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BİRİNCİ CELSE 

Bedi müzakerat; saat: 2,30 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum, 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI : 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak 

27 nci İçtima 

2 Nisan 1340 Çarşamba 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde biliçtima zaptı sa

bık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale edild'.. Hapishaneler idarei 

umumiyeleri hakkındaki kanun Jâyihası müstacel ruz-
nameye alındı. Müteakiben, Düyunu Umumiye Büt
çesinin müzakeresine biliptidar heyeti umumiyesi hak
kında kifayeti müzakere kabul edildikten sonra fasıl
lara geçildi. 66 ncı fasıl tay ve t usulü saire aynen ka
bul ve telgraf ücuratı için elli bin lira 66 ncı fasıl 
olarak tespit ve teneffüs etmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Celsj 
Fethi Beyin riyasetleriyle kü;>at olunarak Başvekâ

let Bütçesinin müzakeresine geçildi. 26 ve 29 ncu fa-
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sıllar tadilen ve diğer fasıllar aynen kabul edildi. Mü
tebaki bütçeler encümenden vuru tedinceye kadar va
ridat kanunlarının müzakeresi karargir oldu ve Per
şembe günü içtima edilmek üzere celseye nihayet 
verildi. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir itiraz 
var mı efendim? (Hayır sesleri) zaptı sabık hülâsası 
aynen kabul edildi. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Bu günkü ruznamenin dördüncü 

numarası ile 46 ncı numarasında muhamat ve bir de 
hükkâm ve mensubini adliyenin kıyafeti resmi yeleri 
hakkındaki kanun lâyihalarının müstacelen müzakere
sini Heyeti Âliyeden rica ediyorum. Bundan başka 
ruznamenin 26 ncı maddesinde Hukuku Aile Karar
namesi vardır. Bu kararnamenin yeniden tetkikine lü
zum görülmüştür. Müsaade buyuru! ursa vekâ
lete iade buyurulsun. Badettetkik Heyeti Celileye tek
rar arz ederiz. 

2. — EVRAKI VARİDE : 

Mazbatalar 
1. — Mülkiye harcırah kararnamesine tevfikan ve

rilmekte olan umum harcırahlardan yüzde kırk tenzilât 
icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilga
sına (1/459) ve Altıncı Avans Kanununun sekizinci 
maddesinin muhasebei hususiyelere teşmil edilmeme
sine dair (1/129) numaralı Kanun Lâyihaları ve Da
hiliye, Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

2. — Usat ile vuku bulan müsademede şehiden ve
fat eden Kızılca Nahiyesi Müdürü Adil Efendinin 
validesi Selime ve Zevcesi Havva İsmet ve Kerimesi 
İffet hanımlara hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair (1/12) numaralı Kanun Lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

3. — Son harekâtı taarruziye ve takibiyede mes-
buk hidematı ve fedakârlıklarına binaen on zabitin 
takdirname ile taltifleri hakkında Başvekâletten mev
rut (3/244) numaralı tezkere ve Müdafaayı Milliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1242 

20 . 3 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Son harekâtı taarruziye ve takibiyede mesbuk hi

dematı ve fedakârlıklarına binaen takdirname ile tal
tifleri Başkumandanlık makamı samisince tensip bu-
yurulup kayıtları bulunamadığından dolayı tasdike 

arz edilemeyen ve bilâhare kayıtları tebe/yün eden 
merbut defterde asamisi muharrer on zabitin tak-: 
dirname ile taltifleri Müdafaai Milliye Vekâletinin 
8 . 3 . 1340 tarih ve Muamelâtı Zatiye dairesi 1137 
numaralı tezkeresinde bildirilmekle ifayı muktazası-
na müsaade buyurulması istirhamiyle mumaileyhi
me ait teklif varakaları raptan arz ve takdim kılın
mıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Merbut defterde esamisi muharrer on zabitin ev
rakı tetkik olunmuş ve burmucıbi ince taltifleri lü
zumu tebeyyün etmiş olmakla berayı tasdik Heyeti 
Umumiyeye arz olunur efendim. 2 Nisan 1340 

Kâtip 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi 

Erzurum 
Rüştü 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Kastamonu 

Ali Rıza 

Aza 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
İzmit 
Saffet 

Fırka 61, Alay 190, Tabur 1 Tabibi Binbaşı İb
rahim efendmi, 

Fırka 57 Sahra Topçusu Alayı Tabibi Yüzbaşı 
Halit efendi, 
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Mülga Fırka 3 Kudretli Cebelde Sahra Mülâzımı 
Evvel Arif Efendi, 

Mülga Piyade Fırka 14, Alay 30, T. 3 Tabibi Mü
lâzımı evvel Mustafa Remzi Efendi. 

Süvari Fırka 2, Alay 4, Yaveri Piyade İhtiyat 
Mülâzımı Evvel Ahmet Cevdet Efendi. 

Fırka 57, Topçu Taburu Bölük 5 Kudretli Ce
belde Sahra İhtiyat Mülâzımı evvel Mehmet Esat 
Efendi. 

Süvari Fırka 2, Alay 4, Bölük 2 Piyade İhtiyat 
Mülâzımı Sani Ali Rıza Efendi. 

Mülga Birinci Ordu İstihbarat Şubesinde Ali Rıza 
Efendi. 

Fırka 61, Alay 159, Bölük 11 Hüseyin Avni Efen
di. 

K. 3, Topçu Taburu Bölük 2 Sahra İhtiyat Za
bit Vekili Abdurrahman Lûtfi Efendi. 

REİS —• Efendim! Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbatasını reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4 — Mukamat Kanunu hakkında (1J472) numa
ralı Kanun Lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınacak. Bu kanunun ve 
46 ncı numarada bulunan Hükkâm ve Mensubini 
Adliyenin Kıyafeti Tesmiyeleri hakkındaki kanunun 
müstaceliyetle müzakeresin'. Adliye Vekili Bey teklif 
ediyorlar. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Aksini rey-3 koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu. 

/ — Mülga Osmanlı imparatorluğu zamanına ait 
düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tediyesine dair 
(1/162) numaralı Kanun Lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası : 

REİS — Efendim! Bu günkü ruzııamemizde Mül
ga Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait düyunu dahi
liyenin sureti mahsup ve tediyesine dair İcra Vekille
ri Riyasetinden mevrut (1/162) numaralı Kanun Lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasının 
bakiyei müzakeresi vardır. 

ADLÎYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY (İz
mir) —• Reis Bey! Hükkâm ve mensubini Adliyenin Kı
yafeti Resmiyesi hakkındaki Kanunun müstacelen mü
zakeresini talep etmiştim. Reye koymadınız. 

Efendim! Vekil Beyefendi aynı zamanda (1/93) 
numaralı Hukuku Aile Kanun lâyihası ile Adliye ve 
Seriye mazbatalarının iadesini talep ediyorlar. Ni
zamnamemizin 33 ncü maddesine tevfikan bu kanun 
lâyihası Başvekâlete iade olunacaktır. 

Tezkereler 
1. — Cerh maddesinden yedi buçuk sene küreğe 

mahkûm Abdullah Oğlu Osman'ın müptelâ olduğu 
illetten dolayı affı hakkında Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/254) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

2 — Katil kastiyle cerh, maddesinden üç buçuk se
ne küreğe mahkûm olup müddeti mahkûmiyetini ik
mal ile tahliye kılınmış oian Kasım oğlu Kasım'ın ia-
dei hukuku memnuasına dair Başvekâetten mevrut 
tezkere (3/255) 

REİS — Adliye Encümenine havele ediyoruz. 
Lâyihalar 

3 — Diyanet İşleri Riyaseti ve Bütçeleri hakkında 
kanun lâyihası (1/477) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Takrirler 

h — Zonguldak Mel:mu Halil Bey ve rüfekasmın, 
Trabzon ve Giresun Vilâyetlerine ithal olunacak mı
sırın Gümrük Resminden istisnasının Zonguldak ve ha
valisine de teşmili hakkında olup Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunan takririn tesrii intacına dair 
takriru 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

REİS — Koydum efendim. 
Efendim! Mahsubu Umumî Kanununun 6 ve 7 

nci maddeleri Encümene iade buyurulmuştu. Encü
menden gelen şekiller Kâtip Bey tarafından okuna
caktır. Arzu buyuran rüfeka kayıt edebilirler. 

Madde 6 — Muamelei mahsubiyenin icrası, alâ
kadarının 1341 senei maliyesi hitamına kadar Hazine 
zimmetinde sabit ve mütehakkık matlubatını müşir 
mezabıt veya vesaiki bulundukları mahallin en büyük 
mal memuruna ba-istida ibraz etmeleriyle meşruttur. 
İşbu istidanamelerin aîmdığını mübeyyin ashabına 
vesikai müracaat verilir. 

REİS — Efendim 6 ncı madde hakkında söz iste
yen var mı? 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 248 — 
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İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bendeniz 
Encümenden bir sual soracağım. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim! Bu madde
nin birinci satırında tam bir vuzuh yok. Muamelei 
mahsubiyenin icrası alâkadaranın 1341 senei maliye
si hitamına kadar Hazine zimmetinde sabit ve mü-
tehakkik matlubatını... Ve ilâhiri deniliyor. Burada 
«1341 senei maliyesi hitamına kadar» kaydı daha 
aşağıda olmak lâzım gelir. Yani maddenin şu suret
te olması lâzım gelir. «,Muamelei mahsubiyenin ic
rası alâkadaranın Hazine zimmetinde sabit ve mü-
tehakkik matlubatını müşir mezabit veya vesaiki 1341 
senei maliyesi hitamına kadar bulundukları mahallin 
en büyük mal memuruna ve ilâh...» Burada takdim 
tehir vardır. Arz ettiğim fıkra sonraya alınırsa daha 
ziyade vazıh olacaktır. 

Maruzatımın ikincisi de; efendim, «mezabit, bulun
dukları mahallin en büyük malmeuruna ba - istida 
ibraz etmeleriyle meşruttur,» denir. Sonra «tşbu is
tidanamelerin alındığını mübeyyin ashabına vesikai 
müracaat verilir bu vesika yalnız mazbatanın alın
dığını mübeyyin sadece «bir mazbata alınmıştır» tar
zında olmamalıdır. Mazbatanın hülâsai muhteviyatı, 
mazbata kaç kuruşu muhtevi ise zikredilmeli ve bir 
de bu mazbatanın tarihini sarih olarak bu vesikada 
zikretmek lâzım gelir. İkinci bir zayiat olursa ashabı 
hukuk müşkülât içinde kalır. Hukuku zayi olur. 

. İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Zürradan alınan iaşe bedelleri bunda dahil midir; 
değil midir? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Dahildir, 
efendim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mücadelei 
Milliye esnasında alınıpta zayi edilen mazbatalar 
bu Umumî Mahsup Kanununa mı dahildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu, bu 
maddede değil aşağıdaki maddededir. 

Reis Beyefendi, cümlelerdeki takdim ve tehir me
selesine dair Reşat Beyefendinin fikrine iştirak edi
yoruz. Yalnız son fıkradaki verilecek vesikanın şek
lini, mahiyetini kanunda tavzihe lüzum görmedik. Bu 
talimat meselesidir. Zaten bu kanunun tatbikatı hak
kında Maliye Vekâleti bir talimat yapacaktır. Onu 
Vekâlet tabiî nazarı dikkate alır. Talimatnamede ve
sikanın şekli sureti şu olacaktır, bu olacaktır denile
bilir. Kanunda verilecek vesikalım şeklini tayin etme
ğe lüzum görmedik. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Talimatta nazarı dik
kate alınırsa maksat temin edilmiş olur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY — Talimatta nazarı dikkate alırız efendim. 

REİS —• Başka söz isteyen var mı? 
BAKİ BEY (Burdur) — İaşe bedelleri hakkında 

soruyorum, dahil midir? 
REİS — İsmail Kemal Bey sordular. Encümen 

cevap verdi. Dahil olduğunu söylediler. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yalnız iaşe 
bedelleri için mazbata verilmemişse ne olacak? Zürra 
mazbata almamıştır. Yani Hükümet mazbata verme
miştir. Böyle mazbata almadıysa ne olacak? (Dahil
dir sesleri.) 

REİS — Efendim! Reşat Bey, bir takdim ve tehir 
teklif ediyorlar. Yani altıncı madde şöyle olacak : 

Madde 6. —• Muamelei mahsubiyenin icrası, alâ
kadaranın Hazine zimmetinde sabit ve mütehakkık 
matlubatını müşir mezabit veya vesaiki 1341 senei ma
liyesi hitamına kadar bulundukları mahallin en büyük 
malmemuruna ba istida ibraz etmeleri ile meşruttur. 
İşbu istidanamelerin alındığını mübeyyin ashabına ve
sikai müracaat verilir. 

REİS — Bu tadili kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Maddeyi bu su
retle reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyacağım; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Veznei umumi ile vilâyet ve kaza 
malsandıklarmda mahfuz ve ziri komisyonlarca mu-
saddak olan defatiri mahsusasında mukayyet bulu
nan tekâlifi harbiye ve vesaiti nakliye ve tekâlifi mil
liye mazbatalarını zayi eylediklerini iddia edenlere 
Harbi Umumî ve İstiklâl Muharebesinde hicret ve 
ikamet ettikleri mahaller malsandıklarından tama
men veya alelhesap suretiyle nakden veyahut emri 
mahsus mucibince gümrük idarelerinden mahsuben 
tediyat vukubulmadığı veya orduca tevzi edilen hay
vanata mukabil mazbatalarının istirdat edilmediği in-
dettetkik anlaşıldıktan sonra herhangi bir suretle mü
kerrer tediye vukubulduğu sabit olduğu takdirde faz-
lai mehruzatın istirdadı için kendilerinden muteber 
kefil veya teminatı kaviye alınmak şartıyle Hazineden 
verilecek emir üzerine ziyamdan nüshai saniye ita kı
lınır Bu Şeraiti Kanuniyenin ikmaline intizar etme
yenler, işbu kanunun tayin eylediği müddeti müracaat 
zarfında mahakime müracaatta muhtardırlar. 
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MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ REİSt 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey
efendi; «tekâlifi milliye, vesaiti nakliye ve tekâlifi har
biye mazbatalarından sonra «,ve iaşe» denirse mak
sat hasıl olur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mazbata ve
rilmedi ise, ya Hükümet mazbata vermediyse... 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — İstihkak 
iddia ediyor. Mazbatam yoktur, diyor. Delili mev
cut ise bu madde mucibince muamele yapılacaktır. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efendim! 
İaşe bedeli olarak ambarlara götürülen, teslim edilen 
emvale mukabil ekser yerlerde ilmühaber ve mazbata 
vermemişlerdir. Yalnız ambar defterine kayıt ile ikti
fa edilmiştir. Bunun hakkında ne düşünüyorlar? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bunda zür-
raın hakkı zayi oluyor. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! 
Arz ettim. «İaşe mazbataları» cümlesi ilâve edilecek
tir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Sualime 
cevap değildir, 

MUSA KÂZİM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Alıp almadığına dair tahkikat yapılacak. Mükerrer 
aldığı sabit olduğu takdirde muteber kefil almak ve
ya teminatı kaviyeye raptolunmak, diye bir kayıt var
dır. Kefil malûm, fakat teminatı kaviye nedir? An
lamak istiyorum efendim?. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Muhtacı tavzihtir, 
efendim. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Sualime 
cevap vermediler, Reis Bey! 

REİS — O halde madde reye vazedilince reyini
zi vermezsiniz efendim. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Pekâlâ 
efendim. 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Zannederim 
ki, Encümen bir mesele hakkında izahat arz eder
ken bu izahat kâfidir, nakâfidir, diye böyle bir takrir 
mevzuubahis olamaz. Cevabını bendeniz verdim kanaa
tindeyim. zatiâlileri vermediğim kanaatindesiniz. Efen
dini! Okunan yendici madde istihkak iddia edip de ve
sikası olmayanların vaziyetini tespit ediyor. İster maz
bata almış olsun ister almamış olsun; kaydı mevcuttur. 
Fakat mazbata ibraz edemiyor ki istiyfai hak etsin. 
Bunlara ne gibi merasimi mahsusa ile mazbata verilir? 
İster müceddeden olsun, ister nüshai saniye halinde 

olsun. İşte bu maddenin dairei şümulünde dâhildir 
ve iaşe kelimesinin de ilâvesiyle iaşe bedelleri de, ia
şeye ait olan ahkâm da bu maddeye dâhil olmuştur. 
Bendeniz «İaşe» kelimesinin ilâvesiyle maksat hâsıl 
olur, dedim ve ayrıca da bu noktayı izah ettim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Mazbatasını zayi ettiğini iddia eden ashabı matlûp, 
Maliyeden verilecek emri mahsus mucibince evvel
ce almadığı veya vesaiti nakliyeden mahsup sure
tiyle para almadığı tahakkuk ederek mazbatasının 
zayi olduğu sabit olduktan sonra emsali gibi bunun 
da borcu varsa mahsup ettirecek veyahut da tahvilât 
alacak. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Tahkikat on 
sene sürer. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Bu tah
kikat bir ay, iki ay, beş ay sürebilir. Bendeniz buna 
bir şey demiyorum, devairi aidesi yapabilir. Ancak 
bu tahkikat da yapıldıktan sonra mahsup zamanın
da muteber kefil veya teminatı kaviye meselesi var. 
Meselâ on bin liralık bir deyni mahsup ettirmek is
tiyor. On bin liralık bir kefil getir, diyecekler. Bu 
adamın on bin liralık kefil bulması kolay değildir. 
Bu memlekette teminatı kaviyeden maksat, emvali 
gayrimenkule, han, hamam gibi emvali gayrimenku-
lenin bir deyin mukabilinde terhini demektir. Bu ise 
şimdi itibari malî cihetinden on bin lira kıymetinde 
olan bir malı, mükerrer aldığı sabit oluncaya ka
dar, namütenahi bir zaman için terhin etmiş bulu
nulacak ki, bu bir tüccar için, bir mal sahibi için 
doğru değildir, pek ağırdır. Mademki ziyaı iddia 
ediyor, ben almadım, diyor. Tahkikatı lâzımesi bü
tün muhasebe dairelerinde yapılır. Almadığına ken
disinde de bir kanaat var. Bu mahsubu yapar. Ancak 
bir kefaleti nefsiye, ledelhace Hükümete ihzar ede
bilmek için, ashabı matlubun mükerrer aldığı sabit 
olduğunda Hükümete teslim edebilmek için bir ke
faleti filân yapılabilir. Eğer buradaki deyne muteber 
bir kefil ararsanız, otuz bin liralık zayi bir mazbata
ya, otuz bin lirayı verebilecek bir muteber kefili ma
lî isterseniz kimse kefil olamaz. Yok eğer, arazisini, 
hanesini, hanını, hamamını terhin etmek suretiyle bu 
parayı mahsup ettirsin veyahut tahvilât alsın derseniz 
muhakkak olan bir malı merhun ve mahsup etmek 
üzere nakden veriyor veya ikraz suretiyle alıp faiz 
verecek. Bu terhin kaç sene devam edecek müruru 
zaman müddetine mi baliğ olacak? Yoksa bu tered
düt altı ay, bir sene de zail olduktan sonra, müker
rer almadığı sabit olduktan sonra terhini hüküm-



t : 28 3 . 4 . 1340 C : 1 

den sakıt mı olacak, yoksa kefil namütenahi şariiy-
le kefil mi kalacak, yoksa altı ay kadar kefil olup 
altı ay sonra kefaletten teberri mi edecektir? Bu çok 
müşkülâtlı bir meseledir. Bunu kimse yapamaz, le-
delhace bu adamın Hükümete izhar edecek kadar bir 
kefaleti şahsiyesi olabilir. Bundan maada ne mute
ber kefili malî, ve ne de imkân haricinde bulunan 
arazi, ve emvali gayrimenkulelerini terhin suretiyle 
kefil bulmak.. Buna imkânı aklî yoktur 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Ke
fil almak zaruridir. Mükerreren arz ettimki, mükerrer 
tediyat vukubulmuştur. Efendi Hazretleri, kefaletin 
gayri muayyen bir zaman için temadi etmesi doğ
ru olmadığından bahsettiler. Zaten Encümen de bu. 
fikirde değildir. İki sene bir müddet vardır, tahvi
lât verilinceye kadardır. O müddet zarfında müker-
rerer tecdiyat vukubulmuşsa zaten tahvilât vermez. 
Muameleyi mahsubiyeyi de yapmamış olur. İki sene 
sonra tahvilât verilmiş olacağına nazaran bu mua
mele ve hesap tamamen kalkmış olur. Aşağıda ita
sını temin eden bir madde vardır. Orada tashih ede
riz. «Kefalet müddetinin tahvilâtın tevziatının hita
mından. sonra artık hükmü kalmaz» deriz mesele kal
maz. Yoksa kefaleti tamamen tayyetmekle Hazineyi 
milyonlarca mükerrer tediyata mâruz bırakmış olu
ruz. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim! Tekâlifi Harbiye veya milliye mazbataların
dan bir kısmını almış ve bir kısmını da almamış. • 
Şimdi almış olduğu bu mazbatasını da kaybetmiş, 
kaybettiği esnada Maliye Vekâleti, herhangi bir şey
de, gümrükte mahsup edilsin veyahut filân yerden 
mahsup edilsin, diye emir vermiş. Bendenizce bu 
emir verildikten sonra hangi taraftan veriliyorsa bu 
parayı veren zat Maliye Vekâletine, bu kadar pa
rayı vermedim, diye yazmalıydı ve burada bir kayıt 
bulunmalıydı. Şimdi bu işler olmadığından yani Ma
liye Vekâleti kendi vazifeyi esasiyesini yapmadığın
dan dolayı fimabaat alacak adamlardan müteaddit 
merasim ve müteaddit şerait istiyor, öyle bir şerait 
ki, âdeta bu, adamlara parayı almaya hakkınız var
dır, fakat sizin hakkınız olan parayı vermek istemem, 
demektir. Bendenizce bu kefaletten sarfınazar etme
li, bunu kim yapmamış ise asıl bu hususta alâkadar 
ve vazifedar olanları tecziye etmeli ve ötekilerin 
hakkını vermeli. Maliye Vekâleti bütün kuyudatını 
merkezde temerküz ettirmediği için haik, mütema
diyen mazbatasını kaybetti, diye oradan oraya gi-

— 251 

decek ve nihayet bir kefil, bir depozito verecek
tir. Ben depozito verdikten ve kendi param olduk
tan sonra bunu istemekte bir mânâ yoktur. 

HACİM MHUİTTİN BEY (Giresun) — Efen
dim! Zaiinden mazbata vermek için birçok kuyut 
ve şurut koymuşlardır. Bunun üzerine bir de Hazi
neden verilecek emir üzerine şartını koyuyorlar, bu
radan sorulduktan sonra o mazbataların verilmesi de
mek, verilmemesi demektir, onun için mahallerin
de ne gibi kuyut ve şurut vazedildi ise, vazedilecek 
ise edilsin fakat buradan sormak kaydı kaldırıl
sın. «Hazineden verilecek emir üzerine» fıkrasının 
tayyı için bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Kân-

gırı) — (Hazineden verilecek emir üzerine) kaydı 
diğer taraftan vukubulacak tahkikat üzerine başka 
yerlerde tediye edilmediğini ve tekrar parasını al
madığını ispat içindir, Hazine burada diyecek ki 
(Başka yerlerden, verildiğine dair bütün tahkikat 
neticesinde bir şey elde edilmiştir. Nüshai saniyesi
nin itası lâzımdır.) 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Şimdi 
mesele buraya gelince; Ardahan'dan bir mazbata sa
hibi müracaat ettiği zaman, bütün Anadolu'da bütün 
kazalardan livalardan, nahiyelerden tahkikat icra 
etmek lâzım geliyor. Bunun maddeten tatbiki imkâ
nı yoktur. Onun için tayyı çok muvafık olur. İm
kânı olsa pekâlâ kabul ederim, fakat tatbikine im
kân yoktur. Çünkü lâakal 15 -20 bin mazbata için 
sual varit olacaktır, bunun imkânı var mıdır? Mali
ye Vekâleti bunların her birisi hakkında tetkikat yap
sın, tahkikat yapsın ve bir neticei müsbiteye vasıl ol
sun da ona cevap versin.. Buna imkân yoktur. 

OSMAN KADRİ BEY (Muş) — Efendim! Bizim 
muhitimiz istilâya uğramış ora ahalisinden bazıları
na mazbata verilmiş, bazılarına verilmemiş, hattâ 
orada kayıtlar bile yanmıştır. Orada mevcut olanla
rın ekseriyeti tekâlif vermiş olanlara şahit olabilirler 
ki, bunların tekâlifi harbiyeye birçok tevdiatları, 
teslimatları vardır. Böyle ispat edecekleri de mahke
meye mi sevk edecekler, buna başka bir suhulet gös
termek imkânı yok mudur? 

REİS — Başka nasıl bir surette olsun. 
OSMAN KADRİ BEY (Muş) — Başka çarei tes

hil yok mu efendim? Encümen bunun için ne düşün
müştür. Ehli hibre kendileri için kâfi değil midir, 
mutlak mahkemeye gitmeleri lâzım mıdır? 
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REİS — Osman Kadri Bey mahkemeyi kabul et
miyorlar. şahadet kâfi değil mi, diyorlar. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Ben
denize öyle geliyor ki maddenin ihtiva ettiği bütün 
ahkâmı birden düşünmeyerek bazı noktalarına iti
raz olunuyor. Maddenin üst tarafında diyoruz ki (Hic
ret edenler ikâmet ettikleri mahallerde verilen emri 
mahsus mucibince ya nakden tediye veya emri mah
susuna tevfikan gümrüklerde muamelei mahsubiye 
yaptırmadığı tahakkuk ettiği takdirde..) Binaenaleyh 
bu böyle olunca, Beyefendinin misal irat ettikleri 
gibi Ardahan'da zayi olan bir mazbatayı Maliye Ve
kâleti bütün Türkiye kazalarından mı yoksa o zat 
hicret ederek Kayseri'de ikâmet etmiş ise yalnız Kay
seri'den mi soracak? Rica ederim efendiler madde 
gayet sarihtir. Şimdi tekâlifi harbiye mazbataları 
için yüz liraya kadar tediyat icra edilsin diye Har
bi Umumîde emir verildi, bunun üzerine tediyat ic
ra edildi. Bin liralık ise yüz lirası verildi. Dokuz yüz 
lira için kendisine makbuz verildi. Eğer mazbata 
yüz liralık, veya seksen liralık ise tamamen tediye 
edildi. Tekâlifi milliye mazbatalarının zaten ondan 
dokuzu tediye edildi ve mazbataları ellerinden alın
dı. Tekâlifi milliye emrine tevfikan bir sene zarfın
da gümrüklere ibraz edenler de ithalât resmine mah
sup ettiler. Şimdi bir zat; benim hazinede matlu
bum vardır demek için asıl olan vesika ibraz etme
sidir. Bu vesikayı ya almış keybetmiştir, yahutta 
hiç almamıştır. İşte bu madde almış ve zayi etmiş 
veya hiç almamış olanların vaziyetini tespit edi
yor. 

Üçüncüsü; Osman Kadri Bey, bunun için Encü
men ne düşünmüştür, diyor. Encümen bunun için 
hiçbir şey düşünemezdi. Mazbata yok, defter yok, 
kayıt yok. Encümen, bunun için ne düşünebilir rica 
ederim. Encümenin düşündüğü mahkemeye müracaat 
ta muhtardırlar demektir. Mahkemeye gider, ispat ede
bilirse hüküm alır. Hükümette kaydı yok, defteri 
yok, sahibinin yedinde mazbatası yok, gelir de benim 
Bitlis'te veyahut Gümüşhane'de Harbi Umumîde on 
bin liralık malımı tekâlifi harbiye olarak aldılar 
derse ne ile ispat edecek? Mazbata yok, vesika yok. 

OSMAN KADRİ BEY (Muş) — Şahit vardır. 
HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Rica ede

rim, şahidi ancak mahkeme dinler de hükmeder. Mal-
memuru beş on bin lirayı şahitler nasıl tediye ede
bilir, bunun imkânı var mıdır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — O, suiistimali mucip 
olur. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Madde müm
kün olduğu kadar ashabı matlubun hukukunu te
min edecek mahiyettedir. Bu kuyudatı kaldıralım, 
mazbata ibraz edemiyenler daha basit bir usul ile 
bu parayı alsınlar dersek emin olunuz ki bundan 
evvel vaki olduğu gibi binlerce mükerrer tediyata 
kapı açmış oluruz. İster Hazineden, ister eşhastan 
olsun bir adam bir şey talep edince behemahal se
nedi ibraz etmek lâzımdır. Havadan para istenemez 
senedini ve makbuzunu ibraz edemeyince. Biz eğer 
kayıt mevcutsa - gerek İstiklâl Muharebesinde gerek 
Harbi Umumide muhtelif tarihlerde tediyat ve mah
sup için verilmiştir - buna rağmen bunlara mümkün 
olan teshilâtı gösterecek şekil ve surette günlerce 
bunun üzerinde işleyecek Maliye Vekâletiyle Mu-
hasbatı Umumiye Dairesiyle de mutabık kalarak 
şu maddeyi tespit edebildik. Bunun bir tarafını çıka
rırsak mutlaka bir tarafın lehine, diğer tarafın aley
hine karar almış olacağız. Vaktiyle nakliyat ve sev-
kiyat mazbataları için verilen nüshaisaniye üzerin
de birçok defa mükerrer tediyat vukubuldu ve hat
ta merkezde veznei umumîde mükerrer tediyatın 
vukubulduğu bugün kayden sabittir. Bu kadar teh
likeli bir yolu birkaç kayıt ve şart vazetmeksizin, aça
mazdık, Behemahal her müracaat edene verilsin di
yemezdik. 

REİS — Efendim! Madde hakkındaki tadili reye 
koyacağım. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Bey! Bir nokta
yı soracağım. İmkânsız görüyorum. Efendim yedinci 
maddenin fıkrai ahiresinde «Muteber kefil veya temi
natı kaviye alınmak şartiyle Hazinece verilecek 
emir üzerine zayiinden nüshaisaniye verilir» deniyor. 
Zayiinden verilecek nüshaisaniyeyi kim imza ede
cektir? Meselâ on sene evvel alınmış bir tekâlifi har
biye mazbatası var elimde. O zamanın mazbatasını 
imza edenler, yani tekâlifi harbiye veyahut vesaiti 
nakliye komisyonu kamilen değişmiş, bu zayiinden 
verilen mazbatayı kim imza edecek ve nasıl verile
cek? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ HASAN 
FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey! Bu defter
ler Maliyeye devredilmiş olduğuna göre bu şerait 
ikmal edilince Maliye ona bir makbuz verecektir. 
Şeraitde budur. Yani istihkakını ifade eden bir kâğıt 
verecektir. Tabiî Maliye imza edecektir. Çünkü za
ten tekâlifi harbiye, tekâlifi milliye, tedarik ve vesaiti 
nakliye komisyonları, almış oldukları eşya ve em
vale ait defterleri Harbiyeye devrettiler. Bir mua-
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mele ifa edildikten sonra nüshaisaniyesini verecek 
olan da maliyedir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Doğru değildir. Suiis
timali muciptir. Maliye Vekili Beyefendi izahat ver
sin! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Filân tarihli defterden şu suretle 
suretini çıkaracak. Şu defterlere şu suretle yazılmış
tır diye çıkarıp eline verecektir. Başka bir çare var
sa gösterirler kabul ederiz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim! Bu mazba
talar evvelce sekiz on zat tarafından imza edilmiş 
veya mühürle temhir edilmişti. Şimdi bir malmemu-
runun eline kalıyor, bu doğru değildir. Suiistimali 
mucip olur. 

