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Esas Sayısı: 1971/9 
Karar Sayısı : 1971/18 
Karar Günü: 11/2/1971 
İstemde bulunan: Ahmet Özkan, Emekli Uzman Jandarma Çavuşu; 

Kurtuluş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 25. Sokak No. 12/1 - Aydın. 
İstemin konusu: 24/6/1965 günlü, 635 sayılı Uzman Jandarma K a 

nununun 17. ve 18. maddeleriyle, emeklilik işlerine ilişkin "Bakanlar Ku
rulu Kararının Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptallerine ka
rar verilmesi istenilmiştir. 

İnceleme: 
Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca 11/2/1971 

gününde ilk inceleme için yaptığı toplantıda, işin niteliği yönünden başka 
bir güne bırakılmasına gerek görülmeyerek incelemenin sürdürülmesine 
oybirliği ile karar verildikten sonra, dilekçe ve rapor okundu; gereği 
görüşülüp düşünüldü: 

1 — Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası aça
bilecekler Anayasa'nın 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar
gılama Usulleri Hakkındaki 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 21. 
maddelerinde açıkça gösterilmiştir. İstemde bulunan bu maddelerde sa
yılanlardan değildir. Bu nedenle 635 sayılı Kanuna ilişkin istemin, istem
de bulunanın yetkisizliği yönünden reddi gerekir; 

2 — Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri, Anayasa'nın 147. 
ve 44 sayılı Kanunun 20. maddelerinde gösterilmiştir. Bakanlar Kurulu 
kararının iptaline ilişkin istem, mahkemenin görevine girmemektedir. 
Bu nedenle bu yöne ilişkin dilekçenin 44 sayılı Kanunun 42. maddesi uya
rınca, görev yönünden reddi gerekir. 

Sonuç: 
Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, 635 sayılı Kanunim anılan 

maddelerine ilişkin istemin, istemde bulunanın yetkisizliği yönünden di
lekçenin Bakanlar Kurulu kararma ilişkin istemle ilgili bölümünün de 
görev yönünden reddine, işbu kararın istemde bulunana tebliğine 
11/2/1971 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan 
Hakkı Ketenoğlu 

Üye 
Avni Givda 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 

Üye 
Celâlettin Kuralmen 

Üye 
Fazıl Uluocak 

Üye 
Nuri Vlgenalp 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 

Üye 
Muhittin Taylan 

Üye 
Ziya önel 

Üye 

Üye 
Sait Koçak 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Kâni Vrana 

Muhittin Gürün Lûtfi Ömerbaş Ahmet H. Boyacıoğlu 

Esas Sayısı: 1971/10; 
Karar Sayısı: 1971/191 

Karar Günü: 11/2/1971 
İstemde bulunan: Şaban Bahadır, Pınarbaşı İlçesi Tahrirat Kâtibi. 

İstemin Konusu: «İstiklâl madalyası verilmiş bulunanlara vatanî 
hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması» hakkındaki 1005 sayılı K a 
nunun Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi is
tenilmiştir. 

İnceleme: 

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca 11/2/1971 
gününde ilk inceleme için yaptığı toplantıda, işin niteliği yönünden baş
ka bir güne bırakılmasına gerek görülmeyerek incelemenin sürdürülme
sine oybirliği ile karar verildikten sonra, dilekçe ve rapor okundu; ge
reği görüşülüp düşünüldü: 

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabile
cekler Anayasa'nın 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 günlü, 44 "sayılı Kanunun 21. mad
delerinde açıkça gösterilmiştir. İstemde bulunan bu maddelerde sayılan
lardan değildir. Bu nedenle istemin, istemde bulunanın yetkisizliği yö
nünden reddi gerekir. 

Sonuç: Anayasa'nın 149. ve 44 sayılı Kanunun 21. maddelerine uy
mayan istemin istemde bulunanın yetkisizliği yönünden reddine, -işbu ka
rarın kendisine tebliğine 11/2/1971 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan 

Hakkı Ketenoğlu 

Üye 

Avni Givda 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 

Celâlettin Kuralmen 

Üye 

Fazıl Uluocak 

Üye 

Nuri Ülgenalp 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 

Muhittin Taylan 

Üye 
Ziya önel 

Üye 

Sait Koçak 

Üye 

Şahap Arıç 

Üye 
Kâni Vrana 

Üye 

Muhittin Gürün 

Üye 

Lûtfi Ömerbaş 

Üye 

Ahmet H. Boyacıoğlu 



Sahife: 2 (Resmî Gazete) 14 MART 1971 

Karar Sayısı: 7/1871 

27/1/1971 tarihinde süresi dolan ve emekli olarak istihdam edil
mekte olan TCDD Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi Sa
bahattin Baydur'dan boşalan üyeliğe, PTT Genel Müdürü (Yönetim 
Kurulu Başkanı) Necmi özgür'ün atanması ve bu suretle açılan PTT 
Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına da PTT Genel Müdür 
Yardımcısı Necdet Tanay'm vekâleten atanması; Ulaştırma Bakanlığının 
30/1/1971 tarih ve 762 sayılı yazısı üzerine, 440 sayılı Kanunun 8 ve 
10 uncu ve bu kanuna ait Tüzüğün 31 inci maddelerine göre, Bakanlar 
Kurulunca 30/1/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Adalet Bakanı 
Y. Z. ÖNDER 

Dışişleri Bakanı 
İ. S- ÇAĞLAYANGİL 

Ticaret Bakanı 
G. TİTREK 

Devlet Bakanı 
H- DlNÇER 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Devlet Bakanı 
T- BİLGİN 

Millî Savunma Bakanı 
A- TOPALOĞLU 

İçişleri Bakanı 
H. MENTESEOĞLU 

Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık, Bakanı 
M. EREZ O. OĞUZ T- GÜLEZ 

Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tek. Bakanı 
V- Â. ÖZKAN A-İ. BİRİNCİOĞLU 

Tarım Bakanı 
İ. ERTEM 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı 
O. TUĞRUL S. ÖZTÜRK S. KİLİÇ 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. CEVHERİ 

Orman Bakanı 
H. ÖZALP 

İmar ve İskân Bakanı 
H. NAKİBOĞLU 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
N. MENTEŞE 

Köy işleri Bakanı 
T. KAPANLİ 

Gençlik ve Spor Bakanı 
İ. SEZGİN 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 9122 

1 — Edirne i l i Keşan İlçesinin Yerlisu Bucağına bağlı Çamlıca 
Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin '22/2/1971 
tarih ve 1971/110-112 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —-Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

27/2/1971 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
H. MENTESEOĞLU 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Karar Sayısı: 9121 
1 — Kütahya İli Simav ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Beyce 

Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/2/1971 
tarih ve 1971/89-59 sayılı Kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL H. MENTESEOĞLU 

Karar Sayısı: 9123 

1 — Elazığ İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Yurtbaşı 
Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 3/2/1971 tarih 

ve 1971/47-49 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

Başbakan 
S. DEMİREL 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SUNAY 

İçişleri Bakanı 
H. MENTESEOĞLU 

Karar Sayısı: 9124 
1 — Ankara i l i Çubuk İlçesine bağlı Akyurt Bucağının Merkezi 

Akyurt Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
22/2/1971 tarih ve 1971/116-116 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
H. MENTESEOĞLU 

Karar Sayısı: 9125 
1 — Kırşehir İli Kaman ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Çağırkan 

Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1971 
tarih ve 1971/109-112 sayılı kararı üzerine, 1580, sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

Başbakan 
S. DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

İçişleri Bakanı 
H. MENTESEOĞLU 

Karar Sayısı: 9127 
1 — Niğde i l i Aksaray ilçesinin Taşpınar Bucağma bağlı incesu 

Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/197H 
tarih ve 1971/122-105 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —• Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

Başbakan 
S. DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

İçişleri Bakanı 
H. MENTESEOĞLU 

Karar Sayısı: 9129 
1 — Niğde i l i Aksaray ilçesinin Sultanhanı Bucağına bağlı Eş-

mekaya Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
22/2/1971 tarih ve 1971/118-106 sayılı Kararı üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
H. MENTESEOĞLU 

İ L Â N L A R 
Konya Ereğlisi Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/431 
Davacı Ereğli Türbe Mahallesi 4. Sokak Kuşbendi hane No. 1 de 

Hasan Gündeş tarafından davalı Ereğli Camikebir Mahallesi Gümüş-
bahçe Sokak No. 45 de Lâtife Gündeş aleyhine açılan boşanma dava
sının yapılan duruşması sonunda: 

Davalı Lâtife Gündeş adresinden ayrılıp semti meçhule adres bı

rakmadan gittiğinden kendisine Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıl 
mış, buna rağmen duruşmaya gelmemiş bulunduğundan ilânen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Lâtife Gündeş'in duruşmanın bırakıldığı 21/4/1971 Çar 
samba günü saat 9.00 da Konya Ereğlisi Asliye Hukuk Hâkimliğinde 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde 
duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olma* 
üzere ilânen tebliğ olunur. 2171 



14 MART 1971 (Resmî Gazete) Sahife : 3 

Afyon Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Trafik Kanununa aykırı davranışta bulunmak suçundan sanık 
olup aşağıda kimliği yazılı bulunan şahıs bir çok aramalara rağmen 
bulunamamış ve adresinin meçhul olması sebebiyle 7201 sayılı Kanu
nun 29 ve 29 uncu maddeleri gereğince davetiyenin ilân yolu ile teb
liğine karar verilmiştir. 

Sanığın 19/4/1971 tarihinde yapılacak duruşmada hazır bulunması 
ve numarası yazılı dava dosyasına baş vurması davetiyenin Resmî Ga
zete ile yapılacak yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edil
miş sayılacağı, 

Sanık duruşma günü gelmediği takdirde usulün 225 inci maddesi 
gereğince gıyabında duruşma yapılacağı ilân olunur. 

Sıra No. 

1 

2 

Adı ve soyadı Nüfusta kayıtlı ol. yer Dosya No. 

Ayhan Ulu, Kasım oğlu 
1937 doğumlu 
Özcan Özgider, Hüseyin 
oğlu 1936 doğumlu 

Soylu 
1970/203 

Arpaçay Kazası 
Köyünden 
İzmir İli Abdullah Efen
di Mahallesinden 1970/200 

2286 

Ankara Asliye Dokuzuncu Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/566 
Davacı Türk Hava Kurumu vekili Avukat Ahmet Coşkun tarafın

dan davalılar Ankara Bahçelievler 1 inci Cad. 22/12 de oturan Aynur 
Vural ve aynı yerde oturan Ahmet Sedat Vural aleyhine ikame olunan 
taahhütname akdinden mütevellit 22.875 lira alacak davasının yapılan 
açık duruşması sonunda: 

Dava dilekçesinin HUMK. nun 27 nci maddesi uyarınca görev 
yönünden reddine ve dosyanın talep halinde görevli Ankara Asliye İş 
Mahkemesine gönderilmesine, temyizi kabil olmak üzere 23/2/1971 
tarihinde karar verilmiştir. 

Adreslerinizin meçhul bulunması sebebiyle evvelce dava arzuhali 
ve gıyap kararının ilânen tebliğ edilmiş olduğundan yukarıda hulâ
sası yazılı kararın da ilân tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2291 

Yeşilova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Keçiborlu Çakırören Köyünden Yusuf Yurdakul tarafından 
davalı Büyükyaka Köyünden İsmail Kaya aleyhine açılan 12.300 liralık 
alacak, İsmail Kaya'nın Yusuf Yurdakul aleyhine açtığı 5.180 lira mü
tekabil alacak davasının yapılmakta olan duruşmasında: 

Davacı ve davalı Yusuf Yurdakul adına çıkarılan gıyap kararma 
verilen meşruhata göre, semti meçhule gittiğinden tebliğ edilememiş, 
gıyabın ilânen tebliğine dair verilen karar gereğince Yusuf Yurdakul'un 
Yeşilova Asliye Hukuk Mahkemesinin 1968/211 eses ve 2/6/1971 saat 
9.00 a muallâk celsesine gelmesi veya kendisini ehil bir vekil marife
tiyle temsil ettirmesi, aksi halde davanın gıyabında rüiyet edileceği 
nin bilinmesi, gıyap kararı makamına kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 2364 

Ordu Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ayşe Saliha Sözen vekili Avukat Ahmet Sırrı Hattatoğlu tarafın
dan Kâzım Türkmen ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali davası
nın Ordu Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık muhake
mesinde : 

Adresi tahkik ve tespit edilemeyen Kâzım Türkmen'in duruşma
nın bırakıldığı 5/4/1971 tarihinde duruşmada hazır bulunması davetiye 
yerine kaim olmak üze're ilân olunur. 2365 

Balıkesir Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Nihai karar ilânı 
Gülsen Yıldız kendi adına asaleten Bedri ve Bedrettin ve Fahret

tin adına velâyeten vekili Avukat Fevzi Şen tarafından Balıkesir Ilıca 
Nahiyesinden Mehmet Yıldız aleyhine açılan nafaka davasının yapılan 
duruşması sonunda: 

Davacı vekilinin fazla isteğinin reddi ile davanın açıldığı 3/8/1970 
tarihinden itibaren her ay nafaka mahiyetinde davacı Gülsen Yıldız 
için 225 lira ve onun evlâdı olan Bedri için ayda 150 lira, Bedrettin 
için ayda 125 lira, Fahrettin için ayda 100 lira ki cem'an yekûn 600 
liranın nafaka mahiyetinde davalıdan alınarak davacıya verilmesine 
24/2/1971 gününde 1971/122 No. ile karar verilmiştir. 

