
Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 

İdarî ve tahrirî muamelât 29 HAZİRAN 1929 
için Başvekâlet Müdevvenat 

CUMARTESİ 
SAYI: 1228 \ 

Müdürlüğüne müracaat olunur 
V 

CUMARTESİ 
SAYI: 1228 

K A R A R N A M E 
Kararna-ne No; 8034 

Tabiplerin ihtisas vesikaları hakkında Şurayi devletçe tanzim ve Şurayi müşarünileyha 

riyasetinin 28/nisan/1929 tarih ve 3226 numaralı tezkeresile tevdi olunan merbut nizamnamenin 

mer'iyete vaz'ı İcra Vekilleri Hey'etinin 8/5/1929 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 

8/5/929 

Dahiliye Vekili 
Ş. KAYA 

Nafia Vekili 
RECEP 

Millî Müdafaa Vekili 
M. ABDÜLHALIK 

Maarif Vekili 
C. HÜSNÜ 

Adliye Vekili 
M. ESAT 

Maliye Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
DR. REFİK 

REİSİCUMHUR 

GAZİ M. KEMAL 

Başvekil 
İSMET 

Hariciye V . Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU 

İktisat Vekili 
M. RAHMİ 

Tababet ve İhtisas vesikalerı hakkında nizamname 
Madde 1 — Türkiye Tıp fakültesinden veya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince tayin 

ve ilân edilecek müessesattan verilmiş ve yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane veya lâbo-
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ratuavrından veri'ip Türkiye Tıp fakültesince tasdik edilmiş olan ihtisas vesikaları aşağıda yazılı 
üç nevi ihtisasa şamildir: 

1 - Seririyat ihtisasları, 

2 - Lâboratuvar ihtisasları, 

3 - Hıfzıssıhha ihtisası, 

Madde 2 — Seririyat ihtisasları şimdilik dokuz şubeden mürekkeptir. 

1 - Emrazı dahiliye, 

2 - Emrazı hariciye (Operatörlük) 

3 - Emrazı akliye ve asabiye, 

4 - Emrazı Enfiye, Üzniye ve Hançereviye, 

5 - Emrazı ayniye, 

6 - Emrazı Cildiye ve Zühreviye, 

7 - Emrazı etfâl, 

8 - Fenni vilâde ve Emrazı Nisaiye, 

9 - Emrazı Bevliye, 

Madde 3 — Lâboratuvar ihtisasları şimdilik altı şubeden mürekkeptir. 

1 - Bakteriyoloji, 

2 - Teşrihi marazî, 

3 - Kimyayi tıbbî, 

4 - Tababeti ruhiye ve adliye, 

5 - Radyoloji, 

6 - Hikemî tedavi. 

Madde 4 — Yukarıki maddelerde yazılı olan şubelerden Emrazı Dahiliye ve Hariciyede 

ihtisas sahibi olmak için bu şubelere ait Seririyat ve lâboratuvarlarda lâakal üç ve diğer şube-

ler için ait oldukları seririyat ve lâboratuvarlarda lâakal iki sene çalışmış olmak lâzımdır. 

Hıfzızsılıha ihtisası için mecmuu dört seneye baliğ olmak üzere Bakteriyoloji, Parazitoloji ve 

hifzızsıhha lâboratuvarlarında ve emrazı intaniye seririyatında çalışmış olmak şarttır. Ancak 

Bakteriyoloji ve Parazitoloji ile meşgul olmuş olanlar için bu müddet üç seneye indirilir. 

Bu nizamnamenin neşrinden evel geçen müddetler de bu ihtisas müddetlerine dahildir. 

Madde 5 — Gerek Hastane ve gerek Lâboratuvarlarda daimî Asistan olarak kalan tabipler 

ile tabip diploması almazdan evel Türk Tıp Fakültesinde entern olarak çalışanlar hifzızsıhha 

ihtisası için üç, dahiliye ve hariciye seririyatları için iki ve diğer seririyat ve lâboratuvar ihtisas-
ları için bir buçuk sene sonra mütehassıslık imtihanına girebilirler. 

