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KARARLAR 

Adalet Bakanlığından: 

1 - 125 lira maaşla Sivas A ğ a Gesıa Mahkemesi Raçknnlığıruı 
Aaaasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A t i BiLgiR. 

125 lira maaşla Amasya Ağır Ceza Mahkemesi. Başkanlığına Bursa 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ethem -Sandıkcıoğlu. 

80 lira maaşla Urfa Ceza Yargıçlığına terfian Mersin Ağır ('eza 
Mahkemesi Üyesi Abdülkadir Töre, 

80 lira Maaşla Şebin Karahlsar Ceza yargıçlığına Tenişehir Ceza 
Yargıcı Salih Alparslan, 

70. lira maaşla Kızıltepe Sulh Yargıçlığına Bozüyük Yargıcı Feri-
dua Kırmacı, 

70 lira maaşla Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine İzmir 
Sırtlı Yargıcı Münür Pilavoğlu, 

70 lira maaşla Bursa Sulh Yargıçlığına Kara Ağır Ceza Mahkemesi 
Üyesi Mürvet. Doğu, 

60 lira maaşla Tokat C. Savcı Yardımcılığına Bursa Sulh Yargıcı 
Tahsin Uysal, 

60 lira maaşla Başkale Sulh Yargıçlığına zila Ceza Yargıcı Esad 
Gankar, 

60 lira maaşla Ankara C. Savcı Yardimcılığına Afyon Ağır Ceza 
Mahkemesi Üyesi Kazım Kızıroğlu, 

60 lira maaşla Afyon Ağır Ceza Mahkemen Üyeliğine Şebin K a -
raaisar Ceza Yargıcı Dursun İlhan, 

60 lira maaşla Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine Göynük C. 
«avcıs ı Nihat Aydın, 

60 lira maaşla Mihalıççık Yargıçlığına Daday C. Savcı Yardımcısı 
HUnıi Kandilci, 

60 lira maaşla Perşembe Yargıçhğma Perşembe Sulh Yargıcı Hilmi 
ö t e r , 

60 lira maaşla Akyazı Yargıçlığına Akyazı Sulh Yargıcı Sadi Yücel, 
60 lira maaşla Çaycuma Yargıçlığına Çaycuma Sulh Yargıcı Avni 

Yurdabayrak, 
50 lira maaşla Bartın Sulh Yargıçlığına Akdağmadeni Yargıcı Mus

tafa Atay, 
50 lira maaşla Mersin Sulh Yargıçlığına Genç Sulh Yargıç Yardım-

oa Recep öçal, 
50 Ura maaşla Göynük C. Savcıl ığına Hozat C Savcı Yardımcısı 

Nezihi Sancar, 
40 lira maaşla Akdağmadeni Yargıçlığına Boğaahyan Yargıç Yar

dımcısı Reşat Onurer, 

10 lira maaşla Şirvan Sulh Yargıçlığına Pülümür Yargıç Yardun-
cı.sı Fahri Pckcl, 

10 lira maaşla Marmaris C. Savcılığına İncesu C. Savcı Yardımcısı 
Lütfi Sağl.ıt. 

40 lira maaşla Perşembe Sorgu Yargıçlığına Lice Yargıç Yardım
cısı Lcrııi Yencr, 

10 lira maaşla Çaycuma C. Savcüığma Kangal Yargıç Yardımcısı 
Ziya Saygıncr, 

40 lira maaşla Çaycuma Sorgu Yargıçlığına Çaycuma Yargıç Yar
dımcısı Atıf Uygur, 

40 lira maaşla İzmir Sulh Yargıçlığına Salihli Yargıç Yardımcısı 
Türkân Türkbay, 

35 lira maaşla Akyazı Sorgu Yargıçhğma Akyazı Yargıç Yardım-
«s ı Danyal Kayalıbay tâyin kılınmıştır. 

