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Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

idare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

2 MAYIS 1949 

PAZARTESİ Sayı: 7196 

K A R A R L A R 
içişleri Bakanlığından : 

1 — Ağrı ili Eleşkirt ilcesine bağlı Amat, Kesiş, 'Soğan köyleri Ağrı 
Merkez ilçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 

0/4/1949 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
Ş GÜNALTAY 

Içışleri Bakanı 
E ERIŞIRGİL 

içişleri Bakanlığından : 

1 — Bursa Binin Karacabey ilcesine bağlı Çakıl Köyü Balıkesir 
tünın Bandırma ilçesi Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütül 

13/4/1949 

CUMHURBAŞKANİ 
İSMET ÎNÖNÜ 

Başbakan 
Ş. GÜNALT AY 

İçişleri Bakanı 
E. ERÎŞRGİL 

1 — Çanakkale İlının Merkez ilçesi Intepe Bucağına bağlı Derbent-
başı Köyü Ezine İlçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

9/4/1949 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
Ş. GÜNALTAY 

IçişJerı Bakanı 
E ERÎŞtRGİL 

1 — Çanakkale Ilı Biga Ilcesmın Merkez Bucağına (bağlı Danapınar 
Koyu Çan İlçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 - B u k a r a r ı içişleri Bakan ı yü rü tü r . 

13/4/1 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
S. GÜNALTAY 

İçişleri Bakanı 
E. ERÎŞtRGİL 

1 — Konya Ilı Akşehir Ilcesmm Yunak Bucağına bağlı Uzunbeylı, 
Yüzükbaşı, Tufenkcıoğlu, Hacıosmanoğlu köj'ierj Ankara Ih Polatlı i l 
çesinin Yenımemetlı Bucağına bağlanmıştır 

2 — Bu kararı içişleri Balkanı yürütül' 

13/4/1949 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

1 — Çanakkale İli Lapseki Ilcesmın ,Beyçayırı Bucağına bağlı Ra
mazanlar Köyü Biga ilçesinin Gündoğdu Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı içişleri Balkanı yürütür 

13/4/1949 

C U M H U R B A Ş K A N İ 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
Ş. GÜNALTAY 

içişleri Bakanı 
E. ERİŞİRGİL 

Başbakan 
Ş. GÜNALTAY 

içişleri Bakanı 
B. ERİŞİRGİL 



Sahife : 16042 (Resmi C—e») 2 MAYIS 1949 

İ L Â N L A R 

M . S. B. Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Askerî Fabrikalar için (22) kalem muhtelif cins ve miktarlarda 
elektrik malzemesi kapalı zarfla satın alınacaktır. Hepsinin muhammen 
bedeli (15.440) lira olup muvakkat teminatı (İJİ58) liradır. Şartnamesinin 
yedinci maddesine göre ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

2 — Eksiltmesi 16 Mayıs 1949 Pazartesi günü saat 16 da Ankara'da 
Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün 
öğleden evvel İstanbul'da Harblye'deki Lv. Amirliğinde ve Ankara'daki 
komisyonda görülebilir. 

3 — Teklif mektuplarının noksansız olarak 16/5/1949 Pazartesi günü 
saat 15 e kadar Komisyona verilmesi. 

1444 / 4-2 

1 — Askerî Fabrikalar için 2̂ 20 voltluk muhtelif vat ve miktarlarda 
ceman yekûn (16.700) aded ampul kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Hepsinin muhammen bedeli (25.828) Ura olup geçici teminatı (1.938) Ura
dır. Her cins ve miktarın yarısı verilmek şartiyle iki ayrı istekliye ihale 
edilebilir. 

2 — Eksiltmesi 17 Mayıs 1949 Salı günü saat fl6,30) da Ankara'da 
Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün öğ
leden evvel İstanbul'da Harbiye'deki Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve isti-
yenlere şartnameler (140) kuruş bedelle Ankara'daki Komisyondan verilir. 
AmpuUerin markaları Osram, General Elektrik, Tungsram, Westinghaus, 
FUips veya bu markalar ayarmda olabilir. 

3 — Teklif mektuplarının noksansız olarak 17 Mayıs 1949 Salı günü 
saat (15,80) a kadar Komisyona verilmesi. 