Davalı Mehmet Yıldız'ın ikametgâh mahalli meçhul bulunması 
sebebiyle işbu karar hulâsası kendine ilân tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 2366 

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Hırsızlığa nakıs derecede teşebbüsten sanıklar Bulduk kızı 1951 
doğumlu Ceren Doğrul ile kardeşi aynı doğumlu Gülümser Doğrul hak
larında açılan kamu davasının yapılan duruşması sonunda: , 

Mahkememizin 27/11/1970 gün ve 58/57 sayılı kararı ile T. C. K. 
nun 493/2, 61, 522, 523/1, 525 inci maddeleri gereğince Ceren Doğrul'un 
bir ay on gün ağır hapis, bir ay on gün müddetle emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına, Gülümser Doğrul'un T. C. K. nun 

493/2, 61, 65/3, 522, 523/1, 525 inci maddelerle neticeten yirmi gün ağır 
hapis, aynı müddetle de emniyeti umumiye nezareti altında bulundu
rulmasına gıyaben karar verilmiş, bunca aramalara rağmen sanıkların 
bulunarak gıyabî hüküm kendilerine tebliğ edilemediğinden ve adres
leri de tespitine imkân bulunmayışı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve aynı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 2367 

Beşinci Zırhlı Tugay Askerî Hâkimliğinden: 

1970/248 
Suç: İzin tecavüzü 
Sanık: Aziz Demirkaplı, Hasan oğlu 1946 doğumlu, Gaziantep 

Yeşilova Mahallesi Garaj Cad. No. 90 da oturur, 105. Tnk. Tb. 3. bl. 
ten terhisli er 

Yukarıda suçu ve hüviyeti yazılı sanık hakkında As. C. K. nun 
66/1-B maddesi gereğince altı ay müddetle hapsine ve 5/3/1969 tarihine 
kadar yaptığı askerliğin hizmetten sayılmamasına karar verilmiş 
olup sanık aramalara rağmen bulunamadığından hükmün 7201 sayılı 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen 
tebliği ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden iti
baren 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur. 2385 

İkinci Kolordu Komutanlığı Disiplin Hâkimliğinden: 
Gelibolu 

KARAR 
E. No : 1970/29 
K. No : 1971/1 
Kısa süreli kaçma suçundan sanık ve Mahkememizin 27/10/1970 

gün 1970/32 sayılı kararı ile 477 sayılı Kanunun 50/A maddesi gereğince 
on gün müddetle oda hapsi cezası ile tecziyesine ve 1111 sayılı Kanunun 
80/2 nci maddesi gereğince firarda geçen dört günün askerlik hizme-' 
tinden sayılmamasına karar verilen terhisli Zekeriya Sueda oğlu 1946 
doğumlu İzmir - Eşrefpaşa 531 inci Sokak No. 67 de mukim Sait Üç-
oğlu hakkındaki gıyabî hüküm sanığın bütün aranmalara rağmen 
bulunmadığı ve adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapıla
mamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri geıe-
ğince Resmî Gazete ile bir defa ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 
inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılmasına 2 nci Kor. K. lığı Dis. Subaylığının 
22/2/1971 tarihli talebi üzerine oy birliği ile karar verildi. 

2386 

Sivrihisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/569 
Sivrihisar'ın Güvemli Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen 

Karadat Köyünde ikamet eden Gülani Gür'ün nüfustaki Gülani adı
nın Halil olarak tashihine 25/2/1971 gün, 1970/569 esas, 1971/67 sayılı 
kararla karar verilmiştir. İşbu isim değişmesinden mutazarrır olan
ların ilân tarihinden itibaren bir sene içinde Mahkememize müracaat 
etmeleri ve dava açmaları ilân olunur. 2390 



Sehıfe : 4 (Resmî Gazete) 

Konya Asliye Üçüncü Hukuk Hâkimliğinden : temsil 

1970/736 
Davacı Nur Hamamında işçi Mustafa Kızıloğlu tarafından İzmir 

Üçkuyular Kenedi Meydanı Biriket Mağazasında Hasan Göküş nez-
dinde Şemsi Kızıloğlu aleyhine zina sebebiyle açılan boşanma davası
nın duruşmasında : 

Davalı Şemsi'nin ikametgâh adresinin tespit edilememesi sebe 
biyle 28/11/1970 gün ve 13681 sayılı Resmî Gazete'de keyfiyet ilân 
edildiği halde davalı, muhakemenin bırakıldığı 21/12/1970 günü mah
kemeye gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş
tir. 

Davalı Şemsi Kızıloğlu'nun bu kere duruşmanın bırakıldığı 
30/3/1971 Salı günü saat 9.00 da mahkemeye gelmemesi halinde du
ruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 2281 

Konya Asliye Üçüncü Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/555 
Davacılar Osman Bayar ve Cahit Uzman vekili Avukat Mustafa 

Çalışkan tarafından Maliye Hazinesi, Konya Belediyesi ve Mustafa 
oğlu Doktor Sadık aleyhine kendisine ait 97 m2 arsa ve evin Konya 
Tapusunun 3. Mahalle, 367 ada ve 11 parselde bu Doktor Sadık'm ta
pusundan iptali ve kendi adına tescili hakkında açılan davanın du
ruşmasında : 

Davalılardan Mustafa oğlu Doktor Sadık'm Konya Emniyet Mü
dürlüğünce ve Türk Tabipler Birliğince yapılan .aramalara rağmen 
adresi tespit edilmemekle Konya Mahmuriye Mahallesi Saitpaşa Cad. 
Yıldırım Sokak adresine çıkarılan davetiyenin de tebliğsiz iadesi üze
rine keyfiyetin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalılardan Mustafa oğlu Doktar Sadık'ın duruşmanın bırakıl
dığı 8/4/1971 Perşembe günü saat 9.00 da mahkemeye gelmesi veya bir 
vekil ile kendisini temsil ettirmesi, dava arzuhali ve davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Ceyhan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/154 
Davacı Zeliha Kuşku vs. vekilleri Avukat Yaşar Ersoy tarafın

dan davalı Ceyhan'm Ofis Caddesi Zaman Gazozu İmalâthanesi Kar
şısında mukim Sevim Kuşku vs. aleyhine açılan taksim davasının 
Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sırasında : 

Davalı Sevim Kuşku'nun yukarıda gösterilen adresine çıkarılan 
dava dilekçesi ekli davetiyenin bilâ tebliğ iade edilmiş olması vc yap
tırılan tahkikatta da salih adresinin tespit edilememiş bulunması se
bebi ile hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş bulun
duğu cihetle bu kere duruşmanın talik edildiği 29/3/1971 günü saat 
9.00 da mahkemede bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettir
mediğiniz takdirde hakkmızda gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2284 

Akhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/52 
Akhisar'dan Zahide Akçalı, Hatice Özdoğan ve Şükran Preslen 

vekilleri Avukat Yılmaz Oral taarfından Akhisar'da Mehmet Ali Ye
mişçi ve Mürşide Soyder, Sabiha Baran, Emine Yemişçi, Hasan 
Yemişçi, İhsan Yemişçi, Melâhat Poyraz ve Karşıyaka İzmir Reşa
diye Çıkmazı 1/68. Sokak 25 numarada ikamet eden Konca Özdoğan 
ve Hikmet Özdoğan aleyhine açılmış izaleyi şüyu davasının yapılan 
duruşması sırasında: 

Davacı dilekçesi ile murisleri Hasan Yemişçi'den müntakil Paşa 
Mah. 105 ada, 11, Hashoca M ah. 189 ada 9 parsel, 190 ada 7 ve 8 
parsellerde kayıtlı gayrimenkullerin şüyulandırılması istenilmiş olup 
bu suretle davalı Konca Özdoğan ile Hikmet Özdoğan'a tebligat ya
pılmasına karar verilmiş olup fakat adı geçen şahısların belirtilen 
adreslerinde olmadığı ve adreslerinin meçhul olduğu anlaşıldığından 
ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olup duruşma 1/4 '1971 Per
şembe saat 9.10 a geri bırakılmıştır, adı geçenlerin belli gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille 
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ettirmeleri, aksi halde haklarında gıyap kararı çıkarılacağı da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2285 

Konya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1967/1765 
K. No: 1970/282 
Davacı Konya Karayolları vekili Avukat Doğan Reyhanlı tara

fından davalı Konya Belediye Otobüs Garajında şoför iken halen ad
resi meçhul olan Ali Cahit Çokkokulu aleyhine açılan tazminat da
vasının yapılmakta olan muhakemesinde: 

Davalı Ali Cahit Çokkokulu'nun olaydaki kusur nispeti gözönü-
ne alınarak 2.656,25 lira ile davacı vekiline takdir olunan 265,62 lira 
ücreti vekâlet ile ve masraflarla birlikte davalıdan tahsili ile dava
cıya verilmesine karar verilmiştir. İşbu ilânın davalıya tebliği • yeri
ne kaim ve kabili temyiz olmak üzere ilân olunur. 2301 

« 
Kozaklı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/338 
Davacılar Kozaklı'nın Taşlıhüyük Köyünden Rafet Taşdsmir, 

Osman Demir ve Mikdat Demir vekilleri Avukat İsa Güngör tarafın
dan davalılar aynı Köyden Mikdat Paşa, Şerife Günerkaya, Mehmet 
Yalınız, Ümmügülsüm, Necati Paşa, Süleyman Özkan, Mehmet Kara-
tay, Nazlı, Emin Tunç, İbrahim Tunç Hazine ve Taşlıhöyük Köyü muh
tarlığı aleyhlerine açmış oldukları tapu iptali ve tescil davasının ya
pılan duruşmasında : 

Davalılardan Necati Paşa'nın adresi meçhul olduğundan ilânen 
tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Adı geçenin duruşmanın bıra
kıldığı 1/4/1971 günü saat 9 da duruşmaya bizzat gelmesi veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi, davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 2302 • 

Antalya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/780 
İsmail Selçuk vekili Avukat Ekrem Rüştü Bekdikhan tarafından Ad

nan Selekler, Vacit Selekler, Ziya Hatipoğlu, Hamit Macit Selekler, Ha
zine ve Belediye Başkanlığı .hakkında açılan tapu iptal ve tescil dava
sında ihtilaflı gayrimenkulden bu davalıların Antalya Muratpaşa Mahal
lesi Dutlubahçe Sokakta Ahmet oğlu A l i Remzi Kaçar, Mahmut Alkan, 
Hasan oğlu İsmet Tümendem (Tümerdem), Nurullah oğlu Ömer Cem, 
Ömer oğlu Mehmet Dursun, Nurullah oğlu Mehmet Veziroğlu, Mehmet 
oğlu Lütfü Dolay, Lâtif oğlu Mes'ut İnce, Osman oğlu Mehmet Çelik, 
Ahmet oğlu Ramazan Dolu; Hasan oğlu Musa Yalçın, Yakup Yakın, Dur
sun kızı Asiye (Aise) Zorlu, Mustafa kızı Zahide Çetinkaya, Mustafa oğlu 
Şinasi Çetinkaya; İbrahim oğlu Mahmut Arıcı, Mehmet oğlu Kerim Arı-
kan'a hisse satıldığından davacı tarafça verilen 17/10/1970 tarihli dilekçe 
ile davaya dahil edildiklerinden ve çıkarılan davetiyelerin bulunamadıkla
rından bahsiyle bilâ tebliğ iade edümesi üzerine 18/2/1971 günü için ilâ
nen davetiye tebliğ edilmiş ve gelmemiş olduklarından duruşmanın 
12/4/1971 Pazartesi saat 10,55 olduğu gıyap yerine kaim olmak üzere 
tebliğ olunur. 2309 

Çankırı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/11 
Çankırı Korgun Nahiyesi Dikenli Köyünden Kâmil oğlu 1313 do

ğumlu Ömer Akdemir tarafından açılan gaiplik davasında: 
Davacı Dikenli Köyü 97 hanesinde nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu 

Ilanım'dan doğma 1304 doğumlu Kırabalıoğlu Yunus'un Birinci Cihan 
Harbine iştirak ederek kendisinden bu güne kadar bir haber alınama
mış olduğundan gaipliğine karar verilmesini istemiş bulunmakla, 
gaipliği istenen Çankırı İli Merkez Kazası Korgun Nahiyesi Dikenli 
Köyü 97 hane de nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu Hanım'dan doğma 1304 
doğumlu Kırabalıoğlu Yunus'un hayat ve mematmdan heberi olanla
rın veya bulunduğu yeri bilenlerin Çankırı Asliye Hukuk Mahkeme
sinin 1971/11 esas sayılı ve duruşması 2/6/1971 gününe muallâk dava 
dosyasına bir sene içerisinde malumat vermeleri lüzumu Medenî Ka
nun hükümleri gereğince keyfiyet ilân olunur. 2304 
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İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinden : I 

E . No : 1969/356 
Müt. K . No : 1971/27 
Başkan : Rasih Çerikçioğlu 8984 
Üye : Cemal Burdurlu 7142 
Üye : Aziz Erkü 9615 
Kâtip : İffet Okutan 
Hırsızlıktan sanık ve suç tarihinde Zeytinburnu, Yeşiltepe 57/1 

