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Kuruluş tarihi: 7 Eldin 1336-1920 

K A R Â R 
Adalet Bakanlığından: 

1 —ı Açık olan Yargıtay ikinci Başkanlığıma 150 lira maaşla Yar-
gıtay Üyesi Atıf Onan, 

Yargıtay Üyeliğliıe 125 lira maaşla Samsun Asliye Hukuk Yargıcı 
Sakıp Esen, 

Yargıtay Üyeliğine 100 'Ura maaşla istanbul Asliye HUkuk Yargıcı 
lazet Aker, 

Yargıtay Üyeliğine 100 lifa maaşla Yargıtay Raportörü Cemal 
Turgut Poyrazoğltı, 

Yargıtay Üyeliğine 100 lira maaşla Bursa Asliye Hukuk Yargıcı 
Kaya Kırılmaz, 

Yargıtay Üyeliğine 100 lira maaşla Burdur Hukuk Yargıcı Necmettin 
Kışlal tâyin edilmiştir. 

2 — Bu kararın yerine getirilmesine Adalet Bakanı memurdur. 
26/12/1950 

CUMHURBAŞKANİ 
O. BAYAR 

Başbakan Adalet Bakam 
A. MENDERES B. ÖZYÖRÜK 

t » ' 

TAMİM 

Igişleri Bakanlığından: 

ÖZETİ : Yapılan İdari değişiklikler H. 

1 —. Bursa ili inegöl ilçesinin Tahtaköprü Bucağına ıbağlı Uzun-
barış Köyünün 7/4/1950 gününden itibaren tüzelkişiliği kaldırılarak Me-
zit ve Sulhiye adlariyle iki köy haline getirilmiştir. 

2 — Ankara ili Nallıhan ilçesinin Subaşı Köyüne bağlı Karahisar 
Mahallesinin 1 Kasım 1950 gününden itibaren (Karahisar) adiyle bağım-
sız köy haline getirilmesi 7/8/1950 gününde onanmıştır. 

3 3/11/1950 gününden itibaren Bolu ili Gerede ilçesi Merkez Bu-
cağının Bayramlar (Bıcakkınıkbayramlar) Köyüne bağlı Hacetler Ma-
hallesi (Hacetler), 

4 8/11/1950 gününden itibaren Yozgat İli Çayıralan ilçesinin 
Çaıt Köyüne bağlı Kızılcaova (Sığırkuyruğu) Mahallesi (Kızılcaova), 

5 — 8/12/1950 gününden itibaren : 

A - Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesi Merkez Bucağının Balıklı 
Köyüne bağlı Koltuk Mahallesi (Koltuk), 

B - Burdur İli Merkez Bucağının Büğdüz Köyüne bağlı Güveneik 
Mahallesi (Kökez), 

C - Igel ili Gülnar Merkez Bucağının Çukurasma Köyüne bağlı 
Kaşobası (Üçoluk), Karanlıkdere, Yenice Köy Mahalleleri birbiriyle! 
birleşerek ve (Üçoluk), 

Ç - Konya ili Çumra ilçesi Merkez Bucağının inli (Küçükören) Kö-
yüne bağlı Dinlendik Mahallesi (Dinlendik), 

D - Manisa ili Akhisar ilçesi Merkez Bucağının Çobanhasan Kö-
yüne bağlı Selvili Mahallesi (Selvill), adlariyle ayrı köy haline getirll-, 
inişlerdir. 

E - Ağrı ili Patnos ilçesinin Dedeli Bucağına bağlı Akçavlran, Ktl-
çekân Köyleri İle Küçekân'a bağlı Çamurlu Mahallesi aynı ilçenin Mer^ 
kez Bucağına, 

P - içel ili Tarsus ilçesinin Namrun Bucağına bağlı Sarıveli Kö-
yü Çiriştepe Mahalleslyle beraber ayni ilçenin* Merkez Bucağına, 

G - Sivas 111 Kangal ilçesinin Kavak Bucağına bağlı Zerk, Tekke, 
Boğaz Köyleri aynı ilçenin Merkez Bucağına, bağlanmışlardır. 