1445 / 4-2 

1 — Askerî Fabrikalarda atelye çatılarının ruberoltle döşeme işi 
kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. Muhammen keşif bedeli (40.898) lira 
(08) kuruş olup geçici teminatı (3.068) liradır 

2 — Eksiltmesi 17 Mayıs 1949 Salı günü saat (16) da Ankara'da 
Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün 
öğleden evvel İstanbul'da Harblye'deki Lv. Amirliğinde görülebUlr. Ve 
isteyenlere şartnameler 2̂05) kuruş bedelle Ankara'daki Komisyondan 
verilir 

3 — Teklif mektuplarının 17 Mayıs 1949 Salı günü saat (15) e 
kadar noksansız olarak Komisyona verilmesi. Bu işe gireceklerin en az 
ihaleden (3) gün evvel Askerî Fabrikalara başvurarak bu gibi 20.000 
liralık buna benzeı bir işi yaptığını tevsik ederek yeterlik belgesi almaları 
lâzımdır 

1446 / 4-2 

1 — Birinci açık eksiltmesine istekli çıkmıyan mütaahhlt nam ve 
hesabına As. Fabrikalar için (6.850) Kg. muhtelif ölçü ve miktarlarda 
yaylık çelik tel ve şerit yine açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (23.000) Ura olup geçici teminatı (1.725) liradır. Her 
ebattaki miktarın yans ı verilmek şartiyle (2) ayrı istekliye ihale edile
bilir. 

2 — Eksiltmesi: 14 Mayıs 1949 Cumartesi günü saat (10) da Anka
ra'da Bakanlık Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her 
gün öğleden evvel İstanbul'da Harblye'deki Lv. Amirliğinde ve Anka
ra'daki Komisyonda görülebUlr. 

1469 / 4-2 

1 — Kapalı zarf eksiltmesine istekli çıkmıyan Askerî Fabrikalar için 
kilosu 135 kuruştan 30 000 kilo bohçalık saç pazarlıkla satın alınacaktıı 
Muhammen bedeli (40.500) Ura olup kesin teminatı 6 076 liradır. Yar ' j -

verUmek şartiyle 2 ayrı istekliye İhale edilebilir 

2 — Pazarlığı: 11 Mayıs 1949 Çarşamba günü saat 15 te Ankara'da 
Bakanlık Sat ınalma Komisyonunda yapılacaktır Şartlaşmalar her gün 
öğleden evvel İstanbul'da Harbiye'deki Levazım Amirliğinde görülebilir 

ve Istiyenlere şartnameler 205 kuruş bedelle Ankara'daki Komisyondan 
verilir 1470 / 8-2 

1 — Model 5404 L L 50 aded ve model 5404 cl. 2 aded kardex dolap
ları kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedeli 36.090 lira olup geçici teminatı 2 706,75 li
radır. 

3 — ihalesi. 20 Mayıs 1949 Cuma günü saat 16 da Komisyonda ya
pılacaktır. 

4 — Model ve şartnamesi her gün öğleden evvel İstanbul Levazım 
Amirliğinde ve Komisyonda görülebiUr. Ve 180 kuruş mukabihnde alına
bilir. 

5 - Teklif mektupla,rının 20 Mayıs 1949 Cuma günü saat 15 e ka
dar Komisyona verilmesi. 1553 / 4-1 

Ankara Lv. A. Sa. Al . Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile 750.000 aded yumurta satm alınacaktır. Mu
hammen bedeli 67.500 liradır. Geçici teminatı 4.625 liradır. EksUtmesl 
16/5/1949 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün 
Lv. Amirliği Satm Alma Komisyonunda görülebilir. 

İstekUlerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Ankara Lv. Amirliği Satm Alma Komisyonuna vermeleri. 

1466 ı 4-2 

D. D. Yolları Merkez 1 Satınalma Komisyonundan: 

Renkli sinyal camı alınacak 
1 — 200 M2 yeşil ve 300 Ma kırmızı renkli sinyal camının satın alın

ması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Malzemenin tahmin edilen bedeli 21.000 ve geçici teminatı 

1.575 liradır. 
I 3 — Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malazeme Dairesinden 

ve Haydarpşa'da Malzeme Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden ve
rilir. 

4 — Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 16/5/1949 Pazartesi günü 
saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği 
belgelerini aynı günde nihayet saat 14 de kadar makbuz karşılığında adı 
geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten önce 
ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri) 

1543 / 4-2 
D D Yolları Merkez I Satın Alma Komisyonundan: 

Tesisat yaptırılacak 
1 — Adapazarı Vagon Atelyesi ışık, kuvvet, telefon ve sair zayıf 

elektrik tesisat işlerinin yapılması kapalı zarf usuliyle ve fiyat birimi 
esası üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

2 — Bu işin muhammen bedeli, 400.000 lira ve muvakkat teminatı: 
19750 Uradır. Tesisatın bedeli % 5 faizli bonolarla ödenecektir. 