Maddde 6 — Dördüncü ve beşinci maddelerde yazılı müddetleri ikmal eden namzetlerin 
liyakati ilmiyeleri bilimtihan tesbit olunur. İmtihanlar Tıp fakültesinde namzedin devam ettiği 
şube müderrisi veya muallimi ile fakülte meclisi tarafından müntahap diğer iki müderristen 
mürekkep bir Jüri huzurunda icra edilir. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti tarafından tayin ve 
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ilân edilecek diğer müessesatta imtihan o müesseselere mensup seririyat veya lâboratuvarlar 

şefleri arasından intihap ve Vekâletçe tasvip edilen bir Jüri heyeti tarafından yapılır, 

imtihanlar nazarî ve ame'î olup nazarî imtihanlar tahriridir. 

Madde 7 — Ecnebi memleketlerde maruf bir hastane veya îâboratuvardan alınmış olup 

dördüncü veye beşinci maddelerde yazılı müddetlere tevafuk eden vesikaların Türkiye Tıp Fakül-

tesince tasdiki için mmezedin fakülte meclisince intihap edilecek iki hoca ile o ihtisas şubesi 

mualliminden mürekkep bir jüri huzura ıd ı imtihanının icrası lâzımdır. 

Şukadarki Türkiye dahilinde herhangi bir şubede ihtisas şehadetnamesi almış mütehassısların 

fazla olarak şubei ihtisaslarına ait olmak üzere Avrupada maruf bir hastane veya Îâboratuvardan 

aldıkları vesikalar bilâ imtihan tasdik edilir. 

Madde 8 — Tıp fakültesiyle Sıhhiye Vekâletince tayin ve ilân edilen müessesattan başka 

bir müessesenin seririyat veya lâboratuvarlarında dördüncü ve beşinci maddelerde gösterilen 

şerait dairesinde ikmali müddet eden namzetlerin ihtisas vesikaları Tıp fakültesince veya 

Vekâletçe tayin ve ilân olunan müessesattan biri tarafından tasdik edilmedikçe muteber olmaz, 

bu vesikaların tasdiki için namezetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince gösterilecek bir 

lâboratuvar ve seririyatta üç ay müddetle çalıştıktan sonra altıncı maddede zikredilen Jüri 

heyetleri muvacehesinde ait olduğu şubeye ait malûmattan imtihanlarının icrası lâzımgelir. 

Madde 9 — Bu nizamnamenin neşri tarihinde lâakal beş senedenberi bir müessesede 

müstemirren mütehassıslık etmekte olan ve ihtisas vesikasına malik olmıyan tabipler bu nizam-

namenin meriyetinden itibaren bir sene zarfında müracaat ettikleri takdirde altıncı maddede 

muharrer Jüri Heyetleri tarafından kendilerinin de evrak ve vesaiki resmiyeleri ve mevcut 

ise aşari fenniyeleri ve ilmî ve amelî iktidarları tetkik olunduktan sonra şayanı kabul görülenlere 

bilâ imtihan ihtisas vesikası verilir. 

Madde 10 — İhtisas vesikaları namzedin liyakatine göre ya bir şubei tababette o şubeye 

ait bir seririyat veya lâboratuvarı müstakillen idare edebileceğini ve yahut o şubede mütehassıs 

olarak ya'nız serbest icrayı sanat eyleyebileceğini gösterir bir surette tertip olunur. 

Bu iki neviden başka suret ve muhteviyatta ihtisas vesikası ita edilemez. 

Madde 11 — Onuncu maddede zikredilen vesika1 ardan birinci sınıfa dahil olanları hamil 
olmıyanlar bir müessesei resmiye veya hususiyede seririyat veya lâboratuvar şefliklerini idare 
edemezler. Ancak serbest mütehassıslık vesikasını hamil olup ta üç sene müstemirren ihtisas 
dahilinde ça'ıştıklarmı ispat edenlere vekâletçe kendilerinin seririyat veya lâboratuvar mütehassıs-
lığım ifa edebileceklerine dair vesika verilebilir. Bir seririyat veya lâboratuvar mütehassıslığını 
ifa iktidarını gösteren vesikaları hamil olanlar bu vesikaların ait olduğu şubede mütehassıs 

olarak ta icrayi sanat hakkını haizdirler. 

