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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak icra ve iflâs j 
kanun lâyihasının encümene havale çdilen bazı madde-1 
lerinin tetkikatmm henüz ikmal edilmediği bildirildik
ten ve gayrimenkullerin satış muamelesi hakkındaki tek
lifi kanuninin İktisat ve Adliye encümenlerinde müş- j 

Tezkereler 
1 — Yüksek mektep mezunu Devlet memurlarından 

11 inci dereceden aşağı vazifelerde bulunanların 11 inci 
dereceye geçmelerinin terfi mahiyetinde olup olmadığı
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Bütçe encü
menine) 

2 — Barut ve mevaddı infilâkiye meselesine ait ev
rakın gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit encümene) 

Mazbatalar 
3 — Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 1932 

senesi bütçesine 50 000 liralık tahsisat konulmasına da
ir 1/270 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

4 — Büyük Millet Meclisinin kânunuevvel 1931: şu
bat 1932 ayları hesabatı hakkında 5/12 numaralı Mec-

Reis — Meclis inikat etmiştir. 1 
Efendim, ruznameye başlamazdan evvel, ba

rut işlerindeki suiistimale ait? geçen gün Meclisi 
Âliye geldiğini arzettiğim evrakın ne suretle mu
ameleye tâbi tutulması lâzımgeldiğini tesbit et
memiz icap ediyor. Bu evrak berayi tetkik Muh
telit encümene verilecektir. Çünkü, bu evrak 
mahkemeden Meclisi Âliye gelmiş ve bir mebus 
arkadaşımızın ifadesinin alınmasına lüzum göste
rir mahiyette bulunmuş olduğundan, tahkikat 
yapılmasına karar verilmezden evvel, masuni
yeti teşriiye noktai nazarından, meselenin Müh-1 

Reis — Efendim, Şimdi ruznameye geçiyoruz. 
İcra ve iflâs kanununun müzakere edilecek mad
deleri henüz tabedilmemiştir. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca-

tereken tetkiki kabul olunduktan sonra perşembe günü 
toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Kefet Kuşen Eşref II. Rüştü 

üs hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (Ruzname
ye) 

5 — Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/331 ve Devlet memur
ları maaşatınm tevhit ve teadülüne dair kanuna bir mad
de tezyili hakkında 1/381 numaralı kanun lâyihaları ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

ı 6 — Pansiyon kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra 
tezyili hakkında 1/228 numaralı kanun lâyihası ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — Tapu harçları kanununa müzeyyel 1/314 numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

8 — Tapu sicilli muhafaza teşkilâtına dair 1/300 nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

I telit encümen tarafından tetkiki icap ediyor.. 
Diyoruz ki, Muhtelit encümen, bu işi evvelâ 
masuniyeti teşriiye noktai nazarından tetkik et
sin, bir de cürmün taallûk ettiği hususun vekil
liğe ait veya onun işlerinden hariç olup olmadı
ğını meydana çıkarsın.. Şayet mesele vekilliğe 
taallûk eder mahiyette ise Meclisi Âliye bu yol
da malûmat versin. Ondan sonrada Meclisi Âli 
göreceği lüzum üzerine keyfiyeti ya Divanı âliye 
tevdi eder veya etmez. Bu sebeple encümenden 
rica ederim, derhal vazifeye başlasınlar, mese-

1 leyi intaç etsinler. 

eli) — Efendim, şimdi gelecektir. 
Reis — O halde onu, geldiği zaman müzakere 

ederiz. Ruznamenin sair maddelerine geçiyoruz. 
efendim. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R I N C Î CELSE 
Açılma saati : 14,40 

Reis — Kâzım Paşa 

Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR ), Avni Boğan B. ( YOZGAT ) 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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1 — Artinoğlu paronak ve Ohanisoğlu kuyucu 

Kimisin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 3/188 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası [l] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 — Ispartanın Senirkent nahiyesinin lleköp 
köyünden Hasanoğlu Bakinin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/175 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mıazbatası [2] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 — Estern telgraf kumpanyasile münakit mu
kavelenin feshi ile (İmperial and international com-
monications limited) şirketi ile bir mukavele aktı 
hakkında 1/223 numaralı kanun lâyihası ve Dahili
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları [3] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Estern telgraf kumpanyasile münakit mukavele
nin feshi ile imperial and international com-

monicatians limited şirketi ile bir mu
kavele akti hakkında kanun 

MADDE 1 — Londrada kâin (Estern telgraph 
Company) ile münakit 1 mayıs 1927 tarihli mu
kavelenamenin feshi ve yine Londrada kâin 
(İmperial and international commonications limi
ted ) ile bir sureti merbut olan mukavelenamenin 
akti için Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, mad
delerden evvel cereyan eden müzakereler esnasında 
bazı sualler sorulmuştu. Bu gün izahat verilecekti? 

Reis — Bütçe encümeninin bu hususta yapılan 
mazbatası vardır, tevzi edilmiştir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Fakat geçen 
sefer Mersin mebusu Hamdi Beyin sorduğu sual
lere cevap verilmek üzere iken lâyiha Bütçe en
cümeninden talep edildi ve kaldı. Binaenaleyh bu 
günkü müzakerede cevap verilmek icap eder. 

Reis — Demek ayrıca cevap istiyorsunuz? o 
halde tekrar sual sorulsun, cevap verilsin. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Ayni sualleri 
tekapbül ediyorum ve izahat istiyorum. 

Reis — O halde tekrar sual sorunuz, zira geçen 
celsede sorulan sualleri bulmak için ayrıca o cel
seye ait zabıtları tetkik etmek lâzımdır. Zati âli
niz sual sahibi olduğunuz için tekrar sorabilirsiniz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Fakat Dahiliye 
vekili Bey de burada yoktur. 

Reis — Hükümet namına Maliye vekili Bey 

[1, 2, 3 ] 187, 189, 143 numaralı matbualar 
zaptın sonuna merbuttur. 

', cevap verebilir. 
ı Refik Şevket B. (Manisa) — Vekili aidinin bu-
' lunması lâzımgelir (Dahiliye vekili burada sesleri). 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, raportör Remzi Beydir. İzahat versinler. 

Bütçe E. Na. Remzi B. (Sivas) — Efendim, 
Bütçe encümeninin bu iş hakkındaki tekmil mü-
taleatı mazbatada arzolunanlardan ibarettir. O iti
barla bendeniz bir şey söylemeğe lüzum hissetme
miştim. Eğer Heyeti Celile arzu ediyorsa bu nıü-
taleaları tekrar etmek kabilinden arzederim. 

Emin B. (Eskişehir) — Nedir anlıyalım? 
Remzi B. (Devamla) — Efendini, Estern, kab

lo, telgraf şirketi ile 1 mayıs 1927 tarihinde Hü
kümetin aktettiği bir mukavele vardır. Bu Es
tern telgraf kumpanyası yine İtalyada kâin Mar-
koni şirketi ile birleşerek diğer bir kumpanya teş
kil emişlerdir. Bu kumpanyaya Emperial, Ant, 
Enternafyonal Kommünikasyon Limitet unvanını 
vermişlerdir^ Bu şirket Hükümete müracaat et
miş, kablo hakkındaki mukaveleyi feshedelim, 
bundan böyle muhaberatımızı telsiz ile yapalım 
demiş ve bunun için de İstanbul da kısa tulü me-
viçli olarak bir telsiz istasyonu tesisi lâzımgelmiş-
tir. Bununla Hükümet ıbir mukavele yapmış, şerait 
tesibit edilmiştir. Bu mukavelename mucibince İn
giliz şirketi Istanbuldaki bu istasyonlar için 
632 270 altın frank bedel istemiş ve Hükümetçe bit 
bedel muvafık ^görülmüştür. Sonra encümenimize 
geldi. Biz de mazbatada nıütaleatımızı arzettik. Bu
rada hulâsatan arzedeyinı: Bütçe encümeni eski" 
mukavelenin feshi ile yeni bir mukavele mucibince 
Istanbulda telsiız istasyonları inşasını faideli görJ 

inektedir. Bu fa ideler de bilıhassa şunlardır: şimdi
ye kadar memleketimizde İstem kumpanyasının 
iidare etmekte olduğu kablodan geçirilmek suretilb 
icra edilen muhaberat bundan böyl doğrudan doğ
ruya Hükümetin elinde bulunacak telsiz istasyon» 
lan tarafından idare edilecektir. Bundan sonra Hü
kümet o istasyonlara müstakili en ve tamamen sa
hip olacaktır. 

2 ııci faidesi: şimdiye kadar kablodan geçen 
telgraflardan mütevassıt memleketlerin kelime ba
şına aldıkları ücretler doğrudan doğruya Hükü
metle kumpanya arasında yarı yarıya taksim edile
cektir. Bu suretle Hazineye senevi 140 000 lira ka
dar varidat temin olunacaktır. Yalnız bu varidat-5 

tan bizim idarenin masrafının tenzili lâzımgeleeek-
tir. Bir mütehassısımızın söylediğine göre ibû;da 
tenzil edilince 90 000 lira kadar varidatı safiye ka
lacaktır. 

Üçüncü faidesi: îstern kumpanyası, mevcut 
kablo tesisatının memleketimize ait olan ve-imıka> 
kavelename projesinde gösterilen kısımlarım Hü
kümete bilâ'bedel terkedecektir ve Hükümet te-bu 
kablodan istifade edecek. Kendi elinde kendi ma
lı olarak kullanacaktır. Başlıca faydaları bunlara
dır (Kâfi sesleri). 

Emin B. (Eskişehir) — Bir sual soracağım efen
dim, kablo esas itibarile istimal edilmiyeeekbir 
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hale gelmiş. Bunu Hükümete terketmekle Hükü
metin bir faydası yok demektir. Ancak hâsılatın 
bir kısmı yan yarıya taksim edilmek kaydı var
dır. Sonra inşaat kaça çıkıyor ve bu ortaklık 
kae sene müddetle olacaktır? Hükümet kendi he
sabına bunu yapsaydı daha kârlı mı çıkardı, yok
sa böyle mi ckîha kârlıdır? 

Bütçe E. Na. Remzi B. (Sivas) — Efendim, bi
zim tetkik ettiklerimizi arzettim, tetkik edemediği
miz encümenin salâhiyeti haricinde kalan bir şey 
vardır ki zatı âlinizin buyurduğunuz bu kabloların 
istimal edilmiyecek bir halde bulunduğunu biz bil
miyoruz. Hükümet bunun hakkında izahat verir. 

Emin B. (Eskişehir) — Ortaklık hakkında sor
muştum. 

Remzi B. (Sivas) — Hükümetin kablodan işti
rak menfaati vardı. Eskiden de hisse alırdı. 

Emin B. (Eskişehir) — Yerilen imtiyaz kendi 
kendine tefessüh etmiştir. Kablolar şayanı isti
fade bir halden çakmıştır. 

Remzi B. (Sivas) — Bidayeten arzettim. Bütçe 
encümeninin mütaleaları mazbatada arzedilmiştir. 
Kablonun istifade edilmiyecek bir halde olduğunu 
biz bilmiyoruz. Teknik cihetlerinin cevabını yi
ne Hükümet verir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim, Remzi Bey Istern kumpanyası safahatı
nı ve mukaveleyi anlattılar. Bu mukavele evvel 
emirde Hükümetten, Maliyeden, Şûrayi devlet
ten ve Meclisi Âliden bu işle ihtisası malûm bulu
nan zevattan müteşekkil komisyonlarda tetkik 
edildikten sonra encümenimize geldi. Geçenler
de Hamdi Bey arkadaşımız bazı sualler sormuş
lardı. Bunun izahı lâzımdır. Şimdi de Emin 
Beyefendi sordular, evvelâ ona cevap vereyim. Or
taklık diye bir şey yoktur. Istern kumpanyası, 
kabloları tamamile Hükümete bırakmıştır ve bu 
koblolarm bir çok kısmı bundan beş sene evvel 
döşenmiş ve yeni bir haldedir ve elan istimal edil
mektedir. Bıraktığı kabloların heyeti umumiye-
sinin miktarı asgarî 50 bin lira olarak tahmin edil
mektedir. Yalnız bunların içerisinde kendisine 
bıraktığımız Kartal ile Bozcaada arasında bir tek 
kablo vardır. Bu kablonun da o kadar faidesi 
olmadığı için kendisine terkettik. Eskiliğinden 
dolayı belki kumpanya onu toplamıyaeaktır. Sonra 
ortaklık denilen bir mesele yoktur. Eskiden 30 sene 
müddetle imtiyaz verilmiştir. 

Bu şirket Emin Beyin dediği gibi kendi ken
dine tefessüh etmiş değildir. Kendiliğinden çekil
miştir. Arzu etseydi kablolarını da alır götüre
bilirdi. Şimdiki işletmek için yaptığımız muka
vele beynelmilel bir mukaveledir. Binaenaleyh 
ortaklık değildir. Her hangi bir şirketle yapabi
leceğimiz gibi bu karşımıza çıkan Emperyal Ant 
Enternasyonla Komünikasyon Limitet ismindeki 
şirketle yaptığımız beynelmilel 'bir mukaveleden 
ibarettir. Müddeti de 20 senedir. Burada teçhi
zatı, işletmesi, tamiratr ve sairesi tamamile Hü

kümetin elinde ve tahtı mürakabesindedir. Müd
deti hitamında o şirketin burada hiç bir alâkası 
kalmıyacaktır. Bu şirketin yalnız bizde değil, 
dünyanın her tarafında, Avrupada, Amerikada, 
Kanadada şebekesi vardır ve menfaati vardır. 
Ayni zamanda bizim de menfaatimiz vardır. Şu 
halde dünyanın her yerinde alâkası olan bu şirke
tin merkezlerinden bize de muhabere fırsatını ve
recektir. Bu hususta tarafeynin büyük menfaat
leri vardır. Onun bizden en büyük istifadesi bu
rada masraftan kurtulmasıdır. 

Çünkü burada senevî 100 000 lira masrafı var
sa onu kaldırdığı için kabloların tamirat, para
sından memur parasından kazanacaktır. Biz mu
kabilinde senevî ayrıca 140 000 lira kazanacağız. 
Asgarî tahmin ediyoruz. Azamî olmamak için, mem
leket inkişaf eder, diğer memleketlerle irtibatı 
artarsa tabiidir ki bu da artacaktır ve nitekim 
geçen seneye kadar günden güne artmıştır, isti
fademiz budur. Kendisinin de tabiatile istifadesi 
vardır, imtiyaz 20 sene müddetlidir. Yapılacak 
632 565 altın frank kıymetinde fennî tefevvuku, 
elektrik sürati dakikada 200 kelime olan bir alıcı 
ve verici telsiz telgraf merkezidir ve 258 000 li
ralık bir kıymettedir. Biz de onu varidatımızın 
karşdığı olarak senede 50 000 lira bütçemize ko
yarak yapıyoruz. Bunu yaptırmıyarak, her han
gi bir şirketle iştirak etmiyerek kendimiz yapma
ğa kalkışsaydık. Evvelâ 258 000 liralık bir kredi 
bulup bütçeye koymağa, bütün masrafları üzeri
mize almağa ve bunu yaptıktan sonra da yine bir 
şirketle anlaşmağa, mecburduk. Karşımızda bu
lunan şirketlerin en. müsait olanı budur. Şebeke
sinin çokluğu ve tesisatının mihaniki olmayıp 
elektrikî olmasile dahi tefevvuku vardır. Üçün
cüsü de, bıraktığı kâr noktasından diğerlerine 
faikiy etidir. Görüşeceğimiz telgraf merkezleri hep 
beynelmilel esaslar dairesinde birbirine bağlıdır. 
Berndeki posta telgraf merkezi umumisi bunları 
idare eder. 

