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K A N U N L A R 
Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil 

eden 3206 ve 3501 sayılı kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve Hâkimler Kanununa bazı 

maddeler ilâvesine dair kanun 

Kanun No: 3885 Kabul tarihi: 19/6/1940 

Madde 1 — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun (3, 6, 12, 13, 14, 16, 
21, 35, 39, 41, 42, 45, 48 60, 62, 65, 81, 104) üncü maddeleri değiştirilerek 
bunların yerine aşağıda numaraları karşılarında yazılı maddeler kon
muştur : 

Madde 3 — Namzedliğe kabul olunabilmek için : 

1 - Türk olmak, 

2 - Y i r m i bir yaşını bitirmiş ve kırk yaşını geçmemiş olmak, 

3 - Askerl ik filî hizmetini yapmış veya askerliğe elverişli olmadığı 
anlaşılmış bulunmak, 

4 - Başkasına geçer hastalığı, vazifesini gereği gibi yapmağa mâni 
olabilecek vücud veya akılca bir arızası bulunmamak, 

5 - Yabancı ile evli olmamak (Vazife esnasında evlenenler istifa 
etmiş sayılır), 

6 - B ir Türk Hukuk fakültesinden veya mektebinden mezun olmak 
veya Siyasal Bilgi ler Okulundan mezun olup da noksan kalan dersler
den hukuk fakültesinde imtihan vermiş olmak veya yabancı bir memle
ket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye Hukuk Fakülteleri 
programlarına göre noksan kalan derslerden imtihan ile tasdikname 
almış bulunmak, 

7 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette ve bir cü
rümden dolayı üç ay veya daha fazla hapis cezasile mahkûm bulun
mamak veya bu kabil suçlarla hapsi müstelzim her hangi bir cürüm
den dolayı ceza takibi altında bulunmamak, 

8 - Sarhoşluğu, kumar oynamağı âdet edinmiş, kumar oynatmış, 
ahlâk ve siretçe hâkimliğe yaraşmıyacak bir hal ile dile gelmiş olma
mak . 

şarttır. 
H u k u k tahsilini ikmal edenlerden askerlik filî hizmetini henüz 

yapmamış olanlar, namzedlere tahsis olunan maaş ve emsali hasılı ken
dilerine ücret olarak verilmek suretile stajiyer olarak namzedliğe alı
nabil irler . Stajiyerlikte geçirecekleri müddet namzedlik müddetine ve 

mecburî hizmetlerine mahsub edilir. Ancak askerlikte geçen müddet 
mecburî hizmete mahsub edilmeyip umumî hükümlere tâbidir. Bu su
retle namzedliğe alınanların muavinliğe geçebilmeleri için bu madde
nin üçüncü bendi mucibince askerlik filî hizmetini yapmış veya asker
liğe elverişli olmadıkları anlaşılmış bulunmak şarttır. 

Madde 6 — Namzedlik müddetini bitirmiş ve seciye ve ahlâkça 
kabule mâni bir hal i görülmemiş olanlar muavinliğe kabul olunurlar. 

Kabule mâni hali görülenlerin A d l i y e Vekilliğince namzedliklerine 
nihayet verilir . 

Bunlar bir daha namzedliğe kabul olunmazlar. 

Madde 12 — Zat İşleri U m u m Müdürlüğünce her namzed hakkında 
11 inci maddeye göre toplanacak vesikalar o namzedin şahsî dosyası 
ile birlikte ayırma meclisine veril ir . 

Madde 13 — Ayırma meclisi her namzedin: 

A - Ahlâkî gidişi hakkında toplanan malûmata bakarak tayin edile
cek dereceye, 

B - Namzedlik esnasında gösterdiği kabiliyet derecesine, 

C - Mekteb şahadetnamesinde kazandığı dereceye, 
Göre emsali arasındaki mertebesini tayin ve en yüksek liyakat ka

zananlar en başta gelmek üzere sırasile bir defter tanzim ve tasdik eder. 

Madde 14 — Muavinliğie geçecek olanlar hâkimlik veya müddeiu
mumilik mesleklerinden hangisinde ihtisas arzusunda bulunduklarını 
vekilliğe bi ldirir ler . 

