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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

2. 

Teklifler 
1. — Antalya Mebusu Rasih Beyin, Dev

let Ormanlarından Köylülerin İntifa Hakkı 
Kanununa bir madde tezyili hakkında teklifi 
kanunisi. (2/624) 

2. — İdare Heyetinin, İstiklâl Mahâkimi 
Kanununun tadiline mütedair kanuna bir fık
ra tezyili hakkında teklifi kanunisi. (2/625) 

3. — Şarkikarahisar Mebusu İsmail Be
yin, Limanlar Kanununun sekizinci madde
sine bir fıkra tezyili hakkında teklifi kanuni
si. (2/626) 

Mazbatalar 
1. — Ordu Zabitan Heyetine Mahsus Ter

fi Kanununun 14 üncü maddesinin tefsiri hak
kında (3/795) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

Sayfa 
320 

EVRAKI VARİDE 320 
Lâyihalar 32CI 

1. — Mahâkim ve devairi adliyede alın
makta olan kaydiye ve ilân haklarının tezyidi 
hakkında kanun lâyihası. (1/1040) 320 

32a 

320 

320. 

320 
321 

321 

2. — Eczacılar ve eczaneler hakkında 
(1/892) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye 
ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

Sayfa 

321 

3. — Jandarma efrat ve küçük zabitanının 
tedrisatı iptidaiye vergisinden muaf tutulma
larına dair (1/713) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Maarif Encümenleri mazbata
ları. 321 

4. —;, Maliye Vekâletinin 1926 senesi büt
çesinde münakale icrası hakkında (1/1030) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 321 

Divanı Riyaset Kararlan 321 
1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezu

niyetleri hakkında Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti Tezkeresi. . 321:322 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 322 
1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Be

yin, Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye 
Hakkındaki Kanunun altıncı maddesinin ta
diline . dair (2/600) numaralı teklifi kanunisi 
ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbata
ları. 322:325 
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2. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Be
yin, çocukların umumî sinema mahallerine 
gitmelerinin men'i hakkında (2/601) numara
lı teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Adliye En
cümenleri mazbataları. 

Sayfa 

325:329 

Sayfa 
3. — Rize Mebusu Ali Beyin, İstiklâl 

mahkemelerinde istihdam edilen Adliye me
murlarının Hükkâm Kanununa nazaran vazi
yeti hukukiye ve kanuniyelerinin tespiti hak
kında (4/499) numaralı takriri ve Adliye En
cümeni mazbatası. 329:333 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat: 14.00 

Reis : Hasan Bey 

Kâtipler : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Şeref Bey (Diyarbekır) 

REİS — Celse açılmıştır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 
Yirmi Dördüncü İçtima 

15 Kânunusani 1927 Cumartesi 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın riyasetleriyle akdolunarak zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Urfa ve Sivas Mebusluklarına intihap edilen Re-
fet ve Şemsettin Beyler hakkındaki mazbatalar kı
raat ve kabul ve Refet Beyin tahlifi icra edildi. 

Tefsir ve muamele tayinine mahal olmayan muh
telif mesail ile hükümete tevdii lâzım gelen mevadda 
müteallik mazbatalar kıraat ve kabul edildi. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek Mak
tu Vergi Kanununun bazı maddelerini muaddel ka
nun lâyihasının birinci müzakeresi icra olundu. 

İstiklâl Madalyası Kanununun birinci maddesi
ni muaddil kanunun ikinci maddesine müzeyyel tek
lifi kanunî müzakere ve aynen kabul edildi. 

* İstiklâl Madalyası Kanununun yedinci maddesini 
muaddil teklifi kanunî ise müzakere ve reddolundu. 
Badehu Pazartesi günü içtima edilmek üzere celseye 
hitam verildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) aynen kabul edilmiştir, 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Mahâkim ve devairi adliyede alınmakta 

olan kaydiye ve ifâm harçlarının tezyidi hakkında 
kanun lâyihası. (1/1040) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

Teklifler 
/. — Antalya Mebusu Rasih Beyin, Devlet Or

manlarından Köylülerin İntifa Hakkı Kanununa bir 
madde tezyili hakkında teklifi kanunisi. (2/624) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — idare Heyetinin, İstiklâl Mahâkimi Kanunu

nun Tadiline Mütedair Kanuna bir fıkra tezyili hak
kında teklifi kanunisi. (2/625) 

REİS 
edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümenine havale 

3. — Şarkikarahisar Mebusu İsmail Beyin, Li
manlar Kanununun sekizinci maddesine bir fıkra tez
yili hakkında teklifi kanunisi. (2/626) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
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Mazbatalar 
1. — Ordu Zabıtan Heyetine Mahsus Terfi Ka

nununun 14 ncü maddesinin tefsiri hakkında (3/795) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 
2 V — Eczacılar ve eczaneler hakkında (1/892) nu

maralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Adliye Encü
menleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Jandarma efrat ve küçük zabıtanın in tedri

satı iptidaiye vergisinden muaf tutulmalarnıa dair 
(1/713) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Maa
rif Encümenleri mazbataları. 

REİS — RuiZnameye alıyoruz. 
4. -— Maliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 

münakale icrası hakkında (1/1030) numaralı lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
DiVanı Riyaset Kararları 

/. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

Heyeti Umumiyeye 
Zîrde isimleri muharrer azayı kiramın hizalarında 

muharrer müddetlerle mezun adleri Divanı Riyasetin 
15 . 1 . 1927 tarihinde münakit beşinci içtimaında 
tensip edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 
Kâzım 

Tahsin Bey (Ardahan) İki ay hastalığına binaen, 
(Tabip raporuna müsteniden) 

Murat Bey (Antalya) Bir ay hastalığına binaen, 
tabip raporuna müsteniden. 

Esat Bey (Menteşe) Bir ay ailevî mazeretine bi
naen. 

Münip Bey (Van) Birbuçuk ay ailevî mazeretine 
binaen. 

İbrahim Bey (Van) Oon beş gün hususatı zatiye-
sine binaen. 

Salih Bey (Bozok) İki ay hastalığına binaen tabip 
raporuna müsteniden. 

Tahsin Bey (Aydın) Birbuçuk ay hususatı zatiye-
sine binaen. 

Ata Bey (Niğde) İki ay hastalığına binaen, tabip 
raporuna müsteniden. 

Fuat Bey (Kastamonu) Bir ay hususatı zatiyesine 
binaen. , 

Ahmet Hamdi Bey (İstanbul) Bir ay ailevî maze
retine binaen. 

Münir Hüsrev Bey (Erzurum) Bir ay ailevî maze
retine binaen. 

Şükrü Bey (Biga) Bir buçuk ay ailevî mazeretine 
binaen. 

Refik İsmail Bey (Kırşehir) Bir ay. 
Süleyman Sırrı Bey (Bozok) Meclise gelmeleri 

için mezuniyet vermeli. 
REİS — Ayrı ayrı okuyacağım : 

Tahsin Bey (Ardahan) İki ay hastalığına binaen, 
Karaciğer hastalığı varmış. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Murat Bey (Antalya) Bir ay kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Esat Bey (Menteşe) Bir ay kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Münip Bey (Van) Bir buçuk ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İbrahim Bey (Van) On beş gün mahsup suretiy
le. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Salih Bey (Bozok) İki ay berayı tedavi Avrupa' 
ya gidecektir. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tahsin Bey (Aydın) Bir buçuk ay, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ata Bey (Niğde) İfci ay rüfekayı kiramın malu
mudur, rahatsızdır. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fuat Bey (Kastamonu) Bir ay kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Ahmet Hamdi Bey (İstanbul) Bir ay, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Münir Hüsrev Bey (Erzurum) Bir ay, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir, 
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Şükrü Bey (Biga) Bir buçuk ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Ruznamenin birinci, likinci ve üçüncü 
maddelerinin müzakeresini yapamayacağız. Birisinin 
henüz ikinci müzakere zamanı gelmemiştir. Diğer
leri de encümenlerdedir. Dördüncü maddeyi müzake
re edeceğiz. 

1. — B,ozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin, Umu-
ri Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanu
nun altıncı maddesinin tadiline dair (2/600) numaralı 
teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Umuru Bele
diyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunun 
Altıncı Maddesinin Tadiline Dair (2/600) Numaralı 
Teklifi Kanunisi ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri 

Mazbataları. 

Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 
Kanunun Altıncı Maddesinin Tadili Hakkında 

Riyaseti Celileye 
28 . 11 . 1926 

Gerek Şehremanetleri ve gerek belediyeler zabıta 
memurlarının 'ita eyledikleri bir imzalı müzekkereler
le yahut usulüne külliyen muhalif olarak yazılan iki 
satırlık zabıt varakalariyle münderecatı tetkik ve tah
kik edilmeksizin yirmi liraya kadar sureti katiyede 
cezayı nakdî hükmedildiği cihetle bu gibi zabıt va
rakaları ve müzekkereler üzerine tetkikatı lâzime icra 
edilmemesi ve kendinden şikâyet edilen şahsın pek 
mukaddes olan hakkı müdafaasının dahi istimal etti
rilmemesi muvafıkı adalet bulunmamış olduğundan 
Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 
16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun al
tıncı maddesini muaddil olmak üzere tanzim edilen 
zîrdeki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif 
eylerim. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Refik Bey (Kırşehir) Bir ay, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim Ruznameye geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 
Karar Numarası : 8 
Kayıt Numarası: 7 

16 . 12 . 1926 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, (2/600) nu-

maraluUmuru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hak
kındaki Kanunun altıncı maddesinin tadiline dair 
teklifi kanunisi encümenimizce bittetkik esas itiba
riyle şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumi
ye ye arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Konya Urfa 

Mustafa Feyzi Refet 
Kâtip Aza 

Kütahya Çankırı 
Cevdet Yusuf Ziya 
Aza Aza 

Burdur Elaziz 
Hüseyin Baki 

Aza 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dahiliye Encümeni 
Karar Numarası : 18 

Kayıt Numarası : 2/600 
22 . 12 1926 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Şehremanetleri ve belediyeler Zabıtayi belediye 

memurlarının ita eyledikleri bir imzalı müzekkere
lerle Ankara ve İstanbul'da Encümeni emanet ve di
ğer mahallerde Mecalisi belediyece yirmi liraya kadar 
sureti katiyede cezayi nakdî hükmedilmekte oldu
ğundan eşhasın temini hukuku için kendilerine mü
dafaa hakkının verilmesi zımnında 16 Nisan 1340 
tarih ve 486 numaralı Umuru Belediyeye Ait Ahkâ
mı Cezaiye Hakkındaki Kanunun altıncı maddesinin 
tadili hakkında Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
tadil teklifi tetkik ve mütalaa olundu. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Ânifülarz kanunun altıncı maddesinde «Beşinci 
maddede beyan olunan cezalar Zabıtai belediye me
murlarının tanzim ve ita edecekleri zabıt varakaları 
veya müzekkeresi üzerine Ankara ve İstanbul En
cümeni emanet ve diğer mahallerde Mecalisi beledi
yece hükmolunur» denilmekte, bir cezanın tayininin 
Encümeni emanet Belediye meclislerinin hükmüne 
istinat ettirilmekte olduğuna nazaran, her hangi bir 
şahsa tetkiksiz ve tahkiksıiz ceza hükmedilemeyeceği 
vazıı kanunun maksadı esasisi olduğu vazıhan anla
şılmaktadır. Şayet bazı zaman ve mevakide her han
gi Zabıtai belediye memurlarının müzakeresi üzerine 
tahkiksiz ve hükümsüz ceza tayin olunuyorsa bu ka
nunun noksanlığından değil hüsnü tatbik edilmeme
sinden münbais olacağından, bunun temini için mu
rakabe ve teftiş vazifesinin ifasiyle maksadın husulü 
tabiî bulunduğundan kanunun tadiline lüzum görül
memiş olmakla Heyeti umumiyeye arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Kayseri 
Mehmet Ata Ahmet Münür 

Kâtip Aza 
tzmir Hamdi Beyin teklifi mu-

Kâmil vafıktır, hilâfına olan iş
bu karara muhalifim. 

Aza Aza 
Tekirdağı Balıkesir 
M. Faik Şifahen arz edeceğim es

bap dolayısiyle Heyeti Umu-
miyesine muarızım 

Ali Şuuri 
Aza Aza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 9 . 1 . 1927 

Adet : Karar Numarası : 26 
Kayıt Numarası : 9 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hakkın
daki Kanunun altıncı maddesinin tadili hakkında 
Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Bey tarafından verilen 
teklifi kanunî hükümet namına Dahiliye Vekâleti 
Umuru Mahalliyei Vilâyat Müdiri Akif Bey huzu-
riyle müzakere ve tetkik olundu. 

Belediyeler kararlarını evrak üzerine ittihaz et
mekte olmalarına binaen haklarında cezayı nakdî 
hükmü mevzubahis zevatın müdafaalarını istima, 
murafaa ve muhakeme şekil ve vaziyeti ihdas edece
ğine binaen, bu baptaki mevzuatı kanuniye ve cariye

ye nazaran muvafık olamayacağı hususunda hükü
metin noktai nazarına encümen iştirak etmiştir. Şu 
kadar ki, beşinci maddede hükme esas ittihaz olu
nan evraktan zabıt varakaları aksi sabit oluncaya 
kadar ihticac olunabilecek mahiyette! bulunmuş ise 
de müzakerelerin hükmü için münferiden medarı is
tinat addolunması muvafık görülmemiş ve binaena
leyh tayyı lüzumunda hükümetle ittifak edilmiştir. 

Belediyelerin cezayı nakdî kararlarının, şehirlerin 
hayatı içtimaiyesini tanzim ile nizam ve intizamı iç
timaiyi temin noktasından derhal 'infaz olunması 
faydalı olacağı mütalaa olunmasına karşı bu karar
ların ittihazında her hangi bir sebep ye suretle vukua 
gelebilecek taksir ve hatanın ıslahı 'için ıhaîıkı ıtarilki 
itiraz ve tashihten büsbütün mahrum etmekte doğ
ru olmayacağından, bu cihet hakkında encümen ile 
hükümet arasında dûrûdiraz sepkeden münakaşat 
neticesinde alâkadarlara itiraz hakkı bahsedilmesi 
hususunda mutabık kalınmıştır. İtiraz olunan karar
ların gayrı kabili telâfi bir zarar teşkil etmesi imkân 
ve ihtimalin ref için de neticei itiraza intizaren hap-
sen infazı cihetine gidilmemesi muvafık olacağı teem
mül olunmuş ve altıncı maddede ona! göre tadilât ya
pılmıştır. Binaenaleyh tadilâtı mezkûre Heyeti Umu-
miyenin nazarı takdirine arz olunur. 

iye Encümeni Reisi 
Mustafa Feyzi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Aza 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Ali Nazmi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Aza 
Karasi 

Osman Niyazi 
Aza 

Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin Teklifi 
Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 

Kanunun 6 ncı Maddesini Mıiaddil Kanun 
Madde 1. — Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Ce

zaiye Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi berveçhi-
zîr tadil edilmiştir. 

Beşinci maddede beyan olunan cezalar Zabıtai 
belediye memurlarının tanzim ve ita edecekleri zabıt 
varakaları ve müzekkeresi üzerine Ankara ve İstan
bul'da Encümeni emanet ve diğer imahallerde Mec
lisi belediyece tetkikat icra ve şikâjyet edilen şahsın 
müdafaası istima edildikten sonr ı̂ fiili memnuun 
vukuu sabit olduğu takdirde hükrriolunur. 
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Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeninin Tadili 
Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 
Kanunun Altıncı ve Yedinci Maddelerini Muaddil 

Kanun 
Madde 1. — Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Ce

zaiye Hakkındaki Kanunun altıncı maddesi berveç-
hizîr tadil olunmuştur. 

Beşinci maddede beyan olunan cezalar Zabıtai 
belediye memurlarının tanzim ve ita edecekleri hi
lafı sabit oluncaya kadar mamulünbih olan zabıt va
rakaları üzerine Ankara ve İstanbul'da Encümeni 
emanet veya şuebatça diğer mahallerde Belediye 
meclislerince hükmolunur. 

Madde 2. — Mezkûr kanunun altıncı maddesi 
zîrdeki şekilde tadil edilmiştir. 

Altıncı madde mucibince verilecek kararlar Za
bıtai belediye ve indelicap polis memurları tarafın
dan derhal icra olunur. 

Mahkûmunaleyh cezayı nakdiyi vermezse Müd
deiumumiliklere verilecek müzekkereler üzerine beher 
lira ve küsuru için bir gün hapsedilir. Alâkadarana 
bu kararın tebliğinden veya ıttıla tarihinden itibaren 
üç gün zarfında idare heyetlerine itiraz olunabilir. 
İtiraz, cezayı nakdinin tahsilini tehir etmez. Yalnız 
hükmün hapsen infazı için itiraz neticesine intizar 
olunur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına Adliye ve Da
hiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, buna dair müstaceliyet teklifi 
vardır, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilecek mevaddın dördüncü numara-

sındaki teklifi kanuninin adaleti ve eşhasın hukukunu 
muhafazaya müteallik olması hasebiyle müstacelen 
müzakere buyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

REİS — Bu takrir, şimdi müzakere edeceğimiz 
teklifi kanuninin müstaceliyetle müzakeresini teklif 
ediyor. Müstaceliyeti kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. (Dahiliye Vekili yok sesleri) Dahiliye Ve
kiline haber veririz efendim. Kanunun heyeti umu-

miyesi hakkında söz isteyen var mı? (Dahiliye Ve
kili yok sesleri) 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Hacet 
yok efendim, halkın lehine bir tadildir. 

