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K A N U N 

Kuzey Atlantik Anıtlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin 
katı lmasına dair Kanun 

K a n u n No: 5886 Kabul tarihi: 18/2/1952 

Madde 1 — Vaşington'da 4 Nisan 1949 tarihinde imza edilen Ku
zey Atlantik Antlaşması ile buna ek 17 Ekim 1951 tarihli Londra Pro
tokolü kabul edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18/2/1952 

Belçika, Kanalda, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, 
Hollânda, Norveç, Portekiz, İngiltere ve Amerika Birleşik Dev

letleri arasında 4 Nisan 1949 da Vaşinıgton'da imzalananı 
Kuzey Atlantik Anıtlaşması 

İşbu Antlaşmaya Taraf olan Devletler, 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının gaye ve prensiplerine inançlarını 

ve bütün milletler ve hükümetlerle barış halinde yaşamak arzularını te
yit eyliyerek, 

Milletlerinin, demokrasi prensipleriyle fert hürriyetleri ve hukukun 
hükümranlığı üzerine müesses bulunan hürriyetlerim, müşterek miras
larını ve medeniyetlerini korumaya karar vererek, 

Kuzey Atlantik Bölgesinde refah ve istikrarın gelişmesine yardım 
etmek arzusunu besliyerek. 

Müşterek müdafaaları ve barış ve güvenliğin korunması için gayret
lerini birleştirmeye azmederek, 

İşbu Kuzey Atlantik Antlaşması üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasında kararlaşmış olduğu üzere, Ta

raflar, dâhil olabilecekleri bilûmum milletlerarası İhtilâfları, milletlerara-
«ı barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye koymıyayacak surette barışçı 
yollarla halletmeyi ve milletlerarası münasebetlerinde, Birleşmiş Milletle

rin gayeleriyle her hangi bir surtle telif edilemiyecek tehdit veya kuv-
vet istimalinden çekinmeyi taahhüt ederler. 

I 
| Madde — S 

I Taraflar, kendi hür müesseselerini takviye, bu müesseselerini istinat 
ettiği prensiplerin daha iyi anlaşılmasını temin ve istikrar ve refahı sağ-

I lamaya has şartları geliştirmek suretiyle milletlerarası muslihane ve 
j dostane münasebetlerin inkişafına yardım eyllyeceklerdlr. Taraflar, bey-

nelmilel iktisadi siyasetlerindeki bütün aykırılıkları izaleye çalışacaklar 
j ve içlerinden her biri veya hepsi arasında iktisadi İşbirliğini teşvik ey-
eyliceceklerdir. 

Madde — 3 
İşbu Antlaşmanın gayelerinin daha müessir bir şekilde tahakku

kunu temin için Taraflar, kendi, hususi vasıtalarını geliştirmek ve bir
birlerine karşılıklı yardımlarda bulunmak suretiyle, münferiden ve müc-
temian, devamlı ve fülî olarak hareket edip bir silâhlı tecavüze karşı 
münferit ve müşterek mukavemet kudretlerini idame ve tezyit eyliyecek-
lerdir. 

Madde — 4 

içlerinden her hangi birinin mülki tamamiyetinin, siyasi istiklâlinin 
veya güvenliğinin, Taraflardan birinin fikrince, tehdit altında bulunması 
halinde, Taraflar birbirleriyle istişare eyliyeceklerdir. 

Madde — 5 

Taraflar, içlerinden birine veya birkaçına karşı Avrupa'da veya Ku
zey Amerika'da vâki olacak silahlı bir tecavüzün bütün Taraflara tevcih 
edilmiş bir tecavüz addedilmesi ve binnetice Taraflardan her birinin, böy
le bir tecavüzün vukuu halinde, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51 İnci 
maddesiyle tanınan münferit veya müşterek meşru müdafaa hakkım kul
lanarak, Kuzey Atlantik Bölgesinde güvenliği yeniden tesis ve temin lçln 
silâhlı kuvvet istimali de dâhil olmak üzere, lüzumlu göreceği harekete, 
münferiden ve diğer Taraflarla mutabakat halinde, hemen tevessül et
mek suretiyle tecavüze uğrayan Taraf veya Taraflara yardım eylemesi 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

Bu mahiyette olan her silâhlı tecavüz ve bunun neticesinde alınan 
her tedbir derhal Güvenlik Konseyinin ıttılaına arzolunacaktır. Bu 
tedbirler, Güvenlik Konseyinin milletlerarası barış ve güvenliği yeniden 
tesis ve idame İçin lâzım tedbirleri alması ile nihayet bulacaktır. 