Arkadaşlarımdan Hamdi Beyin sualleri vardı. 
Bilmem zapta geçti mi? Ben kendisinden aldım. 
Onlara da cevap vermek isterim. 

Birinci sual : « Estern telgrafile evvelce akte-
dilen mukavele ile Hükümet ne gibi menafi temin 
etmiştir. Bu gün birrıza fesih neticesi bu men
faatlerin tamamı Hükümete intikal ediyor mu? 
Yoksa bir kısmı intikal ediyor ve bir kısmı da 
şirkette mi kalıyor ve böyle ise bunlar nelerdir»? 

Gerek Remzi Beyefendi ve gerek bendeniz izah 
ettik. 

Hükümetin temin ettiği menafi burada tesisa
tını bırakması, ikincisi manevî bir menfaatimiz 
- arzetmemiştim - orada müstahdem türk memurla
rının gerek sureti istihdamı gerek alacakları, ge
rek kazanç vergisinden, şirketin şimdiye kadar 
verdiği para, tekaüt sandıklarında bıraktıkları 
paralar ve bu şekildeki bütün menfaatler Hükü
mete intikal edecektir. Bu suretle vatandaşların 
da menfaatleri temin ediliyor. 
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Ona kalan cihet yalnız Kartal ile Bozcaada I 

arasındaki hattır. 
« 2 - Hükümetin esbabı mucibesinde: Kum

panyanın gitmesile kendi vesaitimiz üzerine yarı 
yarı derecesinde mühim bir mikyasta artacak olan 
umumî muhaberatın teahhura maruz bırakılarak ik
tisadiyatı müteessir etmemesi için böyle bir muka
vele a.ktine lüzum gördük deniliyor. Şayet şirket 
giderse idare muhaberatın intizam ve süratini te
minden izharı aciz mi edecek? bu esbabı mucibe 
ile ne demek isteniliyor? » 

Bizim vaziyetimiz müsait değil midir? Filha
kika muhabere artacaktır. Çünkü şimdiye kadar 
muhaberatın bir kısmı Türk hatlarından geçiyor. | 
Bu kısım tahminen yarı yarıyadır. Estcrn eski
den beri emindor diye bir şöhreti haiz olduğu için] 
telgrafların kenarına Estern yazılarak gönderili
yordu. 

Şimdi bu vaziyet tamamile Devlete intikal 
edecektir. Bu telgrafın merkezini yapmağa me
murlarımızın kıymeti fenniyesi kâfidir. Muhabe
ratın yan yarıya artmasına telsiz merkezi hizmet 
-edecektir. 

« 3-Şûrayı devlet: Yeni mukavele projesinde 
14 üncü maddenin tayyını ve 18 inci maddesinde 
zikredilen 3 üncü hakemin ( Beynelmilel telgraf 
bürosu müdürlüğünce ) değil, Mahkemei temyizce 
intihabını zikretmiş. Halbuki: proje gene ayni 
şekilde gelmiştir. Bu hususta şirket nezdinde bir 
teşebbüs yapılmış mıdır ? Ne netice alınmıştır ? » 

Şûrayi devlet; mukaveledeki maddenin bi
rinde iki hakem meselesi vardır, hakemi alelha-
kemi Mahkemei temyiz reisimiz tayin edecektir. 
Fakat işletmeden mütevellit bir ihtilâf olursa ha
kemi alelhakemi îsviçredeki Büro enternasyonal 
tayin edecektir. Bizim bazı arkadaşlarımız bu
nu da Mahkemei temyiz reisi tayin etsin dediler. 
Şûrayi .devlet bunu alâtarikılhikâye nakletmiştir. 
Şûrayi devlet Büro enternasyonalin doğrudan 
doğruya hakemi alelhakemi tayin etmesini kabul 
etmiştir. Fakat Hamdi Bey arkadaşımız Şûrayi 
Devletin alâtarikilhikâye naklettiği şeyi Şûrayi 
Devletin mütaleası zannetmişlerdir. 

Burada cereyan eden bir ihtilâfta hakemi alel
hakemi Mahkemei temyizin tayin etmesi doğru
dur. Fakat beynelmilel bir meselede bu tabiî 
doğru değildir. Çünkü ihtilâf beynelmilel bir 
meseleye taallûk eder. 

Onların burada bir mümessili yoktur. Dava 
her hangi bir yerde cereyan edecektir. Binaen
aleyh Büro enternasyonalin tayin etmesi temi
natlı bir iştir. Zaten Şûrayi devlet te bunu böyle 
kabul etmiştir. 

« Dördüncü sual: Mukavelenin 3 üncü madde
sinde; idare Avrupa ve Avrupa harici muhabere 
usulüne tâbi memleketler için kendisine tevdi edi
lecek tekmil tel.grafnarneleri bu telsiz irtibatından 
geçirmeği taahhüt eder deniyor. Bu suretle bu gün 
kendi batlarımızdan geçen telgraf nameler varida
tından ne kaybedeceğiz ve bu kaybedeceğimiz vari

dat yine esbabı mııciıbe mazbatasında zikredilen 
telsiz telgraf merkezinin temin edeceği 140 bin lira 
fazlai varidatla telâfi edilebiliyor mu? » 

Bundaki kârımız, demin de arzettiğim gibi, 140 
bin liradır. Eskiden telgraflar her memleketten 
transit olarak geçerken orada hesaıbı tutulur ve 
bunların hepsi Büro enternasyonal da hesap edilir, 
her Devlet oraya borçlanmış olur. Bizim de borcu
muz vardır. Her vakit gönderiyoruz. Bu ise telg
raf gibi değildir. Doğrudan doğruya havadan gel
diği için bu kazanılan para transit parasıdır. Şir
ketin şimdi kârı yoktur. Bilâkis eskisinde kârı var
dı. Eskiden transit merkezleri kelimeden on san
tim kadar para alırlardı. Şimdi hiç bir şey veril-
miyecektir. 

«Besinci sualleri: Mukavelenamenin üçüncü 
maddesinin (B) bendinin son fıkrasında « idare ve 
kumpanya Türkiye transitile geçebilecek telgratf-

I namelere ait memleketleri bilitilâf tayin edecekler-
I dir » deniliyor. Bunun ibu günden tayin edilmesi 
imkânsız mıdır? Ne için ihtilâf noktası bırakılı
yor ? » 

Hakikaten bu gayrimalûoıdui'. Çünkü halen 
mevcut merkezler olduğu gibi açılmamış merkezler 
de vardır. Meselâ bizim şarktaki komşu hükümet
ler de böyledir. Bir takım merkezler verdir ki he
nüz açılıp açılmıyacağı belli değildir. Bu ancak 
böyle bir itilâfla hallolunulacaktır demek zarureti 

I vardır. 
«6 ncı sual - mukavelenin 17 nci maddesinde: 

idareye intikal edeceği bildirilen kablo ve hutut : 
eskiden esasen mevcut olan kablolar ve hatlar mı
dır? Yoksa 1927 senesinde aktedilen mukavele 
mucibince şirket tarafından tesis edilmiş midir? 

Şirketin serbestçe tesahup edeceği tesisat neler
dir ve bilhassa bunlar meyanında müesses hu
tut var mıdır? Şirketin bu tesisatına serbestçe 
tesahup etmesi muhaberatı umumiyemizin sürat 
ve intizamını haleldar eder mi? » 

Bu mukavelede şirketin bırakacağı şey eski ve 
yeni mukaveleye tâbi bilcümle hututtur. Tama
mile bize kalıyor. Yalnız Kartal, Bozcaada hattı 
bundan müstesnadır. Muhaberatımız bu hatlar 
üzerinde yapılacaktır. Kara ve kablo hattı bize 
aittir. Hepsini bize bırakmıştır. Menkul eşyası
nı satarsa o başka, fennî teşkilâtı, hatlarda dahil, 
tamamile bizimdir. 

«7 nci sual - 15 inci madde: güya mütekabi
ldi yazılmış fakat tatbikatta tamamen bir taraf
lıdır. Bu iki taraflı mıdır? Yoksa bir taraflı mı? » 

MADDE 15 — Bu mukavelenamenin 9 uncu 
maddesi ahkâmı müstesna olmak üzere idare veya 
kumpanya, diğerinin tahrirî muvafakati olmaksı
zın mezkûr diğer tarafın memleketinde, müstem
lekelerinde, himayesi veya mandası altında bulu
nan yerlerde bir diğer idare veya kumpanyaya ait 
bulunan istasyonlarla telsiz servisi tesis etmemeği 
mütekabil en taahhüt eyler. 

Burada bir şey tashih edeceğim. (Manda) ke
limesi kullanılmıştır. Biz Bozanda mandayı ka-
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bul etmedik. Otoritesi altında deriz. 

Bir taraflıdır. Çünkü biz Türkiye birleşik bir 
memleketiz. İngilterenin dominyonları, kondo-
minyonları, kolonileri ve otoritesi altında bulu
nan memleketler vardır. Biz böyle değiliz. Bi
zim kolonimiz ve sairemiz olmadığı için böyle bir 
madde de yoktur. 

«S inci sual - yine yeni mukavele mucibince şi
malî Amerika için senevi H6 bin kelimenin geçiril
mesini taahhüt ediyoruz. Bu miktar kelimenin 
geçmesi halen ve atiyeıı daima mümkün olacak 
mrdır?» 

Bizim hali tabiide Amerika ile yaptığımız 100 
yahut 200 - rakam pek hatırımda değildir - muha
beredir ki buradakinden dör, beş misli fazla demek
tir. Bu asgarinin asgarisidir. Verdiğimiz teminat, 
bunu beş altı misli Amerika ile muhabere yapmak
tır. Bu sebeple hiç bir korkumuz yoktur. 

Burada, ayrıca bir madde, bir taraflı görünen, 
fakat haddi zatinde tarafeynli olan bir tabir var
dır. Maddenin numarasını bilmiyorum. Zati âlinizi 
yormıyayım. Orada deniyor ki, muharebe halinde 
Britanya Hükümeti, şirketin müesseselerine vazi
yet ederse şöyle olacak, ticarî meşeden dolayı ya
parsa şöyle olacak ... Şimdiye kadar bu adamların 
İngilterede malik oldukları istasyonlar doğrudan 
doğruya kendi mallarıdır. Hükümetin bunlara 
bilfiil vaziyet etmesi imkânı yoktur. Halbuki bu
radaki tesisat doğrudan doğruya Hükümetindir; 
Devletin kendi malıdır, istediği surette, istediği 
şekilde kullanabilir. 

Arkadaşım Hamdi Beyin sorduklarına zanne
derim cevap vermiş bulunuyorum. 

Refik Şevket Beyefendinin de bana verdiği 
notlarda bazı sualler vardı. Bu ifadelerimle onla
ra da cevap verdim zannederim. Yalnız bir 
tashih rica edeceğim. Bir kelime vardır. Bu ke
lime 15 inci maddede mevcuttur. Müteaddit hu
susları sayarken (himayesiz veya mandası) deni
yor. Müsaade buyurursanız bunu (otoritesi ) diye 
kullanalım. Bu kelime bizim mevzuatımıza da 
girmiştir. Bunu şirkete de haber verdik, b usu-
retle kabul edecektir. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Şûrayi devletin 
bazı kelime tadilâtı var. Esaslar da bu mukavele 
Şûrayi devlet tarafından gösterilen tadilât şeklin
de midir? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. — Evet, tama-
mile.. 

Refik Şevket B. — Sonra, Bütçe encümeninin 
tadilâtı var. Mukavelenin müphem olan noktala
n ın tasrih ederek ileride izahı mucip cihet bırak
mamak üzere konulmuşlardır. Şimdi bunlara 
siz de iştirak ediyor sunuz demektir. Mukavele
name o şekilde tadil edilecektir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. — Bütçe encü
meninin iki noktada tadili var. Birisi, doğrudan! 
doğruya bir muamelei resmiyenin ifasıdır. 
Deniyor ki, mademki iş, yedi vahittedir. Bunun 
için Hükümetin kararını almağı elzem addediyo-l 

Iruz. Bu mukavele de bir projedir, Meclisi Âliye 
gelir, tasdik olunur. Hükümetin tekrar böyle bir 
karar almasına ihtiyaç yoktur diye getirdik. Tasdi-

I ki âliye iktiran ederse Meclisçe o karara lüzum 
| yoktur. 

İkincisi: Son maddeye ait olup meseleyi tasrih
tir. Filhakika bizim mukaveledeki madde sarih de-

| ğildir. Fakat tahlil edilirse ayni sarahati verir. Bir 
tescil ve bir de pul keyfiyeti vardır. Biz Devletçi 
bir Hükümet olduğumuz için tescile ihtiyacımız 
yoktur. Burada yapılacak şey damga kanununa 
aittir. Bu da kendi memleketinin kanunlarına tâbi 
olacaktır. Bütçe encümeninin maddesi bu ciheti 
tasrih ediyor ve tescili kaydediyor. Kendi memle
ketlerinde yapılacaklar, o memleketin kanununa, 
burada yapılacaklar da buradaki kanunlara göre 
caridir diyor. Maddenin medlulü budur. Biz bunu 
kaibul ediyoruz. Encümen bir de (bu) tabirini koy
muştur. Bu da tavzih içindir. Zaten fransızcasında 
da mana değişmiyor. Bir de (oldu, kaldı) diye bir 
cümle vardır. Bunu da kabul ettik (Mesele yoktur 
sesleri). 

Refik Şevket B. (Manisa) — Biz kanunda (Es-
tern) şirketi diyoruz. Halbuki doğrusu ( İstem ) 
dir. Doğrusunu yazsak olmaz mı? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — E-
f endim, bu ingilizce bir tabirdir. Bunu ben bizim 
memlekette Esterıı diye işittim. Halbuki aslı (İste-
rn) dir (İstern) yazılsa tabiî daha iyi olur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bu mukavelena
menin üç kişi ife imzalanması lâzımdır. Bunlar 
Türkiye Devleti, Limitet şirketi bir de mukavelesi 
feshedilen İstern şirketidir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Efendim, müsaade buyurun, bunlar bir (füzyon) 
yapmışlar, şirket halini almışlardır. Buna taallûk 
eden bir tek madde vardır. O maddenin kabul edil
diğine dair de bize bir mektup vereceklerdir. Bu 
madde de 17 nci maddedir. Markoni ve diğer bir 
İngiliz şirketi birleşip yeni bir şirket yapmışlar. 
Bittabi bunların karnımızda şahsiyeti hukukiyele-
ri tamdır ve imzaya salâhiyetleri vardır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bu füzyon İster-
nin haiz olduğu fesih salâhiyetinin istimaline müsa
it değildir. Bu mukavelenamenin İstern. tarafından 
dahi imza olunması lâzımgelir. 