Ayırma meclisince dahi namzedlik devresinde gösterilen kudret ve 
kabiliyetin mahiyet ve hususuiyetine göre namzedin hangi meslekte ve 
hangi kısımda daha fazla istidadı görüldüğü ismi hizasına yazılır. B u 
hükümler intihabda imkân dairesinde nazara alınır. 

Madde 16 — Türkiye Hukuk Fakültelerinin birinden doktora dip
loması alanların namzedlikte geçirecekleri müddet bir senedir. 

B i r Türk H u k u k Fakültesinden veya mektebinden çıkmakla bera
ber İngiliz, A l m a n , Fransız ve İtalyan lisanlarından birile ders okutu
lan b i r memleket Hukuk Fakültesinde lisans veya doktora tahsilini 
ikmal etmiş olanlar bir sene namzedlik yaptıktan sonra| muavinlik sınıf
larına 13 üncü maddenin hükümleri dairesinde kabul olunuralr. 

B u maddede yazılı şartları haiz olan namzedlere (3656) sayılı ka
nunda yazılı derecelerden 9 uncu dereceye, 22 nci maddenin ikinci fık-
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rasında beyan olunan şartlar dairesinde doktor diploması almış olanlara 
bir senelik namzed müddetinde 8 inci dereceye tahsis olunan maaş veril ir . 

Madde 21 — Bu kanunda yazılı istisnalar dışında hâkim ve müddei
umumilerin kendi sınıfları içinde bir dereceden diğerine terfileri için 
bulundukları derecede 57 nci maddede tesbit olunan esas dairesinde en 
az i k i sene hizmet etmiş olmak şarttır. 

Madde 35 — Temyiz daireleri, yaptıkları, temyiz tetki'katı esnasında 
münferiden ve müçtemian hüküm veren hâkimlerden her bir inin ilmî 
liyakatlerini tesbit ederek bir not verirler. Notlar çok i y i , i y i ve orta 
ve fena olmak üzere dörde ayrılır. Not verirken hükmün esasında temin 
olunan isabet veya iltizam olunan kanaat ve içtihadın mucib sebeblerile 
tahl i l ve izahında gösterilen kudret ve muvaffakiyet göz önünde tutul
makla beraber davanın kanunî sebebler dışında uzatılıp uzatılmadığı 
ve muhakemenin sevk ve idaresinde ilmî ve hukukî hatalar bulunup bu
lunmadığı da tetkik ve bu cihetler de ayrıca derece takdirine esas ittihaz 
edilir. Hükmün tasdik edilmiş veya nakzedilmiş olması mutlaka lehe ve 
aleyhe not vermek için sebeb teşkil etmez . Leh ve aleyhte kanaat istihsa
line müsaid olmayan evrak için not verilmez. Ancak bu zaruretle not 
verilmediği gösterilmekle iktifa edilir. 

Temyiz daireleri vermiş oldukları notları veya not verilmemişse 
yukarıda yazılı sebeble not verilmediğine dair tanzim ettikleri evrakı 
Adl iye Vekilliğine gönderilmek üzere Temyiz Bir inc i Reisine verirler. 

Temyiz Mahkemesi Umumî Heyetlerinden verilen kararlar hakkında 
bir inci fıkrada beyan olunan suretle muamele ifası Temyiz Mahkemesi 
Bir inc i Reisine aiddir. 

Başmüddeiumumi, dairesine gelen evraka göre Cumhuriyet Müd-
deiumumilerinin muhakeme esnasındaki mütalealarını ve lâyihaları mün-
derecatını mukayese ve tetkik suretile vereceği notları Adl iye Vekilliği
ne gönderir. 

Bu notlar Adl iye Vekâletince her altı ayda bir liste halinde tasnif 
ve tertib ettirilerek alâkalı hâkimin sici l dosyasına konulur. 

Bu madde hükümlerine tevfikan toplanan notlar iş adedine göre 
kısımlara ayrılır. Mezkûr notların bu kısımlarda hangi nisbetler dahi
linde terfii ere esas tutulacağı ayırma meclisi umumî heyeti tarafından 
her toplanış senesi başında müteakib sene için muteber olmak üzere 
tesbit ve ilân olunur. Bu nisbetlerin aşağı haddine erişmemiş olanlar 
.terfi edemez. 

