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K A N U N L A R 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı 

(2) ve (3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 

Kanun No: 4787 Kabul tarihi: 9/7/1945 

Madde 1 3 Ağustos 1944 tarihli ve 4644 sayılı kanuna bağlı (3) 
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmından ilişik (1) sayılı cetvel
deki kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar ko
nulmuştur. 

Madde 2 3 Ağustos 1944 tarihli ve 4644 sayılı kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvele bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

Madde 3 18/7/1944 tarihli ve 4624 sayılı kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelden «Erkek sanat enstitüsü ve okulları ile kız enstitüleri, kız sanat, 
ticaret ve diğer meslek ve akşam okulları, kız ve erkek gezici köy kurs
ları» başlığı altındaki kadrolar kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 4644 sayılı kanunla ek görev tazminat kadrosu ola
rak değiştirilen lektörlük kadrolarında, üzerlerinde başka bir görev ol
maksızın, çalıştırılmakta iken sözü geçen kanunun yürürlüğe girmesi 
üzerine açıkta kalanlardan, bu kanunun ikinci maddesiyle kabul olunan 
lektörlük kadrolarına en çok bir ay içinde tâyin edileceklere son aldıkları 
ücretlerle bir aşağı derece maaşı arasındaki fark,' aynı kanunun geçici bi
rinci maddesine göre açık ücreti almamak şartiyle, yükselme suretiyle 
dölduruluncıya kadar ücret olarak ödenir. 

Madde 4 — Bu kanun 1 Temmuz 1945 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Iiy7/1945 

(1) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin adı Sayı Ücret 

İstanbul Üniversitesi Lektör ve Tercümanları 
Lektor 1 100 
Farsça Lektörü 1 100 
Lektör 1 120 

» 6 100 
Yabancı Diller Okulu 

Lektör 1 170 
1 140 

> 23 100 

Memuriyetin adı Sayı Ücret 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Lektör 1 120 

Ticaret, Erkek ve Kıs Sanat Okulları ve Enstitüleri 
Öğretmen ve İdare Memurları 

Müdür 1 210 
5 140 
1 120 

19 100 
44 75 

» 32 50 
7 40 

Müdür Muavini 3 75 
» » 22 50 
» » 103 40 

Lâboratuvar Şefi 1 140 
1 120 

(2) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin adı Sayı Ücret 

Ticaret, Erkek ve Kız Sanat Okulları ve Enstitüleri 
ile Meslek Okulları İdarecileri 

Müdür 12 210 
1 170 
8 140 

> 11 120 
» 35 100 

78 75 
35 60 
7 40 

» Yardımcısı 6 75 
» » 19 60 

74 50 
131 40 

Lâboratuvar Şefi 2 140 
» » 3 m 
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,(3) SAYILI CETVEL 
D., Memuriyetin adı Sayı Aylık 

İstanbul Üniversitesi 
8 Lektör 1 50 
9 », 1 ,40 

10 » 1 35 
(11 »ı 31 30 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

10 Lektör 1 35 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanun ile bu kanunun ek 
ve değişiklikleri hakkında 4789 sayılı kanun altında not ve haaıye vardır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hakkmda kanun 

Kanun No: 4788 Kabul tarihi: 9/7/1945 

BÖLÜM : 1 

Kuruluş 

Madde 1 — Genel mahkemeler, İdare ve askerlik yargı yerleri ara
sında hukuk işlerinden doğan vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin 
olarak çözmeğe yetkili olmak üzere bir Uyuşmazlık Mahkemesi kurul
muştur. 

Madde 2 Uyuşmazlık Mahkemesinin bir başkan ve altı üyesi var
dır. 

Yargıtay ve Danıştay birinci başkanları birer yıl sıra ile mahkemeye 
başkanlık eder. Üç üye Yargıtay hukuk daireleri başkan ve üyeleri ve 
diğer üç üye Danıştay dâva daireleri başkan ve üyeleri arasmdan seçilir. 

Uyuşmazlık askerî işleri ilgilendiriyorsa bu mahkeme, Yargıtay ve 
Danıştaym enaz kıdemli birer üyesi yerine Askerî Yargıtaydan seçilecek 
iki adlî üye alınmak suretiyle kurulur. 

Madde 3 — Mahkemenin üye olarak Yargıtaydan alınacak başkan 
ve üyelerini Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Danıştaydan alınacak başkan 
ve üyelerini Danıştay Dâva Daireleri Genel Kurulu ve Askerî Yargıtay
dan alınacak üyeleri Askerî Yargıtay Genel Kurulu seçer. 

Bu kurullar, üye eksikliğini tamamlamak için ayrıca ikişer yedek 
üye de seçerler. 

Madde 4 — Başkanm bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevini, 
sıra kendisine gelecek olan diğer başkan görür. Onun da özrü olursa mah
kemeye, üyelerin en yüksek derecelisi ve aynı derecede birden fazla üye 
varsa kıdemlisi ve kıdemde eşitlik halinde yaşlısı başkanlık eder. 

Madde 5 — Uyuşmazlık Mahkemesinin üyeleri üç yıllık bir dönem 
için seçilirler. Dönem içinde asıl görevden çekilme, emekliye ayrılma ve 
ölüm gibi sebeplerle üye sayısı azalırsa yerlerine yenileri seçilir. Bunlar 
seçildikleri dönem süresini tamamlarlar. 

Yukarda yazılı sebeplerle Başkanın ayrılması halinde yerine yenisi 
gelinciye kadar başkanlık görevini sıra kendisine gelecek olan diğer baş
kan görür. Dönem 6 Eylülde başlar. Görevleri son bulan üyeler yeniden 
seçüebilirler. 

Madde 6 — Mahkeme iki ayda bir Adalet Bakanlığında toplanır. 
Adalet Bakanı göreceği lüzum üzerine bu mahkemeyi daha erken de top
lantıya çağırabilir. Bu gibi hallerde toplanma günü ve toplanma konusu 
enaz üç gün evvel Başkan tarafından üyelere ve savcıya bildirilir. 

Madde 7 — Mahkemenin toplantılarında ve görüşmelerde ilgisine 
göre Danıştay veya Askerî Yargıtay Dairesi Savcısı hazır bulunur. 
Savcılar, inceleme konusu olan iş hakkındaki görüşlerini ve düşüncelerini 
anlatırlar, oy vermezler. 

BÖLÜM : 2 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmanın yolları ve 
inceleme kurulları 

Madde 8 — İdare veya askerlik yargı yerleri tarafından çözülmesi 
gerekli bir dâvaya bakmağa genel mahkemeler kendilerini vazifeli gör
dükleri takdirde Bakanların veya valilerin haklı görecekleri istekleri 
üzerine Danıştay savcısı, vazife konusunun Uyuşmazlık Mahkemesinde 
incelenmesini istiyebilir. 
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Savcının bu istekte bulunabilmesi İçin idarenin genel mahkemede ve 
en geç mahkemenin ilk oturumunda vazife itirazmda bulunmuş ve mah
kemenin de vazifeli olduğuna karar vermiş olması şarttır. 

İdare tarafından ileri sürülen vazife itirazının mahkemece kabul 
edilerek vazifesizlik kararı verilmesi halinde vazife konusunun Uyuşmaz
lık Mahkemesinde incelenebilmesi, Yargıtayca bu kararın bozulmuş ve 
mahkemenin bozmağa uyarak vazifeli olduğuna karar vermiş bulunmasına 
bağlıdır. 

Madde 9 — Yukarki madde uyarınca vazife konusunun Uyuşmazlık 
Mahkemesince incelenmesini istiyen Bakan ve valiler kararın verildiği 
tarihten başlamak üzere on beş gün içinde dâva dilekçesinin ve cevap lâ
yihalarının birer örneği ile mahkemenin vazife hakkındaki kararının bir 
örneğini, dâvanın idare veya askerlik yargı yerleri tarafından çözülmesini 
gerekli kılan sebep ve delilleri de göstermek suretiyle Damştay savcısına 
gönderirler. Danıştay Savcısı dâvayı gören mahkemeye bir muhtıra gön
derir ve ileri sürülen sebepleri muhtırasında yazar. 

Mahkemece bu (muhtıranın bir örneği beş gün içinde davacıya gön
derilir. Bu muhtıra hakkında bir diyeceği varsa davacı bunu yedi gün 
içinde mahkemeye yazı ile bildirmekle ödevlidir. 

