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K A N U N 
8/6/1965 tarih ve 625 sayı l ı Özel Öğret im Kurumları 

Kanununa ek iki madde eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 1495 Kabul tarihi: 26/10/1971 

Madde 1 — 8/6/1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Kurumlan 
Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir : 

E k madde 1 — Resmi öğretim kurumları kadrolarında yönetici ve 
öğretmen olarak çalışanlar ile özel okullardaki yönetici ve öğretmenler 
özel dershane ve özel kurslarda ders ve yöneticilik alamazlar. Aldıklan 
tespit edilenlerin Devlet memurluğu ve özel okuldaki görevleri ile ilişkileri 
kesilir. 

Ek madde 2 — Resmî okullarda ders verme niteliğini taşıyan ele
manlar ile memuriyetle ilişiği kesilmiş olup aynı niteliği taşıyanlar ilgili 
mercilerin izni ile ücretli olarak özel öğretim kurumlarında ders verebi
lirler. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Millî Eğitim Bakam yürütür. 

3/11/1971 

Nb. Başlığı 
İlgili ..Kanon t 

625 Özel Öğretim Kuramları Kanunu 18/6/1965 

Resmi 
Dfiator Guete 
Tertip Cilt Sanife San 

2847 12026 

Anayasa Mahkemesi K a r a r ı 
Esas Sayısı: 1971/42 
Karar Sayısı: 1971/70 
Karar günü : 12/10/1971 
İptal davasını açan : Milliyetçi Hareket Part is i : 
İptal davasının konusu : 2/7/1971 günlü, 13883 sayılı Resmî Gaze-

te'de yayımlanan «9/7/1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. Anayasa'sının 56 
ncı ve 82 nci maddelerinin değiştirilmesi» hakkındaki 30/6/1971 günlü, 
1421 sayılı Kanunun 1. 'maddesiyle Anayasa'nın 56. maddesine eklenen 
fıkranın Anayasa'nın 12., 55. ve 56. maddelerine aykırı olduğu ileri sürül
müş; yine Anayasa'nın 149. ve 150. maddelerine dayanılarak iptali iste
nilmiştir. 

I İlk inceleme : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 12/10/1971 

gününde yapılan ilk inceleme toplantısında : 
1. maddesi dava konusu edilen 30/6/1971 günlü, 1421 sayılı Kanu

nun 2/7/1971 günlü, 13883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı; dava 
dilekçesinin 23/8/1971 gününde Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterli
ğince kaleme havale edildiği; 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 26. 
maddesine göre davanın bu tarihte açılmış sayılması gerektiği ve süresi 
içinde olduğu; davacı Milliyetçi Hareket Partisinin Türkiye Büyük M i l 
let Meclisinde temsilcisi bulunduğu anlaşılmış; Anayasa'nın 22/9/1971 
gününde yürürlüğe giren 20/9/1971 günlü, 1488 sayılı Kanunun 1. mad
desiyle değiştirilmiş 149. maddesine göre her ne kadar siyasî partilerin 
Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilmeleri için ya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grupları bulunması veya son milletvekili genel seçim
lerinde geçerli oy sayısının en az yüzde onunu almış olmaları gerekmekte 
ise de bu sınırlamanın 1488 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 

açılmış davaları da kapsamına alacağına dair bir hüküm getirilmemiş 
ve şu durum karşısında iptal davasını açma hakkının davanın açılması 
tarihinde yürürlükte olan eski 149. madde hükümlerince düzenlenmesi 
tabiî bulunmuş ve maddenin eski metninde de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde temsilcisi bulunan siyasî partilerin iptal davası açabilecekleri 
hükmü yer almış ve işbu davanın açılması işlemi o hükmün yürürlüğü 
sırasında tamamlanarak dava varlık kazanmış olduğundan bu bakımdan 
bir aksaklık ve aykırılık bulunmadığı saptandıktan sonra davanın açıl
masına dayanaklık eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Yönetim Kuru
lu karan üzerinde durulmuştur. 

44 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının 1 sayılı bendin
de iptal davalarının siyasî partilerin tüzüklerine göre en yüksek merkez 
organlarının en az üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alacakları karar 
üzerine Genel Başkanları veya vekillerince açılacağı yazılıdır. 

Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü hükümlerinden bu partinin en 
yüksek merkez organının Genel Yönetim Kurulu olduğu anlaşılmaktadır. 
Parti tüzüğünün 30. maddesine göre Genel Yönetim Kurulu parti tüzel 
kişiliğinin karar ve yönetim organıdır ve Genel Başkandan, Büyük Kong
rece seçilen 35 üye ve gerektiğinde Genel Yönetim Kurulunca seçilen 9 
üyeden, Genel Kongrelerince seçilmiş, kadın ve gençlik kollan başkan
larından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grupları Başkan Vekil
lerinden oluşur. 

Davacı partinin genel sekreterliğince ' gönderilen yazıda 9 üyenin 
Yönetim Kurulunca seçilmediği; partinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
de grubu olmadığından Grup Başkan Vekillerinin bulunmadığı, Gençlik 
ve Kadın Kollan Genel kongrelerini yapmadıklarından başkanlarının ku
rula dahil edilmediği açıklanmıştır. 
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Parti tüzüğünde 9 üyenin seçimi Genel Yönetim Kurulunun göreceği 
lüzuma, başka deyimle ihtiyarına bırakıldığından, grup başkan vekille
rinin varlığı da partinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulun
masına bağlı olduğundan 9 üyenin seçilmesi gerekli görülmediğine ve 
parti Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kuracak güçte olmadığına 
göre Genel Yönetim Kurulu üye tamsayısının saptanmasında bunların 
hesaba katılması düşünülemez. Ancak Kadın ve Gençlik Kolları Başkan
ları yönünden durum böyle değildir. Parti tüzüğünün öngördüğü ve as
lında da var olan bu kuruluşların genel kongrelerini yapmaları, sağlan
ması partinin elinde ve yükümü altında olan bir parti içi sorunudur ve 
iki başkanın Genel Yönetim Kurulu üye tamsayısı saptanırken gözönünde 
bulundurulması zorunludur. 

Şu durum karşısında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Yönetim K u 
rulunun üye tamsayısı; 1 Genel Başkan, Büyük Kongrece seçilmiş 35 üye, 
2 de genel kongrelerince seçilmiş Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları 
olmak üzere 38 dir. Tamsayıya göre salt çoğunluk ancak 20 üyenin olumlu 
oy vermesiyle sağlanabilir. Oysa dava dilekçesine bağlı olarak gönderi
len ve dava konusu hüküm aleyhine Anayasa Mahkemesine başvurmağa 
parti Genel Başkanım yetkili kılan 11/7/1971 günlü karara yalnız 19 ki
şinin katılmış olduğu görülmektedir. Böylece yetki kararı alınırken, 44 
sayılı Kanunun 25- maddesinin birinci fıkrasının 1 sayılı bendi hükmüne 
aykırı davranıldığı anlaşıldığından partinin en yüksek merkez orga
nının üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararma dayandırılmadan açı
lan davanın reddedilmesi gerekir. 

H — Sonuç: 
Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünün 30. maddesine göre partinin 

en yüksek merkez organını oluşturan Genel Yönetim Kurulu olağan üye 
tamsayısının 38 olduğu, buna karşılık davanın açılmasına dayanıklık 
eden kurul kararının 19 kişi ile verildiği ve böylece 44 sayılı Kanunun 25. 
maddesinin birinci fıkrasının 1 sayılı bendi hükmüne aykırı davranıldığı 
anlaşıldığından partinin en yüksek merkez organının üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun karar ına dayandırılmadan açılan davanın bu nedenle 
reddine 12/10/1971 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan 
Muhittin Taylan 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Halit Zarbun 

Üye 

Başkan Vekili 
Avni Givda 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Fazıl Uluocak 

Üye 
Recai Seçkin 

Üye Üye 
Ziya önel Kâni Vrana 

Üye 
Sait Koçak 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 
Mustafa Karaoğlu 