T.C. 

işbu Kuzey Atlantik Antlaşması üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 
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Madde — 6 

Taraflardan birinin Avrupa veya Kuzey Amerika'daki ülkesine, 
Fransa'nın Cezayir vilâyetlerine, Taraflardan her hangi birinin Avrupa-
dakl işgal kuvvetlerine, Kuzey Atlantik Bölgesinde Seretan Medarının 
kuzeyinde olup Taraflardan birinin hakkı kazasına tabi bulunan 
adalara veya aynı bölgede Taraflardan birinin gemi veya uçaklarına 
karşı yapılan bir silâhlı tecavüz, Taraflardan birine veya bir kaçına karşı 
yapılmış bir silâhlı tecavüz addedilip 5 ıncı maddenin tatbikim ıcabetti-
recektlr. 

Madde — 7 

İşbu Antlaşma, Birleşmiş Milletlere üye olan Tarafların Birleşmiş 
Milletler Antlaşmasından mütevellit hak ve vecibelerini, yahut millet
lerarası barış ve güvenliğin muhafazasında Güvenlik Konseyinin aslî me
suliyetini haleldar etmez ve her hangi bir şekilde haleldar ediyor gibi 
tefsir olunamaz. 

Madde — 8 

Taraflardan her biri, kendisiyle diğer her hangi bir Taraf veya diğer 
her hangi bir Devlet arasında halen meriyette bulunan Milletlerarası 
taahhütlerden hiç birinin işbu Antlaşma ahkâmına mugayir olmadığını 
beyan ve Antlaşmaya aykırı her hangi bir Milletlerarası taahhüde giriş
memek vecibesini tekabbül eyler. 

Madde — 9 
İşbu madde ile Taraflar, Antlaşmanın tatbikatına mütaallik mese

lelerde salâhiyettar olmak üzere, içinde Âkitlerden her birinin temsil 
olunacağı bir Konsey ihdas ederler. Konsey her an ve süratle toplanabi
lecek şekilde teşkilâtlandırılacaktır. Konsey lüzumlu olabilecek tâlı te
şekkülleri kuracak; bilhassa, 3 ve 5 inci maddelerin tatbiki için alınacak 
tedbirleri tavsiye eyliyecek olan bir Müdafaa Komitesini hemen tesis eyli-
yecektir. 

Madde — 10 

Taraflar, işbu Antlaşmanın prensiplerinin gelişmesine ve Kuzey 
Atlantik Bölgesinin güvenliğine yardım edebilecek durumdaki diğer her 
Avrupa Devletini Antlaşmaya iltihaka, oy birliğiyle, davet edebilirler. 
Bu suretle davet olunan her devlet kendi iltihak vesikasını Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetine tevdi etmekle Antlaşmaya Taraf olabilir. 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti her iltihak vasikasınm tevdiinden 
Taraflardan her birini haberdar eyliyecektir. 

Madde — 11 

Bu Antlaşma Taraflarca kendi Anayasaları kaidelerine tevfikan 
tasdik ve hükümleri ona göre tatbik olunacaktır. Tasdiknameler, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetine mümkün olduğu kadar çabuk tevdi 
edilecek, mezkûr Hükümet her tasdiknamenin tevdiinden diğer bilcümle 
mümzl devletleri haberdar eyliyecektir. 

Antlaşma, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 
Lüksemburg, Holânda ve ingiltere dâhil olmak üzere, mümzı Devletlerin 
çoğunluğunun tasdiknameleri tevdi olunur olunmaz, tasdik eden Devletler 
arasında meriyete girecek ve diğer mümzi Devletler için tasdiknamelerin 
tevdii günü vacibüttatbik olacaktır. 