REİS — Evet efendim, maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenle* 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 
16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun 

Altıncı ve Yedinci Maddelerini Muaddil Kanun 

Madde 1. — Umuru BelediyeyetAit Ahkâmı Ce
zaiye Hakkındaki Kanunun altıncı maddesi berveç-
hizîr tadil olunmuştur. 

Beşinci maddede beyan olunan cezalar, Zabıtai 
belediye memurlarının tanzim ve ita edecekleri hila
fı sabit oluncaya kadar mamulünbih olan zabıt va
rakaları üzerine, Ankara ve İstanbul'da Encümeni 
emanet veya şuabatça, diğer mahallerde Belediye 
meclislerince hükmolunur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Biraz izahat 

versinler efendim, eskisi nasılmış? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Eski maddede, «Müzekkereler» 
tabiri vardı, Müzekkereler kaydını Adliye Encüme
niniz doğru bulmadı «Zabıt varakası» kaydını koy
du ve sonra «Hilafa sabit oluncaya kadar» kaydı 
yoktu, bu da bütün mehâkimce cari bir usuldür, bu
nu da buraya ilâve etti. Başka bir şey yoktur. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr kanunun yedinci maddesi 
zîrdeki şekilde tadil edilmiştir. 

Altıncı Madde mucibince verilecek kararlar Za
bıtai belediye ve indel icap polis memurları tarafın
dan derhal icra olunur. 

Mahkûmunaleyh cezayı nakdiyi vermezse Müd
deiumumiliklere verilecek müzekkereler üzerine be
her lira ve küsuru için bir gün hapsedilir. Alâkada
rana bu kararın tebliğinden veya ıttıla tarihinden iti
baren üç gün zarfında İdare heyetlerine itiraz oluna
bilir. İtiraz, cezayı nakdinin tahsilini tehir etmez. 
Yalnız hükmün hapsen infazı için itiraz neticesine 
intizar olunur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu mad
de yeni şekline nazaran halkın lehine oldukça mü-
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him bir tadil ifade ediyor. Fakat, mademki hakkı iti
raz veriyoruz, itirazen tetkik edecek olan yine Mec
lisi idarelerdir. * 

Cezayı nakdiyi bir taraftan derhal tahsil etmek 
diğer taraftan hakkı itiraz için de üç gün gibi kısa bir 
müddet bırakmak bu tadilâta bilmem değer mi? Bu
nu tadil ederken Adliye Encümeni acaba ne düşün
dü. Mümkün olmaz mı ki, hiç olmazsa bir hafta iti
raz müddeti verilsin ve itiraz edildiği zamanda da 
İdare heyetleri diğer mesaile tercihan bunu tetkik et
sinler. Sonra tahsilatta itiraz vukuundaT itirazdan çı
kacak kararın neticesine talik olunmalıdır. Çünkü 
belediye tahsil etti, itirazen Meclisi idare de* karar 
verdi ve bu parayı tahsile hakkınız yoktur dedi. Tek
rar bir istirdat muamelesi, bir iade muamelesi icabe-
der. Esasen itiraz müddeti kısadır. Binaenaleyh tah
silatı, , itiraz vukuunda Meclisi idareden çıkacak ka
rara talik etmekte de zannederim, fayda vardır. Yok
sa itirazın manası kalmıyor. 

REİS — Encümenin mütalaası nedir efendim? 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 

BEY (Kastamonu) — Efendim, Adliye Encümeniniz 
buna taraftardır. Fakat müsaade buyurursanız bir de 
Dahiliye Encümeninin mütalaasını dinleyelim. 
. HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efendim, bu zabıt 
varakası denilen şey, bildiğimiz şekildeki zabıt vara
kaları mı, yoksa her hangi bir Belediye çavuşunun 
bir cezayı nakdiye mahkûm etmesi midir? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, bu
yurduğunuz mahzuru izale etmek için müzekkereler 
kaydı kaldırılarak zabit varakaları kaydı vazedilmiş
tir. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Yani bildiğimiz za
bıt varakası değil mü? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Evet, yalnız 
müsaade buyurulursa bu mesele hakkında bir de Da
hiliye Encümenini dinleyiniz. 

REİS — Efendim, tensip ederseniz bu maddeyi 
Adliye Encümeninde tetkik edilmek üzere tehir ede
lim. Çünkü elimde nazarı itibara alınan mütalaata 
göre maddenin yazılmış bir şekli yoktur. Binaenaleyh 
bu maddeyi encümen tespit edip, getirdikten sonra 
derhal reyi âlinize arz ederim. 

Tensip buyurulursa üçüncü maddeye geçelim. 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim! Ka

nunun ruhu encümene gidecek olan maddedir. Bina
enaleyh öteki maddeleri okumaya lüzum yoktur. 

REİS — Pekâlâ efendim, ikinci maddenin encü
mende yeniden tetkikini kabul edenler lütfen el kal

dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Encümene veriyoruz. 

Ruznamenin beşinci maddesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

2. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, ço
cukların umumî sinema mahallerine gitmelerinin 
men'i hakkında (21601) numaralı teklifi kanunisi ve 
Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı efendim? (Dahiliye Vekili yok 
sesleri) 

FUAT BEY (Kırklareli) — Reis Beyefendi; bu 
kanun Adliye Encümeninde müzakere edilirken Da
hiliye Vekili namına iki memur hazır bulunmuştur. 
Onun için Dahiliye Vekili Beyefendinin bulunması
na lüzum yoktur. (Devam sesleri) 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çocukların Umumî Sinema ve Tiyatroya Gitmele
rinin Men'i Hakkında Kanun 

Madde 1. — 18 ve daha aşağı yaşta bulunan ço
cukların umumî sinema ve tiyatrolara kabul edilme
leri memnudur. Ancak ahlâklarını tehzip ve malu
matlarını tevsia medar olacak surette tertip edilmiş 
filimler ve piyesleri gösterir sinema ve tiyatrolara 
çocuklar gidebilirler. Bu filimler ve piyeslerin evvel 
emirde mahallî hükümetİDce kontrol edilerek göste
rilmesine müsaade edilmiş olmak lâzımdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurulursa encümenden bir sual soracağım. Ebe
veyni ile birlikte giden çocuklar da bu kanunun dai-
rei şümulünde midir? 

ENCÜMEN NAMİNA ALİ NAZMİ BEY (Kas
tamonu) — Evet. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu doğ
ru mudur? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, es
babı mucibe lâyihasında da arz olunduğu veçhile ço
cuklar üzerinde menfi bir tesir yapmamak için sa
hibi teklifin bu husustaki teklifi encümence de kabul 
edilmiştir. 

FUAT BEY (Rize) — Kadın ve erkek dahil mi
dir? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Evet dahil
dir. Çocuk deyince, zükûr, ünas hepsi dahildir. 

FUAT BEY (Rize) — Nasıl olur, on beş yaşın
da evlenmiş kızlar vardır, bunlara nasıl tatbik oluna
cak? 
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ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Onlar hak
kında istisnaî ahkâm konabilir. Teklif buyurursunuz, 
encümene havale buyurulur, encümen buna dair ka
yıt koyar. 

MİTHAT BEY (Aydın) — On sekiz yaşında bir 
çocuk evlenebilir mi? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Evet evlene
bilir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — O halde on sekiz ya
şındaki çocuklar erkek sınıfına girmiştir. Biz nasıl 
oluyor da onları sinemaya göndermiyoruz? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — On sekiz ya
şından dun olanlar içindir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — «On sekiz ve daha 
aşağı yaşta bulunan» diyor. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bu on sekiz yaşından 
aşağı olan çocukların Ebeveyniyle gitmek müstesna 
olmak üzere - dansa gitmeleri muvafık mıdır? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Zatı âliniz de 
bu hususta bir teklif yaparsınız. Şimdi müzakeremi
zin mevzuu tiyatro ve sinemalardır. Dans mevzuba
his değildir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bu da onun gibidir. 
REİS — Şimdi dans mevzuu müzakere değildir 

efendim. 
ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Bendeniz de 

onu arz ediyorum,. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
maddenin bir fıkrası vardır ki, tatbikatta müşkülâtı 
mucip olacaktır. Maddede (... ancak ahlâklarını teh-
zip ve malumatlarını tevsie medar olacak surette 
tertip edilmiş filmler ve piyesleri gösterir...» diyor. 
İbarenin bu şekli böyle film ve piyesleri göstermeyi 
itiyat eden sinema ve tiyatro manasını vermektedir. 
O halde memlekette sinema ve tiyatrolar iki kısma 
ayrılacaktır. Bir kısmı çocuk sinemaları ve tiyatro
lar iki kısma ayrılacaktır. Bir kısmı çocuk sinemala
rı ve tiyatroları, bir kısmı da bunun haricindedirler. 
Yani alelade sinema ve tiyatrolardan birisi ki bun
lardan birisi çocukların görebileceği bir filmi getir
miş ve bu filmi • göstermiş olsa, çocuklar oraya ka
bul edilmeyecek gibi bir manayı tazammun eder. 
Onun için ibarenin esası bu olmadığına göre böyle 
bir mana çıkmayacak surette tashihi lâzım gelir fik
rindeyim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Bu 
teklifi kanunî lüzum görülen bir ihtiyaç üzerine ya
pılmıştır. Filhakika son zamanlarda bazı sinema ve 
tiyatrolar görüyoruz ki, küçük çocukların onlara iş

tirak etmesi mahzurludur.- Ancak buradaki tahdidat
ta çok büyüktür. Bir defa on sekiz yaş veya daha 
dun bir yaşta bulunan çocukların unlumî sinema ve 
tiyatrolara gitmeleri sureti katiyede memnudur diye 
bir şey yapmak, onların hürriyetlerini tahdit etmek 
demektir. 