Üye 
Muhittin Gürün Şevket Müftügil 

Üye 
Ahmet H . Boyacıoğlu 

K A R A R N A M E 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığından ¡ 

Karar Sayısı: 10076 
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadro aylıklı, 1 inci derece Hu

kuk Müşavirliğine, Bayındırlık Bakanlığı 2 nci Hukuk Müşaviri Kur

tuluş Sedat Tenik'in 2 nci derecenin 1 inci kademe aylığı ile 657 sayılı 

Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesinin 3 ve 4 üncü 
bentlerine müsteniden naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı yürütür. 
3/11/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Dış Ekonomik İlişkiler Bakam 
N. ERİM O. DERBİL 

Y Ö N E T M E L I K 
İçişleri Bakanlığından : 

Belediye Tahsilat Talimatnamesinin 10 uncu maddesinin 
Değiş t ir i lmes ine Dair Y ö n e t m e l i k 

Madde 1 — 21 Mart 1958 gün ve 9864 sayılı Resmî Gazete'de ya
yınlanan Belediye Tahsilat Talimatnamesinin 10 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Teslimat süresi 

Madde 10 —• Belediye tahsildarları tahsil ettikleri paralan 15 gün
de bir vezneye veya belediye carî hesabının bulunduğu bankaya yatırır
lar. 

Ancak tahsilatı, son nüfus sayımına göre, nüfusu 10.000 e kadar 
olan beldelerde 2.000 lirayı, nüfusu 10.001 ilâ 100.000 olan beldelerde 
5.000 lirayı, nüfusu 100.000 den yukarı olan beldelerde 10.000 lirayı ge
çen tahsildarların, yukarıda tespit edilen süreyi beklemeden tahsil et
tikleri paraları vezneye veya bankaya teslim etmeleri zorunludur. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Resmî Gazete'de yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmeliği içişleri Bakanı yürütür. 

I L Â N L A R 
Ş. Koçhisar İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/32 
Mehmet Sadi vekili Avukat Ahmet Polat tarafından Kadir İsken

der ve Cihangir Yıldıztaş aleyhine açmış olduğu tazminat davasının 
yapılan duruşmasında: Davalı Cihangir Yıldıztaş 25/11/1971 tarihli 
celsede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
aksi halde gıyap kesinleşeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 10222 

1970/564 
Musa Gürses vekili Avukat Hayati Tuncel tarafından Palazobası 

Köyünden Süleyman Çetin aleyhine açılan alacak davasınm yapılan 
duruşmasında: Süleyman Çetin'in 22/12/1971 tarihli celsede hazır bu

lunması veya kendisini bir veküle temsil ettirmesi, aksi halde gıyap 
karan verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10223 

Çerkeş Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Çerkeş'in Yeni Köyüne izafetle Köy Muhtarlığı tarafından dava
lılar Sadettin Emlâk ve arkadaşları aleyhine açılan meraya müdahale 
davasının yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Suna Karapolat, Nam Karadağ'ın adresi meçhul 
olduğundan gazete ile davetiye tebliğ edilmiş gelmediğinden gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan 12/11/1971 gününde gelmesi veya vekil gön
dermesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10217 
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A n k a r a L v . A . 1 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(bir) kalem (günlük yumurta) maddesi (Komisyon pazarlığı) sure
tiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komis
yonda görülebilir, isteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi: Günlük yumurta, Miktarı: 10.000 TL. Iık, M. bedeli: 
10.000 TL., K. teminatı: 1.500 TL., ihale günü : 8 Ekim 1971 Pazartesi, 
Saati: 10.00 10344/ 1-1 

• 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Bakanlığımız ihtiyacı için 15/10/1971 Cuma günü saat 15.00 de iha
leye çıkarılıp da talip zuhur etmeyen aşağıda cins ve miktarı yazılı ih
tiyaç 2490 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

ilân olunur. 
İ H A L E 

Cinsi Tarihi Günü Saati 

12 kalem tıbbî cihaz ve MIz. den 5 kalemi 18/11/1971 Perşembe 15.00 
80 kalem demir malzemesi 18/11/1971 Perşembe 15.30 

