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3 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun mu

vakkat 5 nci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/388) .111 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa göre 
11 lira ve daha az yetim maaşı alanların 942 sa
yılı kanun hükümlerinden istifade edip etmeye
ceklerinin tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/413) 111:113 

3 — Harita umum müdürlüğü 1934 yılı büt
çesinde 31 800 liralık münakale yapılmasına dair 
1/1132, Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 
14 000 liralık münakale yapılmasına dair 1/1133, 
Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 30 000 li
ralık münakale yapılması hakkmda 1/1136, An-
karada yapılacak orta mekteb binası için bazı ve
kâlet 1934 yılı bütçelerinde 47 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/1140, Dahiliye vekâ
leti 1934 yılı bütçesinde 3 500 liralık münakale 
yapılması hakkmda 1/1142, Emniyet işleri umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık 
münakale yapılması hakkmda 1/1143, Millî Mü
dafaa vekâleti kara ve Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 1 718 622 li. 
ralrk münakale yapılması hakkmda 1/1144, İk-
tisad vekâleti 1934 yılı bütçesinde 32 100 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/1148, Maliye ve
kâleti 1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale 
yapılması hakkmda 1/1149, Millî Müdafaa vekâ-

Sayrfa 
leti 1934 yılı bütçesinde 11 800 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/1150, Ziraat vekilliği 1934 
yılı bütçesinde 55 100 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1152, bazı dairelerin 1934 yılı büt
çelerinde 1 543 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1158, Maliye vekilliği 1934 yılı büt
çesinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkm
da 1/1159 numaralı kanun lâyihalarile İdare He
yetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 
57 334 liralık tahsisat konulmasına dair 2/123, 
Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 2 875 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/124, Riyaseti 
Cumhur 1934 yılı bütçesine 1 710 liralık tahsisat 
konulmasına dair 2/125, Büyük Millet Meclisi 
1934 yılı bütçesine 480 liralık tahsisat konulma
sı hakkında 2/126 ve Büyük Millet Meclisi 1934 
yılı bütçesine 60 000 liralık tahsisat konulması
na dair 2/127 numaralı kanun teklifleri ve Büt
çe encümeni mazbatası 113:117,118,121,128,129:131 

4 — Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde mü
nakale yapılması ve Düyunu umumiye bütçesine 
tahsisat konulması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/1160) 117,118, 

121,128,131:134 
5 — Millî Müdafaa vekilliği 1934 yılı bütçe

sine 2 50fr- 000 liralık tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/1161) 117,118,121,128,134:136 

6 — Zabitan ve askerî memurların maaşatı 
hakkındaki kanunun 6 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1094) 117:118 

7 — Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 



Sayıfa 
123 ncü maddesile 15436 sayılı nizamnamenin 
28 nci maddesi hükümleri arasmdaiki mübaye-
netin halli haikkında 3/443 numaralı Başvekâlet 
tezkeresile hukuk uaulü muhaıkeaneleri kanunu-

Eylûl - teşrinievvel 1933, 
Kânunuevvel 1933 : şubat 1934 aylarına aid rapor

ların bir hafta sonra müzakeresi takarrür ettikten son
ra Attilâ Rasimin parasız okutulmasına dair kanun 
teklifi onay bulundu. 

Askerî hastanelerle hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımlarına dair ka-

Lâyihalar 
1 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı 

bütçesinde 580 liralık münakale yapılmasına dair ka
nun lâyihası (1/1169) (Bütçe encümenine) 

2 — Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna eklenen madde
ler hakkında kanun lâyihası (1/1170) (iktisat, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Millî bayramlarda ve Devlet büyüklerinin se
yahatlerinde polislerin meccanen seyahat etmelerine 
dair kanun lâyihası (1/1171) (Dahiliye, İktisat, Nafıa 
ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı kara bütçe
sinde 69 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/1172) (Bütçe encümenine) 

5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1934 yılı 
bütçesinde 1 300 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/1173) (Bütçe encümenine) 

6 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1934 yılı 
bütçesinde 850 liralık münakale yapılmasına dair ka
nun lâyihası (1/1174) (Bütçe encümenine) 

Sayıfa 
nun bazı maddelerinin tadili hakkmda 1/389 nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası 118:128 

nun lâyihasının da birinci müzakeresi yapıldıktan son
ra pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan Vekili Kâtib Kâtib 
Hasan Mersin Mersin 

Hamdi Ferid Celâl 

Teklifler 
7 — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1934 yılı 

bütçesinde 1 216 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/132) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
8 — Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun in

şasına dair olan kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1168) (Ruzna-
meye) 

9 — Ankarada yaptîrılacak orta mekteb binası için 
200 000 liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkmda 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1146) 
(Ruznameye) 

10 — Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel 1605 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1115) (Ruznameye) 

11 — Millî Müdafaa vekilliği 1934 yılı bütçesine 
2 500 000 liralık tahsisat konulmasına dair kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

SABIK ZABIT HULASASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Esad Sagay 
YAZGANLAR: Perid Celâl Güven (Mersin), Ali (Rize). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun mu

vakkat 5 nci maddesinin tefsin hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/388) [1] 

Tefsir fıkrası 
« 300 kuruş ve daha aşağı maaş alan müte-

kaid, dul ve yetimlerin tasfiyeye tâbi on sene
lik maaşlarının hesabında muamele hasebile tas
fiye tarihine kadar teraküm edecek miktar dahil 
değildir. Bunların aynca verilmesi iktiza eder ». 

BAŞKAN — Tefsir hakkında söz isteyen var 
mı? 