2 - Bu kararın yerine getirilmesine Adalet Bakam memurdur. 
24/12/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
Fİ. SAKA 

Adalet Bakam 
9. SİRMEN 

tçlşlerl Bakanlığından : 

1 — Hopa İlçesi Merkez Bucağına bağlı Bucak Köyünün tam hudu
du ile ilce Merkez Belediyesi sınırı içine alınmasına dair Danıştay Genel 
Kurulunun 25/10/1948 günlü ve 48-200/174 sayılı kararı 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 7 nci maddesine tevfikan onanmıştır. 

2 Bu karar hükmünü İçişleri Bakam yürütür. 
21/12/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
H. BAKA 

İçişleri Bakam 
M. B. GÖLE 

l — Germencik İlcesine bağlı Ortaklar Bucağında yeniden belediye 
kurulması hakkında Danıştay Genel Kurulunca İttihaz olunan 15/7/1948 

50 lira maaşla Bartın Sulh Yargıçlığına Akdagmadeni Yargıcı Mus
tafa Atay, 

50 lira maaşla Mersin Sulh Yargıçlığına Genç Sulh Yargıç Yardım-
oa Recep öçal, 

50 Ura maaşla Göynük C. Savcılığına .Hozat C SaTCi Yardımcısı 
Nezihi Sancar, 

40 lira maaşla Akdagmadeni Yargıçlığına BoŞaahyan Yargıç Yar
dakçısı Reşat Onurer, 
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günlü ve 48-138/132 sayılı karar, 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 ncl 
maddesine tevfikan onanmıştır. 

2 — Bu karar hükmünü İçişleri Bakanı yürütür. 
21/12/1848 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
B. BAKA 

İçişleri Bakam 
M. B. GÖLE 

1 — Vakfıkebir İlcesine bağlı Beşikdüzu Bucağı Merkezinde yemden 
belediye teşkili hakkındaki Danıştay Genel Kurulunun 4/11/1948 günlü ve 
48/204/196 saydı karan 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 ncı maddesine 
tevfikan onanmıştır. 

2 — Bu karar hükmünü İçişleri Bakanı yurutur. 
21/12/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
H. SAKA 

İçişleri Bakanı 
M. B. GÖLE 

1 — Biga İlcesine bağlı Sinekçı Bucağı Merkezi olan Dımetoka Kö
yünde belediye teşkiline ait Danıştay Genel Kurulunun 25/10/1948 günlü 
ye 48/192/167 sayılı karan 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 ncı madde
sine tevfikan onanmıştır. 

2 — Bu karar hükmünü içişleri Bakanı yürütür. 
21/12/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

sayılı kararı 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 ncl maddesine tevfikan 
onanmıştır. 

2 — Bu karar hükmünü İçişleri Bakam yürütür. 
21/12/1948 

B. SAKA 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

içişleri Bakanı 
M. B. GÖLE 

Başbakan 
B. BAKA 

içişleri Bakam 
Af. B. GÖLE 

1 — Develi İlcesine bağlı Tomarza Bucağı Merkezinde belediye ku
rulmasına ait Danıştay Genel Kurulunun 25/10/1948 gunlu ve 48-194/169 

Bayındırlık Bakanlığından-

1 — Açık bulunan 100 Ura maaşlı Bayındırlık Bakanlığı Müşavirli
ğine Şirket ve Müesseseler Reisi Arif Sezer naklen tayin olunmuştur. 

2 — Bu kararı Bayındırlık Bakam yürütür. 
16/12/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan Bayındırlık Bakanı 
H SAKA N. ERİM 

Çalışma Bakanlığından: 

1 — Çalışma Bakanlığı î ş ve İşçi Bulma Kurumunun açık bulunsa 
875 lira aylık ücretli Genel Müdürlüğüne bu Bakanlık Teftiş Kurulu Baş
kam Faris Ulubay tâyin edilmiştir 

2 — Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür 
16/12/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
H SAKA 

Çalışma Bakanı 
T B BALTA 

Y Ö N E T M E L İ K 

Ticaret Bakanlığından 

9/12/1948 tarihli ve 3/8380 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan K/767 sayılı karar gereğince 1948 
mahsulü ekici tütünlerinin satışı sırasında tütün bedellerinden % 5 nispetinde alınacak primlerin tahsili şeklini 

göstermek üzere Ticaret ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca yapılmış olanı Yönetmelik 