Madde — 12 

Antlaşma 10 sene meriyette kaldıktan sonra veya muahhar bir ta
rihte, Taraflar, içlerinden birinin talebi üzerine, milletlerarası barış ve 
güvenliğin idamesi için Birleşmiş Milletler Antlaşmasına tevfikan akte-
dilmlş bulunan gerek mıntakavî, gerek cihanşümul mahiyetteki tertiple
rin tekâmülü de dâhil olmak üzere, Kuzey Atlantik Bölgesinde o tarihte 
barışa ve güvenliğe müessir âmilleri nazarı itibara alarak, Antlaşmanın 
tâdili hususunda yekdiğeriyle istişarede bulunacaklardır. 

Madde — 13 

Antlaşma 20 sene meriyette kaldıktan sonra, Taraflardan her biri, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine feshi ihbar ettiği tarihten bir 

sene sonra, kendisine taallûku itibariyle Antlaşmaya nihayet verebile
cektir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, her fesıhnamenin tevdiini 
diğer Akitlere bildirecektir. 

Madde — 14 

Fransızca ve ingilizce metinleri aynı derecede muteber olan bu Ant
laşma, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Hazinei Evrakına tevdi 
edilecektir Tasdikli suretleri bu Hükümet tarafından diğer mümzi Dev
letler Hükümetlerine verilecektir. 

Yunanistan ile Türkiye'nin Kuzey Atlantik 
Antlaşmasına iltihakına mütedair 

PROTOKOL 

4 Nisan 1949 da Vaşington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşma
sına Taraf olan Devletler Kuzey Atlantik Bölgesi güvenliğinin, Yunanis
tan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyetinin işbu Antlaşmaya iltihakiyle' ar
tacağına kanı bulunmakla, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 
İşbu Protokolün yürürlüğe girmesiyle, Amerika Birleşik Devletleri 

Hükümeti, bilûmum Taraflar namına, Yunanistan Kırallığı Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, bu Protokolün ikinci maddesiyle mu
addel şeklini alacak olan Kuzey Atlantik Antlaşmasına iltihak için bir 
davetiye gönderecektir. Bunu mütaakıp, Yunanistan Kırallığı ile Türkiye 
Cumhuriyetinden her biri, iltihak vesikasını Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine tevdi eylemesi tarihinde, Antlaşmanın 10 uncu maddesine 
tevfikan, işbu Antlaşmaya Taraf olacaktır. 

Madde — 2 

Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf olması 
halinde, Antlaşmanın 6 ncı maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
iltihak vesikasını Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tevdi eylemesi 
tarihinden itibaren, aşağıdaki şekil'de tadil edilmiş olacaktır: 

ı) Taraflardan birinin Avrupa veya Kuzey Amerika'daki ülkesine 
yahut Fransa'nın Cezayir vilâyetlerine, Türkiye Ülkesine, yahut Kuzey 
Atlantik Bölgesinde Seretan Medarının kuzeyinde olup Taraflardan her 
hangi birinin hakkı kazasına tabı bulunan adalara, 

ü) Taraflardan her hangi birinin işbu ülkelerde veya bu ülkeler 
üzerinde yahut Avrupa'nın, Antlaşma yürürlüğe girdiği tarihte, Taraf
lardan her hangi birinin işgal kuvvetlerinin konaklamış olduğu diğer 
her hangi bir bölgesinde veya Akdeniz'de yahut Seretan Medarının kuze
yinde kalan Kuzey Atlantik Bölgesindeki kuvvetlerine, gemilerine veya 
uçaklarına yapılan bir silâhlı tecavüz, 

Taraflardan birine veya birkaçına karşı yapılmış bir silâhlı tecavüz 
addedilip 5 inci maddenin tatbikim icabettırecektir. 

Madde — 3 

işbu Protokol Kuzey Atlantik Antlaşmasına, Taraf olan Devletler
den her birinin kabulünü Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tebliğ 
etmesiyle yürürlüğe girecektir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
bu tebliğlerden her birinin alındığı tarihi ve işbu Protokolün yürürlüğe 
girdiği tarihi Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf olan bilûmum Devlet-
lere bildirecektir. 

Madde — 4 

Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteber olan işbu 
Protokol, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Hazinei Evrakına tevdi 
olunacaktır. Mezkûr Hükümet, Protokolün musaddak suretlerini Kuzey 
Atlantik Antlaşmasına Taraf olan diğer bilûmum Devletlere verecektir. 