Bu yaşta bulunan çocuklar bilhassa şehirlerde ise 
ve tahsilde bulunuyorlarsa onlar için tiyatrolara git
mek lâzımdır. Kendi tahsillerini, kendi terbiyelerini 
ikmal etmek noktai nazarından zaruridir. Sonra al
tında deniyorki: (Ancak hükümetin müsaadesi olan 
sinema ve tiyatrolara gidebilirler.) Bu da gayet müş
küldür. Bunu nasıl tayin ve tahdit edecekler. Malu
matı edebiyesi vasi yeni bir takım encümenler mi 
teşkil edilecek, hükümetin her hangi bir dairesinde 
bir komisyon Rasin'in, Korney'in yahut da bilmem 
diğer bir müellifin filân eseni ahlâkidir, filân eseri 
gayrı ahlâkidir, diye bir hüküm mü verecek? Ve ona 
göre çocuklar tiyatrolara ve sinemalara gidebilecek
ler ve diğerlerine giremeyecekler. Binaenaleyh bu 
noktai nazardan çok karışıklığı mucip olacak ve 
zannediyorum ki, bu kanunun kendisinden beklene
cek olan faydasından ziyade Türk gençleri için za
rarı müeddi olacaktır. Onun için bunun şümulüne 
göre bir defa daha tetkik edilmesi için maddenin en
cümene havalesini teklif ediyorum, ta ki etrafiyle 
tetkik edilsin. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMİNA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Efendim, teklifleri var mıdır, 
maddenin encümende hangi sebepten ve neyin üze
rine tetkikini talep ediyorlar? 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Tek
lif ediyorum, tekrar encümene iade edilsin. Sonra bir 
aile çocuklarını buralara götüremeyecek deniyor. 
Çocuğun anası ve babası her hangi bir piyes ve film 
hakkında az çok bir malumat sahibi ise, sinema fil
minin şu veya bu şekilde mevzubahis olan mahzuru
nu görmüyorsa, çocuğunu alıp da niye götüremesin? 
Onun için bu maddenin daha şümullü tetkiki lâzım
dır kanaatindeyim, teklifim de bu yoldadır. 

Sonra çocuklara müsaade edilen sinema ve tiyat
rolara da çocuklar guruba kadar gide bili dermiş, ondan 
sonra girilemez deniyor. Tiyatro ve sinemaların ço
ğu daima gece temsil verir ve fiim gösterirler, gün
düz gösteren sinemalar yok gibidir. Demekki çocuk
lar gece sinema ve tiyatro vardır diye gidemeyecek
lerdir. Binaenaleyh bu, gençlik için memul olan fay
dadan ziyade zararı mucip olacaktır kanaatindeyim. 
Tekrar bu maddenin encümene bir defa daha gidip 
tetkik edilmesini teklif ediyorum. 
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DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Efendim, 1 
malumu âliniz son zamanlarda sinema filmleri pek 
âlemşümul bir mahiyet aldı. Halkı davet için bütün 
filmlerde tertip ettikleri vakalarda heyecanlı hadi
seler gösteriliyor. 

Bu heyecanlı vakalardan bilhassa çocuklar çok 
müteessir oluyorlar. Çocuklarda malumu âliniz tak
lit hassası kuvvetlidir. 

Her hangi din'aî bir vakayı filimde gören çocuk, 
onu sinemadan- çıktıktan sonra taklit etmek hassasını 
kendinde görüyor ve bir çokları -mukallit, bir çokları 
da cani olmak üzere tecrübeliler yapıyorlar. Bu, ahlâk 
üzerinde çok fena bir tesir yapıyor. 

Bazı arkadaşlar, ana ve babasiyle çocukların si
nemaya gitmesinden bahsettiler. Efendiler, bu teklife 
zaten esas olan çocukların ana ve babasiyle sinema
lara gitmemesidıir. Büyükler kendi zevklerini tatmin 
için, süt çağındaki çocuklarını sinemaya götürüyor
lar. Kendisi seyretmek için, kendi zevkini bir kaç saat 
yaşatmak için çocuğuyle beraiber sinemaya gidiyor
lar. Kendisi sıcaktan soğuğa çıkarken kendini koru
yabiliyor. Fakat çocuk üşüyor ve zaitürrie oluyor ve 
neticede bu hastalıktan ölüp gidiyor. İşte bu çocuk
ların hukukunu kim muhafaza edecek? Bendenizıin 
teklifimdeki maksat, çocukların ana ve babalariyle 
beraber sinema ve tiyatrolara gidememesi ve çocuk
lar için ayrıca bir sinema mahalli teşkili ve çocuk fıi-
lıîmleri tertibidir/ 

Ruşen Eşref Bey buyurdular ki, çocuklar gurup
tan sonra yine gidemiyorlar. Bilhassa sıhhalten lâzım
dır ki çocuklar ancak guruba kadar dışarıda buluna
bilir. Guruptan sonra efendiler, çocukların yeni yaltak
tır. Berideniz teklifimde sin olarak onaltı yaşı göster-
düm. Adliyle ve Dahiliye encümenlerıi bunu pnse'kıiz 
yaptiaı1. 

Efendiler, oniki yaşında olan çocuk alafranga al
tı, altıbuçuk oldu mu behemahal yemeğini yer, on
dan sonra yaltağına girer. Bizimkiler gibi böyle oniki- I 
ye kadar film seyreltmek için sinemaya giderlerse, ah- I 
lâk ve seciyelerini kaybettikten başka sıhhatini de 
kaybeder. (Alkışlar) Onun için efendiler, yaş mesele
si büyük görülürse onaltı yaşı kabul buyurursunuz, I 
maksat hasıl olur. I 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahis'ar) — Efen
dim, arkadaşım Fuat Bey doğru bir şey söylediler. Fa- I 
kat bendeniz en doğru bir sebebi ve mahzuru bulduk- I 
larına k'anli değilim. Onsekiz yaşındaki bir çocuk Ka- I 
nunu Medenî mucibince evleniyor ve bu kanun mu- I 
oi'bince onyedi yaşında olan bir kız da evleniyor. | 
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Bunları menetmek için sinema kapılarına bir de nü
fus memuru mu koyacağız? Onun için mesele mühim
dir. Bendeniz mazbata muharriri sıfaltliyle bu mese
lenin bir defa da Maarif Encümenine t havalesini İs
tirham edeceğim Heyeti Celilte müsaade buyursun, 
bir defa da biz müzakere edelim. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen var mı? 

BESİM AT ALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar! Sinemalar çok mühim şeydir. Hatta muhasebei 
hususiyeler para vererek vilâyetleri dahilinde gezici 
sinemalar ihdas etse çok iyi olur. Fakat sinemaların 
bu kadar iyiliğine ve talammüm etmesinle kail olmakla 
beraber bunlara küçük çocukların gitmesine de taraf-
ta'i" değilim. Geçen sene gazetelerde okuldunuz, bir kaç 
çocuk İstanbul'da devri âlem seyahatine çıkıyoruz 
diye mektepte bir birini ayartıyorlar ve Gebze'ye ka
dar geliyorlar. Sinemalarda gördükleri hadiseler, ço
cukların ruhu üzerinde derin izler ve tesirler bırakı-
yo. Halbuki filmler halkı tehyiç etmek: için bir birine 
rekabet eder derecede müheyyiç vakayı gösteriyor
lar. Çocukların bu şekilde sinemalara gitmeleri doğru 
•değildir. Medeni memleketlerde olduğu gti'bi, küçük' 
adamların gideceği sinemalar, büyük adamların gidie-
ceği sinemalar ayrılmalıdır. Bununla beraiber sinema 
meselesi az çok bediî bir şeydir Bu lâyihanın bir kere 
de Maarif Encümenine giderek orada • çocukların sin-
riinin tahdit edilmesi ne gibi Mmlerin gösterileceği, 
ne gibi filimlerin gösterilmeyeceğinin tayini lâzım
dır zannediyorum (Doğru sesleri.) 

