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Sakıt ve sabık Cumhurbaşkanının; ilişik gerekçede belirtilen se
bepler muvacehesinde, Anayasa'nın 41 inci maddesinin 1 inci cümlesine 
dayanılarak, Türk Ceza Kanununun 125, 141/3, 146 ve 149 uncu maddele
rinde yazılı suçlardan dolayı sorumlu olduğuna ve Yüksek Adalet Diva
nında muhakeme edilmesine, Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komite
sinin 7 Temmuz 1960 tarihli toplantısında ittifakla karar verilmiştir. 

7/7/1960 

G E R E K Ç E 

20/4/1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 41 inci 
maddesinin birinci cümlesi gereğince Cumhurbaşkanı, vazifeleri sebe
biyle, ancak «Hlyaneti vataniye» halinde T. B. M. Meclisine karşı sorum
ludur. 

Bu sorumluluğun siyasi ve cezai bir sorumluluk olduğıı şüphesizdir. 
Siyasi sorumluluğun Devlet Başkanlığından ıskat şeklinde tezahür 

edeceği muhakkak ise de, cezai sorumluluk konusunda durumun ne olaca
ğını tâyin ve mezkûr sorumluluğun hukuki mahiyetini tafsil zaruridir. 

Anayasanın 41 inci maddesinin birinci cümlesinde Cumhurbaşkanı
nın Meclise karşı sorumlu olduğunun belirtilmesinden maksat, vatan hi-
yaneti suçunu işlemiş olsa dahi Büyük Millet Meclisi tarafından bu yolda 
bir karar verilmedikçe, kaza organlarınca Cumhurbaşkanı hakkında her 
hangi bir takibata girişllemiyeceğidir. Bu zaruret karşısmdadır ki, 12 Ha
ziran 1960 tarih ve 1 sayılı Geçici Kanunla teşriî vazifeyi deruhde etmiş 
ve böylece T. B. M. M. nin yerine geçmiş olan Türk Milli Birlik Komitesi, 
sakıt ve sabık Cumhurbaşkanı Celâl Bayar hakkında aşağıdaki kararı 
almıştır. 

1924 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun kabul ettiği sistem, hemen 
hemen bütün anayasaların kabul etmiş bulunduğu sistemin aynıdır. Ana
yasa sadece Devlet Başkanının hiyaneti vataniye halinde Meclise karşı 
sorumlu olduğunu beyanla yetinmiş; vatan hiyaneti halinin ne olduğunu 
belirtmemiştir. Anayasamızda kullanılan «Hiyaneti vataniye» tabiri tek
nik mânada muayyen bir suçun adını ifade etmeyip muhtelif kanunları
mızda mevcut birçok suçu ihtiva eden genel bir terimdir. 

Bu boşluğun bir unutma veya ihmalden ileri geldiğini düşünmek 
mümkün değildir. Kanun koyucu, Cumhurbaşkanının vatan hiyaneti ka-

linden ve böylece vatan hiyaneti suçundan sorumlu olduğu esasını vaze
derken, bu suçu tavsif ve tâyin ve bu suça verilecek cezayı tesbit etmek
ten bilerek ve isteyerek kaçınmıştır. Bu kasdi boşluğun sebebi, 1924 ta
rihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun hazırlık çalışmalarında şu suretle 
izah edilmektedir : 

«Mazbata Muharriri Celâl Nuri Bey (Gelibolu) — Efendiler; cümle
nizin malûmu olduğu üzere, Reisicumhur intihabedilen bir zat milletin 
sencidesi olur, büyük bir adam olur; öyle bir adam, acaba filâna tokat 
atacak mı, filân cürmü istilzam eder bir iş yapacak mı, diye tasavvur 
etmek bendenizin fikrimce ayıptır. Reisicumhuru intihabeden şu Heyeti 
Ceîilenin bile bu halleri tasavvur etmemesi lâzımdır.» 

«Ali Şuuri Bey (Karesi) — Lâyuhti midir? 
«Ahmet Şükrü Bey (Dersim) — Beşeriyette her şey olur.» 
«Celâl Nuri Bey (Gelibolu) — Birtakım hususatta bir hâdise vuku 

bulacak, ki bu hâdisede fevkalâde, harikulade ve belki milletin tarihinde 
bir tek hâdise zuhur edecek, ki onun üzerine Heyeti Celile düşünür ve 
bunun tarzı muhakemesini, ne yapacağını ve nasıl tesviye edeceğir' o 
zaman tesbit eder. Yoksa ortada fol yok yumurta yok iken Reisicumhur 
gibi bir zatıâlinin müstelzimi mücazat bir hareketten dolayı ne suretle 
mesul tutulacağım tedbir etmek doğru olamaz. Lehistan Kanunu Esasi
sinin Feridun Fikri Bey tarafından okunan ilk maddesi bizim tanzim 
ettiğimiz maddeye şebihtir. Üst tarafına gelince, onlar biraz ileriye gi
derek bazı mesuliyetlerin nasıl Meclis tarafından ve ekseriyetle tensip 
edileceğini göstermişlerdir ki, bunu da biz zait görürüz. Bu gibi şeyler 
hâdiseye bırakılır ve hâdise neticesinde - hudanekerde öyle bir şey olur
sa - o vakit tesbit edilir.» 

Görülüyor ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun tedvin edildiği sıra
larda dahi hiyaneti vataniye tabiri muayyen bir suçu ifade maksadiyle 
sevk edilmemiş, halin icaplarına göre Meclise bu vasıfta olabilecek suçu 
ve cezasını ve yargılama merciini tâyin ve tesbit salâhiyeti tanınmıştır. 
Cumhurbaşkanının hiyaneti vataniyeden dolayı doğrudan doğruya kaza 
mercilerine karşı sorumlu olması esasının kabul edilmiyerek, daha önce 
bu sorumluluğun Meclis tarafından tesbit edilmesi de bu sistemin zaruri bir 
neticesini teşkil etmiştir. Esasen bu görüş diğer medeni memleketlerce 
kabul edilen hal suretine uygundur. 

Yukarıda belirtilen hal suretine göre Meclis Cumhurbaşkanım hiya
neti vataniye suçunu teşkil eden bir fiili işlemekle itham ettiği takdirde 
hiyaneti vataniyenin neden ibaret bulunduğunu tesbit edecek özel bir ka
nun çıkarmak salâhiyetini haiz olduğu gibi, hiyaneti vataniye ile itham 
ettiği Reisicumhuru, kuracağı özel bir mahkemeye sevk ederek, hiyaneti 
vataniyenin unsur ve cezasının bu mahkeme tarafından serbestçe tâyin 
ve tesbit edilmesini dahi karar altına alabilir. Nitekim bu son hal tarzı 
Fransız hukuku ve Parlâmento tatblkatınca benimsenmiştir. 

T.C. 
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Suçta ve cezade kanunilik esasına bağlı olan Türkiye Millî Birlik 

Komitesi bu yollara gltmiyerek hiyaneti vataniye mefhumunu yürürlükte 
bulunan kanunlarda mevcut suçlar arasında aramak yolunu tercih et
miştir. 

Yürürlükte olan mevzuatımız muvacehesinde ne gibi suçların hiya
neti vataniye mefhumuna girdiğinin tesbitine gelince : 1920 tarihli ve 2 
sayılı Hiyaneti Vataniye Kanununda yazılı suçlardan maada Askerî Ceza 
Kanununun 3 üncü babında «hiyanet» matlabını taşıyan 1 inci faslındaki 
cürümler ve Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının 1 ve 
2 nci fasıllarında yer alan suçlar, vatana hiyanet teşkil ederler. Gerçek
ten sözü geçen suçlar Devletin iç ve dış şahsiyetini, birlik ve bütünlüğünü 
ve emniyetini doğrudan doğruya ilgilendirmekte olup bu fiilleri suç say
makla kanunen hukuki değer ve menfaat, Devletin esas ve temellerinin 
hukuka aykırı bir tarzda ihlâl edilmemesini sağlamaktan ibarettir. Nite
kim yabancı kanunlardan Alman Ceza Kanunu ile isviçre Ceza Kanunu 
da bu suçlardan bir çoğunu vatana hiyanet matlabı altında düzenlemek
tedirler. 

Sakıt ve sabık Cumhurbaşkanının Millî inkılâp hareketini zaruri 
kılan fiillerini gözönünde bulunduran Türkiye Millî Birlik Komitesi, ken
disinin bu'suçlar arasında bilhassa T. C. Kanununun'125, 141/3, 146 ve 
149 uncu maddelerindeki suçları işlediği neticesine varmıştır. 

Bu suçlar arasında özel bir mâna taşıyan ve Millî inkılâp hareketi
nin yapılmasında başlıca âmil olan ve bu hareketi meşrulaştıran suçlarla 
ilgili 146 nci madde üzerinde bilhassa durmak gerekir. 

T. C. K. 146 nci maddesinde yazılı suçun faili her şahıs olabilir: Yani 
her hangi bir fert veya fert topluluğu bu suçu işliyebileceği gibi, bir par
lâmento veya Hükümet âzası, hattâ bizzat Devlet Başkanı dahi aynı 
suçu ika edebilir. (BK : MANZlNl, TRATTATO di Diritto Pénale İtali-
yano, C. IV, 1921 tabı sayfa : 247 ve 1950 tabı sayfa : 432) 

Gerçekten her suç, muayyen bir hukuki değer ve menfaatin korun
ması İçin ihdas edilir ve bu menfaatin tâyin ve tesbitl, suçun bünyesini, 
ihdası maksadım anlamaya, o suçu ihdas eden maddeyi doğru bir şekilde 
tefsir etmeye hizmet eder. Filhakika, bir fiilin suç sayılmasının dahi 
maksadı bilinmeden, o suçun unsurlarını tesbit etmeye çok kere imkân 
bulunmaz. 

146 nci maddede yer alan hükmün şevki ile korunmak istenen hu
kuki değer ve menfaat, Devletin demokratik Anayasa nizamını gayri-
meşru surette tadil, tağyir ve ilga hareketlerine karşı korumaktan iba
rettir. Bu suretle, haris birtakım iradelerin, Devletin esas ve temellerini 
hukuka aykırı bir şekilde ihlâl etmeleri önlenmek istenmektedir. (MAN-
ZtNl, TRATTATO di Diritto Pénale, C. IV. 1950, 432 ve 1921 tabı say
fa : 247) 

Esas Teşkilât Kanununda ifadesini bulan ana prensipler çiğnenme
den, bu kanundaki usuller dairesinde, Anayasanın tadili elbette mümkün
dür. Esasen 1924 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun (Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun hiçbir maddesi hiç bir sebep ve bahane ile ihmal veya tatil 
olunamaz. Hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olamaz) 
diyen 103 üncü maddesi de bu esası teyit etmektedir. 

Caiz ve mümkün olarmyan husus, bu prensip ve usullerin dışına 
çıkılmak suretiyle aynı neticelerin elde edilmesine matuf hareketlerde 
bulunulmasıdır. 

Korunan hukuki değer ve menfaat bu şekilde tesbit edilince işbu 
hukuki değer ve menfaatin, gerek idare edilenler ve gerekse idare eden
lerden gelen her türlü ihlâllere karşı himaye edildiği neticesine yarmak 
zaruri olur; zira Hükümeti ve iktadarı bir suretle, hattâ meşru yollar
dan ellerine geçirenlerin dahi, aynı hukuki değer ve menfaati sonradan 
ihlâl etmeleri mümkün ve vâkıdır. Bir italyan müellifinin dediği gibi 
(iktidarı elinde bulunduran. Anayasayı tebdil ve tağyir etmek suretiyle 
bunu suiistimal edebilir; baskına ugrıyan ve ıstırap duyan halk ise, Ana
yasanın müdafaasını ancak zulme karşı mukavemet hakkında bulabilir.) 
(NAPODANO, I Delitti contro la sicurezza deilo Stato, in PESSlNA, 
Enciclopedia del Diritto Pénale ttaliano, cilt VI, 1909, sayfa : 194) 

Diğer bir italyan müellifi de tou konuda şöyle demektedir : (İBir 
Hükümet rejimi millet için zararlı veya tehlikeli oldukta veya sulhu, ni
zamı veya refahı koruma hususunda ehliyetsiz olduğu tebeyyün ettikte 
normal olarak tetkik konusu suç teşkil eden fiil yani iktidarı devirme 
fiili kurtarıcı ve yapıcı bir hareket mahiyetini iktisabeder; ve bunun 
mesuliyetini yüklenenler, suçlu olmak şöyle dursun, vatana hizmet etmiş 
olurjar. Yakın tarih dahi bu gibi olayların misalleri ile doludur.) (MAN-
ZtNl. Trattato di Diritto penalo ttaliano Cilt IV : 1950 tab'ı Sayfa : 
433) Nitekim italya'yı uzunca bir müddet demokratik hürriyetleri çiğ
nemek suretiyle idare etmiş olan Faşist Hükümet mensupları, iktidarda 

bulundukları müddetçe cezalandırılamamışsa da, hükümet darbesi vuku-
bulup da Faşist rejim yıkıldıktan sonra, Anayasayı tebdil, tağyir ve ilga 
etmek suçundan dolayı yargılanarak mahkûm edilmişlerdir. 