1 — 9/12/1948 tarihli ve 3/8380 sayılı karar gereğince satış bedelle
rinden % 5 prim alınacak tütünler, 1948 mahsulü ekici tütünleridir 

2 — Primler ekici İle satıcı arasında akdedilip 3437 sayılı kanun 

gereğince Tekel İdarelerine verilecek satış mukavelenamelerinde yazılı 

fiyat ve miktar üzerinden hesap edilir 

3 — Primler, 3437 sayılı kanun gereğince tutunlerm devir muame
lesini yapan Tekel idareleri tarafından bu muamele yapıldığı sırada mu
vakkat makbuzlar karşılığında tahsil edilir ve makbuzların numaraları 
•e 1948 mahsulü tütün olduğu da yazılmak suretiyle ekici esas fışindekı 
tahsilat hanesine kaydolunur 

Muvakkat makbuzlara tahsil edilen para mıktarlariyle müstahsilin 
adı, soyadı ve sarih adresi yazüir 

Bu makbuzlar tutun müessesesi kuru lduğu zaman bu müessesenin 
hisse senetleri veya makbuzlariyle değiştirilir 

4 — Tahsilatı yapan Tekel idarelerince, muvakkat makbuzların sı
ra numaralarını, kimlerden tahsil edildiğim ve tahsil edilen prim tuta
rını gösteren üç kopyalı bordrolar tanzim edilir ve primler bu bordrola
rın iki nüshasiyle birlikte ve tahsili takıp eden hafta içinde en yakın 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yatırılır 

5 — T C . Ziraat Bankaları yatırılan pnımlerı fon hesabının t ü t t o 
kısmında açüacak ayrı hesaba geçirilmek üzere, derhal bir nüsha bor
dro ile birlikte Merkez Müdürlüğüne nakledeceklerdir. 

6 — Tütün fonuna yatırdan paralara Tuılkıye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası tarafından Ticaret Bakanlığı ile müştereken tesbıt edilecek ais 
pette faaz yürütülür 



4 OCAK 1949 (Resmi Gazete) Sahife : 15339 

İLÂNLAR 

VI. B. S a t ı n Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — (3100) aded galvanizli benzin bidonu kapalı zarfla satın alına-
saknr. 

1 — Muhammen fiyatı (306.000) lira olup geçici teminatı (15.990) 
Uradır. 

3 — İhalesi 24 Ocak 1949 Pazartesi günü saat 16 da M. S. Bakan
ağ ı Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Le
vazım AınirUğinde görülebilir ve (1.530) kuruş mukabilinde verilir. 

15 — İsteklilerin 24 Ocak 1949 Pazartesi günü saat 15 e kadar teklif 
mektuplarını Komisyona vermeleri. 

4025/4-3 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Betonarme kopru yapımı * 
ı — Eksi l tmeye konulan iş . Denizli İ l inde Ayvac ık - Çal - Iney yo

lunda Menderes nehri üzer inde betonarme Kumra l l ı £ ö p r u s u yapımı olup 
keşif bedeli (269.642,49) iki yüz a l tmış dokuz bm alt ı yuz k ı r k ıkı l i ra 
kırk dokuz kuruştur 

2 — Eks i l tme 12/1/1949 tarihine ra s l ıyan Ç a r ş a m b a günü saat 
16 da Ankara'da Bayındı r l ık Bakanl ığ ı b inas ında Şose ve Köprüler Reis
liği odas ında toplanacak olan Şoseler Eks i l tme Komisyonunca kapa ı i 
zarf usuLyle yap ı l acak t ı r 

3 — Eksiltme evrak ı vezneye ya t ı r ı l acak (13,50) on uç l i ra elit 
kuruş bedele ait makbuz karş ı l ığ ında Şose ve Köprüler Re.silginden alı
nacaktır. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için istekliler m 1949 yılına ait t i c a ı e t 
odas ı belgesiyle usulü dairesinde (14 535,70) on dört bm beş yüz otuz 
beş lira ye tmi ş ku ruş luk geçici güven akçes i vermeleri bu ış g ib i tek
nik önemi haiz bir işi ıyı surette başard ığ ın ı veya idare ve denetlediğini 
İspata yarar belgeleriyle birl ikte eksiltme gününden en az (tatil günler i 
hariç) üç g ü n önce Bayındır l ık Bakan l ığ ına m ü r a c a a t ederek bu ış iç m 
yeterlik belgesi a lmala r ı . 