6 — 1941 yılındaki yer sarsıntısında harap olarak oturulamıyacak 
hale gelen ve aynı zamanda heyelân tehlikesine de mâruz bulunan Muğla 
ili Merkez Bucağına bağlı Bayır Köyü, 4623 sayılı kanunun 10 uncu 
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 19/9/1950 gün, 11861 sayılı kara-
riyle eski yerinden kaldırılarak Muğla - Aydm şosesi üzerinde ve Muğ-
la'dan itibaren 22+006 Kim. de yeniden kurulmuştur. 

idare ve yaz\ işleri için 
BaşbakanKk Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum, Müdürlüğüne 
müracaat olunur 
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SALI Sayı: 7697 
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İLÂNLAR 

M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla Bolu Garnizonuma senelik 40 ton sığır eti alınacaktır. 
Şartlaşmalar İstanbul'da Lv. Amirliği, Bolu'da Belediye Başk. Ankara'da 
Komisyonda görülebilir. M. bedeli 44 bin liradır. G. teminatı 3.300 liradır. 
İhalesi 8/1/1951 Pazartesi günü saat 16,10 dadır. İsteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 

3833 / 4-4 

M. S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf suretiyle 300.000 metre dikenli tel satın alınacaktır. 
2 — İhalesi 6 Ocak 1951 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda ya-

pılacaktır. 
3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul 

Lv. Amirliğinde görülür. Ve istiyenlere 150 kuruşluk makbuz karşılığında 
satılır. 

4 — Hepsinin muhammen bedeli 29.400 lira olup (yirmi dokuz bin 
dört yüz lira) geçici teminatı 2.205 liradır. 

5 — isteklilerin kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektupla-
rının ihaleden bir saat evveline kdar Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

3843 / 4-4 

1 — Kapalı zarf suretiyle listesine göre beş çeşit testere satın alına-
caktır. ,(26.000 aded) 

2 — ihalesi 4 Ocak 1951 Perşembe günü saat 15 te Ankara'da Ko-
misyonda yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve is-
tanbul Lv. Amirliğinde yalnız numunesi Komisyonda görülür. Ve şartna-
mesi istiyenlere 150 kuruşluk makbuz karşılığında Komisyonda satılır. 

4 •— Testerelerin hepsinin muhammen bedeli 29.080 lira olup geçici 
teminatı 2181 liradır. 

5 — isteklilerin kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
en geç ihaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

3844 I 4-4 

1 — Kapalı zarf suretiyle (Sae 75 marka 65 ton) ile (Sae 90 marka 
70 ton) dişli yağı satın alınacaktır. 

2 — ihalesi (4/1/1951) perşembe günü saat 11 de Komisyonda ya-
pılacaktır. 

3 — Beher kilosunun gümrük v. s. masraflardan muaf olmak üze-
re fiyatı muhammeni (65) kuruş olup hepsimin geçici teminatı 5.637,50 
liradır. 

4 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul 
Lv. Ajmirliğinde görülür. Ve isteyenlere 440 kuruşluk makbuz karşılı-
ğında Komisyonda satılır. 

5 —, isteklilerin kamun gereğince hazırlıyacakları teklif mektup-
larını en geç ihaleden bir saat evveline kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 

3845 / 4-4 

1 — Kapalı zarf suretiyle Komisyondaki listesine göre 35 çeşit alet 
ve malzeme satm alınacaktır. 

2 — ihalesi 9 Ocak 1951 Salı günü saat 15 te Komisyonda ya-
pılacaktır. 

3 — Hepsinin muhammen bedeli 33.465 lira olup geçici teminatı 
2.510 Uradır. 

4 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve is-
tanbul Lv. Amirliğinde görülür ve isteyenlere 170 kuruşluk makbuz kar-
şılığında satılır. 

5 —- K r isteîkllye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de İha-

le edilebilir. Yalnız teklif mektuplarında her kalem için ayrı ayrı fiyat 
verilmesi şarttır. 

6 — isteklilerin kamum gereğince hazırlayacakları teklif mektupla-
rını en geç ihaleden bir saat evveline kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 

3930 14-3 

1 — Açık eksiltme suretiyle mütaahhit naımı hesabına 4.711 metre 
branda bezi satın alınacaktır. 

2 — ihalesi 10 Ocak 1951 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda 
yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Lv. 
Amirliğimde görülür. 

4 — Beher ımehre branda bezinin muhammen, bedeli 700 kuruş oiup 
hepsimin geçici teminatı 2.475 liradır. 

3931 / 4-3 

1 — Kapalı zarf suretiyle Dz. K. K. lığı ihtiyacı içim bir aded di-
zel deniz motoru satm alınacaktır. 

2 — îhaJlesi 9 Ocak 1951 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapıla-
caktır. 