REİS — Efendim! Madde hakkında verilmiş olan 
takrirler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin son fıkrasındaki (teminatı ka

viye alınmak şartiyle) cümlesinden sonra gelen (Ha
zineden verilecek emir üzerine) cümlesinin tayymı 
teklif ederim. 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Riyaseti Cciileye 
Yedinci maddenin berveçhiati tadilini arz ve tek

lif eylerim : 

Madde 7. — Veznei Umumiye ile vilâyet ve kaza 
malsandıklarında mahfuz ve ziri komisyonlarca mu-
saddak olan defatiri mahsıısasında mukayyet bulunan 
Tekalifi Milliye, Vesaiti Nakliye ve İaşe Mazbatala
rını almadıkları veya alıp ta zayi eylediklerini iddia 
edenlere... İlâ... 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim! Giresun Mebusu Hacim Mu
hittin Beyin takriri, yedinci maddenin son fıkrasın
daki (teminatı kaviye alınmak şartiyle) cümlesinden 
sonra gelen (Hazineden verilecek emir üzerine) cüm
lesinin tayyını teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın! (Anlaşılmadı ses
leri) Giresun Mebusu Hacim Muhittin Beyin takri
ri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Bu teklifi kabul ecbnler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 

Efendim tereddüt hasıl oldu. Bu teklifi kabul eden
ler lütfen ayağa kalksın... Kabul etmeyenler lütfen 
ayağa kalksın... Teklif kabul edilmemiştir.. 

(Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim! Bu teklif mucibince... 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! 
Maksat zaten odur, maddenin ruhu odur. Bunlar ta
limata taalluk eden şeylerdir. 

REİS — Efendim! Bu teklif mucibince maddeyi 
bu suretle tadil etmeyi kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. Aynı zamanda «Ve
saiti Nakliye, Tekalifi Milliye ve İaşe Mazbataları»' 
diyorlar. Yani «İaşe» yi de ilâve ediyorlar. Madde 
şu şekli almıştır. 

Madde 7. — Veznei umumî ile vilâyet ve kaza 
malsandıklarında mahfuz ve ziri komisyonlarca mu-
saddak olan defatiri mahsusasında mukayyet bulunan 
tekâlifi harbiye ve vesaiti nakliye ve tekalifi milliye 
ve iaşe mazbatalarını almadıklarını veya alıp ta zayi 
eylediklerini iddia edenlere Harbi Umumî ile İstiklâl 
muharebesinde hicret ve ikamet ettikleri mahaller 
mal sandıklarından tamamen veya alelhesap suretiyle 
nakden veyahut emri mahsus mucibince gümrük ida
relerinden mahsuben tediyat vukubulmadığı veya or
duca tevzi edilen hayvanata mukabil mazbatalarının 
isdirdat edilmediği indeltetkik anlaşıldıktan sonra 
herhangi bir suretle mükerrer tediye vukubulduğu 
sabit olduğu takdirde fazlai mehuzatın istirdadı için 
kendilerinden muteber kefil veya teminatı kaviye 
alınmak şartiyle Hazineden verilecek emir üzerine 
zayiinden nüshai saniye ita kılınır. Bu şeraiti kanuni-
yenin ikmaline intizar etmeyenler işbu kanunun ta
yin eylediği müddeti müracaat zarfında mahakime 
müracaatta muhtardırlar. 

REİS — Saruhan Mebusu Reşat Beyin bir teklifi 
vardır. Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Zayiinden verilecek mazbatalara Belediye ve İda

re Meclislerince bu meclislerden müntehap birer za
tın, imza etmesini teklif ederim. 

Saruhan 
Reşat 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim! Encümen de kabul eder. 

REİS — Efendim! Maddeye mi koyacağız? 
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REŞAT BEY (Sarııhan) — Esası kabul edilirse 
maddeye konulabilir. 

REİS — Efendim! Sarııhan Mebusu- Reşat Beyin 
şimdi okunan teklifini nazarı itibare alanlar lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, nazarı itibare al
mayanlar. Lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare alın
mıştır. 

Efendim! Konya Mebusu Musa Kâzım Efendinin 
tadil teklifi vardır : 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçhi ati tadilini teklif ede

rim! Ve orduca tevzi edilen hayvanata mukabil maz
bataların istirdat edilmediği indettetkik anlaşıldıktan 
sonra hazineden verilecek emir üzerine zayiinden nüs-
hai saniye ita kılınır. Bir mazbataya mukabil müker
rer mehuzatta bulunanlar hakkında emniyeti suiisti
mal davası ikame olunur. 

Konya 
Musa Kâzım 

(Anlaşılmadı sesleri) 
REİS — Anlaşılmadı mı efendim? (Musa Kâzım 

Efendinin takriri tekrar okundu.) 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Muteber 
kefil itası ve teminatı kaviye meselesindeki müşkülâtı 
evvelce arz etmiştim. Hazinece mükerrer mehuzatta 
bulunmadığı tahakkuk ettikten sonra nüshai saniyeyi 
Hazine veriyor. Bu da verildikten sonra maazallah 
mükerrer olduğu sabit olursa yüzde bir, yüzde beş 
ihtimal dahilinde değildir. O vakit emniyeti suiisti
mal ile maznun olarak mahkemeye tevdi edilir ve bu 
suretle hem hukuku umumiye nâmına ceza görür ve 
hem de emniyeti suiistimalden mütevellit Hazinenin 
zarar ve ziyanı maddeten kendisinden tahsil edilmiş 
olur. Binaenaleyh hem Hazinenin zararını maddî bir 
surette temin etmiş olur, hem de aynı zamanda mü
tecasiri ceza görmüş olur. Yoksa kefalet ve teminatı 
maliye gibi külfetlere maruz bırakmamak, bunların 
bedelini almamak demeye muadildir. Mademki tah
kikatı lâzime icra edilmiştir, mükerrer mehuzatta bu
lunduğuna dari Hazinenin bir kaydı yoktur. Şu halde 
bu vezayı teyidi kâfidir zannederim. Encümen de bu
nu kabul eder. Halka daima teshilât yapıyorlar. Tek
lifimin kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim! Musa Kâzım Efendinin 'tekfi
rini reyi âlinize koyuyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! (Teminatı kaviye) tabiri 
kalksın. Yalnız (kefil) kalsın. Hiç olmazsa Hükümet 
bu hususta karşısında bir kefil görsün. 

I REİS — Rica ederim vaktiyle izahat veriniz. Reye 
koyduktan sonra olmasın. Efendim! Musa Kâzım 
Efendinin teklifini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Akisin reye kouyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. O halde madde şu şekli 
almıştır.: 

Madde 7. — Veznei umumî ile, vilâyet ve kaza 
malsandıklarında mahfuz ve ziri komisyonlarca mu
şa ddak olan defatiri mahsusasında mukayyet bulunan 
tekalifi harbiye ve vasaiti nakliye ve tekalifi milliye 
ve iaşe mazbatalarını zayi eylediklerini iddia edenler 
harbi umumî ile İstiklâl muharebesinde hicret ve ika
met ettikleri mahaller malsandıklarından tamamen ve
ya alelhesap suretiyle nakden veyahut emri mahsus mu
cibince gümrük idarelerinden mahsuben tediyat vuku 
bulmadığı veya orduca tevzi edilen hayvanata muka-

[ bil mazbatalarının istirdat edilmediği indettetkik an
laşıldıktan sonra Hazineden verilecek emir üzerine 
zayiinden nüstai saniye ita kılınır. Bir mazbataya 
mukabil mükerrer mehuzatta bulunanlar hakkında 
emniyeti suiistimal davası ikame olunur. 

REİS — Efendim! Maddeyi bu şekilde reyinize 
I koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 

reye koyuyorum kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edildi. 

Madde 8. •— Mahsup muamelesine 1342 seneyi 
maaliyesi iptidasına kadar devam olunup tarihi mez-
burda bakaya kalacak düyunu Hazine atide onuncu 
maddede muharrer tasfiyei düyun tahvilâtiyle tesviye 
edilir. 

I REİS — Efendim! Reşat Beyin teklifi üzerine en-
j cümen ne kayıt koyacaktır? Reşat Beyin teklifi nazarı 
I itibare alınmıştı. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! 
I Eğer takrir nazarı itibare alınırsa nizamname muci

bince encümene iade buyurulması lâzım gelir. Tadil-
lât encümende yapılır. Yok tadilât, Heyeti Celilede 

I yapılıyorsa burada yapılsın! 
REİS — Saruhan Mebusu. Reşat Beyin takriri na-

I zarı itibare alınmak üzere reye konmuştu ve nazarı 
itibare alınmıştır. 

J Efendim! Sekizinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? Sekizinci maddeyi reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo-

I rurn. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
I olundu, 

Madde 9. — 1341 senesi hitamında mahsup edil
meyip kalırhş olan bakiyei mahdutları için eshabı 

I matlup 131°. nenesinden itibaren bir sene zarfında 
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tasfiyei düyun tahvili ahzı için bulundukları mahal
lin en büyük malmemuruna müracaatı resmiyede bu
lunmakla mükelleftirler. Bu müddetin inkızasından 
sonraki müracaatları nazarı itibare alınmayıp esha-
bının mütehakkık matlupları hazine lehine müruru
zamana tabi olur ve artık bu gibi matlubat iddiaları 
mahakemece mesmu olamaz. Ancak müddeti muay
yene zarfında müracaatla ibraz edilen mezabit veya 
vesaik lisebebin minelesbap memurini müteallikasın-
ca nazarı itibare alınmadığı ve keyfiyet mafevk ma-
kamatın veya mehakim veya mecalisi aidesinin tet
kikine arz edildiği takdirde bir neticei katiyeye ikti
ranına deyin geçen müddet müruruzaman için işbu-
kanun ile muayyen müddete zam olunur. (Mahcur, 
gaip, sigar ve esirler matlubu müruruzamana tabi 
değildir.) 

REİS — Söz isteyen var mı? 
ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Yalnız bir şey rica 

edeceğim. Halkın hukukunu muhafaza için bu ka
nunun köylere kadar. iblağ edilmesi lâzımdır. Çün
kü : kaza ve vilâyet merkezlerinde kalırsa köylü, 
bundan istifade edemez. Bu müddet mürur eder. 
Mazbatalar ellerinde kalır ve yanar. Maliye Vekâle
ti bunu nazarı dikkate alsın! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Pekâlâ!.. 

REİS :— Başka söz isteyen var mı? Dokuzuncu 
maddeyi aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 10. — İşbu kanun mucibince yapılacak 
mahsup muamelesinden sonra bakiye kalacak düyun 
Hazinenin temini tesviyesi zımnında miktarı işbu dü
yunu mütabakiyeye muadil olmak ve yüzde iki faiz 
ita edilmek ve beher sene için bir kuponu muhtevi 
bulunmak ve 1342 senesinden bed ile azamî yirmi 
sene hitamında kamilen itfa edilmiş olmak şartlarıyle 
tasfiyei düyun tahvili namı altında senedat ihracına 
Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Onuncu maddeyi 
aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 11. — Maddei sabıkada beyan olunan tas
fiyei düyun tahvilâtının sureti itfası, şekli, kuponla
rının suret ve zamanı tediyesi, tediye edilmiş kupon
ların sureti iptali Maliye Vekâletince tanzim ed'le-
cek bir talimatname, ile tayin ve tespit olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? On birinci maddeyi 
aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 12. — Tasfiyei düyun tahvilâtının faiz ku-
ponlarıyle resülmalinden vadeleri hululünden itibaren 
beş sene zarfında talep ve tahsil olunmayanlar Ha
zine lehine müruruzamana tabi olur. 

REİS — Söz isteyen var mı? On ikinci maddeyi 
aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 13. — Tasfiyei düyun tahvilâtı Türkiye 
esham ve tahvilât borsalarına kayıt ve kabul ettiri
leceği gibi devairi resmiyei Devletin müzayede ve 
münakaşa muamelâtında sair tahvilâtı Devlet misillu 
teminat olarak ahz ve kabul edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? On üçüncü madde
yi reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 14. — Tasfiyei düyun tahvilâtı, halen mev
cut olan her türlü rüsum ve tekâliften muaftır. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Maksat 
nedir efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bizde el-
yevm Hazinenin ihraç edeceği tahvilât hiç bir rüsu
ma tabi değildir. Yani bunlardan, kazanç vergisi, ser
vet vergisi temettü vergisi alınmaz. Onun için bun
ları da o şarta tabi tuttuk ve «halen» dedik. Eğer 
atiyen bir kanun yapılır da tahvilât hamillerine bir 
servet vergisi tarh edilirse bu da onun daireî şümu
lüne girer. Diğer tahvilât muaf olduğu için bunu da 
onlar meyanına ithal ettik. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? On dördüncü 
maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. On be
şinci madde Encümen tarafından tay olunmuştur. 

Efendim! Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyle 142 
refiki tarafından kanuna bir madde ilâvesi hakkın
da bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Millî mücahede senelerinin devam ettiği müddet

çe vatan çocuklarının fikren ve ruhan yükselmeleri
ne hasrı vücut ederek milletin istikbalini korumak ve 
kurmak hususundaki mesaiye iştirak eden ve bundan 
sonra da bu mesaiyi takviye ve ihya edecek olan hiz-
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meti talimiye erbabı hakkında tasfiyei düyun kanu
nunun küçük bir istisna kabul etmesinin şiddetle lü
zumuna kaniiz. 

Hizmetleri her veçhile tevkir ve himayeye lâyık 
olan bu meslek erbabı - azamî elli bin liraya baliğ 
olacak bir miktarda - Hazineden alacaklı kalmışlar. 
Fakat bu alacakları tahakkuk ettiği müddetçe şuna 
buna birçok borca giriftar olmalarına mukabil ha
yat ve hadisatın kendilerine ayırdığı nasipsiz vazi
yetle bittabiî Hazineye karşı borçlu olacak bir fırsa
ta nail olmamışlardır. 

Binaenaleyh bu sınıf dayinler mahsup muamele
sinden hiçbir suretle istifade imkânını bulamayacak 
ve alacaklıların mütemadi tazyiki altındaki istirap-
ları devam edip gidecektir. İşte bu mütalâa ile Ha
zineye mahsup olunacak borçları olmayan hidematı 
talimiye erbabına küçük bir şefkat ve mürüvvet gös
termeleri temennisiyle Heyeti Celileye atideki mad
denin ilâveten kabulünü teklif ederiz. 

(Birinci madde hükmünce sabit ve mütehakkik 
ve bunun muvazenei umumiyeye dahil olarak hiz
meti talimiyede bulunanlara ait kısmını, uhdelerinde 
Hazinenin mahsubu icra olunabilecek bir matlubu 
bulunmadığı takdirde, istisnaen ve nakden ve indelik-
tiza mukassaten tesviyeye Maliye Vekili mezundur; 
nakden tesviye halinde muktezi tahsisat başkaca büt
çeye ilâve olunur.) 

Edirne 
Faik 

Antalya 
Ahmet Saki 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Kayseri 
Doktor Halit 

Kângırı 
Talât 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Şeref 

Sivas 
Halis Turgut 

Çatalca 
Şakir 

Giresun 
Musa Kâzım 

Diyarbekir 
Feyzi 

Menteşe 
Esat 

Tekfurdağı 
Cemil 

Mersin 
Niyazi 

Artvin 
Hilmi 

Sivas 
Ahmet Muammer 

Kângırı 
Ziya 

Kângırı 
Rifat 

Giresun 
Ali Şevket 

Karasi 
Mehmet Cavit 

Konya 
Eyüp Sabri 

İzmir 
Mahmut Esat 

Denizli 
Kâzım 

Mersin 
Besim 

izmit 
Mustafa 

Ertuğrul 
Ahmet iffet 

Urfa 
Şeyh Saffet 

Bursa 
Hüseyin Necati 

Çorum 
İsmail Kemal 

Zonguldak 
Halil 

Aksaray 
Vehbi 

Konya 
Musa Kâzım 

Kütahya 
Seyfi 

Diyarbekir 
Mehmet 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Kastamonu 
Velet Çelebi 

Erzincan 
Sabit 

Sivas 
Ömer Şevki 

Burdur 
Hüseyin Bakı 

Karasi 
Haydar Adil 

Erzurum 
Rüştü 

Ordu 
Recai 

İsparta 
İbrahim 

İzmir 
Osmanzade Hamdi 

- Karasi 
M. Vehbi 

Aksaray 
Besim Atalay 

Erzincan 
Hamdi 

Bursa 
Osman Nuri 

İzmit 
İbrahim 

Saruhan 
Kemal 

Konya 
Refik 

Karasi 
Ali Şuuri 

Van 
Hakkı 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Antalya 
Murat 

Van 
Münip 

Bolu 
Falih Rıfkı 
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Erzurum 
Raif 

Malatya 
Mahmut 

Mardin 
Abdürrezzak 

Maraş 
Abdülkadir 

Malatya 
Reşit 

Ankara 

Şakir 

Kayseri 

Sabit 

Ankara 
Hilmi 

Gümüşhane 
Veysel Rıza 

Bolu 
Şükrü 

Bursa 
Refet 

Denizli 
Necip Ali 

Gümüşhane 
Zeki 

Kastamonu 
M. Fuat 

Ali Rıza 
Afyon Karahisar 

izzet Ulvi 

tzmit 
Saffet 

Elaziz 
Mustafa 

Muş 
Osman Kadri 

Antalya " 
Hasan 

Ertuğrul 
Fikret 

Karasi 
Hulusi 

Bilûmum memurine 
teşmil edilmelidir 

Denizli 
Yusuf 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Dersim 
Feridun Fikri 

Diyarbekir 
Zülfü 

Kastamonu 
Halit 

Canik 
Süleyman Necmi 

Ordu 
Faik 

îçel 
Emin 

Menteşe 
Yunus Nadi 

Karahisarı Şarki 
ismail 

Trabzon 
Sırrı 

Rize 
Ali 

Niğde 
Galip 

Adana 
İsmail 

Siirt 
Mahmat 

Konya 
Naim Hazım 

Mardin 
Necip 

Kütahya 
Ragıp 

izmir 
Mustafa Rahmi 

Konya 
Tevfik Fikret 

Erzurum 
Kâzım 

Konya 
Hacı Bekir 

Ankara 
ihsan 

Beyazıt 
Şefik 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Karesi 
Osman Niyazi 

Eskişehir 
Emin 

Mardin 
Derviş 

Kozan 
Ali Sadi 
Kayseri 

Nuh Naci 

Rize 
Ahmet Fuat 

Biga 
Şükrü 

Urfa 
Ali 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Canik 
Talât 

Trabzon 
Nebızade Hamdi 

Urfa 
Yahya Kemal 

Siirt 
Halil Hulki 

izmit 
Ahmet Şükrü 

Karahisarı Sahip 
Musa Kâzım 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Hakkâri 
Nazmi 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Erzurum 
Halet 

Sivas 
Rahmi 

Canik 
Cavit 

Ardahan 
Talât 

Ordu 
Hamdi 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Ertuğru! 
Rasim 

Bozok 
Salih 

Biga 
Mehmet 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

istanbul 
Abdurrahman Şeref 

Maraş 
Haci Mehmet 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Saruhan 
Ethem 

Karahisarı Sahip 
Kâmil 

Ertuğrul 
ibrahim 

Saruhan 
Reşat 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Mü-
sade buyurursanız maddeyi yazalım, 

REtS — Maliye Vekili Bey izahat versinler de 
sonra efendim. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Karı
ğın) — Malumu âliniz her sınıf memurine mütedahil 
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maaş borcumuz vardır. Bendeniz Heyeti Celilenin bir 
sınıfı ayırarak diğerlerini istisna etmesi doğru olamaz 
kanaatindeyim ve bunu zannetmiyorum. Ceman yekûn 
beş altı milyon kadar borcumuz vardır. Bundan yal
nız bir kısmını veripte diğerlerini bırakmak doğru ol
mayacağını zannediyorum. Bendeniz de muallimlikte 
bulunmuş bir adamım ve onların terfihini arzu ede
rim. Fakat her halde müsavat ve adaleti daha ziyade 
gözetmek iktiza eder. Bendeniz kanaatimi arz ediyo
rum, bu müsavata münafidir. Mamafih Heyeti Celile 
nasıl arzu ederse öyle yapar. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Vekil Beyefendi hep
si ne kadar tutar? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Daha katî değildir, efendim. Fakat 
üç milyon kadar tutar zannındayım. 

REİS — Maddeyi yazmak arzu edenler lütfen 
yazsınlar. Okuyoruz: 

(Birinci madde hükmünce sabit ve mütehakkik dü
yunun muvazenei umumiyeye dahil olarak hizmet ta-
limiyede bulunanlara ait kısmını, uhdelerinde hazine
nin mahsubu icra olunabilecek bir matlubu bulun
madığı takdirde, istisnaen ve nakden ve indeliktiza 
mukassatan tesviyeye Maliye Vekili mezundur. Nak
den tesviye halinde muktazi tahsisat başkaca bütçe
ye ilâve olunur.) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Heyeti Celileden kabulünü rica ettiğim teklif hakkın
da 142 azayı muhteremenin iştirakini gördükten son
ra fazla söz söylemeye lüzum kalmadığı kanaatinde
yim. Fakat Maliye Vekili Beyefendinin mevzubahis 
ettikleri noktai nazara mukabele etmem lâzım geliyor. 
Bendeniz bu teklifi iki noktai nazardan müdafaa et
mek isterim. Evvelâ, kemiyet noktai nazarından ki, bu 
nihayeten nihayet ve nakden tesviye edildiği halde elli 
bin lirayı tecaviz etmeyecektir. Maarif Vekili Beyden 
aldığım malumat bu merkezdedir. İkincisi de keyfiyet 
noktai nazarındandır. Bendenizin kanaatimce mual
limler, hiç bir vakit diğer ashabı maaşla kıyas oluna
mazlar. Büsbütün ayrı bir sınıf teşkil ederler. Orta 
Tedrisat Muallimleri Kanunu tamamiyle bu noktai 
nazarın Heyeti Âliyenizce de makbul ve mergup ol
duğunu gösterir. Bunun için bir başka sınıf memuri
ne kıyas ederek bunun kabul edilip edilmemesinin mu
vafık olmadığı noktai nazarını müdafa etmek isterim. 
Fazla olarak bu madde kabul edildiği takdirde en zi
yade istifade edecek İstanbul'da işgaî* altında vazife 
ifa etmiş olan bir sınıf muallimlerdir. Onların nasıl bir 
şerait altında ve nasıl bir vazife ifa ettikleri nazarı dik

kate alınacak olduktan ve bilhassa kemiyet meselesi 
munzam olduktan sonra kabulde tereddüt etmemek 
lâzım gelir. Bunların orada ifa ettikleri vazife - bil
hassa hatırınızı o zamanki vaziyete icra etmek iste
rim diğer sınıf memurinin ifa ettiği vazifeden yüksek 
ve haizi ehemmiyettir. İşgal altında maneviyeti kur
taran muallimler sınıfı olmuştur. Bu kadar bir mü
kâfatı kendilerine her halde çok görmeyeceksiniz, ka-
naatindedirler. Son günlerde yapılmış olan teşebbüs
ler intişar eder etmez bir çok yerlerden teşekkürlerini 
arz etmek için bendenizi memur eden bir çok mek
tuplar aldım. Nasıl kutsî ve büyük bir vazife yapıl
mış olacağını bilhassa hatırlatmak isterim. Burada 
büyük bir atasözünü de hatırlamak lâzımdır. Malûmu 
âliniz «Hoca hakkı, baba hakkından üstün» tutul
muştur. Zannediyorum ki, bunun kabulünde tereddüt 
olmayacaktır arz ettiğim gibi yüz elli arkadaşım da 
noktai nazarımda şarik olduğunu görmek en büyük 
muvaffakiyettir. Kabulünü rica etmezden evvel şunu 
da ilâve edeyim ki bendenizin istirham ettiğim nokta 
aynen ve nakden tediye ciheti değildir. Diğerlerinden 
bir farkı ve bir istisna yoktur. Evvelâ borçları varsa 
borçlariyle mahsup olunacaktır. Şayet borçlan yoksa 
bunu Maliye Vekili mukassatan olmak şartıyle de te
min edebilecektir. Bunun içinde lüzumu olan miktarın 
bütçeye ilâvesini Heyeti Celilenizden rica edecektir, 
Mesele bu merkezdedir, kabulünü rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Vazi
fe! talimiyeyi ifa eden zevatın mukaddes bir vazife 
yaptıklarına ben de herkes gibi kaniim. Fakat yine 
kanaatim şöyledir ki, vatanın her hangi bir köşesin
de, her hangi bir vazife ifa eden her adam bu vata
na karşı mukaddes vazife yapar. Zaten memur olan
ların kuvveti lâyemut mukabilinde çalışan insanlar ol
duğunu görüyoruz. Onları bir birinden ayırmak doğru 
değildir. Bu esası Heyeti Celilenize arz etmek isti
yorum. Sonra mevcut arkadaşlarımızın ekseriyeti azi-
mesinin fikrine muhalif olarak bir mâruzâtta bulu
nacağım. Onun da nazarı dikkate alınmasını istirham 
ediyorum. Meclise bir maksadın arzı için verilen bir 
takrir ya tek imza ile veyahut birkaç imzalı olur. Ve
yahut on beş imzayı ihtiva eden bir takrir olur. Ya
hut bütçeye taallûk eden bir mesele ise bunun ile na
zarı dikkate alınabilmesi için elli imzalı takrir veril
mesi icabeder. O vakit o dereceye kadar imza oku
nur. Yalnız arkadaşlardan istirham ederim, mevcut 
adet mürettebin nısfından ziyadesiyle koridorda kesbi 
kanuniyet ettirilip de getirilen bir takriri nasıl müza
kere edeceğiz? Bunu bu sene içtimaimizde üç, dört 
defa nazarı teessüfle gördüm. Çok istirham ederim; 
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bu yapılmasın, Koridorda kanun yapıyoru:'. G.;;i;'ip 
Heyeti Umumiyeye arz ediyoruz. Bir tcki;£ Heyeu Cc-
lileye arz olunur, Heyeti Cehle tetkik eder tahkik cü'ir, 
müzakere ceryan eder ondan sonra kanaatlar hâsıl 
olur. 

152 imza ile teklif vaki oluyor. Zaten adeti müret-
tibimiz 284'tür. Onun yansı 144. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Nizamnamenin tadili 
hakkında bir takrir verin! 

MUHTAR BEY (Trabzon') — Efendim! Heyeti 
Celilenizden istirham ediyorum; bu bir usuldür ki biz 
birbirimizin hatırı için imza ediyoruz. Müzakeratm 
selâmeti ceryanı için bu usulün kaldırılmasını Heyeti 
Celileden istirham ediyorum. Bu usul fena bir usul
dür. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendiler! İn-
kılâbatı fikriyeyi hazırlayan muallimlerdir. Nesli; ha
miyetli, vatanperver ve secayayı âliye ile yetiştirmek 
vazifesi gibi mukaddes bir yükü yüklenen muallimler
dir. Muallimler şimdiye kadar maalesef kendilerine 
lâyık olduğu derecede bir mevki ihraz edememişler
dir. En ziyade sefalet, zaruret, çeken, neslimizi hazır-
lamakla mükellef olan, zavallı muallimlerdir. Emin 
olunuz ki fezaili ahlâkiyesini bihakkın muhafaza et
meye mecbur olan ve talebesine karşı daima nümuneı 
imtisal olmak gayretinde bulunan muallimler kendi 
mayişetini tedarikten aciz kalacak bir derecede kal
mışlardır. Bazılarını hususi olarak arz ediyorum. Çün
kü bendeniz de o mukaddes mesleğin aciz bir ferdi, 
bir saliki olduğumdan dolayı ahvali hususiyelerine va
kıfım. Bazıları nafakalarını tedârik etmek üzere deh
şetli bir surette faizle para alarak temini hayat et
mişlerdir. Efendiler! Neslimizi hazırlayan Cumhuriye
timizin şan ve şerefini daima ilâya ve hakiki vatan
perver yetiştirmeğe sai olan muallimler için elli bin li
ra gibi bir meblâğı der iğ etmeyiniz. 

REFİK BEY (Konya) — Bahşiş vermeyeceği/, is
tihkaklarını vereceğiz. 

AHMET SAKİ BEY (Devamla) — Evet buyur
dukları gibi istihkakları olan bu meblâğı verecek olur
sak belki bunun bin kat mükâfatı maneviyesini gö
receksiniz. Bu, onların kemali şevk ve gayretle mes
leklerine raptı kalp ile vazifelerini hüsnü ifa etme
leri keyfiyetini temin edecektir. 

Sonra efendiler; niçin telâş ediyoruz? (Telâş eden 
yok sesleri.) Bu muallimlerin bazıları, halta kısmı kül
lisi bu istihkaklarını almışlardır. Ne sureile? Tabiî 
onu izah etmek istemiyorum. Binaenaleyh haysiyeti
ni muhafaza etmiş olan ve izzeti nefsini vikaye eöe^, 

[ istihkakını, vereceğinden hükümete karşı itimat etmiş 
İ olan zavallı ne diyeyim bilmiyorum; zavallı o mual-
\ i imleri böyle istihkaklarından mahrum etmek doğru 

değildir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! İstanbul'a girdiğimiz za
mandan beri hiç kimseye borcumuz yoktur. Hangi hü
kümetten alacağı var? 