Madde 39 — Ayırma meclisi alâkalı hâkimin ahlâkî gidişi, bilgisi 
ve gelen işlerle intaç ettiği işler arasındaki nisbeti yukarıdaki maddeler
de yazılı eser ve vesika ve mütalealarla Temyiz dairelerince verilen not
lara göre tesbit ederek terfia lâyik olup olmadığına karar verir. 

Madde 41 — Mümtaz olarak terfia lâyik sıfatı, 40 ncı maddenin 
A bendinde yazılı derecede terfia lâyik olanların vasatı liyakatlerinden 
çok'yüksek bir liyakat derecesine malik olduklarına Temyiz Mahkeme
sinden aldıkları notlarla veya maddî eserlerle kanaat getirilenlere 
veri l ir . 

Madde 42 — Ayırma meclisince yapılan tetkikatta terfi için lâzım 
gelen vasatı liyakatten daha üstün bir liyakat gösterdikleri anlaşılanlar 
tercihan terfi defterine geçirilecekleri gibi İngilizce, Almanca, Fransızca 
ve italyanca lisanlarından biris ini tam bilmek dahi terfi için ehliyet 
kazananlar arasında tercih sebebi teşkil eder. Tam bi lg i , hukuka aid 
esesrleri okuyub anlamak ve dilimize çevirmek kabiliyetinin imtihanla 
subut bulmuş olmasile tahakkuk eder. 

Madde 45 — 39 uncu madde mucibince ayırma meclislerince terfia 
lâyık olmadığına karar verilmiş olanlar i k i sene sonra tekrar ayırma 
tedkikatına tâbi tutulur. 

Her 'derecede i k i ve her sınıfta üç defa terfia lâyık görülmiyenlerle 
29 uncu maddede gösterilen terfi listesine her ne ,sebeble olursa olsun 
üç defa girmemiş olanların dosyası hizmetten affedilmelerine mahal 
'bulunup bulunmadığı hakkında bir karar verilmek üzere ayırma mec
lisine veri l ir . 

Madde 48 — Hizmet müddetinde 47 nci madde hükmü cari olmak 
üzere 21, 29, 34 ve 37 nci maddeler hükümlerile ayırma meclisinin va
zifesine esas olan usul ve kaideleri tayin eden diğer maddeler ahkâmı 
ik inc i sınıfta dahi tatbik olunur. 

Madde 60 — Mümtaz terfia lâyık defterine geçmiş olanlar sınıf 
ve derece terfilerinde diğer terfi defterlerinde bulunanlara ve tercihan 
terfia lâyık defterlerine geçmiş olanlar terfia lâyık defterlerinde bulu
nanlara mutlak surette tercih olunurlar. 
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Mümtazen terfi defterinin sonuna kalıp da teklif edilen memuri
yeti kabul etmiyenlere ancak tercihan terfi edeceklere mahsus defte 
mucibince terfiler ikmal edildikten sonra yeniden vazife teklif olunur 
Bu suretle teklif edilen memuriyeti de kabul etmiyenler adi terfi def
terinin sonuna kalırlar. 

Madde 62 — Her hâkim ve müddeiumumi ayırma meclisince ehil 
olduğu gösterilen meslekte terfi eder. Ancak mümtaz olarak veya ter
cihan terfia lâyık görülen hâkimler ayırma meclisi mütaleasına bağ-
lanmaksızın ve bunun haricînde olan hâkimler ayırma meclisi müta-
leası alınmak suretile müddeiumumiliğe nakledilebilirler. 

Madde 65 — Başmüddeiumumî temyiz azaları veya ikinc i reisleri 
arasından ve Temyiz ik inc i reisleri de Temyiz azaları arasından Adl iye 
Vekilliğince intihab ve millî iradeye arzolunur. B i r inc i sınıf hâkim-
likten vekâlet hizmetine alınanların iktisab ettikleri haklar mahfuzdur. 