Madde 12 — Bu nizamnamenin mevkii meriyete vaz'ından mukaddem Tıp fakültesinden 

veya Gülhane tababeti askeriye tatbikat mektep ve seririyatından veya ecnebi memleketlerin 
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maruf bir hastana veya lâboratuvarından bu nizamnamede musarrah müddetler zarfında usulü 

dairesinde verilmiş olan ihtisas vesikaları mer'i ve muteberdir. Başka taraflardan verilenlerin 

hükmü olmayıp bunların sahipleri dokuzuncu maddeye tevfikan müracaatla yeniden ihtisas 

vesikası almağa mecburdurlar. 

Madde 13 — Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanunun dokuzuncu 

maddesi mucibine tanzim o lnan ve Şurayi Devletçe görülen bu n i z a m ı m e neşri tarihinden 

muteberdir. 

Madde 14 — Bu nizamnamenin icrasına Sıhhat ve içtimaî Muavenet ve Maarif Vekilleri 
memurdurlar. 

İLANLAR 

İktisat Vekâletinden : 

Balıkesir Vilâyetinin Taş karyesinde kâin 
olup Hükümet malı bulunan kükürt madeni, 

(1) imtiyaz kararnamesi tarihinden itibaren 
bir sene zarfında (125,000) lira sermaye ile 
teşkil olunacak Türk şirketine hukuku devre
dilmek ve şirketin teşekkülünden itibaren bir 
sene zarfında maden sahasının 1 — 5000 mik
yasında topoğrafik ve jeolojik haritası yapıla
rak neticesi bir raporla bildirilmek ve bu 
tetkikat neticesine nazaran imalât projeleri 
yapılıp vekâlete verilmek. 

(2) İkinci sene nihayetinde ihzari ameliyat 
bitmiş ve imalâta başlanmış olmak. 

(3) Üçüncü seneden itibaren senevî asgarî 
(2000) ton musaffa kükürt çıkarılmak ve işbu 
taahhüdatı teminen millî bankalardan birinin 
(5000) liralık teminat mektubu verilmek şartiyle 
taliplerine ihale edileceğinden taliplerin tem
muzun 15 inci pazarıesi günü saat 15 şe kadar 
azamî tekliflerini kapalı zarfla İktisat Vekâleti 
Maadin İşleri Umum Müdürlüğüne vermeleri. 

Devlet demir yolları ve limanları umumî 

idaresinden: 

İdaremize lüzumu olan « 100,000 » yüz 
bin ton maden kömürünün münakaşası 7 

temmuz 1929 pazar günü saat ( 16 ) da Anka-

rada Umumî İdare binasında icra edilecektir. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektup

larını ve teminatı muvvakkatlerini mezkûr 

tarihte saat ( 15,30 ) a kadar Umumî İdare 

yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 
ı 

!
 Talipler münakaşa şartnamelerini ( 250 ) kuruş 

'
 mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden 

Haydarpaşada, Haydarpaşa mağazasından te

darik edebilirler. 

§ 

Kayseri - Sivas hattı için altmış kilomet
relik malzemei ferşiye münakaşası 27 temmuz 
929 cumartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet demir yolları umumî müdürlüğünde 

! icra edilecektir. Münakaşaya iştarak edecek-
ı 

lerin teklif mektuplarını ve teminatı muvakka-
telerini yevmi mezkûrde saat (16,30) a kadar 
umumî idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri 
lâzımdır. Talipler münakaşa şartnamelerini 
(20) lira mukabilinde Ankara malzeme daire
sinden Haydarpaşa mubayaat komisyonundan 
tedarik edebilirler. 
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Evkaf Umum Müdürlüğünden: 

Bursada Faik Bey vakfından İsmet Paşa 
caddesinde piyasa mahallinde otel ve garaja 
elverişli Faik Bey Hanı ve arsası temliken 
satılmak üzere 4/6/929 tarihinden itibaren 
kapalı zarf usulü ile müzayedeye çıkarılmış 
olup ihalesi 4/7/929 perşenbe günü icra edi
lecektir. Şeraiti müzayede ve saireyi anlamak 
arzu edenler bu müddet zarfında Bursa Evkaf 
müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

