce Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. 

i — Eksiltme şartnamelerini görmek ve daha fazla bilgi edinmek 
isteyenlerin Kurumumuz Levazım Şefliğine başvurmaları. 

945/4-3 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Sahası 320 hektar olan Erzincan Şehrinin nirengi ve poligon şebe
kelerinin tesisi ve 108 hektarlık meskûn sahanın haritasının yeniden 
raptırılmaaı ışı açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İşin ke-
«lf bedeli 9.120 Uradır. 

Eksiltme 9/4/1948 Cuma günü saat 15 te Bayındırlık Bakanlığı Ya
pı ve imar İşleri Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
1 — Usulü dairesinde 684,00 (altı yüz seksen dört) lira geçici te* 

mlaaıt vermeleri. 
2 — 5/4/1948 günü akşamına kadar yazı İle Bayındırlık Bakanlı

ğına müracaat ederek bu İş İçin yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 
Eksiltmeye alt kâğıtlar yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 

850/4-4 

Benzin alınacak 

19/4/1948 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 16 da Bayındırlık 
Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme E k 
siltme Komisyonunda 37 kilolitre benzin açık eksiltme usulü ile satın alı
nacaktır. 

Benzinlerin oranlanmış bedeli beher litresi 40 kuruştan olmak üzere 
37 kilolitre için ceman 14.800 (on dört bin sekiz yüz) liradır. 

İşin geçici teminatı 1110 (bin yüz on) lira olup bu hususta hazırlanan 
şartlaşma Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edi
lebilir. Kazanç ve buhran vergileri ile pul masrafları Bakanlığa aittir. 

isteklilerin geçici teminat ve şartlaşmasında yazılı belgelerle birlikte 
Malzeme Eksiltme Komisyonunda mezkûr gün ve saatte hazır bulunma
ları lâzımdır. 

1067/4 2 

Bayındırlık Bakanlığı Yollar 4 üncü Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz için alınacağı İlân edilen 7.500 Ura muhammen bedelli 30 
çadlra istekli çıkmadığından eksiltme aynı şartlarla 8/4/1948 Perşembe 
günü saat 15 e bırakılmıştır. 

i lân olunur. 
1060/1-1 

Kütahya AsUye Hukuk .Yargıçlığından : 

Kütahya'nın Ahlevran Mahallesi 59 No. lu evde ölü Hasan oğlu Meh
met Boyacı tarafından karısı Adapazarı Büyük Söğütlü Sucak Merkezla-
de oturan Mecit kızı Sabriye Boyacı aleyhine açılan boşanma dâvasınla» 
yapılan yargılaması sırasında: 

Davacının karısı bulunan davalı Sabriye ile bundan iki sene evvel 
evlendikleri halde ortada muhik bir sebep olmadığı halde hanei zevd-
yeti terkle babasının memleketi olan Adapazarı'na gidip mütaaddtt da
vetlerine rağmen bir daha dönmediği bu sebeple kadının kocaya karşı 
olan vazifeleri ihmal ettiği ve bu yönden aralarında şiddetti geçimsizlik 
husule gelmiş ve badema birleşme ve geçinmeleri imkânı kalmamış oldu
ğundan boşanmalarına karar verilmesi talebiyle 30/12/1947 tarihinde 947/ 
1117 No. İle açılan dâva üzerine dâva olunana dâva dilekçesi ve da
vetiye gönderilmiş ise de mumaileyhanın 15 gün evvel adres bırak
madan semti meçhule gittiğinden bahşile bUâ tebliğ iade edilmiş olmakla 
mahkemece dâva olunan Sabriye'ye İlânen dâva dilekçesi ve davetiye teb
liğ ve evlilik kayıtları nüfustan sorulmak üzere duruşmanın 12/4/1948 
Pazartesi saat 10 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan işbu ilânm 
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün zarfında dâvaya karşı cevap vermesi 
veya muayyen olan günde muhakemeye gelmesi veya bir vekil gönderi 
mesi tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1038/1-1 
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Milli Eğit im Bakanlığından: 

ıTomıuk biçtirilecek) 

1 - Dursunbcy îleesl Merkezinde 10.000 metreküp tomruğun şart
namesine göre mamul kereste halinde biçtirilmesl işi 2490 sayılı kanu
na göre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 • Mamul kerestenin muhammen biçme bedeli beher metreküpü 
Si. lira hesabiyle tutarı (128940) liradır. (Muamele vergisi Bakanlığa 
aittir). 