Füziyon mukavelenamesi Esternin iltihak etti
ği şirket tarafından fesih salâhiyetini ihtiva et
mez? Esternden bir mektup veya imza almak çok 
doğru olur. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Mukavele yapacağız, bunu temin ederiz (Kâfi 
sesleri). 

Reis — Madde hakkında başka söz istiyen var 
mı? Maddeyi ka'bul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

l e r . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 

Dahiliye vekilİ memurdur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Mukavelede Büt

çe encümeninin gösterdiği tadilât dairesinde ka
nunun birinci müzakeresi 'bitiyor. 

Reis — Tabiî efendim. 

4 •— Resitpaşa ve Marmara vapurlarının Millî 
Müdafaa vekâletine devri hakkında 1/298 numa
ralı kanun lâyihası Ve Millî Müdafaa ve İktisat 

»encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresi altında bulunan Resitpaşa ve 
Marmara vapurlarının Millî Müdafaa vekâletine 

devri hakkmda kanun 
MADDE 1 — 3 nisan 1340 tarihinde Seyrisefa

in idaresine devredilmiş bulunan mülga bahriye da
iresine ait gemiler ve tersane ve tetimmatı ara
sındaki Marmara, Resitpaşa vapurlarile bunların 
bilûmum teçhizatı, donanma ihtiyacı için Millî 
Müdafaa vekâletine iade ve devredilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve İktisat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. Vak
tinde ikinci müzakeresi yapılacaktır. Mütalea var 
mı? (Yok sesleri). 

Reis — Efendim, İran ve İsveçle yapılan mu
kaveleler vardır. Hariciye vekili hazır değildir. 
Diğer vekillerden bunları müdafaa edecek kimse 
var mıdır? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim, Hariciye vekilinin huzuru lâzımdır. 

Reis — Hariciye vekilinin huzuru lazımmış. 
Diğer celsede müzakere edeceğiz. 

îcra ve iflâs kanununa geldik. 

fi] 188 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

5 — İcra ve iflâs kanununun tadiline dair 1/281 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası [1] 

Heis — Kanunun bazı 'maddeleri encümene 
gitmişti, bazıları da tehir olunmuştu. Encü
men bu bapta bir mazbata tanzim etmiştir. 

Bu mazbatada münderie maddeleri okuyaca
ğız. 

Encümene verilmiş olan 4 üncü madde okuna
caktır. 

Tetkik mercii 
MADDE 4 — İcra ve iflâs dairelerinin mua

melelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların 
tetkik mercii: mahkeme reisi veya hâkimi ve bu
lunan yerlerde müstakil icra hâkimlerile muavin
leri yahut kanun mucibince bu vazife kendilerine 
verilmiş olan hâkimlerdir. 

172 nei maddede yazılı itirazların tetkik mercii 
ticaret davasını gören mahkemedir. 

İcra salâhiyetini haiz sulh mahkemelerinin mua
melelerine karşı vukubulacak şikâyet vıe iti
razların tetkik mercii o mahkemenin hâkimi
dir. 

Bu kanunda gösterilen haller müstesna olmak 
üzere tetkik merciinin vereceği kararlar kabili 
temyiz olmayıp katidir. 

Reis — Madde hakkında mütalea var mı? (Ha
yır sesleri). Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Evvelce kabul edilmiş olan 33 üncü maddeye 
ilâvesi teklif olunan fıkra okunacaktır: 

« Geri bırakılma talebinin kabul veya reddine 
mütedair olan kararlar on gün içinde temyiz olu
nabilir. » 

Raif B. (Trabzon) — Adliye vekili Beyden bir 
sual soracağım. 

Bu takdirde tetkik mercii kararlarının kabili
yeti temyiziyesini kabul ediyoruz. Bu itibarla ic
ra daireleri vezaifi haddinden fazla artacaktır. Bu 
günkü icra teşkilâtı, bu kalbiliyeti temyiziye ol
madığı halde mevcut işleri göremezken bu temyiz 
kabiliyeti esası kabul edildikten sonra yeniden ar
tacak olan işleri görebilecek bir halde midir? Gö-
remiyecek bir halde ise Adliye vekâleti hiç bir 
şikâyete meydan vermemek suretile bu icra teşki
lâtını ne suretle tevsi edeceklerdir? Bu bapta bi
zi tenvir buyursunlar, ne düşünüyorlar? 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Efen
dim, icra daireleri teşkilâtı hakkında kanunun 
müzakeresine başlanırken uzun maruzatta bulun
muştum. İcra daireleri teşkilâtı; evvelâ başında
ki icra memurlarını keyfiyet ve ehliyet itibarile da
ha yüksek bir halde bulunması, yani mümkün oldu
ğu mertebe hukuk mektebinden mezun icra memur
larının tayin edilmesi; 

il] 151 e ilâve olan bu matbua, zaptın sonuna 
merbuttur. 
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ikincisi; icra kâtiplerinin daha ziyade artırıl-1 
ması, üçüncüsü; icraya vesatet eden mübaşirlerin 
evvelce de arzettiğim veçhile isimleri değiştirilerek 
tebliğ memurları haline koyup lise mezunların
dan yahut hiç olmazsa orta mektep mezunların
dan tayin olunması. 

Bunların üçü de doğrudan doğruya bütçe ve 
tahsisat meselesidir. Encümenin asıl mazbata
sında da söylendiği veçhile bunlar, bütçe müsait 
oldukça yapılacak işlerdir. Sonra, temyiz edi
lecek hususat, ziyadeleştirilince Raif Beyin de
diği gibi icra dairelerinin işleri o kadar çoğalmı-
yacaktır. Asıl, temyiz dairesinde çoğalacaktır. 
Bunun için de temyizde bir icra ve iflâs dairesi 
teşkili teklif olunmaktadır. Eğer Heyeti Celile-
niz kabul buyurursa ayrıca temyizde bir icra ve 
iflâs dairesi teşkil olunacaktır. Bu sayede güç
lükler kaldırılmış olacaktır. Teşkilât meselesi 
tavazzuh etmedikçe, arzu olunan dereceye gelme
dikçe icra dairelerinde herkesi memnun edecek 
bir vaziyet zannederim mümkün olmıyacaktır. 
Bunu açık açık Heyeti Celilenize arzetmek iste
rim ( Bravo sesleri ) . Fakat her halde bu kanun 
mevkii meriyete girdikten sonra icra işleri eski
sine nisbetle daha çabuık olacaktır ve halkı daha 
ziyade memnun edecektir. Arzedeceğim bundan 
ibarettir. 

Reis — Başka mütalea var mı? ( Hayır ese-
leri ) . Fıkrayı kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hukuku amme borçları 
MADDE 47 — P^ra cezasile diğer hukuku am

me borçlarının takibi hakkındaki kanunlar hük
mü maMuzdur. Şu kadar ki, Devletin bir akit-
ten veya haksız bir fiilden doğan alacakları hak
kında bu kanunun hükümleri cereyan eder. 

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

50 nci maddenin 2 nci fıkrasının sonuna ilâve 
edilecek fıkra: 

« Karar, salâhiyetsizliğe dair ise on gün 
içinde temyiz olunabilir. » 

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

2 - Tebliğ zamanı 
MADDE 61 — Ödeme emri borçluya ta

kip talebinden itibaren nihayet üç gün içinde 
tebliğ edilir. Takip vesikaya müstenitse alacak
lı veya mümessili tarafından verilecek imzalı su
reti ödeme emrine r apt olunur. 

Müşterek borçlular ayni zamanda takip edili-
yorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil 
tarafından temsil edilmeleri hali müstesna ola
rak her 'birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edil
mek lâzımdır. 

Kanunen zammı lâzımgelen müddetler mah
fuzdur. 

Bir borçlu hakkında ayni günde birden ziyade 
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ı takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme 
emirlerini ayni zamanda tebliğ eder. 

Borçlu hakkında muhtelif günlerde birden 
ziyade takip talebi varsa bunlardan hiç biri ken
dinden evvelki talepten önce icra edilemez. 

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

6 - İtirazın iptali 
1 - Mahkemeye müracaat sur etile 

MADDE 67 — Takip talebine itiraz edilen ala
caklı itirazın refi talebinde bulunmak istemezse 
hakkını almak için umumî hükümler dairesinde 
mahkemeye müracaat edebilir. 

Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki tara
fın vaziyetine ve davanın ve hükmolunan şeyin 
tahammülüne göre yüzde ondan aşağı olmamak 
üzere alacaklı lehine münasip bir tazminat takdir 
olunur. 

itiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise borçlu 
hakkında tazminat hükmolunması suiniyetin sü-
butuna bağlıdır. 

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

68 inci maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
«it irazın muvakkat olmıyarak refine ve refi 

talebinin reddine dair olan kararlar on gün içinde 
temyiz olunabilir». 

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

71 inci maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
« Takibin iptal veya taliki talebinin kabul ve

ya reddine mütedair olan kararlar on gün içinde 
temyiz olunabilir». 

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

Haczi caiz olmıyan eşya ve alacaklar 
MADDE 82 — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz : 
1 - Devlet malları; 
2 - Borçlunun zati ve mesleki için lüzumlu el

bise ve eşyası ile borçlu ve ailesine lüzumu olan 
yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası; 

3 - Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve 
pek lüzumlu ev eşyası; 

4 - Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin ma
işetleri için zarurî olan arazisi ve çift hayvanları 
ve diğer teferruatı, değilse sanat ve mesleki için 
lüzumlu olan alât ve edevat ve kitapları; 

5 - Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu 
ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası 
veya ineği yahut üç keçi veya koyunu ve bunların 
bir aylık yem ve yataklıkları; 

6 - Borçlu ile ailesinin iki aylık yiyecek ve ya
tacakları ; 

7 - Borçlar kanununun 510 uncu maddesi muci
bince haczolunamamak üzere tesis edilmiş olan 
kaydi hayatla iratları; 

8 - Memleketin ordu ve zabita hizmetlerinde 
malûl olanlara bağlanan tekaüt maaşlarile bu lıiz-
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metlerden birinin ifası sebebile ölenlerin ailelerine ı 
bağlanan maaşlar; 

9 - Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tara
fından hastalık zaruret ve ölüm gibi hallerde bağ
lanan maaşlar; 

10 - Vücut veya sıhhat üzerinde ika edilen za
rarlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine 
veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya 
verilmesi lâzımgelen paralar; 

11 - Borçlunun haline münasip evi (ev kıymetçe 
fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alabi
lecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedile
rek satılır). 

Kanunu medeninin 807 nci maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

2, 3, 4 ve 5 numaralı fıkralardaki istisna bor
cun bu eşya bedelinden tevellüt etmemesi haline 
münhasırdır. 

Bir malın haczi caiz olup olmadığı hakkında 
tetkik mercii tarafından verilecek kararlar on gün 
içinde temyiz olunabilir. 

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

83 üncü maddeye ilâve edilecek fıkra: 
« Miktara veya bunun tezyit veya tenzili talep

lerine dair tetkik mercii tarafından verilecek ka
rarlar on gün içinde temyiz olunabilir». 

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

89 uncu maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
« Üçüncü şahıstaki mal veya alacağın haczin

den doğan ihtilâflara dair tetkik mercii tarafından 
verilecek kararlar on gün içinde temyiz oluna
bilir.» 

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

« Borçlunun reddetmediği miras veya başka 
bir sebeple iktisap eyleyip henüz tapuya tescil et
tirmediği mülkiyet ve diğer aynî hakların borçlu 
namına tescili alacaklı tarafından istenebilir. Bu 
talep üzerine icra dairesi alacaklının bu muamele
yi takip edebileceğini tapu idaresine bildirir. 

Alacaklının bu sebeple yapacağı kanunî mas
raflar ayrıca takip ve hükme hacet kalmaksızın 
dairece borçludan tahsil olunur.» 

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

2 - Üçüncü şalısın istihkak iddiası 
MADDE 97 — istihkak iddiasına karşı alacaklı 

veya borçlu tarafından itiraz edilirse icra dairesi 
üçüncü şahsa yedi gün içinde mahkemeye müraca
at etmesini tenbih eder. 

Mahkemeye müracaat olundukta ileride haksız 
çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına 
karşı davacıdan kâfi teminat alınmak şartile mah
keme takibin talikini emreder. 

Kiralanan yerdeki hapis hakkına tâbi eşyaya 
müteallik istihkak davaları borçlar kanununun 
268 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı hüküm

lere muvafık olmadıkça talik emri verilemez. 
Dava esnasında 106 nci maddedeki müddetler-

cereyan etmez. 
Muayyen müddet içinde dava etmiyen üçüncü 

şahıs alacaklıya karşı idiasmdan vazgeçmiş sayılır. 
Birinci fıkradaki hükümler dairesinde kendisi

ne istihkak talebinde bulunmak imkânı verilmemiş 
olan üçüncü şahıs haczedilen şey hakkında ve satı
lıp ta bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli 
hakkında istihkak davası açabilir. Bu halde mah
kemece ikinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

İstihkak davası üzerine mahkemece takibin ta-
likına karar verdlipte neticede dava reddolunursa 
alacaklının alacağından bu dava dolayısile istifa
sı geciken miktarının yüzde onundan aşağı olma
mak üzere davacıdan tazminat alınmasına asıl da
va ile birlikte hükmolunur. 

Davasının reddi hakkındaki karan temyiz eden 
istihkak davacısı icra dairesinden 36 nci maddeye-
göre mühlet istiyebilir. 

İstihkak davası sabit olur ve birinci fıkra mu
cibince istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklr 
veya borçlunun suiniyeti de tahakkuk ederse hac-
zolunan malın değer pahasının yüzde onundan: 
aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alın
masına asıl dava ile birlikte hükmolunur. 

Koca aleyhine yapılmış bir haciz de karı şahsî 
j malları üzerindeki haklarını kanunu medeninin 160< 
inci maddesi hükmüne tâbi olmaksızın kendisi ta
kip edehdldr. 

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

İhale 
MADDE 129 — Gayrimenkul üç defa bağrıl-

dıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Şu ka~ 
I dar ki artırma bedeli gayrimenkul için tahmin 
edilmiş olan kıymetin en az yüzde yetmiş beşini" 
bulmak lâzımdır. 

Şayet satış istiyenin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar o gayrimenkulle temin edilmiş ise 
artırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan olacak
ların mecmuundan fazlaya çıkması da şarttır. 