AHMET SAKİ BEY (Devamla) — Hayır efen
dim; müterakim maaşlarının kısmı küllisini birer su
retle almış olanlardan gayrı böyle, demin arz ettiğim 
gibi, izzeti nefsini muhafaza etmeyerek ötekine beri
kine dalkavukluk ederek hakkım istihsal etmek tenez
zülünde bulunmayan adamlar... Bugün o müterakim 
maaşını, haklarını sizden istiyorlar. Lütfediniz, hak
larını veriniz! Haklarını vermez iseniz doğrusu haksız
lık olur. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler! Bugün mek
tep muallimlerinin menafini istemeyen ve arzu etme
yen hiçbir fert yoktur, zannederim. Şunu arz etmek 
isterim ki arkadaşlar, o kadar kimseler vardır ki pe
derleri gitmiş harpte şehit olmuş veya burada ölmüş 
kimsesiz kalmış, eğer merhamet, hamiyet lazımsa on
lara merhamet lâzımdır. Ellerinde matlubatlarına da
ir vesaik vardır. Onlara verilsin. (Bravo sesleri.) Ada-s 
let müsavatla olur. Bunun için muallimler istisna edi
lemez, Beyefendiler. Muhtar Beyefendi, birşey buyur
dular. Takrirleri imza edenler, hatır için imza ediyor
lar, dediler. Nizamnamenin ne suçu var. Suç bizdedir. 
Yani müsavat olmak lâzım gelir. Muallimlere vere-
cekseniz eytamı da dahil ediniz. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
vardır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Muallimlerin diğer sunufu me

murine tefevvuk ve rüçhanı kabul olunsa dahi vefat 
eden muallimlerin dul zevceleri, yetim çocukları mat
luplarım almadıkları bir zamanda berhayat olanları 
hakkında istisnaî muamele ifası caiz değildir, teklifin 
reddini arz ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Muhterem arkadaşlar! Meclisi Âlinizin bir çok azayı 
muhleremesi tarafından verilen bir takrir, o takrire 
imza eden muhterem arkadaşlarım, takriri imza eder
le en meselenin ne olduğunu, vaziyetin ne olduğunu tak
dir buyurarak imza etmişlerdir. Bu takririn manası 
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Meclisi. Âlinin muallimlere karşı, daha dün Orta Ted
risat Muallimleri Kanununa karşı göstermiş olduğu 
gibi, mütehassıs olduğu çok yüksek ve çok necip hissi 
himaye ile sabit olmuştur. Öyle zannediyorum ve öyle 
takdir ediyorum ki bu kadar çok imzaların delâlet et
tiği mana doğrudan doğruya yeni nesli yetiştirecek 
olan muallim arkadaşlarımızın Meclisi Âli tarafından 
daima görmekte oldukları himayenin daha yüksek, da
ha şefaatkâr olduğunu ifade etmektir. O halde buraya 
imza eden arkadaşlar bu necip hislerinde hiç şüphe 
yok ki. berdevamdırlar. İmzalanyle ibraz buyurdukları 
bu eseri şefkati pek iyi tahmin ediyorum ki pek iyi 
takdir ederler. 

Sonra Meclisi Âlinize şunu arz edeyim, Beyefen
diler! İstanbul'da bu maaşları alan memurlar vardır. 
Yani eskiden müterakim olan maaşlarım alan memur
lar vardır. Bir çok rüesaj memurin bu müterakim ma
aşlarım hükümeti milliyemiz İstanbul'a girer girmez 
almışlardır. Fakat zavallı muallimler şimdiye kadar 
Meclisi Âlinizin çok kıymetli cenahı himayesine maz-
har oluncaya kadar, takdir buyurursunuz ki, hiçbir 
suretle ismai meram etmek vaziyetinde değillerdi. Pe
ki iyi takdir buyurursunuz ki, bir çok memurlar ma
aş aldı. Fakat zavallı muallimlerin sekiz, on aylık ma
aşları terakümde kaldı. İfadem maziye aittir. Haliha
zırda bendeniz kemali şükranla arz ediyorum ki Orta 
Tedrisat Muallimleri Kanununun kabulünden itiba
ren muallimlik cidden bir meslekî mahsus haline gel
miştir. Bu, Meclisi Âlinin bir eseri teveccühüdür. O 
halde arkadaşlar! İstanbul'da bu müterakim maaşları 
bir çok memurlar aldığı halde muallimlerin bundan 
istisnası muvafıkı adalet midir? 

İkincisi; diğer bir nokta arz edeceğim, müsaade bu
yurursanız. Muallimlerin vazifesi Türk evlâtlarını ye
tiştirmektir. Hangi muhite ve hangi zamanda bulunur
sa bulunsun muallim denildiği zaman bir memur va
ziyetinde değillerdir. Belki bir memur; zamanın ve ha-
disatın icabatıyle şu hükümetin ve bu hükümetin hiz
metini görebilir. Fakat muallim nerede olursa olsun 
Türk çocuğunu yetiştiren, Türk çocuklarının kemalini 
temin eden bir unsur demektir. Öyle zannederim ki, 
bu noktaî nazardan da muallimlerin vaziyeti çok daha 
şayanı himaye ve çok daha şayanı merhamettir. Belki 
şu veya bu memur için Meclisi Âli, düşündüğü za
man, dünkü hükümetin havzasında bulunmak itiba
riyle, belki birtakım muhik düşüncelere malik olabi
lir. Fakat muallim mevcut mudur ki arkadaşlar şu 
hükümetin veya bu hükümetin siyasî adamları olsun. 
Muallim demek Türk çocuğunu yetiştiren, Türk ço
cuğunu kemale getiren demektir. Bu noktaî nazardan 

şayanı tercihtir. Halbuki arkadaşlar ben tercih iddia 
etmiyorum. Bir çok memurin almışlardır, iddia ediyo
rum. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Al
mamışlardır. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Devamla) — Ar
zu buyurursanız sorunuz almışlardır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Al
mamışlardır. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Devamla) — Al
mışlardır efendim. İstanbul'a hükümeti milliye gir
diği zaman almışlardır. Meclisi Âliden rica ediyorum. 
Bu lütuftan muallimler mahrum kalmasın ve tekrar 
ediyorum; verilen takrir yüz küsur imzalı bir tak
rirdir. İfadesi çok kıymetlidir. Bu ifadenin aksi te
sirin de çok mühimdir. Bunu geri almak çok fena bir 
aksi tesir yapar. Bilhassa bunu çok rica ediyorum. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendiler! 
Bendenizden evvel söz söyleyen rüfeka ve bilhassa 
Maarif Vekili Beyefendi bilumum memurini devle
tin tedahül eden maaşları, yani idareyi sabıka ve sa
kıta zamanında mütedahü maaşat bu kanundan istis
na edilsin de muayyen tertip dahilinde bir iki sene 
zarfında nakden tediye edilsin demiş olsalardı belki 
daha makul, daha nafi ve daha mantıkî bir söz söy
lemiş olurlardı. Bir defa, hükümetten bir teklifi ka
nuni geliyor. Encümen tetkik ediyor. Meclisi Âlinize 
sevkediyor. Kanun müzakere edilirken Maliye Vekili 
Beyefendi; mütedahü maaşatın miktarı üç milyon li
rayı mütecavizdir, diyor. Bendeniz de müsaadelerine 
mağruren arz edeyim ki, üç milyonu mütecaviz olan 
yalnız İstanbul, kısmıdır; Halbuki idarei sakıtanın mü
tedahü maaşatı yalnız İstanbul'da değildir efendiler! 
Garbi Anadolu'da İdarei Müliyeye dahil olmayan za
manlara ait mütedahü maaşat vardır. Arazii rnünfekke-
de ifayı vazife etmiş; bugün anavatana gelmiş olan 
memurlarımızın ta Yemen'den başlayarak bir çok ala
cakları vardır ve bunların birtakım maaşatı vardır 
ki, bunlar tamamıyle bu kanunun dairei şümulü da
hiline girmektedir ve bunun yekûnu umumisi altı mil
yon liradan aşağı değildir. Binaenaleyh bu parayı ver
mek imkânı ya vardır, ya yoktur. Varsa bunu memu
rin için böyle düşünmek ve Reşit Ağanın irat ettik
leri misali bendeniz de derhatır etmekle beraber, şühe
da eytamının elindeki tekâlifi harbiye, vesaiti nakliye 
mazbatalarını yine o fakirleri fedakârlığa sevketmek 
suretiyle tediye etmekte bir prensip ve belki bir man
tık görürüm. Halbuki Maliye Vekili Bey, istisnaen 
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maaş tediyesinin mümkün olmadığını Heyeti Celile-
nize bu takrir okunduktan sonra beyan ettiler. Maa
rif Vekili Bey bu takririn müdafaası şeklinde burada 
Heyeti Celilenize beyanatta bulundular. Tabiî bende
niz bunu Saruhan Mebusu Vasıf Beyin beyanatı diye 
telâkki ettim. (Handeler.) Ve tekrar tekrar bir nokta 
üzerinde ısrar buyurdular. «İstanbul Idarei MiUiyeye 
intikal ettikten sonra idarei sakıta zamanına ait mü-
tedahil maaşlardan tediyat vukubulmuştur.» dediler. 
Bunu tekrar ettiler. Bendeniz de diyorum ki, vaki de
ğildir, yanlıştır. Aldıkları sehivdir. Eğer maddeten fi
lân efendi maaşını filân tarihte nakden Maliyeden 
aldı diye bir misal irat edebilirlerse o vakit davayı ka
zanabilirler, 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Gösteririm. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Lütfen çok 
açık ifade ediniz. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Şimdi malik değilim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Malik olma
dığınız bir şeyi söylemeyiniz. Burası kürsü hitabettir. 
(Handeler.) 

Efendiler! Meclisi Âlinizden Heyeti Vekileye ha
vale buyrulan bir takrir üzerine leylî mektepte çocuğu 
olup hazinede, mütedahil maaşından matlubu olanla
rın bu matluplarına mukabil mektep ücretlerini tecil 
için bir takrir havale buyurmuştunuz. Heyeti Vekile 
o takriri bir karar şekline aldı. O da mahsup şeklin
de değildi. Mahsup olsa umumî olacaktı. Memurin
den mütedahil maaşı olanların leylî mekteplerde ço
cukları varsa mektep ücretleri tecil edilmiş oldu, taki 
bu Mahsubu Umumî Kanunu çıktığı vakit de mah
sup edilsin. Bu tediye telâkki ediliyorsa yalnız adli
ye memurlarına, yalnız zabıta memurlarına yalnız 
maliye memurlarına değil bütün memurini devlete 
âm ve şamil bir müsaadei mahsusadır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Muallim de dahil 
tabiî. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Muallim 
de dahil, hepsi de. Buyuruyorlar ki, diğer sunufu me
murin maaşından tedahülde az var. Maarif memur
larının mütedahil maaşları daha çok. Belki idarei sa-
kıtada muntazam maaş verilmediği için nispeten po
lisin daha az tedahülü olabilir. Fakat adliyenin, maa
rifin, dahiliyenin, jandarmanın, hatta askerin, ordu
nun, zabitin o idare zamanında kalan mütedahil maa
şı aşağı yukarı yekdiyerine müsavidir. Elli bin lira 
buyurdular. Beyefendiler! Eğer bu mesele elli bin li

radan ibaretse maarif bütçesine elli bin lira koyun, 
ayrıca tevzi edin, bu kanun bunun yeri değildir. Bu 
kanun umumî bir kanundur. Bu kanunda istisnaî bir 
mevki koymak, hidematı umumiyei devlette bir sı
nıf memurin diğer sınıfı memurinden daha mümtaz 
bir vazife ifa ediyor, demek doğru değildir. İşgal 
kuvvetleri altında nöbet bekleyen bir polisin, bir jan
darmanın ifa ettikleri vazifenin kutsiyeti ne ise bir 
muallimin ifa ettiği vazifenin kutsiyeti de odur, bi
naenaleyh bendeniz istisnaen bir muamele yapılma
sını hiç doğru görmüyorum, eğer karar almak lâzım 
geliyorsa umumî bir karar alırsınız. Ve bütün memu
rinin mütedahil maaşatına teşmil edersiniz. 

REFİK BEY (Konya) — En güzel şekil Maarif 
Bütçesine almaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Maliye 
Vekili Beyefendi eğer imkânı malî gösterirlerse o va
kit Meclisi Âli karar ittihazında gecikmez. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize ko
yacağım. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edildi. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Müsaade buyurur musunuz? 

REİS — Hayır efendim, müzakerenin kifayeti 
kabul olundu. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Maarif Büt
çesinde mevzubahis etmek üzere takririmi geri alı
yorum. (Hayır sesleri) 

REİS — Efendim! Takrirlerini geri alıyorlar. (Re
ye sesleri) Geri alınan takriri reye koyamam. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir kişi ge
ri almıştır. Bizim de imzamız vardır nasıl alabilir. 

REİS — Pekâlâ öyleyse veriniz takriri. 
ALİ SAİP BEY (Kozan) — Bizim de imzamız 

vardır. Nasıl alırlar? (Takrir tekrar okundu) 
REİS — Nazarı itibare alanlar lütfen el kaldır

sın... Aksini reye vaz ediyorum, nazarı itibare alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare alınmamış
tır. Efendim! On beşinci maddenin müzakeresine ge
çiyoruz. 

Madde 15. — İşbu kanuna muhalif bilcümle ah
kâm mülgadır. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 16. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. 
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REİS — Söz isteyen var mı? Efendim. 
MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

BEY (Kângırı) — Encümence hazırlanmış daha iki 
madde vardır. Onlar da reye konulacak ve celsei ha
fiye teşkil edilerek üçüncü, dördüncü maddeler mü
zakere edilecektir. Tehir edilmiştir. 

REİS — Efendim! Celse alenîdir. Mahsubu Umu
mî Kanununun ikinci maddesinin müzakeresini yapa
cağız : 

Madde 2. — Türkiye'den ayrılan mahaller ahali
sinden Türk tebaası olmayanlarla eczayı vatanın bir 
kısmını tefrike saî olmuş olan siyasî zümre ve teşki
lâtlara mensup eşhasın hazinedeki matlupları işbu 
kanundan müstefit olamaz. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? İkinci mad
deyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun mucibince yapılacak mah
sup muamelesinde deyin ile matlubun aynı şahsa aidi
yeti aranmaz. Yalnız Hazineye karşı deyin ve medyun 
vaziyette bulunanların hududu millî dahilinde müte-
mekkin olmaları şarttır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Yok sesle
ri) Dördüncü maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 15. — İşbu kanuna muhalif bilcümle ah
kâm mülgadır. 

REİS — Maliye Vekili Bey bu maddelerin müza
keresi için celsei hafiye akdini teklif ediyorlar. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın! Kabul edilmiştir. Sa-
miînin lütfen locaları terk etmesini rica ederim, 

Hitamı Celse - Saat : 3.00 

•4 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Bir 
madde teklif ediyorum efendim. 

Riyaseti Celileye 
Elyevm müstahdem bilcümle memurin ve mualli

min devletten, uhdelerinde hazinenin mahsubu icra 
olunabilecek, bir matlubu bulunmayanların alacakla
rı 1340 ve müteakip senelerde her ay işleyecek maaş
larından kanunen kat edilecek tevkifatı muayyeneye 
istinaden mahsup edilerek maaşatın, tevkifatı muta-
deye ait kısmı kendine nakden ita olunur. 

Berveçhi balâ maddenin müstakil bir madde ola
rak kabulünü teklif ederim. 

Saruhan 
Reşat 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim! Heyeti Muh
tereme arzu buyurursa maksadımı izah edeyim. 

Beyefendiler! Takririmden anlaşılacağı üzere bu, 
ne mahsup muamelesidir, ne de nakden tediye mese
lesidir. Meselâ herhangi bir memur veya herhangi bir 

(İKİNCİ CELSE HAFİDİR) 

..*..-—«»>.•-<•»--'•<••' 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat - Saat : 3.57 

REÎS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Ragıp Bey (Zonguldak) 
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muallim bin kuruş maaş alıyor. Her ay aldığı bu bin 
kuruşa ait (150) kuruş tekaüdiye diye tevkif ediliyor, 
bunun seneliği bin yüz kuruş eder. Harp vergisi te
kaüdiye gibi tevkif olunan daha bir takım tevkif at 
vardır. Minhayselmecmu bir memurdan 2 - 3 bin ku
ruş tevkif edilmektedir. Herhangi bir memurun, hazi
neye mahsup edilecek borcu yoksa yedinde bulunan 
eski zamana ait matlubatı tevkifata ait kısma mah
sup edilir ve bu mahsup olunan miktarı her ay alelusul 
nakden kendisine verilmiş olur. Bunun için de büt
çeye tahsisat vesaire konmaz. Bunun kabulünü çok 
rica ederim. Yani memurine her ay yüzde on beşini 
mukassatan vermiş oluruz. 

REFİK BEY (Konya) — Muhassesatı zatiyenin 
varidatı ne olacak? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Yine maaş derecesin
de tevkif edilecektir. Eski zamana ait alacağından 
mahsup edilecek tevkifata ait kısmı nakden verilecek
tir. Ne bütçeye bir tesiri vardır, ne bir zararı vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçeye tesiri var
dır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) -— Herhalde senei atiye bütçelerine ta
biî tesiri vardır. Çünkü oradan varidat olmak üzere 
tekaüt ve mazuliyet aidatı varidat olarak zikrediyoruz. 
Nasıl tesir olmaz? Hükümet bütün bu aidat için bir 
teklif yapmaktadır. O, buraya gelecektir. Onu o za
man müzakere ederiz. Onu buraya koymağa lüzum 
yoktur. (Doğru sesleri) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Teklif buyurduğunuz 
kanun ne vakit gelecektir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Muvazenei Umumiye Kanunu ile 
birlikte gelecektir. 

REİS — Teklifinizi geri alıyormusunuz? 
REŞAT BEY (Saruhan) — Bu izahatına göre tek

lifimi geri alıyorum. Vaat buyurdular. 
REİS — O halde on beşinci maddeyi aynen reyi 

âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde — 16. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen elle

rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umu-
miyesini.... 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Heyeti umu-
miyesini reye koymadan evvel birinci maddede iltiba
sı mucip, tarzı tahrir itibariyle, ufak bir kelime var. 
Nazarı dikkate alınıp dercedilen bir takrir maddenin 
üst tarafını nefyediyor. Halbuki Meclisi Âlinin mak
sadı bu değildi, «alelumum» kelimesini çıkarmakla 
hem takrir muhteviyatı ifade edilmiş olur, hem de 
madedeki iltibas kalkar, «muvazenei umumiyeye dahil 
rüsum ve tekâlif ve emvali metruke ve emiriye satış 
muamelâtından başka» demek lâzım gelirken «ve ale
lumum» kelimesinin kalkmasıyle bu üst tarafını ta
mamen nefyetmiş oluyor. Halbuki «alelumum» kal
karsa emlâki emriye ve emvali metruke satış bedelle
ri yalnız ukuda şamil olur. Maddenin ahkâmı «alelu
mum» kelimesi kalktığı taktirde bilumum muvazenei 
umumiyeye dahil rüsum tekâlif ve ücuratı da reddet
miş olur. O vakit hiçbir kıymeti kalmaz. Binaenaleyh 
«Ve alelumum» kelimesinin tayyı lâzım gelirken ka
bul edilen takririn ihtiva ettiği maksat ve mana ifade 
edilmemiş olur. 

REİS — Efendim! «alelumum» kelimesinin tayyı-
nı teklif ediyorlar! 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Asıl madde 
şu değil midir efendim? Muvazenei Umumiyeye da
hil rüsum ve tekâlif emvali metruke ve emiriye satış 
muamelâtından başka... 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hayır 
onu yukarıya aldık. 

Bidayeten Encümende böyle tespit edildi. Heyeti 
Celileye arz ettik ve teklif sahibi Naim Hazım Efendi 
ısrar ettiler ve buraya dercedildi. Eğer bidayeten en
cümenin tespit ettiği şekilde cümle mukaddemeye 
alınmış olaydı şimdi «alelumum» kelimesinin tayyına 
lüzum kalmazdı.. Fakat cümle Heyeti Celilenin ka-
rarıyle buraya ilâve edildiği için madde bu şekli almış
tır. «alelumum» kelimesinin çıkmasıyle maksat tama
men hasıl olur. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Şimdi tas
hih veçhile madde nasıl oldu efendim? 

Madde 1. — Hududu millî dahilinde kalan mahal
lerde Hazinenin 1324 senesi Temmuz iptidasından 
1339 senesi hitamına kadar sabit ve mütehakkık her 
nevi düyunu 1339 senei maliyesi hitamına kadar güze-
ran olan müddetle zarfında muvazenei umumiyeye da
hil rüsum ve tekâlif ve ücurat ile emvali metruke ve 
milliye satış muamelâtından başka alelumum ukuttan 

| eşhası ferdiye ve hükmiye zimmetinde tahakkuk et-
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miş olan matlubat hazinenin kâffesi ile takas ve mah
sup olunur. 

RElS — Birinci madde bu şekildedir. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Evet efen

dim! Bu alelumum», kelimesi kaldıkça muvazenei umu
miye dahil olan ücurat ve tekâlif ile ücurattan em
lâki emiriye ve metruke satış bedellerinin başka... bu 
«başka» kelimesi yukarısını tamamen nakzetmiş olur. 
Ve alelumum ukuttan» deniliyor ki bu da o kısma 
şamil olmuş oluyor ki o da bu kısmın haricindedir. 
Binaenaleyh «alelumum»^ kelimeisni çıkarmakla bu i-
tisna tespit edilmiş olur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi. Bu bi
rinci maddede bilhassa «alelumum» kelimesinin mak
sadı tahtında Mülga Harbiye Nezareti zamanında, taşe 
Nezareti zamanında şuna, buna ticaret için, para ka
zandırmak için verilmiş olup da elyevm tahsil edil
memiş olan avanslar dahil değildir. Encümen bunu 
böyle biliyor. Maliye Vekili Beyefendinin de bu nok-
tai nazarı dikkate almalarını rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY —• Avansları zaten istisna etmiştik. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Avanslar, otuz altı se
nesinden itibaren, denmiş. Halbuki Harbi Umumî 
içindeki avanslar dahi dahil değildir. 

TALAT BEY (Ardahan) — İsmail Paşa avansla
rı!. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Bu maddei 
kanunîyenin iptidai müzakeresinde Konya Mebusu 
Muhteremi Naim Hazım Efendi tarafından bir teklif 
yapıldı. O da emvali metruke ve emriye... İlh... Cüm
lesinin ikinci fıkrasının başına geçirilmesini teklif edi
yor. Şimdi Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Muhte
reminin de izah buyurdukları veçhile, Tekalif rüsum, 
ücurat kamilen istisna edilmiş olacaktır. Çünkü yu
karıdaki «başka»ı kelimesi, bu kelimei istisnaiye, yu
karılarda kaldırılıyordu. Maddenin hikmeti vazına 
muhalifti. İtiraz ettim ve Encümen bu kaydı nazarı 
itibare aldı. Sahifenin başına tesadüf eden Muvazenei 
Umumiye kelimesinin yanına koydu. O vakit biraz 
düzeldi. Fakat Naim Hazım Efendi tekrar itiraz bu
yurdular. (Bu; istisnaiyeti ukuda hasretmektir) dediler. 
Onun üzerine heyette, nasılsa karşılığa tesadüf ede
rek, kabul ettiler. Şimdi Hasan Fehmi Beyefendi bu
yuruyorlar ki, bu «alelumum» kaydı kalkarsa bu mani 
de zail olacaktır. Lütfen dikkat buyurulsun okuyayım, 
aynı mahzur yine vardır. Yani rüsum ve tekâlif ücu
rattan istisna edilmiş oluyor. Bunların mahsubu ya
pılmaz denmiş oluyor. Okuyayım bakınız : 

«.. Müddetler zarfında - üst tarafı malumdur - mu
vazenei umumiyeye dahil rüsum ve teklif ile ücurattan 
ve emvali metruke ve miriye satış muamelâtından 
başka ukuttan eşhası fer'iye ve hükmiye zimmetinde 
olan matlubat» demek ki bundan başka «ukuttan 
ve eşhası fer'iye zimmetinden olan matlubatı» kabul 
ediyoruz. Binaenaleyh bu mahzuru izale etmek için 
bidayeten Encümenin kabul ettiği gibi kaydın ba
şa geçirilmesini- veyahut da büsbütün nazardan ihmal 
edilmek üzere veyahut başka bir suretle yazılmak üze
re maddenin tashihini teklif ederim. Çünkü çok mu
cibi teşevvüş olacaktır. Bunu tatbik edecek mal me 
murları çok şaşıracaklardır. Açık olarak tekâlif, ücu
rat, takas muameleleri müstesnadır, diyor. Halbuki 
aşağıda takas mahsup yapmaktır, maksadımız bizim. 
Binaenaleyh «alelumum» kelimesi muvazenei umumi
ye tabirinin başına geçirilmesiyle maksat hasıl olmuş 
olabilir. 

REİS — Efendim! Bir kanunun heyeti umumiyesi 
reye vaz olunmazdan evvel Encümen namına bir ki
şi söz almıştır. Sebkü rapt için «alelumum» kelimesi
nin tayyı teklif ediliyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Beye-
fendi! Naim Hazım Efendinin teklifleri evvelen «ale
lumum» kelimesinin muvazenei umumiye kelimesin
den evvel derci bütün noksanlıkları def eder ve mak
sadı temin eder. Bütün mahzurları ve iltibasları kaldı
rır. 

REİS — Şnndi efendim, bir madde kabul olun
duktan sonra sebkü rapt için söz alınabilir ve teklif 
yapılabilir, fakat maddenin müzakeresi... 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müza
kere değildir efendim. Zaten cümle mevcuttur. Cüm
leyi nereye dercedeceğimiz üzerinde müzakere edi
yoruz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Maksata 
göre bir tashihtir efendim. «Müddetler zarfında em-. 
vali metruke ve emiriye satış muamelâtından maada.» 

REİS — Siz Hasan Beyden ayrı bir teklif mi yapı
yorsunuz? Beraber ise o halde nasıl yapacâğınızr ya
zıp verir misiniz. 

Madde 1. — Hududu millî dahilinde kalan ma
hallerde Hazinenin 1324 senesi Temmuz iptidasından 
1339 senesi hitamına kadar sabit ve mütehakkık her 
nevi düyunu, 1339 senei maliyesi hitamına kadar 
güzeran olan müddetler zarfında emvali metruke 
ve milliye satış muamelâtımdan başka muvazenei 
umumiyeye dahil rüsum ve tekâlif ile ücurattan ve 
alelumum ukuttan eşhası ferdiye ve hükmiye zim
metinde tahakkuk etmiş olan matlubatı Hazinenin 
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kâffesi ile takas mahsup olunur. 
- REİS — Efendim! maddenin bu suretle tashihini 

kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini reye kokuyorum. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Takririm var. 
REÎS — Takririniz var ama reye koyacağım sıra

da bu nasıl olur. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Zaten 

maddei muvakkate en sona konur. (Reşat Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Bu hususu 
ben ve arkadaşım Mükerrem Beyle beraber teklif 
ettik. Bu kanun kabul edilmeden reddedilmiştir. Mü
zakeresi olmuştur. 

Takrirler 
REİS — Ruzname hakkında takrirler var, oku

yacağız. 

2. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Ruzna
mede mevcut hatayı adlîden dolayı mahkûm olanlara 
ait beş mazbatanın müstacelen tercihan müzakeresi
ne dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamemizin 14, 27, 34, 35 numaralarında ha

tayı adliden vesaireden dolayı bazı mahkûmların af
fını Heyeti Celilenin kararına arz eden Encümen 
mazbataları vardır. Münderecatı red veya kabulden 
ibaret, bir reye mütevakkif bu gibi basit mevaddın 
uzun müddet adi ruznamede kalması aftan matlup 
olan adaleti müteessir edecek bir hadisedir. Bu mah-

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Eğer 
bu kabul edilmeyecek olursa kör döğüşü olacaktır. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Reis Bey, 
Heyeti Umumiyesi reye vaz olunmazdan evvel bir 
maruzatım vardır. (Emvali emiriye) yerine (emvali 
milliye) denecektir. Emiriye tabiri doğru değildir. 
(Milliye) tabiri olacaktır. 

REİS — Efendim! Kanunun Heyeti Umumiye
sini reyi âlinize koyacağım. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum, kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, on dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse 
Saat : 4,15 

kûmlardan bir kısmı mübarek Remazanın hulul et
liği bu günlerde ihtimalki müddetlerini tabiatiyle, fa
kat haksız olarak hapishanede geçireceklerdir. Binae
naleyh bu bir kaç maddenin müstacelen ve tercihan 
müzakeresi adil ve mürüvetin icabatındandır. Kabu
lünü Heyeti Celileden istirham ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Diğer tahriri okuyoruz. 
3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Me-

rakibi Bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki kanu
na merbut tarifenin üçüncü maddesinin (H) fıkrası-' 
nın iyası hakkındaki lâyihanın müstacelen ve terci
han müzakere edilmesine dair takriri. 

REİS — Hakkı Tarık Beyin ikinci takririni oku
yorum. 

»>•« 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Bedi Müzakerat 

Saat : 5,00 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talat Bey (Kângırı) 

REİS — Efendim Celseyi açıyorum. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Riyaseti Celileye 
10. — Merakibi Bahriyeden alınacak rüsum hak

kındaki kanuna merbut tarifenin üçüncü maddesinin 
(H) fıkrasının ilgasına dair olup ruznamenin 37 nci 
numarasında mukayyet kanun lâyihası, bütün balık
çıları büyük bir gadirden kurtarmak maksadiyle tan
zim olunmuştur. Bu lâyihanın bütçenin varidat ka
nunları meyanında müstaceliyetle müzakeresini tek
lif ve kabulünü Heyeti Celileden rica ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Hakkı Tarık Beyin takriri hakkında bir şey arz ede
ceğim. Efendim! Adliye Encümeni tarafından tanzim 
edilip aylardan beri ruznamede kalan bu mazbata
lar, gayet basit ve sathi şeylerdir. Heyeti Celileniz-
de bir kere okunduktan sonra kabul edileceğinden 
eminim. 

ADLÎYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Adliye bütçesiyle alâkadar olan 

ve memleketin İslahatı adliyesinde mühim olacak olan 
kanunların müstacelen müzakeresini Heyeti Celile 
kabul buyurmuştu. Bugünden itibaren bunların mü
zakeresine başlarsanız hem İslahatı adliyeye medar 
olur hem de bütçemiz çıkmış olur. Bilhassa istirham 
ederim. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim! Ruznamenin 14, 27, 34, 35 nu
maralarında hatayı adlî vesaireden dolayı mahkûm
ların affına dair bazı mazbataların tercihan müzake
resini Hakkı Tarık Bey teklif ediyorlar. Diğer taraf
tan da Adliye Vekili, Muhamat Kanununun tercihan 
müzakeresini teklif ediyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Öyle şey olur 

mu efendim? Efradın hukukuna taalluk ediyor. 

REİS — O halde efendim, Adliye Encümeni maz
batalarının evvelâ müzakere edelim. Ondan sonra 
Muhamat Kanununu müzakere ederiz. (Muvafık ses
leri). 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 

2. — Rakı naklinden mahkûm İnebolu'lu Bayram 
oğlu İsmail hakkında ita edilen hükümde hatayı ad
lî vaki olduğundan af suretiyle telafisine dair Başve
kâletten mevrut (3/200) numaralı tezkere ve Adliye 
Encümeni Mazbatası : 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Reis 
Beyefendi! Mazbatalar matbudur. Azayı Kiram he-
pisini okumuştur. 