3 — Bu işe ait şartname ve sair evrak 20 lira mukabilinde D. D. 
Yolları idaresinin Ankara Merkez veznesinde ve Haydarpaşa iş letme vez
nesinde satılır. 

4 — Eksiltme 12/5/1949 tarihinde Perşembe günü saat 16 da Anka
ra'da D. D. Yolları Yol Dairesinde Merkez I Komisyonunca yapılacağın
dan teklif mektuplarının o gün saat 15 e kadar Komisyona verilmesi 
veyahut tâyin edilen zamandan evvel elegeçecek şekilde iadeli taahhütlü 
olarak posta İle gönderilmesi. 

5 — isteklilerin, kanunun tâyin ettiği mûtat vesikalardan başka 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden alıntnış ehliyet vesikasını ve 
veznelerden aldıkları eksiltme evrakını (her parçasına (50) şer kuruş
luk pul yapıştırılıp imza ettikten sonra) teklif zarflariyle birlikte Ko
misyona tevdi etmeleri lâzımdır. 

Ehliyet vesikası için İsteklilerin, İhale tarihinden en az 3 gün evvel, 
eksiltme şartnamesinde yazılı belgeleri bir İstidaya rapten D. D. Yolları 
Genel Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve vesikayı imza mukabilinde almak 
için Genel Müdürlüğe müracaatları 

1471/4-4 



2 MAYB 19» (Rr«BİC««lte) Sabife. 16043 

Derlet Demiryolları Sivas Cer Atelyesi Komisyonundan: 

Yiyecek maddeleri alınacak 

N o . C t N 8 İ Mik ta r ı 
M u h . F i . 

K u r u ş 
T u t a n Geçici inanc ı f 

L i r a K r . L i r a K r . 

İ H A L E 
A 

Saati 

1 Ekmek (450 Gr. lık) 527377 13,50 71195 90 

2 Koyun eti 10000 150 2850000 
Sığır eti 2500 120 3000 00 

31600 00 

3 Kuru fasulye 4280 60 2568 00 
Mercimek 6480 45 2916 00 
Nohut 5632 45 2535 40 
Pirinç 5780 140 8092 00 
•Cakama 4760 90 4284 00 
Bulgur 3840 45 1728 00 
Kırmızı biber 48 300 144 00 
T B B 2834 9 255 06 
Salça 658 100 658 00 
Soğan • 7064 25 1766 00 
Patates 5800 25 1450 00 

26396 46 

Domates 7200 35 2520 00 
Patlıcan 4800 35 1680 00 
Lahana 4800 15 720 00 
Ispanak 4800 25 1200 00 
Taze fasulye 4800 30 1440 00 
Pırasa 1200 25 300 00 
Kabak 4800 25 1200 00 

1979 66 25/5/1949 14 

9060 00 679 50 25/5/1949 10 

1 — 25/4/1949 tarihinde ihalesi yapılamıyan yukarda cinsi ve mik
tarları yazılı dört grup yiyecek maddesi kapalı zarf usullyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Her grup ayrı eksiltme mevzuudur. Tekliflerin gruplardan bi
rine veya bir kaçına veyahut bir gruptan bir kaç kalemine teklif veril
mesi caizdir. 

8 — Birinci, ikinci ve dördüncü gruplar belediyenin günlük r ay iç 
fiyatı üzerinden teklif edilecek tenzilâtla ve üçüncü grup sabit fiyatla 
İhale edilecektir. 

4 — Şartname ve mukavele projeleri Komisyonumuzda ve idaremiz 
Sivas Veznesindedir. Dördüncü grup şartnamesi bedelsizdir. Birinci grup 
şartnamesi (356), ikinci grup şartnamesi (158) ve üçüncü grup ş a r t n a 
mesi (132) kuruş bedelle verilir. 

