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BİRİNCİ MADDE — 18 Haziran 1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 81 ve 427 nci maddeleriyle aynı Kanunun 13 . X I I .
1934 tarihli ve 2606 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 8 ve 438 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir :
Madde 8. — Sulh yargıçları I - Tesis ve iflâs dâvaları hariç olmak üzere değer veya miktarı bin lirayı geçmiyen alacak ve menkul ve gayrimenkul ayın;
I I - Kanunu Medeninin 315 nci maddesinde yazılı nafaka;
I I I - Evlenmeye izin verme;
IV - îcra ve İflâs Kanununun 272 ve ondan sonra gelen maddeleri hükmü
yerinde kalmak şartiyle gayrimenkulun tahliyesi dâvalarını;
V - Bu ve başka kanunlarla kendilerine verilen dâvaları;
j
Görürler.
Madde 81. — Yargıç tarafından esbabı mucibe gösterilerek müstaceliyet kararı
verilen hallerden maadasında güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde
aleyhinde muamele yapılacak kimsenin muvafakati olmaksızın tebligat işleri müstes
na olmak üzere hiçbir adlî muamele yapılmaz.
Yargıç, millî ve dinî bayram tatilleriyle adlî tatilden gayri tatil günlerinde da
hi keşif yaptırabilir.
Madde 427. — Asliye ve sulh mahkemelerinden verilen nihai kararlar aleyhine
temyiz yoluna müracaat edilebilir. Şu kadar ki; sulh yargıçlarmca verilen ve değe
ri elli lirayı geçmiyen alacak dâvalarına mütaallik kararlar kesindir. Kesin ola
rak verilen ve nihai kararla mahiyeti itibariyle mer'i hukuka aykırı bir hukuki ne
ticeyi hüküm altına alan ve Yargıtayca tetkik edilmeksizin kesinleşmiş bulunan
ilâmlar Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun nef'ine olarak temyiz olunabilir.
Bu suretle kararın bozulması hükmün hukuki neticelerini kaldırmaz.
Başsavcılığın temyiz talebi Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde kararın ka
nun nef'ine bozulmasiyle iktifa olunur,
Bozma kararının bir sureti Adalet Bakanlığına gönderilir ve bu karar Bakan
lıkça yayınlanır ve mahkemelere tamim olunur.
Madde 438 — Yargıtay, dâvayı evrak üzerinde tetkik ve rüyet eder. Ancak bo
şanmaya ve ayrılmaya ve hacir ve nesebe taallûk eden dâvalarla miktar veya kıyme
ti iki bin lirayı aşan alacak ve ayın dâvalarında iki taraftan her hangisi dilekçe
veya lâyihasında mahkemeye çağrılmasını isterse gün gösterilerek o günde iki ta
rafın veya vekillerinin mahkemede bulunmasını ve bulunmazlarsa temyiz tetkikatı
yapılacağını gösterir bir davetiye tebliğ olunur.
Görev ve yetkiye ait kararların tetkikinde duruşma yapılmaz.
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Yargıtay yakardaki fıkra hükmü ile bağlı olmaksızın izahat almak üzere iki
tarafı kendiliğinden de duruşmaya çağırabilir.
Duruşma günü tâyin edilen hallerde Yargıtay tarafları veya gelen tarafı din
ledikten sonra taraflardan hiçbiri gelmemişse dosya üzerinde inceleme yaparak
temyiz olunan ilâmın tasdikına veya bozulmasına karar verip ogün tefhim eder.
Duruşma günü kararı verilmiyen işler en geç on beş gün içinde karara bağlanır.
Temyiz olunan karar, esas yönünden kanuna uygun olupta kanunu tatbikte
bir yanlışlık yapılmış veya kanuna uymıyan husus hakkında yeniden tahkikat ve
muhakeme yapılmasına Temyiz Mahkemesince lüzum görülmemiş olursa bundan
ötürü temyiz olunan kararı bozmayıp bu cihetleri değiştirerek ve düzelterek tas
dik eder.
Temyiz kararlarına karşı, tefhim veya tebliğ gününden itibaren on beş gün
içinde tashih istenebilir.
Tashihi karar isteği aynı dairede tetkik olunur.
Sulh mahkemelerine ait dâvalar hakkında Temyiz Mahkemesinden verilen
kararlara karşı tashih istenemez.
GrEÇiCÎ MADDE — Bu kanunun yayımı gününe kadar asliye mahkemeleri
ne açılmış olupta değiştirilen hükümlere göre sulh mahkemelerinin görevi içine
giren dâvalarda görevsizlik kararı verilemez..
Aynı tarihe karar hükme bağlanmış olupta temyiz süresi henüz geçmemiş veya .
Yargıtaya başvurulmuş olan dâvalarda 1086 sayılı Kanunun 427 ve 438 nci mad
delerinin bu kanunla v değiştirilmeden evvelki hükümlerine göre işlem yapılır.
Î K İ N C Î MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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