Mahkeme, verilen cevabı üç gün içinde Danıştay savcısına gönderir 
ve cevap s-jresi geçmiş olduğu halde cevap verilmemişse sürenin bitmiş 
ve cevap verilmemiş olduğunu hemen bildirir. 

Mahkemenin cevabını alan Danıştay savcısı işi inceledikten sonra 
o dâvayı çözmeğe genel mahkemenin vazifeli olmadığına kanaat getirirse 
yedi gün içinde vazâfe konusunun Uyuşmazlık Mahkemesinde incelenme
sini istiyerek işi bu mahkemeye verir ve bu işin Uyuşmazlık Mahkeme
sine verilmiş olduğunu telgrafla dâvayı gören mahkemeye bildirir. 

ıMadde 10 îşin Uyuşmazlık Mahkemesine verildiği kendisine bil
dirilen mahkeme, vazife hakkında Uyuşmazlık Mahkemesince bir karaı 
verilinciye kadar dâvamn görülmesini geri bırakır. Şu kadar ki, işin 
Uyuşmazlık Mahkemesine verildiğini bildiren telgrafın alındığı tarihten 
başlamak üzere üç ay içinde bu mahkemenin kararı gelmezse yargıç dâ
vayı görmeğe devam eder. Ancak esas hakkında son kararını vermeden 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı gc'irce bu karara uymakla ödevlidir. 

Madde 11 Savcılar mahkemelerden her türlü kâğıtların onanmış 
örneklerini istiyebilirler. 

Madde 12 — Bir İş hakkında Damştay savcısı tarafından vazife 
uyuşmazlığı ileri sürülerek Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmuş olma
sı, dâvaya elkoyan mahkeme tarafından verilmiş olan ihtiyati tedbir ka
rarını ortadan kaldırmıyaeağı gibi Uyuşmazlık Mahkemesince genel mah
kemenin vazifeli olmadığma karar verildiği takdirde de bu karar davacı
ya bildirildiği tarihten başlamak üzere vazifeli mahkeme tarafından kal
dırılmadıkça altmış gün devam eder. Davacı altmış gün içinde vazifeli 
mahkemeye başvurmazsa ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden ortadan 
kalkar. Mahkeme verdiği ihtiyati tedbir kararmı Uyuşmazlık Mahkeme
sinin kararım beklemeden istek üzerine her zaman geri alabilir. 

Madde 13 Genel mahkeme veya idare veya askerlik yargı yerleri, 
aynı konuya ve aynı taraflara ait olan ve aynı sebebe dayanan bir dâva 
hakkında ayrı ayrı vazifesizlik kararı verdikleri takdirde taraflardan her 
biri vazife uyuşmazlığını ileri sürerek dâvaya bakmağa vazifeli yerin 
belli edilmesini Uyuşmazlık Mahkemesinden istiyebilirler. 

3533 sayılı kanunun yetkili kıldığı işlerde hakemler tarafından ve
rilen vazifesizlik kararları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Madde 14 Vazifesizlik kararları üzerine uyuşmazlığın giderilmesi 
ve dâvaya bakmağa vazifeli yerin belli edilmesi isteği, vazifesizlik hak
kındaki kararlardan sonraki kes'nleştikten sonra Uyuşmazlık Mahkeme
sine veya vazifesizlik kararı veren mahkemelerden her hangi- birine di
lekçe verilmek suretiyle yapılır. Dilekçeye vazifesizlik kararlarının onan
mış ikişer örneği ile bu kararların kesinleşmiş olduğu hakkındaki bel
geler bağlanır. Verilen dilekçe ile diğer kâğıtların örnekleri dilekçeyi 
alan mahkemece diğer tarafa beş gün içinde bildirilir. Diğer taraf yedi 
gün içinde cevap verebilir. Dilekçe doğrudan doğruya Uyuşmazlık Mah
kemesine verilmiş değilse dilekçeyi alan mahkeme, dilekçenin verildiği 
günü belirtecek kayıt işlemini ve tebliğ işini yaptırdıktan ve cevap süresi 
geçtikten sonra kâğıtları hemen Uyuşmazlık Mahkemesine gönderir. 

BÖLÜM : 3 

Uyuşmazlık Mahkemesi kararları 

Madde 15 Uyuşmazlık Mahkemesi bütün üyeleri bir arada olma
dıkça karar veremez. Bu mahkemede incelemeler kâğıt üzerinde yapılır ve 
kararlar saltçoklukla verilir. 

Madde 16 Uyuşmazlık Mahkemesi, vazife uyuşmazlıkları hakkın
daki istekleri evvelâ şekil ve süre bakımından inceler, süresi içinde ya
pılmamış olan istekleri reddeder. 

(Resmî Gazete) 
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Şekil eksikliği görürse işi uyuşmazlığı çıkaran savcıya veya mah
kemeye başvuran tarafa bildirir. 

Savcı veya taraf iş kendisine bildirildiği tarihten başlamak üzere 
otuz 'gün içinde yeniden ve usulüne uygun olarak Uyuşmazlık Mahke
mesine başvurabilir. 

[Madde 17 Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuşmazlığı çık ir-n savcının 
isteğini kanuna uygun bularak dâvaya bakan mahkemenin vazifesizliğine 
karar verirse bu karar o mahkemeye hemen bildirilir. B u kararı alan 
mahkeme vazifesizlik kararı vermekle ödevlidir. İstek reddedilirse bu 
karar dahi dâvaya elkoyan mahkemeye hemen bildirilir. 

Madde 18 _ı 13 üncü madde uyarınca vazife uyuşmazlığının gide
rilmesi için yapılacak istekler üzerine Uyuşmazlık Mahkemesi, inceleme 
konusu olan kararlardan kanuna uygun görmediğini bozar ve kararında 
vazifeli yeri belli eder. İlgili mahkeme ve yargı yerleri kendilerine bildi
rilecek bu karara uymakla ödevlidirler. 

BÖLÜM : 4 

Hüküm uyuşmazlığı 

Madde 19 1 nci maddede yazılı mahkeme ve yargı yerlerinden ve
ya 3533 sayılı kanunun vazifeli kıldığı hakemlerden aynı konu üzerinde çı
kan ve birbirine uymıyan ve kesinleşmiş bulunan veya aslında kesin olan 
kararlar olur ve bu yüzden hakkın yerine getirilmesi imkânsız bulunursa 
ortada hüküm uyuşmazlığı var sayılır ve bu gibi hallerde 13 üncü madde 
ile ondan sonra gelen maddelerin hükümlerine uyularak hüküm uyuşmaz
lığının giderilmesi Uyuşmazlık Mahkemesinden istenebilir. 

Madde 20 Hüküm uyuşmazlıkları hakkındaki İncelemelerde Da
nıştay muhakeme usulü uygulanır ve taraflar isterlerse dinlenir. Bu gibi 
İşlerde Uyuşmazlık Mahkemesi anlaşmazlığın esası hakkında karar verir. 

Madde 21 Uyuşmazlık Mahkemesinin kararları kesin olup Resmî 
Gazete ile yayımlanır. 

BÖLÜM : 5 

Türlü hükümler 

Madde 22 Uyuşmazlık Mahkemesinde görülecek işlerin rapor
törlüğü, ikisi Yargıtay ve ikisi Danıştay birinci başkanları tarafından 
Yargıtay raportör ve Danıştay muavinleri arasından seçilecek olan rapor
törler tarafından yapılır. Başkan gelen işi, seçeceği raportörlerden biri
ne verir. Raportörler, hazırlıyacakları rapora netice ve karar hakkında 
bir düşünce katamazlar. 

Başkan gerekli görürse dâva dosyasını üyelerden birine de verebilir. 
Madde 23 Uyuşmazlık mahkemesinin yazı işleri, Adalet ve Millî 

Savunma Bakanlıkları, Yargıtay ve Danıştay kadrosu içinden seçilecek 
dört kâtip tarafından idare olunur. Adalet Bakanlığı kâtiplerden birini 
başkâtiplik İşiyle vazifelendirir. 

Madde 24 Vazife uyuşmazlığı ortaya çıktıktan ve Uyuşmazlık 
Mahkemesine başvurulduktan sonra süreler işlemez. 