REİS — Olamaz efendim. Okunmak zarurîdir. 
Rakı naklinden mahkûm İnebolu'lu Bayramoğlu 

İsmail hakkındaki Adliye Encümeni Mazbatası oku
nacaktır. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/228 

21 . 1 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Rakı naklettiği iddiasiyle maznunu aleyh İnebo
lu'nun Patriyoz mahallesinden Bayramoğlu İsmail 
hakkında İnebolu Bidayet Hakimliğince icra kılı
nan muhakeme neticesinde maznun merkumun ku
şağı içinde yarımşar kıyyelik üç adet şişe derunun-
da rakı nakleylediği sabit olduğundan Meni Müs

kirat Kanunun ikinci maddesine tevfikan yetmiş beş 
lira cezayi nakdî ahzine ve vermediği takdirde be
her rubu lira için bir gün hesabiyle hapsine 27 Teş
rinisani 1338 tarihinde ve kezalik merkumun kayık 
derununda kendine mahsus küfeye koyarak sekiz 
adet yarımşar kıyyelik rakı nakleylediği usulen sa
bit olduğundan kanunu mezburun ikinci maddesi 
ahkâmına tevfikan iki yüz lira cezayi nakdî ah-
zına ve vermediği takdirde beher rubu lira için bir 
gün hesabiyle hapsine 22 Ağustos 1338 tarihinde ka
rar verilmiş ve halbuki mezkûr maddei kanuniye 
küsurat hakkında bir güna kayıt ve işareti muhtevi 
olmamasına göre mücazat tayinine mesai kanuni ol
madığı ve Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesinin 
tefsiri de bu merkezde bulunduğu halde küsurat için 
dahi ceza tayin olunması ve aynı zamanda mezkûr 
efalin tarihi ikaı cezayi nakdîlerin beş misline iblâğı 
hakkındaki kanunun tarihi neşrinden muahhar ol
masından naşi kanunu mezburun üçüncü maddesi 
hükmünce beher yüz yirmi beş kuruş ve küsuru için 
bir gün hesap edilmesinden zühul olunması suretiy
le hatayı adlî vukua getirilmiş ve Meni Müskirat 
Kanununa tevfikan verilen hükümlere karşı turuku 
kanuniye bulunmuş olduğu ve hatayı vakiin tevlit 
ettiği mağduriyetin ancak affı hususî istihsali ile te
lâfisi mümkün bulunduğu cihetle yarım kıyye için 
hükmedilen yirmi beş lira cezayi nakdî ile bir kıyye 
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rakının cezayi nakdîsi olan elli liranın masarifi olan 
kırk ve dört kıyye rakının cezayi nakdîsi olan iki 
yüz liranın muadili bulunan yüz altmış günden faz
la hükmolunan hapis cezalarının affı Adliye Vekâ
letinin 3 Kânunuevvel 1339 tarih ve 8702/6 numa
ralı tezkeresinde iş'ar kılınmış ve İcra Vekilleri He
yetinin 20 . 1 . 1340 tarihli içtimamda keyfiyetin 
Meclisi Âliye arzı tensip edilmiş olmakla ifayı muk-
tezasına müsaadei Riyaset penahîleri istirhamiyle bu 
baptaki evrakı hükmiye, raptan takdim kılınmıştır 
efendim. 

Başvekil 
tsmet 

T. B. M. Meclisi 
Adliye Encümeni 

257/80 
29 . 1 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Rakı naklettiği iddiasiyle maznunualeyh inebo
lu'nun Patriyoz mahallesinden Bayramoğlu İsmail 
hakkında inebolu bidayet hakimliğince icra kılınan 
muhakeme neticesinde maznun merkumun kuşağı 
içinde yarımşar kıyyelik üç adet şişe derununda ra
kı nakleylediği sabit olduğundan Meni Müskirat 
Kanununun ikinci maddesine tevfikan yetmiş beş li
ra cezayi nakdî ahzine ve vermediği takdirde be
her rubu lira için bir gün hesabiyle hapsine 27 Teş
rinisani 1338 tarihinde ve kezalik merkumun kayık 
derurunda kendine mahsus küfeye koyarak sekiz 
adet yarımşar kıyyelik rakı nakleylediği usulen sabit 
olduğundan kanunu mezburun ikinci maddesi ahkâmı
na tevfikan iki yüz lira cezayi nakdî ahzına ve verme
diği takdirde beher rubu lira için bir gün hesabiyle 
hapsine 22 Ağustos 1338 tarihinde karar verilmiş 
ve halbuki mezkûr maddei kanuniyede küsurat hak
kında bir güna kayıt ve işaret muhtevi olmaması
na göre mücazat tayinine mesağı kanunî olmadığı 
ve Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesinin tef
siri de bu merkezde bulunduğu halde küsurat için 
dahi ceza tayin olunması ve aynı zamanda mezkûr 
ef'alin tarihi ikaı cezayı nakdîlerin beş misline ib
lağı hakkındaki kanunun tarihi neşrinden muahhar 
olmasından naşı kanunu mazburun üçüncü mad
desi hükmünce beher yüz yirmi beş kuruş ve küsu
ru için bir gün hesap edilmesinden zühul olunması 
suretiyle hatayı adlî vukua getirilmiş ve Men'i Müs
kirat Kanununa tevfikan verilen hükümlere karşı 

turuku kanuniye mesdut bulunmuş olduğu ve hata
yı vakiin tevlit ettiği mağduriyetin ancak affı hu
susî istihsaliyle telâfisi mümkün bulunduğu cihetle 
yarım kıyye için hükmedilen yirmi beş lira cezayı 
nakdî ile bir kıyye rakının cezayı nakdîsi olan elli 
liranın muadili olan kırk ve dört kıyye rakının ce
zayı nakdîsi olan iki yüz Tiranın muadili bulunan 
yüz altmış günden fazla hükmolunan hapis ceza
larının affı hakkında Başvekâleti Celilenin tezkere
siyle merbutu evrak Encümenimizce mütalâa ve tet
kik olundu ve müskiratın kilo küsurunun cezada 
dahili hesap olacağına dair kanunda sarahat yok iken 
kıyye küsurunun dahi cezayı nakdî miktarında da
hili hesap edilmiş olması mezkûr ef'alin tarihi ika'ı 
cezayı nakdîlerin beş misline iblağı hakkındaki ka
nunun tarihi neşrinden muahhar olması itibariyle 
Kanunu mezkûrun üçüncü maddesi mucibince beher 
yüz yirmi beş kuruş ve küsuru için bir gün hesap 
edilmiyerek bir rubu lira için bir gün karar veril
mesi suretiyle hatayı adlî vukua getirildiği anlaşıl
mış idüğünden merkum yedinde tevarihi muhtelife-
de derdest edilen bir buçuk kıyyeden bir kıyyesinin 
cezayı nakdîsi olan elli liranın muadili olan kırk 
günden ve dört kıyye rakı cezayı nakdîsi olan iki 
yüz liranın muadili bulunan yüz altmış günden faz
la hüküm olunmuş olan hapis cezalarının affı mu
vafık görülmekle heyeti umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayazıt Dersim 
Şefik 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Karasi 
Süreyya 

Aza 
Mersin 

Besim 
Aza 

Ankara 
İhsan 

Aza 
Bayazıt 
Şefik 

RElS — Efendim! Söz isteyen var mı? Adliye 
Encümeni mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Müskirat istimali maddesinden mahkûm 
Sandıklı'lı Hacı Mehmet, Eskişehirli Refik Çavuş 
ve Bartın'lı İbrahim haklarında hatayı adlî vaki ol
duğundan af suretiyle telâfisine dair Başvekâletten 
mevrut üç kıta tezkere (3/320, 3/321, 3/322) ve 
Adliye Encümeni Mazbatası : 
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REİS — Efendim! Ruznamenin 27 nci maddesi
ni teşkil eden «Müskirat'istimali maddesinden mah
kûm Sandıklılı Hacı Mehmet, Eskişehir'i! Refik Ça
vuş ve Bartın'lı İbrahim haklarında hatayı adlî vaki 
olduğundan af suretiyle telâfisine dair Başvekâlet
ten mevrut üç kıta tezkere ve Adliye Encümeni maz
batasını okuyoruz : 

T. C. 
Başvekâlet 11 . 2 .1340 Ankara 

Kalem Mahsus 
Müdiriyeti 

Adet 6/642 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Rakı furuht eylediği iddiasıyle maznunualeyh San
dıklı'nın înce mahallesinden Hüseyin oğlu Haçı Meh
met hakkında Sandıklı Bidayet Ceza Hâkimliğince 
cereyan eden muhakeme neticesinde maznunu mer
kumun yarım kıyye sikletinde bir matara derununda-
ki rakıyı furuhtu esnasında derdest edildiği sabit ol
duğundan Men'i Müskürat Kanununun birinci mad
desi mucibince kendisinden yirmi beş lira cezayi nakdi 
ahzına ve vermediği takdirde beher yüz yirmi beş ku
ruş için bir gün hesabiyle yirmi gün hapsine ve mer
kumun evvelce mevkuf kaldığı on beş günün cezayi 
mezkure mahsubunun icrasıyle bakiye kalan altı yüz 
yirmi beş kuruş cezayi nakdî vermediği takdirde beş 
gün hapsine 9 Temmuz 1338 tarihinde karar verilmiş 
ise de kanunu mezkûr küsurat hakkında bir güna ka
yıt ve işareti muhtevi olmamasına göre kıyyeden dun 
miktarda müskirat nakledenler hakkında mücazat ta
yinine mesağı kanunî olmadığı ve binaenaleyh mer
kum Hacı Mehmet'in harekâtı vakıası cürmü kanunî 
teşkil etmediği halde berveçhi maruz mücazatı nak
diye ile mahkûmiyeti cihetine gidilmek suretiyle hata
yı adlî vukua getirilmiş olduğu ve Men'i Müskirat 
Kanununa tevfikan verilen hükümler hakkında turuku 
kanuniye mesdut bulunduğundan hatayı vakiin tev
lit ettiği mağduriyetin ancak affı hususî istihsaliyle 
telâfisi mümkün bulunduğu cihetle merkum Hacı 
Mehmet'in mücazatı mahkûmesinin affı hakkında Ad
liye Vekâletinin 26 Kânunusani 1340 tarih ve 21/84 nu
maralı tezkeresi tcra Vekilleri Heyetinin 10.2.1340 
tarihli içtimaında ledelkırae keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzı takarrür etmekle bu baptaki evrakı hükmiye lef-
fen takdim kılınmıştır. îfayı muktezasına müsadei 
Riyaset penahîlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

T. C. 
Başvekâlet Ankara: 10 . 2 .1340 

Kalem Mahsus 
Müdiriyeti 

Adet 6/640 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Müskirat istimali maddesinden maznunualeyh Es
kişehir'in Akçaalan mahallesinden olup, Ankara'nın 
Mukaddem mahallesinde mukim Balıkpazarında kol-
tukçu Ciritzade Refik Çavuş hakkında Ankara Vilâ
yet Hâkimliğince icra kılman muhakeme neticesinde 
maznunu merkumun işret istimal ederek sarhoş oldu
ğu halde derdest edildiği sabit olduğundan Men'i Müs
kirat Kanununun üçüncü maddesi mucibince elli lira 
cezayi nakdî ahzına ve veremediği takdirde iki- yüz 
gün müddetle hapsine 9 Eylül 1338 tarihinde karar 
verilmiş ve cürmün tarihi ikaı, cezayi nakdîlerin beş 
misline iblağı hakkındaki kanunun tarihi neşrinden 
muahhar olmasından naşi kanunu mezburun üçüncü 
maddesi mucibince beher yüz yirmi beş kuruş ve kü
suru için bir gün hesabiyle mahkûmubih cezayi nak
dîye mukabil kırk gün müddetle hapsine karar ve
rilmek lâzım gelirken bizzuhül iki yüz gün hapsine 
karar verilmek suretiyle hatayı vakiin tevlit ettiği mağ
duriyetin ancak affı hususî istihsaliyle telâfisi müm
kün bulunduğu cihetle hükmedilen cezayi mezkûrun 
muadili bulunan kırk günden fazla mahkûmubih ha
pis cezasının affı talebini havi Adliye Vekâleti Celile-
sinin 23 Kânunisani 1340 tarih ve 33/1110 numaralı 
tezkeresiyle irsal olunup tcra Vekilleri Heyetinin 
10.2.1340 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı ten
sip kılınan evrakı hükmiye leffen takdim edilmiştir. 
Muktezasının ifasına müsaadeyi Riyasetpenahîlerini 
istirham eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

T. C. 
Başvekâlet Ankara : 11 . 2 .1340 

Kalem Mahsus. 
Müdiriyeti 
Adet 6/641 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Müskirat nakleylediği maddesiyle maznunualeyh 
Bartın'ın Karca mahallesinden Çökizaz oğlu İbrahim 
hakkında Ereğli Bidayet Ceza Hâkimliğince icra kılı
nan muhakeme neticesinde sübutu fiiline binaen Men'i 
Müskirat Kanununun ikinci maddesi mucibince elli 
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lira cezayi nakdî ahzına ve cezayi mezburu vermedi
ği veya veremediği takdirde beher yirmi beş kuruş 
için bir gün hesabiyle ikiyüz gün müddetle hapsine 
3 Eylül 1339 tarihinde karar verildiği Bartın İstinaf 
Müddeiumumiliğinden varit olup tetkik olunan evra
kı hükmiye münderecatından anlaşılmış ve cürmün ta
rihi ikaı cezayi nakdîlerin beş misline iblağına dair 
olan kanunun tarihi neşrinden muahhar olması iti
bariyle kanunu mezburun üçüncü maddesi sarahatine 
tevfikan beher yüz yirmi beş kuruş ve küsuru için bir 
gün hesabiyle mahkûmubih cezayi nakdîye mukabil 
kırk gün müddetle hapsine karar verilmesi kanunen 
muktazi iken maddei mezkurenin sarahatinden zühul 
edilerek beher rubu lira için bir gün hesabiyle iki yüz 
gün müddetle hapsine karar verilmek suretiyle hatayı 
adlî vukua getirilmiş ve Men'i Müskirat Kanununa 
tevfikan verilen hükümlere karşı turuku kanuniye 
mesdut bulunmuş olduğu ve hatayı vakiin tevlit eyle
diği mağduriyetin ancak affı hususî istihsaliyle telâfi
si mümkün bulunduğu cihetle merkumun mahkûm ol
duğu elli lira cezayi nakdînin muadili bulunan kırk 
günden fazla mahkûmubih yüz altmış gün hapis ce
zasının affına dair Adliye Vekâletinin 23 Kânunisa-
ni 1340 tarih ve Umuru Cezaiye Müdiriyeti 3/935 nu
maralı tezkeresi icra Vekilleri Heyetinin 10.2.1340 
tarihli içtimaında ledelkırae keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzı takarrür etmekle bu baptaki evrakı hükmiye lef-
fen takdim kılınmıştır. ifayı muktezasına müsaadei 
Riyaseti Penahîlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

T. C. 
B. M. Meclisi Ankara : 23 . 2 .1340 

Adliye Encümeni 
112 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Müskirat furuht, istimal ve nakli maddelerinden 
mahkûm Sandıklı'nın ince mahallesinden Hüseyin oğ
lu Hacı Mehmet ve Ankara'nın Mukaddem mahal
lesinde mukim, Balıkpazarında koltukçu Eskişehir'li 
Ciritzade Refik Çavuş ve Bartın'ın Akarca mahalle
sinden Çökizaz oğlu ibrahim haklarında ita edilen 
hükümlerde hatayı adlî vukua getirildiğinden ve Men'i 
Müskirat Kanunu mucibince verilen hükümlere karşı 
turuku kanuniye mesdut olduğundan bahisle merku
mun haklarında fazla hükmedilmiş olan cezaların affı
na dair Başvekâletten mevrut, Encümenimize muhav-
vel üç kıta tezkere ve merbutu evrak mütalaa ve 
tezekkür olundu. 

Tetkikatı vakıa neticesinde bunlardan Sandıklı'lı 
Hacı Mehmet'in yarım kıyye sikletinde bir matara de-
runundaki rakıyı sattığı esnada derdest edildiği sabit 
olduğundan Men'i Müskirat Kanununun birinci mad
desi mucibince kendisinden yirmi beş lira cezayi nakdî 
ahzına ve vermediği takdirde beher yüz yirmi beş ku
ruş için bir gün hesabiyle yirmi gün hapsine ve mer
kumun evvelce mevkuf kaldığı on beş günün cezayi 
mezkûre mahsubunun icrasıyle bakiye kalan altı yüz 
yirmi beş kuruş cezayi nakdîyi vermediği takdirde beş 
gün hapsine karar verildiği ve kanunu mezkûrun kü
surat hakkında bir güna kayıt ve işareti muhtevi 
olmamasına göre kıyyeden dun miktarda müskirat 
nakledenler hakkında mücazat tayinine mesai kanunî 
olmadığı halde merkum Hacı Mehmet'in mücazatı nak
diye ile mahkûmiyeti cihetine gidilmek suretiyle hata
yı adlî vukua getirildiği ve Eskişehir'li Refik Çavu
şun işret istimal ederek sarhoş olduğu ve Bartın'lı ib
rahim'in müskirat nakleylediği sabit olduğundan Men'i 
Müskirat Kanununun üçüncü maddesi mucibince elli
şer lira cezayi nakdî ahzına ve veremedikleri takdirde 
iki yüz gün müddetle hapislerine karar verildiği ve 
cürmün tarihi ikaı cezayi nakdîlerin beş misline iblağı 
hakkındaki kanunun tarihi neşrinden muahhar olma
sından naşi kanunu mezburun üçüncü maddesi mu
cibince beher yüz yirmi beş kuruş ve küsuru için bir 
gün hesabiyle mahkûmubih cezayi nakdîye mukabil 
merkumonun kırkar gün hapislerine karar verilmek 
lâzım gelirken bizzuhül iki yüz gün hapislerine karar 
verilmek suretiyle keza hatayı adlî vukua getirildiği 
anlaşılmış olmakla Sandıklı'lı Hacı Mehmet'in müca
zatı mahkemesinin affı ve Eskişehir'li Refik Çavuş ile 
Bartın'lı İbrahim'in mahkûm oldukları ellişer lira ce
zayi nakdîlerin muadili bulunan kırkar günden fazla 
hükmolunmuş olan yüz altmışar gün hapis cezalarının 
keza afları Encümenimizce tensip ve kabul edilmiş ol
makla keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip Aza 
Bozok Beyazıt 

Ahmet Hamdi Şefik 
Aza Aza 

Konya Kastamonu 
Mustafa Fevzi Mahir 

REİS —• Söz isteyen var mı? Adliye Encümeni 
mazbatasını reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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4. — Rakı naklinden mahkûm Ürgüplü Hüseyin 
hakkında hatayı adlî vaki olduğundan af suretiyle te
lâfisi hakkında Başvekâletten mevrut 3/228 numaralı 
tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Efendim! Ruznamenin 34 ncü maddesini 
teşkil eden rakı naklinden mahkûm Ürgüp'lü Hüseyin 
hakkında hatayı adlî vaki olduğundan af suretiyle 
telâfisi hakkında Başvekâletten mevrut 3/228 numaralı 
tezkere ve Adliye Encümeni mazbatasını okuyacağız : 

T. C. 
Başvekâlet 21 . 2 . 1340 

Kalem Mahsus Müdiriyeti 
Adet 6/797 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rakı nakleylediği iddiasiyle maznunualeyh Ür-

güp'ün Musaefendi mahallesinden Belediye süpürge-
cisi Hüseyin hakkında Ürgüp Bidayet Ceza Mahkeme
since icra kılınan muhakeme neticesinde merkumun 
bir şişe derununda yarım kıyı e rakı nakletmekte iken 
derdest edildiği sabit olduğundan Men'i Müskirat Ka
nununun ikinci maddesi mucibince yirmi beş lira ce-
zayi nakdî ahzına ve vermediği takdirde yirmi gün 
müddetle hapsine ve yarım kıyye rakısının imhasına 
6 Kânunuevvel 1339 tarihinde karar verilmiş ise de 
mezkûr maddei kanuniyede küsurat hakkında bir ka
yıt ve işaret bulunmaması itibariyle küsurat için mü-
cazat tayinine mesağ kanunî olmadığı ve binaenaleyh 
merkumun hareketi vakıası cürınü kanunî teşkil et
mediği halde mücazatı nakdiye ile mahkûmiyeti cihe
tine gidilmek suretiyle hatayı adiî vukua getirildiği ve 
Men'i Müskirat Kanununa tevfjkan verilen hükümler 
hakkında turuku kanuniye mesdut bulunduğu ve bi
naenaleyh hatayı vakiin istilzam ettiği mağduriyetin 
ancak affı husus istihsaliyle telâfisi mümkün olduğu 
cihetle merkumun mücazatı mahkümesinin affı hak
kındaki Adliye Vekâletinin 9 Şubat 1340 tarih ve 
40/1280 numaralı tezkeresi İcra Vekilleri He
yetinin 20 . 2 . 1340 tarihli içtimaında ledel-
kırae keyfiyetin Meclisi Âliye arzı takarrür et
mekle ifayı muktezası istirhamiyle evrakı mütefer-
riası rapten takdim kılınmıştır efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adet : 14 3 . 3 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası Riyaseti Celileye 
Rakı naklinden mahkûm Ürgüp'lü Hüseyin hak

kında hata vaki olduğundan affı hakkında Başvekâ
letin 21 . 2 . 1340 tarihli ve 6/892 numaralı tezkeresi 

Encümenimizce ledelkırae muhteviyatı varit görülmek
le mumaileyhin mücazatı mahkûmesinin affı muva
fık olacağı heyeti umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 
Âza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Âza 
Konya 

Mustafa Fevzi 
Âza 

Konya ' 
Eyüp Sabri 

Âza 
Konya 

Musa Kâzım 

Dersim 
Feridun Fikri 

Âza 
Tokat 
Emin 
Âza 

Ankara 
İhsan 

Âza 
Ergani 
İhsan 
Âza 

Bayazıt 
Şefik 

REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var mı 
efendim? Mazbatayı reyi âlilerine vaz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koy ^fo
rum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

5. — Katil maddesinden on beş sene küreğe mah
kûm Karabigah Halil oğlu Ahmet'in müptelâ olduğu 
illetten dolayı bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında Başvekâletten mevrut (3/227) numaralı tezkere 
ve Adliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Mazbatasını okuyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Katil maddesinden sureti katiyede on beş sene kü

reğe mahkûmen İstanbul Hapishanesinde 19 Nisan 
1339 tarihinden itibaren mahpus bulunan Karabiga'lı 
Halil oğlu Ahmet'in müptelâ olduğu illetten dolayı ba
kiyei müddeti cezaiyesinin affı istirhamını havi ita ey
lediği istidanamesi üzerine Dersadet İstinaf Müd-
deiumumiliğince etibbayı mahalliye tarafından muaye
nesi icra ettirilerek ita kılınan rapor ledelhavale mer
kumun hareketi hameviye ile mütezahir irtişahı dere-
mii muzaafı rievi ile müşterek olmak üzere iltihabı 
periton deremiye müptelâ olduğu ve müterakkıyül-
tabia, sarî ve vahimülendaz olan mezkûr hastalıklar 
dolayısıyle tahliyesini muvafıkı fen bulunduğu Tıbbı 
Adlî Müessesesi Müdiriyetinden izbar kılındığı ve 
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Meclisi idarei vilâyet mazbatası da bu zeminde bu
lunduğu cihetle merkumun tahakkuk eden maluliyeti
ne binaen bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında
ki Adliye Vekâletinin 7 Şubat 1340 tarih ve 41/1281 
numaralı tezkeresi îcravekilleri Heyetinin 20.2.1340 
tarihli içtimaında ledelkırae keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzı takarrür etmekle bu baptaki evrakı müteferria 
rapten takdim kılınmıştır. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

Umuru Cezaiye Müdiriyeti Umumiyeyi Âliyesine 
Katil maddesinden mahkûmen istanbul Hapisha

nesinde mahpus bulunan Karabiga'lı Halil oğlu 
Ahmet hakkındaki hapishane Heyeti Sıhhiyesi raporu 
tetkik edildi. Muarazası gayrı muhtel marazı uzvii 
kalp ile müterafık (Zafiyeti umumiye, hasafetilevn, 
ınhifazıhüferyaiı terkovava ve bilisğa her iki zirvede 
huşuneti teneffüs, hareketi hameviye ile mütezahir 
irtişahı deremıi müzaafı reevi ile müşterek olmak 
üzere batının teftiş, ces ve gar'ıyla müntefih ve meb
zul miktarda «Haben»i muhtevi olmasıyîe iltihabı pe
riton dereniye) müptelâ c'duğu anlaşılan merkumun 
müterakkiül tabıa, sarî ve vahimülenıar olan mezkûr 
hastalıkları dolayısiyle tahliyesinin mavafıkı fen ola
cağı mütalasiyle iade ve lakdim kılındı. 

Tıbbı ve Adlî Müessesesi Müdürü 
Doktor 

Veliyüddin Tahsin 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Katil maddesinden on beş sene küreğe mahkûm 
Karabiga'lı Halil oğlu Ahmet'in müptelâ olduğu il
letten dolayı bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında Başvekâletten m e v u t tezkere Bncümenimizce 
bilkırae tetkik edilerek erısali misiilû affının müna
sip olacağının Heyeti Umumiyeye arzı karargir ol
muştur. 

Reis 
Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Ergani 
îhsan 

Mazbata Maharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

1 Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Ankara 
îhsan 

REİS — Efendin 

* 

Aza 
Bayezıt 

Şefik 

ı söz isteve 

Aza 
Tokat 
Emin 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 

n var mı? Ma 
yi reyi âlilerine vazediyorum; kabul edenler lü+fen ei 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen

ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

6. — Muhamat Kanunu Lâyihası (1/472) ve Ad
liye Encümeni Mazbatası : 

REİS — Efendim! Muhamat Kanununun müza
keresine başlıyoruz. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1350 

Ankara - 29 . 3 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Muhamat hakkında Adliye Vekâletince tanzim 
olunup, îcravekilleri Heyetince Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyi
hası leffen arz ve takdim kılınmış olmakla ifayı muk-
tezasına müsaadeyi Riyaset Penahîlerini istirham ey
lerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Hükümetin Esbabı Mucibe Lâyihası 

Halkın müzahiri olması lâzım gelen muhamilerin 
bu vazifeyi ifaya kâfil, ilim ve faziletle mücehhez ve 
bu mesleğe müntesip olanların haysiyetlerini müdrik 
olmaları iktiza edeceği müstağniî izah bir keyfiyettir. 
Kemali teessüfle görülüyor ki bazı defa davavekili 
namı tahtında evsafı lâzimeyi gayrı haiz bir takım 
kimselerin tezvir ve tasni eyledikleri daavinin niyeti 
veya erbabı hakkın bu kabil vekillere tevdi eyledik
leri masalihte ihdas ettikleri müşkülâtın halli mecbu
riyetiyle mahkemeler bilâ lüzum işgal olunmakta ve 
bu yüzden bir çok hukuk duçarı ziya ve tavik olmak
ta ve binnetice mesleğin şeref ve haysiyeti ihlâl edil-
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mektedir. Gerçi Davavekilleri hakkında 1292 senesin
de neşredilen bir nizamname ile son senelerde bazı 
kavanin ve müteferrik ahkâm vaz edilmiş ise de bun
ların ihtiyaca gayrikâfi olduğu meydandadır. Kaldı 
ki, Davavekilleri Nizamnamesi mevcut olmasına rağ
men mektep şahadetnamesi değil, usulüne tevfikan 
imtihan vererek bir ruhsatname bile istihsal etmemiş 
olan kimselerin mühim mesailde vekâlet deruhde et
mekte serbest bulunduklarından hukuku efrat bu se
bepten ziyaa uğramaktadır. Binaenaleyh İslahatı ad
liye sırasında meslekî muhamatın dahi lâyik olduğu 
mevkie ilâ ve ammenin hukukuyle beraber salikleri-
nin haysiyetini temin edecek ahkâmın acilen vaz'ı el
zem görülmüş ve bu maksatla işbu kanun lâyihası 
tanzim olunmuştur. Lâyihanın birinci maddesi rau-
haminin tarifine mütedairdir. Metni maddeden an
laşılacağı üzere muhamilik ancak vekâleten müda-
fai hukuku haiz olan hususatı gerek muhakim ve ge
rekse mecalis ve devair huzurunda takibi dava ve 
müdafaayi mesaili hukukiyede itayı rey etmekten 
ibaret olup bunun haricinde bir menfaat mukabilin
de şunun bunun işini görmek ve devairi hükümette 
takibi masalih etmek gibi hidemat; mesleki muha-
mat ile kabili telif görülemediğinden madde ol - ve-
çihle tertip edilmiştir. 

İkinci madde; Muhaminin evsaf ve şeraitten ba
his olup burada şayanı ehemmiyet olan kuyut, mu-
hamilerin ancak hukuk fakültesi mezunlarından ve
ya memaliki esnebiye fakültelerinde hukuk tahsil ede
rek Türkiye Darülfünunu programlarına göre nok
san kalan derslerden bilimtihan isbatı ehliyet eden
lerden olmasına hasreden fıkrasiyle on sene müddet
le bilfiil sınıfı hükkâmda veya müddeiumumilikte ifa
yı memuriyet edenlere münhasır olmasıdır. Bu husu-
satın muhamilerin ehliyeti ilmiyeleri noktasından lü
zumu bedihîdir. 

Kezalik bu maddenin son fıkralariyle kabul edi
len mülazemet şeraitide haizi ehemmiyettir. Gerek 
hükkâm ve gerekse muhamilerin mektepten mezuni
yet rüusu istihsal eder etmez derhal icraî muhake-
mat etmeleri maslahatan muvafık olamaz. Çünkü 
hukuk mezunlarının müktesabatı ilmiyelerini tatbi
kat sahasında da bilfiil ifayı hizmetle tevsi etmeleri 
ve bunun da lâakel üç sene müddet mahakimde mü
lazemet eylemekle istifadei matlubenin temini müm
kün olabilir. Yine bu mülâhazaya mebnidir ki el-
yevm dava vekâletinde bulunanların müddeti vekâ
letleri üç seneden dûn olduğu takdirde noksan müd
deti ikmal etmeleri zikir ve tasrih olunmuştur. 