5 — İstekl i ler in eksiltme şa r t l a şmas ın ın 34 uncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde i eksiltme evrak ın ın her p a r ç a s ı n a ellişer ku ruş luk 
pul y a p ı ş t ı r a r a k imza etmeleri ve bu evrak ı zar f la r ına koyma la r ı ) hazı r -
hyacakları yük l eme mektup la r ın ı (saat 15 e) kadar makbuz karş ı l ığ ında 
Komisyon Reis l iğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 
4198/4-3 

Mutaah ı t nam ve hesab ına ıkı aded semi t ra ı le r a l ınacak 
6 Ocak 1949 tarihine te&adüf eden P e r ş e m b e gunu saat 16 Ba

yındırl ık Bakan l ığ ı binası içinde Malzeme Müdur lüğonde toplanacak 
Malzeme E^tsiltme Komisyonunda 27/12/1948 tarihinde yapı lan aç ık ek
siltmesine talip ç ıkmıyan 2 aded semi t ra ı le r m u t a a h h ı t nam ve hesa
bına yeniden aç ık eksiltmeye konmuş tu r . 

Semi trailerlerin o r an l anmış bedeli b i r adedi İçin (20 500) y i r m i bm 
beş yüz l iradan i k i adedi içm ceman (41.000) k ı r k bir bin l i ra olup işin ge
çici teminat m i k t a r ı (3.075) uç bm ye tmiş beş l i radır 

Bu işe ait ş a r t l a ş m a Bakan l ık Malzeme Müdür lüğünden (205) i k i yüz 
beş kuruş ka rş ı l ığ ında temin olunabilir. 

İ s tekl i le r in geçici teminat ve ş a r t l a ş m a s ı n d a yazüı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve saatinde Malzeme Eksi l tme Komisyonunda haz ı r 
bulunmaları ilân olunur. 

4330/2-2 

Maliye Bakanlığından : 

Merkez ve mülhakat Maliye daireleri ihtiyacı için; matbaa kâğıdı, 
ambalaj kâğıdı, mukavva, cilt bezi Bakanlıktan verilmek, diğer mas
rafları mütatahhidine ait olmak üzere (99.174) aded defter, (358.856) 
aded koçanlı cilt ve (13 507.598) aded cetvel ve formülün baskı ve cilt işi 

2490 sayılı Artırma, Eksittme ve İhale Kanununun 31 İnci maddesi mn-
cibince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedeli (275.086) lira (14) kuruştur. 
2 — Muvakkat teminatı (14.753) lira (44) kuruştur. 
3 — Şartnamesi Ankara'da Maliye Bakanlığı Levazım ve Kıymet

li Kâğıtlar Müdürlüğü ile, İstanbul'da Beşiktaş'ta Basıl ı Kâğıt Ambar
lan Memurluğunda görülebilir. 

4 — Eksütmesi 19/1/1949 Çarşamba günü saat 15 de AnkaraVJa. 
Maliye Bakanlığı Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak 
Komisyonca yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2 ve 
8 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve muvakkat teminat makbuzunu 
muhtevi kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektup
larım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 
Hân olunur. 

4331/4-1 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden 

4947 sayı l ı kamunla t e şekkü l e tmiş olan (Türkiye E m l â k Kredi 
B a n k a s ı Anonim Or tak l ığ ı ) na ait ve 5228 sayı l ı kanuna göre çıkarılan 
h e r b ı n (ibeş yuz lira) i t ibar ı k ı y m e t t e yüzde beş faiz l i hamiline ait v« 
Hazinenin kefaletim haiz (yirmi beş yıl) vadeli ı(altmış bin) aded de ca
miin (otuz milyon) liralık tahvi l 24/12/1948 tarihinde Borsa kotuna k a 
bul ve tescil edilmiştir . 

