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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek icra ve iflâs 

kanunu lâyihasının müzakeresine devam ve 246 neı mad
deye kadar müzakere edildikten sonra teneffüs için celse 
tatil edildi. 

ikinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile açılarak icra ve iflâs kanu

nu lâyihasının 276 ncı maddesine kadar müzakeresi ya
pıldı ve cumartesi günü toplanılmak üzere mikada ni
hayet verildi. 

Reis Vekili 

Refet 

Kâtip 
Yozgat 

A. Boğan 

Kâtip 
Denizli 

//. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVBAK 

Teklifler 
1 — Adana mebusu Ali Münif Bey ve 28 arkadaşı

nın, iktisadî buhran sebebile gayrimenkul ihaleleri hak
kında bazı kayitler konmasına dair kanun teklifi (Ad
liye encümenine) 

Tezkereler 
2 — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 

liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi adi ve fev
kalâde bütçeleri hesabı katilerine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında Divanı mu

hasebat riyaseti tezkeresi (Divanı muhasebat encüme
nine) 

3 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1928 malî senesi hesabı katisine mütedair mutabakat be
yannamelerinin takdim kılındığı hakkında Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi (Divanı muhasebat encüme»-
nine) 

4 — Konya ovası sulama idaresinin 1928 malî senesi 
hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (Divanı muhasebat encümenine) . 

BİRÎNCÎ CELSI 
Açılma saati: 14 

Beis — Hasan B. 

Kâtipler : Avni Boğan B. (YOZGAT ), Haydar Rüştü B. (DBNlZLÎ). 

Beis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKEBE EDİLEN MADDELER 

1 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika müttehit 
Devletleri arasında aktedilen ikamet mukavelena
mesinin tasdiki hakkında î/204 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası fil 

Beis Efendim, kanunun ikinci müzakeresi
dir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit 
Devletleri arasmda münakit ikamet 

mukavelenamesinin tasdikma 
mütedair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika 
Müttehit Devletleri arasında 1931 senesi teşrini
evvel ayının 28 inci günü Ankarada akit ve imza 
edilen ikamet mukavelenamesi kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi »4 üncü inikat zaptın-
dadır. 

Beis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Beis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesiy tayini esami ile 
reyinize arzolunacaktır. 

2 — Türkiye Cümhuriyetile îrak Hükümeti 
arasında münakit ikamet mukavelenamesinin tasdi
ki hakkında 1/234 numaralı kanun lâyihası ve Ha-
riciye encümeni mazbatası fi] 

[1] Birinci müzakeresi 54 üncü inikat zaptın-
dadır. 
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Beis — ikinci müzakeresidir. 

Türkiye CümhuriyetUe Irak Hükümeti arasmda 
münakit ikamet mukavelenamesinin tasdiki 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Irak Hükûmetile Ankarada 9 

kânunusani 1932 tarihinde imzalanan ikamet mu
kavelenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

Beis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
«denler .... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — tşbu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reyinize arzolunacaktır. 

3 — Kendi hesabına tahsil yaparak Tıp fakül-\ 
tesinden neşet edecek doktorların mecburî hizmet
lerinin lâğvi lutkkında 1/210 numaralı kanun lâ~\ 
yihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları Fi] 

Reis — Efendim, ikinci kıraatidir. 

1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden neşet | 
edecek talebelerin mecburî hizmetlerinin lâğvi ve 
leylî tıp talebe yurduna alınan tıp talebesinin tâbi 

olacakları mecburiyetler hakkında kanun 
MADDE 1 — 1932 senesinden itibaren kadın 

olsun, erkek olsun İstanbul tıp fakültesinden 
mezun olacaklar ile ecnebi darülfünunlarından 
neşet ederek tababet etmelerine usulü dairesinde 
ruhsat verilecektir. 8 teşrinisani 1339 tarih ve 
369 numaralı kanuna nazaran tâbi bulundukları 
iki senelik meeburî hizmet kaldırılmıştır. 

9 mayıs 1928 tarih ve 1237 numaralı kanunun 
tahmil eylediği mecburî hizmetler bu hükümden, 
müstesnadır. 1 

Beis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mecburî hizmeti taahhütle masa
rifi Devletçe deruhde edilerek leylî tıp talebe yur
duna kalbul edilmiş olan talebeler, her hangi bir tıp 
fakültesinden tabip olarak neşetlerinde talebe yur
dunda geçirmiş bulundukları zamanın ( tatil za
manları dahi dahil ) iki sülüsü kadar bir müddetle 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin lüzum gö
receği mahallerde hizmet ifasına mecburdurlar. 
Ancak bu kabîl talebenin yurtta geçirmiş bulun
dukları zaman ne olursa olsun mecburî hizmet 

[lj Birinci müzakeresi 54 üncü inikat zaptın-\ 
dadır. 

I müddeti bir seneden az olamaz. 
Mecburî hizmetlerini ifa etmek üzere tayin e-

dildikleri yerlere giden tabiplere azimet harcırahı 
ve medburî hizmetlerini ifa ettikten sonra Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletine daha evvel malû
mat vermek şartile serbest mesleğe avdet eden ta
biplere ( ihtiyarı ikamet edecekleri yerlere kadar) 
avdet harcırahı verilir. 

Ancak i$bu avdet harcırahı, tabiplerin bulun-
jduklan yerlerden Hükümet merkezine kadar olan 
harcırah istihkakını geçemez. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İkinci maddedeki hizmeti e fi ka
bul etmiyenler veya kabul edipte muayyen müd
deti bitirmeden terkedenler yurtta kendileri için 
sarfedilen paranın iki mislini ödemiye mecbur
dur. 

Bu parayı tamamen vermekten imtina eyliyenler 
üç aydan bir seneye kadar hapis cezasile mahkûm 
edilir ve para ayrıca alınır. 

Birinci fıkradaki mecburiyeti ifa etmiyen ta
bipler mezkûr fıkrada yazılı parayı tamamile öde
medikçe resmî ve hususî hiç. bir daire ve müesse
sede istihdam olunamıyacakları gibi serbest taba
bet icrasından da memnudurlar. 

Yukarıki fıkrada vazılı surette menedilen ta
bipler bu memnuiyeti bilerek gerek tabip sıfatile 
ve gerekse başka bir unvan altında sıhhî işlerde 
istihdam eden hakikî veya hükmî şahıslar bin lira^ 
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasile ceza
landırılırlar. 

Leylî tıp talebe yurdunda ıbir seneden az bir 
müddet kalmış olan talebeden yurdu terkedenler 
yurtta kaldıkları müddet için kendilerine sarfedi
len parayı ödemeğe mecburdurlar. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — İkinci madde mucibince leylî t ıp 
talebe yurduna kabul edilenlerden tıp tahsilini 
terkeden veya siıhjhî sebepler haricinde fakülte
den daimî olarak çıkarılanlardan yurtta kendileri 
için yapılan masarif tahsil olunur. 

İnzibatî sebeplerle yurttan çıkarılmış olan ta
lebe bir trimestr müddetinee fakültede tedrisata 
kabul olunmazlar. Bunlar bilâhare her hangi bir 
fakülteden tabip olarak neşetlerinde ikinci madde 
mucibince mecburî hizmete tâbi tutulurlar. Bu 
hizmeti ifadan imtina edenler hakkında üçüncü 
madde hükümleri tatbik olunur. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Etibbanm hizmeti mecburesi 
hakkındaki 8 teşrinisani 1339 tarih ve 369 numa
ralı ve 24 mayıs 1928 tarih ve 1298 numaralı ka
nunlar ile 11 nisan 1928 tarih ve 1219 numaralı ka
nunun dördüncü maddesinin etibbanm mecburî 
hizmetine ait fıkrası mülgadır. 
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Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Efcm i yen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1932 senesinden ev-
A-el İstanbul tıp fakültesinden veya ecnebi darülfü
nunlarından neşet etmiş bulunan tabipler yalnız bir 
senelik mecburî hizmete tabidirler. 

•Sıhhî bir mazereti olmaksızın bu hizmeti ifa
dan istinkâf eden tabipler iki sene müddetle icrayı 
Kanattan menolunurl ar. 

Leylî tıp talebe yurduna dahil olarak tıp tahsil 
etmiş ve elyevm hizmette bulunanlar 3 sene hizmete 
tabidirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Maarif vekilleri 
memurdu r. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, mat
buat kanununun 38 inci maddesinin tefsiri hak
kında 4/30 numaralı takriri ve Adliye ve Dahiliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası fil 

Reis — Birinci kıraati icra olunmuştur. İkinci 
kıraatine seçiyoruz. 

İlk kanunlara reylerini vermiyen zevat var 
mı? ( Hayır sesleri ) . Ara istihsali muamelesi 
hitam bulmuştur. 

30 temmuz 1931 tarih ve 1881 numaralı matbuat 
kanununun 38 inci maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 30 temmuz 1931 tarih ve 1881 
numaralı matbuat kanununun 38 inci maddesi 
şu şekilde tadil edilmiştir 

Memleket dahil ve haricindeki intihar vaka
larını gazetenin intişar ettiği mahallin en büyük 
zabıta makamından mezuniyet almaksızın neşret
mek memnudur. 

İntihar edenlerin ve intihara teşebbüs eyliyen-
lerin vakaya taallûk eden resimleri basdmaz Şu 
kadar ki zabıta mezuniyet verirken bunların di
ğer resimlerinin basılmasını da menedebilir. 

İntihar vakalarını başka bir gazeteden iktibas 
ile neşreden gazete için zabıtadan mezuniyet al
mağa lüzum yoktur. 

Yabancı bir memlekette çıkan gazetelerden 

'[1] Birinci müzakeresi 54 üncü inikat zaptın-
dadır. 

iktibas suretile neşredilecek bu vakaların neşrolu
nacağı yerdeki aabıta makamından izin alınması lâ
zımdır. Bu madde hükmüne muhalif hareket 
edenler bir haftadan bir seneye kadar hafif ha
pis ve yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar ha
fif para cezasına mahkûm olurlar. 

Reis — Tadil name yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Hakkı Tank B. (Giresun ) — Türkiye haricin
de vukubulmuş intihar vakalarını yazmış olmak
tan veya Türkiye haricindeki böyle bir vakanın 
safahatını neşretmekten dolayı bunu yapanlar 
aleyhine icra edilen bir takım takibat vardı. Ecnebi 
memleketlerdeki intihar vakalarının neşrinden do
layı bazı gazetelerin mahkûmiyeti mesbuktur. Fa
kat bu madde çıktıktan sonra madem ki bu esba
bı mucibeyi varit görüyorlar, o halde bunlar hak
kındaki hükümlerin bertaraf edilmesi elbette lâ-
zımgelir. O halde bunun için bir fıkra ilâvesi lâ
zım mıdır? 

Muhtelit encümen namına Sait Azmi B. (Kay
seri) — Hakkı Tarık Beyefendinin dermeyan bu
yurdukları sualin cevabını ceza kanunu veriyor. 
ceza kanununun 2 nci maddesi diyor ki (bir fiil iş
lendiği zamanın kanununa göre cürüm veya kaba
hat sayılmıyan fiilden dolayı kimseye ceza verile
mez. İşlendikten sonra yapılan kanuna göre cü
rüm veya kabahat sayılmıyan bir fiilden dolayı da 
kimse cazalandırılamaz. Eğer böyle bir ceza hük-
molunursa icrası ve kanunî neticeleri kendiliğinden 
kalkar) Şu halde yeni kanuna göre bu gibi fiiller 
madem ki artık cezayi mucip değildirler, şu halde 
kanundan evvel işlenmiş olsalar dahi ceza kanunu
nun ikinci maddesinin ikinci fıkrasına göre artık 
bu fiiller cezalandırılmaz. Bunun için ayrıca bir 
fıkra ilâvesine lüzum yoktur. 

Reis — İkinci neşir maddesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

:"> — Türkiyede ecnebi tebaası tarafından ya-
puması memnu olan sanatlar hakkında 1/70 numa
ralı kanun lâyihası ve İktisat encümeni mazbata-
sı [1] 

Beis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Refik Şevket ( Manisa ) — İktisat encüme
ninin bu yazmış olduğu lâyiha eskisini epeyce ta-

fl 1 90 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 
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dil etmiştir. Mazbata muharriri Bey izahat ver-1 
sinler de esbabı mucibesini anlıyalım. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Muhterem arkadaşlar, zaten bu kanun hakkında 
Büyük Meclise maruzatta bulunmak niyetinde 
idim. Belki bu maruzatım arkadaşım Refik Şev
ket Beye de cevap teşkil edecektir. Bu kanun 
yani bazı sanatların ecnebilere memnu olması ka
nunu, bütün müstakil milletlerin ötedenberi ken
di memleketlerinde yapmış oldukları bir kanundur. 
ve bunun hukuku düvelde ismi rejim detranj-
dır. Yani ecnebilerin tâbi olacağı usul ve kavait. 
Biz bu kanunu ta ötedenberi arzu ederdik, fakat! 
daima memleketin inkişafına ve istikbaline mâni 
olan kapitülâsyonlar bunu akim bir halde bıraktı. 
Umumî harpte kapitülâsyonların bir taraflı olarak 
ilgası üzerine bazı sanatlar türklere hasredildi. 
Biz bu hakkın en büyüğünü Lozanda kazandık. Lo-
zanda bazı sanatlar ve meslekleri vatandaşlara 
hasrettik. Son kalan bir kaç kısım vardı, onları 
da bu kanunla ikmal ve itmam etmiş oluyoruz. Bu 
kanunun istinat ettiği prensipler şudur: 

Amme emniyetine taallûk eden işler, amme hiz
metlerine taallûk eden işler, bir de iktisadî ve içti
maî bazı aJrval ve şerait. 

Amme emniyetine taallûk eden işlerin bir kıs
mı evvelce doktorluk kanunile, eczacılık kaııunile, 
bir kısmı da kabotaj kanunile" vatandaşlara has
redilmişti. Bunun son kalan kısmı; şoförlük, ka
pıcılık gibi şeylerdir. Bunlar memleketin emni
yetini, ammeyi alâkadar eden şeylerdir. Bunu da 
bu kanunla temin ediyor ve vatandaşlara hasre
diyoruz. 