5 — Eksiltme gruplar hizasmda yazılı gün ve saatlerde Sivas Cer 
Atelye Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. Teklif zarfları
nın İhale için tâyin edilen saatlerden bir saat önce Komisyona verilmiş 
olması ve geçici teminatlarında veznelerimize nakten veya 2490 sayılı ka
nunun kabul ettiği esham ve usulüne tevfikan tanzim ettirilmesi banka 
teminat mektubu olarak tevdii mukabilinde alınacak vezne makbuzları
mızın zarflara konması lâzımdır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun emrettiği vesaiki 
ibraz etmeleri şarttır. 

1564 / 4-1 

Nevşehir C. Savcılığından: 

Nevşehir'in Nar Köyünden Ahmet oğlu 1329 doğumlu Hasan Soğan-
cı'nın köylerinde Mehmet Aşçı'ya silâh çekmekten dolayı T. Ceza Kanu
nunun 466 ncı maddesine tevfikan, Sulh Ceza Mahkemesinin 21/2/1949 
gün ve 56 sayüı ilâmlyle üç gün hapsine ve 200 kuruş duruşma harciyle 
mahkûmiyetine gıyaben karar verilmiş ve kendisine tebligat ifası mümkün 
bulunmamış olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
İlân olunur. 

1489 

Nevşehirli Süleyman Göigeli'ye ait bağdan üzüm çubukları ve mey-
vadar ağaç kesmekten Asliye Ceza Mahkemesinin 12/4/1946 gün ve 102 
sayılı kararlyle T. Ceza Kanununun 491/522/525 inci maddelerine göre birer 
ay hapis; o kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak 
oez asiyle 200 er kuruş duruşma harcına gıyaben mahkûm edilmiş bulu
nan ve Nevşehir'in Cumhuriyet Mahallesinde muvakkaten oturan Süley
man oğlu Mehmet Bakırcı ile Ali oğlu Osman Bakırcı'ya tebligat İfası 
mümkfia olamadığından tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân 
olunur. 

1490 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Erzurum - Temdidi hattının yirminci kilometresinden elU üçüncü ki
lometresine kadar olan İkinci kısım inşaatı üzerinde geri kalmış olan 
işlerde kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur: 

1 — Eksiltme 6/5/1949 tarihine raslayan Cuma günü saat on altıda 
Bakanlığımız Demiryollar İnşaat Reisliğinde yapılacaktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 1.400.000 liradır. 
3 — Geçici teminatı 55.750 Uradır. 
4 — Sözleşme projesi, eksiltme şartlaşması, takeometre plânı kati 

profili, fennî, özel, Bayındırlık genel, aplikasyon, sondaj ve telgraf hatt ı 
şartnameleriyle birim fiyat cetveU 91c malzeme tipinden mürekkep bir 
takım eksiltme evrakı elli Ura mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesin
den satın alınabilir. 

5 — İsteklilerin bu İşin teknik öneminde bir İşi İyi surette başardı
ğım veya idare veya denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte lhalf» 
gününden en az (tatil günleri hariç) Uç gün evvel yazı ile Bakanlığa baş
vurarak bu eksiltmeye girmek için ehliyet belgesi almaları ve bu belge
yi Komisyona İbraz etmeleri şarttır. 

Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 sayılı Artırma, EksUtme ve İha
le Kanunu ile eksiltme şartnamesi gereğince vermeye mecbur oldukları 
evrak ve vesaiki mezkûr kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları tek
lif zarflarına koyarak 6/5/1949 tarihine raslıyan Cuma günü saat on beşe 
kadar numaralı makbuz mukabilinde İnşaat Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postaya verilmiş olup bu saatten sonra gelecek teklifler nazarı dik
kate alınmayacaktır. 

1354 /4-4 

1 — istanbul'da Sultan Ahmet'te yap ı l acak Adalet binası projesi için 
T ü r k Yüksek Mimar , Yüksek Mühendis, Mimar ve Mühendisler i a ras ında 
bir m ü s a b a k a açı lmışt ır . 

2 — M ü s a b a k a süresi 3 Ağus tos 1949 Ç a r ş a m b a günü sona erecektir. 
M ü s a b a k a sonunda toplanacak Jüri t a r a f ından seçilecek proje-3 

lerden: 
Birinci mükâfatı kazanana 
ikinci » » 
Üçuncu » » 
7 Mansiyon » 

6000 Lira 
4500 » 
3000 » 
1000 er Ura verilecektir. 

4 — Müsabakaya iştirak edecekler, şartname ve eklerini bir dilekçe 
ile Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden ve istanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden 30 lira mukabilinde alabiürler. 