Üçüncü madde ile meslekî muhamatta inzibatın 
temini maksadiyle bir mahalde şeraiti lâzımeyi haiz 
olan muhami olduğu takdirde baro teşkili mecburi
yeti esası kabul edilmiş ve yalnız şeraiti kanuniyeyi 
haiz olmak ifayı muhamat için kâfi addedilmiyerek 
salifüzzikir barolarda muhami mukayyet olmadıkça 
icrayi muhamat edememeleri ve mahkemelerin de on
ları kabulden memnun olduğu tespit edilmiştir. 

Dördüncü madde; muhamilik bir meslekî mahsus 
olarak temini mülahazasiyle muhamilikle içtimaına 
cevaz verilen iştigalâtı göstermiş ve bu meyanda Da
rülfünun, mekatibi âliyeden maada mekteplerdeki 
muallimlik esasen bir vazifei müstakille olduğundan 
bu kabil muallimlerin muhami olması caiz görülme
miş ve ancak bazı mekteplerde haftada üç dört saat
ten fazla meşguliyeti olmayan ve mesleğe de taallu
ku olan hukuk ve iktisat dersleri muallimlikleri mu
hamilikle kabili içtima meşguliyetlerden addedilmiş
tir. 

Beşinci madde; Meclisi inzibatı ve tayin edeceği 
mücazatı intibahiyenin envaını irae etmektedir. Mü-
cazatı mezkûrenin tertibinde meclisi inzibat tetkik 
edeceği meselenin mahiyetine göre tertibi ceza salâ
hiyetini haizdir. 

Altıncı madde ile meclisi inzibatın ittihaz edeceği 
mukarrerat hakkında bahşedilen hakkı itiraz ve müd
det ve sureti icrası gösterilmiştir. Muhamiî mahkû
ma verilen hakkı itiraz ancak muvakkaten icrayı 
muhamattan men ile terkini kayıt hakkındaki karar
lara hasredilmiştir. 

Müdeiumumilere verilen hakkı itiraz ise; tayini 
muameleye mahal olmadığı karariyle maddei müşte-
kâbiha hakkında tayin edilen mücazatın hafif oldu
ğu ahval için kabul edilmiş olup bu suretle inzibatı 
meslekî, daha ciddî ve müessir olarak temin kılın
mıştır. 

Yedinci madde; muvakkaten icraî muhamattan 
men ve terkini kayıt edilenlerin mücazat edildikleri 
yerden başka mahallerde icrayı muhamat edememe
lerini teminen vaz edilmiştir. 

Sekizinci madde; muhamilere verilecek ruhsatna
melerin sureti istihsal ve itasını irae etmektedir. Ger
çi ruhsatname itası Adliye Vekâletine ait bir salâhi
yet ise de, talip olan zatın baro müteşekkil olan yer
lerde haiz olması lâzım gelen evsaftan bilhassa sui-
şöhretle maruf olmaması gibi kuyuda müracaat edebil
mek için o mahal barosu tetkiki keyfiyet ederek ve
receği müdellel mütalaaya göre takdiri mesele edil
mek muvafık görülmüştür. Şu kadar ki maddede gös-
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terilen müddet zarfında mütalaname gönderilmediği 
veya gönderildiği halde münderecatı şayanı kabul gö-
rülerniyerek ikinci maddedeki şeraitin mevcudiyeti 
tahakkuk ettiği takdirde vekâlet, salâhiyeti takdiriye-
sini istimalle, icabına göre harekette muhtar bırakıl
mıştır. 

Dokuzuncu madde; memurken meslekî muhama-
ta sülük edecekler hakkında bazı kaydı memnuiyeti 
haizdir. Filhakika hasbelmemuriye vakıf olduğu ve
ya kendisinin dahil bulunduğu heyet mahkemede ita
yı rey ettiği hususata mütedair dava ikame ve takibi, 
haysiyeti meslekiye ile kabili telif ahvalden değildir. 

Onuncu maddede baro heyeti umumiyelerinin ni
zamname! dahilî tanzimine salâhiyettar olduğunu 
göstermektedir. Heyeti Umumiye ile meclisi inziba
tın, sureti akdi içtima ve tarzı ittihazı karar vesair 
vazalf idarelerine müteallik olmak üzere tanzim ede
bilecekleri nizamnamelerin vekâletin tasvibiyle mer'i 
ve mukayyet olması kaydiyle işbu salâhiyetin veril
mesi muvafıkı maslahat görülmüştür. 

Onbirinci madde; ücreti vekâletten bahistir. Ger
çi muhamiler müvekkilleriyle ücret hakkında diledik
leri gibi akdi mukavelede serbest iseler de müddea-
bihe göre cüzü şayi üzerinden ücret tesviyesi muha-
minin deruhde ettiği davaya karşı nevima bir iştira
ki mütezammın etmekte ve fahiş addedilecek derece
de mukaveleler akdine yol açmaktadır. Binaenaleyh 
muhtemel görülen bu mahazir sebebiyle cüzü şayi 
üzerinden ücreti vekâlet şart edilmesi tecviz edilme
miştir. Bu maddenin fıkrai saniyesinde ücreti vekâ
letin mahkûmu aleyhe tahmili kaziyesi her ne kadar 
şimdiyedeğin mahkemelerce mevcut bir kaide idise 
de beher celse için cüzî bir ücret tayin edilmesi hay
siyeti meslekiye ile gayrikabili telif bulunmuş oldu
ğundan hem bu cihetin ve hem de efradın hukuku 
gayra müraat etmelerini temin maksadiyle maddeî 
kanuniyede gösterilen nispet kabul edilmiş ve muha
kemede sebkedecek mesaînin derecesine göre vâsi 
bir hakkı takdir bahş edilmiştir. 

On ikinci ve ön üçüncü maddeler mektebi hukuk
tan başka mektepler mezunlariyle şimdiye kadar su-
veri muhtelifeyle dava vekâleti mesleğinde bulunan
ların hukuku müktesebelerini tayin eden ahkâmdan 
bahsetmektedir. 

Medresemi Kuzattan mezun olanlar bu ana değin 
hakimiser olarak istihdam edildiklerinden müddeti 
hakimiyetleri on sene olduğu takdirde zaten ikinci 
madde hükmüne tevfikan icrayı muhamat hakkını 
haiz olup ancak bu müddetten dun hizmetleri mes-

buk olanlar şeraiti saireî kanuniyeyi haiz oldukları 
takdirde muhami olabilmeleri muvafıkı muadelet gö
rülmüştür. 

Kezalik Mektebi Mülkiye mezunları hakkında. 
mevzu bir usule göre mektebi hukuk programlarına 
nazaran mektebi mülkiyede tedris etmedikleri ders
lerden imtihanları icra edildikten sonra dava vekili 
ruhsatnamesi istihsal eyleyenlerin de şeraiti sairenin 
mevcudiyeti kaydiyle hakkı müktesepleri kabul ediL-
miştir. 

Bir de evvelce ruhsatname istihsal ederek dava 
vekâletini meslekî mahsus ittihaz ile müstemiren on 
sene müddetle ifayı vekâlet edenlerin işbu kanunla 
vaz edilen şeraiti saireyi haiz oldukları takdirde büs
bütün meslekten nisbetlerini kat etmek muvafıkı na-
safet görülmemiş ve bu gibiler baro teşekkül eden 
yerlerde bu kanunun tarihi neşrinden ve etmeyen 
yerlerde baronun teşekkül ettiği tarihten itibaren üç 
ay zarfında berayı kayıt baroya müracaat ederlerse 
meslekî muhamata kabul olunmaları maddeye der-
cedilmiştir. 

Hidematı adliyede veya ruhsatnameli olarak beş 
sene ifayı memuriyet veya vekâlet edenler dahi baro 
teşekkül edemeyen mahaller muhakimi nezdinde ba
ro teşekkül edinceye kadar ifayı vekâlet etmeleri hem 
o mahallerin ihtiyacı ve hem de kendilerinin men-
faatları noktasından münasip görülmüştür. 

Ruhsatnameyi haiz olmayarak on seneden beri 
dava vekâleti mesleğinde bulunanlar da Adliye Ve
kâleti tarafından tayin edilecek usul dairesinde imti
hana tabi tutularak bu imtihanda ibrazı muvaffaki
yet ettikleri takdirde yine baro teşekkül edemeyen 
yerlerde icrayı vekâlet edebileceklerdir. 

Baro teşkili mümkün olmayan ve mukaddema da
va vekâleti mesleğinde bulunupta şeraiti salife daire
sinde icrayı vekâlet edebilmeleri tecviz edilenlerden 
bir yerde üçten aşağı veya hiç muhami ve vekil ol
mayan yerlerde gerek mevaddı cinaiyede vekili mü
dafi huzurunu mecburî kılan emri kanunu infaz ve 
gerekse bir tak;m aceze ve nisvan misillû erbabı hak-
km vekil ikame edecekleri hususatta kendilerine tes-
hilât iraesi mülahazasiyle icrayı vekâlete talip ola
cak kimseler, yine Adliye Vekâletinin göstereceği şe
rait dairesinde mahalleri encümeni adlîlerince imti
hanları icra edilerek mezuniyet itası kabul edilmiş ve 
şu kadar ki lizaruretin tecviz edilen bu müsaadat mu
vakkat bir mahiyeti haiz ve verilen mezuniyetname-
nin her vakit kabili istirdat olduğu dahi zikr ve ilâ
ve kılınmıştır. 
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Bu kabil mahallerde icrayı vekâlet edecekler hak
kında tedabiri inzibatiye ittihazı ve indeliktiza işbu 
kanunda gösterilen mücazatı intibahiyenin tertibi sa
lâhiyeti de mahalleri müddeiumumilerin sebkedecek 
talepleriyle Bidayet Mahkemelerine ve maddeî mah-
susasında gösterilen kabili itiraz hususat hakkında 
tetkikatı itiraziye salâhiyeti dahi o mahallin mevad-
dı cinaiyesini rüiyet eden mahakime tevdi kılınmış
tır. 

On dördüncü madde; işbu kanun ile mevzu esa-
sat dairesinde Adliye Vekâletinin kanunun, suveri 
tatbikiyesini mütazammin olarak talimatname neşri
ne salâhiyattar olduğuna dairdir. 

Onbeşinci madde; ihtiyaca kâfi olmadığı zaten 
bu kanunun tanzimine zaruret hasıl olmakla tebey-
yün eden şimdiye kadar münteşir kavanin ve niza-
matın mevkii meriyetten kaldırılması hakkında olup 
isabeti derkârdır. 

Lâyihaya dercedilen maddeî muvakkate elyevm 
1292 tarihli nizamnameye tevfikan müteşekkil olan 
dava vekilleri cemiyeti levhasında mukayyet dava ve
killerinin tasfiyesine mütealliktir. Elyevm bu suret
le müteşekkil cemiyetin en kadimi mezkûr nizamna
menin 1324 inkılâbından mukaddem fiilen metruk 
olan cemiyeti daime teşkilâtını ancak tarihi mezkûr-
den sonra ihya eden İstanbul Davavekilleri Cemiyeti 
ile son zamanlarda dört beş mahalde teşekkül eden 
cemiyetler de işbu kanunun tatbikine şüru'dan mu
kaddem sureti teşekkül maddede gösterilen meclisi 
tefrik tarafından tetkikatı muşikâfaneye müsteniden 
yapılacak bir tasfiye, işbu kanunun tanziminden mun-
tazar fevadin temimine hadim avamilden addedilmiş
tir. 

Adet : 13 Karar/35 

Adliye Encümeninin Esbabı Mucibesi 
Riyaseti Celiîeye 

Muhamat hakkında Adliye Vekâletinden bilvürut 
heyeti umumiyeden muhavvel lâyihaî kanuniye Adli
ye Vekili Beyin huzuriyle Encümenimizce kıraat ve 
müzakere olundu. 

Muhamat hakkında esaslı bir kanuna ihtiyaç ol
duğu malumdur. Meslekî adlînin terakkisi ve mües-
sesatı adliyenin halkın ihtiyacını bihakkın tatmin 
edecek bir mertebi kemale isabi için muhamilerin 
uhdesine muhavvel vazifenin ehemmiyeti azimesi her 
türlü izahtan müstağnidir. Elhaletühazihi memleke
timizde meslekî muhamatın bulunduğu vaziyet daha 
vâsi bir kanunun tanzim ve tertibine kadar hiç ol

mazsa pek âcil ihtiyaçları temin edecek muhtasar 
bir kanuna zaruret olduğunu göstermekte bulundu
ğundan Adliye Vekâletinin lâyihası bu noktadan 
esas itibariyle tensip ve maddelerin müzakeresine 
suru edildi. 

İkinci maddede muhami nazmetlerinin tabi tu
tulması gösterilen mülâzemet müddetinin üç sene 
olmasına Dersim Mebusu Feridun Fikri ve 
Saruhan Mebusu Kemal Beyler tarafından 
itiraz ve müddeti mülâzemetin bir senesinin 
mahakim, diğer bir senesinin bir muhami nez-
dinde tatbikatla geçirilmesi suretiyle iki seneden 
ibaret olması dermeyan edildi ise de tatbikat ve 
ameliyatta mümareseyi temin edecek olan müddeti 
mülâzemetin üç seneden ibaret olması ve müddetin 
de muvazzaf olarak mahakim nezdinde ikmal kı
lınması hem maslahata ve hem de Hukuk Fakülte
sinden mezun gençlerin teşvik ve iktidarı noktaî na
zarından menafi umumiyeye muvafık görülerek Hü
kümetin teklifi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeye «Ve muhamiler bizzat her 
nevi muameleyi ticariye icrasından dahi memnudur
lar» fıkrası ilâve edilerek muhamilerin her suretle 
mesleklerinde tekemmüllerine hasrı mesaî etmeleri 
lüzumu derpiş edilmiş ve olveçhile maddei mezkûre 
tadil kılınmıştır. 

Beşinci maddeye her baronun heyeti umumiye 
canibinden müntehap meclisi inzibatı için muayyen 
aza miktarının haddi akallî üçe tenzil edildi ve mec
lisi inzibatın nisabı içtimaî ve tesavii ârâ vukuunda 
reyin veçhi tercihinin tesbiti karargir oldu. 

Altıncı madde, meclisi inzibatın mukarraratın-
dan tahriren ihtara müteallik kararlarının katî olma
sı ve meclisi inzibatın sair bilûmum mücazata inzi-
batiyesi üzerine, bidayet mahkemelerindeki heyeti 
mahsusaya mahamii mahkûma hakkı müracaat veril
mesi muvafık görüldü. Ve müddeiumumiye, ancak 
tayini muameleye mahal olmadığına müteallik bu
lunanlar aleyhine müracaat etmesi karargir oldu ve 
on beş gün müddeti itiraz bir haftaya tenzil edildi 
ve itiraz vukuundan itibaren mahkemenin bir hafta 
zarfında karar itası mecburiyeti kabul edildi. 

Yedinci maddeye icrayı muhamattan muvakka
ten ve müebbeten men edilenlerin keyfiyeti meninin 
alâkadarınca malum olmak üzere ilân olunması esa
sı ilâve edildi. 

Sekizinci ve dokuzuncu maddeler; maksadı bi
hakkın ifade edecek bir surette, yeniden tanzim edil
di. 
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Onuncu maddenin işbu kanunun sureti tatbikiye-
sini mübeyyin olmak üzere Adliye Vekâletince tan
zim olunacak talimatnaheye mütedari bulunan on 
dördüncü madde ile tevhidi tensip edildi. 

On birinci madde; muhami dava vekilleriyle mü
vekkilleri arasındaki mukavelenamelerde ücreti vekâ
letin maktu olarak tesmiyesi de kabul edildi. Ve müd-
deabihin miktarı üzerine yüzde itibariyle ücret tah
sisi veya hâsılı davada iştirak manasını tazammun ede
cek şartlar vaz'ı veyahut davayı kısmen veya tamamen 
satınalmak gibi ahkâm derci suretleriyle akt olunan mu-
kavelâtın sair memleketler kavanininde muharrer 
olduğu veçhüzere keenlemyükün addi mucafık ola
cağı bittezekkür madde o suretle yazıldı. Maddede 
mahkemece men'i muarazaya karar verildiği takdir
de ücreti vekâletin takdiri için esas ittihaz oluncak 
hususun dahi tespiti lâzımeden görülmekle bu hu
susta esas kıyas olmak üzere müddeabihin gösteril
mesi karargir oldu ve bu veçhile tahrir edildi. 

Onikinci madde dahi mesleki muhamata dahil ola
bileceklere şeraiti zikredilirken bunlar meyanında 
mahakim riyaset ve azalıkları ile müddeiumumile
rin de veya adliye müfettişlerinin de ceman on sene 
müddetle ifayı hizmet edenler ve ruhsatnameyi haiz 
olarak mesleki vekâlete yukarda beyan olunan me
muriyetlerde geçirdikleri müddetin mecmuu on sene
ye baliğ olanların dahi ilâvesi muvafık görüldü. 

Onüçüncü madde, muhamilerin kisvei resmiye-
si hakkında yeniden tanzim edilen olbaptaki hük-
kâmın kisvei resmiyeleri hakkındaki kanunla ahenk-
tar bir surette tertip edildi. 

Onbeşinci madde, dava vekillerine müteallik ola
rak şimdiye kadar neşredilen bilûmum kavanin ve 
nizamatın işbu kanuna mugayir olan ahkâmının mef-
suhiyeti suretinde tadil edildi. Maddei muvakkate de 
elyevm Davavekilleri Cemiyeti mevcut olan yerler
deki barolarda icra kılınacak tefrik heyetine Adliye 
Vekâletinin riyaseti tensip edilmeyerek ona muka
bil bu heyetin kararları aleyhine Adliye Vekiline sa
lâhiyet verilmesi kabul ve kayıtlarının terkinine ka
rar verilen muhamilerin terkini kayıt tarihinden iti
baren onbeş gün zarfında Adliye Vekâletine hakkı 
müracaat itası tensip edilmekle heyeti umumiyeye 
arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip 
Saruhan Aza 

Kemal N , 

Aza Aza 
!-...: Tokat 

Emin 

Aza Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 

Muhamat Kanun Lâyihası 
Hükümetin teklifi 

Madde 1. — Bilûmum mesaili hukukiyede ashabı 
müracaata şifahî veya tahrirî itayı rey ve müstedi-
yat ve levayih ve her nevi evrakı tanzim ve mah
kemeler, hakemler ve vekâleten müdafaai hukuku 
haiz olan bilcümle devair ve meclis huzurunda eş
hası hakikiye ve hükmiyeye ait hukuku bilvekâle ta
kip ve dava ve müdafaa etmeyi mesleki mutat itti
haz edenlere muhami denir. 

Madde 2. — Muhami olabilmek için: 
1. Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2. 24 yaşını ikmal etmiş olmak, 
3. Cinayet ve muhilli namus ve haysiyet bir cün

ha ile mahkûm veya sui şöhretle maruf olmamış bu
lunmak, 

4. Türkiye Darülfünunu Hukuk Fakültesinden 
mezun olmak veyahut Ecnebi bir Hukuk Fakültesin
den mezuniyet rüusunu haiz olup da hukuk fakülte
si prgoramlarına nazaran noksan kalan derslerden 
bilimtihan ehliyetini müsbit tasdiknameyi hamil bu
lunmak veya on sene müddetle bilfiil Hâkimlik veya 
Müddeiumumilik etmiş olmak, 

5. İflâs etmiş ise iadeyi itibar etmiş olmak, 
6. Evvelce memuriyetinden azledilmiş ise ceva

zı istihdam kararı almış bulunmak, 
7. Müddeti mülâzemeti ikmal etmiş olmak lâ

zımdır. 
Mülâzemet müddeti; tarihi müracaattan iti

baren üç senedir. Bu müddet zarfında mülâzemeti 
mahsus, cinayet mahkemesi bulunan şehir ve kasa
balarda bir memuriyeti adliyede istihdam olunmak 
suretiyle ifa ettirilir. İşbu kanunun tarihi neşrinden 
mukaddem üç sene müddetle hizmeti adliye veya dava 
vekâletinde bulunmuş olanlar kaydı mülâzemetten va
restedirler. Müddeti hizmet veya vekâletleri üç se-
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neye baliğ olmayanlar fıkrai sabıkaya tevfikan baki 
yei müddeti mülâzemeti ikmale mecburdurlar. 

Madde 3. — Bir mahalde icrayı muhamat eden
lerin adedi ona baliğ olduğu takdirde aralarında bir 
heyet teşkil etmeleri mecburi olup bu heyete (Baro) 
ıtlak olunur. Baro teşekkül eden yerlerde herhangi bir 
baroya dahil olmayanlar ifayı muhamattan ve mu-
hakim de onları kabulden memnundur. 

Madde 4. — Meclisi resmiye muntahap azalık-
lariyle bilûmum müessasatı hayriye ve maliye, tica
riye, heyeti idare ve mecalisi ilmiye azalıklarından 
ve devairi resmiye hukuk müşavirliği ile dava vekâ
letinden ve Darülfünun ve mekâtibi âliye müderris 
ve muallimliği ile mekâtibi saire hukuk ve iktisat 
muallimliklerinden maada hiçbir hizmet ve sıfat 
muhamilikle içtima edemez. 

Madde 5. — Her baronun heyeti umumiye cani
binden muntahap bir reis ve bir reisisani ve dörtten 
ona kadar azadan mürekkep bir meclisi inzibatı ola
caktır. Meclisi inzibat, muhamilerin umuru haysiyeit 
beslekiyelerine müteallik inzibatı tağyir ve işbu ka
nun ile nizamnamei dahilî ahkâmına ve adabı mes
lekiye ademi riayetlerinden dolayı haklarında, «tah
riren ihtar, huzuru mecliste tevbih, bir aydan bir se
neye kadar muvakkaten icrayı muhamattan men ve 
terkini kayıt» den ibaret olan mücazatı intibahiyeyi 
tertip eder. 

Madde 6. — Meclisi inzibat mukarraratından mu
vakkaten icrayı muhamattan men ve terkini kayda 
mütedair olanlar aleyhine muhamii mahkûm ve ta
yini muameleye mahal olmadığına ve ihtar ve tev-
bihe müteallik bulunanlar aleyhine Bidayet Müdei-
umumileri tarihi tebliğlerinden itibaren onbeş gün 
zarfında itiraz edebilirler. 

Tetkikatı itiraziye Bidayet Mahkemesi ve devairi 
muhtelifeye münkasem mahallerde reisi evvelin ri
yasetinde beş zattan müteşekkil heyet huzurunda ic
ra ve meclisi inzibat tarafından gönderilecek bir aza
nın izahatı ve muhamii mahkûmun müdafaatı ve 
muteriz müdeiumumi olduğu takdirde mütalaatı is-
tima olunarak karara rapt edilir. 

İşbu tetkikat gayrı alenî ve mukarrarat katidir. 
Madde 7 — İcrayı muhamattan muvakkaten 

men edilenler müddeti memnua zarfında ve kayıtları 
terkin olunanlar müebbeden Türkiye dahilinde ifayı 
muhamat ve dava vekâleti edemezler. 

Madde 8. — Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz ve 
baro teşkil edilen mahallerde icrayı muhamat etme
ye talip olanlar evvelemirde baroya tahriren müra

caat etmeye ve müracaatı vakıaya, müsbit . varakayı 
raptederek, ruhsatname itası için Adliye Vekâletine is
tida vermeye mecburdur. Tarihi müracattan itiba
ren bir ay zarfında baro, kabul ve ademi kabul hak
kında müdellel mütalaanamesini Adliye Vekâletine 
irsalle mükelleftir. Müddeti mezkûre mürur ettiği 
halde mütalaaname irsal edilmediği ve ikinci maddede 
münderç şeraitin mevcudiyeti tahakkuk eylediği tak
dirde Adliye Vekâletince ruhsatname ita kılınır. Bu 
suretle ruhsatname istihsal eden muhami, baroya kay
dolunur. 

Madde 9. — Evvelce memurken bilâhare mes
leki muhamata salik olanlar her ne suretle olursa ol
sun esnayi memuriyetlerinde vaziyed etmiş bulun
dukları veya itayı rey eyledikleri mevadda müteal
lik deviyi kabulden memnudur. 

Madde 10. — İşbu kanunda muayyen esasat daire
sinde heyeti umumiye ve meclisi inzibatın vazaifi 
idariyelerini mübeyyin olmak üzere baro heyeti 
umumiyesince tarihi teşekkülünden itibaren bir ay 
zarfında tanzim kılınacak nizamnamei dahilî Adli
ye Vekâletinin tasvibine arz olunur. 

Madde 11. — Muhami ile müvekkil arasında üc
reti vekâlet hakkında aktedilecek mukavelelerde 
müddeabihe nisbetle cüz'ü şayi olmak üzere ücret 
tesviyesi gayrı caizdir. 

Ücreti vekâlet mesaî masrufeye nazaran mevaddı 
hukukiyede mahkûmubih bin lirayı tecavüz etmediği 
takdirde yüzde onunu tecavüz eylediği halde 
bin liradan fazlası için yüzde beşini geçme
mek ve kıymeti gayri muayyen deavii huku
kiye ile mevaddı cezaiyede davanın ehemmiyeti 
ve mesainin kıymeti nisbetinde olmak üzere mahke
mece takdir mahkûmu aleyhe tahmil olunur. 

Madde 12. — Medresetülkuzattan mezun olanlar 
ve mektebi mülkiyeden mezun olup işbu kanunun 
neşrinden mukaddem ruhsatname istihsal eylemiş 
bulunanlar veya ruhsatnameyi haiz oldukları halde 
lâakal on seneden beri müstemirren dava vekâleti 
mesleğinde bulunup baro teşekkül eden yerlerde bu 
kanunun neşrinden ve etmiyen yerlerde baronun ta
rihi teşekkülünden itibaren üç ay zarfında berayı 
kayıt baroya müracaat edenler ikinci maddede mün-
deriç şeraiti saireyi haiz oldukları takdirde mesleki 
muhamata dahil olabilirler. 

Madde 13. — İkinci ve on ikinci maddelerde 
münderiç mezuniyet veya istirham şeratini haiz olma
yıp ancak beş sene müddetle hizmeti adliyede veya 
ruhsatnameli olarak aynı müddetle dava vekâletinde 
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bulunanlar baro teşkili mümkün olmayan mahaller 
mahakimi nezdinde baro teşekkül edinceye kadar 
dava vekâleti edebilirler. 

Ruhsatnameyi haiz olmayarak on seneden beri 
müstemirren dava vekâleti mesleğinde bulunanlar 
Adliye Vekâletince tayin edilecek usul ve şerait veç
hile icra kılınacak imtihanlarda ihrazı muvaffakiyet 
eyledikleri takdirde fıkrai ânifedeki kuyııt ve şerait 
dairesinde dava vekâleti edebilirler. 

Bir mahalde fıkai ânifede zikrolunan şerati haiz 
dava vekillerinin adedi üçten dün olduğu takdirde 
talip olanların Adliye Vekâletnce tespit edilecek usul 
ve şerait dahilinde mahallî encümeni adliyesince 
imtihanları icra ve yalnız o mahalde icrayı vekâlet 
eylemelerine, kabili istirdat olmak üzere Adliye Ve
kâletince muvakkaten mezuniyet ita edilebilir, 

Bu kabil yerlerde inzibat mesleğinin temini ve 
indelhace mücazatı intibahiye tertibi mahalli müd
deiumumilerinin sebkedecek talepleriyle Bidayet Mah
kemelerine ve kabili itiraz olan mukarrarat hakkın
da tetkikatı itiraziye icrası o mahallin mevaddı cinai-
yesini rüyete memur mahkemelere mevdudur. 

Madde 14. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
mübeyyin olmak üzere Adliye Vekâletince bir tali
matname tanzim edilecektir. 

Madde 15. — Dava vekillerine müteallik şimdi
ye kadar neşredilen bilumum kavanin ve nizamat 
mülgadır. 

Maddei muvakkate - 1292 tarihli dava vekilleri ni
zamnamesi ahkâmına tevfikan dava vekilleri. cemi
yeti teşekkül etmiş olan mahallerde işbu kanunun 
tarihi neşrinden itibaren bir ay zarfında Adliye Ve
kilinin veyahut rüesayı memurini adliyeden nasbede-
ceği bir zatın riyasetinde bulunmak ve dördü hükkârn 
ve memurini adliyeden, dördü ikinci maddede mün-
deriç evsaf ve şeraiti cami muhamiler meyanında Ad
liye Vekilince intihap olunacak zevattan terekküp et
mek üzere içtima edecek meclisi tefrik cemiyet levha
sında mukayyet davavekillerinin evsaf ve şeraiti ka-
nuniyeyi haiz olup olmadıklarını tetkik ve haiz olma
yanların kayıtlarını levhadan terkin edecektir. Lev
hada ipka edilenler hemen içtima ile meclisi inzibat 
intihabını icra eder. 

Madde 16. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferdasın
dan itibaren mer'idir. 

Madde 17. — işbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

Başvekil ve Hariciye 
Vekili Mudafaai Milliye Vekili 
ismet Kâzım 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Ziraat Vekili 
Zekâi 

Mübadele İmar 
ve iskân Vekili 

Mahmut Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Bulunmadı 

Adliye Encümeninin tadili 
Madde 1. — Bilumum mesaili hukukiyede ashabı 

müracaata şifahî veya tahrirî itayı rey ve müstetiyat 
ve levayih ve her nevi evrakı tanzim ve mahkemeler, 
hakemler ve bilcümle daire ve meclisler huzurunda 
eşhası hakikiye ve hükmiyeye ait hukuku bilvekâle 
takip ve dava ve müdafaa etmeyi meslek ittihaz eden
lere muhami denir. 

Madde 2. — Muhami olabilmek için: 1. — Türkiye 
Cumhuriyeti tebaasından olmak, 2. — Cinayet veya 
muhilli namus ve haysiyet bir cünha ile mahkûm ve
ya sui şöhretle maruf ve müştehir olmamış bulunmak, 
3. — Türkiye Darülfünunu Hukuk Fakültesinden me
zun olmak veyahut bir ecnebi Hukuk Fakültesinden 
mezuniyet rüusunu haiz olupta hukuk fakültesi prog
ramlarına nazaran noksan kalan derslerden bilimti-
han ehliyetini müspit tasdiknameyi hamil bulunmak 
veya on sene müddetle bilfiil hakimlik veya müdde
iumumilik etmiş olmak, 4. — İflâs etmiş ise iadei iti
bar etmiş olmak, 5. — Evvelce memuriyetinden azle
dilmiş ise cevazı istihdam kararı almış bulunmak, 
6. — Müddeti mülâzemeti ikmal etmiş olmak lâzım
dır. Mülâzemet müddeti; tarihi müracaattan itibaren 
üç senedir. Bu müddet zarfında mülâzemeti mahsus, 
Bidayet Mahkemesi bulunan şehir ve kasabalarda bir 
memuriyeti adliyede istihdam suretiyle ifa ettirilir. 
işbu kanunun tarihi neşrinden mukaddem bilfiil, üç 
sene müddetle hizmeti adliye veya davavekâletinde 
bulunmuş olanlar kaydı mülâzemetten varestedirler. 
Müddeti hizmet ve vekâletleri üç seneye baliğ olma
yan fıkrai sabıkaya tevfikan bakiyei müddeti mülâ
zemeti ikmale mecburdurlar. 

