
Re 
T.C. 

Gazete 
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 19 KÂNUNUSANİ 1943 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne SALI 
SAYI: 5308 

müracaat olunur 
SALI 

K A N U N L A R 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine 

dair olan 2847 sayılı kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 3173 saydı kanuna bir muvakkat 

madde eklenmesine dair kanun 

Kanun No: 4356 Kabul tarihi: 13/1/1943 

Madde 1 — 17 mayıs 1937 tarih ve 3173 sayılı kanuna aşağıdaki 
muvakkat madde eklenmiştir: 

Muvakkat madde — 3173 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
dâhil amele ve hamallarla (2) sayılı cetvelin 1 - 5 inci derecelerine 
dâhil bulunan müstahdemlere, fevkalâde hallerin devamı müddetince, 
kendileri ile karıları ve iaşeleri kendilerine ait olan evlât ve (dul ve 
yetim maaşı almıyan) anne, büyük anne, kız kardeş ve torunlarından 
her biri için ayda beş lira verilir. 

Bu madde mucibince verilecek paralar kazanç, iktisadî buhran, 
muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergilerine ve tekaüt tevkifatına 
tabi olmadığı gibi borç için de haczolunamaz. Bu istihkaklar müstab-
demlerin ücretlerini aldıkları tertiplerden aynı esaslara göre ödenir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât 

vekilleri memurdur. 
15/1/1943 

No. Başlın 

2842 Devlet Demiryolları ve Limanlan İsletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun 

22/11/1935 
Devlet Demiryol lar ı ve Limanlar ı İsletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan kanunun 
bazı maddelerim değiştiren kanun 22/5/1937 

Düstur 
Tertip Cilt 

Resmi 
Gazete 

Sahife Sayı 

17 15 3163 

18 632 3611 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin 
kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve 

bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve 
içtimai yardım sandığı ile yapı san

dığına ve öğretmenlerin 
alacaklarına dair 

kanun 
Kanun No: 4357 Kabul tarihi: 13/1/1943 

(Madde 1 — Hususi idarelerden maaş almakta olan ilkokul öğret
menleri ve yaröğrettonenleri için 1942 malî yılı başından muteber olmak 

ve on sene müddetle tatbik edilmek üzere valilik itibariyle teshil edilen 
kadrolar ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

(Valilikler bu cetveldeki aded ve dereceler dahilinde olmak üzer» 
3656 sayılı kanunla işbu kanunda yazılı esaslara göre Umumî Meclis 
karariyle öğretmen ve yaröğretanenlerin terfilerini karşıhyacak tahsi
satı malî kudretleri nispetinde bütçelerine koyarlar. Bu kadrolar tenkis 
edilemez. Ancak malî durumu müsait olan valilikler, Umumî Meclis
lerinin kabulü ve Vekiller Heyetinin tasdikiyle birinci fıkrada yazılı 
kadrolarını on yıl içinde de arttırabilirler. 

Madde 2 — Hususi idarelerden maaş almak üzere ilkokul öğret
menliğine yeni tâyin edilenler bir yıldan üç yıla kadar stajiyer olarak 
çalışırlar. Bunların stajiyerlikte muvaffak olup olmadıkları, Maarif 
Müdürünün veya bölge ilköğretim müfettişinin veya Maarif memuru
nun başkanlığında teşkil edilecek üç kişilik bir kurul tarafından veri
lecek ve valilik yolu ile gönderilecek mazbataya göre Maarif Vekilli
ğince tesbit olunur. 

Bu kurulun üyeleri şunlardır: 
l l — Stajiyerlerin vazife gördüğü okulun Başöğretmeni veya Maarif 

Müdürünün seçeceği bir öğretmen; 
2 — İlköğretim müfettişi veya bölge ilköğretim müfettişinin seçe

ceği bir öğretmen. 
Stajiyerlerin iş başında nasıl yetiştirilecekleri ve bu kurulun ça

lışma esasları Maarif Vekilliğince tesbit olunur. 
Stajyerlikte muvaflfak o'lamryanların vazifelerine son verilir. 

Bunlardan mecburi hizmeti olanlar hakkında gereken kanuni takibatta 
bulunulur. 

'öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte bulundukları müddet te
kaütlüklerinde fiili hizmetlerine sayılır. 

Madde 3 — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerin
den vazifelerini kusursuz yaptıkları aşağıda adları yazılı makamlardan 
ikisinin ayrı ayrı veya müşterek olarak her yıl verecekleri müsbet ra
porla tesbit edilenlerin maaşları, bu kanunda yazılı esaslara göre Ma
arif Vekilliğince bir üst dereceye çıkarılır: 

ll - İlköğretim Müfettişi ile Başöğretmen; 
2 - Maarif Müdürü ile Başöğretmen; 
3 - İlköğretim Müfettişi ile Maarif Memuru; 
4 - Maarif Müdürü ile Maarif Memuru; 
5 - Maarif Müdürü ile İlköğretim Müfettişi. 



Sayfa: 4290 (Resmî Gazete) 19 KÂNUNUSANİ 1943 

Madde 4 — Üçüncü maddeye göre bir vilâyet öğretmen kadrosu 
içinde terfi sırası gelen öğretmenlerden hepsinin terfiine vilâyet kad
rosunun sayı ve dereceleri elverişli olmadığı takdirde aralarından ter
cih için aşağıdaki fıkralarda yazılı esaslara ve sıraya göre hareket 
edilir: 

a) Okulun bütün işlerini, müteaddit sınıflarının öğretim ve eğiti
mini uhdesinde bulundurarak bir kıdem müddetince aynı okulda çalış
mış olmak; 

fa) Çalışma ve yaşama şartları güç olan muhitlerde bir kıdem de
recesi müddetince çalışmak; 

c) Müteaddit sııaflarm öğretim ve eğitimini bir kıdem müddetince 
uhdesinde bulundurmak; 

d) Bu kanunun beşinci maddesinde yazılı şekillere göre taltif 
edilmiş olmak; 

e) Çok çocuğu bulunmak; 
if) Bir terfi müddetinin ders yılları içinde izin almadan işinde 

aralıksız çalınmış olmak. 

Madde 5 — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenleri 
1702 sayılı kanunun 36, 40, 41, 43 üncü, 1880 sayılı kanjnun 8 ve 9 uncu 
maddelerinde yazılı esaslar gözönünde tutularak aşağıda yazılı şekil
lere göre taltif edilirler: 

a) Üstün başarılı sayılmak; 
Vazifelerini olağan üstü başariyle yaptıkları ders yılı sonumda 

tesbit edilen öğretmenler «üstün başarılı» sayılırlar. Bunların adları 
Cumhuriyet Bayramı haftasında gazete ve radyo ile ilân edilir. 

b) Başöğretmen namzedi unvanı verilmek: 
En çok iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün başarılı sayılan

lar «Başöğretmen namzedi» unvanını alırlar. Başöğretmenler bunlar 
arasından Maarif Vekilliğince tesbit edilecek esaslara göre seçilir. 

c) Maarif memuru namzedi unvanı verilmek: 
Başöğretmen namzetleri arasından en çok iki kıdem müddeti içinde 

dört befa üstün başarılı sayılanlar «Maarif memuru namzedi» unvanını 
alırlar. Maarif memurları, Maarif Vekilliğince tesbit edilecek esaslara 
göre bunlar arasından seçilir. 

d) Yeni bir tesise adı verilmek: 
Şahsî emek ve teşebbüsleriyle okula, talebeye ve meslektaşlarına 

daimî şekilde faydası dokunacak eser meydana getiren ilkokul öğret
menlerinin adları okul çevresindeki bir tesise veya kendi emekleriyle 
meydana getirilen eserlerden birine verilir. 

e) Ülküeri sayılmak: 
On yıl aynı yerde çalışan ve bu müddet içinde en az üç defa üstün 

başarılı sayılan ve hiç ceza görmemiş olan ilkokul öğretmenleri «Ülkü
eri» sayılırlar ve Maarif Vekilliğince bu unvanı belirtmek üzere kendi
lerine verilecek bir işareti taşırlar. 

Yukarıki fıkralarda yazılı taltif şekillerinden biri veya ikisiyle 
taltif edilmiş olan öğretmenler, ilköğretim müfettişi ve ortaokul öğret
meni yetiştiren müesseselerin imtihanlarına girmekte ve ilkokul öğret
menleriyle ilgili munzam vazifelere, enpümen ve komisyon âzalıklarına 
getirilmekte tercihli namzet sayılırlar. Bunlardan kendi çocuklarının 
tahsili için nakle talip olanlar durumlarına elverişli yerlere mümkün 
oldukça nakledilirler ve bunların çocukları usulü dairesinde öğretmen 
okullarına tercihan alınırlar. 

Madde 6 — 3656 sayılı kanunla Ibu kanunda yazılı esaslara göre 
teffie hak kazandıkları Maarif Vekilliğince tasdik edilen öğretmenlerin 
derecelerinin yükseltilmesi, valiliklerin fiil i kadrolarında açık yüksek 
derece bulunmasına bağlıdır. Yüksek dereceli açık fiili kadro bulun
madığı takdirde, malî durumlarının müsaadesi nispetinde umumî mec
lislerce müteakip yıl bütçesine lüzumlu tahsisat konulur. Bu suretle bu 
kanuna bağlı kadro içinde öğretmenlerin terfileri temin olunur. 

Madde 7 — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenleri 
işledikleri disiplin suçlarının mahiyetine ve derecesine göre 1702 sayılı 

kanunun 36, 40, 41 ve 43 üncü, 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 uncu madde
lerinde yazılı esaslar altında aşağıdaki inzibat cezalarına çarpılırlar: 

a) Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayı
lırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz. 

Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki makamlardan biri tarafından 
yazı ile bildirilir: 

1 - Başöğretmen; 
2 - Maarif memuru; 
3 - İlköğretim müfettişi; 
4 - Maarif müdürü. 
b) Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, 

onların çalışma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya 
talebeyi herhangi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiilleri
nin mahiyet ve derecesine göre birinci defasında bir günlükten üç gün
lüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya 
maaş kesilmek cezası verilir. Üç günlüğe kadar olan cezaya itiraz olu
namaz. (Bu ceza hem maaş hem de ücret alanların yalnız maaşlarından 
kesilir. 

c) Kıdem indirmek : 
Öğretmenlik şerefini ihlâl edici hallerde bulundukları, meslekdaş-

larınm veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara 
suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme 
cezası verilir. 

d) Vazifelerine son verilmek: 
Talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden veya ettiren

lerle bir kıdem müddeti içinde iki def adan fazla on beş günlük ücret veya 
maaş kesilmek cezasını alan veya başkalarını vazifelerini yapmamağa 
teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı sabit olan öğretmenlerin altı 
aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilir. Bu cezaya çarpılan öğ
retmenler ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin sona erj 

meşine kadar tekrar öğretmenliğe tâyin edilemezler. Bu müddetin so
nunda bunların yeniden öğretmenliğe tâyinleri caizdir. 

e) Meslekten çıkarılmak: 
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, if

fetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mâni bir suiistimali sabit olan 
öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere 
meslekten çıkarılırlar. 

Bu kanunda tasrih edilmiyen haller Memurin Kanunu hükümle
rine tabidir. 

Madde 8 — Mazeretsiz olarak on beş gün içinde vazifeye başla-
mıyan, tatil sonunda mazereti olmadan derse başlama tarihinden bir 
hafta evîvel işleri başında Ibulunmıyan ve ders yılı içinde mazereti ol
madan aralıksız bir hafta vazifesine devam etmiyen öğretmenler inzi
bati muameleye lüzum kalmadan Maarif Vekilliğince istifa etmiş sayı
lırlar. Mazeretlerin üç gün içinde bildirilmesi ve bir hafta içinde usu
lüne göre tevsik edilmesi şarttır. Sıhhi lüzum, ölüm, doğum, yangın 
gibi zaruretler olmadıkça mazeretle ilgili izinlerin vazife mahallerinde 
kullanılması mecburidir. 

Müstafi sayılanlar istifa etmiş sayılmalarını takilbeden ders yılı 
başına kadar diğer bir öğretmenliğe tâyin edilemezler. 

Madde 9 — Bulunduğu valiliklerde tedavisine imkân olmadığı 
sıhhat heyeti raporiyle tesbit edilen öğretmenlerin nakilleri Maarif 
Vekilliğince yapılır ve bu gibi öğretmenlerin gönderildikleri valiliklerde 
maaşlarına denk kadro bulunmadığı takdirde açık -derece maaşı ile öğ
retmenin maaşı arasındaki (fark kadro tasarruflarından ödenir, ilgili 
valilikler bu gibi öğretmenlerin durumlarına uygun kadroyu müteakip 
malî yıl başından itibaren temin ederler. 

Madde 10 — öğretmen okulu mezunlarına, 789 sayılı kanunun lî 
uncu maddesi mucibince ödenecek teçhizat bedeli, 1943 malî yılındar 
itibaren Maarif Vekilliği bütçesinden tediye olunur. 

ıMadde 11 — Hükmi şahsiyeti haiz ,ve Maarif Vekilliğine bağlı ol 
mak üzere ('İlkokul öğretmenleri sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı] 
adı ile bir sandık kurulur. 



19 KÂNUNUSANİ 1943 (Resmî Gazete Sayfa : 4291 

Hususi idarelerden maaş alan öğretmenler, yaröğretmenler ve sta-
jiyerler sandığın üyesidirler. 

Maarif müdürleri, ilköğretim müfettişleri, tatbikat okulu öğretmen
leri, Maarif idareleri memurlariyle sandık işlerinde çalışan memurlar 
da bu sandığa üye (olabilirler. 

Sandığın gelirleri şunlardır: 
1 - Üyenin aylıkları tutarının tamamı üzerinden her ay kesilecek 

yüzde birler; 
2 - Teberrular; 
3 - Sandık gelirlerinin nıemalandırıllmasından hasıl olan kârlar; 
4 - Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirmeye elverişli prevantor

yum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların ki
ralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek kazançlar. 

Sandık yardımları, üyelerinin hastalıklarında, vazife başında uğra
dıkları kazalarda, evlenmelerinde, çocuklarının doğumunda kendilerine 
ve ölümleri takdirinde de aile fertlerine yapılır. 

Sandık, çocuklarını tahsil ettirecek üyelere yüzde ikiyi geçmemek 
üzere faizle ödünç para da verebilir. 

Madde 12 — Hususi idareden veya umumî muvazeneden maaş 
veya ücret alan ve ilköğretim teşkilâtında vazife gören öğretmen, yaröğ-
refcmen, müfettiş ve memurların kiralama, onarma, inşa ve temlik sure
tiyle mesken ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle hükmî şahsiyeti haiz ve 
Maarif Vekilliğine bağlı olmak üzere (İlkokul Öğretmenleri Yapı San
dığı) adiyle bir sandık kurulur. 