3 Muhammen bedeli üzerinden alınacak geçici teminat ı7697) 
oradır. 

4 •••• îhale II Nisan 1948 Çavşambc günü saat 15 te Bakanlık Mer
kez binası i lköğretim Genel Müdürlüğünde yapılacaktır, isteklilerin tek
il i mektuplar; ile geçici teminata ait banka, mektubu veya Maliye vez
nesinden alacakları makbuzları ve Ticaret odasından .'ılınmış vesikaları
nı muhtevi mühürlü zarflan ihale günü saat 14 c kadar ilköğretim Ge
nel Müdürlüğü Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Posta ile gönderilen zarfların gelişindeki gecikmeler kabul edilmez. 
5 - - istekliler bu işe ait şartnameleri. Ankara'da Millî Eğit im Ba-

kaaığı Levazım Müdürlüğünde, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Kütahya ve 
Jamv.r Milli Kğilim Müdürlüklerinde görebilirler. 

964/4-S 

Ankara Ticaret Odasından: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Ortaklığını - aşağı
daki izahat dairesinde- taahhüt altına almaya yetkili şahısların imza 
•Beneklerini ihtiva eden 1 Mart 1948 günlü sirkülerin vâki talep üzerine 
27/3/1948 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

Bankanın gerek idare merkezinden, gerek şubelerinden çıkan bü
t ü n evrak ve vesaik muteber olabilmek ve müesseseyi ilzam edebilmek 
için aşağıda yazılı şartlarla mutlaka iki İmzayı taşıyacaktır: 

1 — idare Meclisi başkan veya üyelerinden biriyle umum müdür 
veya umum müdür muavininin, veyahut umum müdürle umum müdür 
muavininin bir arada imzaları bankayı taahhüt altına alır. 

2 — Biri mutlaka A sınıfından olmak üzere 2 numaralı listede bu
lunan imzalardan ikisi ait oldukları umum müdürlük veya şube için 
«lutcbcrdir. 

3 - • Bir numaralı listede bulunan imzalar unum müdürlük ve şu
beler İçin, 2 numaralı listedeki imzalardan biri tine kaim olabilir. 

1073/1-1 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından: 

1 - - .130 lokomotifin Nevvyork-Iskendemn arasında nakliyesi kapalı 
sarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - - Bu işin muhammen bedeli (4.95R.226 T. L.) ve muvakkat te-
aılnatı 162.496,78 liradır. 

3 - Şartnameler 1000 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinde, satılmaktadır. 

4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonunca 17 Mayıs 1948 Pazarte
si günü saat 15.30 da yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun 
tâyin ettiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 14.30 a kadar makbuz 
oaukablllnde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen 
vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile gön
derin eleri. 

996/4- 4 • 
Pasinler Sulh Hukuk Yargıçl ığından: 

48/19 
Hasankale'nln Kethüda Mahallesinden Halil oğlu Sezai Kirsen ve-

UIi Yusuf Kutlu tarafından açılan nizasız tescil dâvasında: Kasabanın 
Kethüda Mahallesinde sarkan ibrahim, garben Zarif Usta, şimalen ken
di ve cenuben yol ile çevrili gayrtnıcnkuIJe ilgili olanların Hân tarihinden 
İtibaren bir ay zarfında 48/19 dosyaya müracaat etmeleri İçin Mahkeme
ce karar verildiği ilân olunur. 

1008/1-1 

Türk S::nayi ve Ticaret Anonim Şirketi idare Kurulu Başkanlığından: 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 23.3/1948 Salı günü saat 
14.30 da İzmir'de inönü Caddesinde No: 25 yapılması mukarrer bulunan 
senelik Adi genel hissedarlar toplantısı muayyen saatte yapılmış ise de 
hissedarlardan Türkiye Palaınutçuları Anonim Şirketi mfiır. -ssill tara
fından, Şirket bilanço hesaplarının tetkiki için kanunun 376 n<1 maddesi 
mucibince toplantının 15 gün sonraya bırakılması talep- olunduğundan 
ikinci toplanınım 12 Nisan 1948 Pazartesi günü saat 15 le t/.ır-.ir Tlcarot 
ve Sanayi Odası salonunda yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu toplantıda hazır bulunmak Istiyen hissedarların toplant1 güDÜn-
den bir hafta evveline kadar hisse senetlerini şirketin merkezine veya bir 
Bankaya tevdi ederek banka mektubu karşılığında girme kâğıdı almaları 
lâzım olduğu İlân olunur. 