Sokak, 18 numarada ikamet eden Hüseyin oğlu Azime'den 1348 yılında 
Ayancık'da Gökçüler Köyünde doğma ve ora nüfusunda kayıtlı Şevket 
Yıldırım ve suç arkadaşları hakkında İstanbul '6. Ağır Ceza Mahkeme
sinin 1969/356 sayılı dosyası ile yapılan yargılanmaları sonunda, sanık
lardan Şevket Yıldırım'm subuta eren fiilinden dolayı hareketine uyan 
T. C. K. nün 493/1, '65/3, 525 inci maddeleri uyarınca bir sene altı ay 
süre ile ağır hapse ve o kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına, bıı^ suçtan tutuklu kaldığı sürenin mahkûmi
yetinden mahsubuna ve ara kararı gereğince ikibin lira kefalet para
sının Hazineye irat kaydedilmesine dair 16/11 1870 tarihinde 197C/274 
sayı ile verilen kaıar sanığa PTT ve zabıta vasıtasiyle tebliğ edilmek 
işlenmişse de bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip mad
deleri uyarınca sanığın hükümlülüğünün Resmî Gazete'de ilânen tebli
ğine ve ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 ıgün için kanun yollarına 
baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz işleminin yapıla
cağına karar verilerek ilân olunur. 2224 / 1 

E . No : 1969/122 
Müt. K. No : 1971/30 
Başkan : Rasih Çerikçioğlu 8984 
Üye : Cemal Burdurlu 7142 
Üye : Aziz Erkü 9615 
Kâtip : Halit Çelikoğlu 
Karşılıklı olarak yekdiğerlerini yaralamaktan sanıklar, suç tari

hinde İstanbul Asmalımescit Piı emeci Sokak 30 numarada oturan Ak
çakoca'nın Yukarı Mahallesi nüfusunda kayıtlı bulunan ve 'mahkemece 
7/6/1968 tarihinde tevkif edilip 26/8/1969 tarihinde tahliye edilmiş olan 
Seyfettin oğlu, Makbule'den 1938 yılında Zonguldak'ın Kozlu nahiyes_n-
de doğma Bilge Görmüş ile Şişli Çağlayan Sinanpaşa Caddesi 49/2 nu
marada ikamet eden Kastamonu'nun ıBeyçeler Mahallesi nüfusunda ka
yıtlı bulunan 7/10/1968 tarihinde tevkif 23/8/1969 tarihinde tahliye 
edilmiş bulunan İhsan oğlu Emine'den 1945 yılında doğma Yılmaz Cis 
diğer adı Fikret Uçar haklarında İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 
1969/122 sayılı dosyası ile yapılan yargılanmaları sonunda sanıklardan 
Bilgi Görmüş'ün hareketi T. C. K. nun 456/2, 457/1, 51/2 nci maddeleri
ne tevfikan 10 ay 20 gün müddetle hapse ve Yılmaz Cis'in hareketi de 
T. C. K. nunun 456/2, 457/1, 51/2, Sl/1 inci maddeleri gereğince onbir 
ay onüç gün süre ile hapse ve karar kesinleştiğinde Yılmaz Cis hakkın
da T. C. K nun 343 üncü maddesi mucibince gerekli işlem yapılmak üze
re evrak örneklerinin C. Savcılığına tevdiine dair 6/7/1970 tarihinde 
1970/187 sayı ile verilen karar sanıklara PTT ve zabıta vasıtasiyle teb
liğ edilmek istenmiş ise de »bulunamadıklarından tebligat yapılama
mıştır. 

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip mad
deleri uyarınca sanıkların hükümlülüğünün Resmî Gazete'de ilânen teb
liğine ve ilanın yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde kanun yolla
rla baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz işleminin ya
pılacağına karar verilerek ilân olunur. 2224/2 

E . No : 1970/55 
Müt. K. No : 1971/34 
Başkan: Rasih Çerikoğlu 8984 
Üye : Cemal Burdurlu 7142 
Üye : Aziz Erkü 9615 
Kâtip : İffet Okutan 
Hırsızlıktan sanık ve suç tarihinde Karaköy Necatibey Caddesi 

Karanlık Fırın Sokak 2 numarada ikamet eden. Gemlik İlçesi Kayhan 
Mahallesi hane 10, cilt 4, salhife 7 nüfusunda kayıtlı bulunan [İrfan oğlu 
Melek'den olma 1930 doğumlu Gemlikli Metin Dündar hakkında Mah
kememizin 1970/55 sayılı dosyası ile yapılan yargılanması sonunda, adı 
•geçenin subuta eren fiilinden dolayı hareketine uyan T., C K. nun 493/2, 
62, 522, 525 inci maddeleri uyarınca sekiz ay süre ile ağır hapse ve o 
kadar müddetle de emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma
sına dair 25/12/1970 tarihinde 1970/322 numara ile gıyabında verilen 

Gazete) Sahife : 5 

karar sanığa PTT ve zabıta vasıtasiyle tebliğ edilmek istenmişse de 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip mad
deleri uyarınca sanığın hükümlülüğünün Resmî Gazete'de ilânen tebli
ğine ve ilânın yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde kanun yol
larına baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz işlenıinin 
yapılacağına karar verilerek ilân olunur. 2224 / 3 

İstanbul 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1968/423 
K . No : 1969 
Hâkim : Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Muazzez Beğen 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık İsmet Kontaş hakkındaki 

gıyabî hükmün maznuna tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade edilen 
muameleli evrak mühderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik edilerek 
ge.eği düşünüldü : 

Maznunun 6136/15, C. K. 36 ve 647/6 ncı maddeleriyle üç ay ha
pis 100' lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve suç^aletinin müsaderesine 
ve tayin edilen cezanın teciline dair mahkememizden verilen 19/7/1969 
tarih ve Esas 1968/423, Karar 1969 sayılı hüküm 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 inci maddesindeki sarahat dairesinde tebliğe çıka
rılmasına rağmen tebliğ edilemediği gibi zabıtaca adresinin de tespit 
edilemeyip meçhul kaldığı anlaşılmakla mezkûr kanunun 28, 29, 30 ve 
31 inci maddeleri gereğince hüküm hulâsasının üânen tebliğine ve bu 
maksatla : 

A - İlânın Resmî Gazete ile yapılmasına, 
B - Hüküm suretinin ve ilânın İstanbul Adliye divanhanesine 

ilsakma, 
C - Son ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 

sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzere 5/1/1971 tarihinde karar verildi. 
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E. No : 1968/540 
K. No : 1969/475 
Hâkim : Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Muazzez Beğen 
Zina suçundan maznun Yaşar Yaprak hakkındaki hükmün sanığa 

tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade edilen muameleli evrak mün-
derecatmdan anlaşılmakla dosyası tetkik edilerek gereği düşünüldü : 

Maznunun 440, 80 inci maddelerle neticeten yedi ay hapsine dair 
mahkememizden verilen 16/6/1969 tarih ve esas 1968/549, karar 
1969/475 sayılı hüküm, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci mad
desi gereğince tebliğe çıkarıldığı halde sanığa tebliğ edilemediği gibi 
zabıta marifetiyle de adresinin tespit edilemeyip meçhul kaldığı anla
şılmakla mezkûr kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca hü
küm hulâsasının ilânen tebliğine Ve bu maksatla : 

A - İlânın Resmî Gazete ile yapılmasına, 
B - Hüküm suretinin ve ilânm İstanbul Adliye divanhanesine 

ilsakına, 
C - Son ilânm yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 

sayılmasına, 
itirazı kabli olmak üzere 5/1/1971 tarihinde karar verildi. 
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Ergani Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/240 
Davacı Ergani Saray Mahallesinde oturur Şahin karısı Gülümser 

Güngören tarafından davalı kocası Rami - İstanbul Topçular Sümer İşçi 
Evleri Armağan Sokak No. 5 te oturur Şahin Güngören aleyhine açmış 
olduğu terk sefoetoile boşanma davasının yapılmakta olan duruşması sı
rasında : 

Davalı Şahin Güngören kayıp olduğundan 24/2/1971 günü saat 9 
daki oturuma gelmesi babında davetiye yerine kaim olmak üzere Resmi 
Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde adı geçen davalı duruşmaya 
gelmediği gibi kendisini temsilen bir vekil de göndermediğinden bu defa 
duruşmanın atılı bulunduğu 5/5/1971 günü saat 9 daki oturuma gelme
diği takdirde duruşmanın yokluğunda cereyan edeceği gıyap karan ye» 
rinç fcaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur, 22X35 
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Görele Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/37 
Davalılardan Mustafa oğlu Emine'den doğma 1929 doğumlu Meh

met Şişman'm adresi meçhul olduğundan Resmî Gazete ile ilânen 
adına davetiye tebliğ edildiği halde 1/3/1971 tarihinde duruşmaya gel
mediğinden bu kere duruşmanın bırakıldığı 12/4/1971 tarihinde adı ge
çenin duruşmada hazır olmaması halinde gıyabında duruşma devam 
edileceği ilânen gıyap kararma kaim olmak üzere ilân olunur. 
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İstanbul 3 üncü Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/438 
K. No : 1969 
Hâkim : Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Neriman Erbilen 
Yankesicilik suretiyle hırsızlığa nakısen teşebbüsden maznun Hü

seyin Yergün hakkındaki hüküm sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığın
dan iade edilen muameleli evrak münderecatından anlaşılmakla dosya
sı tetkik edilerek gereği düşünüldü : 

Maznunun T. C. K. nun 492/7, 61, 522, 525 inci maddelerle neti-
ceten dört ay hapis ve o kadar emniyeti umumiye nezareti altında bu
lundurulmasına dair mahkememizden verilen 7/10/1969 tarih ve 
1969/438 sayılı hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci madde
sindeki sarahat dairesinde tebliğe çıkarılmasına rağmen tebligat yapı
lamadığı gibi zabıtaca adresinin de tespit edilemeyip meçhul kaldığı 
anlaşümakla mezkûr kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca 
hüküm hulâsasmın ilânen tebliğine ve bu maksatla : 

A - İlânın Resmî Gazete'de yapılmasına, 
B - Hüküm suretinin ve ilânın İstanbul Adliye divanhanesine 

ilsakına, 
C - Son Hânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 

sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzere 5/1/1971 tarihinde karar verildi. 
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E. No : 1969/572 
K. No : 1970/616 
Hâkim : Hurşit Saydam 830© 
Kâtip : Neriman Erbilen 
Hırsızlık suçundan maznun Mehmet Soner hakkındaki gıyabî hük

mün sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade edilen muameleli 
evrak münderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik edilerek gereği dü
şünüldü : 

Maznunun, T. C. K. nun 492/1, 522, 525 inci maddelerle neticeten 
bir sene hapis o kadar emniyet cezasına çarptırılmasına dair mahke
memizden verilen 6/10/1970 tarih ve esas 1969/572, karar 1970/616 sa
yılı hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 inci maddesindeki sarahat 
dairesinde tebliğe çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamadığı gibi za
bıtaca adresinin de tespit edilemeyip meçhul kaldığı anlaşılmakla mez
kûr kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hüküm hulâsası
nın ilânen tebliğine ve bu maksatla : 

A - Hânın Resmî Gazete'de yapılmasına,. 
B - Hüküm suretinin ve ilânın İstanbul Adliye divanhanesine 

ilsakına, 
C - Son ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 

sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzere 5/1/1971 tarihinde karar verildi. 

2225 / 4 

E. No : 1969/579 
K . No : 1969/749 
Hâkim : Hurşit Saydam «309 
Kâtip : Muazzez Beğen 
Yangın başlangıcına sebebiyet vermekten maznun Celal Kayacı 

hakkındaki hüküm sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade edi
len muameleli evrak münderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik edi
lerek gereği düşünüldü : 

Maznunun C. K. nun 566/1 inci maddesiyle elli lira hafif para ce-
zasiyle tecziyesine ve tayin edilen cezanın teciline dair mahkememizden 
verilen 6/10/1969 tarih ve 1969/579-749 sayılı hüküm 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 28 inci maddesinde sarahat dairesinde tebliğe çıkarıl
masına rağmen tebligat yapılamadığı gibi zabıta marifetiyle de adresi

nin tespit edilemeyip binnetice meçhul kaldığı anlaşılmakla mezkûr ka
nunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hüküm hulâsasının ilâ
nen tebliğine ve bu maksatla : 

A - İlânın Resmî Gazete'de yapılmasına, 
B - Hüküm suretinin ve ilânın İstanbul Adliye divanhanesine 

ilsakına, 
C - Son ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 

sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzere 5/1/1971 tarihinde karar verildi. 

2225 / 3 

E . No : 1970/390 
K. No : 1970/532 
Hâkim : Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Neriman Erbilen 
506 sayılı Kanuna muhalefetten maznun İbrahim Konoğlu hakkın

daki gıyabî ilâmın kendisine tebliğ -edilemediği C. Savcüığmdan iade 
edilen muameleli evraklar münderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik 
edilerek gereği düşünüldü : 

Maznunun 506 sayılı Kanunun 140/B maddesi, 647/6 ncı maddesi 
ile 200 lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve tayin edilen cezanın teci
line dair mahkememizden verilen 10/7/1970 tarih ve 1970/390-532 sa
yılı hüküm 7201 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki sarahati daire
sinde tebliğe çıkarıldığı halde maznuna tebliğ edilemediği gibi zabıtaca 
adresinin de tespit edilemeyip meçhul kaldığı anlaşılmakla mezkûr ka
nunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca hüküm hulâsasının ilâ
nen tebliğine ve bu maksatla : 

A - İlânın Resmî Gazete'de yapılmasına, 
B - Hüküm suretinin ve ilânın İstanbul Adliye divanhanesine 

ilsakına,, 
C - Son ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 

sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzere 5/2/1971 tarihinde karar verildi. 