Madde 81 — Bi r dairede birleşmeleri kanunen caiz olmıyanlardan 
sonradan tayin olunan ve yeniden tahaddüs etmiş sebeb dolayısile bir-
leşemiyecek olanlardan kıdemsizi ması olmadan dahi başka yere kal
dırılır. 

Bulundukları yerde kendi kusurlarından mütevellid olsun veya 
olmasın her hangi bir sebeble hâkimliğin istilzam eylediği şeref veya 
bitaraflık dairesinde vazife göremiyeceği ve bulunduğu yerde bakası 
memuriyetinin nüfuz ve itibarını haleldar edeceği veyahud memuriyet 
yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre vazifede icab eden sür'at 
ve muvaffakiyeti gösteremediği tahkikat ve vesaikle anlaşılan hâkimler, 
inzibat meclisi kararile rızalarına bakılmaksızın başka yere naklolu
nurlar. 

Madde 104 — Üçüncü ve ikinc i sınıflara mensub hâkimler, müd
deiumumiler hakkında birlikte tahkikat yapılması icab eden hallerde 
tahkikat, Vekillikçe tensib olunacak müfettiş yahud yüksek dereceli 
hâkim taralından yapılır. 

Madde 2 — Hâkimler Kanununun muvakkat maddesi B. fıkrasının 
3 ve 4 numaralı bendlerinde yazılı müddetlerin üç sene daha uzatıl
masına ve muvakkat maddeye ayrıca i k i fıkra ilâvesine dair olan 3206 
sayılı kanunun bir inci maddesinin hâkim namzedlik müddetinin geri 
bırakılması hakkındaki hükmü '21/6/1940 tarihinden itibaren üç sene 
daha uzatılmştır. 

'Madde 3 — Kadroları Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğüne 
bağlı kadastro hâkimleri, Hâkimler Kanununa merbut (1) numaralı 
cetvelde yazılı hâkimlerden sayılır. Bunların hâkimlik sınıf ve dere
celeri, almakta oldukları maaşın tekabül ettiği sınıf ve derecedir. Kadro 
merbtıtiyetlerine halel gelmemek üzere bunlar hakkında da Hâkimler 
Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Muvakkat madde 1 — 39 uncu madde mucibince Temyizin yeni 
notları toplanmcaya kadar evvelce toplanan tasdik ve nakız nisbetleri 
diğer evrak ve vesaikle birlikte ehliyetin takdirinde esas teşkil eder. 

Muvakkat madde 2 — Mülga 766 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde 
beyan olunan imtihanı kazanmış olup da icra muavinliğine tayin edil
memiş bulunanlar 2556 sayılı Hâkimler Kanununa bağlı (1) numaralı 
cetvelin 10 uncu derecesinde yazılı icra memurluklarına tayin edilirler. 
Bunlar z ikr i geçen Hâkimler Kanununun terfia müteallik hükümleri 
dairesinde 7 nci dereceye kadar (bu derece dahil) icra memurluğu i le 
icra muavin hâkimliği ve hâkimliklerine terfi edebilirler. 

Muvakkat madde 3 — Tapu ve kadastro hâkimlerinden sic i l ler i 
veya ehliyetsizlikleri it ibarile vazifelerinde bırakılmaları caiz olmadığı 
Temyiz Mahkemesi reis veya azalarından Adl iye Vekilliğince intihab 
edilecek dört zat i l e vekâlet müsteşarı ve hukuk ve ceza ve zat işleri 
müdürleri ve teftiş heyeti reisinden teşekkül eden bir heyetin kararile 
anlaşılanlar hakkında beş sene zarfında aşağıdaki hüküm tatbik o lunur: 

A - S ic i l ler i itibarile vazifelerinde bakaları caiz olmayanların hiz
metlerine nihayet veri l ir ve haklarında 1683 sayılı kanunun 13 üncü 
maddesi hükümleri tatbik olunur. 