Madde 25 Bu kanun gereğince yapılacak tebliğ işlerinde Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 

Madde 26 Vazife uyuşmazlıkları hakkında verilen dilekçeler, 
lâyihalar ve verilecek belgelerden ve kararlardan hiç bir harç ve resim 
alınmaz. 

Geçici madde Başka başka mahkeme ve yargı yerleri veya ha
kemler tarafından verilmiş vazifesizlik kararları yüzünden yersiz kalmış 
olan dâvaları, geçen süre ne olursa olsun, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten başlamak üzere bir yıl içinde başvuıulduğu takdirde Uyuşmaz
lık Mahkemesi inceliyerek karara bağlar. 

Madde 27 — Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 28 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

11/7/1945 

Baslıi, 
Dnarnı 
Tertij) Cilt StblU Sayı 

1086 
3533 

S Ö K Ü geçen kanunlar: 
Hukuk U s u l ü Muhakemeleri Kanunu 2/7/1927 
Umumi, mülhak ve hususi b ü t ç e l e r l e idare edilen daireler 
ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya bele-
diye veya hususi idarelere ait daire ve m ü e s s e s e l e r arasın-
daki i h t i l â f l a r ı n tahkim yoluyla halli hakkında kanun 

16/7/1938 1669 3961 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4789 Kabul tarihi: 9/7/1945 

Madde 1 Bağlı cetvelde, ad, derece ve sayıları gösterilen kadrolar 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına ek
lenmiştir. 

Madde 2 Bu kanun 31/5/1945 tarihinden yürürlüğe girer. 
Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

11/7/1945 

D. 
CETVEL 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

8 
9 

11 

Öğretmen 4 50 
5 40 
7 30 

Devlet memurlar ı a y l ı k l a r ı n ı n tevhit ve t e a d ü l ü n e dair olan 3656 s a y ı l ı kanun ve bunun 
31/10/1944 tarihine kadar y a y ı m l a n a n ek ve değ i ş ik l ik l er i 5844 say ı l ı Re&mî Gazete'ye i l i ş ik y ı l l ı k 
Fihristin 16 nc ı sayfas ındaki 4673 say ı l ı kanun b a s l ı ğ ı a l t ına tahş iye e d i l m i ş t i r . 

31/10/1944 den sonra yayımlanan : 

Buslığı 
üüıtur 
Tertip 

Reıml 

C i l t S a h i l e Sayı 

4287 

Devlet memur lar ı a y l ı k l a r ı n ı n tevhit ve t e a d ü l ü n e dair olan 
3656 sayılı kanuna ek 4644 s a y ı l ı kanuna b a ğ l ı (1) ve (3) 
s a y ı l ı cetvellerin Ziraat B a k a n l ı ğ ı b ö l ü m l e r i n d e değ i ş ik l ik 
yap ı lmas ına dair kanun 12/4/1945 
Cumhurbaşkanl ığ ı Dairesi kurulusunda d e ğ i ş i k l i k yapan 
4006 s a y ı l ı kanuna b a ğ l ı kadronun değ i ş t i r i lmes i hakkında 
kanun 24'4/1945 
Devlet memur lar ı a y l ı k l a r ı n ı n tevhit ve- t e a d ü l ü n e dair. 
olan 3656 say ı l ı kanuna ek 4644 s a y ı l ı kanunda değ i ş ik l ik 
y a p ı l m a s ı hakk ında kanun 9/7/1945 
Devlet memur lar ı a y l ı k l a r ı n ı n tevhit ve t e a d ü l ü n e dair olan 
3656 say ı l ı kanuna ek 4644 s a y ı l ı kanuna bağ l ı (2) ve (3) 
say ı l ı cetvellerde d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı hakkında kanun 

14/7/1945 

5989 

(Seferberlik Kanununun 3 üncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 4790 Kabul tarihi: 9/7/1945 

Madde 1 1211 sayılı Seferberlik Kanununun 3 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3 1 - Seferberlik icaba göre ya genel veya kısmi olur. 
2 - Olağanüstü hallerde seferberlik ilân edilmeksizin harb ilân edil

diği veya muhasemat fiilen başladığı takdirde kanunlarda yazılı sefere ve 
seferberliğe ait hükümlerle yine kanunlarda harb hali, harb zamanı ve 
harb esnası gibi hallerde uygulanacağı yazılı hükümlerden hangilerinin, 
nerelerde veya ne zaman uygulanacağı ve bunlardan ne suretle vazgeçi
leceği Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve ilân olunur. Bu karar Bü
yük Millet Meclisine arzolunur. 

3 - Şu kadar ki, harb halinin suçun aslî unsurunu teşkil ettiği hal
lerde fiilî muhasematm başlaması ile bu hükümler salt olarak yürürlüğe 
girer. 

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

11/7/1945 

Bathiı 
Dü«tuı 
Tertio 

Reaml 
Guet . 

S ı h i f a S«ır 

1211 
Kanun: 
Seferberlik Kanunu 11/3/1928 



Hâkimler Kanunu ile bu kanunun bir kısmı maddele
rini değiştiren 3501, 3693 ve 3885 sayılı kanunların 

ibazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 4791 Kabul tarihi: 9/7/1915 

Madde 1 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 17 ve 18 inci madde
lerinde yazılı olup 3693 sayılı kanunun 1 İnci maddesiyle değiştirilmiş olan 
(1) ve (2) sayılı cetveller yerme bu kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
veller konmuştur. 

Madde 2 — Hâkimler Kanununun 2, 17, 18, 33, 35, 74, 92, 94, 95, 121, 
122 ve 123 üncü maddeleri değiştirilerek yerlerine aşağıdaki numaraları 
karşısında yazılı maddeler konmuştur: 

Madde 2 _ Adaylar, yargıçlık ve savcılık sınıf ve derecelerine dâhil 
değildirler. Bunlara, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanunun 11 inci dereceye tahsis ettiği aylık verilir. 

Madde 17 Yargıçlık mesleğinin sınıfları, dereceleri ve aylıkları 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 18 Savcılık mesleğinin sınıfları, dereceleri ve aylıkları bu 
kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kanunda gösterilen istisnalardan başka hallerde yargıçlık ve 
savcılık mesleğinde olanlar hakkında dahi 3658 sayılı kanunla diğer malî 
kanunlardaki hükümler uygulanır. 

Madde 33 30 uncu maddenin hükmü, yardımcılık, yargıçlık ve sav
cılık sınıflarından Adalet Bakanlığı merkez hizmetlerine almanlar hak
kında üstleri tarafından ve Yargıtay raportörlüklerine alınanlar hakkın
da (birinci başkan ile çalıştıkları daire başkam tarafmdan uygulanır. 

Madde 35 Yargıtay daireleri yaptıkları temyiz tetkikatı esnasında 
tek veya toplu olarak hüküm veren yargıçlardan her birinin ilmî liyakat-
larmı tesbit ederek bir not verirler. Notlar çok iyi, İyi, orta ve zayıf olmak 
üzere dörde ayrılır. Not verilirken hükmün esasında sağlanan isabet ve ilti
zam olunan kanaat ve içtihadın gerekli sebepleriyle tahlil ve izahında 
gösterilen kudret ve başarı gözönünde tutulmakla beraber dâvanın kanuni 
sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı ve muhakemenin sevk ve idaresinde 
ilmî ve hukukî hatalar bulunup (bulunmadığı da incelenir ve bu cihetler de 
ayrıca derece takdirine esas tutulur. 

Hükmün onanmış veya bozulmuş olması mutlaka lehe ve aleyhe not 
vermek için sebep olamaz. Leh ve aleyhde kanaat istihsaline müsait ol-
mıyan kâğıtlar için not verilmez. Aneak bu zaruretle not verilmediğinin 
gösterilmesi yeter sayılır. 

Yargıtay daireleri vermiş oldukları notları veya not verilmemişse 
yukarıda yazılı sebeple not verilmediğine dair hazırladığı kâğıtları Ada
let Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Birinci Başkanına verirler. 

Yargıtay Genel Heyetlerinden verilen kararlar hakkında birinci fık
rada beyan olunan suretle işlem yapılması Yargıtay Birinci Başkanına 
aittir. 

Yargıtay daireleri inceledikleri dosyalarda vazife görmüş olan Cum
huriyet savcılarının duruşma esnasındaki mütalealarmı ve lâyihaları 
münderecatını mukayese ve tetkik ile ilmî liyakatlarını tesbit ederek yar
gıçlar için verilecek notlara ait hükümler dairesinde birer not verirler. 