Yukardaki hükümleri tasdıkan, adlan aşağıda yazılı murahhaslar 
işbu Protokolü imzalamışlardır. 

17 Ekim 1951 de Londra'da tanzim edilmiştir. 
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Adalet Bakanlığından : 

K A R A R 
Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair olan kanunun 2020 sayılı ka

nunla değişen beşinci maddesini tadil eden 5859 sayılı kanunun dördüncü, 
maddesinde: (dairelerden birine sene içinde gelen işler mûtad çalışma
larla karşılanamıyacak derecede çok olursa takvim senesi başında Yar
gıtay Birinci Başkanlığının Başkanlığı altında cezaya ait işlerde Yargıtay 
Ceza Daireleri Başkanlarından teşekkül eden kurul tarafından dairelerin 
görmekte oldukları iş münasebeti gözetilerek o dairenin bir kısım vazifesi 
nevi ve mahiyeti itibariyle tamamen diğer bir daireye verileceği) tas
rih edilmiş olması hasebiyle kanunun verdiği bu yetkiye istinaden 24 
Ocak 1952 günü toplanan kurulumuzca: Yargıtay ceza dairelerine gelen 
İş adedi ve işlerin münasebet dereceleri gözden geçirildikten sonra tem
yiz tetkikatı Üçüncü Ceza Dairesinin görevine dâhil bulunan ve 1952 se
nesinde Yargıtaya gelecek olan İşlerden müstakillen gümrük resmine tabi 
eşya kaçakçılığı ve gümrük kaçakçılığı suçu ile birlikte işlenen inhisara 
tabi eşya kaçakçılığı suçlarına ait dâvalar ile gümrük ceza kararname
lerine vâki itirazların tetkikına dair olan dâvalara ve 3437 sayılı Tütün 

ve Tütün İnhisarları Kanunu gereğince tutun zimmetini teslim etmeyeni 
tütün ekicileri hakkındaki dâvalara ait büküm ve kararların temyizen in
celenmesinin Yargıtay Beşinci Ceza Dairesince ve 2311 sayılı gayrimen-
kule tecavüzün define dair olan kanuna muhalefet suçlarına taallûk eden 
dâvalara mütedair hüküm ve kararların temyizen tetkikinin Yargıtay 
Dördüncü Ceza Dairesince icrası muvafık görüldüğüne ve keyfiyetin 
Adalet Bakanlığına arzına oybirliğiyle karar verildi. 

24/1/952 

1. C. Bşk. 4. C. Bşk. 

Selim Nafiz Akyollu Necmettin Zahir Sencer 

Birinci Başkan Y. 
3. C. Bşk. 

İbrahim Ethem Ertem 

5 C. Bşk. 
Haydar Yücekök 

2. C. Bşk. 
Arif Güngören 

TEBLİĞLER 
Orman Genel Müdürlüğü 13 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu 

Başkanlığından: 

İnebolu İlçesi Adar Köyü ile ilgili Ayrinialtı o r m a n ı n iç ve dış sınırının tahdit kısa dayanağı 

Ayinialti Ormanının dış sınırı : 
Uluçay kenarındaki 1529 sayılı sınır noktasına birleşen ve Ayıini 

yolunda bulunan 3513 sayılı sınır noktasından işe başlanarak Arka mev
kiindeki 3514 - 3520 sayılı sınır noktalarından geçen ve Ayıini mevki
indeki 3521 • 3537 sayılı sınır noktasına kadar sağ tarafında orman, 
sol tarafında Emine, Salih Maraz, Sait Ali Kırkbeş, Azize Kırkbeş, Dur
muş ve Ali Osman Sinan, Abdullah Karagöz, Mehmet Maraz, Salih Ka
ragöz arazileri bulunan hat takibedilmiş ve Adar Köyü ile Karabey 
Köyü hududu üzerinde bulunan 3537 sayılı sınır noktasında Ayıinialtı 
Ormanının Adar Köyü ile ilgili dış sınırının tahdidi bitirilmiştir. 