3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul 
Lv. Amirliğimde görülür ve isteyenlere 175 kuruşluk makbuz karşılığımda 
satılır. 

4 — Muhammen bedeli 35.000 lıira olup geçici teminatı 2.625 liradır. 
5 — isteklilerim kanun gereğince teklif edecekleri teklif mektupla-

rını en geç ihaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına mak-
buz karşılığında vermeleri. 

3932 / 4-3 

1 — Kapalı zarf suretiyle aşağıda cins, miktar, muhammen fiyat-
lariyle yazılı altı kalem ilâç satın alınacaktır. 

2 — ihalesi 6/1/1951 Cumartesi günü saat 12 de Komisyonda yapı-
lacaktır. 

3 — Şartname ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve is-
tanbul'da Lv. Amirliğinde görülür ve isteyenlere 290 kuruşluk makbuz 
karşılığında satılır. Geçici teminatı 4103 liradır. 

4 — Bir kişiye üıale edilebildiği gibi parçalara bölünerek bir kaç 
istekliye de ihale edilebilir. 

5 — isteklilerin ayrı ayrı fiyatlarını gösteren teklif mektuplarım 
en geç ihaleden bir saat evveline kadar Ko. Başkanlığına vermeleri. 

Miktarı 
Cinsi kilo M. fiyatı 

Aseton 100 380 
Fitin likit 50 3863 
Rivanol 20 48013 
Talk 2000 98 
ÜltraguamldiB 1000 3513 
Vazelin blas 5000 163 

3901 / 4-4 

1 — Kapalı zarf suretiyle aşağıda cins ve miktarları yazılı dört 
çeşit ilâç satın alınacaktır. 

2 — ihalesi 6/1/1951 Cumartesi günü saat 11,30 da Komisyonda 
yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Lv. 
Amirliğinde görülür ve isteyenlere 285 kuruşluk makbuz mukabilinde 
Komisyonda verilir. 

4 — istekliye verilebildiği gibi parçalara bölünerek birkaç istek-
Uya de ihale edilebilir. 



2 OCAK 1951 (Resmî Gaaetey Sahife? 327 

6 — isteklilerin ayrı ayrı fiyatları gösteren teklif mektuplarım en . 
geç Sülaleden Ibir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

8 — Hepsinin geçici teminatı 4.078 liradır. 

C İ N S İ Miktarı M. fiyatı 

lOcc. Ampul kalsium 
200000 ünitelik pens ilin 
Stroptomisin 
P . A. S. (500 drajelik şişede) 

50000 aded 
50000 aded 

10 kilo 
50 şişe 

26 kuruş 
45 » 

106 » (gram) 
20 lira 

5902 / 4-4 

1 — Kapalı zarf suretiyle 197 aded 3 No. lu benzin el tulumbası st. 
tm alınacaktır. 

S — İhalesi 9/1/1951 Sah günü saat 11,30 da Komisyonda yapıla-
caktır. 

3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve • İstanbul 
LV. Amirliğinde görülür. 

4 — Beher tulumbanın bedeli 121 lira 50 kuruş olup geçici temi-
natı 1.795,16 liradır. 

5 —• İsteklilerin kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektup-
larım en geç ihaleden bir saat evveline kadar Ankara'da 2. No. lu Sat. 
Al. Ko. Bşk. lığına makbuz karşılığında vermeleri. 

3966 / 4-3 

Ankara Valiliğinden : 

1 — Ankara Arkeoloji Müzesinin Eti Eserleri salonunda yapılacak 
10561 lira keşif bedelli elektrik tesisatı işi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 — Geçici güvenlik akçesi 792 lira 8 kuruştur. 
3 — Fennî ve özel şartnameler her gün iş saatleri dâhilinde An-

kara Arkeoloji Müzesinde görülebilir. 
4 —• 2490 sayılı kanun hükümlerine göre isteklilerin işin özelliğinden 

ötürü Bayındırlık Bakanlığından bu iş için alacakları yeterlik belgeleri 
1950 yılı Ticaret Odası vesikaları ve teminat makbuzu ile 2/1/1951 Salı 
günü saat 15 te Ankara Arkeoloji Müzesinde toplanacak Komisyona 
başvurmaları ilân olunur. 