FUAT BEY (Rize) — Memleketin evlâtlarına (ta
alluk eden bu teklif, üzerinde hakikaten düşünülecek 
çok- mühim blir tekliftir. Esa'sa muarız olmamakla 
beraber, böyle bir kanunun çok düşünülerek teklif 
ve kabul edilmesi lâzım geleceği kanaatindeyim. 

Onsekiz yaş mevzubahistir. Çok pca ederim be
yefendiler! Hepimiz; onbeş ve onsiefcizj yaşını geçirmişi 
insanlarız. Mernldkdtimizin eğlence İhtiyacını temin 
edecek, yorgun dimağları dinlendirecek ne gibi yer
leri, ne glilbd vesaiti var, evvelâ 'bunları düşünelim. 
Bütün zeVklere teşne olan ve sinninıin icalbaltı buna 
yerden göğe kadar hakkı olan onbeş Ve onsekiz yaşın
daki bir çocuğu zevk duyacağı ve istifade edeceği ye
gâne eğlence mahallinden çekerken, onun yerine eğ
lenebileceği ve zevk duyacağı daha ıflaydalı ve daha 
müraccah diğer bir yer göstermek lâzırndlır. Nemiz 
var? Çocuk bahçeleri mi var, çocukların eğlence ihti
yacını temin edecek medenî ve ahlâkî tesisatımız mı 
var, sonra bu çocukları ne yapacağız?) Memleketin bu
günkü şeriaitine nazaran evlerine tıkacağız değil mi? 
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Evine tıkılan onbeş ve onsekiz yaşında bir çocuğun 
kendini eğlendirmek için ne gibi eğlenceler icat etmek 
zaruretinde kalacağını düşünımemÜz lâzımdır. Korka
rım ki, ahlâklarını muhafaza etmek isterken çocuk
larımızı büsbütün ifsat etmiş olmayalım. (Çok doğ
ru sesleri.) Gençliğin ahlâk ve sı'hhiaıtiyle alâkadar 
olmak vazifemlizdir, bunu düşünmekle mükellefiz. 
Lâkün yapılacak teklif bütün mahzurları ortadan kal
dıracak makul bir teklif olmalıdır. Onfbeş, onaltı ya
şında evlenmiş kızlarımız vardır. Bunlar zevcleıiiyle 
beraber sinemaya gitmesinler mi? Bunlar belkli çocuk 
sahibi olmuşlardır. Hahigi ahlâk endişesiyle 'bunları 
sinemadan menedeceğüz? Yalnız süit emen bebeklerle 
yedi yaşına kadar olanları - o da yalnız sıhhatlerini 
muhafaza ve istirahatı umumiye nokfcai nazarından -
sinemallara girmekten menedeibiliriz. Bu da idareten 
yapılabilir zannederim, ayrıca bir kanun çıkarmaya 
lüzum yoktur. Lâkin böyle onisekiz yaşından aşağı
sı için ahlâk ve sıhhati umumiye namına tedbirler 
düşünülürken, bu kadar basit bir teklifle Meclise gel
mek doğru değildir. Çok rica ve isltirham edierim, bu 
teklif tekrar encümenlere, meselâ Maarif Encümeni
ne gitsin, iyice tetkik edlildlikten sonra gelsin, çocuk
larımızla sıhhî, ahlâkî ve içtimaî eğlence mahalleri 
temin etmeden onlara sinemayı menetdersek, maruza-
ıtımı tekrar ediyorum, çocuklarımızın ahlâkını mu
hafaza edelim derken büsbütün ifsat etmiş oluruz. 

ŞEFİK BEY (Bayazıt) — Efendim, sıhhat, ahlâk 
noktai nazarından bu teklifi yapan beyefendiye ve 
encümenlere teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel 
düşünülmüş bir tekliftir. Lâkin Fuat Beyefendinin de 
buyurdukları gibi onsekiz yaşındakiler malumu âli
niz münıtehiplerimizdiir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
mucibince onsekliz yaşını ikmal eden müntehiptir. 
Birtaenaleyh bu yaşta bulunanları sinemadan, tiyat
rodan menetmek zannederim muvafık değildir. 

Şimdi sin meselesine gelince, sinni hakikaten dü
şünmek ve ona göre bir karar ittihaz etmek icap eder. 
Bendeniz onsekiz yaşı değil, onbeş yaşı teklif edece
ğim. (Daha aşağı, daha aşiağı sesleri.) Sonra başka 
'bir maruzatım var, yalnız sinema ve tiyatroyu söyle
yip de barları, dans salonlarını meskût bırakmak caiz 
değildir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Asıl 
onlar yasak edilmeli, tiiyaltrolar serbest bırakılmalıdır. 
Halbuki zıddinı yapıyoruz. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — En ziyade nazarı dik
kate alınacak onlardır. Binaenaleyh bu maddenin lâ-
yıkı veçhile tdtki'ki için bendemiz de Maarif Encüme
ni ne tevdiini ıiica ediyorum. 

REİS — Efendim, layiha hakkında müteaddit 
takrirler vardır, arz edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Aıiz ve amik tetkik ve ona göre madde tespit 

©dilimde üzere bu teklifi kanuninin encümene hava
lelini teklif ederiz, 

Çorum Rize 
İsmail Kemal Ahmet Fuat 

ZAMİR BEY (Adana) — Sıhhiye Encümenine... 
Rİyaiseiti Celileye 

Kanunun Maarif Encümenine havalesini teklif 
ederim, 

Çankırı 
Talat 

FUAT BEY (Rize) — Biz de Maarif Encümeni
ne gitmesi teklifine iştirak ediyoruz. 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun berayı müzakere Maarif Encüme

nine havalesini teklif ederim. 
Afyorikarahisiar Mebusu 

Ruşen Eşref 
Riyaseti Celileye 

Bu kanunun bir kere de Maarif Encümenince mü
zakere ve tetkik edilmesini teklif ederim. 

Denizlii 
Haydar Rüştü 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanuna şu maddenin ilâvesini teklif ederiz: 
Onseklzden aşağı çocukların daWs salonlarına git

meleri memnudur. 
Gelibolu Urfa 

Celal Nuri Ali Fuat 
Trabzon Antalya 

Süleyman Sırrı Ahmet Saki 
Diyarbekir Mardin 

Feyzi Necip 

REİS — Yalnız bir teklif vardır ki esaslıdır, ev
velâ bunun reye konması lâzımıdır. Okunacak: 

Riyaseti Cöliîeye 
Esas itibariyle çok muvafık ve fakat gayrı kabili 

tatbik olan bu maddenin reddini arz ve teklif eylerim. 
Sinop 

Recep ZübJtü 
REİS — Bu maddenin reddinü teklif ediyorum. 

Diğer takrirler Maarif Encümenine ha!valesini teklif 
ediyorlar. Sinnin onseikizden onaltıya, onbeşe ve on-
bire indirilmesli hakkında klir kaç takrir daha vardır. 
Binaenaleyh evvelâ ret teklifini reye vaiZedfeceğiîrı, 
ondan . sonra encümene hatvalesSni reye koyacağım. 
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Ret eğer kalbul edilirse encümene havalesine mahal 
kalmaz, ret kiabul edilmezse encümene havale edilir. 
Encümene havalesü teklifi de kalbul edilmezse tadil 
tekliflerini reye koyacağını^ 

Recep Zühtü Bey «Bu maddenin reddini teklif 
ederim» diyor. Bu maddenhı reddini kabul edenler 
lütfen ellerini kaMırsın... Kabul eteneyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Ret kalbul e'dilmemliştür. 

Lâyihanın Maarif Encümenine havalesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

RUŞ/EN EŞREF BEY (Afyonkarahis>ar) — Zaten 
encümen istiyor, reye koymaya hacet yoktur. 

REÎS — Encümene gönderilmesini kabul edenler 
elîeririi kaldırsın... Maarif Encümenine havale edlil-
mdştiı'. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bizim bir tak
ririmiz vardı, onu da reye koyunuz. 

REÎS — Lâyiha geldiği vakffit tekrar teklif ediniz. 
Lâyiha kalbul edilmedikti, reye aırz edeyim. Müstakil 
bir madde teklif ediniz. Lâyiha k'abul eddîrnedüM ilâ
vesini teklif edeyim 

Efendim, Adliye Encümeni demlin müzakere edi
len belediyeye mt ahkâmı cezaiye hakkın'dakıi madde
yi tespiit etmiştir, onu okutacağım efendim. 