Adar Köyünün arazileriyle alâkalı Ayıinialtı Ormanının sınırları 
Orman Kanununun orman saydığı sahalar esas tutularak Tahdit ve Tes
cil Talimatnamesine göre zabıt defterinde kayıtlı zaviye ve tullarla tâyin, 
tabii ve suni işaretlerle tesbit edilmiştir. 

Mezkûr ormanın Adar Köyü arazileriyle alâkalı sınırlarının tahdidini 
neticelendiren zabıtlardan çıkarılan işbu hulâsa on bin mikyaslı krokisiyle 
birlikte ve şahsan tebliğ hükmünde köyün münasip yerine asılmak su
retiyle ilân ve tebliğ olunur. 

13. No. lu O. T. K. Başkanı Ormancı Üye Kâtip 
Hamdi Balkan Hamdi Elcik Mahir Tiryaki 

1253 

Orman Genel Müdürlüğü ]3 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu 
Başkanlığından: 

İnebolu İlçesi Soğukpınar Köyü hudutları dâhilinde 
bulunan Kuztepe Devlet ormanı iş ve dış 

sınırlarının tahdit kısa dayanağı 

Kuztepe ormanının dış sınırı-
Soğukpınar Köyü ile Niditye Köyü hududu üzerinde Tepe mevkiin

de Eimrullah Kaba tarlası kenarındaki 3037 numaradan başlıyarak Tepe-
tarla yolu kenarındaki 3046 numaraya kadar solunda Emrullah Kaba, 
Mehmet özcan, Mustafa Tun, Mehmet özcan, Mehmet Çakılcı arazileri, 
sağında orman bulunan hat takip edilerek Kuzdağı eteği kenarındaki 
3050 numaraya kadar solunda Emrullah Kaba, Mehmet Çakılcı arazisi, 
sağında aynı orman bulunan hat takıp edilerek yine Soğukpınar Köyü ile 
Niditye Köyü hududu üzerindeki 3057 numaraya kadar solunda Meh
met çakılcı, Emrullah Kaba, Salih Çakılcı arazileri bulunan, sağı aynı 
şekilde orman olan hat takip edilerek 3057 numaraya varılmış ve Kuz
tepe ormanının Soğukpınar Köyü ile ilgili dış sınırının tahdidi bitiril
miştir. 

Soğukpınar Köyünün arazileriyle alâkalı Kuztepe ormanının sınır
ları Orman Kanununun orman saydığı sahalar esas tutularak Orman 
Tahdit ve Tescil Talimatnamesine göre zabıt defterinde kayıtlı zaviye 
ve tullerle tâyin, tabii ve suni işaretlerle tesbit edilmiştir. 

Mezkûr ormanın Soğukpınar Köyü arazileriyle alâkalı sınırlarının 
tahdidini neticelendiren zabıtlardan çıkarılan işbu hulâsa on bin mik
yaslı krokisiyle birlikte ve şahsen tebliğ hükmünde köyün münasip ye
rine asılmak suretiyle ilân ve tebliğ olunur. 

13. No. lu O. T. K. Başkanı Ormancı Üye Kâtip 
Hamdi Balkan Hamdi Elcik Mahir Tiryaki 

— — — — * • • - — — — — 

İLÂNLAR 
Zile Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 951/475 
Karar : 951/571 
Zile'nin Molla Yahya Mahallesinden Atodurraihman oğlu Hulusi Kı-

eak ve Mehmet Kısak tarafından açılan soyadı tashihi dâvasının cari mu-
hak em esinde : 

Dâvâlıların soyadının !(Agcaoğlu) olarak düzeltilmesine karar veril
diği İlân olunur. 

626 

Saray Asliye Hukuk Yargıçlığımdan : 

951/27 
Saray Tapu Memurluğu tarafından Göçerler Köyünden Kâmil oğlu 

İsmail ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali dâvasının yapılmakta 
olan duruşmasında, davalı Ismailin ikametgâh adresi meçhul bulundu
ğundan ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ve duruşma 6/3/1952 
Perşembe günü saat 10 a talikma karar verilmiş olduğundan tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

628 

ie ve dış sınmmm tahdit (kısa dayamağs 
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Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından: 

Dikilmiş Muhafaza Memuru elbiseni alınacaktır. 
1 — 100 takımı atlı ve 1400 takımı yaya olmak üzere 1500 takım 

dikilmiş muhafaza memuru yazlık elbisesi kapalı zaıf usulü ile satmalı-
ııacalktır. 