3867 / 4-4 

İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Yargıçlığından: 

Esas : 950/478 
Ankara'da Ramazan Çakar'a ait borç senedi bedelinin tahsili dola-

yısiyle Ziraat Bankası Tahmis Bürosunca namına tanzim edilen 260 li-
ra 99 kuruşu natıik 15/3/1950 tarih ve 7661 sayılı çeki zayi ettiğinden 
bahslle iptaline karar verilmesi Arif Cerit tarafından istenilmiş ol" 
makla : 

Zıyaı iddia olunarak iptali istenilen yukarda tarih ve numarası ya-
zılı çekin, Resmî Gazete'nin son ilân tarihinden itibaren 45 gün içinde 
mahkekeımize tevdii, tevdi olunmadığı takdirde İptaline karar verileceği 
Ticaret Kanununun 638 inci maddesi hükmüne tevfilkan ilân olunur. 

3995 1 3-2 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdare ihtiyacı için altı aded karoserili kamyon kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 —• Kamyonların ambar teslimi muhammen badeli 57.600 lira ge-
çici teminatı ise 4.130 lira olup, eksiltmesi 13/1/1951 Cumartesi günü 
saat 11 de Ankara'da P. T. T. Genel Müdürlüğü Posta Dairesi Başkan-
lığında müteşekkil Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektu-
bu ile şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı kanuni vesaik ve teklifi 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 10 na kadar mezkûr Komisyon 
Başkanlığına vereceklerdir. 

Postada vâki gecikme kabul olunmaz. 
4 — Şartnameler Ankara'da P. T. T. İşletme Genel Müdü™lüğü 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğünden ve İstanbul'da Yeni Valde Hanımdaki 
P. T. T. Umumi Depo Muhasipliğinden parasız olarak verilecektir. 

4039 / 4-2 

Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtipliğinden : 

Proje müsabakası 
Çankaya Köşkünde mevcut Atatürk Heykeline yapılacak kaide 

için miırrıar ve heykeltraşlar arasında müsabaka açılmıştır. 
Müsabaka süresi 15 Ocak 1951 Pazartesi günü akşamı sona ere-

cektir. 
Lüzumlu evrak dilekçe karşüığı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Genel 

Kâtipliğinden İstanbul'da Bayındırlık Müdürlüğünden tedarik edilebilir. 
3755 / 5-5 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden: 

Teklif verme suretiyle 34 takım vagon krikosu pazarlıkla satın alı-
nacaktır. Bu işe ait tekliflerin 16/2/1951 Cuma günü saat 14 e kadar An-
kara'da İdare merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması 
lâzımdır. 

Şartnameler 15'50 lira bedelle Ankara Merkez ve Haydarpaşa vez-
nelerinden tedarik edilebilir. 

3997 / 2-1 

Lokomotif tekerlek takımı alınacak 
Teklif verme suretiyle lokomotif tekerlek talkımları satın alına-

caktır. 
Bu işe ait tekliflerin 5/2/1951 günü saat 14,30 a kadar Ankara'da 

İdare Merkezinde MaJlzeme Dairesi Başkanlığına verilmesi lâzımıdır. 
Şartnameler 10 lira bedelle Ankara'da Merkez, İstanbul'da Haydar-

paşa veznelerinde satılmaktadır. 
4068 / 2-1 

Çeşitli şekil ve Ölçüde yay alınacak; 
Teklif verme suretiyle çeşitli biçim ve boyda yay alınacaktır. 
Bu işe ait tekliflerin 5/2/1951 günü saat 15 e kadıar Ankara'da İdare 

Merkezlinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. 
Şartnameler 10 lira bedelle Ankara'da Merkez, İstanbul'da Hay-

darpaşa veznesinde satılmaktadır. 
4069/ /2-1 

Vagon tekerlek takımı ve ham dingil alınacak 
Teklif verme suretiyle 260 aded vagon tekerlek takımı ve 335 aded 

ham dingil alınacaktır. 
Bu işe ait tekliflerin 5/2/1951 günü saat 14 e (kadar Ankara'da İdare, 

binasında Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 
Şartnameler 10 lira bedelle Ankara'da Merkez, İstanbul'da Hay-

darpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
4070 / 2-1 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından : 

Pulzometre alınacak 
"l — 25 aded pulzometrenln satın alınması kapalı zarf usulü ile 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Pulzometrelerin muhammen bedeli 46.250 ve muvakkat te-

minatı da 3.468,75 liradır. 

S — Şartnameler 225 kuruş mukabilinde Ankara Merkez Ve Hay-
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

4 — Eksütme Ankara'da İdare binasında MaJlzeme Dairesinde top-
lanan Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonunca 11/1/1951 Perşembe gü-
nü saat 15 te yapılacağından İsteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin et-
tiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabilinde 
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri ve muayyen vakitten öncs 
ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri lâzım-
dır. 