B - Ehliyetsizl ikleri hasebile kendilerinden istifade edilemiyenler 
vazifesinden affedilir. Bu suretle vazifeden affedilenlerin hizmet müd
detleri on beş sene veya daha fazla olursa bu müddet nisbetinde tekaüd 
maaşına müstahak olurlar. Tekaüd müddetini dolduramıyanlar taleb-

( Resmi Gazete) 
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lerile hâkimlik, müddeiumumilik meslekleri haricinde diğer adlî va
zifelere tayin edilebilirler. 

Madde 4 — Hâkimler Kanununun 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
38, 78 inci maddeleri i lga edilmiştir. 

Avukatlık Kanununun 19 uncu maddesinde bahsedilen avukat sta
j yer l e r in in imtihanları Ad l iye Vekâletince tesbit olunacak esaslar dai
resinde icra edilir. 

Madde 5 
Madde 6 

memurdur. 

B u kanun nesri talibinden muteberdir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i Heyeti 

21/6/1940 

No. Baslığı 
Düstur 
T e r t l b ÇİLİ Sahife 

Resmî 
Gazete 
Sayı 

766 Hâkimler K a n u n u 3 7 1000 326 
965 Hâkimler K a n u n u n u n 6 ncı maddesine tezy i l i muktaz i fı-

karatt kanuniyeyî mûbeyyin kanun 3 8 160 561 
982 Hâkimler K a n u n u n u n 2 nc i maddesinin 7 nc i fıkrasını 

m u a d d i l k a n u n 3 8 244 571 
1415 Hâkimler K a n u n u n u n 6 ncı maddesini tad i l eden kanun 3 10 711 1169 
1730 Hâkimler K a n u n u n u n 37 nc i maddesinin ilgasına dair kanun 3 12 21 1687 
2024 766 numaralı Hâkimler K a n u n u n u n bazı maddeler ine ilâve

ler konmasına ve t a d i l l c i yapılmasına dair kanun 3 13 728 2102 
2344 766 numaralı Hâkimler K a n u n u n u n 3 uncu maddesine b i r 

fıkra ilâvesine dair kanun 3 15 65 2581 
2556 Hâkimler K a n u n u 3 15 1359 2751 
3206 Hâkimler K a n u n u n u n muvakkat maddesinin B fıkrasının 3 

ve 4 numaralı bendi erinde yazılı müddetlerin uç sene daha 
uzatılmasına ve muvakkat maddeye ayrıca i k i fıkra daha 
ilâvesine dair kanun 

. t 

3 18 1183 3636 
3501 Hâkimler K a n u n u n u n bazı m a d d e l e r i n i değiştiren Ikanun 3 19 1551 3955 
3693 H a k i m l e r Kanununun» 3501 sayılı k a n u n u n 2 nc i maddesıle 

tad i l ed i len 17 ncı maddesinde yazılı 1 ve 2 numaralı cet
v e l l e r i n değiştirilmesine dair 'kanun 3 20 1677 4257 

170 Hâkimler K a n u n u n u n 20 i n c i maddesinin tefs ir i 3 12 248 1760 
650 Hâkimlerin ayrı ayrı tasnife tu tutmamalarına dair karar 3 12 985 1857 
845 Hâkimler K a n u n u n u n 7 nc i maddesinde >azılı inzibatî ce-

zaların A d l i y e Bakanlığı memur ve kâtipleri hakkında da 
tatbik edilmeyeceğine dair 3 16 498 2892 

1683 
3499 

B u kanunda ismi çeçen diğer «kanunlar : 
Askerî ve Mülkî Tekaül K a n u n u 
Avukatlık K a n u n u 

3 
3 

11 
19 

1582 
1517 

1517 
3959 

3656 Dev le t memurları aylıklarını tevhıd ve teadülü hakkında 
k a n u n 3 20 1397 4253 

Vilâyet Hususî idarelerinden maaş alan memur ve 
muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 sa

ydı kanuna ikinci bir muvakkat madde 
ilâvesine dair kanun 

Kanun No: 3886 Kabul tarihi: 19/6/1940 

Madde 1 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur ve 
muall imlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 sayılı kanuna aşağıdaki 
ikinci muvakkat madde eklenmiştir 

İkinci muvakkat madde — Maaşları ücrete çevrilmiş olan idarei 
hususiye tahsildarlarından, maaşlarının ücrete tahvil edildiği tarihe ka
dar filen 25 sene veya daha ziyade maaşlı hizmeti olanlar tekaüde sev-
kolunabilir . Bunlardan maaşlı hizmet müddeti 20 sene ve daha ziyade 
olanların bu kanunun neşrinden itibaren ücretleri son aldıkları maaş 
mikdarlarına göre maaşa tahvil edilerek tekaüd müddetini doldurduk
larında tekaüdlükleri icra edilebilir. 25 seneyi doldurmadan her han
gi bir sebeble olursa olsun vazifeden ayrılanlar hizmet müddetlerine 
göre tekaüde sevkedilirler. 