146 nci madde «Türkiye Cumhuriyeti Esas Teşkilât Kanunu» nun 
tebdil, tağyir veya ilga edilmesinden bahsetmektedir. Bu tabiri, dar mâ
nada, yani 1924 tarihli ve 491 sayılı Kanunun anlamında kabul etmeyip 
Devletin çeşitli uzuvları vasıtasiyle hükümranlık hakkının ne suretle 
kullanıldığı, fertlere tanınan ve himaye edilen temel hak ve menfaat
lerin, yani kamu haklarının bütününü gösteren kanun ve teamüllerin he
yeti mecmuası şeklinde tefsir etmek icabeder. (MANZÎNÎ, Trattato di 
Diritto penaie ttaliano, Cilt IV 1921 tab'ı Sayfa : 248 ve 1950 tab'ı Say
fa : 434; CRIVELLARI, n Codice Penale per ile Regno d' Italia, Cilt V. 
Torino 1894, Sayfa 202 No. 177) Filhakika; (İster halk tarafından idare 
edenlere zorla kabul ettirilmiş olsun, isterse idare edenler tarafından 
kendiliğinden halka tanınmış bulunsun, her Esas Teşkilât Kanunu, halkı, 
idare edenlerin despotizminden korumaya matuf kaidelerin bütünüdür.) 
(CİVOLt, Trattato di diritto pénale, Cilt II, Milano 1912, Sayfa : 95) 

Aynı görüş Alman ve İsviçre hukuk çevresinde de hemen hemen 
ittifakla temsil edilmiştir. 

Meselâ; Hans Weyhenmeyer (Die Saatsschutzbestimmungen, Mate
rialien zur Strafrechtsreform, Cilt II kechts - vergleichende Arbeiten, 
Bonn 1955 Sayfa : 11) de vatana ihanet cürmünün unsurlarını ince
lerken «Anayasa tabirinden sadece esas teşkilât kanununda tesbit edil
miş prensipler değil, bunlardan başka Devletin esas teşkilâtını tâyin 
eden bütün kaideler de anlaşılır» demektedir. 

Y. Commet da (Essai su la nation de violance en droit pénal. 
Schweizerische Zeit sechrift fur stofrecht - 1952 Sayfa : 385) 

isviçre Ceza Kanununun ilgili maddesinde sadece Anayasa tabiri 
kullanıldığı halde şöyle denmektedir : 

Kanun, sadece Devletin Ana Kanununda sayılan müesseselere karşı 
girişilen hareketleri suç saymamaktadır; 265 inci maddenin himayesi, 
âmme hukukunun Anayasa da sarahaten derpiş edilmemiş de olsa, temel 
prensiplerine şâmil telâkki edilebilir. (Meselâ kuvvetler ayrılığı prensibi 
gibi) 

Bu görüş, Contesse (Der strafrechtliche Staatsschutz gegenhoch-
verrâterische Umtriebeim schmeizerischen Bundesrecht Zurich, 1942 
sayfa : 16) ve Cleré (Cours élémentaire sur Code pénal suisse cilt II. 
sayfa : 222 - 223) tarafından da belirtilmiştir. 

Binaenaleyh Türkiye Cumhuriyeti Esas Teşkilât Kanunu tadilini, 
yalnız muayyen bir kanun olarak kabul etmeyip, fertlerin esas hakları
nın, korunmasını, Devlet kuvvetlerinin icra şartlarını teminat altına alan 
her hangi bir kanun veya hukuk ve Demokrasi prensipleri şeklinde anla
mak icabeder. Bundan Ötürü Seçim Kanunu ile teminat altına alınmış 
olan seçme hakkının keyfî surette ihlâl edilmesi dahi, 146 nci maddeye 
muhalefet teşkil edebilir. Bundan başka, hükümranlık hakkı teşri, icra 
ve kaza olmak üzere üç kuvvetten mürekkep olduğu cihetle, bu kuv
vetlerden her hangi birini vazife yapamaz bir hale getirmek de, 146 nci 
maddenin tatbikini icabettirir. (MANZlNl Trattato di diritto pénale 
ttaliano, cilt IV.1921 tab'ı. Sayfa : 248 ve 1950 tab'ı sayfa : 434) binae
naleyh, bu kuvvetler arasındaki muvazeneyi ve ayrılığı bozmak, meselâ 
kaza faaliyetinin teşriî organca kullanılacağını kabul etmek dahi Ana
yasanın değiştirilmesi mahiyetini gösterir ve 146 nci maddedeki suçu 
teşkil eder. 

Keza teşriî organın içinden seçilen 10 - 15 kişiye Meclisin bazı sa
lâhiyetlerini devretmek, ezcümle hangi fiillerin suç sayılacağını tesbit 
yetkisini vermek yahut da teşriî organına icra organına has salâhiyet
leri tanımak da bu kabildendir. 

146 nci maddede yazılı suçun maddî unsuru, «Teşebbüs» etmekten 
ibarettir. Binaenaleyh Anayasayı tebdil, tağyir ve ilgaya yönelmiş olup, 
icraya başlamayı tazammun eden her hangi bir hareketin vukuu lâzım ve 
kâfidir. 

Ceza Kanunumuza esas teşkil eden italyan Ceza Kanununda «Te
şebbüs» den bahsedilmeylp, sadece tebdil ve tağyir veya ilgaya mütevec
cih her hangi bir harekette bulunan kimseden bahsolunduğu halde İtal
yan müellifleri, henüz teşebbüs haline inkılâbetmemiş, yani hazırlık ha
reketi mesabesinde kalmış olan hareketlerin cezalandınlamıyacağmı 
böyle bir hareketin mevcudiyeti için fiilî icraya başlamanın şart oldu
ğunu kabul etmek suretiyle, Türk Ceza Kanunundaki «Teşebbüs» eden
ler mefhumunu benimsemişlerdir. 

Tebdil, tağyir ve ilganın, Anayasanın bütününe şâmil olması lâ-
zımgelmez : Kısmi bir tebdil, tağyir ve ilga dahi suçun tekemmülü için 



kâfidir. Bittabi, meşru, yani Anayasanın temel prensipleri ve kabul et
tiği usuller dairesinde vukubulacak kısmi hattâ tam bir tadil, suç teşkil et
mez. Zira Esas Teşkilât Kanunumuz bu kanunun hükümlerinin Cumhu
riyet rejimine taallûk eden maddesi müstesna olmak üzere değiştirilme
sine bazı kayıt ve şartlarla cevaz vermektedir. 

Ceza Kanunumuz, işbu tebdil, tağyir ve ilgaya teşebbüsün «Cebren» 
olmasını bir cezalandırılabilme şartı olarak kabul etmektedir. Metne bu 
«Cebren» tâbirinin ithali sırasında, mehaz italyan Ceza Kanununun ha
zırlık çalışmaları ve müelliflerin müttefik beyanları, 146 ncı maddede 
yer alan bu tabirin manasım kafi vuzuhla açıklamaktadır. 

Gerçekten mehaz kanunun müzakereleri sırasında bu tabir üzerinde 
durulmuş ve «Cebren» tâbirinin maddi cebirden başka mânevi cebri de 
ifade ettiği hususunda ittifaka varılmıştır. Doktirinde de cebren tâbirinin 
sadece maddi cebri ifade etmeyip mânevi cebir, tazyik, tehdit, hile, hat
tâ Anayasanın değiştirilmesi için yine Anayasada derpiş edilen usulün 
dışında olmak üzere başvurulan bütün vakıaları ifade ettiği hususunda 
ittifak mevcuttur. 

Bu müellifler hukuk dışı ve Anayasaya aykırı bilcümle usul ve 
vasıtalara başvurulması halinde Anasayadaki tağyir, tebdil ve ilganın 
cebren vukubulmuş sayılacağı hususunda müttefiktirler. 

Misal olarak bazı müelliflerden nakillerde bulunmak faydalı olur : 
CRÎVELLARI, (II Codice Pénale per il Regno d' Italia, Cilt V, Sayfa : 
202, No : 176) «Hazırlık çalışmaları sırasında, cebirden maksadın, mâ
nevi olduğu hususu açıklanmıştır. Inpallomeni'nin haklı olarak işaret 
ettiği veçhile cebrin münhasıran ika edilen harekette mevcudiyeti şart 
olmayıp, failin maksadının tahakkuku zımnında kullanmayı tasavvur 
ettiği vasıtalarda da bulunması mümkündür. Gerçekten kanundaki (Ceb
ren teşebbüs) tâbiri, bizatihi ihlâli teşkil eden fiilin cebri olması lâzım-
geldiğini, fakat cürmü gayenin tahakkuku için kullanılmak istenen vası
tanın cebri olmak gerektiğini ifade etmektedir. Meselâ silâh tevzi eden, 
adam tutan, isyana teşvik için sağa, sola adam gönderen kimsenin du
rumu budur. Bu gibi hallerde cürmi maksadın tahakkuku bakımından 
bir icraya başlama mevcuttur; fakat bu icraya başlamada henüz cebir 
kullanılmış değilse de, ilerde bunun kullanılacağı aşikâr olduğu cihetle 
cebren teşebbüs hali mevcuttur.» 

(MANZÎNI. Trattato di Diritto Pénale Italiano cilt IV. 1921 tab'ı, 
sayfa : 250) da şöyle denilmektedir : 

«Fiilin cebren İkaı şart olmayıp, keyfî (Meselâ salâhiyet ve İktidarın 
suiistimali ve gasbı) veya hileli (Meselâ kırallıkla idare edilen bir mem
lekette veliahdın nüfus kaydında sahtekârlık yapılması gibi) bir vası
tanın kullanılması kâfidir. Kanunda kullanılan «Cebren» tâbiri, neticeye 
müteveccih olup sebebe taallûk .etmemektedir.» 

Aynı eserin 251 İnci sayfasında da şöyle denilmektedir : 
«Suçlu tarafından icra edilen faaliyette cebir bulunması şart olma

yıp onun tarafından istenen tebdil, tağyir ve ilganın cebren tahakkuku 
lâzımgelir. Ve çok kere bu cebir sadece bir fertten neşet edemez. Bina
enaleyh, burada bahis mevzuu olan cebir, süpjektif ve vasıtasız bir vasıf 
arz etmeyip, bilhassa objektif ve dolayısiyle olmak mahiyetini taşır : 
Yani failin (Cebrî olsun veya olmasın) Anayasaya aykırı vasıta ve usul
lerle Anayasada tecelli eden iradeyi değiştirmeyi gaye edinmesi aranır. 
Binaenaleyh, (Cebren) tâbiri esas itibariyle (Anayasaya aykırı) mânasına 
gelir : Yani kullanılan vasıta Anayasada değişikliği temine matuf olup 
yine Anayasanın derpiş ettiği hareket ve mukavemet usullerinden farklı 
olmak gerektir. 

Tebdil, tağyir ve ilga, ister doğrudan doğruya gayrimeşru faaliyet
ler neticesinde vukubulsun veya vukubulması arzu edilsin, İsterse Ana
yasayı tadile salâhiyettar merciler bunu tebdil, tağyir ve Mgaya mec
bur edilsin veya bilfarz teşriî organı üzerinde tazyik yapılmak suretiyle 
buna teşebbüs olunsun Anayasayı cebren tebdil, tağyir ve ilgaya müte
veccih bir hareket mevcuttur.» 

CTVOLI, Trattato di diritto, panale, Cilt II. Milano 1912, sayfa : 101 : 
«Kanunumuzun, cebir tâbirine daima aynı mânayı izafe etmediği birçok 
maddelerde, mânevi cebri ifade eden, tehdit, tâbiri ile müterafik olarak 
kullanılarak cebirden maksadın maddi bir kuvvetin haksız olarak isti
mali demek olduğu zehabını uyandırmasına rağmen, 118 inci maddenin 
(Bizim 146 ncı maddemiz) kaleme alınmasına müncer olan müzakereler 
sırasında komisyonda bunun aksine bir kanaatin tebellür etmesi ve «ceb
ren» tâbirinin gerek maddi ve gerek mânevi vasıtaların kullanılması 
halinde şâmil olduğu neticesine varılması ile sabittir. Binaenaleyh, bütün 
hallere kabili tatbik umumi mahiyette bir neticeye vâsıl olmaktan vaz
geçmek ve 118 İnci maddede bizim 146 İnci maddemizde kullanılan «ceb

ren» tâbirinin vâzu kanunun neyi kasdettiğini araştırmakla iktifa eyle
mek uygun olur» : Aynı eser Sayfa : 103 - 104. 

«Cebren tâbiri, vâzu kanunun bunu kullanırken ona izafe etmek 
istediği mâna nazara alındıkta, Devleti arzu olunan (rejimden gayrı" bir 
rejime tabi kılmak İçin partizan (Ayırıcı) veya müstebit bir tarzda ha
reket edilmesini ifade eder. Ferdin Anayasayı tebdil, tağyir ve ilgaya 
cebren teşebbüs etmekten dolayı mesul olabilmesi için, iktidarı «linde 
bulunduranlar üzerinde gerek bunu kendisine terk etmeye, gerekse Ana
yasada arzuladığı değişiklikleri yapmaya matuf cebir kullanması iea-
beder. Bir tek şahıs tarafından kullanılacak kuvvetin bu gibi maksat
ların elde edilmesine kifayet etmesi melhuz olmadığına göre ferdin bir
çok şahıslarla birleşmesi ve böylece âmme otoritesinin elinde bulundur
duğu kuvvetleri mağlûbetmesi iktiza eder. Buna mukabil, âmme fonk
siyonlarım esasen elinde bulunduran kimse Anayasayı tebdil, tağyir ve 
ilga için, milletin menfatine olarak kullanmak maksadiyle kendisine tevdi 
edilmiş bulunan salâhiyetleri istimal edebilir ve binnetice İster plebisit 
suretiyle doğrudan doğruya isterse milleti temsil eden meclislere arzetmek 
suretiyle dolayısiyle halkın tasvibine sunmaksızm Anayasaya ithal et
mek istediği değişiklikleri kabul ettirebilmek için kendi iktidar ve sa
lâhiyetini suiistimal etmek maksadım açığa vuran her hangi bir hare
ketin yapılması, bu şahsı Anayasayı ihlâl suçundan mesul etmeye kifayet 
eder.» 

isviçre hukukunda vatana ihanet suçu üzerine yazılmış geniş bir 
incelemede de işaret edildiği üzere (Booh. Rolf Sehnorf, Der Hochverrat 
im schweizerischen Recht, Zurcber Beitrage Zur Rechts - Wissenschaft, 
Nehe Tolge, No. 46 Aaraen 1935) yukardan gelecek hiyanetl vataniye 
fiillerinde, emrinde otorite ve iktidar vasıtaları bulunan Devletin en yük
sek uzuvları |(Parlâmento veya Hükümet) cebir ve tehdit istimaline hacet 
kalmaksızın dahi gayrimeşru surette Anayasayı tebdil edebilmek imkân
larına sahiptirler.) 