10189/4-2 

Adana 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1971/694 
Hâkim : Saniha Amş 8797 
Kâtip : Mehmet Pekiz 
Sövmek ve hakaretten suçlu Hamdi Öksüz aleyhine 13/9/1971 

tarihli dilekçe ile davacı Hayrettin Geçili tarafından Mahkememize 
dava açılmış ise de, adresine yapılan tebligatta bulunmadığı zabıtaca 
yapılan araştırmadan da bulunmadığından 15/10/1971 tarihli celsede 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verildiği, 

Adana'nın Taksili Mahallesi 515 Sokak 25 No. da mukim ve davacı 
Hayrettin Geçili'nin duruşmanın bırakıldığı 16/11/1971 günü kendisinin 
veya kendisini temsilen bir vekil duruşmada hazır bulunmadığı tak
dirde C. M. U. K. nun 360 ıncı maddesi gereğince davanın düşürü
leceği, (Davasından vazgeçmiş sayılacağından) 7201 sayılı Tebligat Ka
nunun ilgili maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 

10382 / 1-1 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz Radyoloji Kobalt Araştırma Enstitüsü ilâve te
sisat ve inşaat işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 126.395,62 lira ve geçici teminatı 7.570 lira 
olup; nakit teminatlar için Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünden (Sıh
hiye) tahsilat müzekkeresi alınarak Ankara Üniversitesi Saymanlık 
Müdürlüğüne (Dışkapı) yatırılacaktır. 

3 — ihale 25/11/1971 Perşembe günü 11.00 de Ankara Cebeci 
Hastanesi binasında Fakülte Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve eklerini havi dosya Sıhhiye'deki 
Merkez binası Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünde 8.30 - 16.00 saatleri 
arasmda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye iştirak için istekliler: 
a) 7.570 liralık geçici teminatının (banka mektuplarım limit da

hili Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığına) hitaben olması. 
b) 1971 yılı tasdikli ticaret ve sanayi odası belgesi. 
c) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan en 

az keşif miktarı kadar eksiltmeye girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini, teklif mektupları ile birlikte 2490 sayılı Kanunun ta
rifine göre kapalı zarfla koymaları lâzımdır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarını-25/11/1971 günü saat 10.00 a 
kadar Satın Alma Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. 

7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler 
kabul edilemez. 

ilân olunur. 10324 /4-1 

Taşova Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafeten Taşova Askerlik Şube 
Başkanlığı tarafından davalılar Esençay Köyünden Mustafa Usta ve 

Şahinler Köyünden Ali oğlu 1946 doğumlu Ali Şirin haklarında açılan 
tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında: 

Olayın davalılardan olan yukarıda açık kimliği yazılı Bekir Şer'in 
bunca aramalara rağmen adresi tespit ediemediğinden kendisine du
ruşma günü için davetiye tebliğ edilememiş olup bu defa kendisine du
ruşma gününün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan davalı Ali Şirin'in 19/11/1971 günü 1969/300 esas sayılı .davanın 
duruşmasında davalı sıfatiyle hazır bulunması gelmediği takdirde hak
kında gıyap karan çıkarılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 10250 

• — — 

Andırın Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1968/112 
K. No: 1971/71 
Hâkim: Yılmaz Çetinoğlu 16407 
Kâtip : Ali Ersoy 29 
Davacı: K. H. 
Suç: Or. K. Muh. 
Sanık hakkında 6831 sayılı Yasanın 91/1 inci maddesi gereğince 

cezalandırılması isteğiyle açılmış olan kamu davasının yapılan açık 
duruşması sonunda: 

Sanık hakkında neticeten 6831 sayılı Yasanın 91/1 inci maddesi 
gereğince 7 gün hapis ve 75 lira ağır para cezasıyle tecziyesine ve 7 
gün hapis cezasının 1 günü 10 lira hesabiyle paraya çevrilerek ve para 
cezasıyle toplanarak neticeten sanığın yüzkırkbeş lira ağır para ceza
sıyle cezalandırılmasına dair verilen gıyabî karar kendisine tebliğe 
gönderilmiş ve bilinen adresinden ayrılarak yeni adres de bırakmamış 
ve bu suretle tebligat yapılamadan tebligat mazbatasının iade edilmiş 
olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 29 uncu maddeleri ge
reğince hükmün Resmî Gazete ile ilân edilmek suretiyle tebliğ edil
mesine karar verilmiş olduğundan aynı Kanunun 31 inci maddesi ge
reğince hükmün gazete ile ilânından itibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 10224 