5 — Evvelce bu işe ait ilân edilip de netioelendırilmiyen ikinci müsa
baka evrakını eksiksiz olarak iade edenlere bu evrak 15 lira mukabilinde 
verilir 

1524 / 4-3 

Şarköy iskelesi temdidi i n şaa t ı kapa l ı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nu lmuş tu r 

1 - Eksi l tme 18/5/1949 tarihin ras l ıyan Ç a r ş a m b a gunu saat 16 da 
Bakanl ığ ımız Demiryollar ve Limanlar i n ş a a t Dairesinde yap ı lacak t ı r 

2 — Eu \şın tahmin edilen bedeli 400 000 l i r a olup geçici t emina t ı 
19 750 liradır. 

3 — Sözleşme projesi, eksiltme, özel, genel ve fennî ş a r t n a m e ile 
iskele genel vazıyet piânı ve bi r im fiyat cetvelinden m ü r e k k e p b'r t a k ı m 
eksiltme ev rak ı i k i yuz k u r u ş mukabilinde Demiryollar i n ş a a t Dairesinden 
sa t ın alınabilir 

4 — tsteklfferm bu ışiın. teknik öneminde bur ışı i y i s u ı e t t e başardığını 
veya idare veya denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birl ikte ihale gü
nünden en az (tatil günler i ha r i ç ) üç gün evvel yazı ile Bakan l ığa başvu
rarak bu eksiltmeye girmek İçin ehliyet belgesi a lmala r ı ve bu belgeyi 
Komisyona ibraz etmeleri ş a r t t ı r . 

5 — B u eksiltmeye girecek olanlar 2490 sayılı Ar t ı rma , Eks i l tme ve 
ihale Kanunu ile eksiltme ş a r t n a m e s i gereğince v e r m e ğ e mecbur olduklar ı 
evrak ve vesaiki m e z k û r kanunun tarifaltı dairesinde haz ı r l ıyacak la r ı tek
lif zar f la r ına koyarak 18/5/1949 tarihine ras l ıyan Ç a r ş a m b a gimü saat 
on beşe kadar numara l ı makbuz mukabilinle i n ş a a t EksUtme Komisyonu 
Başkan l ığ ına vertmtş o lmalar ı lâzımdır . 

Postaya ver i lmiş olup bu saatten sonra gelecek teklifler nazan dik
kate a l ınmıyacak t ı r 

1535 / 4-1 
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izmir Asliye Ticaret Mahkemesi Yargıçlığından 

Davacı Mehmet Yassı, izmir Yapı ve Kredi Bankası Merkezinden al
dığı ve yine aynı bankanın istanbul Sirkeci Şubesince kendisine ödenecek 
olan 16/4/1949 gün ve 339544/696 sayılı 6800 liralık çeki sehven diğer 
evrak arasında yırtarak sobaya attığını ilen sürerek iptaline karar ve
rilmesini istemiştir. Bu çekin bulanlar tarafından 45 gün İçersinde mah
kemeye veya davacıya teslim olunmadığı takdirde Ticaret Kanununun 
640 mcı maddesi uyarınca iptaline karar verileceği İlân olunur. 

1485/3-3 

Malatya Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Sayı: 6 
Malatya'nın Izzetıye Mahallesinden Hacı Mustafa oğlu Dr Abdul-

kadır Sanğun vekili Avukat Mustafa tarafından Ferhadlye Mahallesinden 
Derebaşı Sokakta Derviş Zade Hacı Mustafa karısı ve Osman kızı Ayşe 
Sonğun ve aynı mahalleden ve bulunduğu yer belli olmıyan Hacı Mustafa 
kızı ve Hacı Ali karısı Zehra Selçuk ve Derviş Zade Mehmet oğlu Hüseyin 
kans ı ve Hüseyin kızı Gülizar'ın müşterek bulundukları ada 100 parsel 36 
ve 37 numaralı iki parça bahçeli evin genel müzayedenle satılmasına karar 
verilmiştir 

Satış şartları 

1 — Satış peşin'para ile olmak üzere 17/5/1949 Salı günü saaıt 10 da 
Malatya Sulh Hukuk Yargıçlığı salonunda yapılacaktır. Talibi, takdir edil
miş kıymet üzerinden % 7,5 pey akçası verecektir, i l ân tarihimden itibaren 
6 sayılı dosyamız herkese açıktır. 