4287 

A ğ r ı Sulh Hukuk Yargıç l ığ ından. 

Ağr ı 'n ın Sıddıkıye Mahallesinden T ü c c a r d a n Abdurrezak K u ı t tara
f ından A ğ r ı Hazıneı Mal iyes i aleyhine ikame et t iği zaman aşımı sebebiyle 
gayrimenkulun tapuya tescil dâvasının cari muhakemesinde: 

] Ayn ı Mahallede k â m ve ü ç dönümden oibaret a r s an ın sarkan ark, 
j garben A r s l a n ve E m i n haneleri, ş imalen A ğ a Leylâ n ın t a r las ı ve ce-
' nuben Kahraman Çavuş yoncası ile mahdut bulunan arsa uzermde^bu-
i hak iddia edenler varsa A ğ r ı Sulh Hukuk Mahkemesinin 948/152 esas 
! sayıs ında kayı t l ı dâvanın ya rg ı l amas ı olan 25/1/1949 tarihinden evvel 
) m ü r a c a a t etmeleri ilân c^unur 

j 4273 

Akyaz ı Sulh Hukuk Yargıç l ığ ından 
S a y ı : 71 
Akyazı 'n ın Yuvar lak K o y u Seyfeler mevkiinin Me^a^lık kumda şos« 

yolu k e n a r ı n d a doğusu A l i Şen, kuzeyi Mustafa Şimşek, bat ıs ı Sefer 
Okumuş , güneyi köye gıdan cadde üe çevrili b i r k ı ta 12 dekar mesaha» 
sathryesmde bulunan ta r lay ı ayn ı köyden N e s ı m e T a ş t a ra f ından 25 se
nedir nızasız ve fasılamız m a l ı k sıfat ıyle t a h t ı z i raa t ında bulundurduğun*; 
ve tescili talebinde bulunan Nesıme T a ş ' m bu talebine ka r ş ı mezkûr tar
lada bir hak iddia edenlerm Akyazı As l iye Hukuk Yargıç l ığ ına yazı tim 
14 1,1949 dan evvel m ü r a c a a t l a r ı i lân olunur 

4 2 7 9 

A r a p k i r As l iye Hukuk Yargıç l ığ ından 

Dâvâl ı : A r a p k i r ' i n Ç a r ş u Mahallesinden 152 hanede kayıt l ı Şerif 
oğlu A z i z Mala tya l ıoğ lun 'a 

A r a p k i r ' i n Çarşu Mahallesinden' 152 hanede kayı t l ı Memet kızı v*> 
Şerif oğlu A z i z ka r ı s ı Ayşe Mala tya l ıoğ lu 'nun aleyhinize açmış olduğts 
terk sebebiyle b o ş a n m a dâvas ından dolayı Asl iye Hukuk Mahkemesinde 
icra k ı l ı n m a k t a olan d u r u ş m a d a . 

Dâvâl ı A z i z Mala tya l ıoğlu 'nun on beş sene evvel Istanbula giderek 
i k a m e t g â h ı meçhu l bu lunduğundan i lânen tebligat yap ı lmas ına kara* 
ver i lmiş o lduğundan d u r u ş m a g ü n ü olan 21/1/1949 Cuma günü saat 11 de 
A r a p k i r As l iye H u k u k Mahkemesinde bu lunmanız veya bir veki l gön
dermeniz aks i takdirde hakk ın ı zda g ıyap k a r a r ı veri leceği tebl iğ maka
mına k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4 297 
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Mihalıççık Asliye Hukuk Yargıçlığından. 