Bu sebeple vatana îhanetin idare edenler tarafından işlenmesi hal
lerinde, Devletin en üstün mevkilerini işgal eden bu şahısların daima 
Devlet gücünü elinde bulundurduklarını ve hukuka aykırı olarak icra 
ettikleri her Anayasayı çiğneme ameliyesinde tasarruf ettikleri cebir 
vasıtalarının 'mânevi yardımından faydalandıklarını ğözönünde tutmak 
gerektir. 

Esasen Vatana hiyanet suçundan, cebir unsuruna özel bir mâna ve
rileceği şüphesizdir. Aynı hukukçu bu görüşü şu cümlelerle belirtmek
tedir : «Diğer taraftan hlyaneti vataniye hukukunda cebir mefhumunun 
mânası sadece hayat ve bedene karşı cebir mânasına inhisar edemez. 
Mahiyeti itibariyle hiyanetl vataniye teşkil eden tecavüzler için sadece 
insanlara veya eşyaya müteveccih bir tehdit kâfi gelir. Binaenaleyh, hi
yanetl vataniye hususunda cebir mefhumuna müstakil bir mâna tanı
mak mecburiyeti vardır.» (Sayfa: 73 - 76) 

Keza Franz Saempflide '(Bundesanwalt i. Bern, Die Novelle zum 
Bundesttrafrecht, i. Schwelzerische Zeitschrift für Strafrecht, 35 
Jahrgang - 1922, Sayfa : 106) 

Aynı görüşleri şu suretle İfade etmiştir : Hâkim, Anayasada veya 
başka bir kanunda yer almış olsun veya olmasın Devlet hayatının siyasi 
temellerini tecavüze uğnyan müessesenin âmme hukuku bakımından 
ehemmiyetini Devletin temelleri ile mevcudiyetine karşı ika edilen hi
yanet fiilinin mahiyetini dalma gözönünde bulundurmak zorundadır. İs
viçre Âmme Hukukuna göre mevzuubahsolan tecavüzler şunlardır : a) 
Hükümet şekline karşı, b) En yüksek federal makam ve müesseselere 
(Federal Meclis, Federal Hükümet, Federal Mahkeme) ve en yüksek 
Kanton makamlarına karşı |(Kanton Meclisi, Kanton Hükümeti, Kanton 
Mahkemesi), c) Millet haklarına (Milletin kanun teklif etmek hakkı, 
referandum) ve millî seçim hakkına ve d) mahkemeler teşkilâtına karşı 
işlenen tecavüzler.) STAEMPFLİ Sayfa : 106 (1) 

Esasen Alman Ceza Hukuku otoritelerinden Bindlng başta olmak 
üzere, birçok müellifler kanundaki «Cebir» unsuruna rağmen Anayasayı 
gayrimeşru olarak her türlü çiğneyişin vatana ihanet telâkki edilmesi 
lâzımgeldiği görüşünü savunmaktadırlar : 

Doktrinde başkaları meyanmda Binding ve Van Calker Anayasanın 
Ceza Kanunu İle himayesi her türlü kanuna aykırı tadile teşmil edilmesi 
fikrindedirler. Zira Anayasanın kanuna aykırı yoldan veya kanuna ay
kırı vasıtalarla yapılmak istenen her türlü tebdili Devletin dahilî emni
yetine karşı tehlikeli bir tecavüz tazammun eder ve aksi halde Anayasa
ya karşı işlenilebilecek muhtelif ve pek ağır mahiyetteki tecavüzler me
selâ buhranlı bir vaziyeti istismar etmek suretiyle, o anda müdafaa edl-
lemiyen Anayasaya tecavüz gibi hareketler cezasız kalır demektedirler. 
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Keza Hans Schulz de (Der strafrechtliche Eegrif der Gervatt, 
Schweizerische Zit chrift für Straf recht 1952, usyfa : 310 - 371) vatana 
ihanet suçunun unsuru olarak «Cebir» in yalnız dar mânada ahnamıya-
cağını gayeye ulaştıran çeşitli vasıtaların bu mefhuma dâhil olması lâ-
zımgeldiğini belirtmektedir. 

Anlaşılmıştır ki, Anayasada teşriî ve icrai vazifelerinin ayrılığı esası 
kaza salâhiyetlerinin bağımsız mahkemelerce kullanılması kaidesi, aleni 
Meclis müzakerelerinin yasak edilemiyeceği prensibi ve diğer birçok kamu 
haklarını hiçe indiren ve binnetice Anayasaya her bakımdan aykırı 
olup, onun kısmen ilga edilmesini ifade eden bir kanunun Meclisten çıka
rılması ve bu kanunu tatbik maksadiyle maddi cebre müracaat edilerek, 
şahıs hürriyetinin zorla tahdidedilmssi, fikir hürriyetinin oıtadan kalk
masını mucibolacak surette gazetelerin ve matbaaların zorla kapatılma
sı yine bu maksatla vatandaşlara silâh tevziine kalkışılması kanunların 
müzakere ve kabulü için Meclis İçtüzüğüne göre mevcudiyeti gereken 
nisabın bulunmamasına rağmen kanunların, ssnki bu nisap nıevcutmuş-
çasma müzakere ve kabul edilmesi Meclis müzakerelerinin Reisicumhur
ca odasından hoparlörlerle dinlenmesinin milletvekillerince bilinmesinin 
onlar üzerinde yaratacağı mânevi baskı, hep 146 ncı maddedeki cebir 
unsurunu gerçekleştirmeye kifayet eder. Hatta bu bakımdan muayyen 
bir kanunun Meclisten geçirilmiş olması da yapılan harekete meşru-'yet 
kazandırmaz. Nitekim Faşist rejimin kurulması hakkındaki kanun dahi, 
o zamanki İtalyan Parlâmentosunda kabul edildiği halde, «Faşist Hükü
metinin üyeleri ile Faşizmin önderleri Anayasa teminatını ortadan 
kaldırmak ve Faşist Rejimini tesis etmek» fillerinden dolayı ve bizim 
146 ncı maddemize tekabül eden yeni İtalyan Ceza Kanununun 283 üncü 
maddesi mucibince cezalandırılmışlardır. 

İşaret edelim ki, Faşist Rejimi teessüs ettiği sıralarda, mehaz ka
nun cari bulunmakta ve mehaz kanunun 146 ncı maddemize tekabül eden 
118 inci maddesinin 3 No. lu bendinde (cebren) tâbiri yer almakta idi. 
O zamandaki İtalya'da Faşist Rejimi, Kiralın Mussolini'ye Başvekâleti 
tevdi etmesi ve Parlâmentonun bu rejimi tasvibeylemesi neticesinde 
kurulmuştur. Buna rağmen Anayasanın tecviz etmediği bir usulle yani 
Anayasanın tadili için gereken nisapta bir teklif vâki olmaks-zm. Anaya
saya açıkça aykırı olan hususi bir kanunun kabul edilmesi suretiyle bu 
rejim teessüs ettiği cihetle ortada Anayasanın cebren tadili hâdisesi 
mevcuttur ve nitekim İtalyan mahkemeleri, imkân bulur bulmaz 146 ncı 
maddemize tekabül eden 283 üncü maddeyi tatbikte asla tereddüt gös
termediler. (BK : MANZİNİ, Trattato di diritto pénale İtalyano. Cilt IV. 
1950 Tab'ı, Sayfa : 433. Not 1) Demek oluyor ki Anayasayı tebdil, tağyir 
veya ilga eden bir kanunun Anayasaya aykırı usullerle Meclisten geçi
rilmesi, ortada cebir unsurunun bulunmadığına delâlet etmez. Hususiv'e 
bu kanunun kabul edilmesi için. parti gruplarının birer tazyik vasıtası 
haline getirilmesi, parti disiplininin pek sert bir şekilde işletilmesi, grup
larda muhalif tanınan kimselere söz hakkı verilmemesi Meclis içinde 
aleyhte konuşan muhalefet milletvekillerinin zorla susturulup yine mad
di cebir kullanılmak suretiyle Meclisten dışarıya atılmaları, yumrukla
nıp, dövülmeleri ve yaralanmaları, hattâ canlarına kastedilmesi ve husu
siyle 7468 sayılı kanunun tatbiki hususunda her türlü maddi cebir şekil
lerine başvurulması, 146 ncı maddedeki cebir unsurunu teşkil eder. 

Suçun teşekkülü için kastın bulunması lâzımgeür. Ve bu kasıtta fiili 
ika etmeyi bilmek ve istemekten ibarettir. Bu bakımdan kullanılan vası
tanın Anayasayı tebdil, tağyir ve ilga edici bir mahiyet taşıdığını bil
memek veya bu hususta hataya düşmek rol oynamaz. Zira teşebbüsün 
Anayasayı tebdil, tağyir ve ilgaya müteveccih olması, 146 ncı maddede 
yazılı suçun bir unsurudur. Ve böyle bir unsurda hata edilmesi T. C. 

Kanunumuzun 44 üncü maddesi gereğince asla mazeret sayılmaz. Bu 
konuda düşülen hatanın Anayasaya taallûk ettiği ve binnetice Ceza Ka
nununun dışında kalan bir kanunu bilmemek ve yanlış anlamak şeklinde 
tecelli eylediği ve 44 üncü maddenin haricinde kaldığı da ileri sürülemez. 
Zira Ceza Kanununun ,146 ncı maddesi Anayasaya atıf yapmak sure
tiyle, onu kendi bünyesine almış bulunmakta, yani ika edilen fiilin Anaya
sanın tebdil, tağyir veya ilgasını tazanımun etmesi bir Ceza Hukuku kai
desi haline îinkılâbederek, bir suç unsuru mahiyetini almaktadır. Bu böyle 
olunca bir Ceza Hukuku kaidesinde hata iddiası ileri sürülmüş olur ki, 
44 üncü maddemiz bu nevi1 iddiaların nazara alınmasına mânidir. 
(BK : MANZİNİ, Trattato, di Diritto Pénale İtaliano, Cilt IV. 1950 tab'ı 
sayfa : 438. 1921 tab'ı sayfa : 252) 

Kaldı ki anayasa müesseselerinin ve demokratik hakların fiilen 
ilgası bir tek hareketle değil, senelerce süren karar (Tedbir) ve (Ter
tipler) zinciri içinde vukubulmuştur. Çok kere kanunilik kisvesine 
büründürülen bütün bu hukuka aykırı tedbirler ve onu destekliyen 
tertiplerin Anayasaya aykırı muamele ve hareketler olduğu, âmme ef
kârım temsil eden müessese ve şahıslar tarafından tekrar tekrar belir
tilmiştir. 

Yukarıdan beri belirtilen hususlar sabık ve sakıt Cumhurbaşkanı 
CELÂL BAYAR'm Türk Ceza Kanununun 125, 141/3 ve 149 uncu mad
delerinde yazılı suçlardan maada 146 ncı maddedeki suçtan da itham 
edilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Gerçekten Celâl Bayar Meclisçe ve Hükümetçe alınmış olan ve ne
ticede Anayasamn tağyir, tebdil ve ilgasına müncer olan tedbir, tertip 
karar ve kanunların fiilen mürevvici olmuştur. Evvelâ Hükümeti teşkil 
eden şahıslar, bilâhara doğrudan doğruya veya onlar vasıtasiyle mil
letvekilleri üzerinde nüfuz ve otoritesini kullanarak bu suçun işlenmesin
de başlıca âmil olmuştur. Kaldı ki, Anayasaya aykırı kanunları Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 35 inci maddesindeki iade salâhiyetini kullanmıya-
rak derhal ilân etmesi de bu husustaki kanunsuz tutumunu ayrıca ortaya 
koymaktadır. Suçun asli failleri arasında bu suretle yer alan sakıt 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın kanunun tatbikinde maddî cebir kulla
nılmasının ve tenkil fikrinin galebe çalmasının başlıca âmili olduğu aşi
kârdır. 

Bundan başka Cumhurbaşkanının tarafsız olması Anayasanın esas 
prensiplerinden biri olduğu halde sakıt Cumhurbaşkanının müfrit bir 
parti lideri gibi hareket edip Demokrat Parti işaretini taşıyan bastonla 
seyahatler yapmaktan çeklnmiyerek seçim mücadelelerine Demokrat 
Parti lehine bilfiil iştirak etmesi, valilerle ve hattâ emniyet mensupları 
ile doğrudan doğruya ve sık sık temaslarda bulunarak partizanca ve ka
nuna aykırı emirler vermesi ve milletvekillerini her antidemokratik ve 
Anayasaya aykırı kanun veya harekete takaddüm eden günlerde Cum
hurbaşkanlığı köşkünde tertip ettiği ziyafetlere grup grup çağırarak 
hukuk dışı telkinlerde bulunması, kendisinin Anayasanın ihlâli suçunu 
doğrudan doğruya asli fal! olarak işliyen ve başkalarını da bu suçu işle
meye azmettiren bir şahıs olduğunu açıkça göstermiştir. 