2 — Tâyun edilen satış gününden gayrimenkul takdir edilen kıymet 
haddi lâyıkı bulmak şartiyle ve üç defa bağırıldıktan sonra en çok artıra
na ihale edilecektir ihale edilen bedel miktarı takdir edilen kıymetin 
haddi lâyıkmı bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü bakî kalmak 
şartiyle ikinci ihale 18/5/1949 Çarşamba günü saat 10 da en çok artırana 
ihale edilecektir 

3 — îk i numaralı bentte yazılı şartlar tahakkuk etmek şartiyle gay
rimenkul Uç defa bağınldıktan sonra ihale edilecektir Verilen bedel haddi j 
lâyık görülmezse en çok artıranın taahhüdü bakî kalmak üzere artırma | 
on beş gün uzatılacak ve 15 linçi günü aynı saatte en çok artırana ihale j 
edilecektir, ihale bedeli derhal verilmezse kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan müşteri a lmağa razı olmadığı takdirde gayrimenkul om 
gün müddetle artırmaya çıkarüacaktır. 

işbu gayrimenkullenn yukarda gösterilen şartlar dairesinde satıla
cağı ilân olunur. 
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İzmit Belediye Başkanlığından. 

izmit Belediyesince keşif tutarı (20.265 lira 80 kuruştan) ibaret bir 
umumi helâ inşası 2490 sayüı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hüküm
leri dairesinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 9 Mayıs 1949 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15 te 
Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait proje vesair evrak her gün Belediyede görülebilir. Kapalı 
zarflar 2490 sayılı kanunda yazılı usul ve şartlar dairesinde tanzim ve 
İhaleden bir saat evvel verilmiş olmalıdır. 

Geçici teminat (1519 lira 88 kuruştur.) ihaleyi yapıp yapmamakta 
Belediye Encümeni salahiyetlidir. 

isteklilerin belirli olan gün ve saatte tekliflerini vermeleri ilân olunur. 

1508 / 4-2 

İsparta Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

948/708) 

İsparta'nın Pirimehmet Mahallesinden Hilmi Kanat nezdlnde Düdü 
Gülerce'nln kocası 1336 doğumlu yeri belirsiz olup Dere M . de mukayyet 
kocas ı Rıza Gülerce aleyhine açtığı boşanma dâvasının yargılamasında : 

Dâvâlı gösterilen adreste bulunmadığından buyrultu Resmî Gazete 
ile ilânen yapılmış olup mahkemeye gelmediği ve vekil de göndermedi
ğinden tanıkların dinlendiğinden bahisle muameleli gıyap karan tebliğine 
karar verilmiştir. Mumaileyhin 12/5/1949 tarihinde duruşmada hazır bu
lunması ilânen tebl iğ olunur. 
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'Amasya Asliye Hukuk Yargıçlığından • 

948/335 
(Amasya'nın Konuralan Köyünden Şükrü ö ç a l ve Rüştü ve Yunus 

ve Şuayip Güler namlarına vekilleri Hüseyin Sucu tarafından Amasya'nın 
Bektemür Köyüne muhacereten yerleştirilen ve Bulgarya muhacirlerin
den Al i oğlu Lütfi Akkan ve yüz arkadaşı arasında mütekevvin Bekte
mür Köyünde tapu sicillinin Mart 1929 tarih, cilt 2, sahife 81 ve 3 numa
rasında kayıtlı Kumluktarla ile diğeri İğdelik ve Kumluk namiyle mâruf 
üç parça tarla iskân suretiyle dâvâlılara verildiğinden mülkiyetinin da
vacılara ait bulunduğundan müdahalenin men'i ve tapularının iptali dâ-
vasurn varı lmakta olan yargı lanmışında: Aşağıda adları yazılı dâvâlı
ların ikametgâhları meçhul kalan Bektemür Köyünden Recep oğlu Mus
tafa ve Ali kızı Safiye ve Mustafa kızı Hanife ve Mehmet kızı A y ş e ve 
Hüseyin kızı Necmlye ve Hasan kızı Hayriye ve İsmail kızı Hanife ve 
İsmail kızı Hasibe ve Hüseyin kızı Salime ve Osman kızı Fatma ve Hü
seyin kızı Nazife ve Hüseyin kızı Ayşe ve İsmail kızı Hafize ve AH oğlu 
Habip ve Mehmet kızı Fatma ve Mehmet kızı Sadiye ve Ahmet kızı 
Fatma ve Mehmet kızı Emine ve Recep karısı Necmiye ve İbrahim oğlu 
Ali ve İs lâm oğlu Hasan ve Hüseyin oğlu Mehmet ve İslâm kızı Ayşe ve 
Hüseyin oğlu İsmail ve Sakibe ve Raziye ve ismail oğlu Mehmet ve Aziz 
kızı Hanife'ye ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ve yargılama 
günü 30/5/1949 Pazartesi saat 10 a talik edilmiş olup mezkûr günde mah
kemeye gelerek Asliye Hukukun 948/335 numaralı dosyasına müracaat 
etmedikleri veya kanuni bir müdafi göndermedikleri takdirde haklarındaki 
duruşmanın gıyaben cereyan edeceği ve bu yol ile ^ ıyap kararı tebliğ 
edileceği ilân olunur. 
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Fethiye Asliye Hukuk Yargıçlığından • 