3İ-5 / 4-4 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

Yapı İşlarl Mm 

Eksiltmeye konulan İş yeniden tevatan İlâve suretiyle yaptırılmakta 
otaa Ankara Adalet binası ağır ceza »atanlarım yaptıniaeaJC aafc&t mah-
keme kürsüsü ve muhtelif İlâve İşleridir. 

Keşif tutarı: (19.068,85) liradır. 
2 — Eksiltme 9/1/1951 Salı günü saat 11 de Bayuadırhik Bakanlığı 

Yapa ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasuute kapalı zarf 
ussöiyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartlaşması ve buma bağlı kâğıtlar Yapı ve imar İş-
leri Reisliğinden (100) kuruş karşılığında alınabilir. 

4 — EkısiOıtmeye girebilmek için üstelMüeırin usulüne göre (1.497,67) 
liralık geçici teminat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince ticaret 
odası belgesi ibraz etmeleri lâzımıdır. 

6 — İsteklilerin Ibıu işin teknik öneminde bir işi iyi faûr surette ba-
şardığını veya idare ve demetMiğSai ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az .(Tatil günleri hariç) iiç gün önce İBaymdırlıIk Ba-
kanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğine başvurarak bu işin eUrslMımesime gi-
rebilmek için yeterıMk belgesi almaları şarttır. 

6 — İstekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 şer 
kuruşluk pul yapıştırıp imza etıtkiten sonra teklif meiktupilıaın ile birlikte 
zarfa koymaları ve zarfm arkasına yapıştırılacak mumun para ille olma-
mak şartiyle mühür veya omza ile iyice kapatılması ve eksiltme günü sa-
at 19 a kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri R&zumrtcr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
3969 / 4-3 

& — . — 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden r 

Cinsi: Kısa dalga aparat, aded: 1, muhammen fiyatı: 2500 lira, mu-
vakkat teminatı 187,50 lira, ihale günü: 4/1/1951 Perşembe günü saat 14 te 

1 — Ankara Numune Hastanesi için (1) kalem al&tı tıbbiye açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tâliplerin Ticaret Odası vesikası ve teminat mektuplariyle bir-
likte muayyen gün ve saatte hastanede müteşekkil komisyona müraca-
atları. 

3 — Şartnameler her gün hastanede görülebilir. 
3836 / 4-4 

- > 

Gelibolu Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

208/124 
Dâvacı Gelibolu'nun Evreşe Bucağında oturan Celil Çolak tarafmdan 

dâvâlı Ayşe Zincir ve Mahmut Berksoy ve Mustafa Berksoy ve Tapu 
İdaresine izafeten memuru Davut Altay ve ikametgâhı meçhul bulunan 
Evreşeli ölü Mehmet karısı kendi namına asaleten ve küçük kızı Sevim 
namına velayeten anası Vasfiye aleyhlerine Gelibolu Asliye Hukuk Mah-
kemesinde açılan kayıt tashihi dâvasından dolayı iki taral arasında ve 
dâvâlılardan Vasfiye'nin gıyabında yapılan açık yargılama sonunda: 

Şahitlerin şahadeti ve mahallinde yeminle istlma kılınan bilirkişilerin 
beyanatı ve Gelibolu Tapu Sicil Memurluğundan alman tapu kayıt örnek-
leri münderecatına göre Gelibolu tapu sicilinin yoklama Teşrinievvel 1312 
tarih ve 53 sıra numarasında kayıtlı bulunan tarla üzerindeki haciz İşare-
tinin kaldırılarak yoklama Teşrinievvel 1312 tarih ve 54 sıra numarasında 
kayıtlı bulunan tarlaya evvelce verilen münakale şerhinin iptaline ve bu 
tarlanın Celil Çolak namma tesciline ve yapılan bu hatada dâvalılann 
bir sun'i taksiri olmadığından bilcümle mahkeme giderinin dâvacı uhde-
sinde ipkasına temyizi kabil olmak üzere dâvalılarm yokluğunda 16/6/1950 

tarihinde karar verilerek dâvâlı Tapu Memuru Davut Altay ve dâvacınm 
yüzlerine karşı alenen anlatıldığı ilânen tebliğ olunur. 