Yine Celâl Bayar Anayasaya aykırı muhtelif tedbir, tertip, karar 
ve kanunların da kabul edilip mevkii fiile konulmasında ve binnetice 
Anayasanın ihlâl edilmesinde aynı şekilde âmil olmuştur. 

Millî Birlik Komitesi Üyelerine aylık tahsisat ve harcırah verilmesi 
hakkındaki Geçici Kanun tasarısı Millî Birlik Komitesi Umumi Heyetinin 
7/7/1960 tarihli toplantısında reddedilmiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Karan 
ÖZETt : PTT İşletmesi tarafından telefon abonelerinden alınan paraların geri verilmesi isteği-E . No : 960/29 nin Adliye mahkemesinde inceleneceğine dair K. No : 960/29 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı. 

Nazlı Görduysuz tarafından PTT Umum Müdürlüğü aleyhine Ankara 
İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğine açılan dâvanın görülmesi sırasında 
dâvâlı vekili tarafından ileri sürülen vazife itirazının reddedilmesi sebe
biyle vazife konusunun İncelenmesi Başkanun Sözcülüğüme istenmesi 
üzerine Uyuşmazlık Mahkemesinin 7/5/1960 tarihli celsesinde dosyadaki 
kâğıtlar okunduktan ve müracaatın şekline uygun olarak müddetinde 
yapıldığı anlaşıldıktan ve Başkanun Sözcüsünün dâvada idari kazanm 

vazifeli bulunduğu yolundaki mütalâası dinlendikten sonra gereği görü
şülüp düşünüldü : 

Davacı telefon abonesinin dâvasının konusu; dâvâlı Posta, Telgraf, 
Telefon İşletme Umum Müdürlüğünce her ay santral ve şebeke - tesisler -
kira parası adiyle alınmakta olan ücretin kanun ve sözleşme hüküm
lerine aykırı bulunmuş olduğundan dolayı geri verilmesidir. 

Dâvah taraf cevabında; 6145 sayılı PTT Kuruluş Kanununun 11 
inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince âdi telefon ücret tarifelerinin 
diğer tarifeler gibi Münakalât Vekilinin tasvibi ile tekemmül eylediği 
cihetle bu tarifelerde yapılan değişikliğin dahi idari bir tasarruf mahi
yetinde bulunduğunu, bu tasarruf sebebiyle hakkı halele uğrayan dâva-
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emin ancak Devlet Şûrasına başvurabileceğini ileri sürerek vazife itira
zında bulunmuş ve mahkeme dahi bu itirazı yerinde görmeyerek red-
deylemiştir. 

Olayda vazife uyuşmazlığının çözülebilmesi için dâvah PTT Umum 
Müdürlüğünün hukuki durumu ile abonelerle yaptığı hukuki muamele
lerin ve onlardan aldığı paranın mahiyetinin kanun hükümleri karşısında 
incelenmesi gerektir. 

A — G145 sayılı Türkiye Cumhuriyeti PTT işletmesi Kuruluş Ka
nununun birinci maddesinde «Ulaştırma Vekâletine bağlı olmak, hükmi 
şahsiyeti bulunmak ve bu kanunla 3460 sayılı kanuna göre idare ve mu
rakabe olunmak ve merkezi Ankara'da bulunmak üzere l(Türkiye Cum
huriyeti PTT tşletmesi) unvanlı bir teşekkül kurulmuştur» ve 3460 sa
yılı kanunun 2 nci maddesinde ise «bu kanun hükümlerine tabi teşek
küller, hükmi şahsiyeti haiz ve bu kanunla kendi hususi kanunları daire
sinde malî ve idari muhtariyete malik olmak ve o mesuliyetleri serma-
yeleriyle mahdut bulunmak üzere hususi hukuk hükümlerine göre idare 
olunur» denilmektedir. Bu esaslara göre PTT işletmesi hususi hukuk 
hükümlerine göre idare olunan ve ancak kendi Kuruluş Kanunundaki 
hususi hükümler uyarınca malî ve idari bakımdan muhtar bir kurumdur. 
6145 sayılı kanunun 1 inci maddesinde «bu kanunla, 3460 sayılı kanuna 
göre » denilmiş olması, bu İşletmenin hususi hukuk hükümleri 
dışında idare edileceği mânasına gelmeyip bunun «3460 sayılı kanun 
hükümlerine uygun olarak kurulmuş ve 6145 sayılı kanunla teşekkülü 
tamam'anmış bulunan bir müessese» olduğu mânasına gelmektedir. Esa
sen iktisadi devlet teşekküllerine ait özel kanunların hepsinde onların 
3460 sayılı kanunla kendi özel kanunlarına tabi oldukları belirtilmiştir. 
Şu halde, gerek kuruluş kanuniyle ve gerek bu teşekkülün bağlı olduğu 
3460 sayılı kanunun açık hükmü ile PTT İşletmesi hususi hukuk hüküm
lerine göre idare olunan bir müessesedir. 

B — Diğer taraftan 6145 sayılı Kuruluş Kanununun bu İşletmenin 
sermaye ve gelir kaynaklarını belirten malî hükümlere ait üçüncü bölü
münde bulunan 11 inci maddesinde «PTT ve müesseselerinin yapacağı iş 
ve hizmetler karşılığında alacağı ücretler, tarifelerle tesbit olunur. Iş ve 
hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamayacak hususlarda PTT 
özel anlaşmalar yapmağa ve ücretler tesbitine yetkilidir. Bu tarifeler ve 
ücretler Genel Müdürlükçe tesbit ve idare Meclisince tasdik olunur. 
Ancak; muhabere ve müraseleye ait âzami ücret tarifeleri ile âdi mektup, 
âdi telgraf ve âdi telefon cari ücret tarifeleri Ulaştırma Vekilinin tasvibi 
ile tekemmül eder» denilmektedir. Bu maddede h'zmetten faydalananlardan, 
bu faydalanma sebebiyle alınacak paranın bir İş karşılığı olarak ve 
«ücret» kelimesiyle anlatılmış bulunması, alınan paralara ait münase
betin dahi bir resim veya vergi mahiyetinde olmayıp hususi hukuk alanı 
içinde kaldığını göstermektedir. Ancak bu iş parasını tesbit eden tari
fenin bir idare makamının tasvibine bırakılmasına ilişkin hüküm, tarife 
gereğince alınan paraya âmme hukukuna ait bir alacak vasfını vermeğe 
kâfi değildir. Zira, bu hüküm işletmenin malî muvazenesini ilgilendiren 
bir konuyu murakabe altında bulundurmak ve intifa edenlerle işletme 
arasında çıkabilecek ücret uyuşmazlıklarına meydan vermemek, alına
cak karşılıkları genel esaslara bağlamak ve nihayet, işletmenin fertler 
aleyhine menfaat elde etmesi ihtimalini bertaraf etmek üzere konul
muştur. 

4/2/1340 tarihli Telgraf ve Telefon Kanununun 30 uncu maddesin
de telefon konuşmalarının kaç dakika sürebileceğini tesbit eden hüküm 
ile beraber abonelerden alınacak paraları ücret olarak adlandırılan bir 
takım hükümler konulmuş olması ve 876 sayılı Ankara Şehri Otomatik 
Telefon Kanununa da alınacak paralar hakkında ücret denilerek hüküm
ler konulmuş olması ve hatta bu kanunun 10 uncu maddesinde «isteni
len avans veya yeni abonman ücretini, idarece talep olunan tarihten iti

baren bir hafta zarfında tediye etmeyen resmî ve gayri resmî abonelerin 
mükâlemeleri kat ve bir ay sonra da mukavele münfesih addolunarak 
makine kaldırılır.» denilmiş bulunması kanun koyucu tarafından, abo
neden alınan paranın ücret ve taraflar arasındaki muamelenin ise akit 
olarak kabul edildiğini belirtmektedir. 

C — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Ticari işletme Kitabının 
tacir başlığını taşıyan birinci faslının iktisadi devlet teşekküllerini dahi 
hedef tutan ve (Hükmi şahıslar) başlıklı olan 18 inci maddesinin birinci 
fıkrasında '( Ticaret şirketleriyle, gayesine varmak için ticari bir işlet
me işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince hususi hu
kuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari şekilde işleti'mek 
üzere Devlet, belediye gibi âmme hükmi şahısları tarafından kurulan 
teşekkül ve müesseseler dahi tacir sayılırlar) hükmü ile bütün iktisadi 
devlet teşekküllerinin ve bu arada PTT İşletmesinin tacir olduğu kabul 
edilmiş, adı geçen fasıldaki 12 nci maddede ise «Aşağıda yazıh veya 
mahiyetçe bunlara benzeyen işlerle uğraşmak üzere kurulan müessese
ler; ticarethane sayılır» denildikten sonra maddenin 11 inci bendinde 
«Su, gaz ve elektrik dağıtma; telefon ve radyo ile haberleşme ve yayın» 
sözleriyle açıkça telefon işletmesinin ticarethane olduğu belirtilmiştir. 
Bu hukuki esaslar dahi taraflar arasındaki münasebetin bir hususi hu
kuk münasebeti olduğunu göstermektedir. 

D — Bütün bu kanun hükümlerinin birlikte gözönünde tutulması 
sonunda; iktisadi devlet teşekküllerinden biri olan PTT işletmesinin 
emeklilik gibi idari hükümlerle düzenlenmiş bulunan tasarrufları dışın
da kalan bir hizmet karşılığı ücrete İlişkin olan münasebetlerden doğma 
uyuşmazlıkların hususi hukuk hükümlerine dayanılarak çözülmesi ge
rekeceği sonucuna varılmaktadır. 

E — Tarifenin İdari bir tasarruf olduğu kabul edilse dahi, bu du
rum, taraflar arasındaki akde dayanan uyuşmazlığa idari bir dâva vas
fını vermek için kâfi değildir. Çünkü, davacı hiç bir zaman tarifenin 
İptali yani herkes için yürürlükten kaldırılması hakkında bir karar ve
rilmesini mahkemeden istemiş değildir. Davacının isteği, hukuki mahi
yetçe, alınan paranın tarifeye dayansa bile tarife hükmünün kanuna uy
gun bulunmaması itibariyle bu hükmün kendisi hakkında tatbik edil
memesi ve kanuna ve akde aykırı olarak alınmış bulunan paranın geri 
alınması isteğidir. Esas Teşkilât Kanununun 54 üncü maddesi gereğince 
ancak kanun hükümlerine tabi bulunan mahkemenin, tanzimi mahiyette 
bir İdari tasarruf olduğu ileri sürülen tarifedeki hükmün sırf gördüğü 
dâva bakımından mahiyetini incelemek ve hükmün kanuna uygun bu
lunmadığı neticesine varırsa sırf dâva bakımından tarife hükmü yerine» 
kanun hükmünü uygulamak ve tarife hükmünün kanun hükmüne uygum 
olması halinde de tarife hükmünü uygulamak kazaî vazifesine dahil bu
lunduğu cihetle böyle bir dâvaya bakmak mahkemenin vazifesi dışındâ  
sayılamaz. Belli bir fert hakkında Münakalât Vekâletince verilmiş bir 
idari kararın mevcut olması halinde bu karar şüphesiz mahkemece incele-
nemeyecek fakat bu durum dahi dâvanın esas itibariyle vazifeli bulunan 
mahkemenin vazifesizliğini kabul için kâfi bir hukukî sebep teşkil etme
yecek, nihayet, bir geciktirici mes'ele (meselei müstehire) söz konusu 
olabilecektir. 

Şu halde; hususi hukuk hükümlerine tabi ticari bir işletme nite
liğinde sayılan ve yaptığı hizmet karşılığında «Ücret» adiyle para alan ve 
yalnız hizmetinden faydalanmış olanları hedef tutarak onlarla münase
betlerini akit yoliyle düzenleyen bir müessesenin yaptığı ücret tarifesi
nin, yalnız idari makamca tasvip olunduğu esasına dayanılarak ücret 
uyuşmazlığının idari bir dâva olduğu kabul edilemez; bu itibarla Baş-
kanun Sözcülüğünün İsteği yerinde değildir ve reddolunmalıdır. 

Netice : Başkanun Sözcülüğünün isteğinin reddine 7/5/1960 tarihin
de ekseriyetle karar verildi. 

T a y i n l e r 
Başbakanlıktan : 
1 — Münhal bulunan Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti Âza-

hğma Vakıflar Umum Müdürü Orhan Çapçı'nın almakta bulunduğu 
2000+100 lira aylıkla tâyini tensip edilmiştir. 

2 — işbu Kararname Bakanlar Kurulunun 2 Haziran 1960 tarih ve 
5/11 sayılı Kararnamesinin 1 inci maddesine göre tanzim olunmuştur. 

Devlet Bakanı 
ŞEFİK İNAN 

Başbakanlıktan : 

1 — Münhal bulunan Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti Âza-
lığına PTT idare Meclisi Âzası Nuri Kınık'ın 2000 lira barem aylığı İle 
tâyini tensip edilmiştir. 

2 — işbu Kararname Bakanlar Kurulunun 2 Haziran 1960 tarih ve 
5/11 sayılı Kararnamesinin 1 inci maddesine göre tanzim olunmuştur. 