Artırmada yukanki iki fıkrada yazılı miktar 
elde edilmemişse en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere gayrimenkul, artırma ilânında gös
terilen on beş gün nihayetinde en çok artırana iha
le edilir. Şu kadar ki ikinci fıkradaki bedel yine 
elde edilemezse ihale yapılmaz ve satış talebi dü
şer. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bundan 
evvel cereyan eden müzakerede bazı esbap derme-
yan ederken bilhassa buhran yüzünden elde mev
cut gayrimenkullerin kıymetsizliğinden değil, kıy
meti takdir ve tasdik olunduğu halde paranın bu
lunmamasından dolayı bazan insafsızlık addedile
cek bir bedel mukabilinde satılmıya mahkûm ol
duklarını arzettim ve bunun için Adliye encü
meninin makul bir formül bulması ricasında bu-

llundum. Müzayedeye konulduğu zaman evvelâ 
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gayrimenkulun kıymeti takdir ettirilir. Madde ı 
olduğu gibi birinci müzayede neticesinde verilen 
bedel eğer gayrimenkul kıymetinin % 75 ini bul
mazsa ikinci müzayedeye terkedilir. Demek olu
yor ki gayrimenkulun kıymetinden % 25 kadar 
bir fedakârlıkta bulunuyoruz, ikinci müzayede 
neticesinde her ne suretle olursa olsun ihale olu
nuyor. Binaenaleyh bin liralık bir mal müzayedeye 
çıkarılıpta ihale olunabilmek için ancak 750 li
rayı bulması şarttır. 749 lira olursa ikinci müza
yedeye konacaktır. İkincide de 749 liradan faz
laya çıkmazsa o zaman mesele yoktur. 

750 lirayı birinci müzayedede geçemezse yine 
ikinci müzayede yaprhr. İkinci müzayedede 750 
lirayı geçse, ki emsali vardır, bu vaziyette 1000 
liralık kıymette olan bir şeyi dörtte biri, beşte 
biri fi atına satmak lüzumu hâsıl olursa, borçlu 
bundan çok mutazarrır ve gayrimemnun olacağı 
gibi elbette Hükümet te bundan memnun değil
dir. Bunun üzerine bendenizin Heyeti Celilenize 
vaki olan müracaatım nazarı dikkatte alınarak me
seleyi Adliye encümenine havale buyurmuştunuz. 
Arkadaşlar, meseleyi yalnız icra dairesinde eşha
sın takip ettiği borç kıymetinden çıkararak daha 
şümullü surette nazara aldılar. Yine bendeniz 
başka memleketlerde olduğu gibi efradın münase
betlerinden mütevellit umumî borçları, bankalarla 
ve saire gibi borçlar hakkında hususî bir tedbir 
alınmasını istedim. Encümende de, ikisi bir ye-1 
re varır gibi göründü, İktisat encümenine de git
sin denildi. Bu meseleyi Hükümet te şayanı tet
kik gördü. Devlet siyaseti dolayrsile umumî çer
çeve de nazarı dikkate alınması lâzım bir mesele
dir. Hususî takibat işi de oraya dahildir amma: 
sureti mutlakada oraya ait değildir. 

Buhran zamanına ait olmak ve buhran kal
kıp, hali tabiinin avdet ettiği anlaşıldığı zaman 
mevkii meriyetten kalkmak üzere, müsaade bu
yurursanız, bu meseleyi Adliye encümenine iade 
«delim. Binaenaleyh bendeniz teklifi kanunî ile 
bu mazbata arasında bir irtibat görmiyorum. 
ö teki gibi, umum borçların tesviyesine ait ola
rak bir gayrimenkulun satışı meselesi de bu işin 
mutlak cüzü değildir. Onun için tekrar Heyeti 
Muhteremeden ve Adliye encümeninden rica edi
yorum. İşi tekrar müzakere edelim, halledelim. 
Hepimizin bildiği gibi üç bin, beş bin liralık 
tor evin bazan kıymetsiz olduğu için değil, sırf 
müşterisi bulunmadığı için zayi olduğunu görü
yoruz. Burada ne borçluyu, ne alacaklıyı hi
maye etmek mevzubahs değildir. Ancak umumî 
olarak her hangi tarafın fazla mağduriyetine se
bebiyet vermemek mevzubahstir. Artık rey He
yeti Âliyelerinindir. 

Muhtelit E. M. M. Raif (Trabzon) — Efendim, 
gerek Refik Şevket Beyefendinin bu teklifi, ge
rekse Adana mebusu Ali Münif Bey ve 28 arkadaşı 
tarafından verilmiş olan takrir, Adliye ve İkti
sat encümenlerinden mürekkep Muhtelit bir en
cümene verilmiş ve bu encümende müzakere edil-1 

i mistir. Bendeniz, bu encümenin mazbata muhar
riri sıfatile, cereyan eden müzakereyi hulasatan 
arzedeceğim: 

Refik Şevket Beyefendinin teklifi, mahiyeti 
itibarile şöyledir: Arazi istihsalâtı fazla para 
etmiyor, binaenaleyh köylünün elinde para 
yoktur veyahut başka suretle de ellerine para 
geçmemiştir; borçlarından dolayı onların ara
zisini satıyoruz. Hatta icra kanununun mutlak 
ihükmüne göre bu eşya, müzayedeye çıktığı za
man birinci artırmada, eşyaya verilen kıymet 
yüzde 75 şi bulmazsa ikinci artırmada böyle bir 
nisbete bakılmaksızın onları satıyoruz. Bu se
beple ikinci artırmaya da muayyen bir had tayin 
edelim. Bu muayyen haddi bulmadığı takdirde 
satış geri kalsın. 

Bu ne demektir? Bu, aşağı yukarı malların 
satılmaması ve borçların verilememesi demektir. 
Daha kısa tabirle gayrimenkul borçlularına bir mü
saade göstermektir. 

Diğer arkadaşların teklifleri de, yine bu ma
hiyettedir. Onlar da diyorlar ki : Belediyeden 
sonra ziraat ve ticaret odalarından mürekkep üç 
kişilik bir heyet bu gayrimenkule kıymet takdir 
etsin ve o kıymetin % 70 sini bulmazsa mal sa
tılmasın, geri kalsın. Üç sene müddetle tehir 
etsin ve bu malın hasılatı, iradı hâkim tarafın
dan takdir edilsin ve alacaklıya ait olsun. Bu 

I şekilde zürra, bağ ve bahçe sahipleri korunmuş 
I olur, diyorlar. 

Muhtelit encümen bu iki teklifi mahiyeti iti
barile bir buldu, müzakere cereyan etti. Orada 
Maliye, İktisat, Adliye, Ziraat vekilleri Beyefen
diler de hazır bulunuyorlardı. Onlar dediler ki 
böyle bir teklifin neticesi ne olur? Halk içinde 
borçlu yalnız gayrimenkul sahipleri, bağ ve bah
çe sahipleri değildir, daha bir çok kimseler de 
borçludur. Bu itibarla memleketin bir sınıfı 
hakkında gösteril en ıbu müsaadeyi; diğer sınıflar 
hakkında göstermemek karışıklıklara sebebiyet 
verebilir. Diğer borçlulara da bu müsaade gös
terilecek olursa umumî bir moratoryom tesiri ya
pabilir. Umumî moratoryomun ise memleketin 
malî ve iktisadî vaziyeti üzerine yapacağı tesir 
ne olabilir ? Bunun şümulü, derecesi düşünül
mek iktiza eden bir vaziyettir. Fakat hakikaten 
bu gün memlekette borçlular da müşkül vaziyet
tedir. Bu; üzerinde tevakkuf edilmesi lâzımge-
len bir meseledir. Fakat bunun yapacağı malî ve 
iktisadî tesir ne dir? Bu, tetkik edilerek, düşü
nülerek iktisadî ve malî vaziyete uygun bir tek
lif yapılarak Meclisin tatiline kadar yetiştirilsin. ' 
O kanun lâyihası geldikten sonra bütün borçlu
ları ve alacaklıları tatmin edecek bir şekil bulu
nabilirse iyi olur denildi. Muhtelit encümende 
cereyan etmiş olan müzakere bundan ibarettir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Raif Bey ar
kadaşımızın bahis buyurdukları icra kanununu 
bu devrede getirmek imkânı varsa bendenizce 

I mevzubahs değildir. Fakat icra kanununun tat-
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loikı devam ettikçe mağdurlar çoğalacaktır. Onun 
için bir defa da Maliye vekili Bey arkadaşımız
dan soralım. Bu kanunun bu devrede gelmesi 
ihtimali var mıdır? 

Maliye vekili AbdülhaJik B. (Çankırı) — Mü
zakere edilmekte olan "cra kanunu; neşredilir- edil
mez hemen mevkii tatbika girecek değildir. Bir 
mühlet verilecektir. O zamana kadar ümit ediyo
rum ki gerek İktisat vekâleti ve gerekse Maliye 
vekâleti icap eden tetkikatı yaparak arzeder. 

Refik Şevket B. (Manisa) — O halde takririmi 
geri alıyorum. 

Reis — O halde maddeyi ka)bııl edenle!- . . . Et-
ımiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

142 inci maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra : 
-« Merciin bu hususa dair vereceği kararlar on gün 
içinde temyiz olunabilir. » 

Reis — Fıkrayı kabul edenler . . . Etmiyenler. . . 
'iKaıbul edilmiştir. 

İflâs id-aresi 
MADDE 223 — Toplanan alacaklılar, lâzımge-

Ilen bilgi ve tecrübeyi haiz Türk vatandaşlarından 
İntihap edecekleri bir veya bir kaç kimseden bir 
iflâs idaresi teşkil ve tasfiyeyi buna havale eyler
ler. Bu idare iflâs dairesinin murakabesi altında
dır. 

Reis — Efendim, eski maddenin son fıkrası tay
yedil/mistir. 

Mollaoğlu Cemal B. (Afyon Karahisar) — E-
fendim, encümenden bir iki sual soracağım. 

Birincisi; icra ve iflâs dairelerine devri bu ka
nunda kabul olunan eski iflâslarda yeniden kon
kordato yapılacak mı, 

İkincisi; ekseriyet olmamasından dolayı akto-
lunamıyan konkordato, tekrar talep ve aktedilebi-
lir mi? 

Adliye encümeni mazbata muharriri Saiâhattin 
B. (Kocaeli) — Efendim, bu sualin müteallik oldu
ğu muvakkat bir madde vardır. Orada arzederim. 

Reis — Bu madde hakkında mütalea var mı? 
'(Yok sesleri) Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İflâsın tasfiyesi müddeti 
MADDE 256 — İflâs açıldıktan altı ay içinde 

tasfiye edilmek lâzımdır. Bu müddet içinde tasfi
ye muamelesi bitmediği takdirde alacaklılar topla
nıp basit tasfiye usulünün tatbikma karar verebi
lir. Bu karar da ekseriyeti nıeblâgiyenin husulü 
şarttır. Böyle bir karar verilmemişse tetkik mercii 
icabına göre müddeti uzatır. 

Reis — Madde hakkında mütalea var mı? Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

288 inci maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
« Konkordato talebi üzerine verilecek mühlet 

kararına ilân tarihinden beş gün içinde her alacaklı 
istida ile itiraz edebilir. Tetkik mercii bu itirazla
rın hepsini tarafları dinliyerek bir kararla halle

der. Verilecek karar, tefhimi tarihinden on gün 
içinde temyiz olunabilir. 

İtiraz ve temyiz, mühletin cereyanını durdur
maz. 

Konkordato talebinin muvafık olmadığına ve 
mühletin kaldırılmasına dair olan kararlar tefhimi 
tariihinden on gün içinde l>orçlu tarafından temyiz 
olunaibilir. » 

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

Temyiz 
MADDE 364 — Bu kanuna ^ovc- temyiz edilen 

takip hukukuna müteallik kararlarla tetkik merci
lerinin cezaya müteallik hükümleri teşkil, edilecek 
(temyiz icra ve iflâs dairesin) de tetkik edilir. 

Takip hukukuna müteallik temyiz, hukuk usu
lü muhakemesi kanunundaki şartlar dairesinde 
yapılır. 

Temyiz, satıştan başka icra muamelelerini dur
durmaz. 

İcranın devamı için lüzumlu evrak alıkonarak 
bunların birer sureti Temyiz mahkemesine gönde
rilecek dosyaya konur. 

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

Tetkik merciinin temyiz t edebini reddetmesi 
MADDE 365 — Temyiz, kanunî müddet geç

tikten sonra yapılır veya temyizi kabil olmıyan 
bir karara taallûk ederse tetkik mercii temyiz ta
lebinin reddine karar verir. 

Temyiz eden şahıs ret kararını kabul etmezse 
temyiz arzuhali diğer tarafa tebliğ edildikten son
ra karar sureti ve verilirse cevap lâyiîıasile birlik
te temyiz mahkemesine gönderilir. 8u kadar ki bu 
halde satış geri bırakılmaz. 

Reis — Kabul edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Temyiz kararları 
MADDE 366 — Tetkikat, temyiz edilen kara

ra hasredilir ve on ^\in içinde karara bağlanır. 
Alâkadarlardan biri ister ve ücretini verir ya

hut gönderirse kararın hulâsası telgrafla mahal
line bildirilir. 

Temyiz icra ve iflâs dairesinin kararlarına kar
şı ısrar ve tashihi karar .caiz değildir. 

Nakız kararı üzerine icra ve iflâs işlerinde 40 
inci maddenin 1 inci fıkrası hükmü cari olur. 

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

Borçlunun mevcudu Hakkında meüûmat vermek 
mecburiyeti 

MADDE 367 — İcra veya iflâs dairelerinin 
borçlunun mevcuduna dair istiyeceği bütün malû
matı hakikî ve hükmî her şahıs derhal vermeğe ve 
talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mec
burdur. 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

İlga edilen kanunlar 
MADDE 368 — Noter kanununun 69 ve 71 inci 

maddeleri ve icarı akar nizamnamesile buna mü-
zeyyel mecur tahliyesine ve 49 uncu madde ile 
kabul edilen hususlardan gayri hususî kanun ve 
nizamların rehinin paraya çevrilmesine müteallik 
hükümleri ile 1424 numaralı icra ve iflâs kanunu 
ve mezkûr kanunun 342 ne i maddesile ilga edilmiş 
olan kanun ve hükümler ve 1425 numaralı kanun 
mülgadır. 

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

Efendim, encümen, eski 367 nci maddenin de 
tayymı istiyor. Bu maddenin tayymı kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
1 - Cezaî hükümlerin şümul dairesi türk ecza 

kanununun ikinci maddesi hükümlerine tâbidir. 
2 - Bu kanunun meri olmasından evvel konul

muş haciz veya rehinin paraya çevrilmesi hakkında 
yapılmış taleplere bu kanunun hükümleri tatbik 
olunmaz. 

3 - İlâmların icrası hakkındaki 2 nci babın hü
kümleri bu kanunun meriyetinden evvel icraya tev
di edilmiş olan ilâmlarada şamildir. 

4 - 4 eylül 1929 tarihinden evvel gayrimen-
kullero konulmuş olan ihtiyatî veya icraî hacizler 
üzerine 4 eylül 1932 tarihine kadar hiç bir mua
mele ve takip yapılmamışsa bu hacizler kendili
ğinden kalkar. 

Takip ve muamelesi derdest olupta henüz intaç 
olunmıyanlar mezkûr tarihten sonra bu kanun 
hükmüne tâbi olur. 

5 - 4 eylül 1929 tarihinden evvel verilen iflâs 
kararlarına müteallik tasfiyeler 4 eylül 1932 tari
hine kadar intaç cdilmemişse dosyaları iflâs daire
lerine tevdi olunur. Dairelerce bu kanunun seki
zinci babı hükümlerine tevfikan tasfiyeye devam 
olunur. 