3981 

Araç Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

950/107 
Safranbolu'nun Eflânı Bucağının Mülâytaı Kö. den Başiğıdlr Ma-

hallesinden Hüseyin kansı Naciye Demirbaş vekilli Tevfik Turan ta-
rafmdan Araç'm İğdır Bucağına bağlı Küreihadit Kö. den Hüseyin Kızıl 
ve arkadaşlan aleyhine açmış olduğu taksim ve izaiei şüyu dâvasınla 
yapılmakta olan yargılamasında : 

Dâvâlılardan Ayşe oğlu Süleyman'ın ikametgâhı meçhul bulundu-
ğundan davetiyenin ilıânen tebliğine ve duruşmanın 29/1/1951 Pazartesi 
saalt 11 e bırakılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince tâyin olunan günde yukarda adı geçen dâvâlının. 
duruşmaya bizzat gelmediği ve bir de vekil göndermediği takdirde hak-
kında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine geçmek üzere ilân olu-
nur, 

4027 

950/3241 
Araç Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafımdan Arac'ın İğdır Buca-

ğına bağh Çöplüce Kö. den Mehmet oğlu Osman AJkçal ve arkadaşları 
aleyhine açtığı tazminat dâvasmm yapılmakta olan yargılamasında : 

Dâvâlılardan Mehmet oğlu Osman Akçal'm ikametgâhı meçhul 
(bulunduğundan davetiyenin ilânen tebliğine ve duruşmanın 6/2/1951 Salı 
saat 11 e bırakılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince tâyin olunan günde yukarda adı geçen dâvâlıma 
duruşmaya bizzat gelmediği veya bir vekil de göndermediği takdirde 
hakkmda gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine geçmek üzere ilâ» 
olunur. 

4028 

950/189 
Araç Devlet Orman işletmesi Müdürlüğü tarafmdan Araç'ın Güzlük 

Kö. den Hamdi oğlu .Sadık Kanatlı aleyhine açılan tazminat dâvasının 
yapılan yargılaması sırasında : 

Dâvâlı Sadık Kanatlı'nm ikametgâhı meçhul bulunduğundan dave-
tiyenin ilânen tebliğine duruşmanın 14/2/1951 Çarşamba saat 15 e bıra-
kılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince tâyin olunan günde yukarda adı yazılı dâvâlı du-
ruşmaya bizzat gelmediği veya bir vekil de göndermediği takdirde hak-
kmda gıyap karan çıkarılacağı davetiye yerine geçmek üzere ilân olunur» 

4029 

Tutak Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 950/57 
Tutak'm Murajt Mahalleden Ali oğlu Maruf Koçak'ın Tuıtaik Sulh 

Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu hasımsız tescil dâvasının yapılan 
açık yargılamasında : 

İlişik listede mevki ve hudutlan ayn ayrı gösterilen bir parça gay-. 
rlmenkul üzerinde bir hak iddia eden varsa evrakı müsbiteleri ile birlikte 
bir ay zarfında Tutak Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatları temini 
zımmmda keyfiyet ilân olunur. 

Gayrimenkul mevki ve hudut listesidir. 
1 — Tutak Murat Mahallede şarkan Hokan yolu ve Hasam Usta 

harmanı, garben ark ve Jandarma Komutanı bahçesi, şimalen harman 
yeri ark ve Süleyman Ağa, cenuben yol ile çevrili ev ve arsa yeri. 

3448 

ABONE ŞARTLARI. : Yıllık abone bedeli Ankara için 15, İller için 18, Yabancı memleketler için 30 liradır. Abone kayıl olun-
mak isteyenlerin ya bedelini mahallî malsandığma yatırarak makbuzunu veya parayı (makbuz pulu için 4 kuruşun da ilâvesiyle) doğrudan 
doğruya postaya tevdian Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü namına göndermeleri lâzımdır. 

T. B. M. M. nin bir toplantı yılma aie Tutandk Dergileri bir yıllık sayılır. Resmî Gazete'ye Tutanak Dergisi ile birlikte abone 
kaydol unduğu takdirde abone bedeli ikî misline çıkardır» 

İLÂN ŞARTLARI ; Resmî ilânlarım «atamdan 10 kuma, Hususi ilânların satırından 20 kuruş ücret abnır. 100 kuruştan fazla 
ödemeler 4 kuruşluk makbuz puluna tahkîir. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Adalet Bakanlığınca Tayine Dair Karar        1 
 
 
Tamim 

 
İçişleri Bakanlığınca Yapılan İdari Değişiklikler Hakkında Tamim    1 
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