Cumhuriyet Başsavcısı da dairesine gelen kâğıtları aynı esaslara 
göre tetkik etmek ve Yargıtay incelemeleri sonuçlarını da gözönünde bu
lundurmak suretiyle savcılar hakkında ayrıca not verir. Yargıtay daire
leriyle Cumhuriyet Başsavcısının notları arasmda görülecek ayrılıklar 
Ayırma Meclisince ve itiraz vukuunda Ayırma Meclisi Genel Heyetince 
halledilir. 

Bu notlar Adalet Bakanlığınca her altı ayda bir liste halinde sırala
narak ilgili yargıcın sicil dosyasına konulur. 

Bu madde hükümlerine göre toplanan notlar iş sayısına göre kısım
lara ayrılır. Bu notların kısımlarda hangi nispetler içinde yükselmelerde 
esas tutulacağı Ayırma Meclisi Genel Heyeti tarafmdan her toplanış yılı 
başında gelecek yıl içm geçerli olmak üzere tesbit ve ilân olunur. Bu nis
petlerin aşağı haddine erişmemiş olanlar yükselemez. 

Madde 74 — Yargıçlık ve savcılık mesleklerinden veya bu meslekten 
sayılan görevlerden Bakanlık hizmetlerine, ceza ve tevkif evleri müdür
lüklerine, genel müfettişlik adli müşavirliği ile yardımcılığına Tunceli 
Vali ve Komutanlığı Mehakim Şubesi Müdür ve Yardımcılığına alınanların 
bu memuriyetlerde geçirdikleri süreler yargıçlıkta geçmiş sayılır. 

Yayım, kâğıt ve levazım müdür ve memurlariyle kâtip sınıfından 
olanlar birinci fıkra hükmünden faydalanamazlar. 

Birinci fıkrada yazılı olanlardan Müsteşar, Teftiş Heyeti Başkanı ve 
üçüncü derecede maaş alan genel müdürlerden maadası derece ve sınıf 
yükselmelerinde ikinci babm ikinci ve üçüncü bölümlerinde yazılı hüküm
lere göre Ayırma Meclisi tetkikma tabi tutulurlar. Şu kadar ki, Ayırma 
Meclisinin tetkikma tabi olanların ikinci sınıfa ayrılabilmeleri içm beş yıl 
süre ile bilfiil yargıçlık veya savcılık etmiş olmaları gereklidir. 

Ayırma Meclisinin tetkikma tabi olmıyaıılarm Hâkimler Kanunu
nun 1 ve 2 sayılı cetvellerinde yazılı görevlerden birine tâyinleri halinde 
Bakanlık hizmetlerinde iktisap eyledikleri haklar nazara alınır. 

Madde 92 Ağır hapis, üç ay veya daha yukarı hapis cezalarından 
biriyle kesin olarak hüküm giymek meslekten çıkarılmayı müstelzimdir. 

Bu halde meslekten çıkarma işlemi doğrudan doğruya Bakanlıkça 
yapılır. 

Üç aydan aşağı hapis cezasiyle hüküm giyme halinde kesinleşen hü
küm ilâmı inzibat meclisine verilir. 

Hükümlülüğü mucip olan suç ahval ve şerait itibariyle yargıcın ve-
kar ve haysiyetini bozan ve yargıçlığa olan genel hürmet ve itimadı gi
deren mahiyette görülürse ceza miktarı ne olursa olsun hüküm giymiş olan 
yargıcın meslekten çıkarılmasına karar verilir. 

Yukarıki fıkralarda yazılı hapis sürelerinin tâyininde esas, hükmolu-
nan cezadır. 

Cezanın tecili halinde yapılan fiilin mahiyetine göre meslekten çı
karma cezasının uygulanması lâzım gelip gelmiyeceğine inzibat meclisi 
karar verir. 

inzibati cezanın uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmese ve 
hükümlülüğü iltizam eylemese bile, yargıçlık şeref ve haysiyetini, memu
riyet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette görüldüğü takdirde inzibat mec
lisince meslekten çıkarılma kararı verilir. 

Madde 94 inzibat» Meclisi , enaz b i r i Yargıtay ikinci başkanların
dan olmak üzere Yargıtay ikinci başkan ve üyelerinden üç zat ile Teftiş 
Heyeti Başkam ve Cezaişleri Genel Müdüründen kurulur. Bundan b a ş k a 
lüzumu halinde heyeti tamamlamak üzere Yargıtay üyelerinden iki yedek 
Üye de bulunur. 

inzibat Meclisine dâhil olan Yargıtay ikinci başkan ve üyeleri iki 
yılda bir Adalet Bakam tarafından seçilir. 

ıSüresini dolduran üyenin yeniden seçilmesi caizdir. 
Meclise, Yargıtay ikinci başkanlarından en kıdemlisi ve özürlülük 

sebebiyle Yargıtay ikinci Başkanının bulunmaması halinde Yargıtay üye
sinin en kıdemlisi başkanlık eder. 

92 nci maddede gösterilen haller dışında fiilin mahiyetine göre 86 ncı 
maddede yazılı cezalardan her hangi biri derece düzeltilmeksizin uygu
lanır. 

Madde 95 — inzibat Meclisi kararlarına, ilgili yargıca tebliğinden 
itibaren 30 gün içinde itiraz olunabilir, itiraz Yargıtay Birinci Başkanı
nın Başkanlığı altında, Yargıtay ikinci başkanlarından birinci başkanın 
seçeceği altısının iştirakiyle kurulan heyet tarafından incelenir. 

Meslekten çıkarılmayı istilzam eden işlerin itiraz yoluyla incelen
mesinde savcılık görevi Cumhuriyet Başsavcısı tarafmdan yapılır, itiraz 
eden isterse savunmayı kendi hazır bulunarak veya vekil göndererek 
yapar. 

Adalet Bakam, inzibat Meclis i kararım b ir inci f ık rada yazılı süre 
içinde itiraz heyetine incelettirebilir. 

Meslekten çıkarma k a r a r ı n a itiraz, k a r a r ı n infazını durdurmaz. 
Madde 121 — Yargıtay başkâtip, başkâtip yardımcısı, memur ve 

kâtipleriyle sair memurları, daireleri üstleri tarafından verilecek müzek
kere üzerine birinci başkan tarafından tâyin edilir ve Bakanlığa bildirilir. 

Madde 122 inzibatî cezalar şunlardır : 
1 - Tevbih; 
2 - Dör t t e üçü geçmemek üzere ay l ık t an k ı s m e , 
3 - Deıece tenzili veya tahvil ; 
4 - Azil. 
Bu cezalar adalet komisyonları tarafından uygulanır. Bu kararlar 

aleyhine i lg i l i veya memurun usta t a ra f ından on U*ş gün-içmde itiraz olu
nabilir. B u halde ış Adalet Bakanl ığ ı merkez mzibat heyetince incelenir. 
B u heyetçe verilen kararlardan dolayı a r t ık hiç lir yere başvurulamaz. 

B u maddede yazılı cezaların tâyininde Memurin Kanununun 26 neı 
maddesinde sayılan fiil ve sebeplerle bağlı olmak şart olmadığı gibi derece 
gözetilmeksizin bu cezalardan herhangi biri uygulanabilir 
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Şu kadar ki, tevcih ve aylıktan kesme cezalarına daireleri üstleri 
tarafından da karar verilebilir. Bu veçhile tevbih ve aylıktan kesme ceza
sı alanlar 15 gün İçinde bu cezayı veren üste başvurarak ve gerekçe gös
tererek cezaya itiraz edebilirler. İtiraz üst tarafından reddolunursa ceza 
kesinleşir ve sicile geçer. 

Madde 123 Yargıtay başkâtip, başkâtip yardımcısı, memur, kâ
tip ve sair memurları hakkındaki inzibatî cezalar, birinci başkanın baş
kanlığı altında Cumhuriyet Başsavcısı ile birinci başkanın seçeceği bir 
ikinci başkandan kurulan inzibat heyetince uygulanır. 