Yukarda yazılı öğretmen, müfettiş ve murlar sandığın ortaklarıdır. 

Sandığın gelirleri şunlardır: 
a) Her ay her ortağın aylıkları tutarının tamamı üzerinden: 
1 - Sandığa girdiği tarihten itibaren dört yıl müddetle kesilecek 

yüzde dörtler; 
2 - Beşinci yıl başlangıcından sekizinci yıl sonuna kadar dört yıl 

müddetle kesilecek yüzde üçler; 
3 - Dokuzuncu yıl başlangıcından itibaren her yıl kesilecek yüzde 

ikiler. 
b) Resmî ve mîllî teşkillerin yapacakları yardımlar; 
c) Teberrular; 
d) Sandık sermayesinin işletilmesinden doğan gelirler; 
e) Sandığa ait evlerden alınacak kiralarla bu evlerin öğretmenlere 

maledilmesinden elde edilecek kârlar; 
f) Sair gelirler. 
ISandığa ait binaların yapılmasınla, ortaklara temlikinde, kira

lanmasında, ortakların sahip oldukları evlerin onarılmasında aşağıda 
yazılı ihtiyaç sırası gözetilir: 

a) Mesken bulunmıyan yerlerdeki ortakların durumları; 
b) Mesken sıkıntısı çekilen yerlerdeki ortakların durumları; 
c) Az maaş veya ücretli ve aileleri kalabalık olan ortakların du

rumları; 
d) Meslekte yirmi yıldan fazla kıdemi olup ta kendisine ve aile

sine ait meskeni bulunmıyan ortakların durumları; 
e) 'Geçimleri yalnız aile reisinin maaş veya ücretine bağlı olanla

rın durumu; 
f) Evlilerin durumları; 
g) İnşa şartları elverişli olan yerlerdeki ortakların durumları» 
Yapı sandığı ortakları meslekten ayrılmadıkları ve taahhütlerini 

ifa ettikleri müddetçe sandık üyeliği haklarımdan faydalanırlar. 
(Meslekten ayrılan üyelere sandıktaki paraları statü ile tâyin olu

nacak şartlara göre iade olunur. 
Madde 13 — İlkokul öğretmenleri yapı sandığının yaptıracağı bi

naların projeleri, her mmitakanın hususiyetleri, yapı malzemesi ve im
kânları gözönünde tutulmak şartiyle tesbit edilecek şartnamelere göre 
memleket mimarları arasında açılacak müsabakalarla temin olunur. 

Madde 14 — 11 ve 12 nci maddelerde yazılı sandıkların mevcutları 
ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve ruçhanları haizdir. 

Sandığın gelirleri bilûmum vergi, resim ve harçlara tabi olmadığı 
gibi haciz ve temlik dahi edilemez. 

Bu sandıkların tediyeleri Divanı Muhasebat vizesinıe tabi değil
dir. Sandıkların idaresi, işleyiş tarzı ve esasları Ortaklar Umumî Hey
etince hazırlanıp Maarif Vekilliğince tafedik olunacak bir ana statü ile 
tesbit olunur. 

Ru sandıkların işlerinde çalıştırılacak memur ve müstahdemler 
1683 sayılı kanun ile kabul edilen esaslar gözönıünde tutularak yapıla
cak bir nizamnameye göre tekaüt edilirler. Tekaüt aylıklarını bu san
dıklardan alırlar. 

Muvakkat Madde 1 — Bu kanunun neşrinden önce Maarif Vekilli
ğince terfileri tasdik edilerek adları valiliklere bildirilmiş olupta terfi 
ettiril dikleri derece kadroları alınmamış olan öğretmenler İcra Vekilleri 
Heyetince tasdika hacet kalmadan Valilik Daimî Encümenleri karariyle 
31 mayıs 1942 tarihinden itibaren fiili kadroya geçirilirler. 

Muvakkat Madde 2 — Muvakkat birinci madde gereğince fiili kad
roya geçirilecek öğretmenlerin terfilerinin Maarif Vekilliğince tasdik 
edildiği tarihi takip eden aydan itibaren 1 haziran 1942 tarihine kadar 
tahaklkuk eden maaş farklariyle 3656 sayılı kanunla dereceleri ilga edi
lenlerden mezkûr kanunun muvakkat birinci maddesine göre yeni de
recelere geçirilenlerini alacakları için hususi idarelere yardım olarak 
Maliye Vekilliği bütçesine 1942 malî yılından itibaren nihayet beş sene 
içinde, en çok iki milyon liraya kadar tahsisat konur. Bu tahsisattan 
her sene valiliklere tevzi olunacak miktarlar Dahiliye ve Maarif Vekil
liklerince müştereken tesbit edilir. Bu miktarlar her valiliğin o yıl büt
çesinin varidat ve masraf kısımlarında açılacak birer fasla kaydedil
mek suretiyle alacaklıların istihkakları derhal ödenir. 

Muvakkat Madde 3 — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğ
retmenlerinin 1942 malî yılı ihtidasına kadar muvakkat ikinci madde 
hükmü dışında kalan muhtelif hesaplardan tahakkuk etmiş alacakları 
hususi idarelerce uç yıl içinde tamamen ödenir. Malî durumu müsait 
olmıyan hususi idareler, bu borçları için Maliye Vekilliğimin kefale
tiyle istikraz yapabilirler. 

IBu istikrazın faizi ve itfa şekli Maliye Vekilliğinin muvafakatiyle 
tesbit edilir. 

İstikrazın yıllık faiz ve itfa tertiplerine yetecek miktarda tahsisat 
her yıl alâkalı hususi idareler bütçesine konulur. Bu madde ile mu
vakkat 2 nci madde mucibince teyit edilen hakların başlangıç tarihleri 
ile bu kanunun meriyeti arasında geçen müddet için müruruzaman hü
kümleri cereyan etmez. 

Muvakkat Madde 4 — 15 inci madde gereğince kaldırılmış olan 
mesken bedelleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müstahdem bu
lunan öğretmenlere terfi edinceye kadar verilmekte devam edilir. An
cak bunlardanı bir terfi müddeti sonunda üst dereceye geçmeğe müsta
hak görülmiyenlerin mesken bedelleri derhal kesilir. 

Muvakkat birinci madde hükmünden istifade edecek öğretmenlere 
de mesken bedeli verilmez. 

Madde 15 — 789 sayılı kanunun 11 inci maddesiyle 1702 sayılı ka
nunum 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 1880 sayılı kanunun ikinci 
maddesi kaldırılmıştır. 

Keza 1702 sayılı kanunun 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 34 
ve 45 inci maddeleriyle 1880 sayılı kanunun 3 uncu ve 4 üncü maddeleri 
ve diğer kanunların bu kanuna uymayan hükümleri ilkokul öğretmen
leri ve yaröğretmenıleri hakkında tatbik olunmaz. 

Madde 16 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 17 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye ve 

Maarif Vekileri memurdur. 
15/1/1943 



Sayfa: 4292 (Resmî Gazete) 19 KÂNUNUSANİ 1943 

İlkokul öğretmenlerinin maaş dereceleri ve saydarmı gösteren 
CETVEL 

Fiili kadro: 
D. cetvelindeki 

Valiliğin adı 20 25 30 35 40 50 60 70 80 Yekûn İlâve 1941 bütçeleri 
öğretmen sayılar 

Afyon Karahisar 150 40 32 21 12 9 1 1 — 266 1 265 
Ağrı 31 4 7 3 3 1 1 — — 50 2 48 
Amasya 30 30 28 10 9 2 1 — 110 2 108 
Ankara 61 126 201 90 86 44 10 5 1 627 59 568 
Antalya 70 59 60 24 18 8 4 2 1 246 1 245 
Aydın 70 70 65 42 25 12 4 1 1 290 290 
Balıkesir 70 73 151 130 50 27 13 5 2 521 1 520 
Bilecik 45 35 28 35 15 2 1 — — 161 1 160 
Bingöl 14 5 5 3 2 1 1 — — 31 1 30 
Bitlis 9 10 5 3 2 1 1 — — 31 1 30 
Bolu 93 50 15 20 5 2 1 — — 186 — 186 
Burdur 30 34 27 15 2 2 1 — — 111 1 110 
Bursa 140 80 90 120 47 32 10 5 3 527 — 527 
Çanakkale 149 43 25 15 10 8 4 1 1 256 — 256 
Çankırı 50 52 20 10 4 2 1 — — 139 1 138 
Çoruh 53 30 10 5 4 3 1 2 1 109 3 106 
Çorum 89 50 30 10 6 2 1 1 — 189 2 187 
Denizli 100 40 46 30 20 10 3 1 1 251 — 251 
Diyarbakır 40 44 20 15 6 2 2 1 1 131 3 128 
Edirne 70 60 42 15 11 4 1 1 — 204 1 203 
Elâzığ 35 30 15 11 6 4 3 * 1 — 105 6 99 
Erzincan 85 20 10 3 4 2 1 — — 125 1 124 
Erzurum 113 60 10 10 7 4 1 1 — 206 — 206 
Eskişehir 72 62 50 30 10 5 4 1 — 234 2 232 
Gaziantep 21 80 42 19 2 2 1 1 — 168 1 167 
Giresun 125 24 12 18 5 2 1 1 — 188 1 187 
Gümüşane 47 16 8 29 3 2 1 — — 106 1 105 
Hakâri 8 3 2 1 1 1 1 — — 17 — 17 
Hatay 35 43 22 20 17 3 2 1 — 143 2 141 
İçel 50 90 63 25 10 6 3 1 — 248 3 245 
İsparta 19 50 25 37 6 2 1 — — 140 — 140 
İstanbul 502 358 473 197 170 114 50 20 10 1 894. 4 1 890 
İzmir 247 155 199 179 149 49 27 10 5 1 020 1 1 019 
Kars 80 50 40 13 10 2 1 — — 196 1 195 
Kastamonu 40 104 60 30 15 6 3 2 1 261 1 260 
Kayseri 115 50 20 10 12 6 3 1 — 217 1 216 
Kırklareli 61 70 35 6 10 4 2 1 — 189 2 187 
Kırşehir 69 25 9 2 4 2 1 — — 112 — 112 
Kocaeli 153 72 45 55 25 10 5 3 2 370 3 367 
Konya 143 78 90 40 50 32 15 5 3 456 3 453 
Kütahya 163 40 30 9 7 4 2 1 1 257 1 256 
Malatya 39 94 35 10 8 2 1 1 — 190 1 189 
Manisa 175 98 62 28 50 21 10 5 2 451 1 450 
Maraş 43 25 12 4 6 2 1 — — 93 1 92 
Mardin 53 10 8 6 4 2 1 — — 84 1 83 
Muğla 110 30 40 5 18 10 5 1 — 219 2 217 
Muş 12 4 4 3 2 1 1 — — 27 1 26 
Niğde 30 100 50 54 7 2 1 1 — 245 1 244 
Ordu 20 57 20 15 10 2 1 — — 125 1 124 
Rize 30 15 15 3 2 1 1 — — 67 1 66 
Samsun 75 103 50 26 20 12 5 2 2 295 4 291 
Seyhan 168 48 30 51 30 22 12 5 3 369 3 366 
Siirt 25 6 5 3 2 1 1 — — 43 — 43 
Sinop 40 39 30 8 4 2 1 1 — 125 1 124 
Sivas 50 99 75 43 12 8 5 3 3 298 — 298 
Tekirdağ 101 80 38 20 12 4 2 1 1 259 2 257 
Tokat 60 64 40 20 6 2 1 1 — 194 1 193 
Trabzon 100 60 26 10 15 6 3 1 — 221 2 219 
Tunceli 16 15 10 5 4 2 1 — — 53 1 52 
Urfa 25 35 30 5 3 2 1 — — 101 1 100 
Van 20 10 13 3 2 1 1 — — 50 2 48 
Yozgat 82 44 20 10 10 4 2 1 — 173 1 172 
Zonguldak 179 49 20 8 13 5 3 1 2 280 3 277 
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Memurin Kanunu 31/3/1926 
Maarif teşkilâtına dair kanun 3/4/7926 
A Bkeri ve Mulk. Tekaüt Kanunu 11/6/1930 
İ l k ve Ona tedrisat muallimlerinin terfi v» tediyeleri hak
kında kanun 29/6/1930 
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Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilât 
ve vazifeleri hakkında kanun 

Karnin No: 4358 Kabul tarihi: 13/1/1943 

Madde 1 — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğü Adliye Veki
linin direktifleri dairesinde ceza ve tevkifevlerinin inşa ve tamirlerini 
temin ve bunların idare tarzlarını tanzim ve hesap muamelelerini takip 
ve bunlara mütaallik muhabereleri icra ve tâyinleri Vekâlete ait olan 
ceza ve tevkifevleri müdür ve memurlarının tâyin, terfi ve tahvillerine 
dair inha muamelelerini ifade eder. 

Madde 2 — Umum Müdürlük: 
1 - İş esası üzerine kurulan ve kurulacak olan ceza evlerine; 
2 - Diğer ceza ve tevkif evlerine; 
Ait işlerle meşgul olmak üzere iki şubeye ayrılır. 
Madde 3 — Umum Müdür muavini, Umum Müdürün yardımcısı 

olup aynı zamanda birinci şubeye ait işleri, ikinci şube müdürü ikinci 
şubeye ait işlerle Umum Müdürün kendisine vereceği sair işleri gö
rürler. 

Madde 4 — Umum Müdürlüğün mühendis ve mimarları ceza ve 
tevkifevleriyle tesisatının inşa, tadil, tevsi veya tamirine mütaallik iş
lerle ihtisasları dâhilinde kendilerine verilecek diğer bütün işleri takip 
ve ifa ederler. 

Madde 5 — Muhasip, bütçede mütedavil sermaye olarak tahsis 
edilen parayı Umum Müdürlükçe gösterilen yerlere göndermek ve da
ğıtmak, hükmi şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin ve islahevlerinin müte
davil sermaye sahiplerini merkezde birleştirmek ve umumî bilançoyu 
tanzim ve bütün hesap işlerini takip ve ifa ile mükelleftir. 

Madde 6 — İş esası üzerine kurulmuş ve kurulacak olan cezaev
leri, iş yurtları ve ıslahevleri mütedavil sermaye ile yapacakları işler 
dolayisiyle hükmi şahsiyeti haizdirler. Mütedavil sermaye ile iş görecek 
her cezaevini ve ıslahevini temsil edecek makam ve memurları Adliye 
Vekâleti tâyin ve lüzumu halinde tebdil eder. 

Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevlerinin, iş yurtlarının ve islahev
lerinin mütedavil sermayeleri miktarını tâyin ve birinden diğerine nakle 
Adliye Vekâleti salahiyetlidir. 