6 - 13 eylül 1331 ve 15 nisan 1339 tarihli ka
nunlarla emvali milliye meyanına giren ebniyeden 
ari araziden 1341 senesi muvazenei umumiye kanu
nunun 6 ve 23 üncü maddelerine tevfikan alınagel-
mekte olan Hazine alacakları hakkındaki hükümler 
bakidir. 

7 - Bu kanunun neşrinden evvel icra veznesine 
tevdi yahut dairece tahsil edilmiş olan paranın ve 
icra muamelesi sebebile hifzedilmekte olan eşya
nın tevdi veya tahsil yahut hıfız tarihinden on se
ne geçmiş olsa bile bu kanunun meriyete girme
sinden itibaren üç. sene geçmedikçe sahiplerinin 
talep hakkı düşmez. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Efendim, biraz evvel Cemal. Beyin sordukları su
ale cevap vereceğim: 

Meri icra kanununun 4 eylül 1929 tarihinde tat

bikimi başlanmıştır. Bu kanunun tatbikma dair-
1425 numaralı bir kanun daha vardır? Bu kanu
nun bir maddesinde ondan evvelki hükümlere göre 
verilmiş olan iflâs kararları yine eski kanuna göre • 
mahkemelerce intaç edilecektir. Eğer 3 sene zarfın
da intaç edilmezse meri kanuna atfedilerek buna 
göre yapılır, diye bir kayit mevcuttu. Yani muamele • 
hükümsüz kalır. Bu tabirin tatbikatta bazı tered
düdü mucip olacağını şimdiden anladık. Bin.ae.na--
levih o kanunla verilm'iş olan müddetin bitmesi için 
önümüzde daha 3 ay kadar vakit mevcuttur. Onun.: 
için buraya bir madde da'ha ilâve ettik ve dedik ki, 
3 sene zarfında intaç edilmiyen hükümler 4 eylül.-
1932 farili i ne kadar eski ahkâma tevfikan intaç 
edilmemişse dosyaları iflâs dairelerine tevdi olu
nur. Dairelerce bu kanunun 8 inci baıbı ahkâmına 
tevfikan tasfiyeye devam olunur. 

Cemal Bey buyuruyorlar ki eski ahkâma göre 
yapılmamış olan konkordatolar yeni devredilecek. 
olan iflâs dairelerinde yapılaıbilir mi? Bunu sor
madınız mı Cemal Bey ? 

Mollaoğlu Cemal B. (Afyon Karahisar) — Evet.. 
Salâhattin B. (Devamla) — Konkordato yapı

labileceğine dair olan şimdi kabul buyurduğunuz 
lâyiıhanın hükmüne göre iflâsın açılmasından, ala
cakların toplanmasından iflâs kapanıncaya kadar 
müflıis konkordato yapalbilir. Binaenaleyh böyle 
devredilen iflâs muamelelerinde de bu kanun hük
mü cari olacağına göre iflâs kapanıncaya kadar-
konkordato yapılmasında bir mâni yoktur ve zaten 
konkordato alacaklıların ekseriyetile yapılacak bir 
sulihtur. Binaenaleyh böyle bir ekseriyet istihsal 
edilirse kanunen bir mâni olmadığından başka bir-
sebep aranılmaması lâzım gel ir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim ? 
O halde maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Meriyet zamanı 
MADDE 369 — Bu kanunun meriyeti 4 eylülü 

1932 tarihinde başlar. 
Reşit B. (Gazi Antep) — Bir sual soracağım. 
Bu kanun 4 eylül 1932 den itibaren meridir 

deniyor. Halıbuki ıbu tarihte bir çok yerlerin mah
sulü idrask etmez. 4 teşrinisaniye talik edilse ne 
beis vardır. 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Meri kanun alacaklar hakkında tatil hükmünü 
mutazanımın değildir. Bu gün dahi kanunen ala
caklar hakkında icra. takibatı yapılmaktadır. Bit 
kanunun mevkii meriyete geçmesi 1 e fazla bir şey 
olacak değildir. Mevkii tatbika girmemesi borçlu
lar için müsaade baihştır diye teahhur edemez. 4 
eylül tarihinin konulmasından maksat, deminki 
maruzatımda da işaret ettiğim veçhile eski kanu
nun verdiği 3 senelik müddet içindir. Binaenaleyh. 
bu yüzden ihtilâf olmasın diye bu tarihi tesbit et
tik, bir ondan sonra adl'iyenin 1,5 aylık bir tatili 
var. 20 temmuzdan başlar, 4 eylül akşamı nihayet 
•bulur. Kanunun tatil zamanında hâkimlerin elinde-
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"bulunması faideli görüldü. 
Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Bir noktanın 

tenvir edilmesine lüzum vardır. Onun için encü
menden izahını rica ediyorum. Şimdi meri olan ic
ra kanununda ilamlı ilamsız alacaklar için salâhi
yet mercii alacaklının arzu ettiği mahal icra daire
l idi r . Şimdiki lâyihai kanuniyede bunlar ayrılmıştır. 

Paraya ait meselelerde icra için alacaklının 
gideceği daire, ya borçlunun bulunduğu veyahut 
aktin yapıldığı yerdir. Bu lâyihai kanuniye ikti
sabı meriyet etmezden evvel hükmü meri olan ka
nuna tevfikan icra dairelerine gelmiş para ve te
minat talebine ait icra işleri, bu kanun meriyet 
iktisap ettikten sonra bunlar bu kanunda göste
rilen salâhiyet mercilerine mi gideceklerdir, yok
sa bulundukları yerde intaç edilecekler midir? 
Gerçi kanun maıkabline şamil olamaz diye bir kai
de ve nazariye varsa da ya kanunda tasrih edil
mek veya encümenin bu kürsüden verecekleri be

yanat la takarrür ettirilmek tatbikatta mütebayin 
fikirlerin önünü almak noktasından lüzumludur. 

Adliye E. M. M. Salâhattüı B. (Kocaeli) — 
Salâhiyet meseleleri hakkındaki itirazat, iptidaen 
dermeyan edilecek itirazlardandır. Binaenaleyh 
Trmyle tasvir buyurdukları gibi icra dairesine tev
di edilmiş ve takibe başlanmış olan işlerde bu 
kanun mevkii meriyete geçince bu kanuna göre | 
itiraz salâhiyetini dermeyan edebilecek olan her j 
hangi /bir borçlu bu hakkı kullanamaz. Bu itibar
l a muamelenin olduğu gibi devamı lâzımgelir ve 
İDunun için de tasrihe lüzum yoktur. 

Süreyya B. (Aksaray) — Kasıt budur efendim, 
•olduğu gibi devam edecektir. 

Reis — Evet efendim, olduğu yerde devam ede
cektir. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
imi edilmiştir. 

Kamımı icraya memur olanlar 
MADDE 370 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

»edilmiştir. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Heyeti umumiye

t i hakkında söz söyliyeceğim efendim. 
Reis — Kanunun heyeti umumiyesi reyinize ar-

zedikneden evvel heyeti umumiyesi hakkında Re
fik Şevket Bey söz söyliyecektir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, bir 
iki dakika sonra Muhterem Heyetinizin tasvibine 
iktiran edecek olan bu kanunun memleket üzerinde 
ruhî tesiratını görmemek için hiç bir sebep yoktur. 
Milletin ihtiyaçlarını tatminden maada hiç bir endi
şesi olmryan Türkiye Büyük Millet Meclisi icra kanu
nunun tatbiki dolayısile duyulan ıstırapları bihakkın 
izale için hakikaten evlât ve ahfadımıza numune 
teşkil edecek derecede samimî ve vâkıfane mesai 
sarf eden kıymetli arkadaşlarıma cidden medyunu 
şükranım ve benim de bu mesaiye iştirakim ken-| 

idim için mucibi mefharettir. 
Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Encümene teşekkür 

edelim. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Arkadaşlar, 

[Türkiyede meşrutiyetten yani halkın dertlerini 
halk mümessilleri vasıtasile idare etmek ve onla
ra çare bulmak yolundaki hareketten yani 32,4 
meşrutiyet tarihinden evvel bir çok kanunlar 
neşrü tatbik edilmiştir. Fakat bu devirden iti-

' baren her vatandaşı müteessir eden kanunların ye-
I ni usul ile ne şekilde ıslah olunacağı yolu düşü
nülmüştür ki bu çok iyi yoldur. Şunu da hatır
latmak lâzımdır: İcra kanunu zayif, aciz fakat 
hüsnüniyet sahiplerile değil yalnız ve yalnız sui
niyet eshabile mücadele eden bütün hak düsturla
rını muhtevi bir kanundur. Bunun içindir ki her 
şeyden evvel milletimizin hakikî seciyesile hakka 
hürmet duygusunun tamamii hükümranisini temin 
eden bir kanun vücude getirdik. Temenni ederiz 
ki bu kanun halkımızı icra dairesine gelmemek 
saadetine kavuşturur. Fakat her hangi bir suret
te icra dairesine gelen vatandaşlar da bilmelidir-
ki enselerinde suiniyetlerinin cezasını verecek ve
sait vardır, kanun vardır. Her kanunun insan 
elinden çıkan bir şey olmak itibarile eksiği bulu
nabilir. Fakat her kanunun eksikliğini tamir ile 
mükellef olan müessese bu noksanı telâfi edebilir. 
İnsaf, 'muhakeme itirafı icap ettirir ki tbu işte 
Büyük Millet Meclisi elinden gelen her türlü me
saiyi sarfetmiştir. Ben kendi hesabıma biraz eme
ği ve çorbasında tuzu karışık bulunan bir arka
daşınız sıfatile gerek muhterem hocamız Adliye 
vekili Yusuf Kemal Beye, gerekse Adliye encüme-
nindeki arkadaşlara ve bilhassa Mazbata muhar
riri Beye alenen bu kürsüden şükranlarımı suna
rım. Diğer muhterem arkadaşlarım da bu şükra
na ; kanuna rey vermek suretile iştirak etmişler
dir. Her halde bu kanunun tatbikatta ve icra
atta faydalarını görmekle müftehir olacağız (Al
kışlar). 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Efendim, geçen gün kanunun müzakeresine baş
larken maruzatta bulunduğum esnada bu kanun 
lâyihası hakkında kıymetli mütaleat beyan eden 
zevata ve müessesata teşekkür edilmesini ve 
buna Heyeti Celilenizin iştirak buyurmanızı 
rica etmiştim. Bu ricam kabul buyuruldu. Bun
dan cesaret alarak encümende yardımları pek bü
yük bir minnetle karşılanan bir zat hakkında da 
huzuru âlinizde teşekkürü ve buna Heyeti Celileni
zin de iştirakini rica ederim. Bu zat, Fuat Hu
lusi Beydir. Bu lâyihayi hazırlıyan komisyonun 
riyasetinde bulunduğu gibi, Meclise tevdi edilip 
encümende tetkikine başlandığı günden bu güne 
kadar her celsemize iştirak etmek suretile de bizi 
müstefit etmişlerdir. Zaten meri kanun meriyet 
mevkiine geçtikten bu güne kadar icra işlerine 
bakan heyete kendileri riyaset etmek itibarile bu 
lâyihanın müzakeresi esnasında gördükleri müşkül
leri büyük bir salâhiyetle izah etmişlerdir. Bu lâ« 
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yihanın ihzarında kendilerinin yardımlarile mu
vaffak olunduğunu tahdisi nimet olarak arze-
diyorum. Kendileri teşriî hayata yabancı olma
dıkları gibi şimdiden sonrada yine kıymetli yar
dımlarda bulunacaklarını ümit ediyoruz 

Beis — Başka mütalea yoktur. Kanunun 

heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın ... Etmiyenler ... i t t i 
fakla kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat on dörtte toplanılmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16, 10 

T. B. M. M. Matbaas* 







Sıra No 187 
Artinoğlu Paronak ve Ohanisoğlu kuyucu Kimisin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında 3/188 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 29 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 611500 

15. M. M. Y ü k s e k llcisli(jiııc 

Fahrettin Efendi ile karısı Nesime Hanımı öldürmek ve Yüsufu öldürmeye teşebbüs eylemek
ten suçlu Artinoğlu 318 doğumlu Paronak namı diğer Paragon ve Ohanisoğlu 316 doğumlu 
kuyucu Kimisin idamları hakkında Ankara Ağırceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi 
Ceza dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince 
merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinden 28-V-1932 tarih ve 28-268 
numaralı tezkere ile tevdi olunan ilâm ile buna müteferıi evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet V. 

D. Refik 

Adliye eııcüıııoııi mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 4-VI-1932 
Karar K° 33 
Esas M 3/188 

Yüksek Reisliğe 
Ankaranın Gecik mahallesinde eshabı emlâkten Fahrettin Efendi ile karısı Nesime Hanımı 

para ve mücevherlerini çalmağı evvelce diğer iki arkadaşlarile tasmim ederek boğup öldüren ve 
hizmetkârları Yusuf Ağayı öldürmeğe teşebbüs eyleyen ve maktullerin para ve mücevherlerini 
gasbeden Ankaranın Hisarfıkara mahallesinden Ağmanoğullarından Ohanisoğlu 316 doğumlu 
kuyucu Kımis ve Hacıdoğan mahallesinden Kırşehirli Şirinoğullarından Artinoğlu 318 doğumlu 
Paronok namı diğeri Paragon haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde ölüm cezasına 
mahkûmiyetlerine dair Ankara Ağırceza mahkemesinden verilen hükmün tasdikim ve müteakip 
kanunî muamelenin Meclisi Alice ifasını mutazammın Temyiz mahkemesi Birinci ceza daire
sinin 24-V-1932 tarih ve 1698 numaralı ilâmı Başvekâletin 29-V-1932 tarih ve 6-1500 
numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 
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Kımis ve Paronok namı diğer Paragon haklarında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif 

ve tahvilini müstelzim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci mad
desine tevfikan mezkûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına 
encümenimizce ittifakla karar verilmiştir. 

Adliye E. Rs. Na. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
M. M. Edirne Antalya Antalya Trabzon 

Salâhattin H. Hayri Numan Haydar Raif 

Aza Aza Aza 
Erzincan Kars Kayseri 

Abdülhak Nazif S. Azmi 



Sıra No 189 
Ispartanm Sinirkent Nahiyesinin İleköp köyünden Hasa
noğlu Bakinin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/175 

numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 611253 

B. M. M Yüksek Reisliğine 
Aliyi parasına tamaan öldüren Sinirkendin İleköp köyünden Hasanoğlu 8 mart 324 do

ğumlu Bakinin idamı hakkında İsparta Ağırceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi 
birinci ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 8-V-1932 tarihli 
ve C. İ. 65/232 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasım rica ederim efendim. 
9 -V- 1932 Başvekâlet V. 