İkincisi; amme hizmetlerine taallûk eden kı
sımlar ki hammallık ve saire gibi. Bunları da va
tandaşlara hasrediyoruz. Ayak satıcılığı, bohça
cılık gibi şeyler. 

Üçüncüsü; içtimaî ve iktisadî olup bunu da va
tandaşlara hasrettik. Bu da iktisadî bir zaruret
tir. Az sermaye ile ve az mümareseye muhtaç olan 
sanatlar ve mesleklerdir. Ayak satıcılığı buna en 
iyi bir misal olarak gösterilebilir. Bir vatandaş 
sıkıldığı gün cebindeki mendili çıkarıp satıp evi
ne ekmek parası getirmelidir. Eğer karşısında 
kendisine rakip olacak diğer milletlerin adamları 
bulunursa vatandaşı bu haktan mahrum etmiş 
olur. Bu kanunların, bu prensiplerin heyeti umu-
miyesi tedafüi ve tahaffuzidir. Hiç bir kimsenin 
hakkına tecavüz değildir. Biz bunu bu sırada yap
mağı gayet faydalı bulduk, sebebi; evvelâ bir za
rureti iktisadiye vardır. Saniyen, memleketimiz
de bu sanatları icra eden ecnebiler henüz eok mik
tarda değildir. Binaenaleyh bu kanunla, memle
kette yerleşerek kazanç temin eden ecnebilerin ka
zandıklarını ve işlerini ellerinden velev ki kanunî 
hakkımız olsun, istiklâlin bir hakkı olsun almak 
ve onları işsiz bırakmak vaziyetinde değiliz. Kanu
nun bazan icabına göre menetmek istediği ve ica
bına göre açmak istediği sanatlar da vardır. Me
selâ, bir gün farzedelim ki, Adanamızda fazla bir 

[pamuk mahsulümüz olursa pamuğu işlemek için el-
j bette işliyecek kola ihtiyacımız olur. O zaman 
bu yolu açmak lâzımdır. Keza, aksine olarak mem
lekette bir gün bir mahsul az olursa o mahsulün 
işlenmesini sırf vatandaşlara hasretmek, içtimaî ve 
iktisadî bir zaruret olur. Bu gibi meseleleri de bu 
kanunla Hükümetin eline salâhiyet vermekle temin 
etmiş oluyoruz. Bazı sanatların behemehal vatan
daşlar tarafından yapdması lâzımdır. Bazı defa da 
ayni sanatın kapılarını açarak mümkün mertebe 
hariçten amele getirerek fazla işletmek icap eder. 
Bazan bunlar siyasî zaruret halini alır. Mukabele 
bilmisil vaziyetleri gibi. Her hangi bir Devlet 
türk tebaasına bir hizmeti kaparsa Türkiye Devleti
nin de o hizmeti o devlet tebaasına kapaması ga
yet tabiidir. Bu kanunla bunun da temini icap 
eder. Kanun bu cihetleri tamamen temin etmekte
dir. tktrsat encümeninin eskiden yapılan projesile 
şimdiki projesi arasındaki fark, şimdiki projede 
prensipler toplanması ve maddeler küçültülerek ka
nun vücude getirilmesidir. Eskisinde kanun tada-
dî idi. Şimdiki tadadî olmaktan ziyade prensiple
re istinat ettirilmiştir. Arada büyük bir fark yok
tur. Hâsıl olan fark, kanunda prensiplerin top
lanması ve maddelerin küçültülmesi suretile teşki
lidir. Yoksa ilk menşeinde kanun nasıl tasavvur 
edilmişse, hangi prensibe istinat ettirilmişse yine 
ayni şekildedir. Her hangi bir zarureti iktisadiye 
ve içtimaiye halinde Hükümetin o sanatı doğru
dan doğruya tebaaya hasretmek salâhiyeti alındık
tan sonra mesele ve maksat hâsıl olmuş demektir. 
Ezcümle esaslı sanatlar, emniyeti umumiyeye taal
lûk eden sanatlar, hidematı ammeye taallûk eden sa
natlar ve az sermaye ile, mümarese ile kabili icra o-
lan sanatlar doğrudan doğruya vatandaşlara hasre
dilmiştir. Bendeniz prensip itibarile, lâyihanın İkti
sat encümeninde aldığı son şekille eskisi arasında bir 
fark görmemekteyim. Bilâkis kanunun ifadesi ve 
kanundaki tasarruf,iktisat itübarile bu şekli daha 
muvafık görmekteyim. Şahsan bunun tercih edildi
ğini ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Efendim, evvelki 
kanunda ecnebilerin memleketimizde kaza ve vilâ
yet merkezlerinden gayri yerlerde dükkân açamı-
yacakları musarraıhtı. Bu cihet bu lâyiha ile hiç 
bir zaman temin edilemez. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — Bu, 
yenisinde de vardır, 8 inci madde olarak aynen 
mevcuttur efendim. 

Reis — Heyeti umuımiyesi hakkında başka söz 
istiyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Rey vermiyen zevat lütfen reylerini istimal bu
yursunlar. 

tstihsali âra muamelesi hitanı bulmuştur efeıı-
»dim. 
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Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
aşağıda gösterilen sanat ve hizmetler münhasıran 
Türk vatandaşları tarafından yapılır. Bu sanat 
ve hizmetlerin Türk taibiiyetinde olsmıyanlar tara
fından yapılması memnudur. 

A) Ayak satıcılığı, çalgıcılık .fotoğrafçılık, mü
rettiplik , simsarlık, elbise kasket ve kundura imal-
ciliği, borsalarda muibayaacılık, Devlet inhisarına 
tâbi maddelerin satıcılığı, seyyahlara tercümanlık 
ve rehberlik, inşaat, demir ve ahşap sanayi işçilik
leri, umumî nakliye vesaiti ile su ve tenvir ve tes
hin ve muhabere işlerinde daimî ve muvakkat işçi
lik, karada tahmil ve tahliye işleri, şoförlük 
ve muavinliği, alelûmum amelelik her türlü mües
seselerle ticarethane, apartıman, han, otel ve şir
ketlerde bekçilik, kapıcılık, odabaşılık, otel, han, 
hamam, kahvehane, gazino, dansink ve barlarda! 
kadın ve erkek hizmetçilik (garson ve servant) ; 
bar oyuncu ve şarkıcılığı, 

B) Baytarlık ve kimyagerlik. 
Ahmet îhsan B. (Ordu) ı— Efendim, Bu kanun 

(mendötvr) yani el ile yapılan işler kanunudur. Bu
nun (A) fıkrasında (mürettiplik) diye bir tabir 
vardır. Mürettiplik matbaacılığın bir kısmıdır. Hal
buki bir matbaada vatandaşlara ait olan iş sade j 
mürettiplik değildir. Mürettipler matbaadan çıka
cak şeyleri tertip ederler, yazılar çıkar, mücellit-
hanede mücellit ameleler ciltlerler. Maddeye yal
nız mürettipliği koyup öbürlerini koymamak doğ
ru değildir. 

Bu; kontroktür düımaşin veya pres denilen 
ecnebi müeell itlerin buraya gelip çalışmalarına 
imkân bırakacaktır. Binaenaleyh maddeye mat
baalarda çalışan sermürettiplikten başka litoğraf 
ve tipoğraflarm da ilâvesini teklif ediyorum. 

Kılıcoğlu Hakkı B. (Muş) — Berberler de nok
sandır. 

Reis — Teklif yapınız. 
iktisat E. Reisi Rahmi B. (İzmir) — Efendim, 

evvelce iktisat encümeninin, Adliye encümeninin, 
Hariciye encümeninin tesbit ettiği maddelerde 
arkadaşlarımızın ifade ettikleri bir çok sanatlar 
mevcuttu . Eğer biz bunların tadadı yoluna gi
dersek bu adet pek çoğalır. Bunu tesbite de 
maddeten imkân yoktur. Bunu bildiğimiz için 
bir kısmını ihtisar ettik. Yani memleketimizde 
bulunupta hariç, mütehassıslara ihtiyaç göster
meksizin kendi vatandaşımızın yapabileceği sa
natları tesbit ederek bu sanatları Türklere has
retmeği düşündük. Vatandaşların iyi bildiği ve 
memleketimizde müntesipleri çok bulunan sanat
lardan ecnebileri menetmek için buraya bu mad
deyi koyduk, şimdi mücellitleri dahil edersek, 
diğer arkadaşlar da bir çok sanatların ilâvesini 
istiyeceklerdir. Biz bunlara meydan bırakmamak 
için bu kanunun (3) üncü maddesile Hükümete 
salâhiyet verdik. Kendi vatandaşlarımızın ya-1 

I pabileceği her hangi bir sanattan ecnebileri me-
nedip bunu kendi vatandaşlarımıza hasretmek 
salâhiyeti bu maddede tesbit edilmiştir. Hükü
met lüzum görürse bu salâhiyetini her zaman is
timal edebilir. Onun için ilâveye lüzum yoktur. 

Celâl Nuri B. (Tekirdağ) —- Efendim, maru
zatım kelimeye aittir. Teşkilâtı esasiye kanu
nunda (tebaa) yok (Türk vatandaşı) vardır. 
Maddenin bu suretle tashihini rica ederim. (Boğ-

\ru sesleri). Bunun için de bir teklif veriyorum. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, hiç 

şüphesiz ki çok yerinde ve zamanında teklif edilen 
İra kanun hem emsal devletlerin gittiği yola tev-

I fiki hareket noktasından, hem de vatandaşlara iş 
temini noktasından, kabulü lâzım bir kanundur. 
Yalnız içerisinde bazı mutlak kelimeler vardır. 
Bunların istihdaf ettiği manayi tasrih etmezsek 
tatbikma memur olanlar müşkülâta maruz kalır
lar. Ezcümle çalgıcılık tabiri üzerinde encümen
de cereyan eden müzakerede, hatırımda kaldığına 
göre, kahve, gazino gibi umumî mahallerde çalgı 
çalmak suretile hayatını kazanan adamlardır. Yok
sa evden eve dolaşarak aileler arasında muallim
lik edenler değildir demiştik. Bu cihetin tasrihi 
lâzımdır. 

Sonra bir noktayı daha sormak istiyorum. 
Borsalarda mübayaacılık, karada tahmil ve tah
liye cümlelerinin istihdaf ettiği manalar nedir? 
Bunları izah ederlerse, icraya memur olanların 
hattı hareketleri nöktai nazarından faideli olur. 

İktisat encümeni reisi Rahmi B. ( İzmir ) — 
Çalgıcılık kelimesinden anladığımız mana, Refik 
Şevket Beyefendinin anladığı gibidir. 

Borsalarda mübayaacılık ise, borsa nizamna
melerinde vazifeleri tasrih olunmuştur. Bunun 
için şüpheye mahal yoktur. 

Kara tahmil ve tahliye vazaifinin de türklere 
I mahsus olduğu zaten zikrolunmuştur. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Hammallık na
sıl olacaktır. 

İktisat encümeni reisi Mustafa Rahmi B. (De
vamla) — Efendim, meselâ vinç vardır, vinçleri 
istimal edecek işçiler vardır. Bittabi hammalık-
ta bu arada kastedilmiştir. Meselâ gümrüklerde 
tasnif işleri ve sairenin hepsi tahmil ve tahlive 
vazifesi meyanmdadır. Bunlar kanunda zikredil-

I memiş dahi olsalardı Hükümete verilen salâhiyet 
dolayısile onların da ithali mümkündür. Yani 
eğer ecnebilerden tahmil ve tahliye hususunda şu 
veya bu vazifeleri yapanlar varsa Hükümete onu 
menetmek salâhiyeti verilmiştir. 

Reis — Efendim, Celâl Nuri Beyin takriri oku
nacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Tebaa yerine (vatandaş ) kelimesinin kulla

nılmasını teklif ederim. 
Tekirdağ 
Celâl Nuri 

Reis — Efendim, bu teklifi reye arzediyorum. 
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Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Berberler kelimesinin de kanunda kullanılma

sı hususunda bir teklif vardır. Takrir aynen oku
nacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Birinci maddeye berberlerin de ithalini teklif 

ederim, 
Muş 

Kıhçoğlu Hakkı 
Beis — Takririn kabulünü reye arzedeceğim. 
Mükerrem B. ( İsparta ) — Efendim, kabul 

edilip edilmemek meselesi burada mevzubahs de
ğildir. Esasen Hükümetin salâhiyeti cümlesinden-
dir. Eğer takrir kabul edilmezse, sonra bunlar 
menedilmiyecek gibi bir mana çıkar. 

Mustafa Rahmi B. ( izmir ) — Bu da salâhi
yet maddesine dahildir. Hükümet istediği zaman 
bunu da diğerleri gibi muameleye tâbi tutacaktır. 
( Tasrîh edilirse ne olur sesleri) . 

Reis — Efendim, takrir verilmiştir. Reye koy
mak mecburiyetindeyim. Berberler kelimesinin 
sarahaten konulmasını kimler kabul ediyorsa 
ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Birinci madde (A) fıkrasına mürettiplik ke

limesinin evveline (matbaalar) kelimesinin ve so
nuna (tabı makinalan makinisti ve mücellit) keli
melerinin ilâvesini teklif ederim. 

Ordu 
A. İhsan 

iktisat encümeni reisi Mustafa Rahmi B. — 
Efendim, evvelce de arzetmiştkn ki bu yolu aça
cak olursak ihtimal suiistimal edilecektir. Bu 
prensipler üzerinde bu kadar ısrar edilirse gaye 
kaybolacaktır. Bendeniz lüzumsuz buluyorum, esa
sen bu gibi salâhiyetler Hükümete verilmiştir. 

Reis — İhsan Beyin teklifini reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi maddeyi (berberler) kelimesinin sara
haten mevzubahs olması şeklinde ve (tebaa) yerine 
(vatandaş) kelimesinin kullanılması suretile reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — îcra Vekilleri Heyeti kararile 
ruhsatı mahsusa ita kılınmadıkça aşağıda sayılan 
sanatlar ecnebiler tarafından icra edilmez: 

A) Tayyare makinistliği ve pilotluğu, 
B) Devlet veya vilâyetlere merbut müessesat 

veya belediyeler ile bunlara merbut tesisat hizmet
leri. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunda Türk vatandaşları
na tahsis edilmemiş olan sanat ve hizmetlerin ec-

I nebi tebaası tarafından icrası icabında îcra Ve
killeri Heyeti kararile menolunabilir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Mustafa Rahmi 
Beyin söyledikleri (icap olarak) tan maksat; bir 
defa vatandaşlar arasında kâfi derecede mütehas
sıs yetişmesidir. Sonra diğer siyasî icabat vardır. 
Bunlardan başka icap var mı efendim ? 