G Ü N D E M 
1 - - idare Kurulu ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - - Bilanço kâr ve zarar hesabiyle mevcudat cetvelinin okunması 

v<- bunların tasdikiyle idare kurulu üyelerinin zimmetlerinin ibrası. 
3 — Kârın sureti tevzii. 
4 • İdare Kurulu üyesinden süresi biten bir üye ile sene İçerisinde 

vefat eden bir üyenin yerine İdare Kurulunca tâyin olunan üyenin tasdiki 
ve yerlerine ya kendilerinin veya başkalarının seçilmesi. 

0 1918 senesi için murakıp seçilmesi. 
6 — idare Kurulu huzur haklariyle murakıp ücretinin belli edil

mesi. 
7 • Hariçten ve kendi üyeleri arasından müdür ve murahhas üye 

tâyini ve bunların ücret ve ikramiyelerinin belli edilmesi ve verilmesi ve 
kendi üyelerinden her biriyle her türlü ukudat ve muamelâtta bulunması 
hususunda idare Kuruluna yetki verilmesi, 

985/2- 2 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 23/3/1948 Salı günü saat 
15 tc tzmir'de inönü Caddesinde No. 25 te yapılması mukarrer bulunan 
olağanüstü toplantısına gelen hissedarların temsil ettikleri hisse senet
leri yekûnu Şirket sermayesinin üçte İkisine baliğ olmadığından ikinci 
toplantının 12 Nisan 1948 Pazartesi günü saat 15,30 da izmir'de Ticaret 
ve Sanayi Oda-sı salonunda yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu toplantıda hazır bulunmak Istlyen hissedarların toplantı günün
den bir hafta evveline kadar hisse senetlerini Şirketin merkezine veya bir 
bankaya tevdi ederek banka mektubu karşılığında girme kâğıdı almaları 
lâzım olduğu ilân olunur. 

GÜNDEM 
1 — idare Kurulu raporunun okunması, 
2 -- Şirket sermayesinin (660.000,—) lü-adan (880.000,—) liraya 

çıkanlması ve bu sebeple ortaklık ana sözleşmesinin 5 İnci maddesinin 
birinci fıkrasına değiştirilmesi. 
5 İnci maddenin birinci fıkrasının 5 İnci maddenin birine! fıkrasının 

Eski şekli Yeni şekil 

Madde 5 — Ortaklığın serma
yesi altı yüz altmış bin Türk lira
sından İbaret olup beheri on İkişer 
buçuk Türk lirası kıymetinde elli 
iki bin sekiz yüz hisseye ayrıl
mıştır. 

Madde 5 — Ortaklığın serma
yesi sekiz yüz seksen bin Türk 
lirasından İbaret olup beheri on 
İkişer buçuk Türk lirası kıymetin
de yetmiş bin dört yüz hisseye ay
rılmıştır. 

3 -- Sermayenin artırılması dolayısiyle Ana Sözleşmede yapılacak: 
değişiklik ve gereken kanuni merasimin takip ve intacı için İdare Ku--
ruluna yetki verilmesi. 

985 2- > 

Elâzığ Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Kesrik Köyünde oturan Hacı Ömer oğlu Ekrem Çeiik'in aynı k ö y 
den olup mahalli ikameti meçhul bulunan kardeş! Milkerrem ve Har--
put'un Eğin bağlanndan olup keza mahalli ikameti meçhul olan Kadir" 
oğlu Fikri nahak ve saire aleyhlerine açtığı izalei şüyu dâvasından 
dolayı Elâzığ Sulh Hukuk Yargıçlığında yapılan yargılamasında: 

Dâvâlılardan Mükerrem Çelik ve Fikri Dabak'ın mahalli ika--
metleri meçhul olduğundan haklarındaki gıyap kararının ilânen teb
liğine ve yargılamanın 28•"4/3948 günü saat 10 a talikına karar veril
miş olduğundan muhakeme günü gelmedikleri veya bir vekil göndermedik
leri takdirde haklarındaki duruşmanın gıyaben icra kılınacağı gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 