Dr. Refik 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. Af. M. 
Adliye encümeni 

Karar M 35 5 -VI-1932 
Esas M 31175 

Yüksek Reisliğe 
Uluborlunun Çeşmeikebir mahallesinden Uzunoğlu Ali Ağanın mahdumu Ali tahsile devam 

için arzusunu kabul etmiyen babasının üç koyununu satarak elde ettiği on beş lira ile İstan-
bulda bulunan teyzesinin yanına gitmek üzere yola çıkarak Karahisar yolunu öğrenmek için 
gece misafir kaldığı Musamn evinde Alinin yolculuk maksadını ve üzerinde para bulunduğunu 
öğrenen Sinirkendin İlekup köyünden Hasanoğlu 324 doğumlu Baki yolda Alinin önüne çıkarak 
tabanca ile öldürüp parasını almasından dolayı hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde 
İsparta Ağırceza mahkemesince merkum Bakinin ölüm cezasile mahkûmiyetine dair verilen 
hükmün tasdikına ve müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasına dair Temyiz mahke
mesi birinci ceza dairesinden sadır olan 28-IV- 1932 tarih ve 1409 numaralı ilâm Başve-
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kâletin Q-V- 1932 tarih ve 6/1235 numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi olunmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

Baki hakkında hükmedilen ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep görüleme
diğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazına karar 
verilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına encümenimizce ittifakla karar verilmiştir. 

Adliye E. Rs. Na. 
M. M. 

Salâhattin 

Aza 
Balıkesir 

Vasfı 

Kâtip 

Aza 
Kars 

Nazif 

Aza 
Erzincan 
Abdulhak 

kız 
Kayseri 
5. Azmi 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Manisa 

Refik Şevket 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Antalya 
Numan 



Sıra Ns 143 e ilâve 
. . . . . . . . . . - - • . • • • . • * 

.'Estetti telgraf kumpanyasile münakit mukavelenin feshi ile 
'/̂ .(̂ ıtljî riiaVaİKİ jriterhational; cummunications limited) şirketi 

ile bir mukavele akti hakkında I 223 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4 - VI - 1932 

M. No. 141 
Esas No. 1/223 

Yüksek Reisliğe 

Londrada kâin Estern telgraf kumpanyasile münakit 1 mayıs 1927 tarihli mukavelenamenin 
' feshile yerine bu kumpanyanın yine Londrada kâin Markoni telsiz kumpanyasile birleşerek her ikisinin 

(împerial and international Communications limted) unvanüe vucude getirdikleri kumpanya ile îstanbul-
dâ bir alıcı ve bir verici telsiz istasyonları tesisine ve bunun şeraitine dair bir mukavele aktine mezuni
yet verilmesi hakkında olup Umumî heyetin 12 - V - 1932 tarihli inikadında encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası ile esbabı mucibeşi ve merbutu mukavelename projesi Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya ve Posta, telgraf ve telefon umum müdürü Fahri Beyefendiler hazır bulundukları 
halde encümenimizce de mütalea ve tetkik edildi. 

Evvelki mukavelename mucibince kablo ile icra edilmekte olan muhaberatın yeni bir mukavele 
ile îstanbulda tesis edilecek telsiz istasyonları vasıtasile icrasında encümenimizce de faydalar gö
rülmektedir. Bu faydalar esas itibarile şimdiye kadar memleketimizde Estern kumpanyasının ida
re etmekte olduğu kablodan geçirilmek suretile icra edilen muhaberatın doğrudan doğruya Hükü
metin elinde bulunacak telsiz istasyonları vasıtasile icrası ve keza şimdiye kadar kablodan geçen 
telgraflardan mütevassıt memleketlerin kelime başına aldıkları ücretlerin artık doğrudan doğruya 
telsiz ile muhabere imkânından dolayı aralarında yarı yarıya taksim edilmek üzere Hükümet ile 
kumpanyaya kalması ve bu suretle Hazineye senevi yüz kırk bin lira kadar tahmin edilen bir va
ridat fazlası temini ve mevcut kablo tesisatının memleketmize ait olan ve merbut mukavele pro
jesinde gösterilen kısımlarının Hükûmte terkedilmesi ve bu kısım kablo tesisatını da Hükümetin ayrı
ca ve müstakillen kendi hesabına kullanabilmesidir. 

Kumpanyanın bedelini beş senede ve beş taksitte faizsiz olarak almak üzere tesisini deruhde ey
lediği mezkûr istasyonlar için istediği 632 270 altın frank bedele gelince, Umumî müdür Fahret
tin Bey tarafından verilen izahata nazaran bunun umumî bir münakaşa açılmak suretile tekarrür 
ettirilmiş.,bir bedel olmayıp zikredilen ingiliz kumpanyasından başka Telefungen kumpanyası 
namına Şiroens şirketinden ve bir Fransız şirketinden de teklifler alındığı ve Simens şirketinin sipa
rişin itasından itibaren üç senede muhtelif taksitlerde alınmak üzere 122 000 dolar istediği ve bu 
fiatın İngiliz şirketinin fiatına muadil bir fiat olduğu, maamafih Simens şirketinin teklifnamesinde 
teklifi muvafık görülmediği takdirde müzakere ile tebdili kabil olduğunuda ilâvten beyan ey
lediği ve bu iki şirketin teklifleri 20 kilovat takatini haiz istasyonları istihdaf eylediği halde Fran
sız şirketinin 15 kilovatlık istasyonlar teklifinde bulunduğu ve bunun için de İngiliz ve Alman 
kumpanyalarının istedikleri fiatlardan daha fazla olmak üzere takriben 273 000 türk lirasına teka-
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bül eden 3 273 000 kâğıt frank istediği ve Ingilizşirketinin Hükümete terkedeceği kablo tesisatı 
kıymeti de nazarı dikkate alındığı takdirde Alman ve Fransız şirketlerinin istedikleri bedellerin In-
gilk şirketininkine nazaran daha yüksek olduğu ve diğer taraftan telsiz mühendisi Mazhar Bey ta
rafından verilen raporda Markoni sisteminin gerek yedek eşyasının mebzuliyeti ve gerek tama
men elektrikî olup mihaniki kısımları olmaması itibarile diğer sistemlere faik olduğunun be
yan edildiği ve mezkûr İngiliz kumpanyasının tesisatının Markoni sistemi üzerine olacağı ve bu 
sistemde tesisat yapacak başka kumpanya bulunmadığı ve bu itibarla zikrolunan Alman ve Fran
sız şirketlerinin de dahil olabileceği umumî bir münakaşa açılmasına veyahut bu iki şirketten yeni 
teklifler talebine lüzum görülmeyip işin müzayede ve münakaşalar hakkındaki kanunun derpiş et
tiği veçhile ve sisteminin rüçhaniyeti dolayısile yedi vahitte telâkki edildiği ve ingiliz kumpan
yasının teklif eylediği 632 270 altın frangın muvafık görülerek tekarrür ettirilmiş bulunduğu an
laşılmıştır . 

Aranılan evsafı itibarile işin yedi vahitte olduğu beyan edilmesine ve binaenaleyh başka fi-
atlarla mukayese imkânı görülememesine nazaran ayni tesisatı ayni şerait dairesinde daha aşağı 
bir bedel ile vücude getirmek kabil olup olmıyacağı encümenimizce bittabi tayin edilememkte-
dir. Bu sebeple tesisatın, Hükümetçe mutedil ve muvafık görülen 632 270 altın frank mukabi
linde ve esas itibarile projesi merbut mukavele şeraiti dairesinde ve bir de bu işin yedi vahitte 
görüldüğüne dair usulü dairesinde verilmemiş olduğu anlaşılan bir karar tera Vekilleri Heyetince 
verilerek mevcut bir muamelei resmiye noksanı ikmal edildiği takdirde ve bu şarta muallâk 
olmak üzere zikrolunan ingiliz kumpanyasına ihalesini Heyeti umumiyenin takdirine mütevak
kıf görmekteyiz. 

Bundan başka, encümenimiz projesi merbut mukavelenamede teferruat kabilinden zirdeki 
tadilâtın icrasını münasip görmektedir: 

1 - Mukavelenamenin üçüncü maddesinin « kumpanya, bu mukavelenamenin devamı müd-
detiııce, Türkiye memleketleri için kendisine tevdi edilecek bütün telgraf nameleri ve keza Tür
kiye transitije geçmeğe müsait olan Türkiyeden ileri memleketlere ait bulunan muhaberatı telsiz 
irtibatından geçirmeği taahhüt eder » diye olan (B) fıkrasındaki « telsiz irtibatından geçirme
ği taahhüt eder » ibaresinin bir « bu » ilâvesile « bu telsiz irtibatından geçirmeği taahhüt 
eder » şeklinde tadili, 

2 - Mukavelename projesinin 17 inci maddesi mucibince « idarenin malı olacak » tabirile 
Esterıı kumpanyası tarafından Hükümete terkedilecek olan kablo tesisatının Estern kumpanya
sının bunun mukabilinde tazminat istemeğe hakkı olmamak şartile idareye terkedileceğine dair 
mezkûr maddeye bir fıkra ilâvesi, 

3 - Mukavele projesinin 19 uncu maddesinin* bu mukavelenin tescil rüsumu veya mukave
lenameye ilsak edilecek pullar bu merasimi yaptıracak olan tarafın uhdesine ait olacaktır » di
ye olan ibaresinin « bu mukavelenamenin tescil rüsumu kumpanyaya ait olacak ve mukavelena
meye ilsak edilecek damga pulları hakkında da damga kanunu ahkâmı tatbik olunacaktır. Kum
panyanın Türkiye haricinde yaptıracağı tescil rüsumu ve mukaveleye ilsak edilecek pullar keza 
kumpanyaya ait olacaktır •» suretinde tadili. 

Bu tadilâtın yapılması mütaleası ile keyfiyet heyeti umumiyesi itibarile de Yüksek Meclisin 
takdirine arzoluııur. 

Reis Reis V. Bu M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Sivas Tokat . Konya Çorum 
/ / . Fehmi M. Remzi Süreyya K. Zaim Mustafa 

Bursa Erzurum Giresun İsparta Niğde 
Dr. Galip Aziz Kâzım Mükerrem Faik 



Sıra NQ 188 
Reşitpaşa ve Marmara vapurlarının Millî Müdafaa vekâletine 
devri hakkında I 298 numaralı kanun lâyihası ve Millî Mü

dafaa ve İktisat encümenleri mazbataları 

T. ü. 
Başvekâlet 4 - IV - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/802 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain idaresine ait Reşitpaşa, Marmara vapurlarının bilûmum teçhizatile beraber M. M. Ve
kâletine devri hakkında vekâleti müşarileyhaca hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2/IV/1932 
tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
tsmet 

Esbabı mucibe 

Mülga Deniz vekâletine ait iken Seyrisefain idaresinin ihtiyacını temin için mezkûr idareye bilâbe-
del devri icra edilmiş olan sefain ve tersane ile havuzlar meyanında bazı aksamına elyevm yeni kuv
vetlerle takviye edilmiş olan deniz ordusunun şiddetle muhtaç olduğu tahakkuk etmiş ve bunların 
Seyrisefain idaresi emrinde kalmasında idare için de bir faide bulunmadığı görülmüş olmakla mez
kûr gemilerle havuzların istirdadı hakkında merbut lâyihai kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1 - Deniz ordusunda biri mayn üçü hücumbot olmak üzere halen dört adet deniz altı gemisi mev
cuttur. Bu deniz altı gemilerinin talini ve terbiyelerinin tekemmülü, idamei mvecudiyetleri ve muh
temel l)ir harp zuhurunda temini hareketleri için bir ana gemisine ihtiyacı katî vardır. 

Böyle bir geminin yeniden tedarik ve temini ise külliyetli bir paraya mütevakkıftır ki bütçe
mizin bu günkü vaziyet ile buna imkân görülememektedir. Bu vazifeyi Seyrisefain idaresinde bulu
nan Marmara vapuru görebilecektir. (10 000 000) lira kıymetindeki deniz altı gemilerde pek kıy
mettar mürettebatının mevcudiyet ve sıhhatlerini kurtarmak için pek lâzım olan mezkûr gemiye 
Seyrisefain idaresinin ihtiyacı yoktur. 

2 - Üssü bahride kömür depoluğu ve üssü bahriye merbut sefaini muavine ve sağire zabitan ve 
efradına yatak gemiliği yapan Giresun vapurununGrölcükte menderek vazifesini görmek üzere mez
kûr mahalle nakledilmiş olmasından üssübahri ve donanma bu mahrumiyet dolayısile büyük müş
külât ve ihtiyaç karşısında kalmıştır. 

Donanmaya, sefaini muavine ve sağireye kömür depoluğu ve zabitan ve efrada yatak gemiliği 
yapmak ve îzmitte bağlı bulunduğu mahalde merakibi sağireyi fırtınalı havalarda muhafaza etmek 
ve îstanbuldan peyderpey îzmite nakledilmekte olan levazım ambarlarını ve sıhhiye deposunu yer
leştirmek ve donanma için ihtiyat su depoluğu vazifesini görmek üzere evvelce de donanma nakli
yatında kullanılmış olan Reşit Paşa vapuruna katî ihtiaç vardır. Bu geminin ise tamiri fevkalâde 
masrafı mucip olduğundan Seyrisefain idaresince kadro harici addolunduğu ve gayrifaal bir halde 
bulunduğu malûmdur. 



- 2 — 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 23 
Esas No. i/298 

3 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Elyevm Seyrisefain idaresinde bulunan Reşit Paşa ve Marmara vapurlarının M. M. Vekâletine devri 
hakkındaki encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası M. M. Vekili Beyin huzurile tetkik ve 
müzakere edildi: 

Yeni cüzü tamlarla takviye edilmiş olan deniz ordusunda mevcut ve yüksek kıymetli deniz altı gemi
lerinin gerek kıymetli zabitan ve mürettebatının sıhhat ve kabiliyetlerini korumak ve gerek bizzat 
mezkûr gemilerin ve malzemesinin kudret ve faaliyeti harbiyelerini idame ve temin etmek için (Ana 
gemisine) şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bu ihtiyaçtan başka üssübahirde ..kömür depoluğu, muavin ve küçük sefinelerin zabitlerile efra
dına yatak gemiliği ve levazım ambarlığı ile sıhhiye ve ihtiyat su depoluğu hizmetlerini görecek bir 
gemiye de katı lüzum görülmektedir. Kanun lâyihasına merbut esbabı mucibe yazısında da sayılan 
vazife ve hizmebtleri görecek mezkûr iki vasıtanın hariçten tedariki çok masraflı ve binnetice bütçeye 
ağır bir tahsisat vazını mucip olacaktır. Buna mahal kalmamak üzere 1340 senesinde ve mülga 
Bahriye dairesine ait iken Seyrisefain idaresine bilâ bedel devredilmiş olan ve yukarıda yazılan (Ana 
gemisi) hizmetini gönmiye müsait (Marmara) ve depo ve sair işler için de (Reşit Paşa) vapurlarının 
bilâ bedel ve her türlü teçhizat, edevat ve mefruşatile mezkûr idareden alınarak M. M. Vekâletine 
iade ve devredilmesi encümenimizce de muvafık görülerek kanun lâyihasının birinci maddesine, 
(mefruşatı, edevatı) kelimelerinin ilâvesi ve (ihtiyatı) kelimesinin yerine (ihtiyacı) kelimesinin ya
zılması suretile kabulüne karar verildiği arzolunur. 