» 

Bor Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/92 
ihtar isteyen Tayyibe Cavh kocası olan Cemil Cavh'nm evi ve bir

liğini terk edip gittiğini ve bir daha dönmediğini iddia ile kararın teb
liğ tarihinden itibaren bir ay zarfında davalı eş eve dönmediği takdir
de ihtar isteyen tarafından boşanma davası açılabileceği. Medenî Ya
sanın 132 nci maddesi gereğince ihtarına ve kararın ilânen tebliğine 
karar verildi. 10274 

Ankara Onbirinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No: 1971/764 
Karar No : 1971/909 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 21/9/1971 ta

rihli ilâmı ile T. C. K . nun 565, 59, 647 S. K. nun 6 nci maddeleri gere
ğince 5 gün hafif hapis, 5 lira hafif para cezası, 5 gün meslekten men, 
tecil cezası ile hükümlü Hüsnü oğlu 1931 doğumlu Güngör Fıratlı hak
kındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendi
sine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilân olunur. 10026 

Esas No : 1970/1593 
Karar No : 1970/1231 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 28/12/1970 

tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 565/1-2, 647 S. K. nun 6 nci maddeleri ge
reğince bir gün hafif hapis, 3 Ura hafif para cezası, 3 gün meslekten 
men tecilli cezası ile hükümlü Kâzım oğlu 1941 doğumlu Ahmet Sinan 
Yücel hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı 
ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebli
ğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muha
taba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 10027 



Sahiıe : 4 (Resmî Gazete) 7 KASIM 1971 

Adalet Bakanlığından : 

Münhal Noterlik 
1970 yılı gayrisafî geliri 48.988 lira 46 kuruş olan Silivri Noterliği 

münhaldir. 
Noterlik Kanununun 7 nci maddesinde yazılı niteliklere sahip is

teklilerin gerekli belgeleri ile birlikte, ilân tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına 
başvurmaları lâzımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler, 
başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde 
nazara alınmaz. 

Noterliğe atanmayan isteklilere, istemlerinin sonucu hakkında Ba
kanlığımızca ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Hân olunur. 10172 

İzmir Beşinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/207 
K. No : 1971/1063 
Davacı : K. H . 
Sanık : İbrahim Çay, Hüseyin oğlu, 1957 doğumlu, İzmir'de ika

metgâhı belirsiz. 
Suç : Hırsızlık 
Kanun maddesi : TCK. nun 491/İlk - Son, 522, 54/3, 647 S. K. nun 

6 ncı maddeleri 
Hükmedilen ceza : Dört ay hapis. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat K a 
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

10132-2 

E. No : 1971/207 
K . No : 1971/1063 
Davacı : K. H . 
Sanık : İskender Ertürk, Güngör oğlu 1958 doğumlu, İzmir'de ika

metgâhı belirsiz. 
Suç : Hırsızlık 
Kanun maddesi: T.C.K. nun 491/îlk - Son, 522, ©47 S. K. nun 6 ncı 

maddeleri 
Hükmedilen ceza : Dört ay hapis 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda: 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat K a 
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarih
ten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

10132-3 
• 

İzmir Beşinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/1058 
izmir Valüigi tarafından feshi ve sicilden kaydının terkinine karar 

verilmesi talebi Ue aleyhine dava açılmış bulunan ve halen bulunduğu 
tebligata yarar adresi tespit edilemeyen İzmir'de Tepecik 1210 Sokakta 
4 numarada adres göstermiş olan «Kulüp Sönmez» adına başkanı Aziz 
Sönmezer'e; 

5/11/1971 günü saat 15,35 de mahkememizde hazır bulunması ge
rektiği bizzat tebliğ edümişcesine ilânen tebliğ olunur. 10132-4 

» 
Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1971/585 
Davacı Halil Korkmaz tarafından davalı Zübeyde Korkmaz aley-