Madde 7 — Ceza ve tevkifevleriyle islahevlerinin inşa ve tamir 
işleri 3611 sayılı kanun hükmüne bağlı değildir. Şu kadar ki Keşif be
deli elli bin lirayı geçen yeni inşaat proje ve plânlariyle keşiflerinin 
Nafıa Vekâletinin tasdikından geçmesi ve bunların katî kabul muame
lelerinde Nafıa Vekâletinden bir âza bulunması mecburidir. Proje ve 
plânlarla keşif evrakının tasdiki, Nafıa Vekâletine teslim tarihinden 
itibaren bir ay zarfında yapılır. 

Bu evlerin mütedavil sermayesiyle ilgili işler hakkında Muhasebei 
Umumiye, Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanunlariyle sarftan önceki 
Divanı Muhasebat vize usulü tatbik olunmaz. 

Mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle ıslahevleri kurulduk
ları tarihten itibaren inşaat işlerinden; sınaî, ziraî ve diğer faaliyetle
rinden dolayı vergiye tabi olmadıkları gibi üzerinde çalıştıkları gayri-
menkuller için dahi emlâk ve arazi vergisinden müstesnadır. 

Madde 8 — Hükmi şahsiyetti haiz olan cezaevlerinin, iş yurtları
nın ve islahevlerinin sermayeleri bütçe ile mütedavil sermaye olarak 
tahsis edilen meblâğ ile onun işletilmesinden hâsıl olan kâr ve ceza
evlerinde çalıştırılan mahkûmların kazançlarından Adliye Vekâletince 
te bit edilecek miktarda kesilen paralardan teşekkül eder. 

Madde 9 — Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevleriyle islahevlerinin 
(ve iş yurtlarının mütedavil sermayesine ait hesap usulleri Adliye ve 
Maliye Vekilliklerince müştereken tesbit olunur. 

5 inci madde mucibince merkezde tevhit ve bilançosu tanzim olu
nan hesaplar her malî yıl sonunda Adliye ve Maliye Vekilliklerince 
tâyin olunacak iki memur tarafından tetkik edilerek taallûk ettiği malî 
sene sonundan itibaren en çok altı ay içinde Divanı Muhasebata tevdi 
olunur. 

Madde 10 — Iş esası üzerine kurulan cezaevleriyle ıslahevlerinde 
çalıştırılan mahkûmlara verilecek gündelik miktarı Adliye Vekilliğince 
tesbit olunur. 

Bu mahkûmların gündeliğinden yiyecek karşılığı çıkarıldıktan son
ra geri kalan para her mahkûm için açılacak bir hesaba yazılır. 

İş esası üzerine kurulan cezaevleriyle ıslahevlerinde çalışan mah
kûmların hesaplarında yazılı paralar ancak kanuna dayanan sebeplerle 
salıverilmeleri gününde kendilerine, vefatları halinde mirasçılarına ve
rilir. 

İş yurtlarında çalıştırılan mahkûmlara verilecek gündeliklerin mik
tarı ve bunların tediye şekli ve şartları Adliye Vekilliğince tesbit olunur. 

Mahkûmlara verilen elbise, ayakkabı, çamaşır ve her türlü eşya 
için mütedavil sermaye kârından harcanan paranın gündeliklerinden 
kesilip kesilmemesini tâyin ve kesilmesi halinde miktarını tesbit Adliye 
Vekilliğine aittir. 

İş esası üzerine kurulan cezaevlerinde çalıştırılan mahkûmun kaç-1 

ması veya uygunsuz hareketi sebebiyle iş esası üzerine kurulmamış bir 
cezaevine iadesi halinde hesabında biriken para mütedavil sermayeye 
irat kaydolunur. 

Islahevinde bulunan mahkûmların kaçmaları halinde hisselerine 
düşen kazanç miktarı irat kaydolunur. 

Madde 11 — Adliye Vekilliği ceza ve tevkifevleriyle islahevlerinin 
müstahdemlerine tesbit edeceği örnekte parasız elbise vermeğe salahi
yetlidir. 

Madde 12 — Islahevlerinde çalıştırılacak mahkûmların kazançla
rından bu kanunun 8 inci maddesine tevfikan tevkif olunan miktar çık
tıktan sonra geri kalan para sıhhi ve mücbir sebeple çalışmağa iştirak 
edemiyen veya kısmen iştirak etmiş olanlar da dahil olmak ve çalışma 
nispetleri de nazara alınmak üzere Adliye Vekilliğince tesbit olunacak 
esaslar dairesinde mahkûmlara paylaştırılır. 

Madde 13 — İş esası üzerine kurulan cezaevlerindeki mahkûmların 
kaçmaları veya uygunsuz hallerinden dolayı eski cezaevlerine iadeleri 
halinde mahkûmun her çalışma günü itibariyle kazandığı müddetlerden 
bir kısmının veya tamamının tenziline mahal olup olmadığı hakkında bir 
karar verilmek üzere evrak en yakın Asliye Ceza Mahkemesine tevdi 
olunur. 

Mahkeme mahkûmun müdafaasını Ve Cumhuriyet Müddeiumumi
sinin mütalâasını aldıktan sonra bu hususta bir karar verir. 

Bu karar aleyhine acele itiraz yoluna müracaat olunabilir. 
Madde 14 — Mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle islahev

lerinin müdür, mümessil, memur ve müstahdemlerinden geceyi bağlı 
oldukları ceza veya ıslahevlerinde geçirmeğe mecbur olanlara Adliye 
Vekilliğinin izniyle kaldıkları yerde ücretsiz olarak yemek verilebile
ceği gibi yine buseretle geceyi vazifeli bulundukları ceza veya ıslahevi 
lerinde geçirmeğe mecbur olanlara belli çalışma saatleri dışında gör
dükleri işe karşılık olmak ve miktarı İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilmek üzere bağlı oldukları müessesenin her sene bilançosunda tahak
kuk edecek kârından müteakip sene için ayrılacak miktardan verilmek 
şartiyle aylık bir ücret verilebilir. 

Madde 15 — Cezaevleri ve ıslahevleri memur ve kâtiplerine Ad
liye Vekilliğinin izniyle mütedavil sermaye hesapları ve bu hesapları 
ilgilendiren işler gördürülebilir. 

Bulundukları cezaevinde veya ıslahevinde bu işleri görmesi Adliye 
Vekilliğince uygun görülen memur ve kâtipler o kurumun mesul muha
sibi sayılır. 

Madde 16 — 3500 ve 4077 sayılı kanunlar ilga edilmiştir. 
Madde 17 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 18 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
15/1/1943 

„ — Resmi 
Duttur Gazete 

No. B ı a l ı i ı Tertip Cilt Sahlfe S ı n 

B u k a r n ı n l a k a l d ı r ı l a n : 
S500 Ceza re Tevkif Evleri Umum Müdürlüğünün vazife ve teş

k i lâ t ı hakkında kanun 13/7/1938 » 19 1549 8958 
«077 Ceza vo Tevkif Evleri Umum M ü d ü r l ü K n ü n vazife ve teşki

lat ı hakkındaki 3500 numaral ı kanunun tadiLine dair kanun 
7/7/1941 3 Ü2 1408 485» 

m 

Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun 

Kanun No: 4359 Kabul tarihi: 13/1/1943 

Madde 1 — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 1,16,19, 55, 67, 69, 81, 
86. 90, 101, 116 ve 129 uncu maddeleriyle II, III ve IV üncü muvakkat 
maddeleri aşağıda yazılı şekilde tadil ve bu kanuna X sayılı bir muvak
kat madde ilâve edilmiştir: 
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Madde 1 — Avukatlık meslekine kabul olunmak için: ] 
A) Türk olmak; j 
R} 23 yaşını bitirmiş bulunmak; ! 
C) Rir Türk Hukuk Fakültesinden veya mektebinden mezun olmak j 

veya Siyasal Bilgiler Okulundan mezun olup ta noksan kalan dersler- ' 
den Hukuk fakültesinde imtihan vermiş olmak veya yabancı bir memle
ket Hukuk fakültesinden mezun olup ta Türkiye Hukuk fakülteleri pro
gramlarına göre noksan kalan derslerden imtihanla tasdikname almış ı 
bulunmak; j 

D) Avukatlık stajını yapmış ve avukatlık imtihanında ehliyet gös- ' 
termiş olmak; 

E) LeVhasma kaydı istenilen baro mıntakasındia ikametgâhı bulun
mak; 

F) Avukatlıkla içtimai caiz olmıyan bir hizmet veya meşgalede bu
lunmamak; 

G) Bu kanuna gore avukatlığa mâni bir hali olmamak; 
H) İkinci maddenin (A) bendinde yazılı bir suçtan dolayı cezai 

veya avnı maddenin (B) bendinde tatbikim istilzam eden inzibati takip 
altında bulunmamak; 
şarttır. 

Madde 16 — Avukat nezdinde yapılacak staj müddeti kesimsiz ala
rak en az bir senedir. 

Staiiyerin makbul 'sebeplere dayanarak devam etmediği günler ma
zeretin kalkmasını mutaâkıp bir ay içinde müracaat edildiği takdirde ik
mal ettirilir. 

Baro reisi makbul mazeretler 'halinde stajiyerlere senede on beş gün 
izin verebilir. 

Stajiyer staj müddeti içinde avukat ile birlikte muhakeme celseleri
ne ve staj konferanslarına devam etmek, nezdinde çalıştığı avukat tara
fından verilen işleri takip ve dâva evrakını tanzim eylemek ve bu esas 
dairesinde gösterilecek diğer vazifeleri ifa ile mükelleftir. 

iMadde 19 — Staj vesikası istihsaline muvaffak olanlar Adliye Ve
k i l l i n i n tensip edeceği yerde bir sene müddetle mahkeme ve müddeiu

mumiler nezdinde staj görürler. 
Stajiyerler, staj sırasında ceza ve hukuk işlerinde zabıt kâtipliği ve 

başkâtiplik vazifesi ve kendilerine verilecek tetkikatı ve diğer yazı işle
rini yaparlar. İcra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım Ve vekâlet 
ederler. Bunlar dinlemek üzere müzakerelerde hazır bulundurulabilirler. 

Stajiyerler vekâleten ifa ettikleri vazifelerden ve kendilerine tevdi 
olunan işlerden dolayı asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

Stajiyerin vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyetle ahlâki gidişine 
dair malûmat, çalıştığı daire âmirleri tarafından mensup olduğu mah
kemenin eni yüksek dereceli hâkimine veya müddeiumumisine verilecek 
delilli takrirlerle o hâkim veya müddeiumuminin stajiyer hakkında gör
gü ve bilgisine dayanan mütalâalarından ve Adliye müfettişlerinin ra- ' 
porl'arrndan alınır. j 

Staj müddetini bitirmiş ve seciye ve ahlâkça kabule mâni bir hali 
görülmemiş olanlar imtihana krbul oludurlar. 

Kabule mâni halin takdiri vekâlete aittir. Vekillikçe bu hususta it
tihaz olunacak karar aleyhine hiç bir mercie müracaat olunamaz. 

İmtihanda ehliyet göstermiş olanlara ait mazbataların bir sureti ka
yıtlı oldukları baroya gönderilir. 

(Madde 55 — Baro idare meclisi nakil talebinde bulunan avukatın 
disiplin takibatı altında olup olmadığımı, iştirak hisselerini ödeyip öde
mediğini önceden kayıtlı olduğu barodan sorar ve bu hususta lüzjm 
gördüğü her türlü tahkik muamelelerini yapar. 

Nakil talebinin tervici halinde baroca verilecek karar Adliye Ve
killiğine gönderilir. Nakil muamelesi vekillikçe muvafık görüldüğü tak
dirde keyfiyet baroya bildirilir. Vekilliğin bu bapta ittihaz edeceği karar 
katidir. 

Madde 67 — Umumî heyet, levhada kayıtlı avukat adedinin yarıdan 
bir faızlasiyle teşekkül eder. 

Birinci fıkrada yazılı ekseriyet hasıl olamadığı takdirde, içtima, on 
beş günü geçmemek üzere başka güne bırakılır. İkinci iotimada bulunan 
avukat adedi ne olursa olsun heyet teşekkül etmiş sayılır. 

Kararlar, hazır olan azanın mutlak ekseriyetiyle verilir. Reylerde 
müsavat halinde reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

İçtimalarda ruznameye dahil olmıyan hususlar mevzuubahis edile
mez. Yeni bir toplanma kararı bu kayıttan müstesnadır. 

Madde 69 — Baro reisi ve idare meclisi azaları levhada kayıtlı bu- t 
lunan avukatlar arasından gizli rey ile seçilir. t 

Seçileceklerin, heyeti umumiye içtimamda hazır bulunanların yarı
sından fazl'a rey almaları şarttır. İlk seçimde seçilenlerden herhangi biri 
bu kadar rey alamadığı takdirde en çok rey alanlar arasından yerine 
seçilecek âzalığın iki misli nispetinde ayrılacak namzetler üzer'nden 
yeniden seçim yapılır, Bu seçim sonunda en çok rey alanlar kazanmış 
sayılır. 

Aynı sayıda rey kazananlar arasında kura çekilir. 
Disiplin takibatı altında bulunanlarla hakkında avukatlığa mâni 

bir suçtan dolayı son tahkikatın açılması kararı verilmiş veya 83 üncü 
maddenin 2, 3, 4 üncü bentlerinde yazılı cezalara uğramış olanlar ceza
nın infazı tarihinden itibaren üç sene geçmedikçe baro reisi veya âzası 
seçilemezler. 

Seçim umumî heyetten kura ile ayrılan üç avukat tarafından idare 
olunur. Namzetliğini koymuş olanların seçim bürosuna ayrılmaları caiz 
değildir. 

Seçilme ehliyetini kaybeden baro reis veya azasının vazifesi ken
diliğinden nihayet bulur. 

Seçim neticesi idare meclisi tarafından tanzim edilecek bir mazbata 
ile Adliye Vekilliğine bildirilir. 

Madde 81 — Adliye Vekili avukatlarla idare meclisi ve baro reis
liği üzerinde nezaret hakkını haizdir. İdare meclisi ve baro reisi üzerin
deki nezaret hakkını baro merkezindeki en yüksek dereceli hâkim mari
fetiyle ve avukatlar üzerindeki nezaretini de baro idare meclisi vasıtasiyle 
kullanır. 

Baro idare meclisi, bu kanunda Adliye Vekiliğinin kararının katî 
olduğu yazılı hallerde vekilliğin kararını veya 73 üncü maddenin A, (B, 
C, G, M, N bentleri ve 42, 51, 57, 58, 59,111,114 ve 130 uncu maddeleriyle 
kendisine verilen vazifeleri yapılan tebliğe rağmen bir ay içinde infaz 
veya ifadan imtina eylediği takdirde Adliye Vekili tarafından fesholu-
nabilir. Bu takdire umumî heyet fesih kararının tebliğinden itibaren 15 
gün içinde Adliye Vekili tarafından yeniden seçim icrasına davet edilir. 
Şu kadar ki yeni seçilecek idare meclisinin üçte biri eski meclise dahil 
bulunmıyan avukatlardan seçilir. 