Ankara Numune Hastanesi Sertababetinden: 
Hastaneye muktazi (136) kalem eczayı 

tıbbiye \e (50) parça rontken malzemesi ile 
(800) metro patiska, (1500) metro amerikan 
bezi, (2500) arşın sargılık, (400) metro pijama-
hk kumaş, (2500) arşın tülbent, (120) çift terlik, 
(200) çift tire çorap, (120) adet havlu ve (120) 
peçete, 30 adet çinko küvet. (500) adet bar
dak, (120) adet sürahi ve (130) adet madenî 
kaşık, (250) adet çinko çorba tası, (250) adet 
çini yemek tabağı 11 haziran 1929 tarihinden 
1 temuz 1929 pazartesi gününe kadar 20 gün 
müddetle ayrı ayrı aleni münakaşaya konul
muştur. Talip olanlar şeraitini öğrenmek ve 
numunelerini görmek üzere hergün öğleden 
sonra Hastane İdare Memuru ve Mutemetliğine 
ve ihalesi için de 1 temmuz 1929 pazartesi 
günü saat 2 de teminatlarile birlikte müracaat
ları İlân olunur. 

Çermik Hakimliğimden: 

Çermiğin nişinik karyesinden hacı Ömer 
bey oğlu Ali karyei mezkûrenin sügrek mev
kiinde kâin tarafları bistinli hacı Mehmet ve 
tariki âm ve zülfükar hacı abuban ve çay ve 
Ahmet musayan vezir Halilan ve agaç de-
resile mahdut iki kıta sulu tarlaya yirmi sene-
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denberi bilâniza mutasarrıf bulunduğundan 
tescilini talep ve iddida etmekle bu bapta 
istihkak davasında bulunanların işbu ilanın 
neşri tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
Çermik mahkemesine müracaat eylemeleri 
ilân olunur. 

§ 
Çermiğin alus karyesinden odabaşı Zül

fükar oğlu han çavuş tarafları Mehmet A ' i 
ı ve üç tarafı yol ile mahdut bir bap hane ile 

tarafları yol ve Mehmet A l i ve Hasan kâhya 
ile mahdut susuz tarla ve Mehmet A l i ve 
hacı fakır ve köçek oğlu ve yol ile mahdut 
arsa yirmi senedenberi mutasarrıf bulundu
ğundan namına tescilini talep ve dava etmekle 

| bubapta istihkak davasında bulunanların işbu 
ilânın neşri tarihinden itibareren on beş gün 
zarfında Çermik mahkemesine müracaat etme-

1 leri ilân olunur. 

§ 
Budran kariyeli Hasan oğlu Mehmet Çer

miğin budran karyesinde hulli mevkiinde kâin 
tarafları yol ve çay ve dere ve Husin tatar 
ve molla Arap ve ark ve çay ve tarik ve 
Hasan mulla ve abdi ile mahdut üç kıt'a tar
laya on beş sendenberi mutasarrıf olduğundan 
tescilini talep etmekle bu bapta istihkak dava-

1 smda buluanların işbu ilanın neşri tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında Çermik mahke
mesine müracaat eylemeleri ilân olunur. 

§ 
Çermiğin alus kariyesinden Züîfi kâhya 

oğlu Bekir kariyei mezkûrede tarafları İbrahim 
ile yol ve Süleyman ve kümüsün oğlu ve yol ile 
mahdut iki bap hane ile tarafları himmet oğlu 
ve hacı kalfa ve şanzer ve yol ile mahdut bir 
kıt'a susuz tarlaya yirmi senedenberi muta
sarrıf olduğundan tescilini iddia etmekle bu 

' babda istihkak davasında bulunmaları işbu 
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ilânın neşri tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında Çermik mahkemesine müracaat eyle
meleri ilân olunur. 

§ 

Çermiğin budran kariyesinde kollu mev
kiinde tarafları ark ve tariki âm ve çay ve 
Mahmut Hasan ile mahdut bir kıt'a tarlaya 
yirmi beş senedenberi mutasarrıf bulunduğu 
cihetle tescili kariyei mezkûreli Al i oğlu 
Mehmet tarafından iddia etmekle bu babda 
istihkak davasında buluanların işbu ilânın naşri 
tarihinden itibaren on beş gün zarfında Çer
mik mahkemesine müracaat etmeleri ilân 
olunur, 

Kuşadası Hukuk Mahkemesinden: 