Maaşları ücrete çevrilmiş olan idarei hususiye tahsildarlarından 
maaşlı hizmet müddetleri 20 seneden az olanların eski memuriyet müd
detlerine aid tekaüd hakları mahfuz kalmak üzere istihdamlarına devam 
olunur. Ancak yeni vazifelerinden istifade suretile ayrılanlarla her hangi 
bir suretle vazifelerine nihayet verilenlere istedikleri takdirde 1683 sa
yılı kanunun 26 ncı maddesi mucibince maaşlı hizmet müddetlerine gö
re istihkakları verilerek tekaüdlükle alâkaları kesilir. 1683 numaralı Te
kaüd Kanununun muaddel 53 üncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

Bu madde mucibince maaşla istihdamına devam olunanların mu-
hassasatı ücret fertiğinden verilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Veki l l er i Heyeti 

memurdur. 
21/6/1940 

No. Bağlığı 

Resmi 
Düstur Cazeto 
Tertİb Cild Sahifó Sayı 

1683 
2097 

Askerî ve mülkî Tekaüd K a n u n u 
Vilâyet hususî idare ler inden maaş a lan memur ve m u a l l i m 
l e r i n tekaüd maaşları hakkında kanun 

3 

3 

11 

1 i 

1582 

200 

1517 

2311 

İktısad Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğünden: 

Ordu Vilâyetinin Bulaman Nahiyesine bağlı Çarmaşa, Uzunali ve 
Keçili köylerinde kâin olup işletilmesi imtiyazı 25 mart 1930 tarihli 
kararname ile İzzet Pertev Karminatı uhdesinde bulunan çinkolu kur
şunla karışık bakır madeni İcra Veki l l e r i Heyetinin 30/3/1940 tarihl i 
ve 2/13166 numaralı kararile feshedilerek meşkuf madenler arasına ko
nulmuştur. 

93/3- -2 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden : 

1 — Muktazi kâğıdı ve kaplık kâğıdı Vekâlete aid olmak üzere 
1940 malî yılı içinde beher sayısı (8 -12) forma hesabİle (101, 102, 103, 
104, 105, 106,) sayılı Sıhhiye Mecmualarının ta'b'ı işi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Bu mecmuaların muhammen baskı bedeli klişelerile birlikte 
(2,000) l i r a ve muvakkat teminat miktarı da (150) liradır. 

3 — İhale 2/7/1940 salı günü saat 15 te Vekâlette müteşekkil hu-
sus i Komisyonda yapılacaktır. 

4 — Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
5 — Nak id olarak teminat vermek isteyenlerin daha evvel müra

caat ederek parayı vezneye yatırmaları ve makbuzunu Komisyona tevdi 
eylemeleri lâzımdır. 

76/4- 3 

İstanbul Asl iye Dördüncü Ticaret Mahkemesinden: 

Deniz Yolları İdaresinin Ege Vapurunun 11 inci seferile İnebolu-
dan yüklenerek 13/10/1939 tarihinde İstanbula vürud eden A V markalı 
25 sandık elmaya aid 3045 numaralı konşimento zayi olduğundan ibtaline 

karar verilmesi İstanbulda Merkez H a l 27 numarada Sadettin Selçuk 
tarafından ba arzuhal taleb edilmiş olmakla Ticaret Kanununun 638 inci 
maddesi mucibince zıyaı iddia olunan konşimentonun 45 gün içinde 
mahkemeye ibraz edilmedi lüzumu, ibraz edilmediği takdirde bu müd
detin hitamında ibtaline karar verileceği ilân olunur. 