Reis — Daha başka ne icap istiyorsunuz? 
Refik Şevket B. (Manisa) — Var mı? öğren

mek istiyorum. 
Reis — Rahmi Bey, soruyorlar, başka icap var 

mı? 
Mustafa Rahmi B. (izmir) — Yoktur, bu icap

lar kâfidir efendim. 
Reis — Bu iki icap kâfidir diyorlar. 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler. . -

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aşağıdaki hizmetlerde istihdam 
olunan ecnebiler bu kanun hükmünden müstesna
dır : 

Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bulunan ecnebi 
Devletlerin sefarethane ve konsoloshanelerinin ka
pıcıları, ve emirlerindeki nakliye vasıtalarını sevk 
ve idare eden kendi veya diğer bir ecnebi Devlet 

j tabiiyetindeki işçiler. 
j Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşri tarihinden 
Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hiz
metleri yapmakta olan ecnebiler kanunun neşri 
tarihinden itibaren altı ay içinde işlerini terketme-
ğe mecburdurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Türk vatandaşlarına tahsis edi
len sanat ve hizmetleri 5 inci maddede tayin olu
nan müddetin hitamından sonra icra eden ecne
biler mahallî en büyük mülkiye memurunun emrile 
filen sanat ve hizmetlerinden menolunmakla be
raber tanzim edilecek zabıt varakasile sulh mah
kemesine verilir ve on liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Türk vatandaşları hakkında ida
rî ve kanunî kayitler koyan ecnebi Devletlerin te
baası Türkiyede yapabilecekleri sanat ve hizmet
lerin icrasından İcra Vekilleri Heyeti kararile 
menolunabilir. 

Reis — Kaıbul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Vilâyet ve kaza merkezi olmıyan, 
mahallerde ecnebilerin dükkân açması memnudur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . -. Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci kıraatine geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Q — İcra ve iflâs kanununun tadiline, dair 1/28 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası 

Reis — 277 nci maddede kalmıştık. 

On birinci bap 
İptal davası ve davacıları 

MADDE 277 ~g- İptal davasından maksat 278, 
279 ve 280 inci maddelerde yazılı tasarut'larm but
lanına hükmettirmektir. 

1 - Elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası 
bulunan her alacaklı; 

2 - İflâs idaresi yahut 245 inci maddede ve 255 
înei maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hallerde 
alacaklıların kendileri dava açabilirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İvazsız tasarrufların butlanı 
MADDE 278 — Mutat hediyeler müstesna ol

mak üzere hacizden veya haczedilecek mal bulun
maması sebebile acizden yahut iflâsm açılmasından 
haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan 
yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eski
sinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğ
ru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar 
ve ivazsız tasaruflar batıldır. 

Ancak bu müddet haciz veya aciz yahut iflâs
tan evvelki bir seneyi geçemez. 

Aşağıdaki tasarruflar (bağışlama gibidir: 
1 - Ana, (baba ile evlât ve karı koca arasında 

yapılan ivazlı tasarruflar; 
2 - Kendi verdiğinin değerine göre borçlunun 

ivaz olarak pek aşağı bir f i at kabul ettiği akitler; 
3 - Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs 

menfaatine kaydı hayat şartile irat veya intifa 
hakkı tesis ettiği akitler. 

Reis — Bir takrir var okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddenin ikinci fıkrasındaki (bir seneyi geçe

mez) ibaresinin (iki seneyi geçemez) suretinde ka
bulünü teklif ederiz. 

Trabzon Antalya 
Raif Haydar 

, Reis — Burada encümenin noktai nazarı nedir'? 

Adliye E. M. M. Salahattin B. ( Kocaeli ) — 
Israrla bir fikrimiz yoktur. Heyeti Celile teklifi 
kabul buyurursa encümence de şayanı kabul gö
rülür. 

Reis — İkinci fıkradaki müddetin bir seneden 
iki seneye iblâğı teklif olunuyor. Encümenin de 
bir noktai nazarı yoktur. Bu takriri kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edinıliştir. 

Maddeyi ibu tadille reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Acizden dolayı butlan 
MADDE 279 — Aşağıdaki tasarruflar borcunu 

ödemiyen bir borçlu tarafından hacizden veya 
mal bulunmaması sebebile acizden yahut iflâsın 
açılmasından evvelki bir sene içinde yapılmışsa 
yine batıldır: 

1 - Borçlunun teminat göstermeği evvelce ta
ahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere 
borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için 
yapılan rehinler; 

2 - Para veya mutat ödeme vasıtalarından 
gayri bir suretle yapılan ödemeler; 

3 - Vadesi gelmemiş borç, için yapılan ödeme
ler; 

Bu tasaruflardan istifade eden kimse borçlu
nun hal ve vaziyetini bilmediğini ispat eylerse* 
iptal davası dinlenmez. 

Reis —. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hile sebebile butlan 
MADDE 280 — Borçlu tarafından alacaklıları 

ızrar kastile yapılan bir taraflı muamelelerle 
borçlunun bu kastını bilen veya bilmesi lâzımge-
len kimselerle yahut alacaklıların bazılarile uyu
şarak diğerlerinin zararına yapılan bütün mua
meleler tarihleri ne olursa olsun ıbatıldır. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Butlan davalarında muhakeme usulü 
MADDE 281 — Mahkeme 178. 279 ve 280 

inci maddelerdeki hususlardan doğan ihtilâfları 
seri usulü muhakeme ile görüp hükme bağlar. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

, İptal davasında müddeaaleylı 
MADDE 282 — İptal davası borçlu ile huku

kî muamelede bulunan , veya borçlu tarafından 
kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların 
mirasçıları aleyhine açılır. Bunlardan başka su
iniyet sahibi üçüncü şahıslar aleyhine de iptal da
vası açılabilir. 

İptal davası hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıs
ların haklarını ihlâl etmez. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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ladenin şümulü 

MADDE 283 — Batıl bir tasarruftan istifade 
«den kimse elde ettiğini geri vermeğe mecburdur. 

O kimsenin karşılık olarak verdiği şeyin ayni 
veya bedeli kendisine geri verilir. 

Batıl bir tasarruf neticesinde kendisine ödeni
len şeyi geri veren alacaklı eski haklarını muha
faza eder. 

Bağışlanan, hüsnüniyet sahibi ise yalnız dava 
zamanında elinde bulunan miktarı geri vermeğe 
mecburdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Müruru zaman 
MADDE 284 — îptal davası hakkı batıl ta

sarrufun vukuu tarihinden itibaren üç sene geç
mekle düşer. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

On ikinci bap 
Konkordato 

Kokordato talebi 
MADDE 285 — Konkordato hükümlerinden 

istifade etmek istiyen her hangi bir borçlu tetkik 
merciine bir konkordato projesi verir ve bu pro
jeye mufassal bir bilanço ve defter tutmağa mec
bur şahıslardan ise defterlerinin vaziyetini göste
rir bir cetvel rapteder. 

Mevcut mallan ve alacakları borçlarının en az 
yüzde otuzunu ödemiye yetişmiyen borçlu konkor
dato istiyemez. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Efendim, Hasan Hayri Bey' ve rüfekasınm takrir
leri bu maddeyi de ihtiva ediyordu zannederim, 
takrir encümene havale edilmişti, bu maddenin 
de alâkası vardır, müsaade buyurulursa müzake
resi tehir edilsin, kendileri burada yokturlar. 

Reis — Peki efendim, maddeyi geçiyoruz. 

Konkordato talebinin nazara alınması şartları 
MADDE 286 — Tetkik mercii borçluyu dinle

dikten sonra onun vaziyetini ve hesaplarının ha
lini ve işlerindeki doğruluğunu ve taahhütlerini 
ifa etmesine mâni olan sebepleri göz önünde tuta
rak projenin alacaklıları ızrar kastından ari ve 
borçlunun mevcudile mütenasip olup olmadığına 
ve mevcudunun yüzde otuzu ödemeğe yetişip ye-
tişmiyeceğine göre talebinin muvafık olup olmadı
ğına karar verir. 

Adliye E. M. M. Salâhattin 3 . i (Kocaeli) — 
O teklifte müddet kararının mahkeme tarafından 
verilmesi isteniyordu. Bu maddede de bu mevzu
bahistir. Takrir, tetkik mercileri kararları üzerine 
yazılmıştır, onun mahkeme tarafından verilmesi lâ
zım geldiğini teklif etmişlerdi, o teklif kabul okı-1 

Inursa şimdi okunan maddenin de tadili lâzraıgele-
cektir. 

Reis — 286 ncı maddeyi de mi encümene isti
yorsunuz? Meseleyi halledelim, alâkadarlar koy
muş diye kalmaz. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
inayet buyurun. Makamı âlinize bir takrir veril
miş, o günkü müzakere dördüncü madde üzerin
de idi. Fakat takrir bir küldür. 

Reis — Yani 286 ncı maddeyi de encümene mi 
istiyorsunuz? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Bunun da o takrir ile alâkası vardır. 

Reis — Pek âlâ efendim, bunu da encümene-
veriyoruz. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — O halde konkordato 
faslının hepsi gidecektir. 

Reis — Böyle hususî müzakere yapamayız. 
Alâkadarlar maddenin müzakeresinde bulunsun
lar (Takrir saJıibi geldi sesleri). Hasan Hayri Bey! 
285, 286 ncı maddeyi okuduk, sizin takririnizle alâ-

Ikadarmış; noktai nazarınız nedir? 
' Hasan Hayri B. (Edirne) — Vaz geçtik efen; 
| dim. 

Reis — O halde 286 ncı maddeyi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Evvelce okunan 285 inci maddeyi de reye arze-
diyorum. Kabul edenler Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. ^.. ,™J& 

Mühlet 
MADDE 287 —- Talep muvafık görülürse tet

kik mercii borçluya iki aylık bir mühlet verir ve 
ayni zamanda lâzımgelen bilgi ve tecrübeye malik 
türk vatandaşlarından bir komiser tayin eder. 

Komiser borçlunun tasarruflarına nezaret eder 
ve 290 ve müteakip maddelerle verilen vazifeleri 
yapar. 

8, 11 ve 16 ncı maddeler hükümleri komiserler-
hakkında da caridir. 

Komiserin teklifi üzerine mühlet iki ayı geçme
mek üzere münasip bir müddet uzatılabilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Mühletin ilânı 
MADDE 288 — Tetkik merciince mühlet ilân 

olunur ve icra dairesile tapu idaresine bildirilir. 
Borçlu tüccardan ise ticaret sicil memurluğuna ve 
deniz ticaretile meşgul ise liman dairesine de ha
ber verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Mühletin neticeleri 
MADDE 289 — Rehinli alacaklar müstesna ol

mak üzere mühlet içinde borçlu aleyhine hiç bir 
takip yapılmaz ve bir takip muamelesile kesilebileıı. 
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müruru zaman ve hakkı düşüren müddetler cere
yan etmez. 

Reis — Kaıbul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Borçlunun tasarruf salâhiyetinin uzatılması 
MADDE 290 — Borçlu, komiserin nezareti al

tında işlerine devam edebilir. Ancak mühletin 
ilânından itibaren borçlu rehnetmek ve bir gayri
menkul satmak ve ipotek yapmak, kefil olmak ve 
ivazsız tasarruflarda bulunmaktan memnudur. Ak
si takdirde yapılan akitler hükümsüzdür. 

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına 
mugayir veya hüsnü niyetinden şüpheyi haklı gös
terir bir harekette bulunursa tetkik mercii komise
rin raporu üzerine mümkün ise borçluyu dinledik
ten sonra mühleti kaldıraıbilir. 

299 ve 300 üncü maddeler hükmü tatbik olunur. 
Reis — Kahul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

•edilmiştir. 

Defter tutulması 
MADDE 291 — Komiser, tayinini müteakip 

borçlunun mevcudunun hir defterini yapar ve mal
ların kıymetlerini takdir eder. Borçlunun başka 
yerde mallan varsa hu muamele ora icra dairesi 
marifetile yaptırılabilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
•edilmiştir. 

Alacakların bildirilmesi 
MADDE 292 — Alacaklılar komiser tarafından 

yirmi gün içinde alacaklarını bildirmece ilânla da
vet olunur. İlânda hilâfına hareket edenlerin kon
kordato müzakeresine kabul edilmiyecekleri ihtarı 
da yazılır. 

Yukanki fıkrada vazıh müddet geçtikten sonra 
komiser, konkordato teklifini müzakere etmek için 
alacaklıları toplanmağa davet eder ve toplanmağa 
takaddüm eden on gün içinde vesikaları tetkik 
edebileceklerini kendilerine haber verir. 

. Etmiyenler . . . K'bu1 Reis — Kasbul edenler 
edilmiştir. 

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti 
MADDE 293 — Komiser 'borçluyu iddia olu

nan alacaklar hakkında beyanda bulunmaca •>-
vet eder. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Alacaklıların toplanması 
MADDE 294 — Komiser alacaklılar toplan

masına reislik eder ve borçlunun vaziyeti hak
kında bir rapor verir. 

Borçlu lâzımgelen malûmatı vermek üzere top
lanmada hazır bulunmağa mecburdur. 

Müzakere neticesinde tutulan konkordato 
zaptı derhal imza olunur. îmzayı müteakip on 

gün içinde vukua gelen iltihaklar kabul olunur. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Müşterek borçlulara karşı haklar 
MADDE 295 — Konkordatoya muvafakat et-

miyen alacaklı müşterek borçlulara ve borçlunun 
kefillerine ve borcu tekeffül edenlere karşı bü
tün haklarını muhafaza eder. 