Devlet Bakanı 
ŞEFİK İNAN 
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Başbakanlıktan : 
1 — Başbakanlık Umumi Murakabe Heyetinde Âzalık görevini ted

vir etmekte bulunan 1750 f 250 lira barem aylıklı Danışman Muhip Emil'İn 
işgal eylemekte bulunduğu 1750 liralık Danışman kadrosunun kaldırıla
rak 2000 lira aylıklı Âzalık kadrosu ihdası suretiyle mezkûr kadroya 2000 
ı:ra aylıkla tâyini tensip edilmiştir. 

2 — İşbu Kararname Bakanlar Kurulunun 2 Haziran 1960 tarih ve 
5/11 sayılı Kararnamesinin 1 inci maddesine göre tanzim olunmuştur. 

Devlet Bakanı 
ŞEFİK İNAN 
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1 — Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Necmi özkazanç'ın, Başbakanlık 
Umumi Murakabe Heyetinde 2000 lira aylıklı bir Âzalık ihdası suretiyle 
mezkûr kadroya 2000 lira aylıkla tâyini tensip edilmiştir. 

2 — İşbu Kararname Bakanlar Kurulunun 2 Haziran 1960 tarih ve 
5/11 sayılı Kararnamesinin 1 inci maddesine göre tanzim olunmuştur. 

Devlet Bakanı 
ŞEFİK İNAN 

Adalet Bakanlığından : 
2000 lira maaşla Çerkeş Ceza Hâkimliğine Adana Ağır Ceza Mah

kemesi Başkanı 6276 Şamma Dura, 
2000 lira maaşla Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğine Zile Hâkimi 

7132 Zahit Özbulak, 
2000 lira maaşla Gaziantep C. Savcılığına Balıkesir C. Savcısı 7783 

Mehmet Ün ver, 
1750 lira maaşla Kars C. Savcılığına Yozgat C. Savcısı 6343 Meh

met Hilmi Ünal, 
1750 lira maaşla Bergama Hâkimliğine Bursa C. Savcısı 6551 Fahri 

Kazan, 
1750 lira maaşla Adapazarı C. Savcılığına Mardin Ağır Ceza Mah

kemesi eski Başkanı 6994 Mehmet Seyfullah Oygen, 
1750 lira maaşla Zonguldak C. Savcılığına İstanbul C. Savcısı 7122 

Sebati Yalçın, 
1750 lira maaşla İstanbul Hâkimliğine Zeytinburnu Hukuk Hâkimi 

7412 Mehmet Alaybayoğlu, 
1750 lira maaşla Ankara C. Savcılığına Ankara Hâkimi 7451 Meh

met Sami Arkan, 
1750 lira maaşla Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğine Akşehir C. 

Savcısı 7810 Hasan Kemal Çiçekoğlu, 
1750 lira maaşla Afyon C. Savcılığına Ordu C. Savcısı 8290 Salâ-

tıattin Ersöz, 
1500 lira maaşla Kütahya C. Savcılığına Kastamonu C. Savcısı 7021 

Refet Çalıkoğlu, 
1500 lira maaşla Balıkesir C. Savcılığına Kocaeli C. Savcısı 7196 Hü

seyin Rebii Aktürk, 
1500 lira maaşla Ankara Hâkimliğine Safranbolu Hukuk Hâkimi 

"7478 Ahmet Salih Çebl, 
1500 lira maaşla Denizli C. Savcılığına Eskişehir C. Savcısı 7489 

Eecep Erkilet, 
1500 lira maaşla Adana C. Savcılığına Aydın C. Savcısı 7607 Ahmet 

•Nuri Sangar, 
1500 lira mır-Ia Çorum C. Savcılığına Adapazarı C. Savcısı 7761 

Mehmet Kâmil özer, 
1500 lira maaşla Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğine Hatay Ağır 

Ceza Mahkemesi Üyesi 7881 Ahmet Oskay, 
1500 lira maaşla Aksaray C. Savcılığına Denizli C. Savcısı 7904 Sü

leyman Öğüt, 
1500 lira 'naaşla Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine Bursa Hâ

kimi 8054 Hatice Nihal Demirel, 
1500 lira mıaşla Ankara Hâkimliğine Kastamonu Asliye Hukuk 

Hâkimi 8397 Ahmet Lütfi Musluoğlu, 
1500 lira maaşla Bingöl Ceza Hâkimliğine Hatay Asliye Ceza Hâ

kimi 8437 Ahmet Raslm Türker, 
1500 lira maaşla Burdur Ceza Hâkimliğine Bitlis Hâkimi 8455 Ek

rem Affan Aksel, 
1250 lira maaşla Meriç Hâkimliğine Keleş Hâkimi 7878 Cevdet Sü

mer, 

1250 lira maaşla Hatay C. Savcılığına Kütahya C. Savcısı 8237 M 
Hurşit Erdal, 

1250 lira maaşla Akşehir C. Savcılığına Adana C. Savcısı 8477 Ömer 
Aluçluoğlu, 

1250 lira maaşla Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğine Hatay Ağır 
Ceza Mahkemesi Üyesi 8508 Mehmet Tunalı, 

1250 lira maaşla Bursa C. Savcılığına Kayseri C. Savcısı 8515 Bur-
hanettin Damar, 

1250 lira maaşla Ordu Sulh Hâkimliğine Gaziantep C. Savcısı 8520 
İsmail Oktay, 

1250 lira maaşla Şebinkarahisar C. Savcılığına Antalya C. Savcısı 
8575 Mehmet Emin Arda, 

1250 lira maaşla Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğine Bakırköy 
Hukuk Hâkimi 8578 Müeyyet Akman, 

1250 lira maaşla Elâzığ C. Savcılığına Çorum C. Savcısı 8607 Ali 
Kemal Saygaç, 

1250 lira maaşla Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğine Kadıköy C. 
Savcısı 9364 İsmail İlhan Duru, 

1250 lira maaşla Ankara C. Savcı Yardımcılığına Aksaray C. Sav
cısı 9522 Orhan Necdet Erdoğan, 

1250 lira maaşla Yozgat C. Savcılığına Afyon C. Savcısı 9596 Mah
mut Şevket Tümer, 

1250 lira maaşla Mardin C. Savcılığına Nazilli C. Savcısı 9644 Hü
seyin Hüsnü Okan, 

1250 lira maaşla Zeytinburnu Hukuk Hâkimliğine Zeytinburnu Sorgu 
Hâkimi 9704 Hüseyin Hakkı Molvalıoğlu, 

1250 lira maaşla Antalya C. Savcılığına Urfa C. Savcısı 9745 Ahmet 
Pertev Savaşçıoğlu, 

1250 lira maaşla Gürün Sulh Hâkimliğine Kars C. Savcısı 9755 Mu
hittin Özdemiroğlu, 

1100 lira maaşla Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğine Şebinkarahi
sar C. Savcısı 9287 Ahmet Talât Saatçıkırksekiz, 

1100 lira maaşla Yargıtay Raportörlüğüne Ordu Sulh Hâkimi 9866 
Suat Aydınlıyım, 

1100 lira maaşla Keşap C. Savcılığına Pınarbaşı C. Savcısı 10232 
Sebahattin Akdağ, 

1100 lira maaşla Kastamonu C. Savcılığına Elâzığ C. Savcısı 10295 
Mehmet Ali Sayan, 

1100 lira maaşla Gaziantep C. Savcı Yardımcılığına İskenderun C. 
Savcısı 10299 Halil Ağar, 

950 lira maaşla Keleş Hâkimliğine Kulu Hâkimi 9100 Mehmet Müm
taz özata, 

950 lira maaşla Uşak Sulh Hâkimliğine Susurluk eski Hâkimi 10003 
Hızır Akbaş, 

950 lira maaşla Ordu C. Savcılığına Zonguldak C. Savcı Yardımcısı 
10080 Mehmet Güler, 

950 lira maaşla Kocaeli C. Savcılığına Uşak C. Savcısı 10378 Mu
zaffer Erdem, 

950 lira maaşla Düzce Sulh Hâkimliğine Buldan Hukuk Hâkimi 
10417 Ahmet Sait Erenler, 

950 lira maaşla Ankara C. Savcı Yardımcılığına Çorum C. Savcı 
Yardımcısı 10505 Ahmet Kudbettin Akkan, 

950 lira maaşla Uşak C. Savcılığına Mardin C. Savcısı 10574 Fah
rettin Sacit Uz, 

950 lira maaşla Ankara C. Savcı Yardımcılığına Ayaş C. Savcısı 
10760 İrfan Akça, 

950 lira maaşla Sapanca Hâkimliğine Sapanca Sulh Hâkimi 10817 
Mustafa Kemal Bilgiç, 

950 lira maaşla Turgutlu C. Savcılığına Zile C. Savcısı 10918 Ahmet 
Nüsret Toscu, 

950 lira maaşla Bursa Hâkimliğine İnegöl Sulh Hâkimi 10941 Seyit 
Haydar Karakaş, 

950 lira maaşla Eğridir Sorgu Hâkimliğine Düzce Sulh Hâkimi 
10959 Mustafa Baykaş, 

950 lira maaşla İstanbul Sulh Hâkimliğine Düzce Sulh Hâkimi 
13998 M. Hicabi Fıratlı, 

800 lira maaşla Sapanca Sorgu Hâkimliğine Bayramiç Hâkimi 10896 
Abdullah Güner, 

800 lira maaşla Gemlik Sorgu Hâkimliğine Kastamonu C. Savcı 
Yardımcısı 10937 Fehmi Çullas, 

800 lira maaşla Birecik C. Savcılığına Enez C. Savcısı 11055 Yusuf 
İlhan, 

800 lira maaşla Ünye Sulh Hâkimliğine Fındıklı C. Savcısı 11093 
Şükrü Tezcan, 
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800 lira maaşla İstanbul C. Savcı Yardımcılığına Bigadiç C. Savcısı 
11154 Abdulfeyyaz Şevki Ünalır, 

800 lira maaşla Söğüt Sorgu Hâkimliğine Çorlu C. Savcısı 11139 Nu
rettin Kılıçreis, 

800 lira maaşla Zeytinburnu Ceza Hâkimliğine Ünye Hukuk Hâkimi 
11235 Ömer Faik Özalp, 

800 lira maaşla Manisa C. Savcı Başyardımcıhğına Gümüşane C. 
Savcısı 11398 Ahmet Nadir Yüzbaşıoğlu, 

800 lira maaşla Ankara C. Savcı Yardımcılığına C. Başsavcı Yar
dımcısı 11743 Ahmet Bülent Akmanlar, 

800 lira maaşla Gezici Arazi Kadastrosu Hâkimliğine Alaca Ceza 
Hâkimi 11777 Mehmet Tosyalı, 

800 lira maaşla Vezirköprü C. Savcı Yardımcılığına Ankara C. 
Savcı Yardımcısı 13728 Lâtif Yalçın, 

700 lira maaşla Çumra C. Savcı Yardımcılığına Kulu C. Savcı Yar
dımcısı 10969 Hayri Günaydın, 

700 lira maaşla Savaştepe Hâkimliğine Yenice Hâkimi 11468 Fey
yaz Oral, 

700 lira maaşla Sapanca C. Savcılığına Malkara Hukuk Hâkimi 
11674 İbrahim Fahrettin Balcı, 

700 lira m a a ş l a Havsa Hâkimliğine Çumra C. Savcısı 11944 Adnan 
Altan Özöğütcü, 

700 lira maaşla Zeytinburnu Sorgu Hâkimliğine Bandırma C. Savcı 
Yardımcısı 12142 Orhan Çapan, 

700 lira maaşla Banaz Sorgu Hâkimliğine Birecik C. Savcısı 12276 
Tuşa Çekemoğlu, 

700 lira maaşla Keleş C. Savcılığına Hassa C. Savcısı 12339 Fevzi 
Karabekir, 

700 lira maaşla Eskipazar Sorgu Hâkimliğine Çumra Sorgu Hâkimi 
12371 Duran İhsan Kıratlı, 

700 lira m a a ş l a Yargıtay Raportörlüğüne Gemlik Sorgu Hâkimi 
12784 K . Oğuz Çeliktin, 

700 lira maaşla Çal Sulh Hâkimliğine Mut Sorgu Hâkimi 12785 Ha
lim Çıklaçevik, 

700 lira maaşla Yatağan Sorgu Hâkimliğine Ermenek Hâkim Yar
dımcısı 14093 Leman Yetkin, 

600 lira maaşla Çifteler C. Savcı Yardımcılığına Arpaçay C. Savcı 
Yardımcısı 10890 Macit Terzioğlu, 

600 lira maaşla Vezirköprü Hâkim Yardımcılığına Pınarbaşı Hâkim 
Yardımcısı 12563 Ahmet İhsan Manisalıoğlu, 

600 lira maaşla Ermenak Hâkim Yardımcılığına Altıntaş Hâkim 
Yardımcısı 12865 Hasan Arıcan, 

600 lira maaşla Altıntaş Sorgu Hâkimliğine Yeşilhisar C. Savcı Yar
dımcısı 12976 Saim Dinçaslan, 

600 lira maaşla İsparta Hâkim Yardımcılığına Artvin Hâkim Yar
dımcısı 13038 Gülsevim Vural, 

600 lira maaşla Göynücek Sorgu Hâkimliğine Nusaybin C. Savcı 
Yardımcısı 13314 Reşit Zengin, 

600 lira maaşla Yenice Hâkim Yardımcılığına Dicle Hâkim Yar
dımcısı 13322 Mustafa Vasıf Ersoy, 

600 lira maaşla Pozantı Sorgu Hâkimliğine Araban Hâkim Yar
dımcısı 13343 Edip Nihat Çelik, 

600 lira maaşla Kulu C. Savcı Yardımcılığına Eleşkirt C. Savcı Yar
dımcısı 13350 Necmettin Besni, 

600 lira maaşla Köyceğiz Sorgu Hâkimliğine Tutak Hâkim Yardım
cısı 13382 Fikret öney, 

600 lira maaşla Hopa Sorgu Hâkimliğine Selim Hâkim Yardımcısı 
13423 Mehmet Ali Bakır, 

600 lira maaşla Kozan Sorgu Hâkimliğine Sarıkamış C. Savcı Yar
dımcısı 13536 Halit Koçulu, 

600 lira maaşla Gediz Sorgu Hâkimliğine İmranlı Hâkim Yardımcısı 
13561 Şerafettin Canpolat, 

600 lira maaşla Çatalzeytin Sorgu Hâkimliğine Kaş C. Savcı Yar
dımcısı 14301 Orhan Çelik Yardım, 

500 lira maaşla Çumra Hâkim Yardımcılığına Çelikhan Hâkim Yar
dımcısı 13775 Orhan Atillâ Şeşen, 

500 lira maaşla Karahallı C. Savcı Yardımcılığına Malazgirt C. 
Savcı Yardımcısı 13.785 Yusuf Gönen, 

500 lira maaşla Bismil Sorgu Hâkimliğine Karayazı Hâkim Yardım
cısı 13801 Adil özdoğan'ın; 

Tâyinleri Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararının 
birinci maddesiyle verilen yetkiye müsteniden tensip edilmiştir. 