2225/6 

E. No : 1969/1127 
K. No : 196.9/1021 
Hâkim : Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Muazzez Beğen 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Mehmet Gürsoy hakkın

daki hükmün sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade edilen mua
meleli evraklar münderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik edilerek 
gereği düşünüldü : 

Maznunun 6136/13 üncü maddesiyle 6 ay hapis 200 lira ağır para 
cezasiyle tecziyesine C. K. nun 36 ncı maddesiyle suç aleti tabancanm 
müsaderesine ve silâh boşaltmaktan ötürü 551 inci madde ile takdiren 
15 gün hafif hapis, 25 lira hafif para cezası ile olmak üzere içtimaen 
altı ay hapis 15 gün hafif hapis 200 lira ağır para ve 25 lira hafif para 
cezasiyle tecziyesine dair mahkememizden verilen 31/12/1969 tarih ve 
1969/1127-1021 sayılı hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci 
maddesindeki sarahat dairesinde tebliğe çıkarılmasına rağmen tebligat 
yapılamadığı gibi zabıta marifetiyle de adresinin tespit edilemeyip meç
hul kaldığı anlaşılmakla mezkûr kanunun 28, 29. 30 ve 31 inci mad
deleri gereğince hüküm hulâsasmın ilânen tebliğine ve bu maksatla, 

A - İlânın Resmî Gazete'de yapılmasına, 
B - Hüküm suretinin ve ilânın İstanbul Adliye divanhanesine 

ilsakına, 
C - Son ilânın • yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 

sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzere 5/1/1971 tarihinde 'karar verildi. 

2225 / 7 

Delice Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/82 
Delice Kazasının Bağcılar Kasabasından davacı Ahmet Aydın ile, 

Delice Kazası Büyük Avşar Köyünden davalılar Nuri Alkoyak ve Üsük 
Alkoyak aralarında devam etmekte olan 2.000 liralık alacak davasının 
yapılan duruşması sırasında, davalı Üsük Alkoyak'a posta vasıtasıyla 
dava dilekçesi adresi belli olmadığından tebliğ edilememiş olduğundan ilâ
nen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; adı geçen davalı Üsük 
Alkoyak'm duruşma günü olan 9/4/1971 Cuma günü saat 9 da mahke
mede hazır bulunması, aksi takdirde hakkında gıyap karan çıkarılacağı, 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2307 
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İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1968/111 
K . No : 1970/505 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yıldırım 
Davacı : K. H . 
ıSanık : Ekrem Temurlogo, Rıza oğlu Makbule'den doğma 1952 D. 

lu (Samsun İli Terme, Yukarı Köy Bucağı Köyü H. 60 da nüfusa ka
yıtlı ist. Şişli, Mecidiyeköy, Fulya Bayırı Dere Sokak No. 53 de oturur. 

Suç : Hırsızlık 
,Suç tarihi : 2,4/6/1967 
Hırsızlıktan sanık Ekrem Temurlogo hakkında İstanbul 8. Sulh 

Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda, sanığın sabit görü
len suçundan dolayı eylemine uyan T. C. K. nun 491/3 ve 491/4, 522, 
55/3 üncü maddeleri gereğince iki defa 2 şer ay 20 şer gün sürelerle 
hapsine dair ittihaz olunan 12/6/1970 tarihli gıyabî karar sanığın yap
tırılan zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun -28, 29 uncu maddeleri gereğince ga
zete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân 
yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar 
verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2226 / 1 
E. No : 1970/279 
K . No : 1970/236 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celâl Yıldırım 
Davacı : K. H. 
ISanık : Mehmet Rüştü Korum, Hafız Mehmet oğlu Bahire'den doğma 

1337 D. lu Fatih Muhittin Kocavi Mah. H . 5 nüfusa kayıtlı Fener Cibali 
Haydar Cad. No. 22/12 de mukim 

Suç : Ölçüler Kanununa muhalefet 
ISuç tarihi : 2/3/1970 
Ölçüler Kanununa aykırı hareketten sanık Mehmet Rüştü Korum 

hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmasız tet-
kikat sonunda, sanığın sabit görülen suçundan dolayı eylemine uyan 
6621 sayılı ölçüler Kanununun 24/B maddesi gereğince 50 lira hafif 
para cezasına dair ittihaz olunan 21/3/1970 tarihli gıyabî karar sanığın 
yaptırılan zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince 
Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca 
ilân yapıldığı tarihten 15' gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
karar verilmiştir. 

ilânen tebliğ olunur. 2226 / 2 

E . No : 1967/486 
K. No : 1970/710 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yıldırım 
Davacı; K. H . 
Sanık : Ülfü Karaman, ibrahim ve Hafize oğlu 1950 D. lu Bandır

ma Hacı Yusuf Mah. H . 332 de kayıtlı Kasımpaşa, Hacı Hüsrev Mah. 
İmam Bahçe Sokak No. 16 da oturur. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 14/5/1967 
Hırsızlıktan sanık Ülfü Karaman hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza 

Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda. Sanığın sabit görülen 
suçundan dolayı eylemine uyan T. C. K. nun 491/4, son, 61, 55/3 üncü 
maddeleri gereğince 5 ay 10 gün hapis cezasına dair ittihaz olunan 
8/9/1970 tarihli gıyabî karar sanığın yaptırılan zabıta aramalarına rağ
men bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 ayılı Tebligat Kanununun 28, 
29 uncu maddeleri gereğince gazete ile ilânına ve aynı kanunun 
31 inci maddesi uyarınca ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2226 / 3 

E. No : 1970/510 
K. No : 1970/980 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Ylıdırım 
Davacı : K. H . 
Sanık : Bayram Söylemez, Mehmet oğlu Eliften doğma 1954 D. lu 

Çayırlı, Karakulak B. Mırzaoğlu Köyü 71 de nüfusa kayıtlı, İstanbul'da 
inşaatlarda kalır. 

Sahife : 7 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 1/5/1970 
Hırsızlıktan sanık Bayram Söylemez hakkında İstanbul 8. Sulh 

Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda, sanığın sabit görü
len suçundan dolayı eylemine uyan T. C. K. nun 491/ilk, 522, 55/3 üncü 
maddeleri gereğince ,1 ay 10 gün hapis cezasma dair ittihaz olunan 
22/10/1970 tarihli gıyabî karar sanığın yaptırılan zabıta aramalarına 
rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29 uncu maddeleri gereğince gazete ile ilânına aynı kanunun 
31 inci maddesi uyarınca ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

ilânen tebliğ olunur. 2226 / 4 

E. No : 1969/804 
K. No : 1969/937 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yüdırun 
Davacı : K. H . 
Sanık : Nüsret Mertoğlu, Mustafa oğlu 1928 D. lu Sinop, Mertoğlu 

Köyü H. 1 de nüfusa kayıtlı, Üsküdar Bağlarbaşı Nuh Kuyu Cad. No. 
130/2 de oturur. 

Suç : ölçüler Kanununa muhalefet 
Suç tarihi : 1/7/1969 
Ölçüler Kanununa aykırı hareketten sanık Nüsret Mertoğlu hak

kında İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesinde duruşmasız yapılan tetkikat 
sonunda, sanığın sabit görülen suçundan dolayı eylemine uyan 6621 sa
yılı Ölçüler Kanununun 24/B maddesi gereğince 50 lira hafif para ce
zasına dair ittihaz olunan 28/10/1969 tarihli gıyabî karar sanığın yaptı
rılan zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince ga
zete ile ilânına ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân yapıl
dığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayüacağına karar ve
rilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2226/« 

E. No : 1965/944 
K. No : 1970/709 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yıldırım 
Davacı : K. H . 
Sanık : Alki Konduridis, Orciya Kontoroni oğlu Katina'dan doğma 

1944 D. lu Beyoğlu, Firuzağa Mah. nüfusunda kayıtlı, Beyoğlu Galata
saray, Yeni Çarşı Cad. Cezayir Sokak No. 12 de oturur. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 25/4/1965 - 5/5/1965 
Hırsızlıktan sanık Alki Konduridis hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza 

Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda. Sanığın sabit görülen 
suçundan dolayı eylemine uyan T. C. K. nun 491/1, 80, 522, 525 inci 
maddeleri gereğince 4 ay 20 gün süre hapis ve emniyeti umumiye ne
zareti altında bulundurulmasına dair ittihaz olunan 8/9/1970 tarihli 
gıyabî karar sanığın yaptırılan zabıta aramalarına rağmen bulunup teb
liğ edilemediğinden 7201 syılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu mad
deleri gereğince gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 
inci maddesi uyarınca ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

ilânen tebliğ olunur. 2226 / 6 

Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Kozan'm Aslanpaşa Mahallesinden Yusuf oğlu Hilmi Uhitaş ve 
Mehmet oğlu Hüseyin Dinler vekili Avukat Necdet Çubukçu yönünden 
Kozan'm Mahmutlu Mahallesinden ismail oğlu Hasan Uçak aleyhine 
istenen tavzih talebinin Kozan Asliye Hukuk Mahkeme_si tarafında» ve
rilen 25/12/1969 tarih ve 1968/474 esas ve 1969/1032 karar sayılı ilam
da yazılı 10.000 lira satış bedelinin 3334 lira olarak H. U. M . Kanununun 
455 ve müteakip maddeleri gereğince tavzihine işbu tavzih keyfiyetinin 
asıl hüküm üzerine derç ve ilâvesine 15/2/1971 tarih ve 474/46 sayılı 
kararla davalının gıyabında karar verilmiş olduğundan ve bu karara 
ilân tarihinden itibaren onbeş günlük temyiz hakkı bulunduğu ve onbeş 
günlük müddet içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği 
ilân olunur. 2306 

(Resmî Gazete) 



Sahife : 8 

Kayseri 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Fevziye Söğüt vekili avukat Osman Tanrıkut tarafından 
açılan gaipliğin subutu davasının yapılan muhakemesi sırasında : 

Davacının murisi babası Kayseri Tomarza Kazası Gülveren Köyü 
nüfusunun hane 43 cilt 15 ve sahife 69 da kayıtlı iken 1331 tarihinde 
kerte muhaberesi esnasında kayıp olduğu iddia olunduğundan Imam-
oğullarından Süleyman oğlu 1298 doğumlu Mehmet'in gaipliğin subutu-
na karar verilmesi talep edilmiş ve mahkemece Resmî Gazete ile de ilâ
nına karar verilmiştir. 

Adı geçen İmamoğullarmdan Süleyman oğlu Mehmet'in hayatta 
ise Hâkimliğimize ait 1970/550 esas sayılı dosyasına müracaatı, aksi 
takdirde gaipliğinin subutuna karar verileceği lüzumu ilân olunur. 

2312 • 
Refahiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/110 
Duruşma günü 17/5/1971 
Davacı Refahiye«nin Camiişerif Mahallesinden Halise Küçüksahin 

vekili Osman Çetin tarafından davalı, İstanbul Topçular'da Kil i t Fabri
kasında çalışan Azimet Küçüksahin aleyhine açılan tedbir nafakasının 
yapılan açık duruşmada : 

Davalıya önoe usulüne uygun dava dilekçesi tebliğ edilmiş olup, 
bu defa duruşmaya gelmeyerek ikametgâh adresini değiştirmiş olup ad
resinin meçhul bulunduğundan gıyap kararının tebliğ edilemediğinden, 
bu defa duruşmaya gelmediği ve bir vekille de temsil etUrmediğiniz tak
dirde duruşmanın gıyabınızda devam edeceği gıyap karan yerine kaim 
olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 2314 

• 
İstanbul Sekizinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1968/1178 
K . No : 1970/692 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yıldırım 
Davacı: K. H. 
Sanık : Osman A l i Sami Karabeyoğlu, Necdet Vecihi oğlu Peri

han'dan doğma 1941 D. lu Ankara, Çankaya, Kavaklıdere Mah. nüfu
suna kayıtlı İstanbul Bomonti Arpa Suyu Sokak No. 20/1 de oturur. 

Suç : Adiyen müessir fiil, hakaret mütecaviz sarhoşluk 
Suç tarihi : 2/11/1968 
Karşılıklı birbirini döğmek ve hakarette bulunmak ve mütecaviz 

sarhoşluktan sanık Osman Al i Sami Karabeyoğlu hakkında 3005 sayılı 
(Kanuna tevfikan İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık du
ruşma sonunda, sanığın sabit görülen suçlarından dolayı eylemine uyan 
T. C. K. nun 456/4, 51/1 üe iki defa 150 şer lira ağır para cezası ile 
tecziyesine, 

ISarhoşluk suçundan dolayı T. C. K. nun 572 nci maddesi gereğince 
2 ay hapis 72 ve 75 inci maddeler gereğince içtimaen 300 lira ağır para 
ve 2 ay hafif hapis cezası, 89 uncu madde gereğince cezaların tecüine 
dair ittihaz olunan 13/8/1970 tarihli gıyabî karar yaptmlan zabıta ara
malarına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân yapıldığı tarihten 
15 gün sonra tebligatın yapümış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2226/7 

E. No : 1970/2 
K. No : 1970/1015 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yıldırım 
Davacı: K . H . 
'Sanık : Yaşar Şengül, ismail oğlu Havv'dan doğma, 1939 D. lu 

Fatih Şehremini nüfusuna kayıtlı, Bakırköy, Kartaltepe, Akın Sokak 
Petrol Eyleri No. 11/1 de mukim. 