Baro reisi ve idare meclisine ait vazifeler yeni meclisin seçimine 
kadar birinci fıkrada yazılı hâkimin inhası üzerine Adliye Vekilliğin

ce 'baroya kayıtlı avukatlardan teşkil edilecek üç kişilik bir heyet tara
fından görülür. 

Madde 86 — Disiplin takibatının icrası aVukatın tahkikata başlan
dığı sırada kayıtlı olduğu baroya aittir. Şu kadar ki baro reisi ile idare 
meclisi azaları hakkında vukulbulacak ihbar ve şikâyet üzerine yapıla
cak tetkikata alâkalı reis ve âza iştirak edemez ve bu yüzden idare mec
lisi teşekkül edemediği takdirde disiplin takibatı en yakın baro tarafın
dan yapılır. 

Şikâyet ve ihbar mevzuunun tahkike değer mahiyette olmadığına 
dair salahiyetli baro idare meclisleri tarafından verilecek kararlar Cum
huriyet müddeiumumisi Ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

Madde 90 — Disiplin takibatına mahal olmadığına dair 86 ncı 
maddeye göre salahiyetli baro idare meclisleri tarafından verilen ka
rarlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren on beş 'gün içinde Oumhuriyet 
Müddeiumumisi veya şikâyetçi tarafından 81 inci maddenin birinci fık
rasında yazılı hâkime itiraz olunabilir. 

Hâkim tarafından evrak üzerinde yapılacak tetkikat neticesinde şi
kâyet Ve ihbar mevzuu tahkike değer mahiyette görülürse evVelki karar 
refolunarak disiplin takibatının açılması zımnında evrak evvelki kararı 
veren baroya gönderilir. Hâkim tarafından verilecek kararlar katidir. 

Hakkında takibat yapılmasına karar verilenlerin vazifeleri taki
bat neticesine kadar vekil veya ihtiyat âza tarafından görülür. 

Madde 101 — Disiplin cezaları hakkında karar verecek heyetlere 
dâhil olanların Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebeplerle 
reddi hakkındaki talepler reddi istenilen azadan başkalarının iştirakiyle 
tetkik olunur. 

Ret sebebiyle heyetin teşekkül edememesi halinde kura ile seçilecek 
avukat veya hâkim ile heyet tamamlanır. 

81 inci maddede bahsi geçen hâkimin reddi halinde keyfiyet en ya
kın Ağır Ceza Mahkemesi Reisi tarafından tetkik ve talep varit görülür
se iş reddolunan hâkimden sonra gelen mahallin en yüksek dereceli hâ
kimine tevdi olunur. 

Madde J.Iİ6 — Bu kanunun ikinci babında > azılı vecibelere riayet 
etmiyenler hakkında ilk defasında en az tevbih ve tekerrüründe işten 
çıkarma ve ikinci maddenin A bendinde yazılı bir suçtan dolayı mah-
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kûmiyet halinde hu maddenin son fıkrası hükmü nazara alınarak mes- 1 

lekten çıkarma cezası tatbik olunur. 
Madde 129 — Ücret mukavelenamesinin muayyen bir meblâğı ih

tiva etmesi lâzımdır. Her ne suretle olursa olsun hâsılı dâvaya iştiraki 
tazammun eden ücret mukavelenamesi batıldır. 

Muayyen meblâğı ihtiva etmek üzere dâvanın neticelerine göre 
değişen ücret mukaveleleri muteberdir. 

Muvakkat madde II — Avukatlık Kanununun meriyete girmesinden 
önce avukatlık ruhsatnamesi istihsal etmiş olanlardan 460 sayılı kanun 
ile zeyil ve tadillerine göre avukatlığa mâni bir hali bulunmayanlar bu 
kanunda yazılı usul diaresinde baroya kayıtlarını isteyebilirler. 

Muvakkat madde III — Avukatlık Kanununun neşri tarihinden iti
baren dâva vekilliği ruhsatnamesiyle 708 sayılı kanunun (beşinci mad
desine istinaden avukatlık ruhsatnamesi verilmez. 

Şu kadar ki 2556 sayılı Hâkimler kanununa tevfikan yedinci derece 
hâkimlik veya müddeiumumilik sınıfına geçmiş olanlar birinci madde

nin C ve D (bentlerindeki kayıttan varestedirler. 
Muvakkat maadde IV — A) Bu kanun meriyete girdiği tarihte dâva 

vekâleti ruhsatnamesini haiz olanlar beş avukat bulunmıyan yerlerde 
icrayi vekâlet edebilirler. 

B) Dâva vekilleri yukarıki fıkrada yazılı yerlerde avukatlara ait 
hak ve vazifeleri o yerde bulunan en yüksek dereceli hâkimin nezaret ve 
murakabesi altında istimal ve ifa ederler. 83 üncü maddede yazılı disip
lin ezaları resen veya mahallî (Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi ya
hut şikâyet üzerine bu hâkim tarafından tatbik olunur. 

Bunlardan işten Veya meslekten çıkarma cezalariyle disiplin taki
bine mahal olmadığına dair verilen karar aleyhine tebliği tarihinden 
itibaren 15 ıgün içinde Cumhuriyet Müddeiumumisi veya alâkalı dâva 
vekili en yakın Ağır ceza mahkemesine itiraz edebilirler. 

İtiraz evrak üzerinde tetkik edilerek karara bağlanır. 
Mahkemelerce verilecek kararlar katidir. 
Alâkalı dâvavekilinin müdafaası alınmadıkça disiplin cezası veri

lemez. 
Beşinci babın bu maddeye aykırı olmıyan hükümleri dâvavekilleri 

hakkında da tatbik olunur. 
C) Adliye encümen veya heyetleri o yerlerde iş görmek istiyen dâva 

vekillerinin bir listesini tanzim ederek Adliye Vekilliğine gönderirler. 
Listeye kaydı icra edilmiyenler keyfiyetin kendilerine tebliği tari

hinden 15 gün içinde Adliye Vekilliğine müracaat edebilirler. Vekilliğin 
bu müracaat üzerine vereceği karar katidir. 

Bu fıkra hükmü nakil veya yeniden kayıt talepleri hakkında da 
caridir. 

Muvakkat madde X — Bu kanunun avukatların meslek sigortasın
dan bahseden yedinci babı hükümlerinin tatbiki Adliye Vekilliğince üç 
sene müddetle geri bırakılabilir. 

Vekillikçe bu salâhiyet kullanıldığı takdirde avukatların akdettik
leri sigorta mukaveleleri mefsuh sayılır. Sigortalılar ödedikleri sigorta 
ücretlerinin yüzde yirmi beşini sigortacıya terk ile üst tarafını ıgeri 
alabilirler. 

Madde 2 — Muvakkat VIII inci madde kaldırılmıştır. 
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye Vekili memur-

16/1/1943 

No. Baslığı 

3499 
4143 

460 
708 

I - Kanunlar : 
Avukatlık Kanunu 14/7/1938 
Avukatlık Kanununun muvakkat sekizinci maddesinde yazılı 
müddetin temdidi hakkında kanun 13/12/1941 
II - Karar : 
Avukatlık Kanununun muvakkat birinci maddesinin (B) ben 
dinin tefsirine mahal olmadığı hakkında Heyeti Umumiye 
Kararı 15/7/1939 
III - Bu kanunda sozu gecen • 
(Mahamat Kanunu 
Mahamat Kanununun bazı mevaddını 

Duştur 
Tertip 

2556 Hâkimler Kanunu 

addıl kanun 
16/1/1926 
14/7/1934 

Cilt 

19 

23 

20 

5 

7 
15 

Resmî 
Gazete 

Sahıfe Sarı 

1517 

59 

1750 

764 

333 
1359 

3959 

4983 

272 
2751 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1942 malî yıh 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun No. 4360 Kabul tarihi: 13/1/1943 

Madde 1 — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı büt
çesinin 8 inci faslının 2 nci (Eğitmen yetiştirme kursu masrafları) mad

desinden 2000 lira tenzil edilerek (4306 sayılı kanun mucibince verilecek 
giyim eşyası bedeli ve bilûmum masrafları) adiyle yeniden açılan 
13 üncü fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden meridir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Maarif Vekil

leri memurdur. 
15/1/1943 

No. Basili 

4239 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1942 malî yılı Bütçe 
Kanunu 3/6/1942 

4306 Parasız verilecek giyim esya&ı hakkında kanun 16/11/1942 

Düatur 
Tertip 

Aesmj 

Cilt Sahife Savı 

23 
24 

1274 
23 

5122 
5258 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun No. 4361 Kabul tarihi: 13/1/1943 

Madde 1 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden 5 000 lira tenzil edi
lerek (4306 sayılı kanun mucibince parasız verilecek giyim eşyası bedel 
Ve masrafları) adiyle yeniden açılan 25 inci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşıi tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Sıhhat ve İçtimai Mua

venet Vekili memurdur. 
15/1/1943 

F. M. 

6 Demirbaş 

CETVEL 

Muhassa 5atın nev'ı Lira 

2 000 

16 1 Tamirat, tesisat, istimlâk ve inşaat 

17 1 Mubayaa 
4 Kira ile tutulacak vesaiti nakliye karşılığı 

1 000 

1 000 
500 

18 Reddiyat 

Fasıl yekûnu 

Yekûn 

1 500 

500 

5 000 

Düstur 
Reanf 
Gözet* 

No. Baslığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

4233 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı 
Bütçe Kanunu 2/6/1942 

4306 Parasız verilecek giyim eşyası hakkında kanun 16/11/1942 
23 
24 

1233 
23 

5121 
5258 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1942, malî ydı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Kanun No: 4362 Kabul tarihi: 13/1/1943 

Madde 1 — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A işaretli cetvelin ilişik bir sayılı cetvelde yazılı ter
tipleri arasında (23 000) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı A işaretli cetvelin ilişik iki sayılı cetvelde gösterilen ter
tiplerine (350 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 3 — Karşılığı 1943 malî yılı İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
bütçesine konulacak tahsisattan temin olunmak üzere inşaat ve tamirat 
masrafları için (170 000) liraya kadar 1943 malî yılma geçici taahhüde 
girişilmesine Gümrük ve inhisarlar Vekili mezundur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Gümrük ve inhisarlar 

Vekili memurdur, 
15/1/1943 
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F. M. 

[1] SAYıLı CETVEL 

Tahsisatın ismi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira lira 

6 1 Fennî ekim, dikim, tecrübe masrafları 8 000 

10 2 Tamir 3 000 

13 1 Şarapçılara verilecek prim 10 000 
3 Sergilere iştirak ve propaganda mas

rafları 10 000 

Fasıl yekûnu 20 000 
•2 1 Çocuk zamdan 15 000 

Yekûn 23 000 23 000 

M. 

[2] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i Lira 

3 3 Para gönderme masrafları 
4 idare masrafı 

• 1 Yapı isleri tamirleri 

Baalıih 

90 000 
80 000 

Fasıl yekûnu 

Yekûn 

170 000 

180 000 

350 000 
Re» mi 
Gazete 

Tertip Cilt Sahife S«yı 
Doattır 

4B41 îjohifarlar Umum Müdürlüsü 1942 mal! Tili Bütçe Kanunu 
4/6/1942 

1942 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağb (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 
Kanun No. 4363 Kabul tarihi: 13/1/1943 

Madde 1 — 1942 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(80 659) lira tenzil edilerek yeniden açılan (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplere fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

15/1/1943 

P. M. 

[1] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatm nev'i Lira 

1 002 

1 750 

Devlet Şûrası Reisliği 

90 1 Memurlar maaşı 4 435 

Diyanet İşleri Reisliği 

İ95 1 Memurlar maaşı 

200 Müstehikkini ilmiye maaş ve tahsisat fevkalâdesi 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

127 1 Memurlar maaşı 7 438 

Dahiliye Vekâleti 

391 X Memurlar maaşı 

418 3 Kursa iştirak edeceklerin yevmiyeleri 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira 

9 330 

3 219 

Adliye Vekâleti 

591 1 MemurlaT maaşı 

Tapu ve Kadastro U. M. 

625 1 Memurlar maaşı 

Maarif Vekâleti 

656 1 Memurlar maaşı 

689 1 Maarif Vekâleti (Hara ve meslek) 

[2] NUMARALI CETVEL 

Devlet Şûrası 

107 Karşılıksız tekaüt ikramiyesi 

Diyanet İşleri Reisliği 

A 

215 1930-1941 yıl lan karşılıksız borçları 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

388 1937-1941 yıl lan karşılksız borçlan 

Dahiliye Vekâleti 

427 1940 -1941 yılları karşılıksız borçları 

Adliye Vekâleti 
624 1930-1936 yıl lan karşılıksız borçları 

Tapu ve Kadastro U. M. 

651 1932 -1939 yılları karşılıksız borçları 

Maarif Vekâleti 

738 1937 -1941 yılları karşılıksız borçları 

Yekûn 

Yekûn 

5294 »ayılı Re»mî Gazetede münderıç 4345 »ayılı kanun altında not raidir. 

719 

16 610 

32 656 

3 500 

80 659 

4 435 

2 752 

7 438 

12 549 

719 

16 610 

36 156 

80 659 

Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğü 1942 
malî yuı bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkmda kanun 

Kanun No: 4364 Kabul tarihi: 13/1/1943 

Madde 1 — Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğü 1942 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işraetli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine (3 460 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğü 1942 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde (4306 sayılı kanun 
mucibince parasız verilecek giyim eşyası bedel ve masrafları) adiyle 
yeniden açılan 11 inci fasla (300 000) lira fevkalâde tahsisat konul
muştur. 

Madde 3 — Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğü 1942 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 6 ncı faslının 
7 nci maddesine (Ve Hollerith makineleri icar bedel ve masrafları) 
kaydı ilâve edilmiştir. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât 

Vekilleri memurdur. 