923 



Sah'fo: 13828 (Rasait Cueto) 5 NİSAN 1948 

A n k s ı a Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Ticaret sicillinin 156 numarasında müseccel olan Ankara Palas Türk 
Anonim Şirketinin 18 Mart 1948 tarihinde yapılan umumi heyet toplantı
s ına alt zabıtnamenin ve 1947 yılı hesabatını gösteren bilançonun vâki 
Olan talep üzerine 25/3/1948 de tescil edildiği ilan olunur. 

981 

Samsun Tapu Kadastro Yargıçlığından : 

D. No. 948/47 
Samsun'un Kale Mahallesinde Zekiye Atamer vekili Avukat Ziya 

Avcıoğlu tarafından Samsun'un Kale Mahallesi K&zunpaşa Caddesi No. 
66 da Ayşe Tamer aleyhine açılan müdahalenin meni dâvasmda dâvâlı
nın ikametgâhı bulunamadığından ilânen tebligat yapılmasına karar ve
rilerek yargılamanın 16 Nisan 1948 Cuma günü saat 10 a bırakılmış ol
duğu davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1013 

Sarıkamış Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Sarıkamış'ın Karnağaz Köyünden Hüseyin kızı Asli Uzun vekili 
Sabri Pakyürek tarafından aynı köy halkına izafeter .ı T , j l: i arı Ahmet Öz-
can aleyhine açılan meni müdahale dâvasının yapı.<ıi: açık yargılaması 
şuas ında: 

Karnağaz Köyü hududu dâhilinde ve Slpkor Köyü civaı ında kâin ta
rafları: Doğusu Dülbentll Köyü yolu ve köprü, batısı Asır Şimşek çayırı, 
güneyi Ibo tarlası, kuzeyi ku ile mahdut 31 ve yine aynı • sevicide doğusu 
Allşan Kara çayırı, batısı Sipkor yolu, k ıuevi su, güneyi H«»san tarlası İle 
mahdut 25 lira değerinde ve yine Sipkc hu : du civarında doğusu Mus
tafa Kaya çayırı, batısı Sipkor yolu, gür.BV Kalenderler çayın, kuzeyi 
Cafer tarlasiyle mahdut 20 lira değerindeki çayırlar üzerinde herhangi 

. bir şahsın hak ve iddiaları varsa ilânın neşri tarihinden itibaren bir ay 
zarfında Sarıkamış Sulh Hukuk Yargıçlığına müracaatları i lân olunur. 

1059 

Sarakamış'ın Karnağaz Köyünden Kurbanoğlu İsmail ve Aşir Uzun 
vekili Sabri Pakyürek tarafından aynı köy halkına izafeten Muhtarı Ah
met özcan aleyhine açılan meni müdahale ve tescil dâvasının yapılan 
açık yargılaması sırasında: 

Slpkor Köyü hududu dâhilinde ve Sipkor çayırları mevkiinde sarkan 
Hamdullah Baba çay ın , garben Kalenderler çayırı, cenuben su, ş lmalen 
Selman çay ın ile mahdut 20 lira değerinde çayır. 

Aynı mevkide sarkan Hasan çayırı ve İsmail ve Aşir tarlası, garben 
Karip çayın , ş lmalen Veyis oğlu Al i ve Nebi çayırları, cenuben Sipkor 
Köyü çayıriyle çevrili 20 lira değerindeki her İki çayır üzerinde bir kim
senin hak ve İddiaları varsa ilânın neşri tarihinden itibaren bir ay zar
fında S a n k a m ı ş Sulh Hukuk Yargıçlığına müracaattan ilân olunur. 

1058 

Ağaç Yetiştirme ve Zirai Teşebbüsler Kooperatifinden : 

Kooperatifimizin yıllık Genel Kurul toplantısı 25 Mart 1948 tarihin
de çoğunluk sağlanamadığından yapılamamıştır. 

Statümüzün 28 İnci maddesi gereğince 8 Mart 1948 tarih ve 6851 
sayıl ı Resmî Gazetede yayınlamış olan gündemdeki konulan görüşmek 
üzere, hazır bulunacak ortaklarla Genel Kurul 27 Nisan 1948 tarihine: 
rastlayan Salı günü saat (10) da tekrar toplanacak tu-. 