5/7/1960 
Adalet Bakanı 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK Dr. 

TEBLIĞ 
Maliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 14 sayılı Karara mütaallik Tebliğ 
Sayı: 61 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 14 sayılı karara mü
taallik 45 sayılı tebliğin 1 inci maddesinde aşağıdaki değişiklikler ya
pılmıştır : 

Madde 1 — Birinci maddenin £a) fıkrasının son ibaresi yerine 

«. . . ABD doları veya konvertibl APA dövizi veya anlaşma hesapların
dan» ibaresi konulmuştur. 

Madde 2 — Birinci maddenin (c) fıkrasının son ibaresi «... ABD 
doları veya konvertibl APA dövizleriyle» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 3 — İşbu tebliğ neşri tarihinde mer'iyete girer. 

ILÂNLAR 
İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan : 

Dört aded komple deniz motoru kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 9 6 1 . 0 3 2 lira muvakkat teminatı 4 2 . 1 9 1 lira 
28 kuruştur. Eksiltme 2 1 / 7 / 1 9 6 0 Perşembe günü saat 1 5 te Galata Çinili 
Rıhtım Han ikinci kattaki Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının 
en geç eksiltme günü saat 1 4 e kadar Komisyona verilmesi lâzımdır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. Buna ait proje ve şartname mesai 
saatleri dâhilinde her gün Komisyonda görülebileceği gibi 4 8 lira muka
bilinde alınabilir. 

2715 / 4-3 

Sürmene Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
1960/19 
Davacı Sürmene'nin Kemerli Köyünden Mevlüt kızı ve Hüseyin 

ö z m a n eşi Mahiye özman'ın dâvâlı kocası Şevki oğlu Hüseyin ö z m a n 
aleyhine açmış bulunduğu nafaka dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlı Hüseyin Özman'ın adresi meçhul olduğundan davetiye ken
disine tebliğ edilmediği cihetle dâvâlıya davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebligat icrasına ve duruşmanın 15/7/1960 Cuma günü saat 10 a 
bırakıldığı ilân olunur. 

2718 
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Ankara Yüksek öğretmen Okulu Müdürlüğünden 

Satm alınacak malın 
C i n s i 

Kasap buz dolabı 
Ev buz dolabı 
Çamaşır yıkama makinası 

Miktarı 
Aded 

1 
1 
3 

Beher adedinin 
muhammen bedeli 

Lira 
10.700 
5.500 
2.250 

Tutarı 
Lira 
10.700 
5.500 
6.750 

Toplam 22.950 
1 — Okulumuz ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı açıklanan üç 

kalem eşya kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — İhalesi : 30 Temmuz 1900 tarihinde Cumartesi günü saat 11.00 

de Ankara Yüksek öğretmen Okulu binasında yapılacaktır. 
3 — Şartname ve vasıfları hergün mesai saatleri içinde okulda gö

rülebilir. 
4 — Geçici teminatı (1.721,50) liradır. 
5 — İhaleye iştirak edeceklerin teminat makbuzları ve 1960 yılı ti

caret odası vesikalariyle birlikte kapah zarflarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona teslim etmeleri lâzımdır. Postadaki gecikme
ler kabul edilmez. 

2829 / 4-1 

Ankara Doğumevi Baştabipliğinden : 
1 — Ankara Doğumevinin 1960 malî yılının ihtiyacı olan 48 (Kırk 

sekiz) kalem ilâç |(2) ton pamuk, 20.000 metre gaz hydrofil ve 8 kalem 
sıhhi malzeme olmak üzere dört grup halinde kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Eksiltme ve İhaleleri aşağıda yazılı gün ve saatlerde grup sı
rasına göre Ankara Doğumevinde toplanacak Komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 — İsteklilerin tekliflerini ve 2490 sayılı kanunda açıklanmış olan 
vesikaları havi, keza aynı kanuna uygun şekildeki kapah zarflarını iha
leden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyona teslimleri lâzım ge
lir. Posta ile gönderilecek tekliflerin iadeli taahhütlü olarak gönderilme
lidir. ı(Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz) 

4 — Bu işe ait şartnameler Ankara Doğumevi Baştabipliğinden ve 
İstanbul'da Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden parasız olarak 
alınabilir. 
Grup No. 

1 
2 

3 

4 

Tarih 
Muh. tutarı G. teminatı Saat Miktar ve cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

1 Ağustos 1960 
» » » 

10.10 48 kalem ilâç 10,30 20.C00 metre gaz hydrofil 11,00 2 ton pamuk hydrofil 
11,30 8 kalem sıhhi malzeme 

63.896 20 
25.000 00 
30.000 00 

4.444 85 
1.875 00 
2.250 00 

21.727 50 1.629 75 
2815 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 
Bakanlığımız ihtiyacı İçin yetmlşüç aded muhtelif ebat, volt ve 

amperde akümülâtör satın alınacaktır. 
Akümülâtörlerin tamamının muhammen bedeli (19.600,—) |(On-

dokuzbin altıyüz) lira, geçici teminatı (1.470,—) ((Bindörtyüz yetmiş) 
Uradır. 

Eksiltme 18/7/1960 Pazartesi günü saat (15.00) de Bakanlık Mal
zeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunda ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Bu *lşe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü İle İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine ka
dar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2667 / 4-4 

1 — Memleketimizin garb bölgesinde bir mahallin su temini işi 
İhaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşin tahmin edilen bedeli 944.144,00 Tl. dır. 

3 — İşin 1961 Mart sonuna kadar bitirilmesi istenmektedir. 
4 — Taliplerin form almak üzere 9 Temmuz 1960 gününden itiba

ren aşağıdaki adrese müracaatları ve doldurulmuş olan formları 5 Ağus
tos 1960 günü saat 17.00 ye kadar aynı adrese vermiş bulunmaları 
gereklidir. 

5 — Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz, 
ilân olunur. 
Adres : Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği 

Atatürk Bulvarı No. 222 - Kavaklıdere - Ankara 
2740/3-2̂  

1. Bir meydanda akaryakıt ve meydan tesisleri inşaatı yaptırıla
caktır. 

2. Yapılacak iş akaryakıt depolan, su deposu, hangar ve muhtelif 
binalar, su tevzi şebekesi, kanalizasyon, çevre ve emniyet tel örgüleridir. 

3. Yapılacak işin muhammen bedeli £. 297.000,— ingiliz lirasıdır. 
4. Bu veya buna mümasil işleri yapmış olan firma veya firma 

grupları, ehliyet verilmesine esas olacak formları, Hava Meydanları ve 
Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği, Atatürk Bulvarı No: 222, Kavaklı
dere - Ankara adresinden 13/7/1960 tarihinden itibaren bizzat veya ka
nuni temsilcileri vasıtası ile temin edeceklerdir. 

5. Formların doldurulmuş olarak tevdi müddeti 3/8/1969 günü saat 
17 de son bulacaktır. 

6. İşbu ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 
2778 / 3-1 

Bakanlığımız ihtiyacı için (37) kalem Ford Station Wagon yedek 
parçası satın alınacaktır. 

Yedek parçaların muhammen bedeli (22.250,—) lira olup geçici te
minatı (1668.75) liradır. 

Eksiltme 29/7/1960 Cuma günü saat 11 de Bakanlık Malzeme Mü
dürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe alt şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Ba
yındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine ka
dar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler muteber değildir. 
2849 / 4-1 

Adalet Bakanlığından : 
Münhal Noterlik 

1959 yılı gayrisafi geliri 11645 lira 18 kuruş olan Uzunköprü Noter
liği münhaldir. 

Noterlik Kanunu'nun 7 ve 9 uncu maddelerindeki vasıfları haiz ta
liplerin evrakı müsbiteleri ile birlikte bir ay zarfında Adalet Bakanlı
ğına müracaatları ilân olunur. 

2739 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

M. 
C i n s i Miktarı 

fiyatı 
Lira 

Yemek çatalı 
> kaşığı 

Eşofman 

5.000 Aded 
15.000 » 

400 Takım 

3 1 

37 

M. Tem. İhale gün ve 
Lira saati 

4.250 2/8/1960 Salı 15.30 

1.110 2/8/1960 Salı 11.00 
Jandarma birlikleri ihtiyacı için yukarıda yazılı İki kalem eşya ev

saf ve şartnamesine uygun olmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur, ihaleleri Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu binasında 
yapılacaktır. Bunlara ait şartnameler İstanbul, İzmir ve Ankara Jandar
ma Satınalma Komisyonlarında görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesika, muvakkat teminat, ticaret odası cüzdan
larını havi kapalı zarf teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve
line yani, çatal ve kaşık için saat 14,30 a ve eşofman İçin saat 10.00 a ka
dar Komisyona vermeleri İlân olunur. 

2816 / 4-1 
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Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden : 
1 — Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdunun (121.290,45) lira 

keşif bedelli ilâve inşaat ikmal ve kalorifer tesisatı işi kapalı zarf usulü 
ile yaptırılacaktır. 

2 — Keşif, şartname ve plânlar her gün mesai saatleri içinde okulda 
görülebilir. 

3 — Eksiltme ve ihalesi 30/7/1960 Cumartesi günü saat 11 de An
kara Körler Okulu binasında toplanacak olan Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 — Muvakkat teminat (7.314,52) liradır. 
5 — isteklilerin bu çeşit iş yaptıklarına dair belge ibraz etmeleri 

şarttır. 
6 — isteklilerin 30/7/1960 Cumartesi günü saat (10) a kadar teklif 

mektuplarını kanuni belgeleriyle birlikte okulda bulunan komisyona ver
meleri ilân olunur. 

2810 / 4-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Umum Müdürlüğünden : 
(Almanca Mütercim alınacaktır) 

Şirketimiz Merkez Teşkilâtı ihtiyacı için Almanca diline bihakkın 
vakıf bir Mütercim alınacaktır. 

Ayrıca Fransızca bilenler tercih olunur. 
Alınacak elemanın. Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde Leshi 

olunan vasıfları haiz olması ve şirketimizce yapılacak ehliyet imtihanın 
da başarı göstermesi şarttır. 

Taliplerin şartlarımızı öğrenmek üzere âzami 14/7/1960 Perşembe 
günü saat 18 e kadar Şirketimize müracaatları ilân olunur. 

2788 / 4-4 

Edremit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
960/57 
Kazamızda Mustafa Önal vekili Avukat Rauf Özkök tarafından 

Giresun Hamurlu Köyünden Emine önal aleyhine açtığı boşanma dâva
sının yapılan muhakemesinde : 

Adresinde bulunamadığından ve adına ilânen davetiye de tebliğ edil
miş olmasından gelmiyerek hakkındaki gıyap kararının da ilânen tebli
ğine karar verilmiş olması sebebiyle muhakemenin bırakıldığı 19/7/1960 
saat 10 da muhakemeye gelmesi hakkında gıyap kararı ilânen tebliğ 
olunur. 

2804 /1-1 

Kâhta Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

957/7 
Hükümlü : Abuzer Alper Abdullah oğlu 340 doğumlu Ayşeden 

doğma Adıyaman Vilâyeti Samsat Kazasına bağlı Ayno Köyünden olup 
halen adresi meçhul 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 31/12/1956 
Hüküm tarihi : 2/7/1957 
Hüküm numarası : 957/54 
Hüküm : Kâhta Asliye Ceza Mahkemesince T. C. K. nunun 492/1, 

522, 525 maddeleri gereğince bir sene hapis cezası ve bir sene de emni
yeti umumiye nezaretinde bulundurulması, Borçlar Kanununun 42 ve müta-
akip maddeleri gereğince 500 lira tazminatın maznundan alınarak mü-
dahile verilmesi, ile 1825 kuruş mahkeme harcı, 2000 kuruş nispi hare, 
3120 kuruş suç üstünden ödenen keşif masrafı ile 865 kuruş posta gider
leri alınmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda suçu ve bilinen adresi yazılı Abuzer Alper bütün arama
lara rağmen bulunamadığı ve adresi de meçhul olduğu, anlaşıldığından 
hakkında verilen gıyabi mahkûmiyet hükmünü 15 gün zarfında temyiz 
edebileceği, aksi halde işbu temyiz hakkının sakıt olacağı ilânen tebliğ 
olunur. 