15/1/1943 



19 KÂNUNUSANI 1943 (Resmî Gazete) Sayfa: 4297 

F. M. 

CETVEL 

Muhassasatm mev'i 

Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
3 Devir ve teftiş 

Fasıl yekûnu 

1 Ecnebi memleketler harcırahiyle tahsilde bulunan 
talebe ve memur ve müstahdemlerin yevmiye ve 
sair her türlü zaruri masrafları 

7 3633 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince ve
rilecek ikramiye, tâli tahsisat ve sair ücretler 

4 Eski seneler borçları ve reddiyat 
1 Nakil, kurtarma ve hizmet için kullanılan bilûmum 

kara ve deniz vasıtalarının sefer ve sair her nevi 
istihlâk ve istimal edilecek mevat ve malzeme be
delleri ve bilûmum masrafları 

2 Haliç ve fabrika ve havuzları ve îstinye dok ve fab-
rikasiyle atelyelerin (hariç atelyelere verilecek si-

Lira 

1 000 
8 000 
2 000 

11 00O 

5 000 

15 000 

20 000 

1 662 000 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira 

No. 

parişler dahil) idare gemilerinin tamir, tecdit ve 
inşalarına ait her türlü işçilik, tamir mevat ve mal
zemesi bedelleriyle sair bilûmum işletme masraf
ları 

3 Gemi iaşe masraflariyle otel ve lokanta ve büfe le
vazımı ve sair bilûmum işletme masrafları 

6 Ticari eşya tahmil ve tahliye, ambar hizmetleri ve 
aktarma masrafları 

8 Bilûmum işletme binalariyle fabrika ve doklar ve 
atelyelerin ve tesisat ve iskelelerle buralardaki 
makine, alât ve edevat ve teçhizat ve kara vasıtala-
riyle demirbaşların tamir, tadil, bakım, iaşe, tesis, 
istimlâk, satın alma, tecdit ve tezyit bedel ve mas
raflariyle gemi mubayaa bedelleri ve etüt ve pro
je masrafları 

1 242 000 

155 000 

100 000 

Baslığı 

4229 Devlet Denizyolları îgletme Umum Müdürlüğünün 1942 mali 
yılı Butce Kanunu 2/6/1942 

4306 Parasız verilecek giyim eşyası hakkında kanun 16/11/1942 

Düstur 
Terlıp 

250 000 

Fasıl yekûnu 3 409 000 

UMUMI YEKÛN 3 460 000 

Cilt 

23 
24 

Resmi 
Gazele 

Sahife Sayı 

1194 
23 

5121 
5258 

K A R A R N A M E L E R 

Kararname No: 19311 

8/10/1942 tarihli ve 2/18848 sayılı kararname mucibince hükümete 
teslim etmek mecburiyetinde olduğu mahsulü vermiş olan müstahsilin ba
kiye mahsulünü her yerde serbestçe satışa çıkarabilmesi ve bunlardan un, 
makarna, irmik, şehriye, nişasta ve mama unu, glüten ekmeği ve francala 
imaline müsaade edilmesi hakkındaki ilişik K/420 sayılı kararın meriye
te konulması; icra Vekilleri Heyetinin 7/1/1943 tarihli toplantısında ka
bul olunmuştur. 

7/1/1943 

REİSİCUMHUR 
ISMET İNÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU H. S. MENEMENCIOĞLU A. R. ARTUNKAL R. PEKER 

Hanciye Vekili 
İV. MENEMENCIOĞLU 

Maliye Vekili 
F. AĞRALI 

Maarif Vekili 
YÜCEL 

Nafıa Vekili 
A. F. CEBESOY 

İktisat Vekili 
SIRRI D AY 

Ziraat Vekili 
Ş. R. HATİPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. II. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
F. ENGİN 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. KARADENİZ 

Ticaret Vekili 
Dr. B. UZ 

Karar sayısı: 420 

1 — Buğday, çavdar, mahlut, mısır, arpa, yulaf ve akdarı mahsulün
den 8/10/1942 tarih ve 2/18848 numaralı kararname ile yürürlüğe konul
muş olan K/391 sayılı karar mucibince Hükümete borçlandıkları miktarı 
teslim edenler, kendilerinin Ve ailelerinin ihtiyaçları karşılığını ayırdık
tan sonra bu mahsulün bakiyesiyle ikinci maddede yazılı olup aynı mad
de ile yapılmasına izin verilen mamullerini her yerde serbestçe satışa ar-
zedebilirler. 

2 — Hububat, bakliyat, patates ve pirinçten un, irmik, makarna, 
şehriye, nişasta Ve bulgurdan gayrı pasta, çörek, simit, peksimet, bisküi, 
börek, baklava benzeri hamur işi maddelerin ticaret kasdiyle yapılma
ları ve satılmaları memnudur. 

Bu memnuiyet lokantalara, resmî daire ve müesseseler ve hakiki ve
ya hükmi şahıslar tarafından işlettirilen aş evlerine de şâmildir. Memle
ket ihtiyat stoku olarak Hükümetçe yaptırılmasına lüzum görülecek pek
simet imalâtı birinci fıkrada yazılı memnuiyet hükmünden müstesnadır. 

3 — 27/8/1942 tarih ve 2/18665 numaralı kararname ile yürürlüğe 
konulmuş olan K/385 sayılı kararın üçüncü maddesiyle muaddel 
13/1/1942 tarih ve 2/17141 sayılı kararnamenin eki K/247 sayılı kararın 
altıncı maddesi mucibince valilere verilen mezuniyete müsteniden ekmek 
ve ekmeklik hububat istihlâkinin tahdidi yolunda tedbir alınmış ve alı
nacak yerlerde, mahallerince tâyin ve ilân edilecek zaman ve miktarlar
da ekmek yerine un verilebilir. 

4 — 15/11/1941 tarih ve 2/16842 numaralı kararname ile meriyet 
mevkiine konulmuş olan K/216 sayılı karara aşağıda yazılı fıkra ilâve 
olunmuştur. 

«Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ticaret Vekâletlerinoe müştereken 
tâyin olunacak esaslar dahilinde, belediyeler, çocuklar için mama unu 
ve hastalar için francala ve glüten ekmeği imal ettirerek bunları ihti-
yaçları tahakkuk edenlere kararlaştıracakları şekil ve bedel ile tevzi 
ettirebilirler.» 

5 — 24/11/1941 tarih ve 2/16894 numaralı ve 21/1/1942 tarih ve 
2/17199 numaralı, 13/4/1942 tarih ve 2/17679 numaralı kararnamelerle 
yürürlüğe konulmuş olan K/223, K/255 ve K/313 sayılı kararlarla 
13/1/1942 tarih ve 2/17141 numaralı kararname ile yürürlüğe konulmuş 
bulunan K/247 sayılı kararın 7 nci maddesi ilga edilmiştir. 

6 — Isbu karar nesri tarihinden itibaren mer'idir. 

No. Basilin 
Düstur 
Tertip 

Reıml 
Gazete 

Cilt Sahife S a n 

2/18665 

2/16842 

2/18848 

2/16894 

2/17199 

2/17141 

/ - Bu kararda sözü geçen: 

Ekmek ve ekmeklik hububat istihlâkinin tahdidine dair 
247 sayılı kararın 2 nci ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 385 sayılı kararın yürürlüğüne dair 2/9/1942 
100 kilo buğdaydan 94 96 kilo un ılınacak seklide imal 
edilen unlarla yapılan ekmeklerin istihlâk olunması hak
kında 216 sayılı koordinasyon kararının meriyetine dair 

22/11/1941 
Hububat mahsulünün muayyen nispetlerinde satın alınması 
hakkındaki (366) sayılı kararın bazı maddelerim değiştiren 
391 sayılı Koordinasyon kararına dair 20/10/1942 
// - Bu kararname ile ilga edilen: 

Buğday ununun ne suretle ıstıhlîk olunacağına dair 223 
sayılı Koordinasyon kararının meriyeti hakkında 27/11/1941 
Pasta çörek ve bunlara benzer maddelerin yapılması ve 
satılmasının yasak edilmesi -hakkındai 255 sayılı kararın 
yürürlüğüne dair 30/1/1942 
Yedi yasından kuçuk çocuklara 187,5 ve yedi yaşından 
büyük olanlara 375 ve ağır isçilere 750 eram gunluk etmek 
verilmesi hakkında 247 sayılı kararın yürürlüğüne dair 
(Yalnız 7 ncı maddesi ilga edilmiştir) 19/1/1942 

I 2S 1823 5200 

3 23 16 4965 

3 23 1853 5238 

3 2S 27 4969 

3 23 216 5020 

3 28 150 5010 
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Kararname No. 19312 

27/1/1942 tarîkine kadar el koyma suretiyle alınmış olan pirinç
lerle 17/3/1942 tarihine kadar yine el koyma suretiyle alınmış olan bul
gurların sahiplerine Toprak Mahsulleri Ofisince tediye edilecek paralar 
hakkındaki ilişik K/424 sayılı kararın meriyete konulması, İcra Vekil
leri Heyetince 13/1/1943 tarihinde kabul olunmuştur. 

13/1/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU H. S. MENEMENCIOĞLU A. R. ARTUNKAL 

Hariciye Vekili 
N. MENEMENCİOĞLU 

Maliye Vekili 
F. AĞRAL1 

Maarit Vekili 
YÜCEL 

Dahiliye Vekili 
R. PEKER 

Nafıa Vekili 
A. F. CEBESOY 

İktisat Vekili 
SIRRI D AY 

Ziraat Vekili 
Ş< R. HATlPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
F. ENGİN 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. KARADENİZ 

Ticaret Vekili 
Dr. B. UZ 

Karar sayısı: 424 

1 — Toprak Mahsulleri Ofisi, 27/1/1942 tarihine kadar elkoyma 
suretiyle alınmış bulunan pirinçlerden dolayı sahiplerine kiloda (5) 
beş kuruş ve 17/3/1942 tarihine kadar keza el koyma suretiyle alınmış 
bulunan bulgurlardan dolayı da sahiplerine kiloda (2) iki kuruş tediye 
eder. 

2 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren meridir. 

Kararname No. 19313 

8/10/1941 tarihli ve 2/16698 sayılı kararnameye ektir: 
Ekmeklik hububat ve un stokları vücude getirmek için belediyelere 

tevzi edilmek üzere Ticaret Vekâleti emrine tahsis edilmiş olan 500.000 
liralık mütedavil sermayenin Belediyelere ikraz suretiyle istimaline ve 
550.000 liraya iblâğına mütedair olan ilişik K/425 sayılı kararın meriyete 
konulması; İcra Vekilleri Heyetince 13/1/1943 tarihinde kabul olun
muşun 

13/1/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU H. S. MENEMENCİOĞLU A. II. ARTUNKAL 

Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili 
N. MENEMENCİOĞLU F. AĞRALI YÜCEL 

Dahiliye Vekili 
R. PEKER 

Nafıa Vekili 
A. F. CEBESOY 

İktisat Vekili 
SIRRI D AY 

Ziraat Vekili 
Ş. R. HATlPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
F. ENGİN 

Gumruk ve İnhisarlar Vekili 
R. KARADENİZ 

Ticaret Vekili 
Dr. B. UZ 

Karar sayısı: 425 

1 — 8/10/1941 tarih ve 2/16698 numaralı kararname ile meriyet 
mevkiine konan 1K/204 sayılı karara müsteniden ekmeklik hububat ve un 
stokları vücude getirmek için belediyelere tevzi edilmek üzere Ticaret 

Vekâleti emrine tahsis olunan 500.000 liralık mütedavil sermayenin 
belediyelere ikraz suretiyle istimali ve 550.000 (beş yüz elli bin) liraya 
iblâğı kabul edilmiştir. 

2 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mıeridir. 

No. Basili 
Dtulur 
Tertip Lılt Sahile 

Resatt 
CtısM 

San 

2/15698 Ekmeklik hububat ve un 9toklan tesis eylemek üzere Ticaret 
Vekâletine salâhiyet verilmesine ve 500 000 liralık müteda 
vil sermaye tahsıeı hakkında Koordinasyon Heyetinin 204 
sayılı kararına dair 13/10/1941 

Adliye Vekâletinden : 

1 — 80 lira maaşlı İzmit Asliye Hukuk Hâkimliğine Konya Asliye 
Hukuk Hâkimi İsmail Ergüven, 

60 lira maaşlı Eskişehir Asliye Ceza Hâkimliğine Ankara Sulh 
Hâkimi Abdulkadir Ulusoy, 

60 lira maaşlı Gaziantep Sulh Hâkimliğine Gaziantep eski Sulh 
Hâkimi Cevdet Ballar, 

Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ceza dâvalarını görmekle 
mükellef 60 lira maaşlı Zonguldak Asliye Mahkemesi Müddeiumumili
ğine Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ceza dâvalarını görmekle 
mükellef Zonguldak Asliye Mahkemesi Hâkimi Hakkı Sunata, 

60 lira maaşlı Üsküdar Asliye Ceza Hâkimliğine İstanbul Sulh 
Hâkimi Nafiz Yücel, 

60 lira maaşlı Ordu Asliye Ceza Hâkimliğine Giresun Müddeiumu
misi Abdullatif Akalın, 

60 lira maaşlı Ankara Sulh Hâkimliğine Afyon Âzası Süleyman 
Çıtakoğlu, 

60 lira maaşlı Ankara Sulh Hâkimliğine Afyon Müddeiumumisi 
Cevdet Kızıl oğlu, 

50 lira maaşlı Urfa C. Müddeiumumiliğine Yenişehir Müddeiumu
misi Halil Timoçin, 

50 lira maaşlı Antalya Müddeiumumiliğine Adana Müddeiumumi 
Muavini Şerafettin Gökmen, 

Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ceza dâvalarını görmekle 
mükellef 50 lira maaşlı Ankara Asliye Mahkemesi Müddeiumumi Mua
vinliğine Ankara Müddeiumumi Muavini Halit Aksoy, 

50 lira maaşlı Giresun C. Müddeiumumiliğine Samsun Müddeiumu
mi Muavini Nafiz Yamamoğlu, 

50 lira maaşlı Afyon Âzalığına Amasya Âzası Hüseyin Karacaoğlu, 
50 lira maaşlı İstanbul Hâkim Muavinliğine Ankara icra Memuru 

Hukuk Doktoru Tahir Çağa, 
50 lira maaşlı Basmüddelumumi Muavinliğine Ankara İcra Me

muru Hukuk Doktoru Faruk Erem, 
Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ceza dâvalarını görmekle 

mükellef 40 lira maaşlı Ankara Asliye Mahkemesi Müddeiumumi Mua
vinliğine İsparta Sulh Hâkimi Adviye Özdeniz, 

40 lira maaşlı Adana Müddeiumumi Muavinliğine Mecitözü Müd
deiumumisi Nadir Özer, 

40 lira maaşlı İzmir Âzalığına Havza Müddeiumumisi Kadri Ka-
rafakıoğlu, 

40 lira maaşlı Amasya Âzalığına Tefenni Müddeiumumisi Mustafa 
Kınık, 

35 lira maaşlı Alaşehir Hâkim Muavinliğine Kiği Müddeiumumi 
Muavini İbrahim Tekeli, 

35 lira maaşlı Adapazarı Müddeiumumi Muavinliğine Sındırgı 
Müddeiumumi Muavini Hasan Çiçekoğlu, 