Bu heyetin kararları kesin olup aleyhine hiç bir yere başvurulamaz. 
Tevbih ve aylıktan kesme cezalarına daireleri üstleri tarafından da 

karar verilebilir. Bu suretle tevbih ve aylıktan kesme cezası alanlar, on 
beş gün içinde bu cezayı veren üste başvurarak ve gerekçe göstererek ce
zaya itiraz edebilirler, itiraz üst tarafından reddolunursa ceza kesinleşir. 

Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

11/7/1945 
(1) SAYILI CETVEL 

Memuriyeti Sınıf 

Yardımcılık 

Derece 

3 üncü sınıf 
yargıçlık 

2 nci sınıf 
yargıçlık 

1 inci sınıf 
yargıçlık 

10 Yargıç Yardımcılığı, icra Memurluğu, Sor-
(gu Yargıçlığı, Üye Yardımcılığı 

9 Sorgu Yargıçlığı, Sulh Yargıçlığı, icra Me
murluğu, icra Yardımcı Yargıçlığı, İcra Yar
gıçlığı, Mahkeme Üyeliği, Yargıçlık, Yar
gıtay Raportörlüğü 

8 Sorgu Yargıçlığı, Sulh Yargıçlığı, icra Me
murluğu, icra Yardımcı Yargıçlığı, icra Yar
gıçlığı, Mahkeme Üyeliği, Yargıçlık, Yargı
tay Raportörlüğü 

7 Sorgu Yargıçlığı, Sulh Yargıçlığı, icra Yar
dımcı Yargıçlığı, icra Yargıçlığı, Mahkeme 
Üyeliği, Yargıçlık, Mahkeme Başkanlığı, 
Yargıtay Raportörlüğü 

© Sorgu Yargıçlığı, Sulh Yargıçlığı, icra Yar
gıçlığı, Mahkeme Üyeliği, Yargıçlık, Mah
keme Başkanlığı, Yargıtay Raportörlüğü 

5 icra Yargıçlığı, Yargıçlık, Mahkeme Baş
kanlığı, Yargıtay Raportörlüğü 

4 Yargıçlık, Mahkeme Başkanlığı, icra Yar
gıçlığı 

8 Yargıtay Üyeliği 
2 Yargıtay ikinci Başkanlığı 
1 Yargıtay Birinci Başkanlığı 

Aylığı 

35 

40 

50 

60 

70 

80 

90 
100 
125 
150 

Sınıf Derece 

(2) SAYILI CETVEL 
Memuriyeti 

Yardımcılık 10 

3 üncü sınıf 
savcılık 

2 nci sınıf 
savcılık 

1 inci sınıf 
savcılık 

Cumhuriyet Savcılığı Yardımcüığı 
Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cum
huriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcüığı 
Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhu
riyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcüığı 
Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Başyardımcılığı, Cum
huriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcüığı 
Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Başyardımcılığı, Cum
huriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı 
Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı, 
cıhğı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı, 
ıcılığı Başyardımcılığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

Cumhuriyet Başsav-

Cumfauriyet Başaav-

B«sl,s, 

2556 
3206 

3501 

3693 

4169 

4439 

788 
3656 

I - Hâkimler Kanunu ve bunun ek ve değişiklikleri 
ile karar î 
A - Kanunlar: 
Hâkimler Kanunu 14/7/1934 
Hâkimler Kanununun muvakkat maddesinin B fıkrasının 
3,4 numaralı bentlerinde yazılı müddetlerin 3 sene daha uza-
tılmasma ve muvakkat maddeye ayrıca 2 fıkra ilâvesine dair 
kanun 21/6/1937 
Hâkimler Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 

9/7/1938 
Hâkimler Kanununun 3501 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle 
tadil edilen 17 nci maddesinde yazılı 1 ve 2 numaralı 
cetvellerin değiştirilmesine dair kanun 13/7/1939 
Hâkimler Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil 
eden 3206 ve 3501 sayılı kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve Hâkimler Kanununa bazı maddeler ilâve
sine dair kanun 25/6/1940 
Hâkimler Kanununun 120 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun 26/1/1942 
Hâkimler Kanununun muvakkat maddesindeki 3 numaralı 
bentte yazılı müddetin öç yıl daha uzatılmasına dair kanun 

21/6/1943 
B - Karar: 
Memurin Kanununu muaddil 1777 sayılı kanunun 3 flncu 
maddesine göre açık maaşı almakta olanların memur sayılıp 
sayılmayacağı ve 2256 sayılı Hâkimler ıKanununun 7 nci 
babında yazılı inzibati cezaların Adliye Bakanlığı memur 
ve kâtipleri hakkında da tatbik edilip edilemiyeceği hakkın
da karar 29/12/1934 
I I - Bu kanunda sözü geçen kanunlar: 
Memurin Kanunu 31/3/1926 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanun 

8/7/1939 

O n a » ! 
Tertip 

Aylığı 

85 

40 

50 

60 

T0 

80 

90 
160 

Gaun. 
Cilt Sabite 

15 13S9 3781 

18 1183 3636 

19 1S51 395« 

29 1677 429f 

21 1714 4544 

23 195 5016 

24 1365 5436 

16 498 2892 

7 667 83« 

30 1S97 42S3 

T. C . 
BAŞBAKANLIK 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Sayı : 6-498/1618 

12/7/1945 

Cumhurbaşkanlığı Yüce Katma 

Mezuniyetten dönüşüme kadar Başbakanlık görevinin İçişleri Bakanı Hilmi Uran tarafından vekâlet yoluyla yapılmasını yüksek tasviplerine 
arzederim. 

Başbakan 
Ş. SARAÇOĞLU 

Türkiye 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

Genel Kâtipliği Ankara, 12/7/1945 
Sayı : 4/731 

Başbakanlığa 

12/7/1945 tarihli ve 6/498 sayılı yazı karşılığıdır: 
ıŞükrü Saraçoğlu'nun mezuniyetten dönüşüne kadar Başbakanlık görevinin İçişleri Bakanı Hilmi Uran tarafından vekâleten yapılması 

muvafıktır. 
CUMHURBAŞKANI 

İSMET İNÖNÜ 
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TEBLİĞ 
Ekonomi Bakanlığından: 

Bazı sanayi mamullerinim âzami kâr hadlerine mütaallik 1 sayılı 
listeye ek: 

'İnşaatta kullanılan, kil veya balçıktan pişirilerek imal olunan, her 
nevi el, makine ve pres tuğlaları ile delikli tuğlalar ve makine kiremit
leri için, Ticaretin Düzenlenmesine ve İhtikârla Mücadeleye dair K/510 

sayılı kararın 14 üncü maddesine göre Ekonomi Bakanlığınca hazırlanıp 
3/5/1944 tarih ve 5696 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan dahilî sanayi 
mamullerinin maliyet fiyatı unsurlarına mütaallik esaslara göre hesap
lanacak maliyet fiyatı üzerine ilâve olunacak imalâtçı âzami kâr haddi, 
K/510 sayılı kararın 13 üncü ve 18 inci maddeleri gereğince ve yayımı 
tarihinden yürürlüğe girmek üzere, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarınca 
% 12,5 olarak tesbit olunmuştur. 

»» 

İ L Â N L A R 
Maliye Bakanhğmdan : 

İsparta İlinin Sütçüler ilcesine bağlı Sarımehmetler, Müezzinler, 
Hacıahmetler, Kuzca, Karadiken, Haymana, Şihler, Melekler ve Çandır 
Köylerinde yapılan bina tahriri bitmiştir. 

Bu cüzütamlardaki binalara Tahrir Komisyonunca konulan iratlar 
3692 numaralı kanun gereğince mükelleflere tebliğ edilmiş, edilen itirazlar, 
sözü geçen kanunun 35 inci maddesine göre kurulan bina ve arazi vergileri 
İtiraz Komisyonunca incelenerek 1944 bütçe yılı içinde kararlara bağlan
mıştır. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun gereğince -
1945 bütçe yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

1631 • 
Sayıştay Başkanlığından: 

1 — Sayıştay saklak blnasmda yaptırılacak evrakı hesabiye sabit 
dolaplar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu dolapların tahminî keşif bedeli 107.132 lira 19 kuruş olup ve 
muvakkat teminat 6610 liradır. 