Konkordatoya muvafakat etmiş olan alacaklı 
dahi kendi haklarını yukarıdaki kimselere ödeme 
.mukabilinde temlik teklif etmek ve onlara top
lanmanın günü ile yerinden en aşağı on gün ev
vel haber vermek şartile bu hükümden istifade 
eder. 

Alacaklı müracaat hakkına halel gelmeksizin 
yukarıdaki kimselere konkordato müzakeresine 
iştirak etmek salâhiyetini verebilir ve onların 
kararını kabul taahhüdünde bulunabilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Konkordatonun mahkemede tetkiki 
MADDE 296 — Toplanmayı takip eden on 

gün bittikten sonra komiser konkordatoya müte
allik bütün evrakı, ve bu müddet içinde iltihak 
eden olmuşsa bunları da nazara alarak konkor
datonun kabul edilip edilmediğine ve tasdiki mu
vafık olup olmadığına dair esbabı mucibeli mü-
taleanames'ini mahkemeye verilmek üzere icra 
dairesine tevdi eder. 

.Mahkeme komiseri dinledikten sonra kısa bir 
zamanda kararını verir. Karar vermek için ta
yin olunan celse ilânla bildirilir, itiraz edenlerin 
haki ar L u müdafaa için celsede bulunabilecekleri 
de ilâna yazılır. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Konkorlatonun kabulü için lâzımgelen ekseriyet 
"İh ^_.E 297 — Konkordato kaydedilmiş olan 
' " M i^'te ikisine malik ve alacaklılarının 

•fe k J baliğ olan bir ekseriyet tarafından 
; ' e kabul olunmuş sayılır. 

alacaklılarla borçlunun karısı, koca-
' T â ve evlâdı ne alacak ve ne de ala-

c/•'•' 7- etini teşkilde hesaba katdmazlar. 
Rehinle temin edilmiş alacaklar komiser tara-

f -." '• ' ' - ' c edilen kıymet neticesinde teminat-
>:•-•• k~l ' ' - kısım için hesaba katılırlar. 

T H a talikî şarta bağlı veyahut muay
yen olrrr bir vadeye tâbi alacakların hesaba 
k'"'tThp k + h lamasına ve ne nisbette katılacağı
na tetkik mercii karar verir. Şu kadar ki bu id
dialar hakkında ileride mahkemece verilecek hü-
v 'imi er • hfuzdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
'-n'stir. 
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Konkordatonun tasdiki 

HADDE 298 — Yukarıdaki hükümler daire
l i nde yapılan konkordatonun tasdiki aşağıdaki 
şartların tahakkukuna bağlıdır : 

1 - Borçlu alacaklılarının zararına olarak doğru
luk haricinde yahut pek büyük hiffetle hiç bir mu
amele yapmamış olmak; 

2 - Teklif olunan para borçlunun serveti ile 
mütenasip bulunmak (mahkeme miras yolile borç
luya düşebilecek mallan da nazarı itibara alabilir); 

3 T Konkordato hükmünün ifası ve kendilerini 
ihbar etmiş olan imtiyazlı alacaklıların bütün ala
caklarının tesviyesi için kâfi teminat verilmiş 
olmak (Alacaklılar teminat verilmesinden açık bir 
beyan ile vazgeçebilir). 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Temyize müracaat 
MADDE 299 — Konkordato hakkmda verilen 

hüküm tefhiminden on gün içinde borçlu ve iti
raz eden her alacaklı tarafından temyiz olunabilir. 

Ahmet Tevfik B. (Kayseri) — Efendim, bura
ya ( tefhim ) kelimesinden sonra ( tebliğ ) keli
mesinin de ilâvesini teklif ederim. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Buradaki muhakemenin usulü başkadır. Evrak 
mahkemeye tevdi olunur. Mahkeme ilânla muha
keme gününü bildirir. İtirazı olan alacaklılar 
orada hazır bulunmak mecburiyetindedir. Orada 
hazır bulunanlara hüküm tefhim edilir. Ayrıca 
tebligat yapılmaz. Bunun muhakeme usulü budur. 

Ahmet Tevfik B. ( Kayseri ) — Konkordato 
kararının tebliği anında ihtimalki alacaklılardan 
birisi bulunmıyabilir. Kararın tefhiminde bulun
madığı için kendisine kararın tebliği lâzımdır. 
Onun için tebliğ kelimesinin de ilâvesini rica edi
yorum. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Müsaade buyurunuz da arzedeyim efendim. Kon
kordato tasdiki; bildiğimiz muhakeme şekli değil
dir. Komiser raporunu verir. İcra dairesi ticaret 
mahkemesine tevdi eder. Mahkeme bu konkorda
to evrakını tetkik ile karar vereceği günü gazete 
ile ilân eder. İtirazlarını dermeyan edecek olan 
alacaklılar isterlerse o gün mahkeme de hazır bu
lunurlar. Yoksa diğer mahkemelerde olduğu gibi 
teşkili tarafeyn yoktur. Şûrayi devlete itiraz ede
cek alacaklı varsa itirazını yapar, itirazı nazarı 
dikkate alınmadığı takdirde o vakit temyiz 
hakkı kendisine verilir. Yoksa diğer davalarda 
olduğu gibi alâkadar bulunmadığı takdirde de karar 
verilebilir. Konkordato da tebliğ usulü yoktur. 
B u kendine mahsus bir haldir. Binaenaleyh (teb
liği) diğer bir kay it konmasına lüzum yoktur. 

Nafiz B. (Amasya) — Mutlaka gelmek mecbu
riyetinde değildir. 

Adliye E. M. (M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
İt irazı varsa gelir, yoksa ilâna rağmen kendisi 

hazır bulunmamıştır. Fakat ne olur ne olmaz diye 
karan tefhim etmek doğrudur. Evvelâ alacaklı
ları kayit için davet edilir. Müddetleri bittikten 
sonra komiserin riyaseti altında alacaklılar top
lanıyorlar, gerek şahsî ve gerekse meblâğı ekse
riyeti haiz olan alacaklılar tarafından ittihaz olu
nan reylerle kanunun tasrih ettiği paranın kıyme
ti tahakkuk ediyor. 

Kendisi mutariz kalmışsa, mahkemenin tahkiki 
devresinde hazır bulunur. Gelmiyeni çağırmak di
ye bir şey yoktur. Hakkını aramiyanı biz kendi
sinden fazla aramağa çalışacak değiliz. 

Nafiz B. (Amasya) — îctimada hazır bulunmı-
yan hakkından mahrum mu olur? 

Adliye 33. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Tabiî efendim. Diğerlerini hiç bir veçhile ikna 
edememiş ise mahkemede halletmeğe çalışır. 

Reis — Tebliğ kelimesinin ilâvesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. Maddeyi 
aynen kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasdikin ilânı 
MADDE 300 — Hüküm katileşince ilân ve ic

ra dairesile tapu idaresine ve borçlunun sıfatına 
göre evvelce ihbar edilmiş ise ticaret sicil memur
luğuna ve liman dairesine tebliğ olunur. 

İlândan itibaren 287 nci maddeye göre verilen 
mühletin hükümleri biter. 

Reis — Kabul edenler . . .• Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Konkordatonun reddinden sonra iflâs 
MADDE 301 — Konkordato tasdik olunmaz, 

yahut mühlet kaldırılırsa alacaklılardan birinin 
on gün içinde vuku bulacak talebile iflâs yolile ta
kibe tâbi olan borçlunun derhal İflâsına karar ve
rilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

îtirazlı alacaklar hakkında dava 
MADDE 302 — Mahkeme konkordatonun tas

diki kararında alacakları itiraza uğramış olan ala
caklılara, dava etmek için on günlük bir müh
let tayin eder. Bu mühlet içinde dava etmiyenle-
rin hakları düşer. 

Reis— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Konkordatonun hükümleri 
MADDE 303 — Tasdik edilen konkordato, 

bütün alacaklar için mecburidir. Rehinli alacak
lıların rehin kıymetine tekabül eden miktardaki 
alacakları müstesnadır. 

Adliye E. İM. M. Salâhattin B. (Kocaeli) •— 
Efendim, son satıra lütfen bir fıkra ilâve edilsin. 
(Rehinli alacaklıların rehin kıymetine tekabül 
eden miktardaki alaeaklarile Devletin amme hu-
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kulamdan doğan alacakları müstesnadır) denecek
tir. 

Reis — Bu ilâveyi kabul edenler. . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu ilâve ile beraber reye arzediyorunı, 
Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Kabul edilmiştir. 

Konkordatonun neticelenmiyen takipler 
üzerine tesiri 

MADDE 304 — Konkordatonun tasdiki kon
kordato mülıl etlerinden evvel vazolunupta henüz 
paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden dü
şürür. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Nizalı alacaklılara ait paralar 
MADDE 305 — Tetkik mercii emrederse ni

zalı alacaklılar hakkında ayrılan paylar hüküm 
katileşinciye kadar borçlu tarafından sağlam bir 
•bankaya ve bulunmıyan yerde icra veznesine ya
tırılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Konkordato haricinde yapûan v aitler 
MADDE 306 — Borçlu tarafından konkordato 

şartlarından fazla olarak alacaklılardan birine ya
pılan her vait hükme hacet kalmaksızın hatıldır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Konkordatonun alacaklılardan birinin müra-
caatile onun hakkında feshi 

MADDE 307 — Kendisine karşı konkordato 
şartları ifa edilmiyen her alacaklı konkordato mu
cibince iktisap etmiş olduğu yeni hakları muhafa
za etmekle beraber konkordatoyu tasdik eden 
mahkemeye müracaatla kendisi hakkında kokor-
datoyu feshettirebilir. 

Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğin
den on gün içinde temyizi kabildir. 

Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Konkordatonun tamamen feshi 
MADDE 308 — Her alacaklı suiniyetle mual

lel bulunan bir konkordatonun feshini tasdik ka
rarını vermiş olan mahkemeden istiyebilir. 

299, 300 ve 301 inci maddelerin hükümleri bu 
halde de caridir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İflâstan sonra konkordato 
MADDE 309 — îflasına hükmedilmiş olan bir 

borçlu konkordato teklif ederse iflâs idaresi mü-
taJeasile beraber ikinci alacaklılar toplanmasında 
veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacak
lılara bu teklifi bildirir. 

294 ten 299 uncu ve 302 den 308 inciye kada r 
olan maddeler burada da tatbik olunur. Komisere 
ait vazifeler iflâs idaresi tarafından yapılır. 

285 inci maddenin son fıkrası hükmü burada 
cari değildir. 

Konkordato üzerine verilen karar iflâs idaresi
ne bildirilir. 

Konkordatonun tasdiki halinde idare iflâsa 
hükmeden mahkemeden iflâsın kaldırılmasını is
ter. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . ... Kabul 
edilmiştir. 

Vasfi Memet B. (Balıkesir) — Efendim, fask' 
bir madde ilâvesi hakkında maruzatta -bulunaca
ğını. Şimdiye kadar konkordato tatbikatında en zi
yade şikâyeti mucip olan iki nokta vardı. Bunlar
dan birisi sulhu cehri mahiyetinde bulunan kon
kordatonun % nöbetinin kanunda muayyen 
olmaması; ikincisi, muvazaalı alacaklı tasniinin 
önüne geçilmemesi idi. Encümende tetkik edilen 
mütalealar içerisinde bilhassa bankaların bu nokta
lar üzerinde müfrit şikâyetler izhar ettiklerini gör
dük. Nihayet % nisbetinin tayinini de istiyor
lar. Kanunun şekli hazırı bunu temin etmiş
tir. Yüzde nislbeti 30 diye tayin etmiştir. 
Fakat kanunun temin etmediği bir nokta daha 
vardır ki : muvazaalı alacaklının önüne geçmeme
sidir. Her hangi 'bir tacir gayrimeşru bir surette 
alacaklılarını ızrar etmek ve hatta kâr etmek maksa-
dile veya müşkül bir vaziyetten kurtulmak için 
sunî olarak eski tarihli bir çok senet ve bonolar 
vermek suretile bir çok alacaklı gösteriyor ve bun
lar ekseriyetle konkordatonun tatbik edildiği is
tanbul ve îzmirde vaki olan bir haldir. Maddî delâiL 
ile de bunların sahte olduğunu ispat etmek imkânr: 
yoktur. Böylece ortaya çıkan sunî alacaklıların ekse
riyeti mcblâgiyesi yüzünden diğer alacaklılar hakla
rından pek acı bir surette mahranı oluyorlar. Bı?. 
vaziyete çare olmak üzere iki tedbir vardır. Birin
cisi alacaklıların tüccarın musaddak defte
rinde, zaten ve daha evvelden alacaklı srfa-
tile, mukayyet olması, ikincisi; alacak senetlerinin 
muayyen bir zaman evvel noterden tanzim ve tas
dik edilmiş olması itibarile tarihinin eskiliği tev
sik edilmiş olması, bu iki tedbir konkordato fas
lına ilâve edilecek olursa bu konkordato faslını 
ikmal etmiş oluruz. Bu hususta bir takrir takdim 
ediyorum. Nazarı dikkate almmak lûtfunda bu
lunursa ve encümene verilecek olursa üzerinde 
imali fikredebilirim. 

Adliye encümeni M. M. Salahattin B. (Koca
eli) — Efendim, Vasfi Bey arkadaşımızın bu tek
lifi encümende de uzunboylu teemmül edildi. 
şu neticeye vâsıl olduk: kanunen defter tutma
ğa mecbur olduğu halde, tüccar defter tutmamış 
ise defter tutmıyan bir tüccarın borcu olmaz mı? 
Binanealeyh defter tutmadı diye bir alacaklının 
hakkını tanımamak zannederim ki kayde müs
tenit olsun, muvazaalı olmasın gibi itiraz edile
cek her hangi bir mahzurdan daha elim bir zarar 
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v.erir; sonra, bütün seuedatın noterden tasdi
kin a esasen imkân yoktur. Bunun müeyyidesi 
gerek tetkik merciinin ve gerek merciin bu mu
ameleyi görmek için memur ettiği komiserin gös
tereceği basiretlerle hallolunur. Bunlar kâfi gel-
meyipte ileride tahakkuk ederse 308 inci mad
deye göre suiniyetle muamelede bulunan bir kon
kordatonun fashi her zaman istenebilir ve sonra 
konkordato için borçlu ihdas ve tasni edenlere 
karşı ayrıca cezaî hükümler vazedilmiş ve bunlar 
cürüm addedilmiştir. Bundan başka müeyyide 
varidi hatır olamadığı ve buyurdukları hususun 
her 'halde istihdaf edilen maksattan daha fazla bir 
Karar tevlit edileceğine göre bu cihet halile bıra
kılmıştır. 