Madde 3. — Bir mahalde icrayı muhamat edenle
rin adedi ona baliğ olduğu takdirde aralarında bir 
heyet teşkil etmeleri mecburî olup bu heyete «Baro» 
ıtlak olunur. Baro teşekkül eden yerlerde her hangi 
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J talip olanlar evvelemirde baroya tahriren müracaat 
i ederler. Baro bu müracaat üzerine bir ay zarfında ka

bul veya ademi kabul hakkındaki müdellel mütalaa-
namesini Adliye Vekâletine göndermekle mükelleftir. 
Baro bir ay zarfında mütalaanamesini Vekâlete gön
dermediği veya mütalaanamesi ademi kabulü müte-
zammın olduğu takdirde vukubulacak istida üzerine 
müstedinin ikinci maddede münderiç şerait ve evsafı 
haiz olduğu Adliye Vekâletince tahakkuk ederse ruh
satname ita kılınır. Bu suretle ruhsatname istihsal eden 
muhaminin de baroya kaydı mecburidir. 

Madde 9. — Evvelce ücret veya maaşla memur 
iken bilâhare meslekî muhamata salik olanlar ile de-
vairi resmiyede hukuk müşaviri veya vekil sıfatıyle 
ifayı vazife eden muhamiler her ne suretle olursa ol
sun esnayı memuriyetlerinde vaziyet etmiş bulunduk
ları veya itayı rey eyledikleri mevadda müteallik da
vayı kabulden memnudur. Kezalik muhamiler hü-

I küm ve muslih sıfatlarıyle vaziyet etmiş oldukları 
hususatta vekâlet deruhte edemeyecekleri gibi bir ta
rafın vekili oldukları işte azil ve istifadan sonra dahi 
tarafı diğerin vekâletini kabul veya ifa edemezler, iş
bu maddede mevzubahis olan memnuiyetler salifüz-
zikr muhamilerin şeriklerine de şamildir. 

bir baroya dahil olamayanlar ifayı muhamatan ve 
mahakim de onları kabulden memnudur. 

Madde 4 .— Mecalisi resmiye müntehap azalıkla-
riyle bilumum müessesesatı hayriye ve maliye, ticariye 
heyeti idare ve mecalisi ilmiye azalıklarından ve de-
vairi resmiye hukuk müşavirliğiyle dava vekâletin
den ve Darülfünun ve mekâtibi âliye müderris ve 
muallimliği ile mekâtibi saire Hukuk ve İktisat mual
limliklerinden maada hiç bir hizmet ve sıfat muhami-
likle içtima edemez. Muhamiler bizzat her nevi mua-
melei ticariye karısından dahi memnudurlar. 

Madde 5. — Her baronun heyeti umumiye cani
binden müntehap bir reis ve bir reisi sani ve üçten 
ona kadar azadan mürekkep bir meclisi inzibatı ola
caktır. Meclisi inzibat, muhamilerin umur ve haysi
yeti meslekiyelerine müteallik inzibatı tağyir ve işbu 
kanun ile nizamnamei dahilî ahkâmına ve adabı mes-
lekiyeye ademi riayetlerinden dolayı haklarında «Tah
riren ihtar, huzuru mecliste tevbih, bir aydan bir se
neye kadar muvakkaten icrayı muhammattan men ve 
terkini kayıt» dan ibaret olan mücazatı intibahiyeyi 
tertip eder. 

Meclisi inzibat nısfından bir ziyadesiyle içtima ede
bilir. Tesavii ârâ vukuunda reisin bulunduğu tarafın 
reyi tercih olunur. 

Madde 6. — Meclisi inzibatın mukarreratından 
tahriren ihtira müteallik kararı katîdir. Huzuru mec
liste tevbih ve muvakkaten icrayı muhammattan 
men ve terkini kayda mütedair olanlar aleyhine mu-
hamii mahkûm ve tayini muameleye mahal olmadı
ğına müteallik bulunanlar aleyhine de mahalli müd
deiumumileri kararın tarihi tebliğinden itibaren bir 
hafta zarfında itiraz edebilirler. Tetkikatı itiraziye 
mahkeme reisinin ve mahkeme devairi müteaddideye 
münkasim ise reisi evvelin riyasetinde dört azadan mü
teşekkil heyet huzurunda icra ve meclisi inzibat tara
fından gönderilecek bir azanın izahatı ve muhamii 
mahkûmun müdafaatı ve muteriz müddeiumumi oldu
ğu takdirde mütalaatı istima olunarak karara raptedi
lir. 

tşbu tetkikat gayri alenî ve mukarrarat katîdir ve 
itiraz vukuundan itibaren mahkemenin bir hafta zar
fında karar itası mecburîdir. 

Madde 7. — tcrai muhamattan muvakkaten men 
edilenler müddeti memnua zarfında ve kayıtları ter
kin olanlar müebbeden Türkiye dahilinde ifayı mu
hamat ve dava vekâleti edemezler. Ve keyfiyet alâ-
kadarınca malum olmak üzere ilân olunur. 

Madde 8. —• Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz ve 
baro teşkil edilen mahallerde icrayı muhamat etmeye 

Madde 10. — Tay ve on dördüncü maddeye ilâve 
edilmiştir. 

Madde 10. — Muhami ve dava vekili ile müvekkil 
arasında aktedilecek mukavelenamelerde ücreti vekâ
letin maktu olarak tesmiyesi lâzımdır. Müddeabihin 
miktarı üzerine yüzde itibariyle ücret tahsisi veya ha
sılı davada iştirak manasını tazammun edecek şartlar 
vaz'ı veyahut davayı kısmen veya tamamen satınal-
mak gibi ahkâm derci suretleriyle aktolunan muka-
velât keenlemyekundür. Esas davaya müteallik kararla 
birlikte mahkemece takdir ve mahkûm aleyhine tah
mil olunacak ücreti vekâlet, mesai masrufeye nazaran 
mevaddı hukukiyede mahkûmubih bin lirayı tecavüz 
etmediği takdirde yüzde onunu, tecavüz ettiği takdir
de bin liradan fazlası için yüzde beşini geçemez. An
cak men'i muarazaya karar verildiği takdirde ücreti 
vekâletin takdirinde müddeabih esas ittihaz olunur. 
Kıymeti gayrı muayyen deavii hukukiye ile mevaddı 
cezaiyede davanın ehemmiyeti ve mesainin kıymeti 
nispetinde takdir ve tayin olunur. 

Madde 11. — Medrese - ül - kuzattan mezun olan
lar ve mektebi mülkiyeden mezup olup da işbu kanu
nun neşrinden mukaddem ruhsatname istihsal eylemiş 
bulunan ve mahakim riyaset ve azalıkları ile müddei
umumiliklerinde veya adliye müfettişliğinde ceman 
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on sene müddetle ifayı hizmet edenler ve ruhsatname
yi haiz olarak meslekî vekâletle yukarıda beyan olu
nan memuriyetlerde geçirdikleri müddetin mecmuu on 
seneye baliğ olanlar veya ruhsatnameli oldukları hal
de lâakal on seneden beri müstemirren dava vekâleti 
mesleğinde bulunup baro teşekkül eden yerlerde bu 
kanunun neşrinden ve etmeyen yerlerde baronun ta
rihi teşekkülünden itibaren üç ay zarfında berayı ka
yıt baroya müracaat eyleyenler ikinci maddede mün-
deriç şeraiti saireyi haiz oldukları takdirde mesleki 
muhamata dahil olabilirler. 

Madde 12. — ikinci ve onbirinci maddelerde mün-
deriç mezuniyet ve istihdam şeraitini haiz olmayıp an
cak beş sene müddetle hizmeti adliyede veya ruhsat
nameli olarak aynı müddetle dava vekâletinde bulu
nanlar baro teşkili mümkün olmayan mahaller maha-
kimi nezdinde baro teşekkül edinceye kadar dava ve
kâleti edebilirler. 

Ruhsatnameyi haiz olmayarak on seneden beri 
müstemirren dava vekâleti mesleğinde bulunanlar Ad
liye Vekâletince tayin edilecek usul ve şerait veçhile 
icra kılınacak imtihanlarda ihrazı muvaffakiyet eyle
dikleri takdirde fıkraî ânifedeki kuyut ve şerait dai
resinde dava vekâleti edebilirler. 

Bir mahalde fıkraî ânifede zikrolunan şeraiti haiz 
dava vekilleirnin adedi 3'den dun olduğu takdirde ta
lip olanların Adliye Vekâletince tespit edilecek usul ve 
şerait dahilinde mahalli encümeni adliyesince imti
hanları icra ve yalnız o mahalde icrayı vekâlet eyle
melerine, kabili istirdat olmak üzere Adliye Vekâletin
ce muvakkaten mezuniyet ita edilebilir. 

Bu kabil yerlerde inzibat mesleğinin temini ve 
indelhace beşinci maddede mezkûr mücazatı intiba-
hiye tertibi mahalli müddeiumumilerinin sebkedecek 
talepleriyle Bidayet Mahkemelerine ve kabili itiraz 
olan mukarrerat hakkında teikikatı itiraziye icrası 
o mahallin mevaddı cinaiyesini rüyete memur mah
kemeler mevdudur. 

Madde 13. — Hükkâmm kisvei Tesmiyelerine ait 
olan kanunun tatbik olunduğu mahallerde muhami-
ler, Adliye Vekâletince tayin kılınacak kıyafeti mah
susa ile esnayi mürafada isbatı vücut etmeye mec
burdurlar. Bilcümle mahkemelerde muhamiler için 
bir mahalli mahsus tayin edileceği gibi baro için 
bir daire tefrik olunur. 

Madde 14. — İşbu kanunda mübeyyin esasat 
dairesinde heyeti umumiye ve meclisi inzibatın va-
zaifi idariyelerini mübeyyin olmak üzere baro heyeti 
umumiyesince tarihi teşekkülünden itibaren bir ay 
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zarfında tanzim kılınacak nizamnamei dahilî, Ad
liye Vekâletinin tasvibine arz olunur. İşbu kanunun 
suveri tatbikiyesini mübeyyin olmak üzere Adliye 
Vekillerince bir talimatname tanzim edilecektir. 

Madde 15. — Dava vekillerine müteallik şim
diye kadar neşredilen bilumum kavanin ve nizama-
tın işbu kanuna mugayir olan ahkâmı mefsuhtur. 

Maddei muvakkate - 1292 tarihli dava vekilleri 
nizamnamesi ahkâmına tevfikan Dava Vekilleri Ce
miyeti teşekkül etmiş olan mahallerde işbu kanunun 
tarihi neşrinden itibaren bir ay zarfında Adliye Ve
kilinin rüesayı memurini adliyeden nasbedeceği bir 
zatın riyasetinde olmak ve dördü hükkâm ve me
murini adliyeden dördü ikinci maddede münderiç 
evsaf ve şeraiti cami muhamiler meyanından Ad
liye Vekilince intihap olunacak zevattan terekküp 
etmek üzere içtima edecek meclisi tefrik ve cemiyet 
levhasında mukayyet dava vekillerinin evsaf ve şe
raiti kanuniyeyi haiz olup olmadıklarını tetkik ve 
haiz olmayanların kayıtlarını levhadan terkin ede
cektir. Levhada ipka edilenler hemen içtima ile 
meclisi inzibat intihabını icra eyler. 

Kayıtlarının terkinine karar verilenler terkini ka
yıt tarihinden itibaren on beş gün zarfında Adliye 
Vekâletine müracaatta bulunabilirler. İtirazın üzeri
ne Adliye Vekâletince ittihaz olunacak karar katidir. 

Madde 16. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferda
sından itibaren mer'îdir. 

Madde 17. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip Aza 
Saruhan Tokat 
Kemal Emin 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

REİS — Efendim! Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Muhatnat Kanunu 
Madde 1. — Bilumum mesaili hukuki yede as

habı müracaata şifahî veya tahrirî itayı rey ve müs-
tediyat ve levayih ve her nevi evrakı tanzim ve mah-
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kemeler, ve bilcümle daire ve meclisler huzurunda 
eşhası hakikiye ve hükmiyeye ait hukuku bilvekâlet 
takip ve dava ve müdafaa etmeyi meslek ittihaz 
edenlere muhami denir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Bi
rinci maddeyi reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Muhami olabilmek için : 1. — Tür
kiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, 2. — Cinayet 
ve muhilli namus ve haysiyet bir cünha ile mahkûm 
veya sui şöhretle maruf ve müştehir olmamış bu
lunmak, 3. — Türkiye Darülfünunu Hukuk Fakül
tesinden mezun olmak veyahut ecnebi bir hukuk fa
kültesinden mezuniyet rüusunu haiz olup ta hukuk 
fakültesi programlarına nazaran noksan kalan ders
lerden bilimtihan ehliyetini müsbit tasdiknameyi ha
mil bulunmak, 4. — İflâs etmişse iadei itibar etmiş 
olmak, 5. — Evvelce memuriyetten azledilmiş ise 
cevazı istihdam kararı almış bulunmak, 6. — Müdde
ti mülâzemeti ikmal etmiş olmak lâzımdır. Mü-
lâzemet müddeti tarihi müracattan itibaren üç sene
dir. Bu müddet zarfında mülâzemeti mahsus cinayet 
mahkemesi bulunan şehir ve kasabalarda bir me
muriyeti adliyede istihdam suretiyle ifa ettirilir. 

İşbu kanunun tarihi neşrinden mukaddem bilfiil 
üç sene müddetle hidematı adliye veya davavekâle-
tinde bulunmuş olanlar kaydı mülâzemetten vareste
dirler. Müddeti hizmet ve vekâletleri üç seneye ba
liğ olmayanlar fıkrai sabıkaya tevfikan bakiyei müd
deti mülâzemeti ikmale mecburdurlar. 

REİS — Söz isteyen var mı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Encümen namına müdafaasiyle muvazzaf olduğum 
kanunun bu maddesinde - bir noktasına - itiraz ede
ceğim. Tabiî bana Encümen Reisi Bey cevap vere
cektir. Burada mülâzernet müddeti üç sene olarak 
gösteriliyor. Bazı arkadaşlar ve bendeniz Encümen
de bunun iki sene olmasını teklif ettik. Zaten öte-
denberi Muhamat Kanununda iki sene olarak tespit 
edilmiştir ve iki sene olması kâfi bulunduğu gibi 
gençliğin rağbetini de tezyit eder. Mektebi Huku
ka girmiş ve girecek olanların da rağbetini tezyit 
eder. Binaenaleyh Heyeti Celileden bu iki sene müd
detin kabulünü istirham edeceğim. 

Bundan başka diğer bir noktayı daha arz etmek 
isterim -ki bu sözlerimi zabıtlara geçmesi için söylü
yorum-. Bendeniz bu mülâzemetin Adliye Vekâletin
ce ve Encümence kabul olunan şekilde yani mahke

meler nezdinde olması esasına taraftarım. Ben
denizin fikrimce şimdiye kadar sair memalik-
te olduğu gibi baroya kabul olunan muha
mi namzetlerinin muhamat mesleğine intisapları için 
mülâzernet müddetlerini muhamilerin yanında geçir
meleri, bir murakıbın yanında geçirmeleri esasına ta
raftarım. Bu fikrimi uzun uzadıya teşrih etmeye lü
zum görmüyorum. Sonra efendiler, bir cihet daha var
dır ki, meslekî muhamatın... (Kısa kes sesleri) Beyim 
o halde kanunları hiç müzakere etmeyelim?... Bir ci
het daha vardır ki; bütün muhamat mesleği için mev
cut kavaniıı lâyihaları tetkik edilmiştir. (Teknik pro
fesyonel) Yani mesleğin bazı zarurî cihetleri vardır ki 
bir muhami namzeti muhami nezdinde bulunmazsa 
meslekî muhamatın bir takım hususatım öğrenemez. 
Onun için bir müddet daha mülâzernet devresi geçir
mesi lâzımdır. O noktai nazardan bendeniz mülâze
rnet müddetinin; hâkimlikte değil, bir senenin hâkim
lik mesleğinde ve bir senenin de muhami nezdinde 
çalışması hususu hakkında mutavassıt bir sureti tes
viyeyi yani muhamat namzetlerinin hem meslekî mu-
hamatı ve hem de hükkâmlığın kendisine mahsus iş
lerini öğrenmeleri noktai nazarından faydalı görüyo
rum. Vereceğim takrirde mülâzernet müddetinin iki 
seneye tenzilini teklif ediyorum. Bunun kabulünü He
yeti Celileden istirham ederim. Diğer hususu da zapta 
geçsin için söylüyorum. Günün birinde bize bu hu
sus mevkii itirazda dermeyan edilmesin ve bu yetişe
cek olan efendilerin bu suretle yetişmelerinden ben
deniz bir fayda ummuyorum. 

Bunların behemahal muhami nezdlerinde bulun
maları elzemdir. Sırf bu hususun zapta geçmesi için 
söylüyorum. Günün birinde bunu kürsüde okuyaca
ğım. 

ADLİYE ENCÜMENİ RESİ NECMETTİN 
MOLLA BEY (Kastamonu) — Efendim! Ellerine as
habı daavinin hukukunu müdafa etmek kudret ve sa
lâhiyetini vereceğimiz meslekî muhamat erbabını ilâ 
etmek hususu en mühim bir maksat olmak üzere bu 
kanunun tertibinde nazarı dikkate alındı. Binaenaleyh, 
mektebi ikmal eden bir efendinin mektebi ikmal et
mesini müteakip yedinde bir şehadeiname ile baroya 
bilmüracaa kendi ismini baro defterine kayıt ettirebil
mek imkânının hâs'l olması meselesi ashabı hukuk 
için, ashabı deavi için hakikaten bir tehlike teşkil ede
bilir. Çünkü mesleki muhamat erbabının böyle bir ta
kım kuyut ve şurut altında, staj ettirerek, tecrübe et
tirerek mesleğe sevk etmek ashabı deavi için faydalı
dır. Feridun Fikri Beyefendi zannediyorum ki, bir 
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noktada zühul ediyorlar. Vaktiyle Mektebi Hukuk tah
silini ikmal eden efendiler dördüncü seneden sonra 
şehadetname almak için bir sene mütemadiyen dok
tora imtihanını takip ederlerdi. Bu doktora imtihanını 
bir sene müddetle takip etmek kendileri için okuduğu 
dersleri tekrar baştan aşağı okumak ve onlardan im
tihan vermek gibi azîm bir külfet ihtiyar ediyorlardı. 
Ondan sonra, çıkan efendiler altı ay veyahut bir se
ne müddetle muhtelif devairde staj yaparlardı. Mü-
lâzemet müddetini ikmal ederlerdi. Bugün mektebi 
hukukun dördüncü senesinden alelade bir imtihanla 
çıkan efendilerin uzun müddet ikmali tecrübe ve mü-
marese etmesi için lâzım gelen müddeti mü-
lâzemeti ikmal etmeden mesleğe sevk edilme
leri keyfiyeti hizmeti adliyeye geldikleri 
zaman kendilerinden matlup bir surette istifade te
minini mucip olamaz. Binaenaleyh sureti mahsusada 
bu maddedeki fıkrayı tespit ettiğimiz sırada bu ka
bil mektepten çıkan efendilerin istifadelerini temin 
edebilmek ve kıymetli hâkim yetiştirebilmek ve bil
hassa mahakimde müddeti mülâzemetlerini, bittabi 
rüesanın ve müdeiumumilerin tahtı nezaretinde ve 
muntazam bir surette mahakime devam etmeleri su
retiyle, itmam edebilmelerini nazarı mütalaaya aldık. 
Halbuki Beyefendinin söylediği gibi bu müddeti mü-
lâzemeti haricî davavekilleri nezdinde keyfî her türlü 
murakabeden vareste ve hakikatta zaman imranndan 
başka bir neticeyi hasıl ettirmez. Bilhassa Vekil Beye
fendinin teklif ettikleri bu fıkrai mahsusada ikmali 
tahsil ederek müddeti mülâzemete sevk edilen efen
dinin mektepten çıkar çıkmaz hizmeti adliyede maaş 
mukabilinde istihdamı keyfiyeti gibi mektepten çı
kar çıkmaz sureti mahsusada ikdannı icabettirecek 
bu nimetde mevcut olduğu halde bunun üç sene ola
rak kabulü, keyfiyeti yani mülâzemet müddetinin mu-
rakabei resmiye altında imrar etmesi ve hem de maaş 
alarak intizamı maddiyi temin edebilmesi ve atîde 
kendisinden daha büyük bir surette istifade temini 
için maddenin olduğu gibi kabul edilmesini sureti 
mahsusada temenni ederim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Mek
tepten alelusul şahadetnameyi eline almış olan bir 
efendi hâkim olabilecek mi, olamayacak mı? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Mektepten şehadetname alan bir efendi her halde staj 
yapmaya ve mülâzemet müddetini ikmal etmeye mec
burdur. Mülâzemet müddeti olan üç seneyi ikmalden 
evvel hâkim olamaz. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Hâ
kim olamayacağına dair kayıt konuyor mu? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Şüphe yok. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Eğer 
vekâlet yapmak için üç sene mülâzemet müddeti ko
nur da hâkimlik için konmazsa tuhaf olur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Hayır efendim vardır. 

REİS —• Efendim! Bir sual daha var. 
BESİM BEY (Mersin) — Efendim mülâzemet için 

hizmeti adliyede istihdam kaydı kabul ediliyor. Yani 
muhami olabilecek herhangi bir zat için yalnız mek
tepten mezun olması kâfi gelmiyor. Bunun için adli
yede muayyen bir müddetle, maaşla istihdam edili
yor. Bu da bilâhare müdafaa edeceği masalih için te
minat telâkki ediliyor, güzel... Mademki ashabı mesa-
lih için herhangi bir surette tevdi edeceği masalih ve 
daavide teminat aranılıyor da niye ashabı mesalihin 
davasını tahkik ve intaç ile mükellef bir memur olu
yor? Orada niçin aranmıyor? Mektepten çıkan bir 
efendi doğrudan doğruya adliyede istihdam edilecek
tir, ne olacak? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Hizmeti kitabette ve reisin maiyetinde istihdam edile
cektir. Meselâ zabıt kâtibi olacak. 

BESİM BEY (Mersin) — Lütfen o tashih edilsin. 
Hâkimliğin gayrı bir vazife ise lütfen o kayıt oraya 
konmalıdır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Hâkim olsaydı hâkim diye tasrih edilmek lâzım ge
lirdi. Söylediğiniz gibi mahzur yoktur. Mesleki muha-
mata kabul edilmek için üç sene mülâzemet şart olur
sa hâkimlik için de evlâbittarik lâzımdır. Hizmeti adli
ye deyince maksat hâkimliğin dûnudur. 

BESİM BEY (Mersin) — Demek Encümeni Âli
nin kastettiği mana hâkimliğin dûnunda olduğudur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Evet efendim. 

BESİM BEY (Mersin) — Kâfi öyleyse. 
ABİDİN BEY (Saruhan) — Bir sual soracağım. 
REİS — Efendim! Adliye Encümeni azaları bir

birlerine sual soruyorlar. 
ABİDİN BEY (Saruhan) — Vazgeçtim öyleyse, 

söz istiyorum. 
FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim! Mektebi Hu

kuktan mezun olacaklar için bunların ifayı hizmet ede
ceği birer memuriyet bulabilecek misiniz? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Onu Adliye Vekiline sorarsınız, bendenize değil... 
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FAİK BEY (Tekfurdağı) — Yani bu maddenin 
müzakeresinde hükümetle beraberdiniz. Bu cihet te
min edilmeden böyle bir mecburiyet vaz ederseniz na
sıl olur? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Efendim! Mektebi hukuktan her sene şehadetname 
alan efendi 20, 30'dan fazla değildir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim! Ad
liye Encümeni Reisi Muhteremi Beyefendi Hazretle
ri tarafından verilen izahatın kısmı ekserisine iştirak 
ederim. Filhakika hukuku ibadı müdafaa ile mükellef 
olan zevatın şehadetnameyi alır almaz bu vazifeye sü
lük etmeleri doğru olamaz. Binaenaleyh bunları bir 
mülâzemet müddetiyle tahdit etmek lâzımdır ve bu 
mülâzemet keyfiyeti her memlekette carî ve birtakım 
usullere merbut bir tarifei umumiyedir. Şimdi Adliye 
Vekili Muhtereminin beyanatı ve hasıl olan ihtiyacat 
neticesi olarak gördüğümüz bazı ahval var ki, o da 
doğrudan doğruya adliyemizin zabıt kitabeti vesaire 
gibi talî hizmetlerde mektebi hukuktan mezun efen
dilerin istihdamına lüzumu katî vardır. Şayanı şükran
dır ki Adliye Vekâleti böyle çıkan ve mesleki muha-
mata sülük etmek arzusunda bulunan gençlerimizi 
maaş tahsisi ile, dairei adliyede istihdam usulünü vaz 
ediyor. Yalnız bendenizin fikrime kalırsa esas itiba
riyle bu usulün üç sene gibi bendenizce fazla olan 
müddetle o gençleri bu kayıt altında bulundurmak 
esası doğru olamaz. Bu üç senenin bu gençlerin ilmi 
hukuka karşı olan şevk ve rağbetlerini kırmak ihti
mali vardır. Binaenaleyh zaten takrir vardır. O tak
rir veçhile bu müddeti mülâzemetin maddede göste
rildiği şerait dairesinde ifa edilmek üzere iki seneye 
tenzilini teklif ve rica ediyorum. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen
dim! Bu maddenin dördüncü fıkrasında son cümle
lerde «veya üç sene müddetle hâkimlik veyahut müd
deiumumilik yapmış olmak;..» 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY (İz
mir) — Orada yoktur efendim, başka maddedir. On 
birinci maddededir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Encü
menin tadilinde yok... (Müzakere kâfi sesleri.) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Aleyhinde 
söyleyeceğim. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Encümenden veya 
Adliye Vekâletinden şayanı tavzih gördüğüm bir ci
het var. Tabiî bana cevap vereceklerdir. Binaenaleyh 
beyanatı acizinin bu kısmı sual mahiyetindedir. Av
rupa, ecnebi hukuk mekteplerinden mezun olanların 
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bizde muhamat mesleğine dahil olabilmek için tabi 
olduğu muameleyi Lozan Muahadei Sulhiyesi icaba-
tını mı tetkik ederek tespit etmişlerdir? 

İkincisi de rüfekai muhteremenin temas ettiği üç 
sene hakkında Heyeti Celilenizin bir noktaya nazarı 
dikkati âlinizi celbedeceğim. O da Adiiye Encümeni 
Âlisi tarafından vukubulan beyanatta hizmeti adliye
de istihdam maksadı hâkimlik sınıfında değil zabıt 
kâtipliği vesair sınıfında ve belki de mübaşirlikte istih
dam olduğu söyleniyor. Fakat şuabatı adliye ile tama-
mıyle ayrı ayrı temasta bulunabilmek için zabıt kâ
tipliği kâfi değildir. Bizdeki, mahakimin kırtasiye ve 
kâtipliği o kadar basittir ki içerde tanzim edilmiş olan 
şeyleri veyahut aza ile reislerin tanzim etmiş olduk
ları raporları tebyiz etmekten ibarettir. 

Bunda muhamat mesleğine girecek olan efendi
nin faydası ne olabilecektir? Sonra üç sene müddet 
vardır. Arkadaşlar! Bu üç sene müddet üzerine de 
nazarı dikkati âlinizi celbedeceğim. Bu gayet mühim
dir. Bundan başka bir sene daha vardır. Bu efendi
ler, staj müddetlerini bitirdikten sonra veya bitirme
den evvel bir senede hizmeti maksureye tabi ola
caklar, bir sene de askerlikte çalışacaklardır. Şu hal
de mektepten neşet ettikten dört sene sonra bile 
teesüs edemeyeceklerdir. Yani yirmidört yaşında mek
tepten çıkan bir efendi ancak yirmisekiz yaşında ha
yatı muhamata girebilecektir. Binaenaleyh üç sene 
zulümdür. Bu itibarla staj müddetinin iki seneye 
tenzil buyurulmasını teklif ederini. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
var. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Madde hakkındaki müzakere çok gayri kâfidir. Çün
kü Adliye Encümenimizde dahil arkadaşlarımızdan 
Feridun Fikri Bey bir müddet, yani mektebi hukuk 
mezunlarının avukat olabilmek için memuriyet sa
hasında yapacakları staja ait müddet meselesine te
mas ettiler. Fakat cidden çok mütehammil bir şey 
imişki, onun altından daha çok mühim bir meseleyi 
Adliye Encümeni Reisi Muhteremi Necmettin Molla 
Beyefendi çıkardılar. Bu çıkar çıkmaz maddenin bü
tün ruhu değişmiştir. Dediler ki, bir suali vakıa kar
şı, mektebi hukuktan neşet edecek ve muhamiliği 
kendisine meslek ittihaz edecek olan herhangi bir 
efendi bu sıfatı ihraz edebilmek için herhalde maha-
kim nezdinde ve kitabet silkinde üç sene çalışacak
tır. Şu halde bu hâkimliktir. Bunu tashih etmezler-
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se, tasrih etmezlerse bunun yeri yoktur, sahai ilim 
ve irfanda. Efendiler! Abidin Bey biraderimizin bi
hakkın büyük bir katiyet ve hakikatla söyledikleri 
gibi kitabetle stajdan istihdaf edilen maksat arasın
da bir nisbet yoktur. Seksen sene kâtiplik etse bir 
hukuk mezunu, avukat olmak istidadını iktisap ede
mez, belki kaybeder. Bir memlekette muhami olmak 
için çok fazileti ahlâkiye, çok fazileti ilmiye, çok vu
kuf ve dirayet ister. Halbuki uzun müddet kâtiplik 
ifa etmiş, öteki beriki hâkimin emir ve işareti altın
da çalışmaya alışmış, izzeti nefsi azalmış olan insan
lar imkân yok, ne hâkim olabilirler, ne muhami ola
bilirler, münafidir istihdaf ettikleri gayeye!.. Bir mek
tebi hukuk mezunu, staj görmek için kitabetten maa
da hâkim muavinliğinde, azalık'a, istihdam edilirse, 
bilhassa hâkim muavinliğiyle azalıkta, bunu anlarım. 
Müşterek hâkimlik etmek suretiyle olursa bunu an
larım. Adliye Encümenimizin suali vakıa verecekle
ri cevap ve Besim Bey arkadaşımızın çok mantıkî olan 
suallerine verecekleri cevap şu olabilirdi. Biz bu sta
jı kendisine ashabı mesalihin tevdi efeceği işlerin ta
kip ve müdafaasını tahtı emniyete almak için koy
duk. Şu halde nasıl olur da hâkim mevkiinde otur-
mayıp da nasıl o işi müdafaa ve takip halinde hal 
ve fasıl edecek bir mevkie oturtmayı tecviz ediyor
sunuz dediler. Mütenakız gördüler. Peki ama birin
de münferiden iş görülecektir, öbüründe müçtemian 
çalışılarak rüfekanın da müşterek mesaî ve istiane-
leriyle iş görülecektir. Bu tenakuzu refetmek için 
işi kitabet derekesine düşürdüler mi gaye ölmüştür. 
Binaenaleyh isterim ki Adliye Vekilimiz çıksın, bu 
maddeyi o gaye için tespit ettiklerini ve bu maksat
la tespit etmediklerini söylesin. Adliye vekilimizi din
lemeliyiz ve bu suretle açtıkları kuyu imlâ edilmiş 
olsun. Öyle zanediyorum ki, Adliye Encümenimiz bu 
maddeyi yazarken bu zihniyetle buraları düşünme
miştir. Bu mesele herhalde kürsüde alelfevr bir ce
vap şekilde meydana gelmiştir. 