2 — Bir takım elbise, bir ceket bir pantolon ve bir kasketten iba
rettir. 

3 — Tasarlanan bedel bir takımı 37 lira hesabiyle tamamı 55.500 
lira olup geçici teminatı 4.025 liradır. 

Mühürlü nıupmnesiyle şatname her gün Komisyonda görülür. 
Kapalı zarf eksiltmesi 7 Mart 1952 Cuma günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat öncesine kadar kapalı zarf 

teklif mektuplarını Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Merkez Satmalıma Komisyonuna vermeleri. 

694 / 4-1 

Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasına dâhil memleketlerde imal edilen 
muhtelif kudrette Grader ve 65 Fren beygir kuvvetinden büyük motörler-
(Jp mücehhez traktörler ile bu traktörlere uygun Scraper, Buldozer ve Angl-
Ûozer imal eden fabrikaların bu cins maımullerini tanıtacak katalog, 
broşür ve diğer bütün belgelerini 31 Mart 1952 akşamına kadar Karayol
ları Genel Müdürlüğüne tevdi etmeleri rica olunur. 
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Kınık Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

951/386 
«» poyracık Köyünden Hacı Mehmet kızı Fatma Bayındır'ın ad

resi meçhul kocası Hulusi Bayındır aleyhine açmış olduğu boşanma dâ
vasının 4/12/1951 tarihli duruşmasında, dâvâlının adresinin meçhul bulun
masından ötürü tebligatın ilânen yapılmasına ve duruşmanın 21/1/1952 
gününe bırakılmasına dair verilen karar üzerine tebligat İlânen yapıl
mış ve dâvâlı belirli duruşma gününde mahkemeye gelmemiş ve ka
nuni bir vekil de göndermemiş olduğundan davacının dâvasını ispat ede
ceğinden bahisle ilânen gıyap kararının tebliğine ve duruşmanın 18/3/1952 
Salı günü saat 10 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan karar gere
ğince dâvâlı Hulusi Bayındır'ın duruşma günü olan 18/3/1952 tarihine ras-
lıyan Salı günü saat 10 da mahkemede hazır bulunması veya kanuni bir 
vekil gönderip kendisini temsil ettirmesi, mahkemede hazır bulunmadığı 
veya kanuni bir vekil gönderip kendisini temsil ettirmediği takdirde du
ruşmaya gıyaben devam olunacağı gıyap kararına kaim olmak üzere ilân 
olunur. 
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Gaziantep 2 nci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas :ı 952/60 
Akyol Mahallesinden Halit eşi İslim ve Fazlı ve Kemal ve Ahmet ve 

Asya vekilleri Avukat Nail Bilen ve Ahmet özden ile Akyol Mahallesinden 
Şemseddin oğlu Kâmil ve aynı mahalleden Sabri oğlu Mustafa ve aynı 
mahalleden Sa.brl kızı Mürüvet ve'diğer dâvâlılar arasında yapılan tapu 
kayıt iptali dâvasının yargılamasında : 

Yukarda adları geçen dâvâlı Kâmil, Mustafa ve Mürüvet'in ikamet
gâhları meçhul olması dolayısıyle dâva dilekçeleri tebliğ edilemediğinden 
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adı geçenler hakkında dâva dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş 
olmakla adı geçenlerin 7/3/1952 tarihinde saat 9 da Gaziantep 2 nci As
liye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları, gelmedikleri takdirde bir 
vekil g ö n d e r m e d i husufunda davetiye yerme kaim olmak üzere üân 
olunur. 
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• 
Elmalı Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Doscya No : 1951/267 
Elmalı'nın Kocapmar Köyünden Osman oğlu Ömer Sarıbaş tarafın

dan karısı Bayram kızı Hatice aleyhine ikame olunan ihtar dâvasının ya
pılan yargılamasında : 