Vasfi Memet B. (Balıkesir) — Efendim, def
ter tutmıyan bir tacirin de iflâsı kabil olması 
anülâihazasile teklifimin reddi kabil değildir. Def
ter tutmak mecburiyetine riayet etmemek dere
cesinde i«i çürük olan bir şahsa karşı alacaklı 
olan şahsı, hiç. olmazsa alacağını noter senedine 
raptettirmek sureti! e basiret gösterirse hakkını 
muhafaza etmiş olur. Binaenaleyh defter tuta
nın, defter tutmıyan a karşı alacağı olması, mu-
saddak bir senetle iştiraki temin edilirse mesele 
daha iyi temin edilmiş olur. Aksi takdirde mu
sanna alacaklılar hangi mikyas, hangi ölçü ile 
ölçülecektir'?. 

Salâhattin Beyefendinin buyurdukları gibi 
meseleyi mesaili takdiriyeden yapıyoruz. Komi
ser takdir edecek. Hangi ölçü ile, hangi mik
yasla? Eline maddî bir ölçü vermiyoruz. Bina
enaleyh bu namütenahi takdir arasında komiserin 
bu ;işi lâyikile anlıyamıyacağı şayanı münakaşa 
olmadığı gibi suiniyetle muallel olmadığı anlaşı
lan her hangi bir alacaklının davayı üzerine 
alarak derecatı mehakimden geçirip konkordato
yu feshetmesi için maddî delâille ortaya çıkması 
(gibi müşkülât teemmül edilecek olursa, teklifi
min tarafeynin ve alacaklının menfaatine daha 
uygun olduğu tebeyyün eder. Bu suretle mese
lenin nazarı itibara alınmasını rica ederim. 

YÜKSEK REÎSLÎÖE 
Konkordatoya alacaklı sıfatilc dahil olabil

mek için tacirin müsvedde defterinde mukayyet 
ıbulunmak lüzumu hakkında konkordato kısmına 
bir fıkra veya bir madde ilâvesini arz ve teklif 
^ederim. 

Balıkesir 
Vasfi 

Reis — Bu takriri nazmı dikkate alanlar... Al-
nnyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

On üçüncü bap 
Taksiratlı ve hileli iflâs 

I - Taksiratlı iflâs 
Taksiratlı iflâs halleri 

MADDE 310 — Aşağıdaki hallerden biri ken

disinde bulunan müflis taksiratlr sayılır ve türk 
ceza kanununa göre cezalandırılır: 

1 - Ziyanları için makul sebepler gösteremezse; 
2 - Evinin masrafları hadden fazla ise; 
3 - Kumar yahut mücerret baht oyunlarında ve 

borsa muamelelerinde külliyetli para sarf etmişse; 
4 - Borcunun, mevcudu ile alacağından çok ol

duğunu bildiği halde bu vaziyetinden haberi olmı-
yan kimselerden ehemmiyetli miktarda veresiye 
mal satın yahut borç. para almış ise; 

5 - Ticaret kanunu mucibince tutulması mecbu
rî olan defterleri kanundaki tarif dairesinde tut
mamış veya hiç defterleri bulunmamış ise; 

6 - Mevcudu ile alacağından çok fazla mebaliğ 
için senetler imza etmiş ise; 

7 - iflâs takibi sırasında mahkeme veya iflâs 
idaresi tarafından çağrıldığı halde makbul bir ma
zereti olmaksızın gelmemiş ise; 

8 - İşlerini terkederek kaçmış ise; 
9 - Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etme

den yeniden iflâsına hükmolunmuş ise; 
10 - 178 inci maddenin son fıkrası hükmüne ri

ayet etmeyipte bir sene içinde iflâsı vukubulmuşsa. 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 

Reis Beyefendi, bundan evvelki kabul edilen mad
dede bir tertip sehvi vardır. ( Konkordato üzerine 
verilen karar iflâs idaresine) deniyor, bu idaresine 
yerine (dairesine) olacaktır. 

Reis — Pekâlâ efendim, tashihat yapıyoruz. 
(Muvafık sesleri). 

Evvelce bu maddeyi reye koymuştum. 310 uncu 
maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

II -Hileli iflâs 
Hileli iflâs halleri 

MADDE 311 — İflâsından evvel veya sonra 
alacaklılarını zarara sokmak kastile hususile aşa
ğıdaki suretlerle hileli muamelelerde bulunan şahıs 
hileli müflis sayılır ve türk ceza kanununa göre ce
zalandırılır: 

1 - Alacaklıların müşterek rehini makamında 
olan mallarını tamamen veya kısmen kaçırır, giz
ler veya tahrip ederse, 

2 - Alacaklıların zararına olarak hakikat hilâ
fında makbuzlar verir veya yazı ile borç. ikrar 
ederse; 

3 - Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağış
lamalar yaparsa; 

4 - Evlenme mukavelesinde hakikaten getiril
memiş ıbir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve kan da bu 
mukaveleyi kocasının alacaklarına k a m istimale 
kalkışırsa; 

5 - Hakikat hilâfında borç ikrar etmek yahut 
muvazaalı muameleler ve mukaveleler yapmak su-
retile alacaklılarını zarara sokarsa; 

6 - Borcu mevcudu ile alacağından ziyade oldu
ğunu bildiği halde ehemmiyetli kıymeti haiz tica
rî mallanın yahut fabrikasının mahsullerini hem 
satış gününün piyasasından hem de mal olduğu 
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veya satın alındığı kıymetten pek aşağı bir t'iatla I 
«atmak suret ile mevcudunu israf ederse; 

7 - Konkordato mukavelesi (haricinde alacaklı
ya hususî menfaatler temin ederse. 

Birinci numarada yazılı malların kıymeti iki 
yüz liradan aşağı ise türk ceza kanununun 522 il
ci maddesi tatbik olunur. 

Bir numaralı bentte yazılı suçlan yapanlar 
müflisin evi halkından kimseler ise müflis gibi ce
zalandırılırlar. 

Rüştü B. (Bursa) — Maddenin 6 ncı fıkrasında 
ehemmiyetli kıymeti haiz olursa, deniyor, bu; gay-
rimuayyen bir miktardır. Bu kayitle bütün tücca
rın muamelesini, işini tesbite imkân yoktur. Bir 
takım mallar % 15 noksan satılırsa ehemmiyetli 
bir kıymeti haiz olabilir. Fakat diğer bir takım 
mallar ancak (50) noksanına satılırsa ehemmiyetli 
bir kıymet telâkki edilebilir. Bendeniz bu işi nok
san gördüm. 

Binaenaleyh % 50 noksan ile malını satış yapan 
ve başkasından veresiye mnl alanlar hakkında ta
kibata imkân vermek için maddeye göre bunu 
ehemmiyetli miktar yerine, yani o gayrimuayyen 
miktarın yerine % 50 kıymetinde kay din in konma
masını teklif ediyorum. 

Mollaoğlu Cemal B. ( Afyon Karahisar ) — 
Müflis, ailesi efradından biri için muvazaalı men
faat temin ederse ceza göreceği maddede gösteril
miştir. Halbuki muamele yaptığı adam ailesi efra
dının harici bir şahıs oiursa ne ceza görecek"! Bun
lar için hiç bir şey yok mu? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. <Kocaeli) — 
Bu; ağır hapsi istilzam eden hileli iflâstır. Bu 
vesaiti takdiriyedendir. Onun için böyle sabit bir 
miktar konmasına imkân yoktur (Rüştü Bey tekli
fini geri almıştır sesleri). 

Mollaoğlu Cemal B. (Afyon Karahisar) — Reis 
Bey, •bendenizin sualime cevap vermediler efen
dim. 

Reis — Beyefendi suallerine cevap istiyorlar. 
Adliye E. M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 

inayet buyuruu efendim. Maddenin son fıkrasın
da gösterilen cezalar ferî bir ceza gibidir. Yuka-
nki maddeye ait cezayı ceza kanununun ahkâmı 
tayin eder. Yani iştiraki ceraim varsa onun fe-1 
ran zimethal gibi cezalandırılması lâzımdır. Sara-1 
hate lüzum yok. Buradaki kayit o şahıs mevzu-
bahs olupta feran zimethal vaziyetinde olsa bile 
onu faili aslî gibi cezalandırmaya matuftur. 

Mollaoğlu Cemal B. (Afyon Karahisar) — 
Amma sarahat yoktur efendim. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Sarahate lüzum da 
yoktur efendim. 

Reis — O halde maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etm iyeni er . . . Kabul edilmiştir. | 

On dördüncü bap 
İtibarın yerine gelmesi 

İtibarın yerine gelmesi 
A - Hileli müflis 

MADDE 312 — Hileli müflis itibarının ye
rine gelmesini ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun memnu hakların iadesine dair faslındaki hü
kümlere göre elde edebilir. Ancak mezkûr fasıl
da yazılı şartların ifasından başka istidasına, ma
saya kabul edilmiş bütün alacaklıların alacakları 
tamamen itfa edildiğine dair makbuzlarını veya 
sair vesikalarını raptetmesi lâzımdır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

B - Taksirattı müflis 
MADDE 313 — Taksiratlı müflis infazı lâzraı-

gelen cezasını çektikten veya kanunî sebeplerle 
ceza düştükten sonra iflâs kararını veren mahke
meye arzuhal ile müracaat ederek itibarının yerine 
gelmesini talep edebilir. İstida masaya kabul edil
miş bütün alacaklıların alacaklarını gösteren if
lâs dairesinden alınmış bir defterle bu borçların 
tamamen itfa edildiğine dair makbuzlar veya sair 
ispat edici evrak ile tevsik edilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

C - Adi müflis 
MADDE 314 — Adi müflis masaya kabul edil

miş bütün alacaklıların alacaklarını itfa ettiğine 
dair makbuz veya vesikaları göstererek iflâsa ka
rar veren mahkemeden itibarının yerine gel
mesini istiyebilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlân 
MADDE 315 — Yukarıki maddelere göre ta

lebin kabulü üzerine verilen hüküm, resmî gazete 
ile ilân olunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi 
MADDE 316 — Hileli veya taksiratlı yahut adi 

müflisin itibarının yerine gelmesine ölümünden 
sonra mirasçılarından birinin talebile de hükmo-
lunabilir . 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Evvelki tayini esamilere verilen reylerin ne-
tayicini arzedeeeğim: 

Türkiye Cümıhuriyetile Amerika Müttehit Hü
kümetleri arasında aktedilen ikamet mukavelena
mesinin tasdiki hakkındaki kanuna (159) zat rey 
vermiş ve kanun (159) reyle kabul edilmiştir. 

Tünkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti ara-
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anıdaki münakit ikamet mukavelenamesinin tas
diki hakkındaki kanuna (160) zat rey vermiş ve 
kanun (160) reyle kaibul edilmiştir. 

Bu gün saat 16 da içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 16 

Reis — Hasan B. 
Kâtipler: Avni Doğan B. ( YOZGAT ), Haydar Rüştü B. (DENÎZLÎ). 

Beis — Celse açılmıştır efendim. îera ve iflâs 
kanununun müzakeresine devam ediyoruz. 

On beşinci bap 
I - Fevkalâde mühlet 

Bu babın tatbiki şartları 
MADDE 317 — Fevkalâde hallerde hususile 

devamlı iktisadî buhranlarda îcra Vekilleri Heye
ti 318 den 329 uncuya kadar olan maddeler hü-
hümlerinin muayyen bir müddet için bu hallerden 
müteessir olan mıntaka borçlularına tetbik edilme
sine karar verebilir. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 
Maddenin serlâvhası (fevkalâde hallerde mühlet 
ve tatil ) olacaktır. 

Reis — Fevkalâde hallerde mühlet ve tatil 
kelimelerinin ilâvesi suretile maddeyi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Fevkalâde mühletin kabulü 
Borçlunun istidası 

MADDE 318 — îcra Vekilleri Heyetince bu 
suretle tayin edilen mıntakalarda 317 nci maddede 
gösterilen haller sebebile kusuru olmaksızın taah
hütlerini ifa edemiyen borçlu mühletin hitamında 
borçlarını tamamen tediye edebileceğini ahval 
ümit ettiriyorsa tetkik merciinde nihayet altı ayı 
geçmemek üzere fevkalâde bir mühlet istiyebilir. 

Borçlu istidasına malî vaziyetini gösteren vesi
kaları, alacaklılarının listesini raptetmeğe ve tetkik 
mercii tarafından talep olunan bütün malûmatı 
vermeğe ve kendisinden istenebilecek evrakın 
hepsini göstermeğe mecburdur. Borçlu iflâs yoli-
le takibe tâbi ise istidasına fazla olarak bilanço ve 
defterlerini de rapteder. 

Beis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tetkik merciince yapılacak tetkikler 
MADDE 319 — Tetkik mercii lüzum gördüğü 

tahkikleri de yaptıktan sonra mühlet talebi ilk 

bakışta esassız gibi görünmezse bir gün tayin ve 
o gün için ilân tarikile bütün alacaklıları davet 
ve icabmda ehlihibreye de müracaat eyler. 

Alacaklılar tayin olunan günden evvel dosya
yı tetkik edebilirler; alacaklıların mühlet talebine 
karşı tahrirî itirazlarını dermeyan etmek salâhi
yetleri de vardır. 

Tetkik mercii kısa bir müddette kararını verir; 
mühlet vermekle beraber borçluyu bir veya müte
addit taksitlerle ödemeğe de mecbur edebilir. 

Beis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler..» 
Kabul edilmiştir. 

Temyize müracaat 
MADDE 320 — Karar hakkında tebliğ tari

hinden on gün içinde borçlu ile alacaklılardan her 
biri tarafından temyize müracaat olunabilir. 