Madde 2. — Mezkûr kanunun yedinci maddesi 
zîrdeki sekide tadil edimıiştir : 

Altıncı madde mucibince verilecek kararlar, za
bıtayı belediye ve indelücap polis memurları tarafın
dan icra olunur. 

Mahkûmunaleyh cezayı nakdiyi vermezse müddei
umumiye verilecek müzekkere üzerine beher lira ve 
küsuru içlin bir gün hapsedilir. Aılâka'da'rana kararın 
teblıiğinden itibaren bir hafta zarfında idare heyetine 
itiraz olun&lblir. îtiraz kararın icrasını tehıir eder. 
Adliye Encümeni Reisli Mazbata MuharlrM 

Mustafa Feyzi Kastamonu 
Ali Nazmı 

Kâtip Aza 
Bozok Saruhan 

Ahmet Halmdli Kemali 
REİS — İkinci maddeyi bu şekilde kaibul edenler 

lütfen elerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen eli 
lerinıi kaldırsın... Kabul eldiilmlıştir. 

Şu halde yedünai madde bu şekilde tadil edilimıiş-

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
d i , 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elleriri 
kaldı'rsın... Kabul edilmiştir. 

Maidde 4. — Bu kanunun icrasına Adljiye ve Da
hilîye vokalleri memurdur. • 

REÎS — Dördüncü maddeyi kalbul edenler lütfen 
ellerini kaüdirsın... Kafbul etmeyenler lütfen ellertini 
fcaJîdırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylinize arz ediyo
rum. Kaibul edenler lütfen ellerimi kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kaibul edülmiş-
tıl'i", 

Ruznamenin altıncı maddesine geçiyoruz. 

3. — Rize Mebusu Ali Beyin, İstiklâl Mahkeme
lerinde istihdam edilen adliye memurlarının Hükkâm 
Kanununa nazaran vaziyeti hukukiye ve <kanuniyele-
rinin tespiti hakkında (4/499) numaralı takriri ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

Sıra Numıaratsı: 46 
Rize Mebusu AM Beyıîn, İstiklâl Mahkemelerinde is-
tBhdaım edilen adliye memurlarının Hükkâm Kanu
nuna nazaran vaziyeti hukukûye ve kamurilyeîerinfoı 
tesp'ti hakkında 1(4/499) numaralı takriri ve Adliye 

Encümeni Mazbatası 

(Riyaısetli OeöiiÜıeryıe 
jHüklkâm Kasnıunu Mıeflcstöbli Hufcuk ımazuınilıaınnıdıaın 

ciheti adliyede isltiihdelm edilen zevatım çalıştığı müd-
datlıerH ve faıalyeltllıeıri nazarı diiklkalte a toak denboellıe-
ıriınli tıayiın etlmiiş be de İsttıilkllâi M'alhalküımü heyeti ıtah-
ıridıyösüınde bulunan ve evveloe aldliye mah'aiklimıiınide 
çıaHııştığı eısınıalda dereoeisii oflian ımlöktbebi hulkuîk mezunu 
efemdleıriın iilfa etltülkJlleırii hizmıat, lidaırî ve Ikiazaî ofaııadı-
ğı ısıerrüştesiıyle denecaltı kat fiçiiın lâzım gelem müdldet-
illani geçMMlarti hallide terfii oetveflllieriinıe iıtjhal etitliıritoe-' 
idiği ve (kıymetli mesaıilıarlkııden mahkemece istifade 
edldiği dihiötille mısseilıeınliın Adiliye encümenince tetiklik 
buyuıruOtmıaisıını ve Hüklkâm Kanununa nazaran mağ-
duıliyetOıeıniıne mahal kaflımıaımıak üzere vaızliıyetıi hiufculki-
ıye ve kaınııınliıyeilıê iınliın tespit edüimesıini teklif ederim. 
«fanjdüm. 

7 Teşriinlisaınii 1926 
Riize Mebusu 

i 
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Türkiye 
Büyük Millet Metildi 8 . 1 . 1:927 

Adiliye Encümeni 
fSaıyı : 

Katfatr Numarası : 28 

Adiliye Encümeni Mazbatası 

ıRtiya'sıeltü GeUileye 

Rize Mıelbusu Ali Bey (tarafımdan tsitülklâi Mahke
mesi nezdindıe istihdamı olıunlan Mıektebi Hukuk me
zunu memurların Hakimliler Kânunundan istifade 
etmalıeri lüzumunu mıutataamımıın olup, Adiliye Eneü-
menıiınıe havale buyuınullian toforlirii Adiliye Vekilli Mah-
ımut Esat Beyefendi huzutfiylıe tetkik ve mütalaa ki
limdi. 

Hâkimliar Kanunu ile terfi ve taırakkillarli taayyün 
eden hâkıiım sınıflına mensup, mernıuninii a<diye me-
'yanııtnıdan liınfüihap oliunan İfstıikl/âl Mahkemesli memıur1-
lların in kamunu mezkûr ahkâmından (istifade atmıame-
terli, bu mlisliSu kıymeti anasırun tekllif olunan vaızafif 
ve memıurtiyeittare rağbet etimiıyerfek hizmetlerinden 
mannuımıiyetîli iınitaç edeceği düşiimülierıefc esıalsen mliktah 
m pek cüzî olan bu gifbli zevatım Hâkimlier Kanununa 
bir fılkira tezyİli surietliylıe iısifcifade efttirillmleferti lüzumu 
ımıütltefikan talkianrür etımliışitiır, 

Bumdan başka Adliye Vekilli Beyefendi tarafından 
lenıcüniıenide aynı eslbaıba binaen kalıömıi mahsus ve 
Müdlevvianait ve İhisaiiyat Müdıiriıyatlerü gibi vekâlet 
/teşkilâtımda ıvaizüfellarli ütfilbartiiyfl/e imini tehemmiiyet olian 
ımıemu'niyeltUeffle hâkimi'lik sınıflından memur gietfMlımıek 
llüzuımuradaki ihtiyaca rağimien bu müdiriyötllanin Hâ-
Iklimlıer Kanunumda gayrı mezkûr builıunirnalsiina bina
en hâkimülik sınıfınıda bulunan zevatım rağbet 'ötlmıame-
s'i yüzünden imkân halsıl allmadığı beyan olıunaınalk 
bunılıarın da işbu tonuna iilıâvesii telrnianınıisii izhar olun
muş ve bayan olunlan etslbaba binaen işbu kanuna bu 
cihetin de (iâvesli muvafık görülmüş olımakila Heyetii 
Umıuımliyaye anız ve itakdlilm oljunıur. 

iye Encümıenıi Reiiısli 
İMusitiafa Fevzıi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahlmeıt Haımdi 

Aza 
.Karaisıi 

Osman Niyazi 

Mazbata Muharriri 
/Kasitamonu 
Allı Nazırrti 

Aza 
AnitaJiya 

Ahımıat Salkli 

Aza 
ıHasan Fehmıi 

Hâkimilıer Kanununun. Aljtımcı Maddösline Tteyilli 
Mulktazi Fıkaıraıtı Kanumiyeyfi Mübeyyin Kanuni 
jBiirinai Madde — Hakimliler Kanunumun AUltıncı 

Maıdıdfesiine fılkıaniajtı aıtiıye (teayill olunimuşıtjur: 

Hâkimlik kadrosundan naklen İlsıtiilkfâl Mamkeimıe-
siınıe ataamllaır ile fcazallik hâklimilıik kadnoisumıdıaın Adliye 
Vekâtei İhjsaiiyaıt ve müdavvenait ve Kailamlilmiaihislus 
«Müdür'lülkljeriinie taıyliın dlunianlların bu hizmettende gte-
çlireceıklari müddetliler hâkiilml/ik kıdeminle zaırnımoluınur. 

jtkiıncü Madde — Bu kamun tarlihi mieşrlinıdıen: mute
berdir. 

Üçüncü Mad.de — Bu kanun hiükmlüinü icraya Ad-
Jjiıye Vekilli rnıelmurdur. 

REİS — Bu kanunun heyötli umumliyesi hakkında 
mütalaa var mu? 