Ortakların belli gün ve saatti Türk Ticaret Bankası A. Ş. Genel 
Müdürlük binasındaki Kooperatif Merkezinde hazır bulunmalarım dile
riz. 

Yönetim Kurulu 

1083/1-1 

Çayeli Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Dâvâlı: Çayeli'nin Gürgenli Köyünden olup halen nerede bulunduğa 
billnmlyen Hüseyin kızı Halil eşi Emine Yazıcı tarafına: 

Kocanız Ömer oğlu Halil Yazıcı tarafından Çayeli Asliye Hukuk 
Yargıçlığında aleyhinize ikame olunan zina sebine dayanan boşanma dâ
vasının yapılmakta olan açık yargılamasında: Namınıza çıkan davetiyelere-
halen nerede olduğunuz bilinmediği gibi zabıtaca yaptırılan tahkikatta, 
da adresiniz tesbit edilemediğinden davacının talebi ile davetiyenin tara
fınıza Hukuk Usulü hükümleri dairesinde ilânen tebliğine duruşmanın da 
20/4/1948 Sah günü saat 9 a talikına karar verilmiştir. 

Tâyin edilen günde muhakemeye gelmek veya kanuni bir vekil gön» 
dermezseniz duruşmaya gıyabınızda devam olunacağı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 141 ve mütaakıp maddeleri gereğince davetiye 
yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

938 

Çorlu Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

947/325 

Çorlu'nun Reşadiye Mahallesinden Münevver Çağlar tarafından ko
cası müddeaaleyh Hüseyin Çağlar aleyhine açılan boşanma dâvasında> 
dâvalının İkametgâhının meçhul kalması haseblle ilânen tebligat üze
rine yapılan duruşması sonunda Dâva sabit görüldüğünden tarafların 
boşanmalarına ve İşbu kararın da İlânen tebliğine 30/12/1947 tarihinde 
karar verilmiş ve kanuni müddeti zarfında temyiz edilmediği takdirde 
hükmün kesbi katiyet edeceği ilân olunur. 

939 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Parti No: 

1 
2 

Cinsi 

Elbise, palto ve tayyör diktirilecek 
Fiyatı Tutan 

Azı mlktan Çoğu mlktan Kr. Lira 

Elbise (takım) 
Elbise (takım) 
Tayyör (takım) 
Palto (aded) 

148 
350 

18 
25 

156 
359 

20 
29 

3800 
3800 
3000 
3000 

Oeçici teminat 
U r a K 

5928 
13642 

600 
870 

444 60 

Eksiltmenin 
Günü Saati 

20/4/1948 10 

15112 1133 40 20/4/1948 14.30 
1 — Kurum öğrencileri için yukarda azı ve çoğu yazılı elbise, palto, ve tayyörün kumaşı ve sateni Kurumdan verilmek suretiyle eksiltme şart

namelerine göre dikişi iki parti halinde eksiltmeye çıkarılmış, geçer temlnatlariyle eksiltmenin yapılacağı gün ve saatler karşı lannda gösterilmiştir. 
Birinci parti açık eksiltme, ikinci parti kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Eksiltme, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında toplanacak komisyon önünde belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, resmî dairelere yaptığı taahhüt işlerini başardığına ve 1948 yılında terzi 

j&larak çalıştığıfla dair Ticaret odasından alacağı belgeleri Komisyona vermeleri; 
4 — Kapalı zarf eksiltmesine gireceklerin teminat makbuzu, banka mektuplarını diğer belgeleriyle birlikte yukarda adı yazılı kanun gereğince 

hazırhyacakları zarflarım belli gün ve saatten bir saat önce Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vermiş veya göndermiş olmaları ve açık 
eksiltmeye gireceklerin de gerekil belgeleriyle belli saatte Komisyonda hazır bulunmalan; 

5 — Şartnameleri görmek ve daha fazla bilgi almak istiyenlerin Kurumumuz Levazım Şefliğine başvurmalan. 
1070/4-1 

Başbakanlık Devlet Matbaan 
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İçişleri Bakanlığından Bazı Yerleşim Yerlerinin Bağlı Olduğu Yerlerin Değiştirilmesi  
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