35 lira maaşlı Beyşehri Hâkim Muavinliğine Konya Müddeiumumi 
Muavini Kemal Demiroğlu, 

35 lira maaşlı Konya Müddeiumumi Muavinliğine Gercüş Sulh 
Hâkim Muavini Hüseyin Baykara, 

35 lira maaşlı Sındırgı Müddeiumumi Muavinliğine Gürün Müd
deiumumi Muavini Rafet Özdemir, 

35 lira maaşlı IFoça Müddeiumumi Muavinliğine Birecik Hâkim 
Muavini İhsan Tan, 

35 lira maaşlı Zonguldak Müddeiumumi Muavinliğine Çermik 
Hâkim Muavini Fuat Bilge, 

Millî Korunma Kanununu şümulüne giren ceza dâvalarını gör
mekle mükellef 35 lira maaşlı Ankara Asliye Mahkemesi Müddeiumu
mi Muavinliğine Zanguldak Müddeiumumi Muavini Kâzım Akdoğan, 
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35 lira maaşlı Tekirdağ Müddeiumumi Muavinliğine Malatya Müd
deiumumi Muavini Turhan Kut, 

Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ceza dâvalarını goımckle 
mükellef 35 lira maaşlı Ankara Asliye Mahkemesi Müddeiumumi Mua
vinliğine Yozgat Müddeiumumi Muavini Faik Güçbilmez, 

Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ceza dâvalarını görmekle 
mükellef 35 lira maaşlı istanbul Asliye Mahkemesi Müddeiumumi Mua

vinliğine İzmir Âza Muavini Selim Demircili, 
Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ceza dâvalarını görmekle 

mükellef 35 lira maaşlı Üsküdar Asliye Mahkemesi Hâkim Muavinl i 
ğine Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ceza dâvalarını görmekle 
mükellef Zonguldak Asliye Mahkemesi Hâkim Muavini Mahmut Nedim 
Mü ren, 

35 lira maaşlı Yenişehir Müddeiumumi Muavinliğine Sungurlu 
Müddeiumumi Muavini EnVer Karahan, 

35 lira maaşlı İzmir Âza Muavinliğine Adapazarı Hâkim Muavini 
Zehra Sağun, 

35 lira maaşlı Tefenni Müddeiumumi Muavinliğine Serik Müd
deiumumi Muavini Hayri Elbaylı, 

35 lira maaşl ı Şereflikoçhisar Müddeiumumi Muavinliğine Darende 
Hâkim Muavini Akif Kop, 

35 lira maaşl ı Çanakkale Hâkim Muavinliğine Erbaa Hâkim Mua
vini Saim Gürkol, 

35 lira maaşlı Ergani Hâkim Muavinliğine Çiçekdağı Hâkim Mua
vini Şerafettin Benim, 

40 lira maaşlı Adapazarı Sulh Hâkimliğine Çanakkale Sulh Hâ
kimi Saime Aksoylar, 

Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ceza dâvalarını görmekle 
mükellef 35 lira maaşlı Ankara Asliye Mahkemesi Hâkijtn Muavinliğine 
Sivas Âza Muavini Esat Taluy, 

35 lira maaşlı Ankara Müddeiumumi Muavinliğine} Gümüşhacıköy 
Müddeiumumi Muavini Ertuğrul Bayındır tâyin kılınmıştır. 

2 — İşbu kararnamenin icrasına Adliye Vekili mejnurdur. 
12/1/1943 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili 
SARAÇOĞLU H. S. MENEMENCIOĞLU 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinden : 

1 — Beyoğlu Hükümet Tabibi Dr. İbrahim Şiğva, dördüncü sınıf 
olarak 70 lira maaşla Ağrı Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne 
terfian tâyin kılınmıştır. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekili memurdur. 

12/1/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU Dr. H. AL AT AŞ 

— • • • 

T E B L İ Ğ L E R 

Orman Umum Müdürlüğü 12 numaralı Orman Tahdid Komisyonu 
Reisliğinden : 

Balıkesir Vilâyeti Dursunbey Kazası Gökçedağ Nahiyesine 
bağlı Çaltıcak Köyü hududu dâhilinde yapılan tahdide 

ait mazbatalar icmalidir. 

Balıkesir Vilâyetinin Dursunlbey kazasının Gökçedağ nahiyesine 
bağlı Çaltıcak köyü hududu dahilinde vâki Devlet ormanlarının 3116 
sayılı Orman Kanunu ve buna ait nizamnamt ve talimatname hüküm
leri dairesinde mezkûr köyle alakalı bulunan ormanların tahdidi husu
sunda lâzım gelen merasim! kanuniyenin ifasiyle Ibu kövden intihap cd'-
len ehlivukuflarla birlikte alâkalı ormanlık mahallerde tasarruf vazi
yeti ive araziye iltisak peyda eden ormanların tesbiti ve tahdidi vapılan 
ormanlar için tersim kılınacak krokisine gore bu ormanların krokinin 
hanigi cihetine müsadif bulunduğu nazarı itibare alınarak dört cihetten 
hudutlandırılmak suretiyle icra kılman tahdide ait hususat aşağıya hu-
lâsatan yazılmıştır. 

1 — Dere köyünde Ayvacık mevkiinde başlayan orman sının 1151 
numaralı rasat noktasında Çaltıcak köyü hududu dahilinde devam et
mekle bu noktadan itibaren tahdide devamla 1157 rasat noktasına kadar 
ormanın şark, 1157 den 11159 numaraya kadar şimal, 1159 dan 1164 nu
maraya kadar garp 1164 den 1173 numaraya kadar şimal, 1173 den 1177 
ye kadar garp 1177 den 1179 numaraya kadar şimal, 1179 numaradan 
1195 rasat numarasına kadar ormanın şark hududunun tayinile zabıtta 
mufassalan yazılı mevakide vâki eşhas tarlalıklarının ormana sınır tâyin 
edildiği. 

2 — Htopanlar köyünün Bük mevkiinde başlayarak 386 rasat nu
marasında Çaltıcak köyüne dahil olan orman sınırı bu köy dahilinde 
devam etmekte olduğu cihetle ıbu noktadan itibaren tahdide devamla 
406 numaralı rasat noktasına kadar tahdit edilen ormanın cenup, ve 406 
dan 408 numaralı rasat noktasına kadar ormanın garp hududunun tâyin 
edildiğini, Ve zabıtta isimleri yazılı eşhas tarlalıklarının ormana sınır 
tâyin edildiği. 

3 — Çaltıcak köyü hududu dahilinde ve köyün 1 kilometre garbın
da Örendede namjyle maruf tarlalıkların zabıtta yazılı esbap dolayısiy-

lesınır harici bırakılarak etrafını çevreleyen ve bu mevkie izafeten ören
dede namını alan meşe basit baltalık ormanının dört cihetten hudutlan-
nın tâyini için tarlalığm şimalinde Ören Çaltıcak yolu kenarında tesis 
edilen 1 rasat numarasından itibaren 2 rasat numarasına kadar orma
nın şimal, 2 numaradan 6 numaraya kadar şark, 6 numaradan 7 numa
raya kadar cenup, 7 numaradan 8 numaraya kadar garp 8 den 10/1 nu
maraya kadar şimal hududunun tayinile mezkûr tarlalığm ormana mut
tasıl kenarlarının komşu tâyin edildiği. 

4 — Çaltıcak köyü hududu dahilirde köyün garbinde Demircidağı 
namdyle maruf mevkide vâki arazii mütekasifenin zabıtta yazılı esbap 
dolayısiyle sınır harici bırakılarak etrafını çevreleyen ve bu mevkie iza
feten Demircidağı ormanı namını alan Devlet ormanının dört cihetten 
hudutlandırılması zımnında Çaltıcak köyünden Halil Balcı ile Mehmet 
Çimen tarlalarının faslı müşterekinde Tezlik Demircidağı yolu kena
rında tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından tahdide devamla 4 nu
maralı rasat noktasına kadar ormanın garp 've 4 numarasından 15 nu
maraya kadar ormarun cenup, 15 den 20 numaraya kadar, şark, 20 den 
24 numaraya kadar şimal, 24 numaradan 25/1 numaralı rasat nokta
sına kadar ormanın garp hududunun tayinile zabıtta müııderiç meva
kide vâki eşhas tarlalıklarının ormana mücavir kenarlarının sınır ive 
komşu tâyin edildiğini. 

5 — Çaltıcak köyü hududu dahilinde köyün şimalinde Küçük Murt 
ormanı dahilinde Çölçayır mevkiinde vâki olup bu köyden Ahmet 
Gktara ait tarlanın ve köyün şarkında Asarlık mevkiinde vâki olup bu 
kövden Zade Özdemir'e ait tarlanın zabıtta yazılı esbabı kanuniyeden 
dolayı tahdidinden sarfı nazarla talimatnamenin maddei mshsusası mu
cibince fiili vaziyetinin ve arazi şeklinin tâyin ve teslbit edildiğini mü-
beyyin işbu mazbatalar icmali mahallinde tutulan zabıtnamesinden istih
raçla koyun münasip mahalline taliki tarihinden itibaren 3 ay zarfında 
işbu tahdide razı olmıyan alâkadaranın mahallî mahkemeye müracaatla 
muhtar oldukları malumları olmak üzere ilân olunur. 

29/11/1912 

12 No. lı Or. Tah. K. R. 12 No. lı Or. Tah. K. R. 
(Mühendis Âza Hukukçu Â'/a 

Niyazi K. Kaçtı Ali Riza Ikizoğlu 
1964 
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İ L Â N L A R 

M . M . V. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 — Askerî Fabrikalar ihtiyacı için kapalı zarfla aşağıda yazılı şe
kilde sebzeler alınacaktır. 

2 — İhalesi 1 şubat 1943 günü saat 15 te Ankara Lv. Amirliği bi
nasında yapılacaktır. 

3 — Sebzeler için muhammen bedel 17600 lira olup muvakkat te
minat 1320 liradır. 

4 — Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
5 — İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektup

larını komisyona vermeleri. 
Miktarı Cinsi 

15000 Lahana 
15000 Pırasa 
15000 İspanak 
20000 Patates 
1500 Kereviz 
1000 Havuç. 

2034/4-2 

1 — Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü için 50 ton sığır eti ka
palı zarfla ihalesi 1 şubat 1943 günü saat 16 da Ankara Lv. Amirliği bi
nasında yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 42500 lira olup muvakkat teminatı 3187,50 
elli kuruştur. 

3 — Şartname komisyonda görülebilir. 
4 —• İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel kanuna uygun 

teklif mektuplarını vermeleri. 
2035/4-? 

1 — Ankara garnizonu ihtiyacı için 480 ton sığır eti ile 108 ton ko
yun eti kapalı zarfla alınacaktır. 

2 — Koyun eti için muhammen bedel 147.960 teminatı 8648 liradır. 
Sığır eti için 408.000 teminat 20.070 liradır. 

3 — İhalesi 5 şubat 1943 cuma günü saat 15 te Ankara Levazım Â-
mirliği binasında yapılacaktır. 

4 — Şartname komisyonda görüleceği gibi isteyenlere 28 lira mu
kabilinde verilir. İsteklilerin kanuna uygun teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. Posta gecikmeleri mazeret kabul 
edilmez. 

2080/4-1 

M . M . V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher adedi 
Aded Cinsi kuruş 

55.000 Araba tekerlek parmağı 25 
Yukarıda cinsi, miktarı ve muhammen bedeli yazılı araba tekerlek 

parmağı 29/1/1943 cuma günü saat 14.30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Parçalara da bölünebilir. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin teklif edecekleri miktar üzerinden yüzde 15 katî teminat 
vereceklerdir. Taliplerin aynı gün ve saatta M. M. V. 2 numaralı Satın 
Alma Komisyonuna gelmeleri. 

2052/4-2 

Beher tonu kırk lira tahmin edilen 250-750 ton dolâmit numunesi 
avsafmda 29/1/1943 cuma günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Parça parça ihale de olunabilir. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. Taliplerin teklif edecekleri miktara göre yüzde on beş nispetinde 

katî teminat vereceklerdir. İsteklilerin aynı gün ve saatte Ankara'da M. 
M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

2053/4-2 

Beher kilosuna 190 kuruş tahmin edilen beş kalem cem'an 100 ton 
makas için yaylık çelik 1/2/1943 pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Parçalara bölünerek de ihale edilebilir. Şartnamesi her gün Ko
misyonda görülebilir. Katî teminatı isteklilerin verebilecekleri miktara 
göre % 15 nisbetidir. Taliplerin aynı gün ve saatte M . M . V. 2 numaralı 
satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

2067/4-1 

M . M . V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher kilosuna 735 kuruş fiat tahmin edilen 10.000 kilo san sabunlu 
kösele 20/1/1943 çarşamba günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 72.500 lira olup katî teminatı 9750 liradır. Şart
name ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. Taliplerin yukarda 
yazılı gün ve saatte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Ko
misyonunda bulunmaları. 

2036A 3 

• • — 

M . M . V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen muhammen bedelleri 
109.400 lira olan 5000 adet sandık numune ve şartnamesine uygun olarak 
yaptırılacaktır. İhalesi 25/1/1943 günü saat 15 te kapalı zarfla yapıla
caktır. İlk teminatı 6720 liradır. Şartname ve numunesi her gün göste
rilir. İsteklilerin ihale günü saat 14 e kadar teklif mektuplarını M. M 
V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 1976/4-3 

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammenn bedeli ( 48.730,—) lira olan 15 kalem muhtelif cins 
Ampuller 8/3/1943 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonca satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3654,75) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

2045/4-1 

Muhammen bedeli (2.100,—) lira olan 7 adet Mors sistemi sabit tel
graf makinası ile Band çarkları 4/2/1943 perşembe günü saat 15,30 da 
açık eksiltme usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 
uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (157,50) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ile birlikte ayni gün saat 15,30 da adı geçen 
Komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde, Haydarpaşa'da Tesel
lüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. 

2064/4-1 

Muhammen bedeli 21.000 lira olan 200 M 3 çam dilme 3/2/1943 
çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare Bi
nasında toplanan Merkez 9uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.575 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
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adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay

darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 
2072/4-1 

Muhammen bedeli (21.600) lira olan muhtelif boy amerikan sar-

f ıları 4/2/1943 perşebme günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
dare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1620,00) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

2076/4-1 

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden : 

1 şubat 1943 tarihinden 28 şubat 1943 akşamına kadar itibare alın
ması lâzımgelen ve borsada kote olan veya olmıyan dövizlerin vasati 
fiatları aşağıda gösterilmiştir. 

İlân olunur. 