,ŞEVKET BEY (KırlklJıajrief) — Adiliye Bnıcülmieniin-
dem bir sualim vardır. İısitjilkılıâi Mamkemeforlinıde ifayı 
vazife eden Adiliye mıemurlianmın Hâkimliar Kanunun^ 
dan istifadesi teklif olunuyor. Aoalba bu kanuna Kaı-
fllamfi mahsııııs müdürlteri neden lithıal editoişitür? Hatı
rlımda kailidiiığına göne Kıafcmii majhlsuıs müdüırllarii Hük-
kâm sınıfından ayrııllimıışterdır. Şliimidli bunlar adalba ni
çin 'ithal edilmiştendir? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMÎ 
BEY (Kaısitalmıonu) — Bfendüim, malumu âlıinliız Ajdlii-
tya Veikâfeıtliınlin bir ıdefa Müdevvenaıtı kanuniyei müdi-
ıniyatii kaınunllıaırllia alâkadardır. Kalemli mahsüls müdür-
Iferli dahli hâkimlıerün mulkaJdidieraltJiyle alâkadar vekâle-
ıtiın işlıartiıyilıe maşguıl oldulklÜaırıından hâkıiknlllilkteın geılecıek 
zavaıtın bu şıelkliıl kaıbıulı ediöıirise daha ziyade muvaf -
fak'iyeıtle ifayı vazife ötmeleri oaıyı tereddüt değildir. 
Fakat buradaki hizimati hâkimlik müddetine zam-
mıolimaidığı talkdirdle, hâkimlik hizmetinde olan ze
vattan bu vaaifeye ragıp bulunmuıyor. Onların ter-
gibini temin için lâyıihai kanunliyeye bir fıkra ko
nulmuştur. Yani hâkimlik sınıfından alınacak zeva
tın gelmesini temin için konmuştur, mesele budur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendta, 
bendeniz bu maddeye hâkimlik kialdtosundan aldıırı-
larıalk Adliye meslek mektebi müdiri'yetline getinüten 
zatin de ibu Ifcanundan listifade etıtüırıillmiesliinii yanıi ımü-
dirıiyeıtte geçirdiği müddetin de hâkimik kııdemine 
zammedilmesini tekif ediyorum. 

REİS — Efendim! Yalnız bir mesele var, arz 
edeyiim: Müdeıvvenat müdiriyeti hükümetten gelen 
bir teklifi kanunî ilıe Adliye Vâkâlıatliinden almanak 
Başvekâlete naıklediliyor. Ya fcainun ile yahut büt
çe ile bu yapılacaktır. 

— 330 
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İ : 25 17 . 1 . 1927 C : 1 

Şu halde Adliye Vekâleti Müdevvemat Müdür
lüğünde (kimse kalmayacaktır. Bu noktai nazardan 
mcüimenim bir mütalaası yok mu efendim? Hükü
metten bu hususta bir teklifi kanunî geldiğine naza
ran bu maiddle bir veya iki ay sonra veyahut kanun 
kabul edildiği zaman şiimidü kabul ettiğimiz bu ka
nun suya düşecektir. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kafctatnıomu) — Efendim, malumu âliniz hükü
metten gefan teklif henüz lâyiha halindedir, kesbi ka-
numiyet eıtmiemliştir. Bugün elde mevcut kamun var
dır ve bu kanuna göre bu makamlara bir şekil ver
mek lâzımdır, mesele budur. Onun için maddenin 
encümence teklif edilen şekilde kalması lâzımdır. 

Süleyman Sırrı Bey biraderimiz Adliye meslek 
mektebi müdürünün de maddeye ithalini mevzuba-
h'is buyurdular. Hükümıet böyle bir teklifte bulun
mamıştır ve bunu Adiliye Encümeninizde muvafık 
bulmuyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Teklif 
esasen hükümetin değildir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kalemi mah
sus müdiütrierıi hakkımda Memurin Kanununda sarahat 
vardır. Vekiller Kalemi mahsus müdiiriyetıine iste-
diiMerini getirir ve istediklerini azlederler. Bu sa
rahate göre muamele yapılsın da sonra yanlışlığa 
mahal kalmasım. 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 

BEY (Kastamonu) — Memurin Kanunundaki Ka
lemi mahsus müdürleri hakkındaki fıkra umumidir. 
Hâlkliimlter hakkında ayrı bir kanun, diğer memur
lar hakkında ayrı bık kanun yapılmıştır. Hâkimler 
hakkında yapılan kanunda hâkimlerin nasıl tahvil ve 
terfi edecekleri yazılmıştır. Artılk Kalemi Mahsus 
müdürleri hâkimler meyainından alındıktan sonra 
bunların da hâkimler hakkındaki Kanuna tabi ol
maları lâzumgelir ve bu, bir zarurettir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, tek
liften maksadımız onları bu memurSyetılere gelmeğe 
tergipstlir buyurdular. EsaiS itibariyle çok iyi bir fi
kirdir. Fakat bu makamlar hâkimlik makamından 
madut değildir, ildari bir makamdır. Zannederim, 
şimdiye kadar da hâkimlerden Kalemi Mahsus Mü
dürü geldliği de vaki olmamıştır. Ali Nazmi Beyefen
di buyurdular ki, bumidan sonra hâkimlerden Ka
lemi Mahsus Müdürü getirmek için bu kayıt bura
ya kondu. Evet, iyi bir şeydir. 

Bu makamlara, hükkâmın mukadderatiyle alâ
kadar olan Müdevvenait müdürünün daha doğrusu 

t idare memurlarının Umuru cezaiiye, Umuru hukuki-
j ye müdürlerinim hüklkâmdan ve onlarım, kıdemile-
I rindan alınması çok müfittir, hâkimliği1 bilir, onla-
I rın müşkülâtını takdir eder, vazifelerini anlar, bu 
I itibarla iyi bir şeydir. Yalnız, sumu da ilave eıtmek 

lâzım gelir ki, hâkimlerden kıdem itibariyle bir ma-
I kamdan diğer bir makama terfi edebilmek içim mes

leğimde sebat, ihtisas, tecrübe, tevalggul, tetebbu 
I etmeleri lâzımdır. 

Bidayet müddeiumumiliğinden alınmış bir hâkim 
I veyahut Bidayet hâkimliğinden.alınmış bir hâkim om-
I beş seme Kalemi mahsus müdürü olduktan sonra. 
I kıdem itibariyle Mahlkemei Temyize geçecek olursa 
I çok tehlikeli olur. Hatta Cinayet Riyasetime göm-
I derecek olsanız bile yine tehlikelidir. 

I Çünkü hükkâm için katedileeek merahil vardır. 
İpfcidaen birbirime merbut ahkâm vardır. Kalemi mıah-

I sus müdürleri bunlarla meşgul olmaz. Kalemi mah
sus müdürlerinim vazifesi idaridir. Hüküm itibariyle 

I adliyeüilikten çıkmış doğrudan doğruya bir idareci 
I olmuştur. Adliyeci olmak ve-Mahlkemei Temyizde 
I âza olabilmek için tabakatı katetmek lâzımadır. Hat-
I ta o kadar katetmek lâzımdır ki* ceza ile meşgul 
I olan bir zati doğrudan doğruya hukuka almak çok 
I tehlikeli olur. Bunları gördük. Onyedi seme ceza-
I da çalışmış çok müstakim ve namuslu ve cezada mü-
I tehassıs bir adam, fakat hukuka gelince emre mu-
I harrer bir senedim nereye verileceğimi bilmez. Haltta 

bir çok zaman ihtisası ayırdılar. Mezunlara siz hiam-
I gi şubeyi istersiniz, hangi şubede iht'üsasımız vardır 
I diye bidayeten tayin ederken siormağa başladılar. 

I Bütçe müsait olsia hukuk ve ceza hâkıimlerimi ayır-
I mak arzusunda bulundular. Fakat para meselesi 
I olduğu için Adliye Vekâleti bu hedefe vasıl olama-
I di. Vasıl olanamıakla beraber bu mesele fikir itıilba-
I riyle gayet iyi bir fikir gibidir. Hükkâmım muk'ad-
I deraıtiyle meşgul olacak zevatı hüklkâmdaın alimak ve 
I onların mükadderaltiyîe hâkimlerin meşgul olması 
I lâzumgelir aima, hâkimlikten çııkar ve sonra hâkim-
I lige gider, sonra Mahkemeli Temyize gönderir ve 
I diğer yüksek bir makama giderse çok tehlikeli olur. 
I Hâkimlikten uzaklaşır, idarî bir adam olur. Bern 
I Adliye Encümeninim bunu terviç etmesini arzu et-
I mem. Ümit ederim ki bumdan feragat ederler, çün-
I kü tehlikeli olur. Müdevvenat müdiriyetinim Baş

vekâlete alınmasına dair hükümetten bir kamum 
I geldiğimi Riyaset söyledi ki bendenizim. de mialuma-
I tim vardır. Bir kere o kısım onumla tevhiden mü-
[ zakere edilmelidir. İkisini de Adliye Encümeni ar-
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kadarlarımdan rica ederim, feragat etsinler. Bonu 
kemafııssaJbık idare adamları idare etsin, hâkimler 
bünardan hariç bırakılsın. 

ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, 
esbabı mucülbe lâylıanıızda meselenin sureti cereıyan 
ve esası arz edilmişti. Bendlentiız de şifahen 'huzuru 
âlimizde meseleyi arz ettim. Tabiî Ikıabul, ademî (ka
bul Heyeti GelMenindir. Muvafık görmezseniz ka
bul etmezsiniz. Büz, nıakitai nazarımızı izah etfciki 
Yalnız Musa Kâzım Bey biraderimizin izam buyur
dukları kıdem zammı mahzuru o kadar varit değil
dir. Bu ancak bir derece dahilindeki terfie tesir 
eder. Yoıksia böyfe teselsül suretiyle onbeş sene 
Kalemi mahsusta bulunmak suretiyle o adamın Mah
keme» Temyİıze geinesıi imkânı yoktur. Bir derece 
dahilindeki terfie bu tesir edebilir. Mesele bun-
Idan ibarettir. Kalbul, ademi kabul Heyeti Celleye 
'aittir. Nasıl münasip görürseniz o şekilde fcalbul 
(buyurursunuz-

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu teklifin aslı Rize Mebusu Ali BeyefmdHınindir. 
Arkadaşımız, Hülkkâm Kanunu meiktep mezunla
rının sınıfını tespit etmiştir, yalnız hâkimlik sını
fından İstiklâl Mahkemesi vazifei tahririyesine geti
rilen efendilerin aynı huJkulka maMikiyetlerinden do
layı bunların da Mektebi HulkuJk mezunu efendiler 
gibi Hâkimlik Kanunu ahkâmından istifade etmesi
ni teklif ediyor. 

Adîüıye Encümeni, arkadaşımızın bu nofctai na
zarını kalbul etmiştir., Bundan başka olarak da Ad
liye Vekili Beyefendi tarafından encümende aynı es
baba binaen dbrımeyan edilen teklif üzerine Adiye 
Vekâleti ih&aliyat ve müdevvenat ve Kalemi mahsus 
müdürlüklerine tayin olunanları da bu haklardan is
tifade ettiriyorlar, ©endeniz de hâkimlik mefvkliıin-
den aMırılarak, Adiye meslek mektebine getirilen 
ve orada hâJkiim yetiıştirmelkle mükellef olan efen
dilerin de buraya ithali tdkMni arz ettiğim vakit, 
hükümetten böyle bir teklif gelmedi, gelseydi Sırrı 
Beyin teklifi! (ile fcalbul ederdik dediler. Şimdi Ka
lemi mahsus müdiriyetinin ithali, hükümetin değil 
Adliye Vekilinin şahsî arzusudur. Adliye Vekâletin
den gelmiş şekli hepinlizce malumdur. Allelhusus 
Kalemli mahsus müdürleri Memurin Kanunu hari
cinde vekâletlerin emrine tabidir. Vefklii isterse bı
rakır, isterse kaldırır. Şu halde bir vakiin istediği 
gilbi mevMinli terk eden zata hâkimlik hakkını ver-; 
mek doğru değildir. Şayet Kalemi mahsus müdür
leri kabul edilecekse, bendeniz de mevkiinden kal
dırılıp, Adliye meslek mektebine getirilen ve hâkini 

yetiştirmekle muvazzaf ve mükellef olain zevatın da 
bu maddeye ilâvesini Heyeti Muhteremeden rica 
ediyorum. 

REÎS — Efendim, Kanunun heyeti umumiyesî 
hakkındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el klaldırsın..r Müzake
re kâfi görülmüştür. 

Hâkimler Kanununun altıncı maddesine tezyili 
muıktaızi fıkaratı fcanıuniyeyi mübeyyin Kanun 
Birinci Madde — Hâkimler Kanununun altıncı 

maddesine fıkaratı atîye tezyil olunmuştur, 

Hâkimlik kadrosundan naklen İstiklâl Mahke
mesine alınanlar ille kezaliık hâkimlik kadrosundan 
Adliye Vekâleti îhsasiyat ve Müdevvenat ve Kale
mi mahsus müdürlüklerine tayin olunanların bu 
hizmetlerde geçtirecekleri müddetler hâkimlik kıde
mine zammıolunur. 

REÎS — Birincil madde hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Bu madde hakkında iki takrir 
vardır. 

Riyaseti1 Gelieye 
'Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki «Adiliye Ve

kâleti Ihsaiyaıt ve Müdevvenat ve Kalemi mahsus 
müdürlüklerine tayin olunanların bu hizmetlerde ge
çirecekleri müddetler hâkimlik kıdemline zammoliu-
nur» fıkrasının tayyını teklif edenim. 

Konya 
Musa Kâzım 

Riyasete 
Maddenin şu suretle kabulünü teklif ederim : 
Birindi Madde — Hâkimler Kanununun 6 ncı 

maddesine şu fıfcra tezyil olunmuştur. 
Hâkimlik kadrosundan naklen İstiklâl Mahkeme

sine alınanların bu hizmetlerde geçirecekleri müd
detler hâkimlik kııdeminie zammolünur. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Hakkı Tarık Beyin takriri de aynı me
aldedir.; Bu tadilnameyi reyinize arz ediyorum. Ad
liye Vekâleti Ihsaüyat ve Müdevvenat ve Kalemi 
mahsus müdiriyetlbrinlin maddeden tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kalbul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Tay teklifi kabul edilmiştir. 

Şu halde madde şöyle oluyor: 
Birinci Madde — Hâkimler Kanununun altıncı 

maddesine fukaratı atiye tezyil olunmuştur .• 
Hâkimlik kadrosundan naklen İstiklâl Mahke

mesine alınanların bu hizmieitierde geçirecekleri müd
detler hâkimlik kıdemine zammolunur. 
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REİS — Maddeyi bu şakulide kabul edenler lüt
fen el kaüidMisıın... Kaibul etmeyenler lütfen el kal-
'dırsın.i. Kabul eciillmdştîk*. 

İkinci Madde — Bu kanun tarihi neşrimden mu-
teberdir. 

REİS — Ik'kıci maddeyi kaibuıl edenler lütfen el 
kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kaibul edlmliştâır 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memuırdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaklıırsm..i Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul 
edimişitir, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey, 
bizüm takrir güme giıtti. 

REİS — Hacet katamadı efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hacet kalıp 

kalmadığımı Heyeti Celile taJkidir eder. Böyle mü
zakere keyfe tabi ıtutulmiaz. 

REİS — Kanunun heyeti ımııumiiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kanunun heyeti umumiyesini kaibul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen d kaldırışın... Kanunun heyeti umumiyesi ka
bul edtaöştir. Kanununda müsltaüelyet teklifi yok
tur. Kanunu ikinci defa müzakere edeceğiz. 

Efendim, elimde bir tadi'inaime vardı, o tadil-
namıeyi reye koyduim, Heyeti Celile kabul etti. O 
tadiünamıeyi Heyeti Celilie kaibul ettikten sonra ar
tık onunla tearuz eden bir taıkrlM reye koymağa im
kân yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu hüküm 
razaimnıaimenin hangi maddesimdedir? 

REİS — Müdürlerin tayyıina dair takrir veril-
ırriiştıir. Bu takrirleri reye koydum, Meclisi Âli ka
bul etmiştir. Şimdi Meclisi Âli bunu kabul ettik
ten sonra onumla tearuz eden bir teklifi reye koy
mak nizamname ille gayrı kalbil teliftir. Yani Sü-
îeymaln Sırrı Beyin ifadeleri. 'gayrı varittir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozlak) — Reis 
Beyefendi, bunu reye koyacaksınız, j Heyetli Celile 
bunu ret veya kabul edecekti. 

REİS — Beyefendi arz ediyorurh, yekdiğeriyle 
tezat teşk'il eden iki takrirden binincisi kalbui edil
dikten sonra diğer talktık reye konmaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozk) — O, ken
di içtihaldanızdur, 

REİS — Meclisi Alimlin müzakeraıtı hep bu mer
kezdedir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Meclisi 
Âli hiç öıyle yapmaimıştır. 

REİS — Öyle ise dikkat buyurrnamışsınız. 
Efendim, yedinci maddentiin müzakeresine geçi

yoruz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis 

Beyefendi! Nizamname mucibince her hangi bir 
lâyihai kanuniye tevziinden yirmi dört saıaıt sömma! 
müzakere ediir. Bu yedinci maddedeki lâyiha şim
di " tevzi edilirniştiir. Binaenaleyh bu müzakere nıi-
zamnamieye muhaliftir. 

REtS — O halde sekizinci maddeye geçiyoruz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O da 

öyledir. 
REtS — Bunlar geçen iotimıada ruznameye alın

mıştır. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Geçen iç-

tknada ruznameye alınmış olsla bile tevzileri bu
gün yapılmıştır. Binaenatlleyh bugi|n müzakere edi
lemez. 

REİS — Efendim, diğer maddeye geçiyoruz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O da öy

le. (Handeler) 
REİS — Efendim, Kitabet bu lâyihalarım hep-

isiinam bugün tevzii edildiğini söylüyor. Binaenaleyh 
bugün müzakere edemeyiz. O halde ruznaimede 
müzakere edilecek başka bir şey kalhTadığındam 
çarşamba günü içtima edilmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 15.00 
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