Müddet meselesine gelince iki sene de zannede
rim, kifayet edebilir. Heyeti Celile bunu kâfi görme
lidir. Görürse mesele bitmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendiler! Madde hakkında rüfekayı 
muhtereme izahatta bulundular. Yalnız mucibi izah 
olan bazı nokat hakkında bendeniz de küçük bir 
izahta bulunmak isterim. 

Birinci mesele müddet meselesidir. İki sene mi 
olsun, üç sene mi olsun? Bilhassa nazarı insafınıza 
arz ederim. Vaktiyle mektepten çıkanlar dört sene 

mecburî olarak mektebe devam etmekle beraber 
doktora imtihanını veriyorlar ve bir sene de bilâ 
maaş staj yapıyorlardı. (Altı ay sesleri) Altı ay ve
yahut bir sene biîâ ücret çalışmaya mecburdurlar. 
Şimdi tahsil mecburî değildir. Serbest tahsildir, da
rülfünun tahsilidir. Ondan sarfınazar imtihana tabi 
değildirler. Onun için bir efendiye hak gibi esaslı 
bir şey tevdi etmek ve müdafaasını vermek müşkül 
bir iştir. Onun içindir ki, staj yaptırmak mecburi
yeti hasıl olmuştur. Tetkik ettik, iki sene staj müd
detini kâfi göremedik. Bütün bu mesele üzerinde 
çalışan arkadaşlar üç sene müddet üzerinde ittifak 
ettiler. Encümeni Âlide bir iki arkadaş da iki sene 
olmasında ısrar etti. Mektebi hukuktan çıkan bir 
efendi, tabiîdir ki, hidematı adliyenin her sahasında 
bulunacak, muhami olabilmek için, icra memurluğu 
yapacak, müstantiklik yapacak ve o işi görecektir. 
Sonra icap ederse aza mülazimi olacak safahatı ad
liyeyi görecek, kendisini tam manâsıyle bir muhami 
olabilecek vaziyete sokacağız. Binaenaleyh eğer bu
rada kayıt korsanız, çıkar çıkmaz hâkim muavini 
olacaktır. Bu hususta Adliye Vekâletine bir hakkı 
takdir vermek lâzım gelir. Mektepten çıkan efendi
ler hepsinin ehliyetleri müsavi olmaz, ehliyetleri ay
rı ayrı olarak çıkmıştır. Birisi fazla çalışmıştır eh
liyetlidir, onu alırız daha mühim bir mevkie koya
rız, diğeri ehliyetsiz çıkmıştır, Başkâtip yapacağız, 
Müstantık yapacağız, nihayet aza mülazimi, müdei-
umumi yapacağız velhasıl safahattan geçirerek ye
tiştireceğiz. Onun için üç senenin kabulünü ve su
reti istihdamlarının da bu suretle kabulüyle madde
nin aynen kabulünü istirham ederim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Müdde
ti mülâzemet meselesinde belki anlaşabiliriz. O ci
het pek haizi ehemmiyet değildir. Ancak şu cihetin 
izah edilmesini istemiştim. Buna cevap verilmesini 
çok rica ederim. Bu müddeti mülâzemet iki veya 
üç sene olduğuna göre Encümen Reisi Beyefendinin 
dedikleri gibi bu müddet kitabet ile mi geçecektir? 
(Söyledi sesleri) 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! İzahat verdim. Kâfi görülme-
diyse tekrar izah edeyim. Mektebi Hukuktan çıkan 
efendiler muhtelif ehliyetle çıkarlar, birisi daha eh
liyetli yetişmiş, diğerinin ehliyeti noksan olur. Bi
naenaleyh bunları çıkar çıkmaz derecei ehliyetine 
göre muhtelif safahatta istihdam edeceğiz, birisinin 
ehliyeti noksandır. Kâtip yapacağız, diğerinin ehli
yeti daha fazladır Başkâtip yapacağız, Müdeiumumi 
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yapacağız, İcra Memuru yapacağız, aza mülazimi 
yapacağız ve bu suretle muhtelif safahattan geçire
rek kendisini üç sene istihdam edeceğiz. Onun için 
burada Adliye Vekâletine bir hakkı takdir vermek 
lâzımdır. Hâkim yapacağız demek doğru bir şey ol
maz. Aza mülazimi yapacağız, demek doğru bir şey 
olmaz, hakkı takdiri bize bırakırsanız hidematı ad
liyeyi ehliyetine göre tanzim edeceğiz. (Kâfi sesleri) 
Zannederim sualine cevap vermiş oldum. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Bey
efendinin izahatına nazaran bunları derecesine göre 
icra memuru yapacağız, başkâtip yapacağız, aza mü
lazimi yapacağız, müdeiumumi yapacağız buyuru
yorlar. Şimdi hukuku umumiyenin müdafaasını tev
di edebileceğimiz bir efendiye, bir ferdin hukuku
nun müdafasmı tevdide ne mahzur görüyorsunuz? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Dava vekâleti mesleğini ve mu
hakeme safahatını takip edenler bilirler ki, bir dava-
vekili bir adamın, beş adamın münferiden müdafa
smı deruhde eder. Bir mahkemede bir müdeiumumi 
davanın esasatını ve muhtelif safahatını ve muhtelif 
memurlarla teşriki mesaî ederek kendisi takip eder. 
Onun için müdeiumumilik ile davavekâleti arasında 
çok fark vardır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Vekil 
Beyefendi buyurdular ki, mektebi hukuktan çıkan
ları derece ve ehliyetine göre muhtelif hidemata ta
yin edecekler. Yani zabıt kâtibi, başkâtip vesaire 
yapacaklar. Bu ehliyeti ne suretle tayin edecektir. 
Acaba şehadetnamesine göre mi? Ne surette tayin 
buyurulacak? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(Devamla) — Efendim! Burada Mazhar Müfit Bey 
biraderimizin sorduğu sual şudur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Efendim! Müsaade buyurunuz sualler mesleki mu-
hamat için adam yetiştirmeğe taalluk etmiyor. Mes
leki hâkimiyet için adam yetiştirmeğe taalluk edi
yor ki, mesele ile alâkası yoktur. Mesele muhamat 
meselesidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Evet efen
dim. Muhami olabilmek için mülâzemet vardır. Zati 
âlinizin beyanatına karşı müdeiumumi yapacağız 
buyurmuşlardı. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Bilâhare stajdan sonra yapacaklardır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — O halde 
Süreyya Beyefendinin meselesine geliyor. Kâtip mi 
yapacaklar? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Mazhar Müfit Beyefendi sualli 
tevcih ettikleri zaman şu seretle tevcih etmişlerdi. 
herhangi mesele hakkında filân adamın filân ada
ma tefevvuku nasıl takdir olunacak? Bu, lâalettayin 
şöyledir denemez, mektepten şehadetname almıştır, 
derecesi vardır birisinin fazla, birisinin noksandır de
nemez, başkâtip yapacağız, başkâtiplikte iki ay zar
fında kudret ve ehliyet göstermiştir, bu da mahkeme 
reisinin raporuyle sabit olmuştur terfi ettireceğiz. Bu 
suretle işin safahatını tetkik edeceğiz. Yani her mek
tepten çıkan efendinin ehliyetini Adliye Vekâleti tak
dir edemez ve dünyada hiçbir Adliye Vekili mektebi 
hukuktan çıkan efendilerin derecesini ve ehliyetini 
budur diye biçemez. 

REİS —• Müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz 
edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyacağım, kâfi görmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler 
okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki on sene müddetin (yedi sene) olmak 

üzere kabulünü teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Riyaseti Celileye 

Mülâzemet müddetinin iki seneye tenzilini teklif 
eyleriz. 

Gelibolu Antalya 
Celâl Nuri Ahmet Saki 

Dersim 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki mülâzemet müddetinin iki seneye ten

zilini teklif ederim. 
Denizli 

Necip Ali 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin üçüncü fıkrasında (Hukuk Fa
kültesinden mezun olmak veyahut) cümlesinden son
la (Mektebi Mülkiye veya) cümlesinin ilâvesini teklif 
ederim. 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Riyaseti Celileye 
Maddenin mülâzemet hakkındaki fıkrası şu suret

le tadil olunmalıdır : (İki sene müddetle bir memu
riyeti adliyede veya muhamilerden biri nezdinde). 

Giresun 
Hakkı Tarık 
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Riyaseti Celileye 
Hukuk mezunlarından doktora imtihanı verenler 

hakkında mülâzemet kaydının tatbik edilmemesini tek
lif ederim. 

Karahisarışarkî 
ismail 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Takriri
mi izah edeceğim efendim. 

Efendim! Eskiden beri Mektebi Mülkiyeden me
zun olan efendiler, noksan okunan ve okunmayan ders
lerden imtihan olurlar, hukuk şehadetnamesini alır
lardı ve dava vekâletini yaparlardı. Bu -madde (Ecne
bi Hukuk Fakültesinden mezuniyet rüusunu haiz olup-
ta hukuk fakültesinin programlarına nazaran noksan 
kalan derslerden bilimtihan ehliyetini müsbit tasdik
nameyi haiz bulunmak) diyor. Binaenaleyh vaziyet 
aynıdır. Ha Avrupa'da okumuş gelmiş noksan dersle
rinden imtihan olmuş, ha. Mektebi Mülkiyeden şeha-
detname almış noksan derslerden imtihan edilmiş va
ziyet müsavidir ve eskiden beri de böyle idi. Binaen
aleyh bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica ede
rim. Zannederim Vekâlet de kabul eder. 

İSMAİL BEY (Karahisarışarkî) — Efendim! Ad
liye Encümeni, mülâzemetin esbabını izah ederken 
buyurdular ki, hukuktan yetişenlerin iyi yetişmedi
ğini ve doktoraya tabi olmadığını ilâve buyurmuşlardı. 
Bendeniz takririmde bu ciheti arz ettim. Yani dokto
ra imtihanını vermek arzu edenler, hiç kimsenin em
rine bağlı olmasın. Olurki, bir davavekilinin yanında 
veya birisinin yanında kendisi çalışır, fakat aynı za
manda doktora imtihanını vermek için çalışır ve imti
hanını verir. Adliye Encümeni, doktora imtihanını 
veren bir mektebi hukuk mezununu tekemmül etmiş 
addediyor. Binaenaleyh doktora imtihanını verirse ve 
bu kabiliyeti gösterirse mülâzemet kaydından vareste 
kalsın. Mademki ehil yetişmemiştir, diyorlar. Mektep
ten çıkmış bir efendiye ihtimal ki Bitlis'te bir memu
riyet teklif ederler. Başında kalabalık bir ailesi olur. 
Oraya gidememek mecburiyetinde olur. O adam olur 
ki, ihtimal bir davavekilinin yanında çalışmak mec
buriyetinde bulunur. Aynı zamanda bir sene iki sene 
sonra vekâlet yaparım der, onun için, sen illâ filân 
yere gideceksin ve mülâzemet yapacaksın, denecek. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Hacim Muhittin Bey kardeşimiz, Mektebi 
Mülkiyeden çıkanların davavekâleti mesleğinde bu
lunmalarını Heyeti Âlinize teklif etmiştir. Malûmuâli-
nizdir ki meslek mektepleri ayrılmıştır .Devlet bütçe
sinden dahiliye memuru yetiştirmek için vaz olunan 
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para, yalnız dahiliye memuru yetiştirmek için sarfo-
lunur. Mektebi Mülkiyede idare memuru olmak üze
re yetişen zevatın düşüneceği gaye, hedef şudur : 
İdare memuru olmak. O idare memuru olmak için 
yetişir, adliye memuru olmak için yetişmez. 

Adliye memuru olmak için yetişenler ayrı bir su
rette yetişir, dersleri ayrıdır, tedrisatı ayrıdır tercübe-
si ayrıdır. Binaenaleyh Mektebi Mülkiyeden çıkan
lar avukatlık yapamazlar. Bahusus meslekî muha-
matı, bir meslek haline, bir şekli muntazama ifrağ 
ediyoruz, ve muhami olanların doğrudan doğruya bir
çok hukuk ve salâhiyetini tahdit ediyoruz, ticaret 
yaptırmıyoruz, şunu yaptırmıyoruz, bunu yaptırmı
yoruz. Bir meslekî mahsus haline sokuyoruz. Şu hal
de bir başka meslekî mahsus için yetişen idare me
murlarını lâalettayin bir mesleğe almayı muvafık gör
müyoruz ve buna taraftar olamayız. 

İkinci takrire cevap vermek isterim. Bu da, doğ
rudan doğruya Darülfünun meselesine taallûk eder. 
Malûmu âlinizdir ki, Bakalorya, doktora imtihanla
rı Darülfünundan kaldırılmıştır. Binaenaleyh baka
lorya doktora meselesi Adliye Vekâletinin teklif et
tiği kanunla alâkadar değildir. Maarif Vekâletiyle, 
Darülfünunla alâkadardır. Bu meselede Adliye Ve
kâletine ait bir mesele yoktur. Şunu da arz etmek 
isterim ki, isterse Bakalorya, doktora imtihanını ver
sin: Tecrübe görmeden sefahati adliyeyi takip etme
den yine avukat olamaz. Avukatlık en mukaddes 
haklajı müdafaa etmektir. Onun için bunlara birta
kım hudut koyuyoruz.. Bu hudut ve şerait dairesin
de baki kalmak üzere kabul buyurmanızı rica ede
rim. 

(Giresun Mebusu Hacim Muhittin Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Mektebi Mülkiyeyi de ilâve
yi teklif ediyorlar. Bu teklifi nazari itibare- alanlar 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Alma
yanlar el kaldırsın... Nazari itibare alınmamıştır. 

(İsmail Beyin takriri tekrar okundu.) 
Bu teklifi nazarı itibare alanlar lütfen el kaldır

sın... Aksini reye koyuyorum, nazari itibare alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazari itibare alınma
mıştır. 

(Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin takriri tek
rar okundu.) 

Bu takriri nazarı itibare alanlar lütfen el kaldır
sın... Aksini reya koyuyorum; nazari itibare almayan
lar lütfen el kaldırsın... Nazari itibare alınmış ve mad
de o suretle tashih edilmiştir. Konya Mebusu Mus
tafa Feyzi Efendinin takriri vardır. 
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MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Tak
ririmi geri alıyorum. 

REİS — Feridun Fikri Bey, mülâzemet müddeti
nin iki seneye tenzilini teklif ediyorlar. Bu teklifi na
zarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum, nazarı itibare almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı itibare alınmamıştır. Efendim! O hal 
de yalnız maddede geçen (Hukuk Fakültesi) tâbirle
ri hukuk medresesi tâbirine kalbolunacaktır. 

Hakkı Tarık Bey yeni bir teklifte bulunuyorlar. 
O da mülâzemet hakkındadır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin mülâzemet hakkındaki fıkrası şu su

retle tadil olunmalıdır: «İki sene müddetli bir me
muriyeti adliyede veyahut muhamilerden biri nez-
dinde...(» 

Giresun 
Hakkı Tarık 

(Reddolundu sesleri.) 

REİS — Bu teklifi nazarı itibare alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, nazarı itibare 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare alın
madı. 

Efendim maddeyi tashih veçhile reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bir mahalde icrayı muhamat eden
lerin adedi ona baliğ olduğu takdirde aralarında bir 
heyet teşkil etmeleri mecburî olup bu heyete 
Baro» ıtlak olunur. Baro teşekkül eden yerlerde 
herhangi bir baroya dahil olmayanlar ifayı muha-
mattan ve mahakim de onları kabulden memnudur. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendiler! Bir mahalde icrayı muhamat edenler, mek
tepten şehadetname almış ve sıfatı kazayı haiz ya
hut vekâlet vazifesini ifa edenlerin bir kısmından mi
min zammiyle (Muhammat) kelimesini mimin fet-
hiyle (Muhamat) şeklinde okuduğunu işittiğim var
dır. Rica ederim, bu müzakere esnasında Tunalı 
Hilmi Beyin Mecliste hazır olmasını pek arzu eder
dim. Bana bile pek yabancı gelen muhamat kelime
sini neden kabul ediyoruz. Başka kelime bulamadık 
mı? Rica ediyorum, muhamatın, ilmî sarfı arabîyi 
iyi bilen insanlar bile, talaffuzunda müşkülât çeker. 
Vakıa himayeden mahmi filân... Rica ederim bütün 
bu kelimeler bitti tükendi mi? Dâvavekili, vekil de
mekte ne mahzur gördünüz? Birçok Fransızca keli
meler, hattâ halk nazarında, Avukat kelimesi bu ke

limeden daha ziyade menustur. Binaenaleyh rica ede
rim ben onbeş yirmi sene Arapça ile uğraştığım hal
de bu kelime bana bile biraz acaip geliyor. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Birinci maddenin kabulünden sonra bu itiraza ma
hal kalmadı zannederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu muha
mat kelimesi, muhami kelimesi Mısır'da davavekil-
lerine verilen bir unvandır ve oradan alınmıştır. Şim
di muhami ile dâvavekili bu kanunun taksimatına 
göre aynı şey değildir. Evsafı kanuniyeyi haiz ola
rak on tane muhammin bulunduğu yerlerde baro 
teşkil olunur ve-buralarda icrayı vazife edenlere mu
hami itlak olunur. Bundan gayri yerlerde sıfatı ka
nuniyeyi haiz olarak ki, daha başka şeraiti haiz bu
lunacaklardır ve bu şerait kanunen muayyen ve el
lerinizde mevcudolan lâyihai kanuniyelerde bu evsaf 
ve şerait muharrerdir. Bunlar Davavekilidir. Kanuna 
dikkat buyurulursa yerlerinde (Muhami) ve (Dâva
vekili) denmiştir. Muhami başka, dâvavekili başka
dır. Fakat muhami tâbirine itiraz edilir de bir tâ
bir bulunursa o tabiri kabul etmekte hiçbir mahzur, 
bir sebep yoktur. Kaldı ki arkadaşların işaret bu
yurdukları veçhile Heyeti Celile şu evsaf ve şeraiti 
haiz olan kimseye muhami itlak edilmesini birinci 
maddede kabul etmiştir. Binaenaleyh Hasan Fehmi 
Efendi Hazretlerinin dermeyan ettikleri mülâta, şek
len ve nizamen gayri varittir. Yalnız meseleyi fen-
nen ve ilmen düşününce ne tabir bulabiliriz. Avukat 
tabirini bulacağız. Bu avukat kelimesi buyurdukları 
gibi tatsız telâkki olunuyor. (Niçin neden? Sesleri) 
Efendim, neden ve niçin yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Her şey
de neden ve niçin yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun arz edeyim. Bu öyle bir meseledir ki hal
kın telâkkiyatı umumiyesi bu merkezdedir. Şimdi 
halka, neden böyle düşünüyorsun diyerek bir itap
ta bulunamayız. Halk bunu abokatlık, avukatlık di
ye tatsız bir surette telakkiyata tâbi tutmuştur. Bi
naenaleyh yeni bir meslek, yeni bir esas, yeni bir 
prensip vücuda getirdiğimiz, Adliyemizde yeni bir 
usul tesis ettiğimiz şu sırada ona aşağı, yukarı, sair 
bizim lehimize yakın dilde konuşan memleketlerin 
kabul ettikleri bir esası kabul etmiş bulunuyoruz. 
Mesele bundan ibarettir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Hasan Fehmi Efendi Hazretlerinin mutalâatını ilmî 
bir mahiyette tetkik etmek lâzım gelirse oivavekili 
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tabiri, bu kanunla tesis etmek istediğimiz ve muhami 
namı vermek istediğimiz meslek erbabına, demin ka
bul edilen birinci madde ile tevdi ettiğimiz vazaifi 
tamamen ifade etmiş olamaz. Çünkü malumu âliniz-
dir ki dâvavekili demek huzuru hâkimde bir hakkın 
talep ve davasıdır. Huzuru hâkimde bir hakkın talep 
ve davası hususunda vekildir. 

Buna vekil derler. Halbuki bu muhami değildir. 
Birinci maddenin tarifini tamamen okursanız mak
sadımız bu olmadığını görürsünüz. Bundan yalnız bir 
adamın huzuru hâkimde bir hakkı talep ve davası için 
vekil kastetmiyoruz. Âdeta bir müftü mahiyetinde 
halkın bilumum mesaili hukukiyesinde şifahî veya 
tahriri kendilerine itayı rey etmek meselesidir. Dava-
vekilinde bu var mı? Muhamat himayeden gelir, bina
enaleyh; bir şahsın hukukunu her hususta, mahkeme 
huzurunda, hâkim huzurunda müdafaa etmek ve ken
disine mesaili hukukiyede vukubulan müracaatlarda 
itayı rey etmek, tenvir etmek, irşat etmek noktai na
zarından bütün hukukî manasiyle himaye etmeyi de-
ruhde etmek demektir ki, dâvavekili kelimesiyle bu
nun arasında müthiş farklar vardır ve bu itibarladır 
ki, muhamata kıymet ve ehemmiyet veriyoruz. Ve bil
cümle davavekilleri, zaten zaman müruru ile hepsi 
mesleki muhamata dahil olacaklardır ve muhami ola
caklardır ve kimseye zaten dâvavekili namı da veril
meyecektir. ikisinin arasındaki fark budur efendi haz
retleri! 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Bu 
manaları hangi kelimeye vermek kastediyorsak o keli
meye bu manayı veririz. Örf hâsıl olur. Herkes o 
manayı verir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Şunu da ilâve edeyim ki, efendiler! On beş seneden 
beri memleketimizde bu muhamat tabiri bir örfü mah
sus olarak kabul edilmiştir ve böyle şayidir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Alem olmuştur. 
HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Kim

se bilmiyor. 
REİS — Efendim Hasan Fehmi Efendi muhami 

yerine dâvavekili veya avukat denilmesini teklif edi
yorlar. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi! Dâvavekili denemez. Çünkü dâvavekili başka 
bir sınıftır. 

REİS — Bendeniz de bunu yanlış okuyorum. «Han
deler» 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Aşağıda 
dâvavekili hakkında ayrı ahkâm vardır ve ayrıca bir 
madde vardır efendim. O kabul edildi. 

REİS — Efendim! İkinci maddede muhami yeri-
ne avukat kelimesini teklif ediyorlar. Bir defa reye 
koyacağım. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Birinci 
maddede bu tabir aynen kabul edilmiştir. 

REİS — Yani demek istiyorsunuz ki, bu kelime 
birinci madde ile kabul edilmiştir. Reye koymayım 
öyle mi efendim? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Evet efen
dim, çünkü birinci maddede muhami diye tarif ettik. 

REİS — O halde üçüncü maddeyi aynen reyi âli
lerine koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Aksini reye koyuyorum kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Mecalisi resmiye müntehap azalıkla-
riyle bilumum müessesatı hayriye ve maliye, ticariye, 
heyeti idare ve mecalisi ilmiye azalıklarından, devairi 
resmiye hukuk müşavirliği ile dava vekâletinden ve 
Darülfünun ve mekâtibi âliye müderris ve muallim-
liğiyle mekâtibi saire hukuk ve iktisat muallim
liklerinden maada hiç bir hizmet ve sanat muhamilikle 
içtima edemez. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Efendim! 

müsaade buyurulursa kısaca bir şey söyleyeceğim. 
Maddenin heyeti umumiyesinin ve ruhu mutlâkının 
ifade ettiği mana ve maksat avukatlık edecek insan
lara devlet kapusunda memuriyet kelimesinin ifade 
ettiği manayı, sıfatları izafe etmekten men etmekte
dir. Halbuki devairi devlette hukuk müşavirliği kat
merli bir memuriyettir. Hepsi men edildiği halde bu 
niçin kalıyor? Bu niçin konmuştur? Taşralarda Hazi
ne vekâleti değil hukuk müşavirliği ki devlet memu
riyetidir. Tekaüdiye deniliyor. Tekaüdiyeye mazhar 
oluyor. Bu ne demektir? Binaenaleyh tay edilmelidir. 

REİS — Bu made hakkında takrirler vardır efen
dim okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Mecalisi resmiye müntehap azalıkları hükümet me

murini gibi ücretli değilse de ihata ettikleri vazaif 
pek vâsi olduğundan muhamilerin meclisi umumî, 
meclisi idare, belediye encümeni daime azalıklarında 
bulunmaları doğru olamayacağından dördüncü mad
deden «mecalisi resmiye müntehap azalıklar» cümle
siyle «ile» kelimesinin tayyını teklif ederim. 

Burdur 
Hüseyin Baki 
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Riyaseti Celiîeye 
Maddedeki Hukuk Müşavirliği kaydının tayyedil-

mesini teklif ederim. 
Karasi 

Ahmet Süreyya 

Riyaseti Celiîeye 
Dördüncü maddenin son fıkrasının şu suretle ta

dilini rica ederim. «Darülfünun ve mekâtibi âliye mü
derris ve muallimleriyle mekâtip muallimliklerinden 
ve muharrilerinden maada hiç bir hizmet ve sanat mu-
hamilikle içtima edemez.» 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Efendim! Hüseyin Baki Bey, maddede
ki mecalisi resmiye müntehap azalıklar cümlesinin 
tayyını teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmedi. 

(Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey takriri tekrar 
okundu).. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Takririmde şunu kastediyorum. Muallimlikle muha
mmin içtimai diye bir fıkra.. 

REİS — Efendim! O son fıkra değildir. «Muhar-
rirlik.»mi ilâve edeceğiz efendim? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Muharrirlik 
ve içtimaiyat müderrisliği ilâve olunacak efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kabul edi
yoruz efendim. Dünyanın hangi memleketinde avu
katları yazı yazmaktan men etmişlerdir? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Yazı yazmak 
hukuku tahliyedendir. Kim men ediyor efendim? 

Bir ses — Muharrirlik zapta geçmiştir. 
REİS — Efendim! İçtimaiyat muallimlerinin ilâ

vesini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olunmuştur. 
Efendim! Aynı zamanda muharrirlik tabirinin de ilâ
vesini teklif ediyorlar. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Tabiîdir efendim. 

REİS — Tabiîdir efendim diyorlar, ısrar ediyor 
musunuz efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Mademki 
zapta geçmiştir. Kâfidir efendim. 

REİS — Efendim! Karesi Mebusu Süreyya Bey 
maddedeki (Devairi Resmiye Hukuk Müşavirliği) kay
dının tayyını teklif ediyor. 

(Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu efendim. Şu halde 
madde şu şekli aldı: 

Madde 4. — Mecalisi Resmiye müntehap azaltk-
larıyle bilumum müessesatı hayriye ve maliye, ticari-
le, heyeti idare ve mecalisi ilmiye azalıklarından 
ve devairi resmiye dava vekâletinden ve Darülfü
nun ve mekâtibi âliye müderris ve muallimliği ile me
kâtibi saire hukuk ve iktisat ve içtimaiyat muallim
liklerinden maada hiçbir hizmet ve sanat muhami-
likle içtima edemez. Muhamiler bizzat her nevi mu-
amelei ticariye icrasından dahi memnudurlar. 

REİS — Efendim! Maddeyi reyi âlinize koyuyo
rum. Kabul edenler... 

İSMAİL HAKKI BEY (Karahisarı Sahip) — Reis 
Bey bendenizin bir takririm var, okunmadı efendim. 

REİS — Ne zaman verdiniz efendm? Takrirlerin 
hepisini okuduk. 

İSMAİL HAKKI BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim! Bendeniz evvelce verdim. 

REİS — İş işten geçtikten sonra takrir veriyorsu
nuz. Efendim! İsmail Hakkı Bey, Encümen tarafın
dan ilâve edilen son fıkranın yani «Muhamiler, biz
zat her nevi muamelei ticariye icrasından dahi mem
nudurlar» fıkrasının tayyını teklif ediyorlar. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Tüccarlıkla muhamilik içtima 
edemez. Bir tarafta manifatura dükkânı, diğer ta
rafta yazıhane olursa doğru mudur bu? Rica ede
rim, kabul etmeyiniz böyle şey nasıl olur? 

REİS — Efendim! Son fıkranın tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum 
kabul etmeyenler, lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Her baronun heyeti umumiye canibin
den müntehap bir reis ve bir reisi sani ve üçten ona 
kadar azadan mürekkep bir meclisi inzibatı ola
caktır. 

Meclisi inzibat muhamilerin umur ve haysiyeti 
meslekiyelerine müteallik inzibatı tağyir ve işbu ka
nun ile nizamnamei dahilî ahkâmına ve adabı mes-
lekiyeye ademî riayetlerinden dolayı haklarında 
«tahriren ihtar, huzuru Mecliste tevbih, bir aydan 
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bir seneye kadar muvakkaten icrayı muhamattan 
men ve terkini kayıt» dan ibaret olan mücahatı in-
tibahiyeyi tertip eder. Meclisi inzibat nısfından bir 
ziyadesiyle içtima edebilir. Tesavii ara vukuunda 
reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Meclisi inzibatın mukarratından 
tahriren ihtara müteallik karan katidir. Huzuru 
Mecliste tevbih ve muvakkaten icrayı muhamattan 
men ve terkini kayıda mütedair olanlar aleyhine 
muhamii mahkûm ve tayini muameleye mahal ol
madığına müteallik bulunanlar aleyhine de mahallî 
müddeiumumiler kararın tarihi tebliğinden itibaren 
bir hafta zarfında itiraz edebilirler. Tetkikatı iti-
raziye, mahkeme reisinin ve mahkeme devairi mü-
teaddiye münkasem ise reisi evvelin riyasetinde dört 
azadan, müteşekkil heyet huzurunda icra ve meclisi 
inzibat tarafından gönderilecek bir azanın izahatı ve 
muhamii mahkûmun müdafaatı ve muteriz müdei-
umumu olduğu takdirde mütalâatî istima olunarak 
karara rapt edilir. İşbu tetkikat gayri alenî ve mu-
karrarat katidir. İtiraz vukuundan itibaren mahke
menin bir hafta zarfında karar itası mecburidir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kâtip 
Bey, hukuktan mezun olduğu halde okumakta müş
külâta uğruyor, bu nasıl kanundur? 