Borsada kote dövizlerin kânunuevvel 1942 ayına 
ait vasati çek fiatları 

Lira Kr. Santim 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fransız Frangı 
100 Liret 
100 İsviçre Frangı 
100 Florin 
100 Rayşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
İİA) Çekoslovak Kuronu 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kuronu 
100 Ruble 

5 21 75 
130 91 75 

30 33 25 

12 88 375 

31 13 25 

Borsada kayıtsız bazı dövizlerin kânunuevvel 1942 ayına 
ait vasati çek fiatları 

Lira Kr. Santim 

100 Danimarka Kuronu 
100 Norveç Kuronu 
100 Finlandiya Markı 
300 Estonya Markı 
100 Rubi 39 01 

Yukarda yazılı (beş) döviz borsada kayıtlı bulunmadıklarından 
bunlardan biri için verilen fiat Anadolu Ajansı tarafından bildirilen 
Londra piyasasına göre hesap ve tesbit edilmiş olduğu cihetle Komiser
likçe hiç bir taahhüt ve mesuliyeti tazammun etmez. Diğer dört döviz 
için mezkûr Ajanstan haricî parite alınamamıştır. 

2083 

1 şubat 1943 tarihinden 28 şubat 1943 akşamına kadar itibare alın
ması lâzımgelen ve borsada kote olmıyan veya kote olmakla beraber 

birinci kânun 1942 ayı zarfında muamele görmemiş olan dövizlerin vasati 
fiatları aşağıda gösterilmiştir. 

İlân olunur. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
ll 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mukabili T.L. Registermark 
Danimarka Kuronu 
Norveç Kuronu 
Arnavut Frangı 
Hong Kong Dolan 
Arjantin Pezosu (ithalât için) 
Arjantin Pezosu (İhracat için) 
Riyal (Berlin üzerinden) 
Riyal (Londra üzerinden) 
Ruble 
Çek kuronu 
Mısır Lirası 
Kıbrıs lirası 
Filistin lirası 
Irak lirası 
Suriye lirası (Paris üzerinden) 
Suriye lirası (Zurih üzerinden) 
Suriye lirası (Bale üzerinden) [**] 
Altın Sterlin (Bankamız altın alış rayici 
üzerinden) > 
Altın Sterlin (Londra'da altın rayici üze
rinden) » 
Altın Rayşmark (Bankamız altın alış rayici 
üzerinden) » 
Altın Pengö (Bankamız altın alış rayici 
üzerinden) » 
Altın İsviçre Frangı (Bankamız altın alış 
rayici üzerinden) » 
Hind Rubyesi (Bombay) Londra piyasasına 
göre mukabili Peni 17.96 dır. 

İhracata tatbik 
edilen 

» 
» 

20.7119 
26.4542 
28.7983 
41.6432 
32.6094 
32.6094 
38.6481 
7.3970 
4.0446 

24.7036 
5.2253 
5.3513 
5.2175 
5.2175 
5.2175 
0.5908 
0.2293 
0.0682 

10.2389 

10.2830 

0.5012 

0.3680 

0.2832 

İthalâta tatbik 
edilen 

1 Rayşmark mukabili kuruş 50.50 50.76 
2084 

[**] Cenevre piyasasında Fransız Frangına 13 teşrinisani 1942 tarihinden iti-
beren fiat verilmemeğe başlanmış olmakla Suriye lirasının Zürich ve Bale piyasa
ları üzerinden fiatını vermek mecburiyeti hasıl olmuş ve bu hususta verdiğimiz ra
kamlar Fransız Frangının mezkûr piyasalardaki fiatına göre hesaplanmıştır. 

Maliye Vekâletinden : 

Erzurum Vilâyetinin Tortum Kazasına bağlı ve aşağıda isimleri 
yazılı beş cüzütamda yapılan umumî bina tahriri sona ermiştir. Bu cü-
zütamlarda bulunan binalara konulan iratlar 3692 numaralı kanun hü
kümleri dairesinde mükelleflerine tebliğ edilmiş ve itiraz edilmemek 
suretiyle 1942 malî yılı içinde katiyet kesbetmiştir. 

Mezkûr cüzütamlara ait bina vergileri 2802 numaralı-kanun hük
müne tevfikan 1943 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alı
nacaktır. 

Cüzütam isimleri Cüzütam isimleri 

Hasut 
Haşutvank 
Muğucur 

Köyü Ekrek 
> Musus 

Köyü 
> 

2044 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 

İsparta Vilâyeti merkezinde yeniden bir eczane açılması kararlaş
tırılmış olduğundan taliplerin, tekmil vesaikiyle birlikte, 31/1/1943 ta
rihine kadar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine müracaat etmeleri 
lüzumu ilân olunur. 

2043 
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MILLI PIYANGO 

12 nci tertip plânının 3 üncü çekilişinde 
ikramiye kazanan numaralar 

Çekiliş tarihi: 15/1/1943 

Çekiliş saati: 14 

Çekildiği yer: Ankara Sergievi 

021.031 
031.394 
074.031 
191.326 
360.393 
090.441 
114.376 
116.882 
284.125 
,376.979 
384.852 

numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 

30.000 lira 
10.000 lira 
10.000 lira 
10.000 lira 
10.000 lira 
5.000 lira 
5.000 lira 
5.000 lira 
5.000 lira 
5.000 lira 
5.000 lira 

2,000 er lira ikramiye kazanan numaralar 

006734 
014803 
018856 
033114 
049270 

053189 
073126 
093400 
113875 
203015 

207682 
210340 
219993 
255061 
285271 

294665 
298899 
379192 
395450 
396591 

1.000 er lira ikramiye kazanan numaralar 

000904 039885 099909 (139556 181665 269349 289279 352968 
001264 062646 1112635 142122 182196 270790 299928 359629 
001971 062882 117626 146916 185952 271413 300904 363841 
006166 072599 ,1128263 161127 193768 273976 301297 363971 
021744 072884 Iİ29046 161765 202716 1276274 ,302859 365278 
022262 092297 130740 1169063 205703 276293 315679 369288 
022654 095684 130792 172043 240674 279947 326961 370427 
026612 098393 137151 177947 249285 281534 327012 370743 
032592 1099573 137438 178705 1254449 283057 340478 383795 
035815 099861 ,138556 179571 266001 283719 348042 396576 

500 er lira ikramiye kazanan numaralar 

Son dört rakamı 6261 ile nihayet bulan 40 numara beşer yuz lira 
Son dört rakamı 6664 ile nihayet bulan 40 numara beşer yüz lira 
Son dört rakamı 7653 ile nihayet bulan 40 numara beşer yüz lira 
Son dört rakamı 9664 ile nihayet bulan 40 numara beşer yüz lira 

100 er lira ikramiye kazanan numaralar 

Son üç rakamı 242 ile nihayet bulan 400 numara yüzer lira 
Son üç rakamı 323 ile nihayet bulan 400 numara yüzer lira 
Son üç rakamı 550 ile nihayet bulan 400 numara yüzer lira 

50 şer lira ikramiye kazanan numaralar 

Son üç rakamı 579 ile nihayet bulan 400 numara ellişer lira 
Son üç rakamı 819 ile nihayet bulan 400 numara ellişer lira 
Son üç rakamı 953 ile nihayet bulan 400 numara ellişer lira 

Son üç 
Son üç 
Son üç 
Son üç 
Son üç 
Son üç 
Son üç 
Son üç 
Son üç 
Son üç 

rakamı 
rakamı 
rakamı 
rakamı 
rakamı 
rakamı 
rakamı 
rakamı 
rakamı 
rakama 

20 şer lira ikramiye kazanan numaralar 

yirmişer lira 
yirmişer lira 
yirmişer lira 
yirmişer lira 
yirmişer lira 
yirmişer lira 
yirmişer lira 
yirmişer lira 
yirmişer lira 
yirmişer lira 

287 ile 
387 ile 
394 ile 
521 ile 
668 ile 
709 ile 
822 ile 
836 ile 
859 ile 
'887 ile 

nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 

bulan 400 
bulan 400 
bulan 400 
bulan 400 
bulan 400 
bulan 400 
bulan 400 
bulan 400 
bulan 400 
bulan 400 

numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 

10 ar lira ikramiye kazanan numaralar 

Son iki rakamı 28 ile nihayet bulan 4.000 numara onar lira 
Son iki rakamı 59 ile nihayet bulan 4.000 numara onar lira 

2 şer lira ikramiye kazanan numaralar 

Son rakamı 0 ile nihayet bulan 40.000 numara ikişer lira 
Son rakamı 2 ile nihayet bulan 40.000 numara ikişer lira 
Son rakamı 4 ile nihayet bulan 40.000 numara ikişer lira 
Son rakamı 6 ile nihayet bulan 40.000 numara ikişer lira 
ikramiye kazanmışlardır. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını 
Yarım biletler de ikramiyelerin yarısını alırlar. 

Kaybolan biletler: 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Eğitmen Kursu Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Muvakkat 
Muhammen teminatı 

Miktarı bedeli Tutarı L. K. 

55.000 0.75 41250.00 3093.75 
15.000 35 5250.00 393.75 
12.000 60 7200.00 540.00 
2.000 1.50 3000.00 450.00 
2.000 80 1600.00 128.00 
1.000 1.35 ,1350.00 101.25 

Ekmeklik buğday 
Patates 
Fasulya kuru 
Pekmez 
Zeytin 
'Beyaz peynir 

ıl — Enstitümüzün yiyecek ihtiyacı olan yukarda, cins, miktar, mu
hammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı 6 kalem yiyecek maddesi 
8/1/1943 tarihinden itibaren eksiltmiye çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Enstitü Müdürlüğünde ve Çankaya Malmüdürlü-
ğünde görülebilir. 

3 — İhale 25/1/1943 pazartesi günü saat 10.30 da Çankaya Malmü-
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 — Muhammen bedeU tutarı (15.000) lira) ı geçen ekmeklik buğ
day kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

5 — Teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 25/1/1943 tâ  
rihine müsadif pazartesi günü saat 10 dan evvel Çankaya Malmüdürlüğü 
veznesine yatınlımış olacaktır. 

6 — Eksiltmeye girenlerin 2490 sayılı kanunun 2 nci, üçüncü ve 
4 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları lazımdır. 

2082/41 

Sivrihisar C. Müddeiumumiliğinden : 

Testbit edilen fiattan fazlaya çivi satmak suretiyle Millî Korunma 
Kanunu hükümlerine aykırı hareketten suçlu Sivrihisann Geçek köyün
den Mehmet oğlu Mahmut Çelikbilek hakkında yapılan duruşma so
nunda: Cürmünün sıibutuna binaenaleyh Millî Korunma Kanununun 
32, 59/3, 63 uncu maddelerine göre beş lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine ve yedi gün müddetle dükkân ve mağazasının kapatılmasına 
ve bu müddet zarfında ticaretten menine ve hüküm hulâsasının büyük 
harflerle yazılarak dükkânın göze çarpan mahalline yapıştırılmasına 
dair Sivrihisar Asliye Mahkemesinden Verilen 9/9/1942 tarih ve 233 
sayılı karar kesbi katıvet etmiş olduğundan ilân olunur. 

2047 

Dükkânında mevcut şekeri ileride daha fazla fiat temin etmek mak 
sadiyle satışa arzetmemek suretiyle Millî Korunma Kanununun hüküm 
lerine muhalif hareketten suçlu Sivrihisar'ın Kılıç mahallesinden Mehme 
oğlu Ahmet Yahnkılıç'ın sübutu cürmüne binaen Millî Korunma Kanu 

nunun 32, 59/3, 63 üncü maddeleri mucibince takdiren 80 lira ağır par* 
cezasiyle mahkûmiyetine ve on beş gun müddetle ticarethanesinin kapa 
turnasına ve bu müddet zarfında ticaretten men'ine ve yakalanan şekeriı 
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müsaderesine dair Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
8/10/1942 tarih ve 275 sayılı hüküm temyiz mahkemesi 3 üncü ceza dai
resinin 24/12/1942 tarih ve 9559/8171 sayılı ilâmiyle tasdik edilmiş ol
duğundan ilân olunur. 

2048 

Dükkânında mevcut şekeri ileride daha fazla fiat temin etmek mak-
sadiyle satışa arzetmemek suretiyle Millî Korunma Kanununun hüküm
lerine aykırı hareketten suçlu Sivrihisarın Karacalar Mahallesinden Al i 
•oğlu Hüseyin Sarıbakır'ın sülbutu fiiline binaen Millî Korunma Kanunu
nun 32, 59/3, 63 üncü maddelerine göre yirmi beş lira ağır para ceza-
siyle mahkûmiyetine ve bir hafta müddetle ticaretten menine ve bu 
müddet zarfında ticarethanesinin' kapatılmasına ve yakalanan şekerin 
müsaderesine dair Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
8/10/1942 tarih ve 274 sayılı hüküm Temyiz Mahkemesi 3 çüncü Ceza 
Dairesinin 30/11/1942 tarih ve 957)9/8165 sayılı ilâmı ile tasdik edilmiş 
olduğundan ilân olunur. 

J2049 

Bozdoğan Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Hıdırbaba Mahallesinden Koyunoğiu Emin kızı Hatice Koyun 
vekili Al i özen'in gayrimenkul tescili dâvasından dolayı yapılan duruş
mada: 

Davacı namına tescilini talep eylediği Hıdırbaba Mahallesinin 
Kabristan Sokağında sağı Acemoğlu veresesi ve solu Höcekioğlu Hasan 
veresesi önü yol arkası Muharrem ile çevrili 100 lira değerli bir göz 
odayı havi hane ve 150 metre murabbaı arsayı on altı seneyi mütecaviz 
bir zamandanberi hüsnü niyetle billâ fasıla tasarruf eylediğinden na
mına tapuca tescilini talep eylemiş olduğundan işbu gayrimenkulde 
bir hak ve alâkası bulunanların ve mülkiyet iddia edenlerin 23/2/1943 
tarihine kadar Bozdoğan Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri 
ilân olunur. 

2046 

Beyşehir Sulh Hâkimliği Satış Memurluğundan : 

Beyşehir'in Evsat Mahallesinde ölü Manav oğlu Mustafa mirasçı
ları arasında şayian müşterek bulunup taksimi kabil olmıyan bir bab 
hanenin Beyşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinin 18/6/1942 tarih ve 28/81 
sayılı ilâmiyle şuyaun izalesine ve bilmüzayede satılıp bedelinin hisse
leri nispetinde taksimine karar verilmiş olduğundan karar veçhile mez
kûr evin bilmüzayede Beyşehir Sulh Hâkimliği Satış Memurluğu tara
fından satılacağından 9/1/1943 tarihinden itibaren herkes tarafından gö
rülerek 9/2/1943 salı Igünü saat 14 e kadar devam edip mezkûr saatta 
Satış Memurluğunca ihalesi icra kılınacaktır. Adı geçen gayrimenku
lun muhammen kıymeti dan 300 liranın yüzde 75 ini doldurmadığı 
takdirde ihale on gün uzayarak müsadif günü 'olan 19/2/1943 cuma ıgü
nü saat 14 te katî ihalesi icra kılınacağından talip bulunanların belli 
gün ve saatta Beyşehir Sulh Hâkimliği Satış Memurluğunda hazır bu
lunmaları ilân olunur. 