3 — Eksiltme Sayıştay blnasmda toplanacak komisyonda 26 Tem
muz 1945 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 

4 .— Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 540 kuruş mukabilinde Sa
yıştay İdare ve Hesap İşleri Müdürlüğünden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyen müteahhitlerin Sayıştay'dan bir ve
sika almaları şarttır. İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için resmî tatil 
günleri hariç olarak eksiltme tarihinden en az üç gün evvel bir dilekçe ile 
Sayıştay Başkanlığına müracaat ederek dilekçesinde bir kalemde bu işe 
benzer 60.000 liralık bir işi muvaffakiyetle ikmal ettiklerine dair resmî 
idarelerden verilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır. İsteklilerin gerek malî 
vaziyetleri ve gerekse teknik teşkilâtları ve halen taahhütlerinde mevcut 
iş vazivetleri ve şimdiye kadar yaptıkları diğer bütün işlerdeki derecei 
muvaffakiyetleri tetkik edilerek Komisyonca haklarında edinilecek kana
atin müsbet bulunması lâzımdır. 

6 — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna 
göre taliplerin yazı İle ve rakamla yazacakları teklif mektuplarının ayrı 
bir zarfla, ehliyet vesikası, ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat 
makbuz ve mektupbunu ayrı bir zarfa koyduktan sonra kapalı zarfları 
eksiltme saatinden bir saat önceve kadar Sayıştay İdare ve Hesap İşleri 
Müdürlüğüne teslim eylemeleri ilâm olunur. 

Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
1796/4-2 

Afyon Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Afyon'un Hacınasuh Mahallesinden Makbule Değer vekili Avukat 
Zeki Alptekin tarafından Karaisalı İlçesi Posta ve Telgraf Memuru Emin 
oğlu Âsim Ünlü aleyhine açtığı vesayetten azil dâvası üzerine dâvâlı Asım 
Ünlü namına çıkarılan davetiyenin yeri bulunamadığından bahisle bilâ teb
liğ iade edilmekle ilânen tebligat icrasına karar verildiğinden muhakemesi 
olan 13 /9/1945 salı günü saat 14,45 te mumaileyh Asım Ünlü'nün ken
disi bulunmadığı veya kanuni vekil göndermediği takdirde hakkında gı
yaben muamele yapılacağı ilân olunur. 

1667 

Torbalı Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Davacı, İzmirde 850 nci Sokak 80 Numarada odun deposu sahibi Nu
rettin özkılıç vekili Torbalı Dâva Vekillerinden Kenan Bozkurt tarafından 
Torbalının Bozköyünde çadırlarda oturur deveci Mahmut aleyhine açtık
ları alacak dâvasının yapılan yargılamasında: 

Dâvâlı Bozköyünde çadırlarda otutur deveci Mahmut'a evvelce da
vetiye tebliğ edilmiş ve bu defa duruşmaya gelmemiş olduğundan hakkmda 
çıkarılan gıyap kararı bilâ tebliğ iade edildiğinden dâvâlıya ilânen tebligat 
icrasına mahkemece karar verilmiş olduğundan yargılamanın muallâk bu
lunduğu 25/7/1945 cuma günü saat 10,10 da mahkemeye gelmediği takdir
de yargılamanın ardında devam edileceğine dair olan gıyap kararı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1793/1-1 

Koyluhisar Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Koyluhisar'm Akseki Köyünden Durmuş oğlu Mehmet Ali Akpmar 
tarafından Koyluhisar Tapu İdaresi aleyhine Koyluhisar Sulh Hukuk Mah
kemesine ikame eylediği tescü dâvasının muhakemesinde Akseki Köyü-
toprağmda vâki tarafları sarkan Tevfik, Hamdi ve Durmuş, şimalen 
Sefer, garben ark ve cenuben Hüseyin ve Cemal ile mahdut tarlanın tes
ciline itirazları olanların bir ay zarfında bu husustaki itirazlarının Koy
luhisar Sulh Hukuk Mahkemesine istida ile bildirmeleri ilân olunur. 

1711 

İskenderun Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

İstanbul Lâleli Mahallesi Defteremini Sokak No. 14 de 
Kemal Zihniye. 

İskenderun İnhisarlar İdaresine İzafeten İskenderun İnhisarlar 
Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan alacak dâvasının duruşmasında 
mahalli ikâmetinizin meçhul bulunması hasebiyle ilânen yapılan tebligata 
rağmen mahkemede bulunmadığınızdan hakkınızda gıyap kararı verilmiş 
ve bunun üzerine mahkeme 23/7/1945 pazartesi saalt 8,30 za talik kılın
mış olduğundan tarihi ilândan itibaren beş gün zarfında itiraz etmediği
niz surette mahkemeye kabul olunmıyacağmız tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilân olunur. 

1710 

Konya Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Konya'nın Kerimdede Çeşme Mahallesinin 99 numaralı evinde kayıtlı 
olup, Harbiumumide asker olarak Berut'a sevkedilerek otuz yıldanberi 
askerden dönmiyen ve askerde ölüm tehlikesi içinde kaybolup bugüne ka
dar kendisinden bir haber almanııyan Mehmet oğlu Ali'nin gaipliğine hü
küm ve karar verilmesi Konya'nın Kerimdede Çeşme Mahallesinden Ali 
oğlu Nalbant Ahmet Pektopal vekili Avukat Rüştü Altunel tarafından 
talep ve dâva olunmakla yapılmakta olan muhakemesinde: 

Otuz sene evvel Harbiumumide sevkedildiği Berut cephesinde ölüm 
tehlikesi içinde kalıp kaybolan Mehmet oğlu Ali'nin hayayt ve mematı hak
kında malûmatı olan kimseler varsa ilân tarihinden itibaren bir sene 
içinde malûmatlarını bildirmek üzere Konya Asliye Hukuk Yargıçlığına 
şahsen veya yazı ile bilgilerini bildirmesi lüzumu Kanunu Medeninin 
32 nci maddesi gereğince ilân olunur. 

1698 



14 TEMMUZ 1945 ('Kıeamî Gazete) Sayfa: 9063 

M. S. B. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 — Garnizon dahilindeki birlik ve müesseseleri için (120 ton ka-) 
bak), (72 ton domates) ve (120 ton taze fasulyenin) satın alınması ka
palı zarf usuliyle ve ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ İhale 17 Temmuz 1945 salı günü saat (11) de Komisyon bina 
sında yapılacaktır. 

3 — Teklif mektupları her madde İçin ayrı ayrı verilecektir. 
4 _ Bir kilo taze kabağın muhammen bedeli (20) kuruş ve muvak

kat teminatı (1800) lira, ve bir kilo domatesin muhammen bedeli (35) ku-
ruş ve muvakkat teminatı (1890) lira, ve bir kilo taze fasulyanm muham
men bedeli (45) kuruş olup muvakkat teminatı (4050) liradır. 

5 — Evsaf ve şartlar her gün öğleden sonra komisyonda okunabılıı 
6 _ İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek

tuplarını komisyona vermeleri. K . l 1670/4-4 

1 _ Elmadağındaki birliğe teslim edilmek üzere (8) ton taze fasul
ye, (8) ton taze kabak, (4) ton kırmızı domates ve (8) ton patlıcanın sa
tın alınması kapalı zarf usuliyle ve ayrı ayrı .eksiltmeye konulmuştur. 

2 __ İhale 25 Temmuz 1945 çarşamba günü saat (11) -de komisyon 
binasında yapılacaktır. 

3 — Bir kilo taze fasulyenin muhammen bedeli (45), bir kilo taze 
kabağın muhammen bedeli (20), bir kilo domates (25), bir kilo patlıcan 
(25) kuruştur. 

4 — Taze fasulyenin muvakkat teminatı (270) lira, taze kabağın 
(120) lira, kırmızı domatesin (75) lira, patlıcanın (150) liradır. 

5 — Teklif mektupları her madde için ayrı ayrı verilecektir. 
6 — Evsaf ve şartlar her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. 
7 — isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek

tuplarını komisyona vermeleri. 
K. 1—1755/4- 2 

1 — Okul ve hastaneler İçin (78) ton ve garnizon birlik ve müesse
seleri için (120) ton patlıcanın satın alınması kapalı zarf usuliyle ve ayrı 
ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

2 — ihale 25 Temmuz 1945 çarşamba günü saat (11) de komisyon 
binasında yapılacaktır. 