949/171 
Fethiye İlçesinin Kayacık Köyünden Salih oğlu Şaban Lafcı'nıu Fet

hiye Asliye Hukuk Mahkemesine aynı köyden Elif Kartal ve Yusuf Kar
tal aleyhlerine açtığı gaipliğe hüküm dâvasının görülmekte olan muha
kemesinde : 

Dâvalüardan Elif'in kocası ve Yusuf'un da babası olan (Fethiye'nin 
Kıneılar Köyünden Musluoğulları'ndan Hasan oğlu Mehmet'in) seferber
likte asker olarak Fethiye'den sevkedilmlş ve o tarihten beri bir daha 
dönmediği gibi kendisinden de hiç bir haber alınamamış olduğundan ga
ipliğine hüküm verilmesini istemiş olmakla Medeni Kanunun (32) nci 
maddesi gereğince gaip Musluoğulları'ndan Hasan oğlu Mehmet hakkın
da malûmatı olan kimselerin ilân tarihinden itibaren bir sene zarfında 
malûmatlarını Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesine ve Hakimliğine bil
dirmeleri lüzumu Hân olunur. 

1457 

m 

"Ürgüp Sulh Hukuk Yargıçlığından:. 

Sayı • 949/73 
Davacı : Ürgüp'ün Boyalı Köyünden İzmlrlioğullan'ndan İsmail k m 

Meryem Dudu ve Ahmet velisi Tayyibe ve Salih Yıldırım'm vekilleri Ar 
zuhalci Faik Alt ıntaş tarafından Ürgüp'ün Boyalı Köyünden olup halen 
İstanbul Bayazıt No. 36 evde oturan İbrahim kızı Fatma Sehar aleyhine 
açtığı izale! şüyu dâvasından dolayı yapılan yargılamada : 

Yukarda adı yazılı İbrahim kızı Fatma Sehar yukarda gösterilen 
adreste bulunamamış ve aramalara rağmen belli yeri de olmadığından 
ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan foermueibi karar 
dâvâlı Fatma Sehar yargılamanın bırakıldığı 10/5/1949 tarihinde mahke
mede hazır bulunması, aksi takdirde gıyabında duruşmaya devam edile
ceği i lân olunur. 
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Başbakanlık Devlet Mart»»— 
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Kararlar                       Sayfa 

 
İçişleri Bakanlığınca Ağrı İli Eleşkirt İlçesine Bağlı Amat, Kesiş, Soğan Köyleri Ağrı 

Merkez İlçesinin Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar        1 

 

İçişleri Bakanlığınca Bursa İlinin Karacabey İlçesine Bağlı Çakıl Köyü Balıkesir İlinin 

Bandırma İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar        1 

 

Çanakkale İlinin Merkez İlçesi İntepe Bucağına Bağlı Derbentbaşı Köyü Ezine İlçesinin 

Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar          1 

 

Konya İli Akşehir İlçesinin Yunak Bucağına Bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı, Tüfenkcioğlu, 

Hacıosmanoğlu Köyleri Ankara İli Polatlı İlçesinin Yenimemetli Bucağına Bağlanması 

Hakkında Karar               1 

 

Çanakkale İli Biga İlçesinin Merkez Bucağına Bağlı Danapınar Köyü Çan İlçesinin Merkez 

Bucağına Bağlanması Hakkında Karar            1 

 

Çanakkale İli Lapseki İlçesinin, Beyçayırı Bucağına Bağlı Ramazanlar Köyü Biga İlçesinin 

Gündoğdu Bucağına Bağlanması Hakkında Karar           1 

 

 

 

 

İlanlar                        2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