Müddei Selçukta mukim Gani oğlu Abdil 
tarafından Burhaniye köyünün abahboz mev
kiinde sarkan kara Süleyman oğlu Abdül 
şimalen kömük arkı gariben Bakır oğlu Süley
man cenuben menderes ile mahdut kırk dö
nüm ve büyük dalyan mevkiinde sarkan Meh
met oğlu Ömer şimalen küçük dalyan garben 
deniz cenuben menderes ile mahdut otuz 
dönüm tarlaların tapuda kaydı olmadığından 
ve yirmi beş senedenberi bilâ niza ve fasıla 
malik sıfatıla tasarruf edilmekte olmasına 
mebni kendi mülkü olmak üzere tescili tale
binde bulunulmuş oîmagla bu talebine karşı 
itirazı olan'arın ilânın neşrinden itibaren bir 
ay içinde Hukuk Mahkemesine dermeyan 
eylemeleri ilân olunur. 

§ 
Müddei Selçokta mukim Bekir oğlu Süley

man tarafından Burhaniye köyünün abalı boz 
mevkiinde sarkan yani oğlu Abdül, şimalen 
kömük arkı, garben imam oğlu Süleyman 
cenuben menderes ile mahdut kırk dönüm, 
\e büyük dalyan mevkkinde sarkan kubur 

oğlu Süleyman Şimalen İnönü garben Hamza 
oğlu A l i cenuben köy tarlalarile mahdut tar
laların tapo da kaydı olmadığından ve yirmi 
beş seneden beri bilâniza ve fasıla malik sıfa-
tile tasarruf edilmekte olmasına mebni kendi 
mülkü olmak üzere tescili talebinde bulunul
muş olmağla bu talebe karşı itirazı olanların 
ilânın neşrinden itibaren bir ay içinde Hukuk 

( mahkemesine dermeyan eylemeleri ilân "olunur. 

§ 

Müddei Kuşadanın Akıncılar nahiyesinin 
hamdiye köyünden molla Hüseyin oğullarından 
A l i oğlu Süleyman tarafından hamdiye kariye
sinde dolap dere mevkiinde şimalen kara 
Süleyman oğlu Mehmet A l i sarkan Kufuroğlu 
İbrahimin tarlası garben ve cenuben Osman 
oğlu Abdullahın bahçesile mahdut ve tapuda 
kaydı olmayan on altı dönüm incir bahçesini 
yirmi beş seneden beri bilaniza ve fasıla 
malik sıfatila tasarruf edilmekte olmasına 
mebni kendi mülkü olmak üzere tescili tale
binde bulunulmuş olmakla bu talebe karşı 
itirazı olanların ilânın neşrinden itiba-ien bir 

' ay zarfında Kuşadası hukuk mahkemesine 
dermeyan eylemeleri ilân olunur. 

! § 
1 Müddei Selçukta mukim İmam oğlu Süley

man tarafından Burhaniye köyünün Abalı boz 
mevkiinde sarkan Bekir oğlu Süleyman, Şima
len Kömük anki, garben İsmail oğlu Çavuş 
İbrahim, Cenuben Menderes ve Büyük dalyan 
mevkiinde Sarkan Kubur oğlu Süleyman, şi
malen Kömük arığı, garben İsmail oğlu Çavuş 

1 İbrahim tarafları, cenuben Menderes ile mah-
duto tuz dönüm tapu sicilinde mukayyet olmı-
yan tarlaları yirmi beş seneden beri bilâ niza 

\ ve fasıla malik sıfatile tasarruf edilmekte ol
masına mebni kendi mülkü olmak üzere tescili 

I talebinde bulunulmuş olmağla bu talebine 
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karşı itirazı olanların ilânın neşrinden itibaren 
bir ay içinde Kuşadası Hukuk Mahkemesine 
dermeyan eylemeleri ilân olunur. 

§ 
Müddei Selçukta mukim Elife hanım tara

rdan Burhaniye köyünün abahboz mevkiinde 
Sarkan gemi başı şimalen Akgöl garben Ab-
dül oğlu Hasan kızı Ayşe tarlaları cenuben 
menderes ile mahdut kırk dönüm ve dalyan 
mevkiinde sarkan Ispartalı İbrahim garben 
Şemsettin Bey ailesi şimalen küçük dalyan 
cenuben menderes ile mahdut otuz dönüm 
tarlaların tapuda kaydı olmadığından ve yirmi 
beş senedenberi bilâ niza \e fasıla malik 
sıfatıla tasarruf edilmekte olmasına mebni 
kendi mülkü olmok üzere tescili talebinde bu
lunulmuş olmagla bu talebine karşı itirazı 
olanların ilânın neşri tarihinden bir ay zarfında 
Hukuk Mahkemesine dermeyan eylemeleri 
ilân olunur. 