3 — Bir kilo patlıcanın muhammen bedeli (25) kuruştur. 
4 Okul ve hastanelere ait olan (78) ton patlıcanın muvakkat te

minatı (1.462) lira (50) kuruştur, 
5 Garnizon birlik ve müesseselerine ait olan (120) ton patlıcanın 

muvakkat teminatı (2.250) liradır. 
6 Evsaf ve şartlar her gün öğleden sonra komisyonda okunabilir 
7 Teklif mektupları ayrı ayrı verilecektir. 
8 isteklilerin ihale saatinden bir "saat evveline kadar teklif mek

tuplarını komisyona vermeleri. 
K. 1—1756/4-2 

M . S. B. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre (3.000) ton mühimmat nakil 
ettirilecektir. Muhammen bedeli (16.500) lira olup ilk teminatı (1.237,50) 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel saat 11-12 arasmda komisyonda 
görülebüir. Eksiltmesi 26 Temmuz 1945 perşembe günü saat (16) da ka
palı zarfla yapılacak, isteklilerin kanuni teklif mektuplarını eksiltme sa
ati olan (16) dan bir saat evvelisi saat (15) şe kakadr makbuz mukabili 
komisyona vermeleri. 

K. 2_1746/4-? 

15840 kilo % 99,9 safiyette kurşun satm alınacak 
Komisyonda mevcut idari ve fennî şartnamesine göre (15.840) kilo 

% 99,9 safiyette kurşun satm almacaktır. Muhammen bedeli {12.672,00) 
Ura olup katî teminatı (1.900,80) liradır. Eksiltmesi 17/7/1945 salı günü 
saat (15) te pazarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
saat 11 -12 arasında komisyonda görülebilir. İsteklilerin 510 ve 554 sayılı 
kararlar hükümlerine tevfikan tanzim edecekleri faturalariyle birlikte 

ve katî teminatlarını Hazine veya Merkez Muhasebeciliklerine yatırarak 
alacakları makbuzla birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

1779/3- 3 

Komisyonda mevcut numune ve şartnamesine göre mütaahhit nam 
ve hesabına (300) aded eczasiyle birlikte yangın söndürme makinesi, 
(600) aded «A» ve (600) aded «B» eczası ve (150) aded şişesi satın alı
nacaktır. Hepsinin muhammen bedeli (25̂ 200) lira olup katî teminatı 
(3.780) liradır, ihalesi 26 Temmuz 1945 perşembe günü saat (15) te pa
zarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel saat 11 -12 ara
smda komisyonda görülebilir. İsteklilerin katî teminatlarını Hazine veya 
Merkez Muhasebeciliklerine yatırarak alacakları makbuzla birlikte ko
misyona gelmeleri. 

K. 2—1799/3-1 

M. S. B. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

6 Temmuz 1945 cuma günü ihalesi yapılması kararlaştırılan Çan
kaya Muhafız Taburu erlerinin mutfak inşaatının ihalesi görülen lüzum 
üzerine muvakkaten durdurulmuştur, ihale gününün yeniden ilân edilece
ğini. 

K. 4—1798/2- 2 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Pirinç 
Zeytin tanesi 
T ah an helvası 
Beyaz peynir 

Miktarı 

10.000 Kilo 
5.000 » 
3.000 » 
3.000 » 

Muhammen 
Fiyatı 
Kuruş 

120 
150 
185 
200 

Tutarı 
Lira Kr. 

12.000 00 
7.500 00 
5.550 00 
6.000 00 

Geçici 
teminat 

Lira Kr. 

900 00 
562 00 
416 25 
450 00 

1 — Enstitümüzün 1945 akçalı yılı azık ihtiyacımızdan yukarda 
cinsleri yazılı dört kalem yiyecek maddesi 2490 sayılı kanunun 40 inci 
maddesine göre kapalı zarf yoliyle ikinci defa olarak eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 18 Temmuz 1945 Çarşamba günü saat 15 te Ankara'da 
Mektepler Muhasebeciliği binasında yapılacaktır. 

2 IsteklUerin eksiltmeye iştirak edebilmek salâhiyetini haiz bu
lunmaları, teklif ve teminatlarını ihtiva eden zarfı tâyin edilen zamandan 
an az bir saat evvel vermiş olmaları gereklidir. 

3 istekliler şartnameleri Enstitüde ve Mektepler Muhasebecili
ğinde görebilirler. 1712/4-4 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Yapı işleri ilânı 
1 Eksiltmeye konulan iş: Millî Savunma Bakanlığı önünde Ti

caret, Tarım ve Ekonomi Bakanlıkları yanındaki bahçenin toprak tesvi
yesi ve taşıma işidir. 

Keşif tutarı 12.708,80 liradır. 
2 , Eksiltme 25/7/1945 çarşamba günü saat 15 te Bayındırlık Ba

kanlığı Yapı ve imar işleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yaptfacaktır. 

3 Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar işleri Başkanlığından (33) kuruşa alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (953,61) 
dokuz yüz elli üç lira altmış bir kuruşluk geçici teminat vermeleri ve bu 
işi yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
imar işleri Başkanlığından alınmış yeterlik belgesi göstermeleri lâzım
dır. Bu belgeyi almak için isteklilerin 21/7/1945 tarihine kadar (bu tarih 
dâhil) bir dilekçe ile Yapı ve imar işleri Başkanlığına başvurmaları ve bu 
dilekçelerine bu gibi bir iş yapmış olduklarına dair işi yaptıran idareler
den alınmış belge bağlamaları şarttır. 

isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 25/7/1945 çar
şamba günü saat 15 e kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1776/3-3 



Sarfa: 9064 (Resmî Gazete) 14 TEMMUZ 1945 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Sicilli Ticaretin 289 numarasında müseccel olan Belediyeler Banka
sının 4759 sayılı kanunla ilga edilmiş olduğu ve bu Banka yerme İller Ban
kası unvaniyle yeni bir Banka kurulduğundan bahisle ilga keyfiyetinin 
ve yeni kurulan tiler Bankası unvanı ticaretinin tescili istenilmiş olmakla 
mezkûr hususatın dairede saklı vesaika müsteniden 11/7/1945 tarihinde 
tescil edildiği ilân olunur. 

1812/1-1 

Geyve Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Geyve'nin Dogançay Bucağında mukim İsmail Kavi vekili Geyve 
dâva vekUlerinden Süleyman Akyol tarafından o yerin Şerefiye Köyünden 
eşi Havva aleyhine açılan zina sebebiyle boşanma dâvasının davacı ve ve
kilinin yüzünde ve dâvâlının bulunduğu bildirilen adresine çıkarılan da
vetiyeye verilen meşruhatta nerede bulunduğu bilinmediğinden gıyabında 
Geyve Asliye Hukuk Yargıçlığınca İcra kılman açık duruşma ve muha
kemesi bitiminde: 

Davacı tarafından karısı aleyhine açılan işbu zina sebebiyle boşanma 
dâvasının muhakemesi esnasında davetiye ve gıyap kararının dâvalmm 
bulunduğu bildirilen adrese gönderilmiş ise de bulunamadığından bilâ teb
liğ iade edildiğinden dâvâlı hakkında gerek davetiyenin ve gerekse gıyap 
kararının gazetenizde neşredilmek suretiyle ilânen tebligat yapılmış ve 
29/1/1945 tarihinde zina sebebiyle tarafların boşanmalarına ve kabahatin 
dâvâlıda bulunması hasebiyle kendisinin bir yıl müddetle evlenmemesine 
karar verilmiştir. İşbu ilânın neşri tarihinden bilitibar 15 gün içinde dâvâlı 
Hayriye temyiz yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün iktisabı ka
tiyet edeceği ilân olunur. 

1663 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

1 Ağustos 1945 tarihinden 31 Ağustos 1945 akşamına kadar itibara 
alınması lâzım gelen ve Borsada kayıtlı olan veya olmayan dövizlerin or
talama fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

İlân olunur. 

Borsada kayıtlı dövizlerin Haziran 1945 ayma 
ait ortalama çek fiyatları 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
fL00 
100 
İ M 

.Sterlin 
Dolar 
Fransız Frangı 
Liret 
İsviçre Frangı 
Florin 
Rayşmark 

Ura 

5 
131 

30 

Kr. 