140/3-1 
.-

Nafıa Vekâletinden: 

8/7/1940 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme K o 
misyonunda 12933,50 l i r a muhammen bedelli 240 parça mobilyenin ka
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 970 l i r a 02 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublar ını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik i le birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkûr Komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

133/4-2 

M . M . V . Satın Alma Komisyonundan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı y i r m i sekiz l i ra olan 500 kilo 

piramidón 12 temmuz 1940 cuma günü saat 11 de Ankarada M . M . V . 
Satın A l m a Komisyonunda pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 



Sayıfa : 14132 (Resmi 

2100 liralık kat'î teminatları i le bir l ikte pazarlık gün ve saatinde A n -
karada M. M. V . Satın A l m a Komisyonunda bulunmaları. 

152/4-1 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 160 kuruş olan y i r m i beş b in 
k i l o idro f i l pamuk 12 temmuz 1940 cuma günü saat 15 de Ankarada 
M. M. V . Satın A l m a Komisyonunda pazarlıkla satın alınacağından 
isteklilerin 6750 liralık kat'î teminatları i le bir l ikte pazarlık gün ve 
saatinde mezkûr Komisyonda bulunmaları. Şartname 225 kuruş karşı
lığında Komisyondan alınır. 

153/4-1 

(Beherine tahmin edilen fiatı (175) yüz yetmiş beş kuruş olan 
(17.600) on yedi bin altı aded firenk gömleği kapalı zarf la münakaşaya 
konmuştur, İhalesi 11/7/1940 perşembe günü saat on birdir . İlk temi
natı (2310) i k i b in üç yüz on liradır. Evsaf ve şartnamesi (155) yüz e l l i 
beş kuruş mukabilinde M. M. V . Satın A l m a Komisyonundan alınabilir. 
İüsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar Komisyona teklif mektublarını vermeleri. 

154/4-1 

Müteahhid namı hesabına beher metresine tahmin edilen fiatı (95) 
doksan beş kuruş olan (1.049.429,90) b ir milyon kırk dokuz bin dört 
yüz y i r m i dokuz metre doksan santim portatif çadır bezi açık eksiltme 
suretile münakaşaya konmuştur. İhalesi '12/7/1940 cuma 'günü saat on 
birdedir. İlk teminatı (74.771.90) yetmiş dört b in yedi yüz yetmiş b i r 
l i r a doksan kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 49,85 kırk dokuz l i r a seksen 
beş kuruş mukabilinde M . M . V . Satın A l m a Komisyonundan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale gün ve saatinde Komis
yonda hazır bulunmaları. 

155/4-1 

M . M . V . Hava Satın Alma 
Komisyonun dan 

288 kalem çelik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli (80.000) l i ra olup i lk teminat miktarı (6000) liradır, kapalı 
zarfla eksiltmesi 30/7/1940 salı günü saat 11 de Hava Satın A l m a K o 
misyonunda yapılacaktır. 

İdarî ve fennî şartname her gün öğleden sonra 4 l i ra mukabilinde 
mezkûr komisyondan alınabilir. 

İsteklilerin kanunun ikinc i ve üçüncü maddelerinde yazılı vesa
ikle birlikte i lk teminat ve teklif mektuplarını muayyen saattan bir 
saat evveline kadar komisyona makbuz mukabil i vermeleri. 

68/4- 2 

60.000 metre yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 48.000 l i r a olup kat'î teminat mikdarı 7200 liradır. 
Pazarlığı 4/7/1940 tarihinde perşembe günü saat 11 de Hava Satın A l m a 
Komisyonunda yapılacaktır, İdarî şartname evsaf ve numunesi her gün 
öğleden sonra 240 kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir, istekli
lerin muayyen gün ve saatte kat'î teminat Ve kanunî belgelerile birlikte 
Komisyonda bulunmaları. 

142/3-1 

İki depo kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(39.991,68) l i ra olup i lk teminat miktarı (3000) liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 8/7/1940 saat 11 de Hava Satın A l m a Komisyonunda yapı
lacaktır, idarî şartname ve keşif evrakı her gün öğleden sonra 2 l i ra 
mukabilinde mezkûr komisyondan alınabilir. İsteklilerin i lk teminat ve 
teklif mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar komisyona 
makbuz mukabil i vermeleri. 