Mihalıççık îlcesinin Kayı Köyünden Huseym oğulları Mustafa Ge-
aeh ve Hidayet Geren taraflarından bu kbyun Akyazı mevkiinde doğusu 
yol, batısı ve kuzeyi hâli, güneyi Al i ile sınırlı bir hektar 80 lira değerinde 
tarla, Boğaz mevkiinde "doğusu Mustafa, batısı Hatice, kuzeyi yol, gü-
aeyi çay ile sınırlı 44 ar genişliğinde ve 30 lira değerinde tarla ve Har
manlar mevkiinde nam diğeri Köycivarı mevkiinde doğusu Zeynep, batısı 
yol, kuzeyi Hatice, güneyi Hasan ile sınırlı ıkı ar genişliğinde ve on lira 
değerinde Harmanyen ve Kepez mevkiinde doğusu İbrahim, batısı Ra
mazan, kuzeyi Mehmet, güneyi Süleyman ile sınırlı 96 ar 68 lira değe
rinde tarla ve Bozanpmarı mevkiinde doğusu yol, batısı dere, kuzeyi ba
yır ve güneyi dere ile sınırlı 16 ar miktarında 15 lira değerinde tarla ve 
Kâfoağındoruk mevkiinde doğusu Ahmet, batısı Yusuf, kuzeyi ve güneyi 
tbrahim ile sınırlı 50 ar genişliğinde 25 lira değerinde tarla ve Arifoğlu 
mevkiinde doğusu ve batısı dere, kuzeyi ve güneyi meşelik ile sınırlı 20 
«r genişliğinde ve 20 lira değerinde tarla ve Çayağzı mevkiinde doğusu 
Habip, batısı Osman, kuzeyi Ahmet, güneyi Mehmet ile sınırlı ıkı hektar 
160 lira değerinde tarla ve Yavşanlık mevkiinde doğusu yol, batısı, bayır, 
kuzeyi ve güneyi hâli ile sınırlı 70 ar miktarında 36 lira değerinde tarla 
ve aynı mevkide doğusu bayır, batısı Mehmet, kuzeyi Osman, güneyi 
Halil Ue sınırlı bir hektar 20 ar genişliğinde 72 lira değerinde tarla ve 
Beylikçayır mevkiinde doğusu Hüseyin, batısı Süleyman, kuzeyi demir
yolu, güneyi nehir ile sınırlı bir hektar 150 lira değerinde çayır ve Ge
ren mevkiinde doğusu şose, batısı Mehmet, kuzeyi Hasan ve Mustafa, 
güneyi çoraklık ile sınırlı iki hektar 100 lira değerinde tarla ve Yörük 
mevkiinde doğusu çoraklık, batısı hâli, kuzeyi çoraklık, güneyi çoraklık 
ü e sınırlı bir hektar genişliğinde ve 40 lira değerinde tarla ve aynı mev
kide doğusu çoraklık, batısı Kâmil, kuzeyi harman yeri, güneyi Mehmet 
île sınırlı iki hektar, 50 ar genişliğinde, 100 lira değerinde tarla ve yine 
aynı mevkide doğusu Hasan, batısı M. Ali, kuzeyi Süleyman, güneyi Ha
san ile sınırlı 60 ar genişliğinde 24 lira değerinde tarla ve Kocaöz mev
kiinde doğusu Mustafa, batısı Şemsettin, kuzeyi Ahmet, güneyi bayır ile 
sınırlı bir hektar 50 ar genişliğinde, 60 lira değerinde tarla, aynı mevkide 
doğusu yol, batısı hâli, kuzeyi bayır, güneyi Ahmet ile sınırlı bir hektar 
genişliğinde ve 40 lira değerinde tarla ve Kızıl Keçiyatağı mevkiinde do
ğusu Mehmet, batısı İbrahim, kuzeyi Veli, güneyi yol ile sınırlı 60 ar ge
nişliğinde 124 lira değerinde tarla ve Köyiçi mevkiinde doğusu Mustafa, 
batısı yol, kuzeyi yol, güneyi yol İle sınırlı 96 lira değerinde meskenhane 
ve yine Köyiçi mevkiinde doğusu Mustafa Bektaş ve diğer üç tarafı yol 
İle sınırlı, 288 lira değerinde meskenhane ki ceman yirmi parça gayrimen-
kulleri yirmi beş senedenberl malik sıfatiyle zilyed ve mutasarrıf bulun
dukları cihetle Medeni Kanunun 639 uncu maddesi mucibince bu gayri-
menkullerin namlarına tapuya tescü edilmesinden bahisle açtıkları dâva
nın yapılmakta oan yargılamasında: 

Bu gayrimenkuller üzerinde gerek murisinden irsen intikal etmek 
ve gerekse bilfiil zilyed ve tasarruf etmek suretiyle bir hak iddia eden
lerin yayın tarihinden itibaren bir ay içinde yargıçlığımıza başvurmaları 
yayınlanmak suretiyle tebliğ olunur. 