REİS — Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İcrayı muhamattan muvakkaten 
men edilenler müddeti memnua zarfında ve kayıtla
rın terkin olunanlar müebbeden Türkiye dahilinde 
ifayı muhamat ve dava vekâleti edemezler ve key
fiyet alâkalılarca malum olmak üzere ilân olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz ve 
baro teşkil edilen mahallerde icrayı muhamat et

meye talip olanlar, evvelemirde baroya tahriren mü
racaat ederler. Baro, bu müracaat üzerine bir ay 
zarfında kabul veya ademî kabul hakkındaki müdel
lel mütalâanamesini Adliye Vekâletine göndermekle 
mükelleftir. Baro bir ay zarfında mütalâanamesini 
vekâlete göndermediği veya mütalâanamesi, ademî 
kabulü mütazammin olduğu takdirde vuku bulacak 
istida üzerine müstedinin ikinci maddede münderiç 
şerait ve evsafı haiz olduğu Adliye Vekâletince ta
hakkuk ederse ruhsatname ita kılınır. Bu suretle 
ruhsatname istihsal eden muhaminin de baroya kay
dı mecburidir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Evvelce ücret veya maaşla memur
ken bilâhare meslekî mahamata sahip olanlarla de
vairi resmiyede hukuk müşaviri veya vekil sıfatiyle 
ifayı vazife eden muhamiler her ne suretle olursa 
olsun esnayı memuriyetlerinde vaziyet etmiş olduk
ları veyaitayı rey eyledikleri mevadda müteallik dea-
viyi kabulünden memnudur. 

Kezalik muhamiler hakem ve muslih sıfatlariyle 
vazıyed etmiş oldukları hususatta vekâlet deruhde 
edemiyecekleri gibi bir tarafın vekili oldukları işte 
azil ve istifadan sonra dahi tarafı diğerin vekâletini 
kabul veya ifa edemezler. İşbu maddede mevzuuba-
his olan memnuniyetler salifüzzikr muhamilerin şe
riklerine de şamildir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Reis Beyefendi Hazretleri! Burada (Devairi resmiye
de hukuk müşaviri veya...) vardır. Yukarıdaki şekli 
kabule göre bu kalkacaktır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Hayır efendim! Kalk
mayacaktır. Çünkü memuriyet sıfatiyle... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Madde yan
lış okundu efendim. 

REİS — Yanlış okunmadı efendim. 
MÜNİR BEY (Çorum) — Son fıkrada «bir tara

fın vekili oldukları halde diğer tarafın vekâletini ka
bul veya ifa edemez» deniliyor. Burada (Ya) kelime
si fazladır. «Kabul ve ifa edemezler» olacak. 

REİS — Burada (Ya) kelimesine lüzum var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi bu suretle reyinize 
koyuyorum; kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
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REİS — Hükümet taarfından teklif edilen onun
cu maddeyi Encümen tayyetmiştir. Binaenaleyh En
cümenin onuncu maddesi okunacaktır. 

Madde 10. — Muhami ve dava vekili ile müvek
kil arasında akdedilecek mukavelenamede ücreti ve
kâletin maktu olarak tesmiyesi lâzımdır. Müddeabi-
hin miktarı üzerine yüzde itibariyle ücret tahsisi ve
ya hâsıl davada iştirak manasını tazammun edecek 
şartlar vaz'ı veyahut davayı kısmen veya tamamen 
satın almak gibi akhâm derci suretleriyle akdoluııan 
mukavelât keeniemyekündür. Esas davaya müteallik 
karar ile birlikte mahkemece takdir ve mahkûm aley
hine tahmil olunacak ücreti vekâlet, mesaii masrufe-
ye nazaran mevaddı hukukiyede malıkûmubih bin li
rayı tecavüz etmediği takdirde yüzde onunu, tecavüz 
ettiği takdirde bin liradan fazlası için yüzde beşini 
geçemez. Ancak men'i muarızaya karar verildiği 
takdirde ücreti vekâletin takdirinde müddeabih esas 
ittihaz olunur. Kıymeti gayri muayyen daavii huku
kiye ile mevaddı cezaiye de davanın ehemmiyeti ve 
mesaînin kıymeti nisbetinde takdir ve tayin olunur. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Onuncu maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Medresetül kuzattan mezun olanlar 
ve Mektebi Mülkiyeden mezun olup da işbu kanunun 
neşrinden mukaddem ruhsatname istihsal eylemiş bu
lunan ve mahakim riyaset ve azalıkları ile müddei
umumiliklerinde veya adliye müfettişliklerinde ceman 
on sene müddetle ifayı hizmet edenler ve ruhsatna
meyi haiz olarak mesleki vekâletle yukarıda beyan 
olunan memuriyette geçirdikleri müddetin mecmuu 
on seneye baliğ olanlar veya ruhsatnameli oldukları 
halde lâakal on seneden beri- müstemirren dava vekâ
leti mesleğinde bulunup baro teşekkül eden yerlerde 
bu kanunun neşrinden ve etmeyen yerlerde baronun 
tarihi teşekkülünden itibaren üç ay zarfında berayı 
kayıt baroya müracaat eyleyenler ikinci maddede 
münderiç şeraiti saireyi haiz oldukları takdirde mes
lekî muhamata dahil olabilirler. 

RElS — Efendim! Konya Mebusu Mustafa Fey
zi Efendi bu maddedeki on sene müddetin yedi se
neye tenzilini teklif ediyor. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Reis 
Bey! Müsaade buyurursanız takririmi izah edeceğim. 

REİS — Buyurun. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen
dim! Malumuâüniz mektebi hukukun tahsil müddeti 
dört senedir. Bir efendi oradan mezun olduktan son
ra üç sene de mülâzemet edecek. Yedi sene olacak. 
Yedi sene zarfında bir zat baroya müracaatla muha
mi olabilecek. Demek ki bu müddet zarfında sıfatı 
hâkimiyeti haiz oluyor ve nasın hukukunu muhafa
zaya bir iktidar kesbediyor bunu böyle kabul ettik. 
Halbuki bir zat lâakal yirmi beş yaşından sonra bir 
memuriyete tayin edilmiş. On sene de devletin muh
telif mahakiminde âzahk, âza mülâzımlığı, kadılık, 
müstantiklik gibi memuriyetlerde bulunmuş. Şimdi bu 
madde ile bu zat on sene geçecek olursa ondan son
ra dava vekâleti yapabilecek, diyoruz. 35 yaşından 
sonra dava vekâleti yaptıktan sonra, bu adam ne va
kit para kazanacak? Ne vakit çoluk çocuğunu besle
yecek. (Handeler) 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Dava vekâleti 
para kazanmak değil. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Bu 
müddet çoktur, binaenaleyh diğerleri hakkında ka
bul ettiğimiz yedi seneyi kabul etmemiz lâzımdır. 
Adalet bunu iktiza ettirir. On senenin yedi seneye 
tenzilini ve o suretle tashihini teklif ediyorum, efen
dim. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Bu kanunun 
hiç bir yerinde yedi sene kabul edilmemiştir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Bir 
efendi dört sene mektebi hukukta okuyacak. Mezun 
olduktan sonra da üç sene mülâzemette bulunacak. 
Ondan sonra muhami olabilecek. Halbuki bizzat ma-
hakimde bulunursa yedi sene de kâfidir. On seneye 
ne hacet efendim. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Müsaade buyurursanız burada 
bir sui tefehhüm var. Mektebi hukuktan mezun olma
yanlar on sene sonra hâkim olabilir ve mektebi hu
kuktan yedi sene sonra çıkar. Bunlar hem tahsil eder 
hem de maaş alır ve hem kendi kesesinden sarfederek 
çalışır ve çıkarlar hem de maaş alırlar, para kazanır
lar ve yine aynı müddeti müsavi addedelim. Bu her
halde mutlak olan adalete münafidir. 

REİS — Efendim! Konya Mebusu Mustafa Fey
zi Efendi maddedeki 10 sene müddetin 7 seneye ten
zilini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reyi âlinize koyuyorum; kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi aynen reyinize koyuyorum; kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; kabul et-
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meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 12. — İkinci ve on birinci maddelerde 
münderiç mezuniyet veya istihdam şeriaitini haiz ol
mayıp ancak beş sene müddetle hizmeti adliyede ve
ya ruhsatnameli olarak aynı müddetle dava vekâle
tinde bulunanlar baro teşkili mümkün olmayan ma
haller mahakimi nezdinde baro teşekkül edinceye ka
dar dava vekâleti edebilirler. 

Ruhsatnameyi haiz olmayarak on seneden beri 
müstemirren dava vekâleti mesleğinde bulunanlar Ad
liye Vekâletince tayin edilecek usul ve şerait veçhile 
icra kılınacak imtihanlarda ihrazı muvaffakiyet ede
cekleri takdirde fıkrai anifedeki kuyut ve şerait daire
sinde dava vekâleti edebilirler. Bir mahalde fıkrai ani-
fede zikrolunan şeraiti haiz davavekillerinin adedi üç
ten dun olduğu takdirde talip olanlarm Adliye Vekâ
letince tespit edilecek usul ve şeriat dahilinde mahallî 
encümeni adliyesince imtihanları icra ve yalnız o ma
halde icrayı vekâlet eylemlerine kabili istirdat olmak 
üzere Adliye Vekâletince muvakkaten mezuniyet ita 
edilebilir. 

Bu kabil yerlerde inzibat mesleğinin temini ve in-
delhace beşinci maddede mezkûr mücazatı intibahiye 
tertibi mahalli müdeiumumilerinin sebk edecek ta
lepleriyle bidayet mahkemelerine ve kabili itiraz olan 
mukarrarat hakkında tetkikatı itiraziye icrası o ma
hallin mevadı cinaiyeini rüyete memur mahkemelere 
mevdudur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim! Burada (Bida

yet mahkemeleri) tabir olunmuş. Halbuki şimdi teşki
li mahakim hakkında bir kanun tevdi olundu ve Ad
liye Encümenince de tetkik edilmek üzere Heyeti 
Umumiyeye arzı takarrür etti. Zannediyorum matbaa
ya gitti. Orada Bidayet mahkemei tabiri kalkmıştır. 
Mahalli mahkeme yahut mahkemei asliye tabiri vardır. 

REİS — Bida}'et mahakemeleri tabirinin mahke
mei asliye suretinde tashihi muvafık mı efendim? 
(Muvafık sesleri) Bu suretle maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

REFİK BEY (Konya) — Pek tuhaf bir kabul ol
du. Ama netice ne çıkar? Mahkemei Asliye tabirini 
henüz kabul etmedikki. Reye konuldu mu? 

REİS — Efendim! Zatiâliniz itiraz buyurmadınız. 
MÜNİR BEY (Çorum) — Bendeniz de mutlak 

söylemedim. İzahat vererek söyledim. 
Madde 13. — Hükkâmın kisvei Tesmiyelerine ait 

olan kanunun tatbik olunduğu mahallerde muhami-

ler, Adliye Vekâletince tayin kılınacak kıyafeti mah
susa ile esnayı murafaada ispatı vücut etmeye mec
burdurlar. Bilcümle mahkemelerde muhamiler için bir 
mahalli mahsus tayin edileceği gibi baro için de bir 
daire tefrik olunur. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Son fıkrada muhtar kalmış gibidir. Bir daire tefriki 
mecburîdir denilmek lâzımdır. 

REİS — «Tefrik olunur» Yani bir mecburiyet var. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Her tarafta baro tesis edeceğiz. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Zaten «Tefrik 
olunur» kelimesinde mecburiyet vardır. 

REİS — Efendim! «Bir daire tefriki mecburîdir» 
şeklinde tahinini teklif ediyorlar; kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Başka 
söz isteyen var mı efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz söz isti
yorum. Efendim Bendeniz bu işe karıştım. Şimdi hük
kâmın kisvei resmiyesi kanunu yoktur. Yarın gelecek
tir. Maddeyi bırakalım da o kanun kabul olununca 
bunu da kabul ederiz. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Bir maddedir ve ruznamededir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efendim! 
O maddeyi kabul edersek mamulü bih olur. Kabul 
etmezsek kalır. 

REİS — Efendim! Maddeyi reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu. 

Madde 14. — İşbu kanunda muayyen esasat dai
resinde Heyeti Umumiye ve meclisi inzibatın vazaifi 
idariyelerini mübeyyin olmak üzere baro heyeti umu-
miyesince tarihi teşekkülünden itibaren bir ay zarfın
da tanzim kılınacak nizamnamei dahilî Adliye Vekâ
letinin tasvibine arz olunur. İşbu kanunun suveri tat-
bikiyesini mübeyyin olmak üzere Adliye Vekâletince 
bir talimatname tanzim edilecektir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — «Bir» kelimesi fazla
dır efendim. «Bir talimatname» yerine «Talimatna
me». 

REİS — Bir kelimesinin hazfını teklif ediyorlar. 
Başka söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri.) On 
dördüncü maddeyi o şekilde reyi âlinize koyuyorum, 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 
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Madde 15. — Dava vekillerine müteallik şimdiye 
kadar neşredilen bilumum kavanin ve nizamatın işbu 
kanuna mugayir olan ahkâmı mefsuhtur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi encü

menlerden rica ederim, burada tarih göstersinler. Bi
lumum kanunlar. Bu kanunun ahkâmı nedir, kim bi
lir bunu? Her kanunda böyle çıkıyor, rica ederim, 
bundan sonra hangi maddesidir tashih etsinler. 

REÎS —• Şimdiye kadar «Bilumum kavanin ve ni
zamatın işbu kanuna mugayir ahkâmı» deniliyordu. 

AHMET SAKÎ BEY (Antalya) — Dercinde mah
zur vardır. Çünkü bir tane unutulursa mahzurludur. 
Bu tabir umumîdir. Binaenaleyh doğrudur ve kanunî
dir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Unutulmasın efendim. 
Mütehassıs Encümenden çıkıyor. 

REİS — Mahzur olduğundan dolayı tasrih edil
mesine imkân yoktur diyorlar. On beşinci maddeyi re
yi âlinize koyuyorum; kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddei muvakkate — 1292 tarihli davavekilleri ni
zamnamesi ahkâmına tevfikan Davavekilleri Cemiyeti 
teşekkül etmiş olan mahallerde işbu kanunun tarihi 
neşrinden itibaren bir ay zarfında Adliye Vekilinin 
rüesayn memurini adliyeden nasbedeceği bir zatın riya
setinde olmak ve dördü hükkâm ve memurini adliye
den, dördü ikinci maddede münderiç evsaf ve şeraiti 
cami muhamiler meyanından Adliye Vekilince intihap 
olunacak zevattan terekküp etmek üzere içtima ede
cek meclisi tefrik, cemiyet levhasında mukayyet dava 
vekillerinin evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz olup olma
dıklarını tetkik ve haiz olmayanların kayıtlarını lev
hadan terkin edecektir. Levhada ipka edilenler hemen 
içtima ile meclisi inzibat intihabım icra eyler. 

Kayıtlarının terkinine karar verilenler terkini ka
yıt tarihinden itibaren on beş gün zarfında Adliye Ve
kâletine müracaatta bulunabilirler. İtirazın üzerine Ad
liye Vekâletince ittihaz olunacak karar katidir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Reis Beyefendi 

zannediyorum ki, bu bir ay kâfi olmayacak, iki ay 
olmasını teklif edeceğim. Tabiî Adliye Vekili de bu 
noktayı tasvip buyururlar. Çünkü bir ay zarfında ye
tiştirilmesi imkân haricindedir. Binaenaleyh iki ay ko
nulmasını teklif ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — İki ay esasını bendeniz de kabul ediyo
rum. 

REİS — Efendim! Bir ay yerine iki ay konulma
sını muvafık görenler lütfen el kaldırsın... Muvafık 
görmeyenler lütfen el kaldırsın... İki ay tabirinin ko
nulması muvafık görülmüştür. Maddeyi bu suretle 
reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 16. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferda
sından itibaren mer'idir. 

REİS — On altıncı madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sebkürapt 
için söz istiyorum Reis Bey. 

REİS — On altıncı maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Madde 17. — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

REİS — On yedinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Buyurun Hilmi Bey! Sebkürapt hakkında söyleye
cektiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! İkinci maddede bir tebaa kelimesi vardır. Devlet
te artık tebaa kelimesi kalmamıştır. Vatandaş demek 
lâzımdır. Sonra Tanrı mı Türkçedir, Allah mı Türk-
çedir, Calab mı Türkçedir? Soruyorum. Allah Türk
çedir, Tanrı yarım Türkçedir, Calab hiç Türkçe de
ğildir. Çünkü Allah dediğim zaman şöyle göğsüm ka-
barır, bir şey duyarım, Tanrı kelimesini de Ulu Tanrı 
dersem belki bir şey duyarım. Fakat Calab dersem 
bir şey duymam. Hekim derlerse, doktor derlerse bir 
şey duyarım, fakat tabipten bir şey anlamam. Arka
daşlar! Şimdi size soruyorum, herkesin köylere kadar 
bildiği bir kelime varken onu niye kabul etmiyorsu
nuz? Mahamat mıdır, muhamat mıdır, bir kere bunu 
içinizde hanginiz biliyorsunuz? Avukat varken ma
hamat mıdır, mihamat mıdır, muhamat mıdır, bunu 
yazmakta ne mana var, anlamıyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Avukatlık 
etme, avukatlık... 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Keza baro 
yerine dernek kelimesi var. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Türkiye Cumhuriyeti tebaası yerine Türkiyeli kelime
sini kabul edebiliriz. 

REİS — Türkiye Cumhuriyeti yerine (Türkiyeli 
olmak) bunu kabul ediyorsunuz değil mi efendim? 
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Fakat Türkiyeli olur, yani Türkiya'da doğar da yine 
ecnebi olursa? (Hayır sesleri.) Efendim, Türkiyalı ol
mak tabirinin ikamesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türki-
ya'lı değil efendim, Türkiye'li... (Handeler) 

REİS — Aksini reye koyuyorum: kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bir maddeden ibaret kıyafeti resmiye 
hakkında bir kanun vardır. (Çıkaralım sesleri) 

7. — Hükkâm ve Mensubini Adliyenin Kıyafeti 
Resmiyeleri hakkında Başvekâletten mevrut (2/473) 
numaralı lâyihai kanuniye ve Adliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Tezkere ve mazbatayı okuyoruz. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1349/323 

29 . 3 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Hükkâm ve mensubini adliyenin kıyafeti Tesmi
yeleri hakkında Adliye Vekâleti Celilesince tanzim 
olunup, İcra Vekilleri Heyetince Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden Lâyihai Kanuniye ile esbabı mucibe 
lâyihası leffen arz ve takdim kılınmış olmakla ifayı 
muktezasına müsaadei Riyasetpenahîlerini istirham 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Hükkâm ve Mensubini Adliyenin Kıyafeti Resmi
yeleri Hakkındaki Kanunun esbabı mucibe lâyihası 

Memleketimizin her tarafında tevzii adalete me
mur ve hadim olan hükkâm ve memurini adliye ve 
muhamilerin hariçte istimal ettikleri muhtelif renk 
ve şekildeki elbise ve serpuşlarla mahakim dahilin
de ifayı vazife eylemeleri mehabeti mahk :>.eyi ih
lâl ve binnetice halkın adiiyeye karşı perverde ey
lediği hissi iştiramı duçarı tezelzül eylediğinden me-
maliki mütemeddinenin hemen cümlesinde cari ol
duğu üzere bizde dahi hükkâm ve mensubini adliye 
için birer kıyafeti resmiyei mahsusa ihdası elzem gö
rülmüş ve bu sebepten dolayı işbu lâyihai kanuniye 
kaleme alınmıştır. 

Bir dereceye kadar vukuf ve sanata tevakkuf 
eden resmî kıyafetlerin işbu kanun ile derhal tesisi 
kabil olamamasına mebni intihabı kıyafette daha 
ziyade, isabeti temin ve indelhace tekâmülü teshil 
maksadiyle Adliye Vekâletince tensip edilecek şe
killerin Heyeti Vekilenin nazarı tasvibinden geçi
rilmesine lüzum görülmüş ve bu sebebe mebni bi
rinci maddeye (Adliye Vekâletince tensip ve He
yeti Vekilece.. İlâhiri) fıkrası dercedilmiştir. Bu su
retle tespit edilecek kıyafetlerin ancak esnayı mu
hakemede istimali temini maksada kifayet edeceği 
mülâhaza kılındığında kıyafeti mahsusa ile telebbüs 
mecburiyeti ona göre vaz edilmiş ve fakat bu mec
buriyetin hâkimlerle beraber mahkemenin icrayi mü-
temmimesinden olan müdeiumumiler, muhamiler ve 
zabıt kâtipleri ve mübaşirlere de teşmili suretiyle 
ahenk ve imtizacın temini ve mensubini adliyenin 
ahadı nasdan tefriki imkânı istihsal edilmiştir. 

Maddî ve müessir kuvvei teyidiyeden mahrum 
olan kavaninin tatbikatından kavaidi ilmiye temin 
edilemediği bitecrübe sabit bir keyfiyet olduğundan, 
hükkâm ve memurini adliye ile muhamiler hakkın
da berveçhi bâlâ tesis edilen mecburiyete bir kuvei 
teyidiye ilâvesi teemmül edilmiş ve bunlardan mu
hamiler için muhakime ademi kabul ve hükkâm için 
kat'ı maaş gibi muamelâtı intibahiye tatbiki cezayı 
kâfi addolunarak birinci maddenin son fıkrasiyle 
ikinci madde ona göre tanzim kılınmıştır. 

Hükkâm ve Mensubini Adliyenin Kıyafeti Resmiyeleri 
hakkında Kanun 

Madde 1. — Esnayı muhakemede hâkimler, müd
deiumumiler, muhamiler zabıt kâtipleri ve mübaşir
ler Adliye Vekâletince tensip ve Heyeti Vekilece tas
vip olunacak libas ile ifayı vazireye mecbur ve kıya
feti mahsusayı iksa etmeyen muhamileri mahkemelere 
kabulden hükkâm memnudur. 

Madde 2. — Maddei sabıka hükmüne muhalif ha
reket eden hükkâm ve memurini adliyenin ilk defa
sında maaşının nısfı ve tekerrürü halinde tamamı kat 
olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden üç ay 
sonra muteberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye Vekili memurdur. 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekilf 

tsmet Kâzım 
Adliye Vekili Nafıa Vekili 
Mustafa Necati Süleyman Sırrı 
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Maarif Vekili 
Vasıf 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Bulunmadı 

Ziraat Vekili 
Zekâi 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Mahmut Celâl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Karar : 13 
1 . 4 . 1340 

r Adliye Enciy 

Adliye Vekâletince hükkâm ve mensubini adliye
nin esrtayi muhakemede iktisa edecekleri elbise hak
kında bilihzar havale buyrulan lâihai kanuniye En
cümenimizde kıraat ve Adliye Vekili Necati Beyin hu
zuru ile müzakeresine suru edildi. 

Bilumum memaliki mütemadinede hükkâmm es-
nayi muhakemede resmî bir elbise iktisa etmeleri ve 
şu suretle mehabeti mahkemenin bir kat daha tecel
lisi kaide ittihaz olunmuş ve bundan tezahürü ada
let noktasından külli faideler iktitaf edile gelmiştir. 
Memleketimizin ıslâhatı adliyeye katî hatvelerle giriş
mek istediği şu sıralarda bizim dahi bu esası mühim
ini nazara almamız tabiîdir. Fakat meselenin diğer 
cihetleri de olduğu derkârclır. İş, yalnız "hâkimlere 
memaliki mütemadinede olduğu gibi yeknesak elbi
se giydirmekte değil, aynı zamanda adaletin tecelligâhı 
olan mahkemelerinde her veçhiyle bir hali mükem
meliyete ifrağı derecei vücubta olduğundan hük
kâm ve mensubini adliyenin kifayetlerinin tanzim ve 
tensiki ile meşgul olur ve bu babta yeni esas kabul 
edilirken Adliye Bütçesine mahkemelerin mefruşat ve 
mebanisi için tedricen kâfi bir miktarın ilâvesi husu
sunu Encümenimiz pek esaslı bir şart addettiğini He
yet Umumiye arz etmeyi vazifeden addeyler. Lâyihai 
kanuniyenin tarzı tahririne nazaran üç ay zarfında 
Memleketin her köşesinde hükkâmm elbisei resmiye 
iktisası kast olunmaktadır. Memleketimizin şeraiti ik-
tisadiyesine ve mahkemelerin mefruşat ve mabanisine 
ait esbabı maruzaya mebni bu kanunun derhal ve 
umumî bir mahiyette tatbiki muvafık görülemeyerek 
ı«Mebani mefruşatı müsait ve haizi mükemmeliyet 
olan yerlerden başlanmak üzere» alettedriç temini me
riyeti zımnında Adliye Vekâletine salâhiyet veril

mesi tasvip ve lâyiha ona göre tadil olunarak He
yeti Umumiyeye arz olunur. 

liye Encümeni Reisi 
Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Saruhan 

Kemal 

Âza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Âza 
Çorum 
Münir 

Âza 
Ankara 

İhsan 

Âza 
Kırşehir 

Ali Rıza 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Bayazıt 

Şefik 

Âza 
Konya 

Musa Kâzım 

Âza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Âza 
Konya 
Refik 

Âza 
Tokat 
Emin 

Madde 1. — Hâkimler, müddeiumumiler ve zabıt 
kâtipleri esnayı muhakemede Adliye Vekâletince gös
terilecek kıyafeti mahsusa ile ifayı vazifeye mecbur
durlar. Ancak işbu mecburiyetin hangi mahkemelerde 
ve ne zamandan itibaren ifası lâzım geleceğini takdir 
ve tayine Adliye Vekâleti salâhiyattardır. 

Madde 2. — Maddei sabıka hükmüne muhalif ha
reket eden hükkâm ve memurini adliyenin ilk defa
sında maaşının nısfı ve tekerrürü halinde tamamı kat 
olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey! 
(Kıyafet) kelimesi katiyen mahallinde istimal edileme
miştir. Kisve denilmelidir. Kıyafet denilecek olursa 
bütün üzerindekiler anlaşılıyor, kisve kelimesi müna
siptir. 

REİS — Heyeti Umumiye hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
olundu efendim. 
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Hükkâm ve Mensubini Adliyenin Kıyafeti Resmiyeleri I 
hakkında Kanun I 

Madde 1. — Hâkimler, müddeiumumiler ve zabıt 
kâtipleri esnayı muhakemede Adliye Vekâletince gös
terilecek kıyafeti mahsusa ile ifayı vazifeye mecbur
durlar. Ancak işbu mecburiyetin hangi mahkemeler
de ve ne zamandan itibaren ifası lâzım geleceğini tak
dir ve tayine Adliye Vekâleti salâhiyettardır. 

REİS — Efendim, (Kıyafet) yerine (Kisve) tabiri 
teklif edildi. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Olamaz efendim, bu kıyafet kanunudur, 
kisve kanunu değildir. Kıyafet denilince hepsi da
hildir. Serpuşu ayrı olsun, elbisesi ayrı olsun, olur mu 
efendim? Kıyafetten maksat budur. Baştan aşağıya 
değişecek demektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arka
daşlar, kifayet kelimesi püskülden başlar, ayaktaki 
kunduraya kadar gider. Fakat kisve kelimesi bir cüp
pe ile bir de serpuştan ibarettir. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Hayır, olamaz efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Demek 
oluyor ki hâkimlere mahsus bir kıravat, hâkimlere 
mahsus bir düğme, hâkimlere mahsus şu, hâkimlere 
mahsus bu, bu mudur efendiler? (Evet sesleri) ka
tiyen yanlıştır, İsrar etmeyiniz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
kifayet denince şahsa da müteallik olur. Maksat, 
mahkemenin mehabetini temin edecek yeknesak bir 
elbisenin teminidir. Bundan fotoğrafını da alacağız 
manası çıkmaz. Kisvei mahsusa daha münasiptir. 
Mesele münakaşaya da değmez, esnayi muhakemede 
kisvei mahsusa... Encümenin de kabul ettiği maksat 
bu değil mi? İşte bu da kisvedir. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Bu izahat dairesinde kisvei kabul ediyo
rum, efendim. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Encümen de kabul ediyor efendim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Hük
kâm, bu kanun ile yeni bir masrafa mı giriftar olacak
tır? 

REİS — Eevvelâ kanunun unvanını tebdil etmek 
lâzımdır. Kifayeti resmiyeleri yerine resmî kisveleri 
denecektir. Sonra gösterilecek kifayeti mahsusa tâ
biri yerine kisvei mahsusa denecek buna itiraz var 
mı? 

I MÜNİR BEY (Çorum) — Reis Bey! Muhamiler 
kanununda kisve yerine kifayet kabul olunmuştur. 
Onun da değişmesi lâzımdır. 

REİS — O kabili tağyir değildir, bitmiştir. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis 

Bey! Yanlış hesap Bağdattan döner. O zaman teklif 
ettim, kabul olunmadı. 

REİS — Olmaz efendim, bir kanun kabul edil
dikten sonra onun bir maddesi hakkında şu veya bu 
itirazla tekrar münakaşa edilirse nihayeti gelmez. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Kis
venin bedeli ne olacak, hükkâm yeniden masrafa mı 
giriftar olacak? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, madde baştan başa okunacak 
olursa bütün memleketlerdeki mahkemeler henüz tam 
mânasiyle istediğimiz şekilde muntazam değildir. Bi
naenaleyh bu itibarla bunları tefriş etmek lâzımdır 
ki, ondan sonra hükkâma elbise giydirelim. Onun 
için memleketin muhtelif mahallerinde bunu tatbik 
edeceğiz. Mahdut mahkemelere münhasır olduğuna 
nazaran muayyen beş - on adama inhisar edecektir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Parasını kim verecek 
efendim? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Kendisi verecek efendim. Bütün ömrü için 
bir elbise parası verecek. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Eğer bu
nu da memlekete tatbik edecekseniz, adaleti nasıl 
tatbik edeceksiniz? 

REİS — Rica ederim, gelir gelmez Meclisin inti
zamına halel veriyorsunuz, efendim. Başka söz iste
yen var mı? Efendim, birinci maddeyi tashihat veç
hiyle reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 2. — Maddei sabıka hükmüne muhalif ha
reket eden hükkâm ve memurini adliyenin ilk defa
sında maaşının nısfı ve tekerrürü halinde tamamı kat 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
REŞAT BEY (Saruhan) — Tedricen olsun. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kuvvei te-

yidiye ister tabiî... 

REİS — Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 
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Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye Vekili memurdur. 

REtS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum... Ka-
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bul bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. 

Kanunun Heyeti Umumiyesinin reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. Cumartesi günü içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Miizakerat saat : 06,48 
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