151/4-1 

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

Müteahhit nam ve hesabına 118673 ki lo 
elektrolit bakır alınacak 

Tahmin edilen bedeli (83071,10) l i ra olan 118673 ki lo elektrolit 
bakır müteahhit nam ve hesabına Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
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Merkez Satın A l m a Komisyonunca 1/8/1940 perşembe günü saat 14 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) l i ra (16) kuruş mukabilinde 
komisyondan veri l ir . Tal ih ler in muvakkat teminat olan 5403 l i r a (56) 
kuruşu havi teklif .mektuplarını mezkûr günde saat 13 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkûr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

100/4-4 

1 aded Buhar kazanı ile 1 aded 
Turbo - Generatör alınacak 

Şartnamesinde değişiklik yapılan ve tahmin edilen bedeli (32.400) 
l i ra olan 1 aded Buhar kazanı ile 1 aded Turbo - Generatör Askerî Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın A l m a Komisyonunca 3/7/1940 j 

çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (1) 
l i r a (62) kuruş mukabilinde komisyondan veri l ir . Ta l ip ler in muvakkat 
teminat olan (2430) lirayı havi teklif mektuplarını mezkûr günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alâkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mez
kûr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

103/4-4 

200000 metre torbalık bez alınacak 
Tahmin edilen bedeli (80.000) l i ra olan 200000 metre torbalık bez 

Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın A l m a Komisyonunca 
8/7/1940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (4) l i r a mukabilinde Komisyondan veri l ir . Tal ih ler in muvakkat 
teminat olan (5250) lirayı havi teklif mektuplarını mezkûr günde saat-
14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve b i r 
işle alâkadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkûr 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

118/4-2 

600 -1000 ton yer l i linters pamuğu alınacak 
Tahmin edilen bedeli (280.000) l i r a 600-1000 ton yerl i linters p a 

muğu Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın A l m a Komis 
yonunca 11/7/1940 perşembe günü saat-15 te kapalı zarfla ihale edile-
çektir. Şartname (14) l i r a mukabilinde Komisyondan veri l ir . Ta l ih ler in 
muvakkat teminat olan (14.950) lirayı havi teklif mektublarını mezkûr~ 
günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 n u 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadık
larına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasile mezkûr gün ve vsaatte Komisyona müracaatları. 

138/4-1 

20 ton ferro krom alınacak 
Tahmin edilen bedeli (¡200.000) l i r a olan 20 ton ferro krom Askerî' 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın A l m a Komisyonunca-
12/8/1940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart-^ 
name (10) l i r a mukabilinde Komisyondan veri l ir . Tal ih ler in muvakkat 
teminat olan (11250) lirayı havi teklif mektublarını mezkûr günde saat 
14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3.1 maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve bu işle-
alâkadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkûr gün 
ve saatte Komisyotıa müracaatlar^. 

146/4-1 

Tarsus Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Tarsusun Tekeliviran köyünden Cumali kızı Emine Koç tarafından? 
o köyden Musa oğlu Şükrü aleyhine açılan ihtar davasından dolayı tayin 
olunan 28 mayıs 1940 perşembe günü müddeaaleyh Şükrünün ilânen v u 
ku bulan tebligata rağmen gelmediğinden gıyabında muhakeme icrasına 
karar verilmiş ve icra kılınan muhakemede; müddeinin şahidlerinden 
bir is i dinlenilmiş ve diğer şahit ite istima edilmek üzere muhakeme 9 
temmuz 1940 salı günü saat 9 a talik edilmiş olduğundan yapılan bu, 
muameleye beş gün zarfında itiraz edebileceği, bu müddet içinde mah
kemeye müracaatla itiraz etmediği takdirde H . U . M . Kanununun 402 
nci maddesi mucibince bir daha muhakemeye kabul edilmiyeceği teb
liğ yerine geçmek üzere ilân olunur. 

107 
Devlet Matbaası 
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