Koylehisar Hakimliğinden : 

Orta Seki karyeinden Çavuş oğullarından 
Mustafa oğlu Ömer tarafından Orta Seki 
karyesini Koç Ali mezreasında vaki ve tarafları 
Sarkan yol ve dere, garben yol ve tepenin 
eteğindeki yumaklıga muvazi mahal, şimalen 
yol, cenuben yol ile mahdut ve yarım dönüm 
vüsatinde ağıl yeri ve önündeki davar yatak
lığı 30-40 senedenberi nizasız \e fasılasız bir 
surette malik ve sahip sıfatile uhtesinde bu
lundurduğundan işbu hudutla mahdut mahallin 
kanunu medeninin 639 unou maddesi mucibince 
nıuamelei tesciliyesinin namına icrası talep \e 
iddiasında bulunmasına binaen buraca ilân 
tarihindan itibaren bir ay müddet tayin kılın
mış olduğundan iddiayi tasarrufta bulunan
ların evrakı müsbitelerile Koylehsiar Mahke
mesine müracaatları ilân olunur. 

| Yalvaç Asliye Hukuk Mahkmesinden: 

| Yalvacın kaşaşaği mahallesinden Yakup 
oğlu Mehmet kerimesi ayşenin tescil davasının 
icra kılınan muhakeme neticesinde harman altı 
mevkiinde sarkan tarik garben yakup oğlu 
Memet kerimesi Hanife şimalen Hacı Mürsel 

j cenuben gilik oğlu Nutullah veresesi ile 
mahdut otuz lira kıymetli bir dönüm bir evlek 
tarlaya mülkiyet iddiasında bulunacak eşhasın 

, evrakı müspiteleri ile maan on beş gün zar-
( fında Yalvaç Sulh Hukuk Mahkemesine 

müracaat etmeleri ve muhakemesinin de 17/7/ 
l 929 tarihine muallak bulunduğu ilân olunur. 

İnegöl Hukuk Hakimliğinden: 
ı 

Sinanbey mahallesinden Mustafa kızı 
Zeliha kara göletler mevkiinde sarkan muha
cir Hüsnü garben Hafız Mehmet efendinin 
Halil efendi ile Dönümcü Ali ağa şimalen 
şose cenuben Halil efendi oğlu Fahri efendi 
taraflarile mahdut 15 dönüm tarlanın namına 

| tescilini talep eylediğinden mezkûr tarla hak
kında bir gûna itirazı olanlar varsa tarihi 
ilândan itibaren bir ay zarfında İnegöl Hu
kuk Hakimliğine müracaat eylemeleri ilân 
olunur. 

I 
Şarkî karağaç Asliye Hukuk Hakimligindeu: 

i 
Müddei Şarki karağaç Nudre kariyesinden 

! Tekeli oğlu Hcı Abdullah imzasile asliye 
| hukuk kısmına ita eylediği istidasında dünarça 

namı diğeri kırtıllı burnu ve nam diğeri akıntı 
koyusu mevkiinde kâin sarkan tarik garben 

| Sarımal oğlu Hasan şimalen Yağcı oğlu hacı 
Mehmet ve cenuben Sarımal oğlu Hasan ile 

| mahdut on iki dönüm tarlanın müddei aleyh 
I nüdre kariyesinden Salih oğlu Hacı Ahmetten 

otuz sene evvel mebi mukabilinde iştira 
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ektiğini ve oltarihten beri mezkûr tarlanın 
bilâmiza tasarruf ve zilyedinde bulunduğunn 
ve mezkûr tarlanın tapu dairesinde kaydı 
olmadığından namına amelei tesciliyenin icra
sını talep eylemesine ve Hcı Ahmedin dahi 
mukaddema vuku vefatnıa binaen karısı 
Fatma ve kerimeleri Ayişe ve celb olu
narak soruldukta mezkûr tarlanın kocası ve 
Pederleri tarafından müddei Hacı Abdullaha 
haricen satdığını ve mezkûr tarlada kendile
rinin bir hakkı tasarrufları kalmadığını söyle
melerine ve müddei aleyh tarafının otuz 
senedenberi müddei Hcı Abdullahın bilâniza 
ve bilâ fasıla uhdei tasarrufunda bulunduğu 