2051 

İktisat Vekâletinden : 

Kütahya Vilâyetinin Tavşanlı Kazasına bağlı Dağardı Nahiyesinde 
kâin ve 14/3/1939 tarih ve 2/10583 numaralı kararname ile Eti Bank 
uhdesinde bulunanı krom madeni, imtiyazı İcra Vekilleri Heyetinin 

12/12/1942 tarih ve 2/19178 numaralı kariyle feshedilerek, mekşuf ma
denler arasına konulmuştur. 

E060/3-1 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sicilli ticaretin 417 numarasında müseccel1 olan Ergani Bakırı 
Türk Tnonim Şirketinin 28 birincikânun 1942 tarihinde toplanan fevka
lâde Umumî Heyet müzakeresine ait zabıtnamenin dairede m'ahfuz ve
saike müsteniden ve vâki olan talebe binaen 11/1/1943 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 

2061 

Maliye Vekâletinden 

Kocaelinin Adapazarı kazasına bağlı aşağıda isimleri yazılı cüzü-
tamlarda yapılan umumî bina tahriri sıona ermiştir. Mezkûr cüzütam-
larda bulunan binalara kan/un ve nizamname hükümleri dairesinde tak
dir olunan iratlar usulü veçhile mükelleflere tebliğ olunmuş, yapılan 
itirazlar 3692 numaralı kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edil
miş olan bina ve arazi vergileri İtiraz Komisyonunca 1942 malî yılı 
içinde tetkik olunarak kararlara bağlanmıştır. 

Bu zücültamlarda bulunan binaların vergileri 2802 numaralı kanun 
mucibince 1943 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

Cüzütamın ismi 

Yukarıdere 
Aşağıdere 
Şerefiye 
Sukemeri 
Kürt koruluk 
Orman Şerefiye 
İrşadiye 
Talşburun 
Çakıroğlu 
Meşeli 
Akaroa 
Beldilin 

Köyü Akçakamış 
Trabzonlar 
Küçüksöğütlü 
Tecildere 
Kırk/pınar 
Muradiye 
K. Mahmudiye 
Koruluk Aziziye 
Taşfoatak 
Sayanca nahiyesi 
Göldilimci 
Taşkısığı 

Köyü 

2055 

Akçadağ Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Davacı Elbistan'ın Karahasanuşağı Köyünden Emirhan oğlu 
Mamo'nun Akçadağ Sulh Hukuk Mahkemesine Açmış olduğu arazinin 
tapuya tescili dâvasında: 

(Fındık Köyünün Kabristan mevkiinde kâin tarafları sarkan çay 
garben tarik, şim'alen kabristan ve cenuben Molla Hasan tarlaları ile 
mahdut sekiz bin kuruş kıymetli dört dönüm bir kıta sulu tarla ile yine 
aynı köyün Büyük Tut mevkiinde kâin tarafları sarkan Kezban garben 
tarik şimalen hark ve cenuben Mehmet Al i tarlaları ile mahdut yedi bin 
kuruş kıymetli iki dönüm bir kıta ki ceman iki parça sulu tarlalarda 
ahar kimselerin hak ve menfaati bulunanların işbu dâvaya iltihak 
etmeleri için Akçadağ Sulh Hukuk Mahkemesine 2/2/1943 salı günü 
saat 9 da müracatları ilân olunur. 

2050 

Beyşehir C. Müddeiumumiliğinden: 

Esas: 942/391 
Karar: 942/115 
C. M . U. 942/451-379 
Hâkim: Muavin Adil Onaran 
C. M . U. : Sekip özbilge 
Kâtip: Hasan Tekin 
Millî Korunma Kanununa muhalif hareketle 150 kuruşa satılması 

icabeden elvan şekerini kilosu 200 kuruştan satmaktan suçlu: 
Beyşehir'in Evsat Mahallesinden Hhmet oğlu Ballı'dan 1310 da 

doğma, evli, 4 çocuklu, okur, yazar, bakkal, sabıkasız, Ömer Turan, hak
kında Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesinde 3005 sayılı kanun hükümle
rine göre C. Müddeiumumisi Sekip Özbilge huzuriyle suçlunun yüzüne 
karşı yapılan açık duruşma sonunda: 

Konya'da satış fiatı 135 kuruş olan elvan şekerinin beher kilosunun 
Beyşehir'de takarrür eden perakende satış fiatı 150 kuruş olduğu halde 
suçlunun muhik sebebp olmaksızın mezkûr şekerin fiatını yükselterek 
bir kilosunu 200 kuruşa sattığı yeminle dinlenen şahitlerin ifadeleri 
Beyşehir Belediyesinin cevabî yazısı ve suçlunun müevvel ikrarı ile 
sabit görüldüğünden talep veçhile suçlunun hareketine uyan Millî Ko
runma Kanununun 32 nci maddesinin a bendi delaletiyle 59 uncu mad-
desinin 3 sayılı bendi mucibince yeminle dinlenen ehlivukufun beyanatı 
göz önünde tutularak takdiren ve teşdiden 25 lira ağır para cezasiyle 
mahkûmiyetine ve suçlunun Beyşehir çarşısında kendisine ait olduğu 



Sayfa: 4304 (Resmî Gazete) 19 KÂNUNUSANİ 1943 

anlaşılan 22 numaralı dükkânının on beş gün müddetle kapatılmasına 
bu müddet zarfında ticaretten menine ve satılan bir kilo şekerle mevcut 
bakiyelerinin müsaderesine ve 63 üncü madde mucibince masrafı mah
kûma ait olmaş üzere hüküm hülasasının gazete ile neşir ve ilânına ve 
hüküm hülasasının büyük harflerle yazılarak dükkânın göze çarpan 
bir yerine yapıştırılmasına ve öğleden evvel tevkifine karar verilen suç
lunun başka sebeple mevkuf değilse tahliyesine ve bunun için müzekke
re yazılmasına ve Harç Tarifesi Kanununun 50/3 ve 52 nci maddelerine 
tevfikan 200 kuruş harcın suçludan alınmasına temyizi kabil olmak 
üzere karar verilerek C. Müddeiumumisi Sekip Özbilge huzuriyle hazır 
bulunan suçluya usulen ve açıkça anlatıldı. 

1959 

Beyşehir C. Müddeiumumiliğinden: 

Esas: 942/400 
Karar: 942/134 
C. M. U . : 942/474-401 
(Hâkim: Ceza Hâkimi bulunmadığından Hukuk Hâkimi A. Mümtaz 

Cizrelioğlu. 6317 
C. M. U. : Muavin Sekip Özbilge 7206 

Kâtip: Hasan Tekin 
Millî Korunma Kanununa muhalif hareketle mevcut malını satışa 

arzetmemekten suçlu Reyşehri'nin Evsat Mahallesinden Hasan oğlu Hav
va'dan 318 de doğma, evli, iki çocuklu, cahil, sabıkasız, ekmekçi Ahmet A l 
hakkında Beyşehri Asliye Ceza Mahkemesinde 3005 sayılı kanun hüküm
lerine tevfikan C. Müddeiumumisi Sekip Özbilge huzuriyle yapılan açık 
duruşma sonundaa 

Suçlunun Beşyşehir'inde ekmekçilik yapmakta ve bu meyanda ce
zaevinin de ekmeğini vermekte iken 1/5/1942 tarihinde unum yok diye
rek ekmek vermekten imtina ettiği ve yapılan aramada hamur teknesi 
içinde 100 kilo kadar hazır hamur ile çuval içinde bir miktaT un bulun
duğu bu hususta tanzim edilen zabıt varakasiyle ve yeminle dinlenen 
şahitlerin ifadeleriyle • tahakkuk ettiğinden talep veçhile suçlunun hare
ketine uyan Millî Korunma Kanununun 59 uncu maddesinin 3 üncü 
bendine göre beş lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve suçlu 
2/5/1942 tarihindenberi ekmekçilik sanatını terk ile dükkânını kapat
mış olduğundan dükkânının kapatılması ve icrayi sanattan meni ve hü
k ü m fıkrasının dükkânına yapıştırılması hakkında bir karar ittihazına 

mahal olmadığına ve ancak işbu kararın masrafı suçluya ait olmak 
üzere Resmî Gazete ile neşir ve ilânına ve Harç Tarifesi Kanununun 
50-1 ve 52 nci maddelerine tevfikan 100 kuruş harem suçludan alınma
sına temyizi kabil olmak üzere karar verilerek C. Müddeiumumisi Se
kip Özbilge huzuriyle hazır bulunan suçluya açıkça anlatıldı. 

1960 

Beyşehir C. Müddeiumumiliğinden : 

Esas : 942/374 
Karar : 942/99 
C. M. U. : 942/146-105 
Hâkim : Muavin Adil Onaran 
C. M. U. : » Sekip özbilge 
Kâtip : Hasan Tekin 

Millî Korunma Kanununun 14 üncü maddesine istinaden ısdar edi
lip meriyete konan 107 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararına aykırı ola
rak elinde mevcut buğday hakkında beyanname vermemek suretiyle 
Millî Korunma Kanununa muhalefetten suçlu. 

Beyşehrinin Içerişehir Mahallesinden Mehmet oğlu 303 lü, evli, 
üç çocuklu, cahil, reneber, sabıkasız, Hasan Uysal. 

Hakkında Beyşehri Asliye Ceza Mahkemesinde Evvelce 'verilen ka
rar Yüksek Temyiz Mahkemesinin İkinci Ceza Dairesince Millî Korun
ma Kanununun 63 üncü maddesinin nazara alınmaması noktasından 
bozulup iade edilmekle mezkûr bozma sebebine uyularak yeniden yapı
lan açık duruşma sonunda: 

Suçlunun müsnet suçu islediği sabit görüldüğünden Millî Korun
ma Kanununun 14 üncü maddesinin 3 numaralı bendi mucibince suçlu 
Hasan Uysal'ın yirmi beş lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve 
aynı kanunun 63 üncü maddesine göre masrafı mahkûmdan alınmak 
üzere hüküm hulâsasının neşrine ve suçlunun 2/6/1942 tarihinde tevkif 
edilerek 30/6/1942 tarihinde tahliye edilmiş bulunması hasdbile para 
cezasının bu mevkufiyet halinden mahsubunun icrasile infazına mahal 
olmadığına Ve Harç Tarifesi Kanununun 50/3 üncü bendine göre 400 
kuruş ilâm harcının suçludan alınmasına ve yeni delil ikame edilmiş 
olduğundan 52 nci maddenin nazara alınmasına mahal olmadığına teren 
yizi kabil olmak üzere kadar ^verilerek C. Müddeiumumisi Sekip Özbil
ge huzuriyle suçlu vekili İkbal Soyluya usulen ve açıkça anlatıldı. 

1961 

Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğünden: 

Düsturlara ait fiat listesi 
Birinci tertip Düstur ikinci tertip Düstur Üçüncü tertip Düstur 

Bedeli 
Cilt L. Kr. 

Bedeli 
Cilt L. Kr. 

Bedeli 
Cilt L. Kr. 

Bedeli 
Cilt L. Kr. 

5 2 00 
6 2 75 
7 2 50 

8 2 20 
9 1 20 

10 1 00 
11 1 00 

1-4 2 00 
5 3 00 
6 1 20 
7 4 50 ( İ k i kitap) 5 mevcut la r ı 

8 3 00 ( » ) { k a l m a m ı ş t ı r . 

9 2 50 
10 2 25 (İki kitap) 

11 4 00 ( * ) 
12 2 00 
13 1 50 
14 2 00 ( İ k i kitap) 

15 1 75 ( İ k i kitap) 

16 1 50 
17 1 50 
18 2 00 
19 2 50 
20 2 50 
21 2 50 
22 2 50 
23 3 50 

1 9^ Üçüncü tertip 1 - 18 inci Cilt Düstur 
**** lara ait umumî ve tahlilî fihrist 

Satın almak istiyenlerin Ankara'da Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesine, istanbul'da Baş
vekâlet Arşiv Dairesine müracaat etmeleri bildirilir. 

Başvekâ le t Devlet M a t b a a s ı — A nkara 
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İÇİNDEKİLER 

           Sayfa 

Kanunlar  

4356  Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemlerinin  
Ücretlerine Dair Olan 2847 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 3173 Sayılı Kanuna  
Bir Muvakkat Madde Eklenmesine Dair Kanun        1 
 

4357 Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına,Terfi, Taltif ve  
Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı  
ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun      1 
 

4358  Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun    5 
 
4359  Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Tadili Hakkında Kanun      5 
 
4360  Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1942 Malî Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  7 
 
4361  Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1942 Malî Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılmasına Dair  

 Kanun             7 
 
4362  İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1942 Malî Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   7 
 
4363 1942 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması  

Hakkında Kanun            8 
 

4364 Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 1942 Malî Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılması  
Hakkında Kanun            8 
 

Kararnameler 

 
2/19311     8/10/1942 Tarihli ve 2/18848 Sayılı Kararname Mucibince Hükümete Teslim Etmek Mecburiyetinde  

    Olduğu Mahsulü Vermiş Olan Müstahsilin Bakiye Mahsulünü Her Yerde Satışa      Çıkarabilmesi ve 
Bunlardan Un, Makarna, İrmik, Şehriye, Nişasta ve Mama Unu, Glülen Ekmeği ve     Francala İmaline 

Müsaade EdiEdilmesi Hakkında Kararname       9 
 

2/19312     27/1/1942 Tarihine Kadar El Koyma Suretiyle Alınmış Olan Pirinçlerle 17/3/1942 Tarihine Kadar 
    Yine El Koyma Suretiyle Alınmış Olan Bulgurların Sahiplerine Toprak Mahsulleri Ofisince Tediye  
    Edilecek Paralar Hakkında Kararname         10 
 

2/19313     Ekmeklik Hububat ve Un Stokları Vücude Getirmek İçin BelediyelereTevzi Edilmek Üzere Ticaret  
    Vekâleti Emrine Tahsis Edilmi   Olan Mütedavil Sermayenin Belediyelere İkraz Suretiyle  
    İstimaline İlişkin Kararname         10 

 
Adliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerine Ait  Kararnameler      11 
 
Tebliğ 

 
Balıkesir Vilâyeti Dursunbey Kazası Gökçedağ Nahiyesine Bağlı Çaltıcak Köyü Hududu Dâhilinde Yapılan  
Tahdide Ait Mazbatalar İcmali Hakkında Tebliğ         11 
 
İlanlar             11 
 

ş  
 