2650 

Vize icra Memurluğundan : 

960/314 
Vize'nin Kılız; 1 Ağaç K. den Maksut Çmgar'a 2600 lira icra mas

rafları ve ücreti vekâlet ödemeğe borçlu Şaban Oğur ve Cemil Balta'ya 
çıkarılan ödeme emri ve ihtiyati haciz zabıt varakasına borçlulardan Ce
mal Balta'nm gösterilen Sinop - Karasu Kazası Yeni Köyündeki adre
sinde olmayıp semti meçhule gittiği ve tanıyan kimse olmadığına dair 
verilen meşruhat üzerine Vize icra Tetkik Mercii Hâkimliğince borçluya 
ödeme emri ve ihtiyati haciz zabıt varakasının ilânen tebliğine karar 
verilmiştir. 

işbu ilânın neşri tarihinden itibaren yapılan hacze ve takibe karşı 
bir diyeceğiniz varsa yedi gün içinde icra Dairesine müracaatla bildir
meniz aksi takdirde hakkınızda takibin kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ 
olunur. 

2723 

Elbistan icra Memurluğundan : 
(Gayrimenkul satış İlânı) 

Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinden Abdullah oğlu Kadir inceye mas
rafla birlikte 1700 liraya borçlu aynı mahalleden ölü Hüseyin oğlu Ali 
Doguç hakkında yapılan icra takibinde iştirak halinde mülkiyet bulu
nan Gayrimenkuldeki borçlu hissesine haciz vaz'ı için alacaklıya verilen 
salâhiyete binaen taksim ve şüyuun izalesi hakkında açmış olduğu dâva 
sonunda : Elbistan tapusunun Ekim 1956 tarih ve 4 No. da mukayyet 
gayrimenkulun hissedarlar adedine göre taksimi kabil olmadığından sa
tılarak şüyuun izalesine dair Elbistan Sulh Hukuk Mahkemesinden ve
rilen 30/5/1958 tarihli karar Yüksek Temyiz Mahkemesince tasdik edil
mek suretiyle kesinleştiği gibi hissedarlardan Mehmet Doguç ve borçlu 
Ali Doguç'un şikâyetlerinin reddine dair Elbistan icra Tetkik Merciinin 
18/7/1959 tarihli kararı adları geçen mütaarrızlar tarafından temyiz 
edilmişse de icra ve iflâs Dairesinin 19/10/1959 tarih ve 5583/5568 sayılı 
ilâmiyle tasdik edilmiş ve yeniden açık artırmaya çıkarılması üzerine 
yine hissedarlardan Mehmet Doguç ve Ali Doguç tarafından vuku bulan 
şikâyetlerin reddine mütedair merciliğin 20/2/1960 tarihli kararı aleyhine 
tekrar temyiz etmişlerse de bu kararda Dairei mahsusasının 15/4/1960 ta
rih ve 2695/2696 sayılı karariyle tasdik edilmekle tekrar açık artırmaya 
çıkarılmıştır. 

Ancak dâvah hissedarlardan Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinden ölü 
Hüseyin Doguç oğlu Ahmet Zeki Doguç'un mahkemece tebligata salih 
adresi tesbit edilememiş olduğundan buna ait davetiye ve gıyap karar
ları gazete ile ilânen yapılmış bulunduğundan H. U. M. Kanununun 141 
ve 142 nci maddeleri gereğince salahiyetli mahkemeden alınan 6/1/1960 
tarihli karara teban dâvah ve hissedar Ahmet Zeki Doguç hakkındaki 
gayrimenkul açık artırma ilânının da Resmî Gazete ile ilânen tebliğine 
satış memurluğumuzca karar verilmiştir. 

Gayrimenkulun evsafı : Evvelce ev İken Belediyece yıktırılmış olan 
bfr ev arsası ile 7 dükkân, bir yazıhane, bir ambardan ibaret olup yirmi 
iki bin lira muhammen kıymetlidir. Dükkânlar kerpiç duvarlı darabaları 
tahta, üzeri topraktır. 

Bu işe ait şartname 27/6/1960 gününden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açıktır. 

1 — Birinci açık artırma 15/8/1960 Pazartesi günü saat 9,15 e ka
dar Elbistan icra Dairesinde icra kılınacaktır. Muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde isteklisine ihale edilecektir. Bul
madığı veya hiç istekli çıkmadığı takdirde satış 10 gün temdit olunarak 
2 nci açık artırma 25/8/1960 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılarak 
en çok artırana ihalesi yapılacaktır. 

2 — Artırmaya iştirak edenlerin muhammen kıymetinin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey akçası veya millî bir banka mektubu ibrazı şarttır. 

3 — ihale bedeli peşindir, icabında müşteriye yirmi günü geçmemek 
üzere mehil verilir, ihale bedeli müşteri tarafından müddetinde ödenme
diği takdirde icra ve iflâs Kanununun 133 üncü maddesi ahkâmı tatbik 
olunur. 

4 — ihale tarihine kadar varsa vergi borçları hissedarlarına ait 
olup belediye tellaliye resmile ihale karar puju müşteriye aittir. Daha 
fazla malûmat almak isteyenlerin 959/3 No. lu izalei şüyu dosyasına ve 
memuriyetimize müracatları ve satış gün ve saatinde hazır bulunmaları 
lüzumu ilân olunur. 

2697 
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Sanayi Bakanlığından : 
13425-13426 numaralı marka ilmühaberinde kayıtlı bulunan bütün 

markalann sahibi yalnız 13425 sayılı marka üzerindeki bütün hak ve 
vecibelerini «/Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti kanunları mucibince mü
teşekkil Gramofon Limited Şirketi» ne devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-1 

23835 numaralı marka ilmühaberinin sahibi ticaret unvanını 28/9/1959 
tarihinden itibaren «The Standard Motor Company Limited» olarak de
ğiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-2 

16912 sayılı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün hak 
ve vecibelerini «İngiltere'de, Fabrikatör ve Tüccar Aspro-Nicholas Limi
ted» e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-3 

(Resmi Gazete) 

8339 jnumaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «Amerika'da, New Jersey Eyaleti Kanunları mucibince 
müteşekkil Fabrikatör ve Tüccar United States Rubber Company» e 
devretmiştir. 

Keyfiyet ilân Olunur. 
2750-4 

9730 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «Amerika'da, Delaware Eyaleti Kanunları mucibince j 
toptan içki bayii Schenley Industries, Inc.» e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-5 

8471 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «Amerika'da, Delaware Eyaleti Kanunları mucibince 
müteşekkil toptan içki bayü Schenley Industries, Inc.» e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750- S 

8933 numaralı marka ilmühaberinin sahibi 1/10/1957 tarihinde «The 
Pfaudler Co.» ile birleşerek The Pfaudler Co. Firmasını meydana getir
diği ve yeni Şirketin de ticaret unvanı «Pfaudler Permutit Inc» olarak 
değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-7 

Sanayi Bakanlığından 
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10730 numaralı marka ilmühaberinin sahibi 1/10/1957 tarihinde «The 
Pfaudler Co.» ile birleşerek «The Pfaudler Co.» Firmasını meydana ge
tirdiği ve yeni Şirketin de ticaret unvanı «Pfaudler Permutit Inc» olarak 
değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-8 

24072 ve 24200 numaralı marka ilmühaberlerinin sahibi imalâtçı ve 
tüccar «Société Monsavon L'Oreal 3- A» in markaların üzerindeki kul
lanma hakkını «Türkiye'de Raylan Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi» ne 
vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-9 

23154 sayılı marka İlmühaberi sahibinin ticaret unvanı «Sukyas 
Agbulut ve Ortaklan Kolektif Şirketi» olarak değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-10 

18575 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «İstanbul'da, Halil Altıer ve Mehmet Ertok Kolektif 
Şirketi» ne devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-11 

18842-18843 ve 22155 numaralı marka ilmühaberlerinin sahipleri 
markalann üzerindeki bütün hak ve vecibelerini izmir'de, şarap imaliyle 
meşgul Erdoğan Ersen» e devretmişlerdir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-12 

15144 numaralı marka ilmühaberinde bulunan eşya listesi meya-
mna «Cep ve masa çakmakları» ilâve edilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750113 

13810 sayılı marka ilmühaberinin .sahibinin ticari adresi «Ameri
ka'da, New York Eyaleti, New York şenri, 40 West 40 The Street» olarak 
değiştirildiği hem de marka ilmühaberindekl eşya listesi meyanına ilişik 
eşya listesi ilâve edilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-14 

16785 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bü
tün hak ve vecibelerini «ingiltere'de, Fabrikatör ve Tüccar Aspro-Nicholas 
Limited» e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-15 

22239 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka 'üzerindeki bü
tün hak ve vecibelerini «Panama'da, Société Stiva Pour, L'Exploitation 
De Produits Spécialises» e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-16 

22256 numaralı marka ilmühaberinin sahibi '24/7/1959 tarihinde 
«Instandry Products Inc» ile birleşerek Speedry Chemical Products Inc» 
firmasını meydana getirmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2750-17 

Fatsa Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
959/50 
Şadiye öcal vekili Avukat İsmet Altuntaş tarafından Kadıncık Kö

yünden Dursun öztekin ve arkadaşları aleyhine ikame olunan taksim dâ
vasından dolayı : 

Kumru Kazasının Çokdeğirmentürk Köyünden Dursun oğlu Meh
met Tozun'un adresi bulunamadığından ilânen gıyap kararı tebliğine ka
rar verilmiştir. 

Karar dairesinde adı geçen Mehmet Tozun duruşmanın bırakıldığı 
21/7/1960 tarihinde saat 9 da Fatsa Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunması veya mazeretini bildirir vesaik göndermesi veyahut da kendi
sini temsilen bir vekil bulundurması gıyap karan yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

2759 

Aksaray Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
Ölü Yakup Teke veresesinden karısı Ayşe ve Mehmet Teke, Tür

kân öztürk, Salime Akbaş vekili Avukat ismail Başerdem tarafından 
Süleyman varislerinden Abdullah Teke ve 35 arkadaşı aleyhlerine 
açılan alacak dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Rasim Doğru'nun ikametgâhı, meskeni ve iş yeri ya
pılan tahkikat neticesinde bulunamamış ve adresi meçhul olduğundan 
dâva arzuhalinin Rasim Doğru'ya gazete ile ilânen tebliğine karar ve
rilmiş duruşmasında 9/5/1960 günü saat 9 a bırakıldığı halde duruşmaya 
gelmemiş hakkında çıkarılan gıyap kararurn da gazete ile ilânen tebli
ğine karar verilmiş olup duruşması da 4/10/1960 gününe bırakılmış ol
makla gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2758 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : 
M a r m a r a Petroleum Corporation Şirketi, aşağıda müfredatı göste

rilen 4 aded petrol arama ruhsatnamelerinin taallûk ettiği sahaları 
1 ' (7".P6G tarihinden itibaren terk etmiş bulunmaktadır. 

Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı 
petrol h a k k ı sahibi ş i rke te tahmil" eylediği mükellefiyetlerin yerine geti
rilmemesi hususunda ş ikâyet i olanların ilân tarihinden itibaren bir yıl 
zarbındı Dairemize m ü r a c a a t etmeleri ilân olunur. 

Terk edilen petrol arama ruhsatnamelerinin : 
Hak sıra Ruhsat iktisap 

Bölgesi Vilâyeti No. No. tarihi 
f No. lu Marmara Edirne AR/M.P.C./ 93 50 10/3/1956 
I No. lu Marmara Tekirdağ ve AR/M.P.C./195 51 10/3/1956 

Çanakkale 
I No. lu Marmara Kırklareli, Te AR/M.P.C./197 52 10/3/1956 

kirdağ ve is
tanbul 

I No. lu Marmara Tekirdağ AR/M.P.C./196 72 16/3/1956 
2754 

Ünye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
Davacı Ünye'nin Göbünalcı Köyünden ismail oğlu Talip Topal oğlu 

tarafından ikame olunan gaiplik dâvasının yapılan açık duruşmasında : 
Gaipliğine karar alınmak istenilen Ünye'nin Göbünalcı Köyü 21 sa

yılı hanesinde kayıtlı Mustafa ve Hatice'den doğma 1303 doğumlu Hacı 
Topaloğulları'ndan ismail Birinci Cihan Harbi zamanında askere sevk 
edilmiş ve o tarihten beri hayat ve mematı hakkında hiç bir malûmat 
alınamamış olduğundan adı geçen ismail'in hayat ve mematı h a k k ı n d a 
malûmatları olanların Ünye Asliye Hukuk Mahkemesinin 960/129 esas 
sayılı dosyasına müracaatları ilân olunur. 

2762 

Aksaray Gezici Toprak Hâkimliğinden : 
Aksaray'ın Amarat Köyünden Mehmet veresesesi Naciye Tüzün, 

Halil Koyuncu, Keziban Öztürk, Ayşe Tüzün, Fatı Tüzün, Penpe Tüzün, 
Sıddıka Koyuncu vekilleri Avukat Sedat Dikmen tarafından Ahraçça 
Köyünden Hüseyin oğlu Kâzım Görmek ve 199 arkadaşları aleyhine aç
tığı men'i müdahale tapu iptali dâvasının yapılan muhakemesi sırasında. 