Tetkik mercii tarafından verilmiş olan fevka
lâde mühletin hükmü temyizin katî kararma ka
dar muteberdir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Defter tanzimi, komiser 
MADDE 321 — Tetkik mercii, mühlet kararı

nı vermezden evvel veya verirken defter tutulma
sını emreder ve alacaklıların haklarını korumak 
maksadile diğer bütün tedbirleri alır. 

Merci mühlet vermekle beraber borçlunun 
muamelelerine nezaret etmek üzere bir komiser 
tayin edebilir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kararın tebliği 
MADDE 322 — Mühlet kararı katileşince icra 

dairesine tebliğ ve hemen ilân olunur. 
Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Neticeler 

Takipler ve müddetler 
MADDE 323 — Mühlet içinde borçlu aleyhine 
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lıiç bir takip yapılamaz ve bir takip muamelesile 
kesilebilecek müp-uru zaman veya hakkı düşüren 
sair müddetler durur. 

206 ncı maddede ikinci ve üçüncü Kira alacaklı
lar lehinde vazedilmiş bir senelik ve 278 ve 279 
uncu maddelerde yazılan bir senelik müddetler fev
kalâde mühletin devamr müddetince uzatılır Re
hinle temin edilmiş alacakların faizleri için rehin 
hakkı da yine fevkalâde mühletin devamınca uza
tılır ( K. M. 790 ). 

Reis — İki sene müddet tabiri buraya konacak 
mıdır efendim? 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattüı 
B. — Evet efendim, (278 ve 279 uncu maddelerde 
yazılan iki ve bir senelik müddetler ) şeklinde 
ikinci fıkra tashih edilecektir. Sonra maddenin 
matlabındaki (6) rakamı kaldırılacaktır. 

Reis — Maddeyi tashih veçhile reyinize arze-
• diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Borçlunun tasarruf haklan 
A - Umumiyetle 

MADDE 324 — Borçlu işlerine devam edebi
lir. Ancak mühletin devamınca alacaklıların kanu
nî menfaatlerine dokunacak yahut alacaklılardan 
bir kısmrnı diğerlerinin zararına olarak tercih 
suretile yapılacak muameleler memnudur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

B - Salahiyetli makam tarafından alınan İmsım 
tedbirler hakkında 

MADDE 325 — Tetkik mercii fevkalâde müh
leti verirken komiserin, yoksa bizzat merciin mu
vafakati olmaksızın borçlunun gayrimenkullerini 
temlik yahut bunlar üzerinde aynî haklar tesis, re
hinler ihdas, ivazsız -tasarruflar icra etmiyeceğine 
-ve fevkalâde mühletten evvel doğmuş borçlara 
karşı ödemeler yapamıyacağına ve kefalet edemi-
yeceğine ve ederse hükümsüz olacağına karar ve
rebilir. 

Ancak 206 ncı maddede mezkûr ikinci ve üçün
cü sıradaki borçların ödenmesi ve 319 uncu madde
nin üçüncü fıkrasında bahsolunan taksitlerin tedi
yesi için muvafakat almağa lüzum yoktur. 

Fevkalâde mühlet kararmda yukarıdaki kayit-
ler bulunursa bunlar da ilâna yazılır ve fevkalâde 
mühlet tapu sicilline temlik hakkının tahdidi sure
tile geçirilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Fevkalâde mühlete tâbi olmıyan alacaklar 
MADDE 326 — Fevkalâde mühlet yirmi lira

dan aşağı olacaklarla muayyen müddetlerde veri
len nafakalar, rehinli alacaklar, 206 .ncı madde 
mucibince birinci sıraya dahil bulunan maaş ve 
ücretler hakkında cari değildir. 

Bu alacaklar, borçlu iflâs yolile takibe tâbi bu
lunmuş olsa bile fevkalâde mühlet esnasında ancak 
haciz yolile yahut rehinin paraya çevrilmesi sureti
le takip olunabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Uzatma 
MADDE 327 — 317 ne i madde hükümlerine gö

re tayin olunan müddet içinde borçlunun istidası 
üzerine tetkik mercii tarafından verilen fevkalâde 
mühlet; bunu icap ettiren seıbepler borçlunun ku
suru olmaksızın devanı ediyorsa nihayet dört ay 
uzatılabilir. 

Borçlu istidasına alacaklıların mütemmim bir 
listesini ve eğer iflâs yolile takibe tâbi ise mütem
mim bir bilanço raptetmeğe mecburdur. 

Merci alacaklıların itirazlarını yazı ile bildir
meleri için bir müddet tayin ederek uzatma talebi
ni ilânla tebliğ eder. 

Bir komiser tayin edilmiş ise o da rapor verme
ğe davet olunur. 

Müddet bittikten sonra merci kararını verir ve 
bu karar ayni şartlara göre ilân olunur. Fevkalâ
de mühlette olduğu gibi bu karar hakkında da 
temyize müracaat olunabilir. 

Temyiz bu hakle dosya üzerine kararını verir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

Refi 
MADDE 328 — Tetkik mercii aşağıdaki haller

de alacaklılardan birinin veya komiserin talebi 
üzerine mühletin kalkmasına karar verebilir: 

1 - Borçlu tayin olunan taksitleri vaktinde 
ödemezse; 

2 - Borçlu komiserin talimatı hilâfına hareket 
eder ve alacaklıların kanunî menfaatlerini ihlâl 
yahut bazılarını diğerlerinin zararına olarak ilti
zam eylerse; 

3 - Borçlunun mercie verdiği malûmatın hakika-
ta muhalif olduğunu yahut borçlunun 'bütün taah
hütlerini ifaya muktedir bulunduğunu alacaklılar
dan biri ispat ederse. 

Borçlu dinlenmeğe yahut itirazlarını yazı ile 
bildirmeğe davet olunur. Merci icabı halinde mü
temmim malûmat elde ettikten sonra dosya üzerine 
kararını verir. Müracaat vukuunda temyiz de ay
ni veçhile hareket eder. Refi kararı mühlet kararı
nın tâbi olduğu şartlar dairesinde ilân olunur. 

Refi kararı ikinci ve üçüncü numaralara göre 
verilmiş ise borçluya konkordato mühleti veya ye
ni bir fevkalâde mühlet verilemez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Fevkalâde mühlet içinde konkordato ve yeniden 
mühlet verilmemesi 

MADDE 329 — Fevkalâde mühletin devamı es
nasında konkordato talep etmek arzusund bulunan. 
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borçlu vesikalarını ve komiserin mütaleanamesile 
birlikte konkordato projesini mühletin bitmesin
den evvel vermeğe mecburdur. 

Fevkalâde müddetin bitmesinden sonra başlı-
yan altı ay içinde konkordato mühleti verilemiye-
ceği gibi yeniden fevkalâde mühlet te verilemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul 
- edilmiştir. 

II - Fevkalâde hallerde tatil 
İcra takiplerinin durdurulması halleri 

MADDE 330 — Salgın hastalık, umumî bir mu
sibet veya harp halinde icra Vekilleri Heyetinin 
kararile memleketin bir kısmında veya bazı iktisa
dî zümreler lehine muayyen bir müddet için icra 
takipleri durdurulabilir. 

Reis — Kaıbul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

On altıncı bap 
I - Cezaî hükümler 

Alacaklısını zarara sokmak kastile mevcudunu eksil
ten borçluların cezası 

MADDE 331 — Haciz yolile takip olunan borç
lu alacaklısını zarara sokmak maksadile mallarını ve
ya bunlardan bir kısmını, mülkünden çıkararak, telef 
ederek veya kıymetten düşürerek hakikî surette, ya
hut gizliyerek, muvazaa yolile başkasının uhdesine 
geçirerek veya aslı olmıyan borçlar ikrar ederek 
sunî surette mevcudunu eksiltir ise aleyhinde aciz 
vesikası istihsal eden alacaklının vaki olacak şi
kâyeti üzerine tetkik mercii tarafından üç aydan 
üç seneye kadar hapis ile cezalandırılır ve zararın 
miktarına göre türk ceza kanununun 522 nci mad
desi hükümleri dahi tatbik olunur. 

Borçlunun lehine bu hareketlere bilerek yardım 
ve iştirak eden kimseler Türk ceza kanununun 
(65) inci maddesi delâletile ;bu maddeye göre ceza
landırılır. 

Mahmut Esat B. (îzmir) — Reis Beyefendi, bu 
maddeye dair bir teklifim vardır. 

Reis — Efendim, ibu maddeye dair olan teklifi 
okutuyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
.331 inci maddenin tatbikmda, tetkik merciinin 

müddeiumuminin huzurile hüküm vermesini tek
lif ederim efendim. 

Mahmut Esat 
Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca

eli) — Efendim, tetkik merciinde müddeiumu
minin bulunması müşkülâtını nazarı dikkate alı
yoruz. Yalnız ceza ağır olmak itibarile mehaki-
mi umumiyeye gitmesi muvafık olur. Maddenin 
sekizinci satırındaki ( tetkik mercii tarafından ) 
ibaresinin tayyı lâzımdır. 

Mahmut Esat B. (îzmir) — Peki ka'bul ediyo
rum. Muvafıktır efendim. 

Reis — O halde maddevi ( tetkik mercii tara
fından ) ibaresinin tayyı ile reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aczine kendi fitile sebebiyet veren veya vaziyeti
nin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 

MADDE 332 — Haciz yolile takip olunan borç
lu, adet üzere teeviz edilemiyecek bir hiffetle 
hareket ederek veya haddinden ziyade masraflar 

f-yaparak yahut ücretli talih oyunlarına veya basi
retsizce spekülâsyonlara girişerek yahut işlerinde 
ağır ihmallerde ıbulunarak aczine kendi filile se
bebiyet verir yahut vaziyetinin fenalığını bildiği 
halde o gibi hareketlerle bu fenalığı ağıriaştırır-
sa o borçlu hakkında aciz vesikası istihsal eden 
alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mercii tara-
frndan on beş günden altı aya kadar hafif hapis 
ile cezalandırılır. 

Borçluyu fazla borç altına girmeğe veya ta
lih oyunile spekülâsyonlarda bulunmağa sevket-
miş yahut ağır faiz almak suretile zâfından isti
fade etmiş olan alacaklı bu şikâyet hakkına malik 
değildir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Maddedeki (ücret
li) kelimesi, (cüretli) olacaktır. (Ü) harfinin 
yeri değişecektir. 

Reis — Böylece tashih ediyoruz efendim. 
Bu maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

İflâs ve konkordato işlerinde hususî menfaat 
temin edenlerin cezası 

MADDE 333 — Her kim iflâs bürosu veya 
idaresi yahut bir alacaklının veya alacaklılar top
lanmasındaki mümessilinin reyini yahut konkor
datoya muvafakatini kazanmak için ona hususî 
bir menfaat temin veya vadederse cumhuriyet 
müddeiumumiliğince yapılacak takibat üzerine 
altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

Kendisine menfaat temin veya vadettiren ala
caklı yahut mümessili de ayni ceza ile cezalandı
rılır. 

îflâs bürosu veya idaresi azası hakkında bu 
ceza beş seneyi geçmemek üzere iki kat olarak 
hükmolunur. 

Reis —• Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Konkordatoda salahiyetli kimseleri hataya 
düşüren borçlunun cezası 

MADDE 334 — Konkordato mühleti istihsal 
etmek veya konkordatoyu tasdik ettirmek için 
hakikate muhalif hesap veya bilanço göstererek 
malî vaziyeti hakkında alacaklıları, komiseri veya 
salahiyetli memuru hataya düşüren borçlu alâka
lının tetkik merciine vaki olacak müracaatı üzeri
ne üç aydan bir seneye kadar hafif hapis ile ceza
landırılır. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
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Kiracının cezalandırılacağı haller 
MADDE 335 — Üzerlerinde kiralıyanın hapis 

hakkı tanınmış ve 270 inci madde mucibince def
teri yapılmış eşyayı kaçıran veya gizliyen borçlu 
ile tahliyesi emrolunan yeri kiralryana zarar ver
mek maksadile işgal ettiren şahıs türk ceza kanu
nunun (276) ncı maddesine göre cezalandırılır. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Müflisin inallarını vermiyenler hakkındaki 
cezalar 

MADDE 336 — Müflisin mallarını ellerinde 
bulunduran veya müflise borçlu olan üçüncü şahıs
lar iflâsın açıldığına dair ilâna muttali oldukları 
tarihten itibaren bir ay içinde makbul bir maze
ret olmaksızın o malları iflâs idaresi emrine ver
mezler veya borçlarını bildirmezlerse tetkik mer
ciince elit liraya kadar hafif para eezasile ceza
landırılırlar. 

Reis — Kabul edenler ... Etini yeni er ... Kabul 
edilmiştir. 

Mal beyanı için gelmiy enlerin , ve beyanatla bulun-
mıyanların ve istenen malı teslim etmiifen

lerin eczası 
MADDE 337 — Müddeti içinde beyanda bulun

mak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gel-
miyen veya yazı ile beyanda bulunmıyan borçlular
la 76 ııcı maddenin son fıkrası hükmüne ve 162, 
209, 216 ncı maddeler hükümlerine muhalefet 
eden borçlu veya müflis icra dairesinin veya iflâs 
idaresinin vereceği müzekkere üzerine tetkik mer
cii tarafından bir aya kadar hafif hapis eezasile 
mahkûm edilir. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — Reis Beyefendi, memurların hap-
sen tazyikten istisnaları hakkındaki hüküm Heye
ti Celile tarafından kaldırıldı. Binaenaleyh «76 ncı 
maddenin son fıkrası hükmüne» kaydinin tayyı lâ
zımdır. 

Reis — O halde madde, « bulunmıyan 
borçlularla 162, 209, 216 ncı.. maddeler hükümle
rine » diye devanı edecek. 

Maddeyi bu tay ile kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası 
• MADDE 338 — Bu kanuna göre istenen beyanı 
hakikate muhalif surette yapan kimse bu yüzden 
zarara uğrıyan alacaklının şikâyeti üzerine tetkik 
mercii tarafından bir aydan bir seneye kadar ha
fif hapis ile cezalandırılır. 