îüne açılan boşanma davasının yapılan mahkemesinde : 
Dvah Zübeyde Korkmaz'ın adresi meçhul bulunduğundan adına 

davetiyenin Resmî Gazete ile Uân edilmesine karar verildiğinden adı ge
çenin duruşma günü olan 17/11/1971 Çarşamba günü saat 9.50 de biz

zat veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde gıyap kararı 
uygulanacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10170 
• 

Siirt Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/44 
K . No : 1971/109 
C. Savcı No : 1969/346 
Hâkim : Selma Ertuğrul 14060 
Kâtip : Cudi Fırat 
Sanık : Mustafa Çekmen, Mehmet oğlu, 25/6/1955 doğumlu, Eruh 

İlçesinin Merkez Mergi Köyünden olup Sürt'in Ulus Mahallesinde oturur. 
Suç : Geceleyin bina dahilinde hırsızlık 
Suç tarihi : 1/11/1969 
Yukarıda açık adresi yazılı Mustafa Çekmen'in Siirt Asliye Ceza 

Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda: 

Sanık Mustafa Çekmen'in, geceleyin bina dahilinde hırsızlık suçu 
usulen subuta erdiğinden eylemine uyan T. C. K . nun 492/1, 522/1, 54/3, 
59 ve 40 ncı maddeleri gereğince neticeten (Beş ay) müddetle hapsine 
ve tevkif ve tahliye tarihlerine nazaran cezanın infazına mahal olmadı
ğına ve (66) Ura (65) kuruş yargılama giderinin sanıktan tahsiline, 
30/7/1971 tarihinde karar verilmiş, olup, sanık bütün aramalara rağmen 
bulunamamış ve bu suretle gıyabî kararın da kendisine tebliği mümkün 
olmamış bulunduğundan, 7201 sayılı Yasa'nm 28 ve 29 uncu maddelerine 
tevfikan karar özetinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, aynı Yasa'nm 
31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm 
yapılmış sayılmasına ve tebliğ tarihinden bir hafta içinde temyiz edil
mediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılmasına, tahakkuk edecek ilân 
ücretinin dahi sanığa tahmiline, 19/10/1971 tarih ve 1971/14 müteferrik 
sayı ile karar verilmiş bulunduğu ilânen tebliğ olunur. 10152 

• 

Ankara 4. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/697 
Davacı Galip Oğuz vekili Av. Nedim Çağlar tarafından Ankara 

Dikmen Gazino Yanı No. 84 de ikamet eden Emin aleyhine ikame olu
nan imarın 7281 ada 35, 36 parsel, 7282 ada 9, 10, 11 parsel sayılı gay-
rimenkullerin satış suretiyle ortaklığının giderilmesi davasının yapüan 
açık duruşması sırasında : Davalının yukarıdaki adresine çıkarılan teb
ligat bilâ tebliğ iade eidlmiş ve emniyet marifetiyle yaptırılan tahkikata 
rağmen yeni adresi de tespit edilememiş olduğundan ilânen tebligat ya
pılmasına karar verilmiş ve duruşma 7/12/1971 günü saat 9.30 a ta
lik edilmiştir. Tayin edilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya 
bir temsilci göndermediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı çıkarıla
cağı davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 

10168 

Yenimahalle Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/144 
Cahit Sirer tarafından Kadriye Tahaoğlu, Turan Alpan, Orhan A l -

pan ve Fuat Gerçek aleyhine açılan vasiyetname davasmm yapılan du
ruşmasında : 

Varis Rabia Gerçeker'in adresi bulunamadığından Resmî Gazete 
ile ilânına karar verümiş olup Zehra Kocaker'in vasiyetnamesi hakkında 
bir yıl içinde iptal veya tenkis davası açılmadığı takdirde vasiyetname
nin infazına karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 10169 

• 

Ankara 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Dolandırıcılık suçundan Ankara 7 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 
7/6/1971 gün ve 1969/785 esas, 1971/388 karar sayılı ilâmı ile 3 sene 
müddetle hapis ve 3750 lira ağır para cezasına hükümlü İbrahim Feh
mi Sungur, kararın tebliği için bütün aramalara rağmen bulunamadı
ğından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri 
gereğince 15 gün sonra tebUğ yerine kaim olmak üzere ilânına karar 
verilmiştir. 10180 
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