Suç : Hafta Tatili Kanununa Muhalefet 
Suç tarihi : 16/1/1969 
394 sayılı Hafta Tatili Kanununa aykırı hareketten sanık Yaşar 

Şengül hakkında İstanbul 8. Sulh Cez* Mahkemesinde yapılan, açık du
ruşma «onunda : 

Sanığın sabit görülen »uçundan dolayı eylemine uyan 394 sayılı 
Hafta Tatili Kanununun 1 ve 10 ve 543'5 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
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gereğince 25 lira ağır para cezasına dair ittihaz olunan 27/10/1970 ta
rihli gıyabî karar sanığın yaptırılan zabıta aramalarına rağmen bulu
nup tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 2© 
uncu maddeleri ereğince Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı ka
nunun 31 inci maddesi uyarınca ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

Hanen tebliğ olunur. 2226 / 8 

E. No : 1969/78 
K. No : 1970/543 
Hâkim : ıSaim Demirer 8363 
Başkâtip : Celali Yüdırım 
Davacı : K . H . 
Sanık : Selâhattin Kılıçlı, Hüseyin oğlu Güllü'den doğma 1945 D. 

lu Elazığ Çarşı Mah. nüfusunda kayıtlı, Beyoğlu Bekâr Sokak No. 21/1 
de oturur. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 14/1/1969 
Hırsızlıktan sanık Selalhattin Kılıçlı hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza 

Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda sanığın sabit görülen su
çundan dolayı eylemine uyan T. C. K. nun 491/4, 61, 525 inci maddeleri 
gereğince 4 ay hapis cezası ve bu kadar E . U. nezareti altında bulun
durulmasına dair ittihaz olunan 23/6/1970 tarilhU gıyabî karar sanığın 
yaptuüan zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince 
Gazete ile üânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân 
yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar 
verilmiştir. 

Uânen tebliğ olunur. 2226 / 9 

E . No : 1969/909 
K . No : 1970/&29 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yıldırım 
Davacı: K. H. 
Sanık : Mehmet Aslan, Bekir oğlu, Hanife'den doğma, ,1949 D. lu 

Torul, Kazası Taşlıca Köyü nüfusuna kayıtlı olup İstanbul'da bimekân. 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 18/8/1969 
Hırsızlıktan sanık Mehmet Aslan hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza 

Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda. 
Sanığın sabit görülen suçundan dolayı eylemine uyan T. C. K . nun 

491/Uk, 62, 525 inci maddeleri gereğince 1 ay 10 gün hapis ve emniyet 
cezasına dair ittihaz olunan 18/9/1970 tarihli gıyabî karar sanığın yap
tırılan zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddesi gereğince Gazete 
ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân ya
pıldığı tarihte 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar ve
rilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2226/11 

E. No : 1970/923 
K. No : 1970/807 
Hâkim : Saim Demirer §363 
Başkâtip : Celal Yıldırım 
Davacı: K . H 
Sanık : Hüseyin Gültekin, Halil oğlu Zelüha'dan doğma 1932 D. lu 

Zara Tödürge Köyü H . 61 de nüfusa kayıtlı $i§]i Teşvikiye Şakayık So
kak No. 9 da oturur. 

Suç : ölçüler Kanununa muhalefet 
Suç tarihi : 5/8/1970 
ölçüler Kanununa aykırı hareketten sanık Hüseyin Gültekin hak

kında İstanbul S. Sulh Ceza Mahkemesinde duruşmasız yapılan tetkikai 
sonunda : 

Sanığın sabit görülen suçundan dolayı eylemine uyan 6621 sayılı 
ölçüler Kanununun 24/B maddesi gereğince 50 lira hafif para cezasına 
dair ittihaz olunan 12/9/1970 tarihli gıyabî karar yaptmlan zabıta ara
malarına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden. 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân yapıldığı tarih-' 
ten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

Hanen tebliğ olunur. 2226 / 12 

(Resmî Gazete) 
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Adana Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/124-23 
Davacı Hulusi Türkoğlu ile davalı Fidoş Türkoğlu arasında yapı

lan boşan davasında : Tarafların resmen evliliklerinin Adana Yurt Ma
hallesi 23 hanesinde kayıtlı bulundukları ve davalının kocası evini terk-
edip gittiğinden ve bu sebeple geçimsizlik başladığı tarafların bundan 
böyle yaşamalarına mahkemece de toplanan delillere göre tarafların 
boşanmalarına ve davalının bir sene müddetle evlenmekten memnuiye-
tine, çocukların velayetlerinin davalı anneye tevdiine temyizi kabil ol
mak üzere 26/1/1971 tarihinde karar verildi. İlânen tebliğ olunur. 

2341 

Suç tarihi : 18/12/1967 
Hırsızlıktan sanık Dursun Avcı hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza 

Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda, sanığın sabit görülen su
çundan dolayı eylemine uyan T. C. K . nun 491/4, 522, 525 inci madde
leri gereğince 4 ay hapis ve emniyet cezasına dair ittihaz olunan 
10/9/1970 tarihli gıyabî karar sanığın yaptırılan, zabıta aramalarına 
rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29 uncu maddeleri gereğince Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı 
kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2226 / 10 

İstanbul ıSekizinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1968/894 
K . No : 1970/627 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yıldırım 
Davacı : K. H . 
Sanık : Adil Rona, Kamil oğlu Nazmiye'den doğma 1947 D. lu 

Torbalı Tepeköy nüfusuna kayıtlı, İstanbul Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Or
du Cad. Bozahane Durağı No. 87 de mülkim, 

(Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 11 - 12/8/1968 
Hırsızlıktan sanık Adil Rona hakkmda ist. 8 inci Sulh Ceza Mah

kemesinde yapılan açık duruşma sonunda. 
jSanığm sabit görülen suçundan dolayı eylemine uyan T. Ç. K. nun 

491/4, 522, 525 inci maddeleri ile 4 ay hapis ve emniyet cezası, 
2 —• Yine sanığm hırsızlık suçundan dolayı T. C. K. nun 491/Ilk, 

62, 522, 525, ile 1 ay 10 gün hapis ve emniyet cezası 71 inci madde ge
reğince içtimaen 5 ay 10 gün hapis ve emniyeti umumiye nezareti al
tında bulundurulmasına dair ittihaz olunan 10/7/1970 tarihli gıyabî ka
rar sanığm yaptırılan zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gere
ğince gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uya
rınca ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılaca
ğına karar verilmiştir. 

Hanen tebliğ olunur. 2226/13 

E . No : 1967/406 
K . No : 1970/63 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yıldırım. 
Davacı : K. H . 
Sanıklar : 1 Al i Karaman, Durali oğlu Pempe'den doğma 1948 D. 

lu Rize, lyidere Fe'thiye Köyü nüfusuna kayıtlı, İstanbul Kasımpaşa 
Hacı Hüsrev Mah. Arapzade Dergâhı No. 51 de mukim. 

2 — Dursun Önceler, Bekir oğlu Seher'den-»doğma 1946 D. lu iliç 
Kuruçay, Uğur (Enbiya) Köyü nüfusuna kayıtlı, İstanbul Tarlabaşı 
Cad. Dalyancılar Apt. No. 212 de mukim. 

Suç : Hırsızlık 
•Suç tarihi : 17/2/1967 
Hırsızlıktan sanıklar A l i Karaman ve Dursun önceler haklarında 

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda, 
'Sanıkların sabit görülen suçlarından dolayı eylemlerine uyan T. C. 

K . nun 491/4, 522, 525 inci maddeleri gereğince 4 er ay hapis ve em
niyet cezaları da ittihaz olunan 26/1/1970 tarihli gıyabî karar sanıkların 
yaptırılan zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 
7İ201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince 
Gazete İle ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarmca 
ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2226/14 

E. No : 1967/299 
K. No : 1970/794 
Hâkim : Saim Demirer 8363 
Başkâtip : Celal Yıldırım 
Davacı : K. H . 
Sanık : Dursun Avcı, - Hüseyin oğlu Emine'den doğma 1946 D. lu 

Çayıralan Kaletepe Köyü nüfusuna kayıtlı İstanbul'da muayyen ikamet
gahı yok. 

Suç : Hırsızlık 

İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/135 
Müt. Karar No : 1971/12 
Hakim : Nevzat Ersan 10468 
Başkâtip : Hüseyin Kaymakçı 
Davacı : Kamu hakları 
Maznun : Tayfun Çağlı, Nedim - Güzide oğlu, 1955 İstanbul doğumlu, 

Kadıköy incirli Bostan Manolya Apt. Kat 2 oturup dökümcülük yap
makta iken ikametgâh ve işyeri adresi meçhul. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 29/1/1970 
Tevkif tarihi : 29/1/1970 
Tahliye tarihi : 3/4/1970 
Yakup Demir, Hasan Koçak, Haçık Yandımoğlu'nun ıBalıkpazaım-

daki sergilerinden dirhemlerini çalmaktan maznun hakkmda yapılan 
açık duruşma sonunda : 

Suçu sabit görülerek T. C. K. nun 491/ilk, 522, 55/3 üncü madde
leri üç defa uygulanarak neticeten (4) ay müddetle hapsine mevkufi-
yette geçen günlerin mahsubu ile bakiye cezasının infazına dair verilen 
12/10/1970 tarihli gıyabî karar maznun Tayfun Çağlı'ya 'buldurulup teb
liği mümkün olamadığından hüküm özetinin tebligat yerine kaim olmak 
üzere 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Rt-smî 
Gazete'de üânına ontoeş gün zarfında temyiz vaki olmadığı takdirde 
hükmün kesinleşmiş sayılacağına karar verildi. 

Keyfiyet ilân olunur. 22217/1 

İstanbul 8. Asliye Ceza Hâkimliğinden 

1970/304 
1971/14 
1567 sayılı Kanuna muhalefet etmekten maznun Mansur ve Lehin 

oğlu 1948 doğumlu Iran tebaalı Tahran Firdevsi Caddesi No. 88 de otu
rur Hamit Resvani Maljelan hakkmda yapılan duruşma sonunda, 
29/1/1971 gün ve 1970/304 esas 1971/26 sayılı kararla adı geçen maz-
nununt 1567 sayılı Kanunun 3/A maddesi gereğince bin lira ağır para 
yedi ay ticaret ve meslekî faaliyetten men, ve yedi ay hapsine ve 647 
sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinin tatbikine yer olmadığına 900 
kuruş yargılama giderinin sanıktan tahsiline 650 lira vekâlet ücretinin 
sanıktan alınarak müdahil idare vekiline verilmesine karar verilmiş ise 
de gıyapta verilmiş olan hükmün maznuna tebliği hakkmda gerekli ve 
kanunî aramalara rağmen kendisinin bulunamaması üzerine, ahiren teker
rür eden 9/11/1964 gün ve E. 1/320, K. 448 sayüı Yargıtay Ceza Genel Ku
rulu kararı gözönühde tutularak 720li sayılı Kanunun 29, 30 ve 31 inci 
maddeleri gereğince işbu karar hulâsasının, tebliğ yerine kaim olmak 
üzere, Resmî Gazete'de usulen neşri ile beraber, ayrıca mahkeme divan
hanesine de bir hafta süre île anılmasına, Gazete ile ilân edilme 
hususunun temini sadedinde işbu karar hulâsasının C. Savcılığına tev
diine ve gönderildiğinde ilâm havi gazetenin dosya içine konulmasına 
17/2/1971 tarihinde karar verildi. 2227 / 2 

Sivas Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Sivas'ın Çelebiler Köyünden Gülhan Çam tarafından eşi 
Mehmet Çam aleyhine açılmış bulunan 1970/434 esas sayılı boşanma 
davasında, davalının adresi bulunamamış olmakla davetiye ve gıyap 
kararları ilânen tebliğ edilmiş olup bu kere tarafların boşanmalarına 
dair Sivas Asliye 1 inci Hukuk Mahkemesince 30/12/1970 tarih ve 
1970/434 esas ve 1970/1306 sayılı kararı ile verilmiş bulunduğu ilânen 
tebliğ olunur. 2254 
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İstanbul 3 üncü Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/662 
K. No : 1970/161 
Hâkim : Hurşit Saydam 8309, 
Kâtip : Neriman Erbilen 
Fi i l i müessirden maznun Nuri Aydın hakkındaki gıyabî hüküm 

maznuna tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade edilen muameleli ev
raklar münderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik edilerek gereği dü
şünüldü : 

Maznunun, C. K. nun 456/1, 463, 59, 647/6 ncı maddeleriyle netice-
ten iki ay 15 gün hapis ve cezasının teciline dair mahkememizden veri
len 13/3/1970 tarih ve esas 1969/662, karar 1970/161 sayılı hüküm, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 'inci maddesindeki sarahat dairesinde 
tebliğe çıkarıldığı halde tebligat yapılamadığı gibi zabıtaca da adresi
nin tespit edilemeyip binnetice meçhul kaldığı anlaşılmakla mezkûr ka
nunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hüküm hulâsasının ilâ
nen tebliğine ve bu maksatla : 

A - İlânın Resmî Gazete ile yapılmasına, 
B - Hüküm suretinin ve ilânın İstanbul Adliye divanhanesine 

ilsakına,, 
C - Son ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın' yapılmış 

sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzere 5/2/1971 tarihinde karar verildi. 