Elinde aciz vesikası olan alacaklı yaşayış tarzı
na göre borçlusunun halile mütenasip ödemede bu
lunmamasını, biline.rn.iyen kazancını ketmederek 
veya malik olduğu geçim membaından borcuna 
karşı mümkün olabilecek /bir şey ayırınıyarak ken
disinin "zararını devam ettirdiğini iddia ile tetkik 

merciine şikâyet edebilir. 
Merci borçlunun yaşayış tarzından bu iddianın 

haklı olduğuna kanaat hâsıl ederse hakikate mu
halif beyanda bulunmuş addile dorçluyu birinci 
fıkraya tevfikan cezalandırır. »Şu kadar ki alacaklı
nın muvafakati veya borçlunun müracaatı üzerine 
tetkik merciinin haille mütenasip olduğunu takdir 
ve tayin edeceği miktar üzerinden ödemede bulu
nacağını taahhüt eden borçlu hakkında hükmolu-
nan cezanın infazı talik olunur. Makbul sebep ol
maksızın bu taahhüdün ihlâli halinde cezanın infa
zı »bir daha talik edilmez. 354 üncü madde hükmü 
mahfuzdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdu 
bildirmiyen borçlunun cezası 

MADDE 339 — Sonradan kazandığı malları 
veya kazancında ve gelirinde vaki tezayütleri 
bu kanun mucibince bildirmeğe mecbur olan 
borçlu makbul bir mazereti olmaksızın yedi gün 
içinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya 
şifahî surette bildirmezse bu mal veya kazancı 
asıl veya bedel itibarile mevcut olduğu takdirde 
beş günden bir aya kadar ve mal veya kazancını 
asıl veya bedel itibarile makbul bir sebep olmak
sızın elden çıkarmışsa on beş günden altı aya 
kadar hafif hapis ile cezalandırılır. 

Bu cezalar alacaklının şikâyeti üzerine tetkik 
mercii tarafından hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Borçlunun Ödeme şartını ihlâli halinde ceza 
MADDE 340 — 111 inci madde mucibince veya 

alacaklının muvafakatile icra dairesinde karar
laştırılan borcu ödeme şartını mıakbııl bir sebep 
olmaksızın ihlâl eden borçlu, bu yüzden zarara 
uğrıyaıı alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mer
cii tarafından bir aya kadar hafif hapis ile ceza
landırılır. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çocuk teslimi enirine muhalefetin cezası 
MADDE 341 — Çocuk teslimi hakkmdaki ilâ

mın icrası sırasında çocuğu gizliyen veya ilâmm 
icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fi
illere ibilerek iştirak edenler, lehine hüküm ve
rilmiş olan kimsenin şikâyeti üzerine tetkik mer
cii tarafından bir aya kadar hafif hapis cezasına 
mahkûm edilirler. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İcra dairesince teslim edilen gayrimenkul veya 
gemiye tekrar girenlerin cezası 

MADDE 342 — İcra dairesi marifetile alacak
lıya veya alıcıya teslim edilen bir gayrimenkul 
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veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar 
giren borçlu tetkik mercii tarafından türk ceza 
kanununun (309) uncu maddesi mucibince umu
mî hükümler dairesinde cezalandırılır. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

S0 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet 
edenlerin cezam 

MADDE 343 — Yalnız kendisi tarafından ya-
.pılacak olan bir işin yapılması veya bir işin ya
pılamaması yahut bir irtifak hakkının tahmili 
veya kaldırılması hakkındaki ilâm hükümlerine 
makbul mazerete müstenit olmıyarak muhalefet 
öden borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kim
senin şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafından 
bir aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edi
lirler. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Nafaka hükmünü ifa etmiyenlerin cezası 
MADDE 344 — Nafaka vermeğe mahkûm olup-

ta ilâmda gösterilen ödeme şartlarına riayet et
miy en borçlu alacaklının şikâyeti üzerine tetkik 
mercii tarafından bir aya kadar hafif hapse mah
kûm edilir. Cezanın infazından sonra işliyecek 
nafaka hakkında ayni hüküm cereyan eder. 

Ancak borçlu nafakanın kaldırılması veya 
azaltılması hakkında dava açmışsa bu madde 
hükmünün tatbiki muhakemenin neticesine bıra
kılır. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hükmî şaJıısların muamelelerinde kimlerin ceza 

göreceği 
MADDE 345 — Bu kanunda yazılı suçlar, 

hükmî bir şahsın idare veya muamelelerini ifa 
Birasında işlenmiş ise ceza o hükmî şahsın mü
dürlerinden, mümessil ve vekillerinden, tasfiye 
memurlarından, idare meclisi reis ve azasından 
veya murakıp ve müfettişlerinden fili yapmış 
olan hakkında hükmolunur. 

Zikrolunan suçlar, kollektif veya komandit 
şirketlerden birinin muamelelerini ifa sırasında 
işlenmiş ise ceza-, fili yapmış olan şerik hakkın
da hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cezaların tecil edilmemem ve davaların 
birleştirihnemesi 

MADDE 346 — Kanunun bu babında yazılı 
cezalar tecil edilmez. 

Tetkik merciinin salâhiyetine giren ceza dava
ları diğer mahkemelere ait olan davalarla birleş
tirilemez. 

Ancak katileşen cezalar infaz sırasında içtima 
kaidelerine göre birleştirilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müruru zaman 
MADDE 347 — Şikâyet hakkı, suçun vuku

una ıttıla tarihinden üç ay ve her halde vukuun
dan bir sene geçmekle düşer. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Salâhiyet 
MADDE 348 — Ceza hususlarında salahiyetli 

tetkik mercii icra takibinin yapıldığı yerdeki m er
cidir. 

Reis — Kabul odenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Muhakeme usulü 
MADDE 349 — Şikâyet istida ile veya şifahî 

beyanla yapılır. İstidayı veya dava beyanını 
alan tetkik mercii duruşma için hemen bir gün 
tayin edip şikâyetçinin imzasını alır ve maznuna 
celpname gönderir. Şahit gösterilmişse o da celbo-
lunur. 

tki taraf tayin olunan gün ve saatte tetkik mer
ciinin huzuruna gelmeğe veya vekil göndermeğ 
mecburdurlar. İcabında merci tarafların bizzat ha
zır bulunmasını emredebilir. 

Maznun başka yerde ikamet ediyorsa istinabe 
yol ile sorguya çekilir. 

Maznun, şikâyeti alan veya istinabe edilen tet
kik merciinin huzuruna gelmez veya müdafi gön-
dermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülür
se zabıta marifetile getirilir. Bu suretle de bulun-
durulamazsa muhakeme gıyabında görülür. 

Şikâyetçi muayyen zamanda gelmez ve vekil de 
göndermezse şikâyet hakkı düşer. 

Gelmiyen şahitlere yapılacak muamele ile borç
lunun gıyabında verilen karara karşı eski hale ge
tirme talelbi hakkında ceza muhakemeleri usulü 
kanununda yazılı hükümler tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Duru-şm a 
MADDE 350 — Tetkik mercii iki tarafı ve de

lillerini dinler ve gerek tarafların gerek şahitlerin 
ifadelerini duruşma zaptına geçirir. 

Cumhuriyet müddeiumumisi hazır bulundurul
maz. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Tahkikat 
MADDE 351 — Şikâyetçi istida veya tavanın

da göstermiş olduğu delillerle bağlıdır. 
Maznun müdafaası için tahkikatın tevsiini an

cak bir kere istiyebilir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
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Karar 
MADDE 352 — Tetkik mercii iki tarafın ifa

delerini ve bütün delillerini ve iddia ve müdafaa
larını dinledikten sonra nihayet beş gün içinde ka
rarını verir ve hulâsasını Cumhuriyet müddeiumu
misine bildirir. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — «İnfaz için» kaydi silinecektir. Ha
ta savap cetvelinde infaz için diye tashih edilmişti. 
Şimdi «infaz için» cümlesi kalkacaktır. 

Mahmut Esat B. (İzmir) — Reis Beyefendi, bir 
sual sormak isterim. Niçin Cumhuriyet müddeiu
mumiliğine bildiriliyor? Lütfen izah buyursunlar. 

Zapta geçsin için arzediyorum. 
Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 

B. (Kocaeli) —Cumhuriyet müddeiumumisi bir ke
re hükmü infaz ile mükelleftir. Bundan sonra gele
cek maddeye göre, verilen hükümlere karşı temyiz 
hakkına malik olduğu için bu salâhiyetini istimal 
etmesine yarar. 

Mahmut Esat B. (İzmir) — Teşekkür ederim. 
Reis — O halde maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Temyiz 
MADDE 353 — Tetkik merciinin kararı tefhim, 

veya tebliği tarihinden beş gün içinde maznun ve 
şikâyetçi ve Cumhuriyet müddeiumumisi tarafın
dan temyiz olunabilir. Bu tebliğin maznunun za
tına .yapılması şarttır. 

Temyiz, istida veya tetkik merciine zaptettiri-
lecek şifahî beyanla olur. Depo ve lâyiha aranmaz. 

İstida veya beyan üzerine evrak hemen temyiz 
mahkemesine gönderilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Davanın ve cezanın düşmesi 
MADDE 354 — Kanunun bu babında yazılı suç

lardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi 
feragat eder veya borcun itfa, edildiği sabit olursa 
dava ve bütün neticelerile beraber ceza düşer. 

Ancak kendi temyizi neticesinde haksız çıkan 
borçlunun birinci fıkrada yazılı hallerde yalnız 
cezasının yarısı düşer. 

Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — Efendim, encü
men muvafakat ederse bu maddedeki son fıkra
nın kaldırılması lâzımdır. Çünkü burada alacak
lının hakkı mevzubahstir, mahkeme hükmetsin, 
tetkik mercii hükmetsin, alacaklı alacağını aldım, 
şikâyetten fariğ oldum dedi mi kurtuluyor. Tem
yize gitmişse ne değişiklik hâsıl oluyor, bu bir. 
ikincisi temyize gittiği takdirde ceza vermek 
mecburiyeti varsa borçlu borcunu ödemek sureti-
le alacaklının hakkını ıskata engel olur. Bunun 
sebebi nedir? 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Efendim, bu haksızlığını bildiği halde lüzumsuz 
sebeplerle mahza işi tavik için temyiz tarikini ih

tiyar etmemek için konmuş bir müeyyidedir. Fa
kat orada hüküm tasdik edilirse cezanın düşmesi 
meselesi yarısına indirilmiştir ki fena bir hüküm 
değildir. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Temyizden çı
kan netice muhakkak adaleti göstermez. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Adaleti beşeriyenin son sözünü orası söyler. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Burada esas; 
hakkı şahsidir, alacaklının temini noktasından da 
teklifi yazıyorum. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Bir noktanın tamamile tavazzuhu lâzımdır. Bu 
bizim için bir prensip meselesidir. Hakkı şahsî 
cezayi tahrik için konmuş esastır. Verilen cezada 
hukuku amme nazarı dikkate alınmış, mesele 
prensip üzerine istinat ettirilmiştir. 

Yoksa büsbütün şahsî bir mesele telâkki eder
sek zannederim ki hapis usulünden farkı kalmaz. 

Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — Birinci fıkrada
ki maksatları nedir? Yani hakkı şahsî olarak hük-
medilmişse şikâyet mi mevzubahstir? Borcun it
fası üzerine kurtulmak var mı, yok mu? 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Efendim, kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında söz söylerken uzun 
uzadıya izah edilmiş ve esbabı mucibe mazbata
mızda da tafsilen yazılmıştır. Binaenaleyh türk 
ceza kanununun umumî esasları içerisinde de, 
her hangi bir suçun tesiratı itibarile bazı halde 
sukutu mevuzubahstir. Burada bunu ihtiyar et
mek dolayısile borç için hapis şekline teşmil et
tirmeyi icap ettirmez. 

Reis — Anladığıma göre Hüsnü Bey son. fık
ranın tayyım teklif ediyorlar. Bunu reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

On yedinci bap 
Hususî hükümler 

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul 
MADDE 355 — Devlet işlerinde veya hususî 

müesseselerde bulunan borçlu memur veya müs
tahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için 
icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanunî 
muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun 
maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde 
bildirmeğe ve borç bitinciye kadar icra dairesi
nin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif 
edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar. 

Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde 
yahut başka bir şubeden maaş almağı mucip ola
cak surette vukubulacak tebeddülleri ve hizmeti
ne nihayet verildiği takdirde bu keyfiyeti de malme-
muru veya daire âmiri yahut hususî müessesele
rin kanunî muhatapları derhal icra dairesine bil
dirmeğe ve ikinci halde haciz muamelesinden a 
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şube veya âmirini haberdar etmeğe mecburdur . 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
«edilmiştir. 

Yukarıdaki maddeye riayet etmiyenler hakkında 
hükümler 

HADDE 356— Yukarıdaki madde hükümlerine 
riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk va
sıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden 
hüküm, alınmasına hacet kalmaksızın icra daire
since maaşlarından veya sair mallarından alınır. 

Bünlarm borçluya kanun hükümleri dairesinde 
rüeu hakkı vardır. Yukarıki madde hükümlerine 
iiayet etmiyen her hangi bir memur veya âmir 
hakkmda istenecek malûmatın icra dairesine he
men verilmesi bunların mensup olduğu dairenin 
Vazifesidir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Bu maddede (yuka
rıki madde hükümlerine riayet etmiyen.. ) diye 
bgşlryan kısmı müstakil bir fıkradır. Binaenalyh 
satır başı olması lâzımdır. 

Beis — Peki efendim, satırbaşı olsun. Satırbaşı 
olmasmı da reye koyacak değiliz ya. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet müddei umumiliğince takip 
MADDE 357 — İcra dairesince kanuna göre 

yapılan tebliğ ve. emirleri derhal yapmağa ve neti
cesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe 
alâkadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde 
tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait oldu
ğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın 
'Cumhuriyet müddeiumumiliğince doğrudan doğ
ruya takibat yapılır. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
-edilmiştir. 

Üçüncü şahsa bırakılan mallar 
MADDE 358 — Üçüncü şahıs icraca haczolu-

nup kendisine bırakılan malları icra dairesinden 
istendiği anda evvelki vaziyetinde iade ile mükel
leftir. 