4255 

Gaziantep Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

S a y ı : 948/703 
Aslen Tercahan'ın Vlcan Köyünden olup halen Emniyet Otelinden 

Yusuf kızı Sevim Çelebi vekili Avukat Nimet Cengiz tarafından Çorum 
Vilâyetinin Osmancık İlçesinden Mehmet oğlu Şevki Boyacîbğlu aleyhine 
açılan boşanma dâvasının yapılan yargılaması sırasında: 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiye arkasına dâvâlının tiyatroculukla 
meşgul olduğu ve beş seneyi mütecaviz bir zamandanberi adres bırakma
dan gittiği ş erh iy le geri dönen davetiye üzerine; davetiye yerine kaim ol
mak üzere dâvâlının 28/1/1949 tarihinde Gaziantep Asliye Hukuk Yargıç
lığında ve saat 9 da bulunması; gelmediği takdirde Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun hükümlerine göre g ıyap kararı tebliğ edileceği 
Uanen teb l iğ olunur. 
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Yenişehir Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Esas No. 948/386 
Bolu'nun Karaçayır Mahallesi 17/3 hanesinde kayıtlı olup halen 

Yenişehir C. Savcıs ı Mehmet oğlu Tahir İhsan Ersezer tarafından nüfus 

memuru Nıureddin Okten aleyhine açılan (Ersezer) soyadının (Bakkal
başıoğlu) olarak değiştirilmesi dâvasının yapılmakta olan yarg ı laman 
sonunda: 

Davacının asü aile adının Bakkalbaşıoğlu olduğu ve herkesçe da bu 
adla tanınmakta olduğu ve Ersezer soyadının kendisinin reşit bulunma
dığı sırada babası tarafından alınmış olduğu tanıkların sözleri v« Bolu 
Nüfûs Müdürlüğünün cevabî yazuariyle sabit olmuş ve bu itibarla dava
cının dâvası haklı sebebe istinat ett iği anlaşıldığından Medeni Kanunun 
26 ncı ve aynı kanunun 38 inci maddeleri gereğince nüfus kütüğünde ya
zılı Ersezer soyadının (Bakkalbaşıoğlu) olarak değiştirilmesine ve dava
cının soyadının değiştirilmesinden zarar görenler varsa ittila tarihinden 
itibaren 1 ytf içinde itiraz etmeleri için keyfiyetin ilânına 20/12/1948 güm 
ve 948/428 sayı ile karar verilmiş olduğundan keyfiyet ilân olunur. 
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Birecik Sulh Hukuk Yargıçlığından 

Sayı : 948/51 
Davacı: Birecik Belediyesinin, dâvâlı: Birecik Kaymakamı İken Kan

gal Kaymakamı Melih Yuluğ yanında kardeşi Ertoğrul aleyhine ikame 
eylemiş olduğu alacak favas ın ın yapılmakta olan duruşmasında -

Dâvâlı namma çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta kardeşi İle 
ayrıldığı ve halen nereye gittiği bilinemediğinden davetiyenin bilâ tebliğ 
iade edilmesi üzerine ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş ve ilânen 
tebliğ olunan davetiye üzerine de gelmemiş olduğundan ilânen gıyap ka
ran tebliğine karar verilmiş olduğundan dâvâlının duruşma günü olan 
24/1/1949 Pazartesi günü saat 9 da Birecik Sulh Hukuk Yargıçlığında 
hazır bulunması veya kanuni bir vekil göndermesi ilân olunur. 
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Geyve Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Esas : 948/327 
Geyve İlçesinin Korudivanı Koru Köyünden Osman Boy tarafından 