merkum tarafından mahkemeye ikame eylediği 
şahitlerin şahadetiyîe anlaşılmasına ve müddei 
aleyh tarlanın tapu dairesince kaydı bulun
madığı tapu memurluğundan bildirilmişine 
ve müddei aleyh tarlanın şahsı salis sıfatile 
dahili muhakeme olan kala mahallesinden 
arap Musa oğlu Yusuf mahdumu Musa tara
fından virilen isiidada mezkûr tarlanın Pede
rinin olduğu ve varidat dairesince kaydı 
bulunduğunu beyanile: Varidat kaydını ibraz 
eylemekte isede varidat kuyudatı vesaiki-
resmiyeden madut olmamasına binaen tarihi 
ilândan bir ay zarfında işbu tarlaya tasarruf 
iddiasında bulunanların vesaiki resmiyelerini 
yani tapu kayıtlarını mahkemeye ibraz 

eylemelerine ve aksi takdirde müddei Hcı 
Abdu'lah namına muamelei tesciliyenin icara 
edileceği ve muhakemenin 4 Temmuz 929 
perşembe günü saat 9 za taliki ilan olunur. 

Kurayıseb'a Hakimliğinden: 

Kurayısep'a nahiyesinin İşkence dere kar
yesinden Tavlaş oğlu Mehmet bini Ahmedin 
karyei mezkûrede kâin tarafları İrmak ve 

Keleş oğlu A l i ve tariki âm ile bin kuruş 
1 kıymetinde bir kıt'a ve yine tarafları hacı 

Abdurrahman oğlu Mehmet ve baş Hasan 
sğlu Mehmet ve İsmail oğlu Turali veresesi 
ve sahibi senet tarlasiîe mahdut ve beş yüz 
kuruş kıymetinde iki kıt'a tarlaya nizasız ve 
fasılasız yirmi seneyi mütecaviz malik sıfatile 

' vaziulyet olup tapuca gayri mukayyet bulun
duğundan namına tescilini talep eylemesine 
binaen istihkak iddiasında bulunan alâkadara-

I nm muhakemenin muallak bulunduğu 30 hazi-
ı ran 1929 pazar gününden evel Kurayısab'a 

Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri 
j ilân olunur. 

Kurayi sab'a nahiyesinin işkence dere 
karyesinden tavlaş oğlu Halil ve zevcesi 
Rasime binti Hasanın karyei mezkûrede kâin 

j ve tarafları iki tarafı tarikiam ve bir tarafı 
keleş oğlu Kemal hanesi ve diğer tarafı keleş 
oğlu A l i vereseleri tarlasiîe mahdut ve beşyüz 
kuruş kiymetinde bir kıt'a tarlaya nizasız ve 
fasılasız yirmi seneyi mütecaviz malik sıfatile 

| vaziulyet olup tapuca gayri mukayyet bulun
duğundan namlarına tescil'ni talep eylemeleri 
ne binaen istihkak iddiasında bulunan alâka-
daranın muhakemenin muallak bulunduğu 30 

¡ haziran 929 pazar gününden evel Kurayi sab'a 
sulh hukuk mahkemesine müracaat etmeleri 
ilân olunur. 

I 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Mahkemes"nden 

Millî Müdafaa Vekili Abdülhaük bey ile 
Talat ve Tevfik beyler, Belkis ve Melahat 
hanımlar ue Andon oğlu Piyerin şayian muta
sarrıf oldukları Yenişehirde kanlı göl mev
kiindeki arsaların taksimine dair 14 mayıs 929 
tarihinde sadır olan hükmün kesbi katiyet 
etmesine mebni bermucibi harita taksimi icra-

I en talep edilmiş Piyerin mahalli ikameti meç
hul olduğundan ihbarname tebliği edilememiş 

[ olduğundan ilânen tebügı keyfiyet olunur. 

I Başvekâlet Müdevv.nat Matbaası 
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