M. M. E. Reisi 
(: i resim 
îhsan 

M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
Diyarbekir Kastamonu Elâziz Gümüşane Tokat Kırşehri 

A. Rıza Ahmet Saffet Şevket B. Lûtfi L. Müfit 

Aza 
Balıkesir 
Enver 

Aza 
Burdur 
Halit 

Aza 
Ordu 
Recai 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

T. B. M. M. 
İk. Encümeni 
Karar No: 35 

Esas No: 1/298 

İktisat encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

5-VI-1932 

Reşitpaşa ve Marmara vapurlarının Millî Müdafaa vekâletine devredilmesi hakkındaki ka
nun lâyihası ve esbabı mueibesile Millî Müdafaa encümeni mazbatası Millî Müdafaa vekili Beye
fendi huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Son zamanlarda ilâve olunan cüzütamlar dolayısile mevcudu artmış bulunan deniz ordumuz 
zabitan ve efradının muhtaç oldukları istirahat yerlerini temin etmek ve mevcut harp gemileri
mizin levazım ve sairesini taşımak veya küçük cüzütamlara ana gemisi vazifesini görmek üzere 
evvelce mülga Bahriye vekâleti tarafından seyrisefain idaresine bedelsiz olarak devredilmiş bulu
nan Reşitpaşa ve Marmara vapurlarının Millî Müdafaa emrine iadesini mutazammın olan bu 
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kaaiMi lâ^ftasmın Htkûmetit* tfekfifi veçlıüe ve aynen ericÜBi*öİBÛzCe, de fcfcbuiüa* karar veril
miş ve yalınız kanunun unvanında zait olarak görülen bir kısım kelimelerin tayyile unvanın 
takriri tensip edilmiş/tir . 

Berayi tasvip Heyeti Celüeİeye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kıkııcb. 

tk. E. R& M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
İzmir Mardin Afyon Karahisar Bursa Aksaray Konya Aydın 

M. Rahmi Ali Riza tztet R. Ferit Yaşar A. Ham&i Fuat 

Assa Afca Asa Agâ 
Attkâra tfcftrir Statsın Trasksön 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İktisat vekâletine merbut Seyrisefain idaresinde 
bulunan Reşitpaşa, Marmara vapurlarının Millî 
Müdafaa vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3 nisan 1340 tarihinde Seyrisefa
in idaresine devredilmiş bulunan mülga bahriye da
iresine ait gemiler ve tersane ve tetemmümatı ara
sındaki Marmara, Reşitpaşa vapurlarile bunların 
bilûmum teçhizatı, donanma ihtiyacı için Millî 
Müdafaa vekâletine iade ve devredilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve İktisat vekilleri memurdur. 

2 - IV - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

Ik. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İktisat vekâletine merbut Seyrisefain idaresinde 
bulunan Reşitpaşa, Marmara vapurlarının Millî 
Müdafaa vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 3 nisan 1340 tarihinde 
Seyrisefain idaresine devredilmiş bulunan mülga 
bahriye dairesine ait gemiler ve tersane ve tetüm-
matı arasındaki Marmara, Reşitpaşa vapurlarile 
bunların bilûmum teçhizatı, mefruşatı, edevatı, do
nanma ihtiyacı için Millî Müdafaa vekâletine iade 
ve devredilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Aynen 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynen 
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İKTISAT ENCÜMENININ TADIL! 

Seyrisefain idaresi altında bulunan Reşitpaşa ve 
Marmara vapurlarının Millî Müdafaa vekaletine 

devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 





Sıra No 151 e ilâve 
İcra ve iflâs kanununun tadiline dair I 28 numaralı kanun 

lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 8 - VI - 1932 

Karar No. 
Esas No. 

Yüksek Reisliğe 

îcra ve iflâs kanunu lâyihasının Heyeti umumiyede müzakeresi sırasında bazı maddelerin tadili 
ve bazı hükümler konması hakkında verilen takrirlerin bir kısmı Heyeti umumiye kararile ve bir 
kısmı encümenimizin talebile yeniden tetkik edilmek üzere Adliye encümenine havale buyurul-
makla yapılan müzakere neticesinde her biri hakkında ittihaz edilen kararlar esbabı mucibelerile 
aşağıya dercedilmiştir. 

A - Hasan Hayri ve şeref (Edirne), Yusuf Ziya ( Eskişehir ), Ahmet Süreyya ( Aksaray ), ve 
Hamdi (Yozgat) Beylerin müşterek takrirlerinin birinci bendi lâyihanın dördüncü maddesinin (ve 
bu kanunda gösterilen haller müstesna olmak üzeretetkik merciinin vereceği kararlar kabili temyiz 
olmayıp katidir ) hükmünü mutazammın son fıkrasının tayyi ve tetkik mercii kararlarının temyizi 
kabil olması teklifinden ibarettir. 

Hakkı Tarık (Giresun) Beyin takriri de bazı şeraitle temyizin kabulü mütaleasını muhtevidir. 
Bu hususta encümence yapılan müzakere ve münakaşada; umumî bir surette bütün merci karar

larının temyize tâbi tutulması kanunun yeniden tanzim ve tadiline saik olan sebeplere göre muvafık 
olmadığı ve istihdaf edilen maksadı fevt edecek mahiyette bulunduğu cihetle bu tarzda mutlak 
bir temyiz kabiliyetinin kabul edilmemesine ve ancak kanunda gösterilen temyize tâbi hususların tev
sii mümkün olabileceğine karar verilmiş ve teklif sahipleri de bu tarzı kabul eylediklerini beyan eyle
miş olduklarından Adliye vekâletinin bu hususa dair mütaleası dinlenerek dokuz maddede tetkik 
mercii kararlarının temyize tâbi olmasına ittifaklakarar verilmiştir: 

1 - îlâma müstenit icra takiplerinde borçlunun itfa ve imhal veya ilâmın müruru zamana uğra
dığını beyan ile icranın geri bırakılması talebi üzerine tetkik mercii tarafından verilen kararlar, 
( M. 33 ). 

2 - Takip talebinde bulunan alacaklının müracaat ettiği icra dairesinin salahiyetli olmadığına 
dair borçlunun itirazı üzerine mercii tarafından verilen kararlara karşı alacaklının temyiz edebil
mesi, (M. 50) 

3 - Ödeme emrine karşı borçlunun itirazı üzerine alacaklmm itirazın refi talebinin tetkik mer
ciince reddi veya itirazın muvakkat olmamak üzere refi hakkındaki kararlar, ( M. 68 ) 

4 - Borcun itfa ve iınhal.i hakkında borçlunun takibin iptal veya talikine dair talebine karşı 
tetkik mercii tarafından verilen kararlar, ( M. 79 ) 

5 - Bir malın haczi caiz olmadığı iddiasına müsteniden haczin kaldırılması veya haciz caiz 
olmadığı sebebile haczedilen bir mala haciz konması talepleri üzerine tetkik mercii tarafından 
verilecek karar, ( M. 82 ) 

6 - Kısmen haczi kabil olan maaş, tahsisat ve ücretlerde haczin tezyidi veya tenzili talepleri 
üzerine merci tarafından verilecek kararlar, ( M. 83 ) 

7 - Borçlunun üçüncü şahıs yedindeki malı veya zimmetindeki alacağı üzerine konan hacizler-
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den dolayı üçüncü şahısla alacaklı arasında çıkacak ihtilâflara dair tetkik mercii tarafından ve
rilecek kararlar. ( M. 89 ) 

8 - Alacaklılar sırasına dair tetkik mercii tarafından verilen kararlar, ( M. 142 son fıkra ) 
9 - Konkordato talebi üzerine tetkik mercii tarafından talebin muvafık olmadığına veya müh

let verilmesine dair verilen kararlar, ( M. 288 ) 
Temyiz kabiliyeti kabul edilen ve yukarıda gösterilen 9 maddeye ait hükümler ait olduğu 

maddelerin sonuna ve icap eden fıkra aralarına ilâve edilmiştir . 
Teklif üzerine temyiz hususunda 364 üncü maddenin tebdili ve bundan sonra yeniden iki 

madde ilâvesine de lüzum hâsıl olmuştur. 
264 üncü maddede temyizin hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki şartlara tevfikan ya

pılacağı dercedilmiş ve temyiz yapmakla icra muamelesinin satışa kadar bütün muamelelerinin 
devam edeceği ancak satışın yapılmıyacağı hükmü konmuştur. Bununla vakit kazanmak maksadile 
yapılacak temyizlerden dolayı alacaklı hakkının ziyama meydan verilmemiş ve zaten satışa kadar de
vam eden muamele haciz icrası ve bunun zımnında yapılması iktiza edecek bütün hususların ikmalile 
alacağrn temin edilmesi mümkün olduğundan temyiz ile satışın yapılmaması hükmünün temyiz netice
sinde karar nakzedilirse satış için arttırma ve sair muameleden dolayı ne alacaklının bir çok külfet 
ve ma:;i'af ihtiyar etmesine ve ne de ihale yapılarak borçlunun zararrna mahal vermemek suretile fay
dalı olacağı mülâhaza edilmiştir. 

Temyiz edilince satışa kadar icra muamelesi de/am edeceğine göre dosyanın temyiz mahkemesine 
gönderilmesi lüzumu kendiliğinden icranın tehirine1)ir sebep teşkil etmemesi mütaleasile de maddenin 
sonuna icranın devamı için lüzumlu evrakın alıko ıarak çıkartılacak birer .suretlerinin dosyaya kon
ması hükmü ilâve edilmiştir. 

365 inci madde olarak yeniden ve bu vesile ile ilâve olunan maddede kanunî müddet geçtikten 
sonra veya esasen temyiz kabiliyeti olmıyan bir husus temyiz edilirse tetkik merciinin bu talebi reddet
mesi salâhiyeti kabul edilmiştir. Ceza muhakemeleri usulü kanununda da mevcut olan bu kaide icra 
işlerinin geri kalmamasını temin eden bir müeyyede olarak kabul olunmuştur ve merciin bu ret kararını 
k'uVi etmiyenlerin temyiz arzuhali ve verilmiş ise cevap lâyihası temyiz mahkemesine gönderilmesi 
maddede tasrih kılmmakla beraber bu halde temyizin satışı durduran hükmünün cari olmıyacağı ayrıca 
kaydedilmiştir. 

366 inci madde olarak tertip edilen maddede temyiz tetkikatının şümul sahası tayin edilmiştir. 
Evvelce tanzim edilen lâyihada temyiz edilen kararın esasına müessir ve evvelce tetkik merciine şikâ
yet edilen hususata da tetkikatın şamil olması kaydinin bu kere temyiz kabiliyetinin tevsi edilmesine 
binaen ipkası ekseriyetle verilen kararla muvafık görülmemiştir. 

Temyiz icra ve iflâs dairesinin kararlarına karşı ısrar ve tashihi karar caiz olmıyacağına ve nakız 
halinde bu kararın icra ve iflâs muamelelerine tesirine ait lâyihada mevcut hükümler bu maddede 
ipka olunmuştur . 

B) Lâyihanın müzakeresi tehir edilen 47 inci maddesi hakkında Maliye vekâletinin mütale-
atı tekrar Maliye vekili Beyefendi huzurile tetkik olundu. Devlete intikal eden emvalin henüz 
tapuya tescil muamelesi ikmal edilmemiş olduğundan şunun ve bunun müdahale ve işgalile zeri-
yat yapılan Şark vilâyetlerindeki arazi üzerinde Hazine aleyhine iktisabı bir müruru zaman hu
sule gelmemek maksadile mahallî idare meclislerince bir kıymet takdir edilerek işgal edenlerden bu 
bedelin tahsili emval kanununa göre istifa edilmesi zaruretin tevlit ettiği muvakkat bir hal olduğundan 
bunun haksız fiilden doğan bir alacak addedilerek bu kanunun hükümlerine Hazinenin tâbi tu
tulması müşkül ve mahzurlu olduğu izah edilmiş ve encümence tasvir edilen vilâyetlerdeki vazi
yetin icabatı şayanı kabul görülerek yalnız bu hususu temin etmek üzere Hazinenin bu günkü 
tarzı icraatına salâhiyet veren 341 senesi muvazenei umumiye kanunu 6 ve 23 üncü maddeleri 
hükmünün baki olduğuna dair muvakkat maddeye bir fıkra konulmuştur. Emvali milliyeden bi
nalar hakkında bu kanunun hükmünün cereyan edeceğinde Maliye vekâletile mutabakatı efkâr 
hâsıl olmuştur. 
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Bu suretle 47 inci maddenin aynen ipka ve yalnız izah edildiği üzere muvakkat maddeye bir 

fıkra ilâve edilmiştir. 
C) Giresun mebusu Şevket Beyin takriri icra tebligatı yapan memurların borçlu elinde kalacak 

ödeme emrine tebliğ tarihinin yazılarak imza edilmesinin 61 inci maddeye bir fıkra olarak ilâvesi 
teklifini ihtiva etmektedir . 

Bu kanunda tebligat için ayrı bir hüküm mevzu almayıp tebligat işleri hukuk usulü muhake
meleri kanunu ahkâmına göre cereyan edeceği Heyeti umumiyece kabul edilen 57 inci maddede 
musarrah olduğundan tebligatın icrası şekline taallûk eden bu teklifin encümence tetkik edil
mekte olan hukuk usulü muhakemeleri kanununun tadilâtında nazarı dikkate alınmak üzere bu 
lâyihaya bir hüküm konmamasına encümence karar verilmiştir. 

D) izmir mebusu Hüsnü Beyin 67 inci maddenin son fırasında borçluya hükmolunacak tazminatın 
iddiasında haksız çıkan alacaklılara da teşmiline dair takriri tetkik olundu. 

67 inci madde ilamsız takip usulüne göre icraya müracaatla borçlusuna ödeme emri tebliğ edilen 
alacaklının bu emre itiraz edilmesi üzerine mahkemeye müracaat ederek neticede borçlu haksız çıkar
sa yüzde ondan aşağı olmamak üzere bir tazminatla mahkûm edilmesi hükmünü mutazammın olup bu
nunla vakit kazanmak ve alacaklının hakkını tavik etmek maksadile icra takibine itirazda bulunan 
borçluları doğruluğa sevketmek mülâhazasına müstenit bulunmuş ve ayni hükmün 1928 sene
sinde neşredilmiş olan bir kanunla kabul edilerek bu güne kadar tatbikatta faydası 
görülmüş olmasına binaen hâkimlerin umumî hükümlere göre takdirî surette salahiyetli oldu
ğu tazminat hükmü bu suretle en az miktarı tesbit edilerek mecburî bir hale konmuştur. Bu istisna-
iyet borçlular hakkında böylece izah olunabilirse de alacaklı hakkında bu hükmün kabulü doğru değil
dir. Çünkü hiç bir hakkı olmıyan bir adamın masraf ve külfet ihtiyar ederek icra dairesine sonra da mah
kemeye müracaat etmesi makul bir sebeple kabul edilir hallerden değildir ve bir vesikaya istinat et-
miyen alacak esasta haklı olduğu halde kanun nazarında sabit görülmiyebilir ve nihayet suiniyetle 
dava açan alacaklı hakkında da umumî hükümler dairesinde mahkemenin tazminat hükmetmesine 
mâni bulunmadığından teklif edilen kayit konmamakla tasavvur edilen şekilde haksızlığa maruz 
kalan bir borçlu da büsbütün teminattan mahrum kalmamış olmakla teklifin kabul edilmemesine 
encümenimiz karar vermiştir. 