Geyve İlçesinin Gazi Süleyman Paşa Mahallesinden Ahmet kızı karısı 
Resmiye Koru aleyhine açmış olduğu velayetin kaldırılması hakkındaki 
dâvanın icra kılman duruşmasında: 

Yukarda adı yazılı dâvâlıya 22/11/1948 günlü oturum için muayyen 
olan adresine gıyap kararı gönderilmiş olup tebliğ edılmiyen davetiyeye 
verilen şerhde dâvâlının halen İstanbul Üsküdar Tabaklar Mahallesi 
Külhan Sokağında 2 No. lu evde oturur diye verilen meşruhat üzerine 
tekrar 21/12/1948 günlü oturum için bildirilen adrese gıyap kararının 
gönderilmesine mahkemece karar verilmiş olmakla bu kere yine bildi
rilen adreste bulunamadığı Üsküdar P. T. T. Memurluğunun tebUğ da
vetiyesine vermiş olduğu meşruhattan anlaşılmış olup dâvâlının halen 
adresi meşkûk kaldığından işbu ilânın gıyap kararına kaim olmak üzere 
ilânen tebliğine karar verilmiş olduğu ilân olunur.. 
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948/321 

Geyve'nin Büyüksaraçh Köyünden Rasim k a n s ı Münevver Ünal 
tarafından aynı yerden ölü Nazif oğlu Osman ö z e n aleyhine açmış ol
duğu 310 lira kıymetinde gayrimenkulun tesciline mütedair dâvanın icra 
kılman duruşmasında: 

Geyve İlçesinin Büyüksaraçh Köyünde babalan ölü Nazif'e alt sar
kan, garben, şimalen yol ve cenuben Osman bağı ile mahdut ve keza 
Güneybağlan mevkiinde taraflan sarkan set, garben sahibi senet bahçe 
yeri, şimalen Sadullah bağlan, cenuben set ve keza Mezarlıkaltı mevkiin
de sarkan dere, garben çalılık, şimalen Al i Rıza Efe vereselerine alt 
bahçe, cenuben yol ile mahdut ve keza karşı bağlar mevkiinde tarafları 
sarkan Hasan bahçesi, garben Fazlı tarlası, şimalen Hasan bahçesi, ce
nuben Mehmet tarlası ile mahdut keza Köyaltı mevkiinde sarkan dere, 
garben Yol, şimalen Recep bahçesi ve cenuben Ali bahçesi İle mahdut 
gayrimenkuller hakkında bir iddia edenler varsa duruşmanın bırakıldığı 
25/1/1949 tarihinden evvel mahkemeye müracaat etmeleri ilân olunur. 
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Başbakanlık DerUt Matha— 
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  İÇİNDEKİLER 

 

Kararlar                  Sayfa 
 
Adalet Bakanlığınca Tayinler Hakkında Kararlar         1 
 
İçişleri Bakanlığınca Hopa İlçesi Merkez Bucağına Bağlı Bucak Köyünün Tam Hududu ile  
İlçe Merkez Belediyesi Sınırı İçine Alınmasına Dair Karar       1 
 
Bayındırlık Bakanlığınca Açık Bulunan 100 Lira Maaşlı Bayındırlık Bakanlığı Müşavirliğine  
Şirket ve Müesseseler Reisi Arif Sezer'in Naklen Tayini Hakkında Karar      2 
 
Çalışma Bakanlığınca Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumunun Açık Bulunan Genel  
Müdürlüğüne Bu Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Faris Ulubay' n Tayini Hakkında Karar    2 
 
Yönetmelik 

 
Ticaret Bakanlığınca 9/12/1948 Tarihli ve 3/8380 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe  
Konan K/767 Sayılı Karar Gereğince 1948 Mahsulü Ekici Tütünlerinin Satışı Sırasında Tütün 
Bedellerinden % 5 Nispetinde Alınacak Primlerin Tahsili Şeklini Göstermek Üzere Ticaret 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca Yapılmış Olan  Yönetmelik       2 
 
İlanlar              3 
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