2225 / 8 • 
İstanbul Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1968/617 
Davacı: K. H. 
Sanık: Neşet Yalçınkaya, Halil İbrahim oğlu 1945 doğumlu, gar

son, evli, adresi bulunamıyor. 
Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 5/6/1968 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 491/İlk, 62, 522/1, 525 

inci maddeleri gereğince bir ay on gün hapis ve o kadar emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulmasına 5/6/1968 tarihinde yakalanıp 
6/6/1968 tarihinde tevkif ve 8/7/1968 tarihinde tahliye edildiğinden bu 
müddetin cezasından icrai mahsubuna 10 kuruş posta masrafının tah
siline dair gıyapta verilen hüküm tebliğ edilemediği cihetle 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî 
Gazete'de ilânının icrasına, 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı 
tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örne
ğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 4/2/1971 tarihinde karar 
verilmiştir. 

îlânen tebliğ olunur. 2227/3 
• 

İstanbul Beşinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1969/351 
K. No: 1969/945 
Davacı: H. A. 
Maznun: Leylâ Kıynak, Hilmi kızı 1944 doğumlu, 
Suç: îzrar 
Suç tarihi: 22/10/1968 
Maznun Leylâ Kıynak'm sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 516/1, 5435, C. K. nun 522, 647 sayılı K. nun 4, C. K. nun 
72 nci maddeleri uyarınca 53 lira 30 kuruş ağır para cezasına 
15/10/1969 tarihinde karar verildiği ve "fakat sanığın adresinin meç
hul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2228/1 

E. N* : 1969/821 
K. No : 1969/1200 
Davacı: H. A. 
Maznun : Mehmet Sarıca, Sadık oğlu 1945 doğumlu, 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 2/7/1969 
Maznun Mehmet Sarıca'nm sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/İlk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca üç ay hapis o 

kadar emniyeti umumiye nezareti cezasına 30/12/1969 tarihinde ka
rar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat 
yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tev
fikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2228/2 

E. No: 1969/695 
K. No : 1969/1054 
Maznun: ismet Fırat, Mustafa oğlu 1950 doğumlu, 
Davacı: H. A. 
Suç: Döğmek, 
Suç tarihi: 21/6/1969 
Maznun İsmet Fırat'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 456/4 üncü maddesi uyarınca ikiyüz lira ağır para ce
zası 19/11/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin 
meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2228/3 

E. No : 1970/297 
K. No : 1970/214 
Davacı: H. A. 
Maznun : Cemal Aydın, Abbas oğlu 1940 doğumlu. 
Suç : Ölçüler Kanununa muhalefet, 
Suç tarihi: 2/3/1970 
Maznun Cemal Aydın'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

6621 sayılı K. nun 24/B maddesi uyarınca 50 lira hafif para cezasına 
18/3/1970 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul 
kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Ka
nunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra 

tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2228/4 

E. No: 1970/100 
K. No: 1970/88 
Davacı: H. A. 
Maznun : Hüseyin Küçük, İbrahim oğlu 1954 doğumlu. 
Suç : Ölçüler Kanununa muhalefet. 
Suç tarihi: 28/12/1969 
Maznun Hüseyin Küçük 'ün sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

6621 sayılı K. nun 24/B maddesi uyarınca 50 lira hafif para cezası 
28/1/1970 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul 
kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Ka
nunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2228/5 

E. No: 1969/1321 
K. No: 1969/1220 
Davacı: H. A. 
Maznun: Ali Kemal Küçükgedikoğlu, İbrahim oğlu 1946 doğumlu. 
Suç: Tehlikeli vasıta kullanmak. 
Suç tarihi: 23/11/1969 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan maznun Ali Kemal Küçükgedik-

oğlu'nun sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 565/1, 647 
sayılı K. nun 4 üncü maddeleri uyarınca 29/4/1970 tarihinde karar 
verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat ya
pılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tev
fikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına karar verildiği ilân olunur. "2228/6 

E. No: 1970/66 
K. No: 1970/95 
Davacı: H. A. 
Maznun : Yusuf Tokdemir, Ramazan oğlu 1944 doğumlu, 
Suç: Mütecaviz sarhoşluk, 
Suç tarihi: 14/1/1970 
Mütecaviz sarhoşluktan maznun Yusuf Tokdemir'in sabit olan 

fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 572, 647 sayılı K. nun 4 üncü 
maddeleri uyarınca 300 lira hafif para cezasına 30/1/1970 tarihinde ka
rar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat 
yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tev
fikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına karar verildiği ilân olunur, 2228/7 
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Yozgat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/324 
Davacı, Yozgat'ın Sorgun İlçesinin Babalı Köyünden olup Yoz-

gatta Yenicami Mahallesinde oturur Abdülkadir Polat tarafından da
valılar Durak Duygu ve Halis Atmaca aleyhlerine açılan 340 liralık 
alacak davasının yapılan duruşması esnasında verilen ara kararı gare-
ğince : 

Davalüardan Sorgun İlçesinin Şahmuratlı Köyünden Durak Duy-
gu'nun gösterilen adreste olmayıp semti meçhule gitmiş ve adresinin de 
belli olmadığı anlaşıldığından1. 

Davalı Durak Duygu'nun duruşmanın bırakıldığı 12/4/1971 günlü 
oturumda Yozgat Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında 
devam edeceğinin gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 2345 

• 
İstanbul Beşinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1970/11 
K. No : 1970/57 

Davacı: H. A. 
Maznun: Bekir Özay, Pir Hasan oğlu 1931 doğumlu, 
Suç: Dilencilik, 
Suç tarihi: 7/10/1969 
Dilencilikten maznun Bekir Özay'ın sabit olan fiil ve hareketin

den dolayı T. C. K. nua 544 üncü maddesi uyarınca 23/1/1971 tarihinde 
karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebli
gat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 
tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2228/8 

E. No: 1969/1164 
K. No: 1969/1153 
Davacı: H. A. 
Maznun: Ali Yatman, Abdülkerim oğlu 1941 doğumlu, 
Suç: Sarhoşluk, 
Suç tarihi: 25/10/1970 
Maznun Ali Yatman'm sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 571 inci maddesi uyarınca 50 lira hafif para cezasına 
22/12/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul 
kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Ka
nunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten 'onbeş gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2228/9 

E. No: 1969/1316 
K. No: 1969/1164 
Davacı: H. A. 
Maznun : Osman Özkan, Recep oğlu 1936 doğumlu. 
Suç : Ölçüler Kanununa muhalefet. 
Suç tarihi: 20/11/1969 
6621 sayılı Kanuna muhalefetten maznun Osman Özkan'ın sabit 

olan fiil ve hareketinden dolayı 6621 sayılı K. nun 24/B maddesi uya
rınca 50 lira hafif para cezasına 24/12/1969 tarihinde karar verildiği ve 
fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması se
bebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıl
dığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar 
verildiği ilân olunur. 2228/10 

E. No: 1969/1089 
K. No: 1969/929 
Davacı: H. A. 
Maznun: Vastan Kırımlıoğlu, Karabet oğlu 1931 doğumlu. 
Suç : Ölçüler Kanununa muhalefet. 
Suç tarihi: 17/9/1969 
Ölçüler Kanununa muhalefetten maznun Vastan Kırımlıoğlu'nun 

sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 6621 sayılı K. nun 24/B maddesi 
uyarınca 50 lira hafif para cezasına 11/10/1969 tarihinde karar veril
diği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılama
ması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilâ-

Sohifa : H 

nm yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
karar verildiği ilân olunur. 2228/11 

E. No: 1969/953 
K. No : 1970/15 
Davacı: H. A. 
Maznun : Ethem Gürbüz, Cevat oğlu 1947 doğumlu. 
Suç: Hırsızlık. 
Suç tarihi: 26/8/1969 
Maznun Ethem Gürbüz'ün sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/llk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca üç ay hapis ve 
o kadar emniyeti umumiye nezaretine, 12/1/1970 tarihinde karar ve
rildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapı
lamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfi
kan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına karar verildiği ilân olunur. 2228/12 

E. No : 1969/956 
K. No : 1969/1122 
Davacı: H. A. 
Maznun: Rafet Kurtiş (Kurt), Nazif oğlu 1934 doğumlu, 
Suç: Mütecaviz sarhoşluk, 
Suç tarihi: 1/9/1969 
Maznun Rafet Kurtiş'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 572 nci maddesi uyarınca iki ay hafif hapsine dair 
16/12/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meç
hul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2228/13 

E. No: 1969/866 
K. No: 1969/1057 
Davacı: H. A. 
Maznun : Ahmet Yağız, Ahmet oğlu 1941 doğumlu, 
Suç : Sarhoşluk 
Suç tarihi: 5/8/1969 
Maznun Ahmet Yağız'm sabit olan fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 571 inci maddeleri uyarınca 50 lira hafif para cezasına 
19/11/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meç
hul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2228/14 

Altındağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1970/742 
Davacı Dudu Ercan tarafından davalı M . Nuri Büyükkılıç aleyhine 

açmış olduğu izalei şüyu davasınm yapılan yargılaması sırasında : 
D. D. Yolları Eskişehir Müdürlüğünde ateşçi olarak çalışan M. Nuri 

Büyükkılıç hakkında çıkarılan davetiye ve dava arzuhalinin tebliğ edile
mediği ve zabıta marifetiyle de adresinin tahkik ve tespit edilemediği gibi 
davalı bütün aramalara rağmen bulunamadığından mahkemece davalı 
M. Nuri Büyükkılıç adına Resmî, Gazete ile ilânen davetiye tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan karar gereğince davalı M. Nuri Büyükkılıç'm du
ruşmanın talik edildiği S/4/1971 Perşembe günü saat 9,30 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde 
adına gıyap kararı çıkarılacağına ve işbu ilânın davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 2290 

Manavgat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/337 
Davacı Manavgat Çavuş K. den Hüseyin Doğmuş ile Şaban Doğ

muş arasında yapılmakta olan tazminat davasının duruşmasında : 
Davalı bulunamadığından ve adresini de bildirmediğinden hakkın

daki davanın duruşması 6/4/1971 tarihinde olup bu gün duruşmaya gel
mediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği hususu davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2346 

(Resmî Gazete) 



Sahifo : 12 (Resmî Gazete) 14 MART 1971 

İstanbul Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1970/579 
Davacı: K. H. 
Sanıklar: Selvi Orbeyi, Hasan kızı 1942 doğumlu, Hatay Reyhanlı 

Karasiileymanlı Köyü halkından, evli, elekçi, adresi bulunamıyor. 
Sinem Gezer, Arif kızı 1336 doğumlu, Gaziantep İslahiye Çcrcile 

Köyü 115 hanede nüfusa kayıtlı olup adresi bulunamıyor, bekâr, cahil. 
Suç : Hırsızlık, 

Suç tarihi: 17/6/1970 
Sanıkların suçu sabit görülerek Selvi hakkında T. C. K. nun 

491/4, 61, 525 inci maddeleri gereğince 4 ay hapis o kadar E. U. nezareti 
cezası. Sinem hakkında, T. C. K. nun 491/4, 61, 65/3 üncü maddeleri 
gereğince 2 ay hapis ve 525 inci madde gereğince de o kadar E. U. 
nezareti altında bulundurulmasına sanıklar 17/6/1970 tarihinde neza
rete alınıp, Selvi 18/6/1970 tarihinde tevkif, Sinem'de aynı tarihte 
serbest bırakıldığından ve bilâhara Selvi 13/8/1970 tarihinde tahliye 
edildiğinden Sinem'in nezarette, Selvi'nin nezaret ve tutuklulukta ge
çen günlerinin cezasından icraî mahsubuna 400 kuruş posta masra
fının her iki sanıktan tahsiline dair gıyapta verilen hüküm tebliğ 
edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânın tebligat icrasına 31 irci 
madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına, ilânın bir örneğindi mahkeme divanhenesme asıl
masına, 19/2/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2229/1 

delerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânının tebligat icrasına, 31 inci 
madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asıl
masına, 18/2/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2229/4 

1970/352 
Davacı: K. H. 

Sanık : Ekrem Kalyoncu, Hüseyin oğlu 1954 doğumlu, bekâr, Sinop 
Erfelek Şerefiye Köyü halkından olup adresi bulunamıyor. 

Suç : Bıçakla yaralamaya teşebbüs, 
Suç tarihi: 28/4/1970 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 456/4, 61, 457/1, 55/3, 

59 uncu maddeleri gereğince 10 gün hapis cezasına tecile mahal olma
dığına 100 kuruş posta masrafının tahsiline dair gıyapta verilen hüküm 
tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânın tebligat icrasına, 31 inci 
madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asıl
masına, 22/2/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2229/2 

1970/803 
Davacı: K. H., İsmail, Rekan, Hasan Hayrettin Sözümert, 
Sanık : Muhittin Göçmen, Fazlı oğlu 1338 doğumlu, ist. Fatih Fener 

hane 13 de nüfusa kayıtlı, bekâr, adresi bulunamıyor. 
Suç : Tehdit, sarhoşluk, darp. 
Suç tarihi: 14/8/1970 ' 
Sanığın darp suçundan T. C. K. nun 456/4 üncü maddesi gereğin

ce 200 lira ağır para cezasına, mütecaviz sarhoşluk suçundan T. C. K. 
nun 572/1 inci maddesi gereğince 2 ay hafif hapis cezası, sanık şoför 
olduğundan Trafik Kanununun 60/1 inci maddesi gereğince 10 gün 
süre ile şoför ehliyetnamesinin geri alınmasına, hakaretten beraatine 
müşteki İsmail Erkan sanık hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğinden 
sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine, 300 kuruş posta 
masrafının tahsiline dair gıyapta verilen hükmün tebliğ edilemediği 
cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tev
fikan Resmî Gazete'de ilânen tebliğ icrasına, 31 inci madde gereğince 
ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 
ilâmn bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 22/2/1971 
tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2229/3 

1967/1208 
Davacı: K. H. 
Sanık : Celâl Akın, Kâzım oğlu, 1937 doğumlu, Gerze Boyalı Köyü 

halkından, evli, sabıkasız, adresi bulunamıyor. 
Suç : Hırsızlık, 
Suç tarihi: 11/9/1967 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 491/3, 522, 523 ve 64" 

sayılı K. nun 6 nci maddeleri gereğince 4 ay hapis ve o kadar emniyeti 
umumiye nezareti altında bulundurulmasına ve cezanın teciline, 1450 
kuruş posta masrafının tahsiline dair gıyapta verilen hüküm tebliğ 
edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu -nad-

1969/290 
Davacı : Karşılıklı, Şengül Özselçuk, 
Sanık : Fevzi Bulut, Sefer oğlu 1941 doğumlu, Diyarbakır, Fatih 

paşa Mahallesi halkından olup, adresi bulunamıyor, bekâr, otobüs iş
letir. 