22 
19 

39 

Santim 

25 

25 

Drahmi 
Leva 
Çekoslovak Kuron u 

12 88 75 
ZlOti — — — 
FeagS -
Ley — — — 
Dinar — 
Yen — — — 
isveç Kuronu 31 18 26 
Ruble — — — 

Borsada kayıtsız bazı dövizlerin Haziran 1945 ayma 
ait ortalama çek fiyatları 

Lira Kr. Santim 

100 Danimarka Kuronu — — — 
100 Norveç Kuronu — — — 
ltf Finlandiya Markı — — — 
100 Estonya Markı — — — 
100 Rupi 39 03 _ 
Yukarda yazüı (beş) döviz Borsada kayıtlı bulunmadıklarından bun

lardan biri için verilen fiyat Anadolu Ajansı tarafından bildirilen Londra 
piyasasına göre hesap ve tesbit edilmiş olduğu cihetle Komiserlikçe hiç 

bir taahhüt ve mesuliyeti tazammun etmez. Diğer dört döviz için mezkûr 
Ajanstan haricî parite alınamamıştır. 

1 Ağustos 1945 tarihinden 31 Ağustos 1945 akşamına kadar itibara aimması 
lâzım selen ve borsada kayıtlı olmıyan veya kayıtlı olmakla beraber Haziran 1945 
ayı zarfında Borsada muamele görmemiş 0 l a n dövizlerin Cumhuriyet Merkez Ban
kasından bildirilen ortalama fiyatları aşağıda gösterilmiştir. îlân olunur. 

100 F. F. 2.62 T L . (FF. 

100 Eskudo 
100 Liret 
100 Beka 

100 Florin 

100 Pen*o 
100 Ley 

100 Leva 
100 Yeni Dinar 

100 Yeni Dinar 

Sterlin resmî rayici 1 £. = 200 FF. ve l 
£. = 524 kuruş satış kurumuz hesabiyle) 

(Bankamız satış rayici 1 TL. = 18.60 Es. hesabiyle) 
(İngiliz - italyan anlaşmasına göre 1£. = 400 liret/ 
(17/8/1944 tarihli İsviçre Millî Bankası bülteni 

100 Belga = 69.5ü rs.) 
(17/8/1914 tarihli İsviçre MiUî Bankası bülteni 

100 Flh. = 230Fs.) 
(Gayri ticari kliring kurumuz 1 TL.=3.25109 Pengo) 
(Romanya Millî Bankasının 6/3/1944 tarihli kur 

Bülteni 1 FS. = 43.70 pnmli ley) 
(Resmî rayice göre 1 TL. = 65 Leva) 

(Dışişleri Bakanlığının 28/5/1945 tarihli 11163-738 
saydı tezkeresinde 1 £. — 208.55 yeni dinar vo 
1 £. = 5.24 TL. hesabiyle) 
(Dışişleri Bakanlığının 28/5/1945 tarihli 11163-738 
sayılı tezkeresinde 1 $. = 50.06 yeni dinar ve 
1 $. = 1.32 TL. hesabiyle) 
(1 £. = 600 yeni drahmi) 

Yoktur. 
(24/12/1943 tarihli İsviçre Millî Bankası bülteni 

100 D. K. = 90.25 FS.) 
(isviçre Millî Bankası kur bülteni 100 Norveç 

Kr. = 98.75 FS.) 
(100 yen 58.651 Km. hesabiyle) 
(ingiliz - İtalyan anlaşması 1 £. = 400 Üret yanı 

100 lıt. = 1.31 TL. ve 1. Ar. Fr. = 6.25 liret) 
(1 Honkong dolan = 15 peni hesabiyle) 
(Muntazam ihracat için 1 £. = 13.50 Arjantin Pez) 
(Gayri muntazam ihracat için 1 £. = 16 Ar. Pez.) 
(Diğer ithalât ve dövizler için 1 £. = 17 Ar. Pea. i 
(Diğer dövıaler için 1 £. = 16.25 Ar. Pez.) 
(Ehemmiyetli ithalât için 1 £. = 15 Ar. Pez.) 
(1 £. = 129 Riyal hesabiyle) 
(Moskovada 1 £. = 21.5 Ruble, takriben) 

Yoktur. 
(Bankamız satış kuru) 
( » » » ) 
( » » » ) 
( » » » ) 
( » » > ) 
(Bankamız rayici üzerinden) 
(Bankamız » > ) 
( > » » ) 
(Bankamız rayici üzerinden) 

1 Hint Rupisi (Bombay) Londra piyasasına göre 17.96 penidir. 
1 Rayşmark mukabili kuruş 50.50 (ihracatta) muamele kesilmiştir. 
1 » > » 50.76 (ithalâtta) itibaridir. 

100 Yeni Dr. 
Regıstermark-

100 Danimarka Kr 

100 Norveç Kr. 

100 Yen 
100 Arnavut Fr. 

100 Honkong dolan 
100 Arjantin pezosu 
100 
100 
100 
100 
100 Riyal 
100 Ruble 

Çekoslovak Kr. 
1 Mısır lirası 
1 Kıbrıs lirası 
1 Filistin lirası 
1 İrak Dinarı 
1 Suriye lirası 
1 Altın Sterlin 
1 > Km. 
1 > Pengö 
1 > İsviçre Fr. 

= 5.3763 » 
= 1.31 * 
= 21.3190 » 

= 70.5521 » 

= 30.7589 » 
- 0.70195 » 

= 1.5385 » 
= 2,51258 » 

= 2,63683 » 

= 0.8733 » 

= 27.6840 » 

= 30.2914 » 

= 29.7721 » 
= 8.1875 » 

• 32.75 
• 38.8148 
• 32.75 
: 30.8235 
• 32.2461 
• 34.9333 
: 4.0620 
• 24.3721 

5.41 
• 5.24 
: 5.24 
• 5.24 
• 0.6100 
• 10.2389 
• 0.5012 

0.3680 
• 0.2832 

Tamamen 

100 Liret 
100 Florin 
100 Pengö 
100 > 

100 Belga 
100 Ley 

100 Ley 

tOOZloti 

BANKAMIZCA TATBİK EDİLEN KLİRİNG RAYİÇLERİ 
= TL. 6.5402 (Ah§); TL. 6.5789 (Satış) 
= » 68.7521 » 

» 22.0458 » 
» 0.9524 » 

» 1.0869 » 

» 23.5999 > 

69.1611 
26.9694 Mal bedeli için 

» Mal bedeli haricinde 
olanlar için 

22.1828 » 
0-9524 * Cami Hes. yapılacak 

tediyat için 
1.0869 Tasf. Hes. yapılacak 

tediyat için 
23.7197 > 

1814/1-1 

ıSiverek Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Davacı Siverek'in Gülâbibey Mahallesinden Safer oğlu Mehmet 
Emin, Taylan vekili Süleyman özgüneş'le dâvâlı Safer Taylan vereseleri 
arasında cereyan eden boşanmanın tescili dâvasmda: 

Dâvâlı olup ilânen davetiye tebliğ edilen Safer oğlu Mehmet'e bu 
kerre gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan karar 
gereğince duruşma günü olan 19/7/1945 günü ya bizzat veyahut-bir vekil 
tarafından temsil edilmediği takdirde hakkındaki dâvanın gıyabında rü-
yet ve intaç edileceğine mahkemece karar verilmiş olduğu ilân olunur. 

1820/1-1 

BaabaJuuüık Derlet M a t b u » 
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                                                                   İÇİNDEKİLER     

     Sayfa 
 

 

 
 

Kanunlar  
 

4787  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı 

          Kanuna Ek 4644 Sayılı Kanuna Bağlı (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde Değişiklik 

          Yapılması Hakkında Kanun          1 

 

4788  Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkında Kanun      2 

 

4789  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı  

          Kanuna Ek Kanun           3 

 

4790  Seferberlik Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun    3 

 

4791  Hâkimler Kanunu ile Bu Kanunun Bir Kısım Maddelerini Değiştiren 3501,3693 

          ve 3885 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   4 

 

Başbakanlığa Vekalet Etme  
 

Başbakanlığa İçişleri Bakanı Hilmi Uran’ın Vekalet Etmesine Dair Karar    5 

 

Tebliğ  
 

Ekonomi Bakanlığının Bazı Sanayi Mamullerinin Âzami Kâr Hadlerine Mütaallik 1 

Sayılı Listeye Ek Yapılmasına Dair Tebliği         6 

 

İlanlar             6 

 
             

        
             

         

 
 

 

 
 
 

 