E) 82 inci maddeye Vasfi Raşit Bey (Şebin Karahisar) tarafından ilâvesi teklif edilen hususlar 
tetkik olundu ve maddenin 2 numaralı bendine (mesleki) kaydi ilâvesi tensip edildi. Yine bu madde 
hakkında Raif Bey (Trabzon) tarafından verilen takrir de borçlunun elinde bırakılacak süt vere
cek hayvanın borçlunun tercih edeceği manda veya inek olması teklifi muvafık görülerek 5 numa
ralı bende bir kayit ilâve olunmuştur. 

F ) Manisa mebusu Refik Şevket Beyin takririnde 94 üncü maddeye ilâve
sini teklif ettiği fıkra encümence de tasvip edilmiştir. Teklif, miras tarikile borçluya intikal eden 
bir gayrimenkul mülkiyeti veya aynî hakkın tapuda tescil muamelesini alacaklının yaptırmasına da
ir hüküm konmasmı istihdaf etmektedir. Tevfik Fikrek Bey (Konya), bu teklifin yalnız miras se-
bebile borçlunun iktisap edeceği mülkiyete hasrı kâfi olmayıp bundan başka sebeple de ikti
sap mümkün olduğu ve faraza lehine bir ilâm istihsal etmiş olan borçlu, alacaklısı tarafına haczedil-
mesi ihtimaline karşı bunu infaz ettirmemesi de mümkün olduğundan ilâve edilecek fıkranın daha şamil 
hükmü tazammun etmesini beyan etmekle kabul edilen bu teklifler dairesinde 94 üncü maddeye 
bir fıkra ilâve edilerek bahsedilen suretlerle borçlunun reddedilmiş bir miras veya başka bir sebeple 
iktisap edeceği mülkiyet ve aynî hakların tapuya borçlu namına tescilini alacaklının istiyebilmesi 
salâhiyeti kabul olunmuştur. 

(•}) Refik Şevket Beyin, 97 inci maddeye ilâvesini teklif ettiği fıkralar kiralanan yerlerde kiralıya-
nın hapis hakkı olan eşya için istihkak davası açıldığı hallerde takibin talikına emir verilmesi 
ancak borçlar kanununun 268 inci maddesine tevfikan kiralıyanm borçluya ait olduğunu 
bildiği veya bilmesi lâzımgelen şeyler için olması hallerinde caiz olacağı ve böyle bir davada 
haksız çıkan istihkak davacılarının 36 inci maddedeki şerait dairesinde teminat vererek temyiz 
mahkemesinden icranın tehirine karar almak için icra dairesinden mühlet istiyebileceğine dair bulun-
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makla encümence bu teklif musip görülerek maksadı temin eden kayitler maddeye ilâve edilmiştir. 

H) Refik Şevket Beyin, gayrimenkul ihalelerinde 129 uncu maddeye borçlunun hukukunu muha
faza edecek kayitler konması teklifi, encümenimize havale edilip İktisat ve Adliye encümenlerinden 
müteşekkil muhtelit bir encümene tevdi olunan, Ali Münif Bey (Adana) ve refiklerinin teklifi ka
nunisinin daha şümullü olan muhteviyatına taallûk etmesine binaen iktisadî buhran sebebile varit 
olabilecek bu gibi kayitler icra kanununa derci muvafık olmayıp muvakkat mahiyette mahsus bir 
kanunla temin edilmesi muvafık olacağı mülâhazasile eneümenimizee bu teklifin tetkikine mahal 
görülmemiştir . 

K) Hasan Hayrı B. (Edirne) ve riifekasınm takririnin bir fıkrasında 223 üncü maddenin son fık
rasının ilgası teklif edilmektedir. Bu fıkra alacaklar toplanmasında şahsî ve meblâği ekseriyet
le alacaklıların verecekleri kararla basit tasfiye usulünün tatbiki hükmüne müteallik olup es
babı mucibe mazbatasında akalliyette kalan azanın mütalealan hulâsası beyan edilmiş olmakla bu 
kere encümen bu fıkranın teklif veçhile tayynu münasip görmüştür. 

L) Ayni takrirde teklif edilen 179 uncu maddenin 2 inci fıkrasının kaldırılması teklifi encü
mence kabul edilmemiştir. 

223 üncü maddeye münasebeti bulunan ve bu sebeple Heyeti umumiyede müzakeresi tehir edilen 
256 inci madde de bir değişiklik yapılmasına lüzuum gorülmiyerek madde ipka edilmiştir. 

M) Yine mezkûr takrirde konkordato mühletleri hakkındaki teklif eneümenimizee 
tetkik olundu. Neticede : mühletin tetkik mercilerince verilmesi hükmünün tebdiline 
mahal olmadığı ve ancak mühletin ilânı üzerine alacaklıların beş gün içinde istida ile mercie 
itirazda bulunmaları ve müddet geçtikten sonra bütün itirazların taraftar dinlenerek merci tara
fına bir kararla halledilmesi muvafık görülerek 288 inci maddeye bu suretle bir fıkra ilâve edil
miştir. 

Müstakil bir (temyiz icra ve iflâs daire) sinin teşkiline kadar mevcut hukuk dairelerinden bi
rinin Adliye vekilinin tensibile bu vazifeyi ifa etmesine dair muvakkat maddeye konmuş olan 
fıkra temyiz kabiliyetinin tevsii dolayısile işlerin çoğalacağından tayyı encümence tensip edilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat maddesine meri kanundan evvelki ahkâma ve meri kanuna göre yapılmış 
muamelelerde bu kanunun hükmünün tatbiki lâzımgelip gelmiyen hususlar tesbit edilmiş ve bunu 
gösteren fıkralar konmuştur. 

Kanunun meriyeti tarihi 4 eylül 1932 olarak tesbitinde encümen, merî kanunun tatbikatına dair 
olan 1425 numaralı kanunda mevcut üç senelik müddetlerin geçmesine ve Adliye tatilinden sonra 
bu kanunun tatbikına başlanması tetkika imkân vereceğini nazarı mütaleaya almıştır. 

Encümence kabul edilen tadil ve ilâvelerle encümene havale edilen maddelerin kabulü hususu 
Heyeti umumiyeye arzolunur. 

Adliye E. 
M. 

Reisi Na. 
M. 

Salâhattin 

Aza 
Kars 
Nazif 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Antalya 

Numan 

Aza 
Trabzon 
Raif 

Kâtip 
Yozgat 

A. Hcimdi 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Tokat 
Nazım. 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Balıkesir Erzincan Çanakkale Edirne Edirne 

Yasfi Abdülhak Osman Niyazi Şeref II. Hayri 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Eskişehir Manisa Konya Kocaeli Kayseri 
Yusuf Ziya Refik Şevket Tevfik Fikret Ragıp S. Azmi 

Aza 
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Icra ve iflâs kanunu lâyihasının bazı maddelerinde Adliye encü
menince yapılan tadilât ve ilâveler 

33 üncü maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
Geri bırakılma talebinin kabul veya reddine mütedair 

olan kararlar on giuı içinde temyiz olunabilir. 
50 inci maddenin 2 inci fıkrasının sonuna ilâve edilecek 

fıkra: 
Karar, salâhiyetsizliğe dair ise on gün içinde temyiz olu

nabilir. 
68 inci maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
i t irazın muvakkat olmıyarak refine ve refi talebinin red

dine dair olan kararlar on gün içinde temyiz olunabilir. 
71 inci maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
Takibin iptal veya taliki talebinin kabul veya reddine 

mütedair olan kararlar on gün içinde temyiz olunabilir. 
82 inci maddenin 2 numaralı bendinde: ( zati ve mesleki 

için ) ve 5 numaralı bende ( lüzumlu ise borçlunun tercih 
edeceği ) cümleleri ilâve olunacak, 

82 inci maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
Bir malın haczi caiz olup olmadığı hakkında tetkik mer

cii tarafından verilecek kararlar on gün içinde temyiz olu
nabilir. 

83 üncü maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
Miktara veya bunun tezyit veya tenzili taleplerine dair 

tetkik mercii tarafından verilecek kararlar on gün içinde 
temyiz olunabilir. 

89 uncu maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
Üçüncü şahıstaki mal veya alacağın haczinden doğan ihti

lâflara dair tetkik mercii tarafından verilecek kararlar on 
gün içinde temyiz olunabilir. 

94 üncü maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
Borçlunun reddetmediği miras veya başka bir sebeple ik

tisap eyleyip henüz tapuya tescil ettirmediği mülkiyet ve di
ğer aynî hakların borçlu namına tescili alacaklı tarafından 
istenebilir. Bu talep üzerine icra dairesi alacaklının bu mua
meleyi takip edebileceğini tapu idaresine bildirir. 

Alacaklının bu sebeple yapacağı kanunî masraflar ayrıca 
takip ve hükme hacet kalmaksızın dairece borçludan tahsil 
olunur. 

97 inci maddenin 6 mcı satırında biten fıkrasından sonra 
ilâve edilecek fıkra: 

Kiralanan yerdeki hapis hakkına tâbi eşyaya müteallik 
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istihkak davaları borçlar kanununun 268 inci maddesinin 1 
inci fıkrasında yazılı hükümlere muvafık olmadıkça talik 
emri verilemez. 

97 inci maddenin 19 uncu satırının nihayetine ilâve edile
cek fıkra: 

Davasının reddi hakkındaki kararı temyiz eden istihkak 
davacısı icra dairesinden 36 inci maddeye göre mühlet isti-
yebilir. 

142 inci maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
Merciin bu hususa dair vereceği kararlar on gün içinde 

temyiz olunabilir. 
223 üncü maddenin son fıkrası: silinecektir. 
288 inci maddenin sonuna ilâve edilecek fıkra: 
Konkordato talebi üzerine verilecek mühlet kararına ilân 

tarihinden beş gün içinde her alacaklı istida ile itiraz edebi
lir. Tetkik mercii bu itirazların hepsini tarafları dinliyerek 
bir kararla halleder. Verilecek karar, tefhimi tarihinden on 
gün içinde temyiz olunabilir. 

İtiraz ve temyiz, mühletin cereyanını durdurmaz. 
Konkordato talebinin muvafık olmadığına ve mühletin 

kaldırılmasına dair olan kararlar tefhimi tarihinden on gün 
içinde borçlu tarafından temyiz olunabilir. • 

MADDE 364 — Temyiz 
Bu kanuna göre temyiz edilen takip hukukuna müteallik 

kararlarla tetkik mercilerinin cezaya müteallik hükümleri 
teşkil edilecek (temyiz, icra ve iflâs dairesi) nde tetkik edilir. 

Temyiz, hukuk usulü muhakemesi kanunundaki şartlar 
dairesinde yapılır. 

Temyiz, satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz. 
İcranın devamı için lüzumlu evrak alıkonarak bunların 

birer sureti Temyiz mahkemesine gönderilecek dosyaya 
konur. 

MADDE 365 — 
Temyiz, kanunî müddet geçtikten sonra yapılır veya tem

yizi kabil olmıyan bir karara taallûk ederse tetkik mercii 
temyiz talebinin reddine karar verir. 

Temyiz eden şahıs ret kararını kabul etmezse temyiz ar
zuhali diğer tarafa tebliğ edildikten sonra karar sureti ve 
verilirse cevap lâyihasile birlikte temyiz mahkemesine gön
derilir. Şu kadar ki bu halde satış geri bırakılmaz. 

MADDE 366 — Temyiz kararları 
Tetkikat, temyiz edilen karara hasredilir ve on gün için

de karara bağlanır. 
Alâkadarlardan biri ister ve ücretini verir yahut gönde

rirse kararın hulâsası telgrafla mahalline bildirilir. 

Tetkik merciinin temyiz 
talebini reddetmesi 
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Temyiz icra ve iflâs dairesinin kararlarına karşı ısrar ve 

tashihi karar caiz değildir. 
Nakız kararı üzerine icra ve iflâs işlerinde 40 mcı madde

nin 1 inci fıkrası hükmü cari olur. • 

MADDE 367 — Lâyihamn 365 ink maddesi 

MADDE 368 — Lâyihamn 366 inli maddesi 
Bu maddenin son satırında (hükümler) kelimesinden son

ra (ve 1425 numaralı kanun) cümlesi ilave edilecek. 
Lâyihamn 367 inci maddesi silinecektir. 

türk ceza kanununun 
MUVAKKAT MADDE 
1 - Cezaî hükümlerin şümul dairesi 

ikinci maddesi hükümlerine tâbidir. 
2 - Bu kanunun meri olmasından eWel konulmuş haciz ve

ya rehinin paraya çevrilmesi hakkında yapılmış taleplere 
bu kanunun hükümleri tatbik olunmaz 

3 - ilâmların icrası hakkındaki 2 inci babın hükümleri bu 
kanunun meriyetinden evvel icraya teydi edilmiş olan ilâm
lara da şamildir. 

4 - 4 eylül 1929 tarihinden evvel gdyrimenkullere konul
muş olan ihtiyatî veya icraî hacizler ürerine 4 eylül 1932 ta-

yapılmamışsa bu ha-

Meriyet zamanı 

rihine kadar hiç bir muamele ve takipj 
cizler kendiliğinden kalkar. 

Takip ve muamelesi derdest olupt 
yanlar mezkûr tarihten sonra bu kanuıh. hükmüne tâbi olur. 

5 - 4 eylül 1929 tarihinden evvel verilen iflâs kararlarına 
müteallik tasfiyeler 4 eylül 1932 tarihime kadar intaç edilme-
mişse dosyaları iflâs dairelerine tevdi d 
kanunun sekizinci babı hükümlerine tevfikan tasfiyeye de
vam olunur. 

6 - 1 3 eylül 1331 ve 15 nisan 1339 tlarihli kanunlarla em
vali milliye meyamna giren ebniyeden 
nesi muvazenei umumiye kanununun d 
rine tevfikan almagelmekte olan hazijıe alacakları hakkın
daki hükümler bakidir. 

7 - Bu kanunun neşrinden evvel icra veznesine tevdi 
yahut dairece tahsil edilmiş olan paranın ve icra muamelesi 
sebebile hıfzedilmekte olan eşyanın tevdi veya tahsil yahut 
hıfız tarihinden on sene geçmiş olsa bile bu kanunun meri
yete girmesinden itibaren üç sene geçmedikçe sahiplerinin 
talep hakkı düşmez. 

MADDE 369 — 
Bu kanunun meriyeti 4 eylül 1932 tarihinde başlar. 

henüz intaç olunmı-

ari araziden 1341 se
ve 23 üncü maddele-

MADDE 370 — Lâyihanın 369 uncu maddesi, 