Suç : Yaralamak, 
Suç tarihi: 19/3/1969 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 456/4 üncü maddesi ge

reğince 200 lira ağır para cezasıyle mahkûmiyetine 250 kuruş posta 
masrafının tahsiline dair gıyabında verilen hüküm tebliğ edilemediği 
cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tev
fikan Resmî Gazete'de ilânının tebligat icrasına, 31 inci madde gere
ğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 
16/2/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2229/5 

1970/519 
Davacı: K. H. 
Sanık : Adem Özdemir Pelindağ, Adem oğlu, 1944 doğumlu, Vize 

Bulaca Köyü halkından, evli, şoför, adresi bulunamıyor. 
Suç : Tecavüzî sarhoşluk, 
Suç tarihi: 30/5/1970 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 572/1, 647 sayılı K. nun 

4/1 inci maddesi gereğince 2 ay hapis cezasına mahkûmiyetine, bir gün 
hapis 5 lira hasebiyle 300 lira hafif para cezasına çevrilmesine dair gı
yapta verilen hüküm tebliğ edilemediği cihetle 7261 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânının 
tebligat icrasına, 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mahke
me divanhanesine asılmasına 16/2/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2229/6 

1967/1138 
Davacı: K. H. 
Sanık: Rahmi Aydıner, Murat oğlu 1948 doğumlu, Samsun Bafra 

Gümüşyaprak Köyü halkından olup, adresi bulunamıyor. 
Suç : Kumar oynatmak, 
Suç tarihi: 2/11/1967 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 567/1 ve 647 sayılı K. 

nun 6 nci maddesi gereğince bir ay hafif hapis ve 250 lira hafif para 
cezası, cezanın tecili 450 kuruş posta masrafının tahsili, iskambil kâ
ğıdı ile 40 lira ortada bulunan paranın müsaderesine dair gıyapta ve
rilen hüküm tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânının tebligat 
icrasını, 31 inci madde- gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün son
ra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mahkeme di
vanhanesine asılmasına, 18/2/1971 tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2229/7 

1970/481 
Davacı: K. H. 
Sanık: Arslan Koca, Hüseyin oğlu 1942 doğumlu, bekâr, kahve

cilik yapar, adresi bulunamıyor. Çorum Alaçam Bozdoğan Köyünden. 
Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 13/5/1970 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 491/3, 522, 525 inci mad

desi gereğince 4 ay hapis o kadar emniyeti umumiye nezareti altın
da bulundurulmasına 200 kuruş posta masrafının tahsiline dair gı
yapta verilen hüküm tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânı
nın tebligat icrasına, 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilâmn bir örneğinin 
mahkeme divanhanesine asılmasına, 17/2/1971 tarihinde karar veril
miştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2229/8 



14 MART 1971 

İstanbul Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1970/243 
Sanık: Mehmet Kılınç, Halil oğlu 1951 doğumlu Gaziantep Çik-

soluk Mahallesi halkından olup, adresi bulunamıyor, bekâr. 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 27/2/1970 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 491/3, 525 inci mad

deleri gereğince bir sene hapis o kadar emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına, sanık 28/2/1970 tarihinde tevkif ve 
30/4/1970 tarihinde tahliye edildiğinden bu müddetin cezasından ic-
rai mahsubuna, 250 kuruş posta masrafının tahsiline dair gıyapta 
verilen hüküm tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânının 
tebligat icrasına, 31 inci madde gereğince ilânm yapıldığı tarihten 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin 
mahkeme divanhanesine asılmasına 16/2/1971 tarihinde karar veril
miştir. 

îlânen tebliğ olunur. 2229/9 

1970/745 
Davacı: K. H. Bayral Tanrıkulu, 
Sanık : Yılmaz Coşkun, Bekir oğlu, 1951 doğumlu, İmranlı Ye-

niköy 36 No. da nüfusa kayıtlı olup, adresi bulunamıyor, eczacı kal
fası, bekâr, sabıkasız. 

Suç: Ölümle tehdit. 
Suç tarihi: 27/7/1970 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 191/1, 647 sayılı K. nun 

4/1 inci maddesi gereğince 7 gün hapis cezası, bir gün hapis cezası 10 
lira hesabiyle 70 lira ağır para cezasına tahvil, 100 kuruş posta mas
rafının tahsiline dair gıyapta verilen hüküm tebliğ edilemediği ci
hetle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tev
fikan Resmî Gazete'de ilânının tebligat icrasına, 31 inci madde gere
ğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 
14/9/1970 tarihinde karar verilmiştir. 

îlânen tebliğ olunur. 2229/10 

4970/635 
Davacı: Istefan Çankaya, 
Sanık: Ali Filinte, Süleyman oğlu 1935 doğumlu, Sivas İshani 

Köyü 8 hanede nüfusa kayıtlı olup, kapıcılık yapar, adresi bulunamı
yor. 

Suç : Darp ve hakaret, 
Suç tarihi: 1/7/1970. 
Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 482/2, 647 sayılı Ka

nunun 6 ncı maddesi gereğince 15 gün hapis, 100 lira ağır para ceza-
siyle mahkûmiyetine, bu cezasının teciline, 0,50 kuruş posta ması afi
nin tahsiline dair gıyapta verilen karar tebliğ edilemediği cihetle 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî 
Gazete'de ilânının tebligat icrasına, 31 inci madde gereğince ilânın ya
pıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın 
bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 22/1/1971 tarihinde 
karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2229/11 
e 

Sivas Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/543 
Davacı Zeki özsevi'nin davalı Osman Kartal aleyhine açmış ol

duğu tahliye davasının yapılan duruşması sırasında. Davalının adresi 
meçhul olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğun
dan davalı Osman Kartal'ın duruşmanın bırakıldığı 25/3/1971 günü 
saat 9 da mahkemeye gelmediği ve vekille kendisini temsil ettirmediği 
takdirde gıyap kararının da, ilânen tebliğ edileceği ciheti davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2344 

» 
İstanbul Dokuzuncu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/1112 
K. No : 1970/1107 
Davacı: K. H. 

.Sanık: Muharrem Demir, Süleyman oğlu, Mine'den olma 1940 
doğumlu, Eyüp Değirmenci Mahallesi Kısmet Sokak No. 3 de mukim, 
evli, şoför, sabıkasız, 

Sahife: 13 

Suç: 6621 sayılı Kanuna muhalefet, 
Suç tarihi: 17/9/1970 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ölçüler Kanununa muha

lefet suçundan İstanbul 9 uncu Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşmasız tetkikat sonunda, 6621 sayılı Kanunun 24/B maddesi ge-
reğenice 50 lira hafif para cezasiyle tecziyesine 100 kuruş masrafın 
sanıktan tahsiline dair olan 28/10/İ970 tarihli gıyabî hükmün sanığa 
tebliği mümkün olmamış ikamet adresi de meçhul kaldığından 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen 
tebliğ olunur. 2230/1 

E. No: 1970/1113 
K. No : 1970/1055 
Davacı: K. H. 
Sanık : Erol Özulusal, Emrullah oğlu Emine'den doğma, 1940 do

ğumlu, Bilecik Kocamustafapaşa Köyü 8 hane nüfusuna kayıtlı, Bakır
köy Bahçclievler Köşkler Sok. No. 5/1 de oturur. 

Suç : Emirlere muhalefet, 
Suç tarihi: 6/7/1970 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında emirlere muhalefet su

çundan İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesinde hakkında yapılan du
ruşmasız tetkikat sonunda T. C. K. nun 526/1 inci maddesi gereğin
ce takdiren 20 lira hafif para cezası ile tecziyesine 100 kuruş masrafın 
sanıktan tahsiline dair olan 14/10/1970 tarihli gıyabî hükmün sanığa 
tebliği mümkün olamamış, ikamet adresi de meçhul kaldığı cihetle 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu madedleri gereğince ilâ
nen tebliğ olunur. 2230/2 

E. No : 1970/577 
K. No: 1970/860 
Davacı : K. H. 
Sanık : İbrahim Akpınar, Hamit oğlu Gülsüm'den doğma 1912 do

ğumlu Suşehri Gölova Nahiyesi 78 hane nüfusunda kayıtlı ikamet ad
resi meçhul. 

Suç : Randevuculuk yapmak, 
Suç tarihi: 4/5/1970 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında randevuculuk suçundan 

İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmasız tetkikat so
nunda, T. C. K. nun 526/1 inci maddesi gereğince 50 lira hafif para ce
zası ile tecziyesine 100 kuruş masrafın sanıktan tahsiline dair olan 
18/7/1970 tarihli gıyabî hükmün sanığa tebliği mümkün olmamış, ika
met adresi de meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 
ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 2230/3 

• 
Kocaeli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/338 
Davacı Nefise Ağaoğlu tarafından davalı kocası Erdal Ağaoğlu 

aleyhine açtığı boşanma davasının yapılan duruşması sırasında : 
Davalı Erdal Ağaoğlu'nun adresi meçhul olduğundan 26/2/1971 

tarih ve 13762 sayılı Resmî Gazete ile davetiye yerine ilânen tebliğ edil
diği halde duruşmanın 2/3/1971 tarihli celsesine gelmediğinden bu defa 
gıyap kararının da ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Erdal Ağaoğlu'nun muhakemenin bırakıldığı 30/3/1971 günü 
saat 10 da mahkemeye gelmediği takdirde, kendisini bir vekille tem
sil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam olunacağı gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2342 

a 

Adana 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1970/698 
Davacı : Rıza Şen vekili Avukat Ziya Hazer Adana 
Davalı : Şerife Haksun (Adresi meçhul) 
Dava : Tapu iptali 
Davacı ile davalı arasındaki davanın duruşmasında davalının adma 

yazılan davetiye iade edilmiş ve emniyetçe yapılan aramada da adresi 
tespit edilememiştir. 

Mahkememizde 26/4/1971 günü saat 9 da yapılacak duruşmada 
davalının bizzat veya kanunî bir mümessille kendisini temsil ettirmesi 
için iş'su ilânın davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2340 

(Resmî Gazete) 



Sahife : H 

İstanbul Dokuzuncu Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1970/90 
K. No : 1970/715 
Davacı: K. H. 
Mağdur: Mustafa Turhan, 
Sanıklar: 1 — İhsan Töben, Habib oğlu, Ünzile'den doğma, 1934 

doğumlu, Eskişehir İhsaniye Mah. hane 4 de nüfusa kayıtlı Karagüm-
rük Karabaş Mah. Kaşıkçı Çıkmazı No. 24 de. 

2 — Muammer Başkaya, Besim Hatice'den olma, 1940 doğumlu 
Rize Derepazarı Fıçıcılar Köyü hane 98 nüfusa kayıtlı, Karagümrük 
Keçeciler Cad. Keçeci Çeşme Sokak No. 23. 

Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 14/1/1970 
Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında hırsızlık suçundan 

İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşmaları sonun
da, T. C. K. nun 491/İlk, 62, 81/2, 3, 525 inci maddeleri gereğince sanık 
İhsan Töben'in 5 ay 25 gün hapis o kadar müddetle emniyeti umumi
ye nezareti altında bulundurulmasına, diğer sanık Muammer Başka-
ya'nm T. C. K. nun 491/İlk, 65/3, 525 inci maddeleri gereğince 3 ay süre 
ile hapsine o kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bu
lundurulmasına mevkufiyette geçen günlerinin mahkûmiyetlerinden 
sayılmasına, 14 lira mahkeme masrafının her iki sanıktan mütesaviyen 
tahsil ile Hazineye gelir kaydına dair olan 23/6/1970 tarihli gıyabî 
hükmün bu sanıklara tebliği mümkün olmadığı ikamet adreslerinin 
de meçhul kaldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 
uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 2230/4 

E. No : 1969/859 
K. No : 1969/1123 
Davacı: K. H. 
Sanık: İrfan Kaplan, Harun oğlu, 1946 doğumlu, Samsun'un Çar

şamba İlçesinin Aşağıağaç Güney Köyü halkından olup halen Küçük-
pazar Fetva Yokuşu Hacının Hanında bekâr odasında yatar kalkar. 

Suç : Hırsızlık, 
Suç tarihi: 22/4/1969 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında hırsızlık suçundan ist. 

9. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan gizli duruşması sonunda, T. C. K. 
nun 4-91/3, 522/1, 54/3 üncü maddeleri gereğince 2 ay süre ile hapsi
ne, mevkufiyette geçen günlerinin mahkûmiyetinden sayılmasına 200 
kuruş masrafın sanıktan tahsiline dair olan 15/12/1969 tarihli gıyabi 
hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığı ikamet adresinin de meçhul 
kaldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 -uncu madde
leri gereğince ilânen tebliğ olunur. 2230/5 

E. No : 1970/557 
K. No : 1970/1167 
Davacı: K. H. 

Sanık: Murat Tolga, Zühtü - Neriman'dan olma 1945 do
ğumlu İstanbul Kasımpaşa hane 22 de nüfusa kayıtlı Kasımpaşa At
lama Sok. No. 25/7 de mukim, şoför, bekâr, okur yazar, sabıkasız. 

Suç: Tehlikeli oto kullanmak. 
Suç tarihi: 3/5/1970 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında tehlikeli oto sevk ve ida

re etmekten sanık İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık 
duruşma sonunda T. C. K. nun 565/1, maddesi gereğince 1 gün süre ile 
hafif hapsine 3 lira hafif para cezası ile tecziyesine 3 gün meslek ve 
sanatının tatiline 89 uncu madde gereğince bu cezalarının ertelenme
sine, 35,50 kuruş mahkeme masrafının sanıktan alınarak Hazineye ge
lir kaydına dair olan 16/11/1970 tarihli gıyabî hükmün sanığa tebliği 
mümkün olmamış ve ikamet adresi de meçhul kaldığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğ 
olunur. 2230/6 

Hacıbektaş Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/44 
K . No : 1971/13 
Hâkim : Güleç Demirel 15715 
Kâtip : Duran Demirci 
Hazine adına Hacıbektaş Askerlik Şubesi tarafından .Savat Mahal

lesinden Ahmet Özcivan hakkında yapılan tazminat davasının duruşm-
sı sonunda : Subut bulmayan davanın reddine 28/1/1971 tarihinde ka-

14 MART 1971 

rar verilmiştir. Adresinize çıkarılan gıyabî ilâm bulunamadığınızdan bilâ 
tebliğ iade edilmiş yapılan tahkikatta adresinizin meçhul olduğu bilen 
bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 
29 uncu maddeleri gereğince mahallen ve Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânm yapıldığı tarih
ten itibaren 7 gün zarfında bir itiraz olmadığı takdirde tebligat yapılmış 
sayılarak hükmün kesinleşeceği gıyabî tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 2343 

Akkuş Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/66 
Hâkim : Ahmet Metin Ekmekçi 17371 
Kâtip : Cevat Oral 
Davacı : Çaldere Köyünden Sabri Efi l Halil oğlu 
Davalı : Yolbaşı Köyünden A l i oğlu ismail Altun 
Davanın nev'i : Taksim ve izaleyi şüyu 
Davacı .Sabri Efil tarafından davalı Ismaü Altun aleyhine açmış 

olduğu taksim izaleyi şüyu davasının yapılan duruşması sırasmda : 
Davalı ismail Altun'a Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim ol

mak üzere ilânen tebligatın yapıldığı halde gelmediğinden Resmî Ga
zete ile ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 6/5/1971 Perşembe günü 
saat 9.00 daki mahkemesine kendisinin gelmesi veya bir vekil yolu ile 
temsil etmesi için gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2347 

1968/121 
Hâkim : Ahmet Meti Ekmekçi 17371 
Kâtip : Cevat Oral 
Davacı : Akkuş Orman idaresi 
Vekili : Tülay Doğu 
Davalı : llyas Aşçı, Rıza oğlu, 1948 doğumlu, Gökçebayır Köyünde 
Davanın nev'i : 300 lira değerinde meni müdahale 
Davacı Akkuş Orman idaresi tarafından davalı Göçbayır Köyün

den Rıza oğlu llyas Aşçı aleyhine açmış olduğu meni müdahale davası
nın yapılan duruşması sırasında : 

Davalıya çıkarılan davetiyeye verilen meşruhata göre adresinin 
meçhul olduğundan dosyadaki davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 15/4/1971 Perşembe günü 
saat 9.00 daki duruşmaya gelmesi ve kendisini bir vekil sıfatı ile tem
sil etmesi için davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2348-1 

1969/67 
Hâkim : Ahmet Meti Ekmekçi 17371 
Kâtip : Cevat Oral 
Davacı : Akkuş Orman İdaresi 
Vekili : Avukat Tülay Doğu 
Davalı : Mehmet Kaymak, Halil oğlu, Dereköyden 
Davalı : Mustafa Acar, Bayram oğlu Dereköyden 
Davanın nev'i : 151 lira 42 kuruş tazminat 
Davacı Akkuş Orman idaresi tarafından davalılar aleyhine açmış 

olduğu tazminat davasının yapılan duruşması sırasında : 
Davalılara çıkarılan gıyap kararına verilen meşruhata göre adresle

rinin meçhul olduğundan gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince, duruşmanın bırakıldığı 6/5/1971 Perşembe günü 
saat 9.00 daki duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekil sıfatı ile 
temsil etmesi için gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2348-2 

Yusufeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/32 
Davacı Yusufeli Orman işletme Müdürlüğü tarafından davalı Ya-

macüstü Köyünden Hafız oğlu, Mevlüt Kılıç hakkmda açılan 468,75 l i 
ralık tazminat davasının, yapılan açık duruşmasında : 

Davalının adresi bilinemediğinden dava dilekçesinin ilânen tebliğine 
karar verilmekle, 5/5/1971 Çarşamba saat 9.00 da duruşmaya gelmesi 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerin» ianen tebliğ 
olunur. 2351 

(Resmî Gazete) 



14 MART 1971 (Resmî Gazete) Sahife : 15 

Ankara L v . A . 1 No . lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, mikları, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(İki) kalem (Tavuk eti) maddesi (Komisyon Pazarlığı) suretiyle satın 
alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Miktarı M. bedeli K. teminatı İ H A L E 
C i n s i TL. TL. TL. Günü Saati 

Tavuk eti 10.000,— 10.000— 1.500— 16 Mart 1971 
Sah 10.30 

Tavuk eti 10.000— 10.000— 1.500— » 10.45 

Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 29/4/1971 Perşembe günü 
saaJt 9.00 daki duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettir
mesi için gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2348-4 

•1969/216 
Hâkim : Ahmet Meti Ekmekçi 17371 
Kâtip ; Cevat Oral 81. 
Davacı : Akkuş Orman İdaresi 
Vekili : Avukat Tülay Doğu 
Davalı ; Altun Fidan, Ahmet oğlu Kabakulak Köyünden, 
Davanın nevi : 782,98 lira tazminat 
Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından davalı aleyhine açmış 

olduğu tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında : 
Davalının adresinin meçhul olduğundan Resmî Gazete .ile ilânen 

tebligat yapıldığı halde mahkemeye gelmediğinden adı geçen adına Res
mî Gazete ile ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 29/4/1971 Perşembe günü 
saat 9.00 dalki duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil etmesi 
için gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2348/5 

e 

Akhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/236 
Akhisar'da Nihat Oruçlar vekili Avukab*Ömer Baykal tarafından 

Al i Refik Yaşlı, kendi adına asaleten çocukları Emin, Gülsen, ve Gülse-
ren Yaşlı'ya velayeten Bahriye Yaşlı, Mehmet Ağar, Mustafa Acar, Ha
san Afcay varisleri, Hatice Akay, Mustafa Akay, Müseyin Tahsin Akay, 
Hatice Açılan ve keza Mustafa Elmalı, Fatma Esmeli, Hasan Yılmaz 
Kemal Kahya, Fatma, Setoiş ve Rifat Şen aleyhine açılmış olan izaleyi 
şüyu davasının yapılan duruşması sırasında dava 28/7/1970 tarihinde 
müraracaata kalmış olup dava 15/1/1971 tarihinde yenilenmiş olup fa
kat yenileme dilekçesi üzerine yapılan tebligatta davalılardan Rifat Şen, 
Fatma Sebiş ve Fatma Eşmeli'nin adresleri meçhul olduğu bittahkik 
an1 aşılmış olmakla, üânen davetiye tebliğine ve bu nedenle duruşmanın 
30/3/1971 Salı saat 9 a geri bırakılmasına karar verilmiş olmakla, adı 
geçenlerin belli gün ve saatte mahkemede hazır bulunmaları veya ken
dilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde gıyap kararı çıkarıla
cağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2352 

Alanya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/154 
Alanya'nın Su Gözü Mahallesinden Esma Fidancı ve Mehmet Tok

lar tarafından Fevzi Sertgöz vesaire aleyhlerine açmış olduğu taksim 
ve şüyun izalesi davasının yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Emine Sabiha Hatipoğlu'na dava dilekçesi Resmî Ga
zete'de ilânen tebliğ edilmiş ve duruşmaya gelmediğinden adına gıyap 
kararının da yine Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşmaya gelmediği takdirde davanın gıyabında devam edeceği 
ve duruşmasının 15/4/1971 Perşembe saat 9 a muallâk bulunduğu ve 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2350 
»— 

Konya İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/352 
Davacılar Şerife Kozak, Hasan Kozak, Mustafa ıSabri Kozak, ve 

Şükrüye Şengezerler vekilleri Avukat Ahmet Onacak tarafından dava
lılar Adil Çelebi oğlu Fahrettin, Adil Çelebi kızı Hurican, ve Adil Çelebi 
kızı Fatmalar'm aleyhlerinde açılan izaleyi şüyu davasının mahkeme
mizde yapılan açık muhakemesi sırasında : 

Yukarıda adları yazılı davalıların adresleri meçhul olduğundan ken
dilerine tebligatın Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edilmiş olup maihke-
ımeye gelmediklerinden bu defa gelmeyen davalılara gıyap kararının ilâ
nen tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan, karar gereğinin 
duruşmanın bırakıldığı 5/4/1971 Pazartesi günü saat 9 da Konya İkinci 
Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil
le temsil ettirmeleri aksi halde H . U. M . K. nun 405 inci maddesi gere
ğince duruşmanın gıyaplarında cereyan edeceği gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2353 

2648 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

Ankara Devlet Arşiv Sitesi Mimarî Proje Yarışması 21/2/1971 ta
rihinde sonuçlanmıştır. 

1. Ödül . Vesile Gönül Aslaner Y. Mimar 
Mustafa Aslan Aslaner Y. Mimar 

2. Ödül : Yurdanur Sepkin Y. Mimar 
Öner Olcay Y. Mimar 
Halis Pektaş Y. Mimar 

3. Ödül : Enis Kort an Y. Müh. Mimar 
4. Ödül : Alpay Aşkun Y. Mimar 

Gültekin Korucuklu Y. Mimar 
Yalçın Çıkınlıoğlu Y. Mimar 

5. ödül : Rezan Önen Y. Müh. Mimar 
Yavuz Önen Y. Müh. Mimar 

1. Mansiyon : Turgut Alton Y. Mimar 
Tuncay Çavdar Y. Mimar 
Alparslan Ataman Y. Mimar 
Fulin Bölen Y. Mimar 

2. Mansiyon : Eren Boran Y. Mimar 
Ersen Gömleksizoğlu Y. Mimar 

3. Mansiyon Adnan Taşçıoğlu Y. Müh. Mimar 

Projeler 15/3/1971 tarihine kadar Mimarlar Odası Sergi Salonun-
da sergilenmektedir. 2277 / 4-4 

Akkuş Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/79 
Hâkim : Ahmet Meti Ekmekçi 17371 
Kâtip : Ceval Oral 81. 
Davacı : Akkuş Orman İdaresi 
Vekili : Avukat Tülay Doğu 
Davalı : Fehmi Çöp, Abdullah oğlu Akkuş'un Çamalan Köyünden 
Davanın nevi : 256,77 lira tazminat 
Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından davalı aleyhine açmış 

olduğu tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında : 
Davalının adresinin meçhul olduğundan Resmî Gazete ile ilânen 

tebligat yapıldığı halde mahkemeye gelmediğinden adı geçen adına Res
mi Gazete ile ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 29/4/1971 Perşembe günü 
saat 9.00 daki durulmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil 
etmesi için gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2348-3 

1969/217 
Hâkim : Ahmet Meti Ekmekçi 17371 
Kâtip : Cevat Oral 81. 
Davacı: Akkuş Orman İdaresi 
Vekili : Avukat Tülay Doğu 
Davalı : İbrahim Demir, Süleyman oğlu, Ambargürgen Köyünden 
Davanın nevi : 316,61 lira tazminat 
Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından davalı aleyhine açmış ol

duğu tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında : 
Davalının adresinin meçhul olduğundan Resmî Gazete ile ilânen 

tebligat yapıldığı halde mahkemeye gelmediğinden adı geçen adına Res
mî Gazete ile ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi Kararları             Sayfa 

 

1978/18 635 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun 17.ve 18. Maddeleri ile Emeklilik  

   İşlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Anayasaya Aykırılığın Nedeniyle  

   İptali İşlemine İlişkin Karar          1 

 

1971/19 1005 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırılığı Nedeniyle İptali İstemine  

   İlişkin Karar            1 

 

Kararnameler  

 

Atama Kararnamesi             1 

 

İçişleri Bakanlığından Belediye Kurulmasına Dair Kararlar       1 

 

İlanlar             2 

 

 

   İlişkin Karar  