Bu suretle eline bırakılan malların kendisine 
atfolunamıyacak bir sebepten dolayı telef veya 
riyamı ispat edemiyen üçüncü şahıs hakkında ce
za takibinden başka evvelce tesbit edilmiş olan 
kıymetler, hükme hacet kalmaksızın icra dairesin
ce resen tazmin ettirilir. 

Bu kıymetleri tazmin ile mükellef olanlar, icra 
dairesinin bu baptaki talep ve kararma karşı tet-
İrik merciine, 16 ncı maddede tayin edilen müd
det içinde şikâyette bulunabilirler. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
•edilmiştir. 

İcra dairelerinin muhabereleri 
MADDE 359 — îcra memurları yaptıkları mu

ameleden dolayı her daire ve makam ile doğrudan 
«doğruya muhabere edebilirler. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Haczedilen malların istinabe suretüe satışı 
MADDE 360 — Haczedilen mallar başka bir 

yerde bulunduğu takdirde satış, istinabe suretile 
yapılır. Artırma ve ihaleye mütedair ihtilâflar 
istinabe olunan icra dairesinin tâbi bulunduğu tet
kik merciince hallolunur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Fazla verilen paranın gen alınması 
MADDE 361 — icra dairelerince borçludan 

fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği ya
hut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu 
hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

.Emanetler hakkında müruru zaman 
MADDE 362 — îcra veznesine tevdi yahut da

irece tahsil olunan para veya icra muamelesi sebe-
bile hıfzedilmekte olan eşya tevdi veya tahsil ya
hut hıfız tarihinden itibaren on seneye kadar alâ
kadarları tarafından müracaat olunmazsa talep 
hakkı Hazine lehine düşer. " 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. .Kabu l 
edilmiştir. 

Son maddeler 

• Suiniyetle temyiz halinde olunacak muamele 
MADDE 363 — icra kararlarının, muamelele

ri uzatmak gibi suiniyetle temyiz edildiği anlaşı
lırsa hukuk usulü muhakemeleri kanununun 422 
nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Temyiz 
MADDE 364 — Bu kanuna göre temyiz edi

len takip hukukuna müteallik kararlarla tetkik 
mercilerinin cezaya müteallik hükümleri bir reis 
ve iki azadan terekküp edecek (temyiz icra da
iresin) de tetkik edilir. 

Tetkikat temyiz edilen karardan evvel tetkik 
merciince verilmiş ve esasa müessir bulunmuş olan 
kararlara da teşmil edilir. 

Temyiz tetkikatı bir hafta içinde katî surette 
karara bağlanır. 

Temyiz icra dairesinin kararma karşı ısrar ve 
tashihi karar caiz değildir. 

Alâkadarlardan biri ister ve ücretini verir ya
hut gönderirse kararın hulâsası telgrafla mahal
line bildirilir. 

Adlice E. İM. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Bu maddenin 4 üncü madde ile alâkası vardır, 
onun için tehiri lâzımdır. 
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Beis — 0 halde 364 üncü maddeyi gediyoruz 

efendim. 

Borçlunun mevcudu hakkında malûmat t:ermek 
mecburiyeti 

MADDE 365 — İcra ve iflâs dairelerinin borç
lunun mevcuduna dair istiyeceği bütün malûmatı 
hakikî ve ihükmî her şahıs derhal vermeğe ve ta
lep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecbur
dur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Adliye E. [M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
366 neı maddenin dahi tehiri lâzımdır. 

Reis — O halde 366 ncı maddeyi de geçiyoruz. 

cezaî hükümler 
MADDE 367 — Cezaî hükümlerin şümul dai

resi türk ceza kanununun ikinci maddesi hüküm
lerine tâ'bidir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . , . Kabul. 
edilmiştir. 

Adliye E. !M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
Muvakkat maddeye bir fıkra ilâvesi ihtimali var
dır. Bundan sonra gelenler de formül maddeler
dir. Encümendeki diğer maddeleri de tesbit et
tikten sonra birlikte vereceğiz. 

Reis — Peki efendim. O halde kanunun bitme
mesi ihtimaline binaen pazar günü de içtima edil
mesi için karar alınmıştı. Şimdi buna lüzum kal
mamıştır. Münasip görürseniz taamülümüz veçhi
le pazartesi günü toplanalım (Muvafık sesleri). 

ismail Kemal B. (Çorum) 331 inci maddede 
« tetkik mercii tarafından » ibaresi kaldırıldı. Bir. 
vazifeyi kim görecektir"? 

Reis — Bu iş tabiatile a il olduğu mahkeme ta
rafından görülecektir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de kalmamıştır. Pazartesi günü saat 14 te top
lanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika müttehit Hükümetleri arasında münaklt 
ikamet mukavelenamesinin tasdikına mütedair kanuna verilen reylerin 

neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Al iMün i fB . ^ 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yasar B. % 

Amasya 
Esat B , , ;• ̂  ' 

Aza adedi 317 
Reye iştirak edenler : 159 

Kabul edenler : 159 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler . 1 5 7 
Mûnhaller : 1 

/Kabul edenler] 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B, 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Balıkesir „f 

Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük Bâ 

Memet Cavit B s 

Muzaffer B. 

Pertev Etçi B. 
VasfiMemetB. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Calip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B 
Talât B s 

Ziya B. 
Çorum 

Bekir Karamemet B . 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
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IMünir B. ^ 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum, 
Asım B. 
Aziz B. 

J ) r . Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
R«şit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş, 
Kâzım B.. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

^Şevket B. 
İçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

IstanUuI 
.Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 

Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

izmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 

Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B, 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B: 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Fa ikB . 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. * 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 

Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. }% 

Stvas 
İsmail Memet Bâ 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B . 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Jİuşen Eşref B. *&•'* 

[Reye iştirak etmiyenler J 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B s 

Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydvn 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
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Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. ( Es. ) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. Â.) 

Büccîk 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rrfkı B. 
Hasan Cemil Ba 

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 4» -d 

Canlan 
Rifat B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (1. A.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 
Şeref B. M..':': 

Elâziz 
Fasıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mcmduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Ântep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Münir B, 
Şevket B. 

Gilmnşane 
Hasan Fehmi B. 

Halcâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Easirn B. 
Aiâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasfi B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Memet Nazif B3 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Velet. B. 
Kayseri 

Reşit B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B.. 
Kırşehir 

Hazım B. 
Komeli 

AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kemal Zaim B. 
Refik B. 
S i m B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. ( Bş. V. ) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. A.) 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avııi B t 

Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğ4e 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B„ 

Bize 
Akif B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Zühtü B. 

Sürt ' 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü Bi 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şcbin Karahisavr 
ismail B. 
Sadri Maksudi Bv 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ: 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim Bl 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik Bı 

Trabzon 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (Rs. V. ) 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Hükümeti arasında münakit ikamet mukave

lenamesinin tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adayuı 
Ali Münif B. 

Afyon Karahisar 
A l i B . ^ \ 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B, 
Haydar B. 
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Sıra No 90 a ilâve 
Türkiyede ecnebi tabaas* tarafrndan yapılması memnu olan 

sanatlar hakkında 1/70 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat encümeni mazbatası 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. , , - . . ' ; Ö ; * ? . : ;*: . ' 
İktisat encümeni 1 -VI - 1932 

Karar No. 34 .-• - t - j • • • • ' ' » ' < - < ^ •, , 
#.ws No. 1/70 ' " "' i i * ? ' j ' : - î " ? '' : 

Yüksek Reisliğe 
Yeniden tetkik edilmek üzere encümenimiz tarafından talep edilip Heyeti umumiyenin 

9 - V - 1932 tarihli 45 inci inikadında iadesi takarrür eden Türkiyede tebaayi ecnebiye 
tarafndan icrası meımnu sanatlar hakkındaki kanun lâyihası Dahiliye vekili ve Hariciye vekâleti ve
kili Şükrü Kaya. Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Evvelki mazbatamızda arzolunan sebepler dolayısile esas itibarile lâyihayı musip gören ve mem
leketimiz için faydalı ve lüzumlu bulunduğunakani olan encümenimiz lâyihanın unvanını Adliye 
encümenince tesbit edilen şekilde kabulüne karar vermiştir. 

Bu lâyihanın tanziminde takip edilmesi lâzımgelen esasatın Adliye encümeni mazbatasında dahi 
yazılı olduğu gibi az bilgi ve mümareseye ve az sermayeye muhtaç olan ve binaenaleyh vatandaşlar 
tarafından yapılması pek kolaylıkla mümkün bulunan sanat ve mesleklerle memleketin emniyeti ile 
alâkadar olabileceklerin vatandaşlara hasır ve tahsisinden ibaret olduğuna göre encümenimiz lâyi
haya, talip ve saliki çok olan ve işsizliği tevlit edebilecek bulunan bu gibi sanat ve meslekelerin 
tadadı olarak konmasının ve ileride lüzum görülürse diğerleri hakkında da üçüncü madde mucibince 
verilmiş olan salâhiyetin Hükümet tarafından istimalinin halihazır vaziyet ve ihtiyaeatımız noktai 
nazarından daha muvafık olacağını derpiş ederek Adliye encümeninin birinci maddesinin (A fık
rasını ona göre tadil etmiş ve bu lâyihada sayılı olmıyan sanatların ecnebiler tarafından yapılması 
memnu olmadığı tabiî bulunduğundan (B) fıkrasındaki musikî ve ve dans muallimliği ve metro-
tellik ve saire gibi cümleler zait görülerek tayyedilmiştir. 

Kanunu mahsuslarile ecnebilere memnu olan sanat ve mesleklerin bu lâyihada da zikri lüzumsuz 
görüldüğünden ikinci maddenin tayyi tensip edilmiş ve binnetiee diğer madde numaralarında da taş
lı ihat icrası zarurî görülmüştür. 

Tatbikatında müşkülât görüleceği anlaşılan üçüncü maddenin yerine Hükümetin teklif ettiği 
ikinci maddenin yalnız «A» ve «B» fıkralarının konmasını ve yakında Heyeti Celileye arzedilecek 
olan telsiz telefon ve telgraf kanun lâyihasile «O» fıkrasının hükmü temin edilmiş olacağından bu 
fıkranın da tayyi münasip görülmüştür. 

Beşinci maddenin «A» ve «B» fıkraları kanunu mahsus ve imtiyaz şartnamelerine tâbi olduğundan 
bu lâyihada da tekrarlarına lüzum görülmiyerek maddeden tayyedilmiş ve son fıkra dördüncü 
madde olarak yazılmıştır. Lâyihanın 1931 ağustosunda meriyetten kalkan Lozan ikamet mukavelena
mesinin hitamından evvel Meclisi Âliye arzedilmiş olması dolayısile vazedilmiş olan bir hükmün ip
kasını lüzumlu görmiyen encümenimiz altıncı maddenin son fıkrasının tayyile beşinci madde olarak 
yazılmasını tensip eylemiştir. 

Diğer maddelerin ise Adliye encümeninin tadil ve teklifi veçhile kabulüne ve yalnız yukarıda 
dahi arzedildiği veçhile ikinci maddenin tayyi dolayısile madde numalannda tashihat icrasına karar 
verilmiştir. 
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Sadettin A. Haindi Nuri 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde aşağıda gösterilen sanat ve hizmetler münhası
ran Türk vatandaşları tarafından yapılır. Bu sanat ve hizmetlerin Türk tabiiyetinde ol.miyanl.ar 
tarafından yepılması memnudur. 

A) Ayak satıcılığı; çalgıcılık; fotoğrafçılık; mürettiplik; simsarlık; elbise kasket ve kundura 
imalciliği; borsalarda mubayaacılık; Devlet inhisarına tâbi maddelerin satıcılığı; seyyahlara ter
cümanlık ve rehberlik; inşaat, demir ve ahşap sanayi işçilikleri; umumî nakliye vesaiti ile su 
ve tenvir ve teshin ve muhabere işlerinde daimî ve muvakkat işçilik; karada tahmil ve tahliye 
işleri; şoförlük ve muavinliği; alelûmum amelelik; her türlü müesseselerle ticarethane, apartıman, 
han, otel ve şirketlerde bekçilik, kapıcılık, odabaşılık; otel, han, hamam, kahvehane, gazino, dan-
sink ve barlarda kadın ve erkek hizmetçilik ( garson ve servant ) ; bar oyuncu ve şarkıcılığı. 

B) Baytarlık ve kimyagerlik, 
MADDE 2 — İcra Vekilleri Heyeti kararile ruhsatı mahsusa ita kılınnıadıkça aşağıda, sayılan 

sanatlar ecnebiler tarafından icra edilmez: '., „ 
. i l « 4 

A) Tayyare makinistliği ve pilotluğu, 
B) Devlete veya vilâyetlere merbut müessesat veya belediyeler ile bunlara merbut tesisat hiz

metleri. 
MADDE 3 — Bu kanunda Türk vatandaşlarına tahsis edilmemiş olan sanat ve hizmetlerin 

ecnebi tebaası tarafından icrası icabında İcra Vekilleri Heyeti kararile menolunabilir. 
MADDE 4 — Aşağıdaki hizmetlerde istihdam olunan ecnebiler bu kanun hükmünden müstes

nadır. 
Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bulunan ecnebi Devletlerin sefarethane ve konsoloshanelerinin 

kapıcıları, ve emirlerindeki nakliye vasıtalarım sevk ve idare eden kendi veya diğer bir ecnebi 
Devlet tabiiyetindeki işçiler . 

MADDE 5 — Bu kanunun neşri tarihinde Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmet
leri yapmakta olan ecnebiler kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay içinde işlerini terketmeğe 
mecburdurlar. 

MADDE 6 — Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetleri 5 inci maddede tayin olu
nan müddetin hitamından sonra icra eden ecnebiler mahallî en büyük mülkiye memurunun em-
rile fîlen sanat ve hizmetlerinden menolunmakla beraber tanzim edilecek zabıt varakasile sulh 
mahkemesine verilir ve on liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

MADDE 7 — Türk vatandaşları hakkında idarî ve kanunî kayıtlar koyan ecnebi Devletlerin 
tebaası Türkiyede yapabilecekleri sanat ve hizmetlerin icrasından İcra Vekilleri Heyeti kararile 
menolunabilir . 

MADDE 8 — Vilâyet ve kaza merkezi olmıyan mahallerde ecnebilerin dükkân açması mem
nudur. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur . 
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