Dâvâlı Hatice Sarıbaş namına çıkarılan davetiyenin tebliğ edileme
diği ve C. Savcılığınca yaptırılan tahkikata rağmen bulunduğu yer tesbit 
olunamadığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla Ha
tice'nin duruşmanın bırakıldığı 10 Mart 1952 Pazartesi saat 10 da mah
kemede hazır bulunması lüzumu dilekçenin ve davetiyenin tebliği maka
mına kaim olmak üzere ilân olunur. 
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• 
Zile Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

951/356 
Davacı, Zıle'nin Mmarei Sağır Mahallesinde mukim Hüseyin oğiıu 

Sadık Çıkrıkçı vekili Avukat Ziyaettin Yahlıer tarafından Şeyhkulu Ma-
halles nden Ali Boçalk ve Ummügülsüm kızı Şaziye ve Minarei Sağir Ma
hallesinden Hüseyin Çıkrıkçı aleyhine açılan tescil ve meni müdahale 
dâvasında davalılardan TJmmügülsüm'ün adı esi belli olmadığından ilânen 
tebligat yapılmasına ve duruşma günü olan 21/2/1952 gününde Zile Sulh 
Hukuk Mahkemesine başvurması tebliğ yerine kaim olmak üzere İlân 
olunur. 
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• 

Adıyaman Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

47/214 
Adıyaman İlçesinin Musalla Mahallesinden Gani Kızılyaprak karısı 

Ganime Kızılyaprak tarafından kocası aynı mahalleden olup Ankara'da 
Hergele Meydanında Erciş Lokantasında işçi Gani Kızılyaprak aleyhine 
ikame olunan boşanma dâvasının yapılan duruşması sonunda: 

Resmen evli bulunan tarafların müşterek hayatı çekilmez bir hale 
koyacak derecede geçimsizlikleri bulunduğu ve hatta bu sebeple dâvâlı 
Gani Kızılyaprağın müşterek evi terkle ahher yerlere gittiği ve bu hal 
İle tarafların karı koca olarak bir çatı altında imrarı hayat edemiye-
cekleri netice ve kanaatma varılmış olmasına mebni davacı ile davalının 
Kanunu Medeninin 134 üncü maddesi hükmüne tevfikan boşanmalarına 
ve vâki geçimsizlikte kabahatin taraflardan hangisine kabili isnat ol
duğu kesin olarak malûm bulunmadığından nafaka ve ayrılık müddeti 
tâyin ne m ı hal olmadığına ve dâva arzuhalinde bildirilen küçüğün nüfusta 
müseccel bulunmadığı Nüfus Memurluğu cevabi yazılarından zahir ol
makla bu hususta bir karar ittihazına mahal olmadığına ve mesarifi mu
hakemenin davalıya tahmiline ve işbu boşanma kararının gıyap karan 
tebliğ olunan Resmî Gazete ile davalıya tebliğ olunmasına 4/12/1951 ta
rih ve 47/214 sayı ile karar verilmiş olduğundan işbu hükmün ilân ta
rihinden itibaren on beş gün zarfında temyiz edilmediği takdirde ke
sinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 
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(Resmi Gazete) 

A B O N E Ş A R T L A R I : Yıllık abone bedeli Ankara için 15, İller için 18, Yabancı memleketler için 30 liradır. Abone kayıt olun
mak isteyenlerin ya bedelini mahallî maîsandığına yatırarak makbuzunu veya parayı (makbuz pulu için 4 kuruşun da ilâvesiyle) doğrudan 
doğruya postayla Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü namına gönderroele'-i A e keyfiyeti bir yazı ile bildirmeleri lâzımdır. 

T. B. M. M. nin bir toplantı yılma ait Tutanak Dergileri bir ydhk saydır. Resmî Gazeteye Tutanak Dergisi ile birlikte abone 
kaydolunduğu takdirde abone bedeli iki misline çıkardır. Postadaki kayıplardan mesuliyet kabul olunmaz. 

İ L Â N Ş A R T L A R I î Resmî ilânların şatomdan 10 kuruş, Hususi ilânların şatomdan 20 kuru? ücret alınır. 100 kuruştan fazla 
ödemeler 4 kuruşluk makbuz puluna tabidir. 

Günü geçmiş nüshaların fiyatı (25) kuruştur. 

^asbakanbk Bevlc* Matbaan 
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