Adresleri tesbit edilemiyen ve ilânen tebligat yapılıp duruşmaya 
gelmediklerinden ilânen haklarında gıyap kararı tebliğine karar verilen 
dâvâlılar Aksaray'ın Ahraçça Köyünden 1 '— Kerim oğlu Mehmet Açık 
2 — Musa oğlu AH Ak 3 — ibrahim oğlu Halil Bakır 4 •— Bekir oğlu 
ismail Bakır, 5 — Mehmet oğlu M. Evaluka, 6 — Hasan oğlu Mehmet 
Çakır, 7 — Mehmet Ali oğlu Hasan Doğan, 8 •— Mehmet Ali oğlu Ahmet 
Doğan, 9 — Mehmet oğlu Şıh Ahmet Doğu, 10 — Hasan oğlu Süleyman 
Görmez, 11 — Mehmet oğlu Süleyman Gül, 12 — Mehmet oğlu Ali Kal
kan, 13 — Ahmet oğlu Mahmut Kalkan, 14 — Hasan oğlu Devriş Ka
ragöz 15 — Mehmet oğlu ihsan Koçak, 16 — Mehmet oğlu Cafer Meral, 
17 — Mehmet oğlu .Çatal (Celâl) Meral, 18 — Memduh oğlu Kemal 
Mutlu, 19 — Memduh oğlu Tahir Oğuz, 20 — Memduh oğlu Memduh 
Oğuz, 21 — Mehmet oğlu ibrahim Şentürk, 22 ı— Ahmet oğlu Ahmet 
Tayyar, 23 — Ali Osman oğlu Hacı Osman Toraman, 24 — Ali Osman 
oğlu Mehmet Ali Toraman'ın 16/7/1960 Cumartesi saat 9 da gayrimen-
Kullerin bulunduğu Aksaray'ın Ahraçça Köyünde hazır bulunmaları gı
yap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2756 

Beytüşşebap Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
959/9 
Davacı inhisarlar idaresine izafeten Beytüşşebap idare Memuru ta-

afmdan dâvâlılar Giresun Vilâyetinin Kapı Mahallesinden Hüseyin oğlu 
Niyazi Özkan ile Aziz Kayhan aleyhlerine açtığı tazminat dâvasının ya-
jilan açık duruşması sırasında : 

Davalılardan Niyazi Özkan adına ilânen tebligat yapılmasına rağ-
nen duruşmaya gelmediği, bu kere edma gıyap kararı çıkarılmasına ka-
ar verilmiş olmakla, dâvâlının muhakeme günü olan 19/7/1960 tarihinde 
nahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
ılmadığı takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edeceği gıyap kararı 
'erine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2189 

Aksaray Gezici Arazi Kadastro Hâkimliğinden : 

Aksaray'dan Hıfzı kızı 941 doğumlu Sevim Güven, Cimeli Yeşil 
Köyden Rişvan Atasoy ve Sefer Atasoy, Hırka Toldan Hakkı Akça nam
larına Kadastro Müdürlüğünce tesbiti yapılan gayrimenkula Cimeli 
Uzartık Köyünden Ahmet oğlu Mustafa Bengü tarafından yapılan itiraz 
dâvasının muhakemesi sırasmda. 

Adresi tesbit edilemiyen Aksaray'dan Hıfzı kızı 941 doğumlu Se
vim Güven'e İlânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden gayrimen
kulun bulunduğu Hırka Tol Köyünde 9/8/1960 günü hazır bulunması da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2757 

Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Karaman'da Tüccar Mustafa Yemenici ve Ayşe İnan vekilleri Avu
kat Hasan ve Ahmet Küçükalpelli tarafından Karaman'ın Alişahane Ma
hallesinden Halil ibrahim Böcü, Ahlosman Mahallesinden Mustafa Sipahi 
ve halen nerede olduğu billnemiyen Mehmet Böcü aleyhlerine açılan mah
kememizin 960/21 sayısında kayıtlı tapu iptali ve tescil dâvasında : Da
valılardan Mehmet Böcü'nün halihazır adresinin meçhul bulunduğu an
laşıldığından dâva dilekçesi ve davetiyenin ilânen tebliğine karar veril
miş ve duruşması ise 23/9/1960 gününe bırakılmıştır. 

Dâvâlı Mehmet Böcü'nün belli günde mahkemede hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzumu aksi halde gıyap ka
rarı çıkarılacağı dâva dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

2716 
r «ı m> m ıı 

Gümrük ve Tekel Bakanl ığ ından: 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 üncü maddesi ve 588r 
aayıh Gümrük Kanununun 6290 «ayılı kanunla değiştirilen 68 inci mad 
desi gereğince orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerinde yaaılı pars 
ların Türk parasına çevrilmesinde, 1 Ağustos 1960 tarihinden 31 Ağustc 
1960 akşamına kadar itibara alınması lâzım gelen kurlar aşağıda göt, 
terilmiştir. 

1 Sterlin 26.20 
1 Dolftr 1.00 
1 Yeni Fr . Frangı (N. F) 1.82299 

160 Liret 1.44 
1 Bat: Almanya Markı 2.14287 
1 isviçre Frangı 2.05811 
1 Çekoslovak Kronu 1.249797 
1 Isviç Kronu 1.7S97S 
1 Leva 1.3236 
1 Belçika. Frangı o.ıs 
1 Peseta, 0.15001 
i Zlett 2.25 
1 Ley 1.50001 
1 Rubla 2.2S 
1 Eskudo 0.31304 
1 Yen 0.025007 
1 Avuaturalya Lirası 20.15999 
1 Danimarka Kronu 1.30307 
1 Avusturya Şilini 0.34615 
1 Cenubi Afrika Lirası 25.20 
1 Filipin Pezosu 4.49999 
1 Hint Rupisi 1.88999 
1 Fin Markı 0.02812 
1 Hongkong Doları 1.57489 
1 Irak Dinarı 25.20 
1 Kolombiyo Pe ıoau 4.8153674 
1 Meksika Pezosu 0.71899 
i Lübnan Lirası 4.1067764 
1 Norveç Kronu 1.26 
1 İran Riyali 0.11892 
1 Mısır Lirası 25.844 
1 Nikaragua KordobaM 1.28571 
1 Seylan Rupisi 1.88899 
1 Suriye Lirası 4.1067764 
1 Şili Pezosu 8.5468 
1 Holânda Florini 2.36841 
1 Ürdün Dinarı 25.20 
1 Pakistan Rupisi 1.88999 

"»1 Paraguay Guaranisi 0.1501 
1 israil Lirası 5.00014 
1 Kıbrıs Lirası 26.20 
1 Yugoslav Dinarı 0.0288» 
1 Yunan Dirahmist e.2»»M 
1 Kanada Doları 9.1286 
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O GÜNLERİN FEVKALÂDELİKLERİ DOLAYISIYLE RESMİ G A Z E T E ' Y E 
G I R M I Y E N Y A Y I N L A R 

(Başbakanlığın hazine açığının kapatılması ile ilgili 16 Haziran 1960 günlü tebliği 

Hazinenin açığını kapatmak için ordu mensuplarının' önderlik ettik leri ve hemen sivil vatandaşlarımız tarafından takip edilen hazineye bağış kampanyasını heyecan ve iftiharla takip ediyorum. Bir ordu mensubu sıfatiyle maddi durumlarını yakından bildiğim subay arkadaşlarımın ve ailelerinin milletimizin içinde bulunduğu bu müstesna günlerde seve seve yaptıkları bağışların ifade ettiği büyük manevi kıymeti herkesten daha iyi anlıyor ve heyecan duyuyorum. Kendilerine bütün kalbimle teşekkür ederim. Subay arkadaşlarıma hemen iltihak eden sivil halkımızın ve .muhtelif meslek teşekküllerinin vatanperverlik duygularını tebcil ederim. Bu hareketin büyük bir milli tesanüt nişanesi olduğundan hiç şüphe edilemez. Ancak hazinenin ihtiyacı olan parayı karşılıksız bağışlar yolu ile teminden ziyade (Hürriyet istikrazı) adını taşıyacak olan iç istikraz tahvilleri ile sağlamak kararındayız. 
Bu suretle, karşılıksız yardımlar yerine hükümetin sizlere borçlanması suretiyle yapacağınız yardımları tercih ettik. Bu tahvillerin kısa bir zaman içinde şartları ve satış tarihi ilân edilecektir. 
Vatandaşlarımın buna da büyük bir tehalükle katılacaklarını ümit ederek hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım. 

Millî Birlik Komitesi Başkanı Devlet Başkanı ve Başbakan Orgeneral 
CEMAL GÜRSEL 

16 Haziran Iİ960 günü Ankara ve Washingltm'da neşrolunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwightd Eisenhower'in 
Devlet ve Hükümet Başkanımız Cemal Gürsel'e 11 Haziran I960 tarihli şahsi mesajı 

«Muhterem Devlet Reisi, 
Türkiye'ye vâki ziyaretlerim, Türk Milletine ve yıllar boyunca karşılaştığı meselelere karşı bende derin ve devamlı bir alâka uyandırmıştır. Ahiren Devlet Reisliğini deruhte ettiğinizde, vatandaşlarınıza ve dış dünyaya vâki yapıcı beyanlarınızı hususi bir alâka ile takip ettim. 
Seçimler yapmak ve hükümet idaresini yeni seçilecek makamlara devretmek hususunda izhar ettiğiniz azim, Türkiye'nin bütün dostları tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu seçimlerin ve idareniz altında hazırlanmakta olan yeni anayasanın, Türkiye'de demokrasinin gelişmesinde yeni bir merhale teşkil edeceğini hepimiz candan ümit ediyoruz. 
Hükümetinizin, Türkiye'nin Nato ve Cento ile bağlarını muhafaza etmek hususundaki azmi, benim için ve hür dünyanın müdafaası gayesi ile kurulmuş bulunan bu müşterek emniyet teşekküllerinde Türkiye ile teşriki mesai edenler için keza büyük bir memnuniyet kaynağı teşkil etmiştir. Hükümetin, Türk ve Amerikan milletleri arasındaki münasebetlerin ötedenberi mümeyyiz vasfını teşkil etmiş olan dostluk ve işbirliği an'ânesine uygun olarak, Türkiye ile samimi münasebetlere devamdan memnuniyet duyacaktır. 
Kendinizi ve hükümetinizi hizmetine vakfetmiş olduğunuz yüksek ideallerin gerçekleştirilmesi ve halen karşılaştığınız meselelerin halli için en hararetli muvaffakiyet temennilerimi sunarım, Muhterem Deviet Reisi. Saygılarımla 

Dıvight D. Eisenhower 

Millî Birlik Komitesinin 14 Haziran 1960 günü yayınlanan 32 numaralı tebliği 

«Aziz Vatandaşlar, 
Bazı kimselerin Millî înkilâp hareketini, kendi partilerine imalede rek, vatandaşlar arasında propaganda yapmakta ve diğer parti mensup, lan üzerinde baskıya yeltenmekte oldukları muhtelif kaynaklardan öğrenilmiştir. 
İnkılâbın ilk gününden itibaren, üzerinde hassasiyetle durulan bu mevzuu tekrar etmekte fayda görüyorum. Millî İnkılâp, hiçbir şahsın, hiçbir zümrenin lehine yapılmış bir hareket değildir. Muhterem halkımızın, köylü ve işçilerimizin demokrasiye kavuşması, hak ve hürriyetinin teminatı, iktisadi kalkınması, ana prensibimizdir. Vatandaşların hususi işlerinde ve her türlü çalışma yerlerinde, kardeşlik duyguları ve huzur içinde bulunmaları esastır. İdari makamların bölgelerinde vâki olacak (bu gibi hareketlerin üzerinde hassasiyetle durmalarını rica ederim.» 

Millî Birlik Komitesi Başkanı Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral 
CEMAL GÜRSEL 

Ticaret Bakanlığınca alınan ilk tedbirler hakkında bildiri 

İnkllâp hareketinden bu yana, cereyan etmekte olan intikal ve intibak devresi içinde Ticaret Bakanlığınca alınmasında zaruret görülen bazı tedbirler karara bağlanmış bulunmaktadır. 
Bu tedbirler esas itibariyle umumi ekonomik düzenin ve stabilizas yon programının icaplarını da yerine getirmek suretiyle ticari faaliyetlerin en uygun şekiller ve esaslar dahilinde cereyanını sağlamak gayesij le alınmaktadır. 
Bu tedbirlerin en başında, kota rejiminin devamına karar verilmiş olması ve transferlerin yapılmasına başlanması gelmektedir. 
Dördüncü kota sakıt hükümetçe 250 milyon dolarlık bir transfer derpiş etmekte idi. Esas itibariyle, mevcut döviz imkânlarımızı geniş mikyasta aşan ve propaganda karakteri galip bu kota tatbikatının neticesi olarak daha başlangıçta transfer güçlükleriyle karşılaşılmış, zaman zaman çıkarılan sistemsiz ve plânsız ek kotalar fou güçlüğü şiddetle arf.ı mistir. O kadar ki liberasyon listesine giren mallar için yapılan transfer talepleri aylarca beklemiştir. 
Kotalar tatbikatının devamı ile ilgili olarak bunlara müsteniden yapılan tahsis ve transferler mukabilinde getirtilen bir kısım malların, bilhassa liberasyon tatbikatında, listeler hazırlanırken hesaplanan hacimleı fevkine çıktığı, hattâ münferit ve ek kotalarla yapılan tahsisler meya-nında hakikî ihtiyaçlara uygun olmayan bazı lüks maddelerin dahi ithal adüdiği görülmüştür. 

(Devamı 10551 sayılı Resmî Gasete'de) 

Başbakanlık Devlet Matbaa; 
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