Tefsiri reyinize koyuyorum Onay bulanlar ... 
Bulmayanlar ... Onay bulunmuştur. 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa göre 
11 lira ve daha az yetim maaşı alanlaurtn 942 sa
yılı kanun hükümlerinden istifade edib etmeye
ceklerinim, tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/413) \2] 

BAŞKAN — Bütçe encümeni bunu tefsir 
suretinde halletmiştir. Bu tefsiri okutuyorum: 

16 mayıs 1335 tarihli mülkiye harcırah kararna
mesinin 13 ncü maddesine bir fıkra tezyiline 

dair olan 942 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
na göre kendilerine on bir lira ve daha az yetim 
maaşı bağlanmış olanlar 942 sayılı kanunun 
birinci maddesinde bahsolunan aile harcırahını 
alırlar. 

MALÎYE En. M. M. KEMAL TURAN (İs
parta) — Esasen kendisi harcırah alarak sefer 
yapan bir memurun yanmda bulunan bazı kim
selerin harcırah almayacağı kanunda sayılmış
tır. Şunlar alır, şunlar alamaz. Bunlar aynlrr-

[1] 27 numlaralı basmayazı saptın sonundadır. 
[2] 26 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 

ken, bunun içerisinde aynca tekaüd maaşı, yetim 
maaşı alanlar varsa bunlara harcırah verilmez di
ye bir kayid vardır. Evvelce harcırah kararname
sinin tadilinde aslî maaşı 500 kuruşa kadar olan
lara yinıe seyahat ettiği kimse ile beraber bulun
duğu halde aynca harcırah verilir diye bir madde 
vardrr. Bu madde 500 kuruş maaşı aslisi olan
lara harcırah verileceğini gösterir. 

Yalnız 1683 numaralı askerî, mülkî tefkaüd 
kanununda maaşı aslisile tahsisatı fevkalâde 
diye bir şey ayırmanuştır. Binaenaleyh 1683 
numaralı kamuna göre kendisine maaş tahsis 
edilmiş olan bir yetim veya dul, bir zabit veya 
bir memurun yanmda seyahat ederken ne su
retle harcırah alacaktır, Hükümet bumu soru
yor. Maliye encümeni dedi ki, maaşı aslisi 500 
kuruş olana, 942 numaralı kanun bu hakkı ve
riyor. Bunun tutan da 11 liradır. Yeni kanuna 
göre kendisine maaş bağlanmış olan bir adam 
için, eski kanuna göre hazrrlamımış bir ölçüyü 
kabul edemeyiz. Esasen vazn kanunun maksadı, 
ancak (kendisine yetecek kadar maaş alan bir 
kimse ailesinden bulunduğu bir kimse ile bera
ber seyahat ettiği zaman harcırah almasıdır. 
Kazanç vergisi ve diğer bazı vergi kanunla
rında 20 liraya kadar - 20 lira dahil - maaş 
alanlar bu vergilerden muaf tutulmuştur. Mali
ye encümeni demiştir ki her hangi bir zabitin 
yanmda seyahat eden kimse 20 liradan az maaş 
alıyorsa bunun harcırahını verelim. Diğerlerine 
yülk olmasın. Bütçe encümeni de diyor iki 500 
kuruş maaşı aslî - ki tutan 11 lira demektir - yeni 
kanuna göre 11 liraya kadar ikim maaş ahröa 
onlara harcırah verelim. 11 liradan yukan olur
sa vermeyelim. Bunu esas tutmuştur. Miktar me
selesi her iki encümende dokuz lira gibi bir fark 
gösteriyor, fakat esas olarak asıkerî ve mülkî 
tekaüd kanunu tamamile yeni prensiplere göre 
maaş tahsis etmiştir. Esıki kanunun 11 lira haddi 
ile yeni kanunun 25 lira haddi arasında büyük 
bir fark vardrr. 

Esıki tekaüd kanununa göre maaş alanla ye-
j ni tekaüd kanununa göre maaş alan arasında 
I büyük bir fark vaüdir. Binaenaleyh her iki ka

i l i 
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nunun miktarları arasındaki fark, 11 lira aiaın 
bir kimseye harcırah verilmenıesi, yirmi lira 
maaş alan bir kimseye nazaran yeni tekaüd ka
nununa göre gadir olacaktır. Esasen böyle bir 
tefsir yapmağa da imkân yoktur. Maddede: 500 
ikuruş maaşı asillilere harcırah verilir diyor. 
1683 numaralı kanun kabul edildikten sonra 500 
kuruş maaşı asli alan yoktur. 20, 10, 8 lira alır. 
Kanunda olmadığına göre; buna taallûk eden 
madde gayet sarihtir. Maaşı aslî kaydine göre 
aslî olmayarak yapılmayacağını zannediyoruz, 
Binaenaleyh Maliye encümeni teklifinin reye 
konmasını teklif ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ MÜ-
KERREM UNSAL ( İsparta ) — Bir muvakkat 
harcırah kararnamesi var, bir de 942 numaralı 
kanun var. Bu kanunlar bir memurun beraberin
de götüreceği aile efradından hangilerine ne de
recede harcırah verileceğni tayin ediyor. Bu 
mevzuatta deniyor ki memurun beraberinde bu-
lunub iaşesile mükellef olduğu ailesi efradından 
aslî zat maaşı 500 kuruşa kadar olanların har
cırahı Devlet tarafından tesviye olunur. 942 nu
maralı kanun meriyet mevkiine girdiği tarihte 
aslı maaş tabiri vardı. Malûmu âliniz, o zaman 
yeni maaş ve tekaüd kanunları henüz olmadığı 
gibi tahsisatı fevkalâde kararnamesi de cere
yan etmekte idi. 500 kuruş maaş sahibinin eline 
11 lira geçiyordu. Demek ki kanun o zamanki 
tedvininde takib edilen maksad, 11 lirayı ifade 
etmekti. 

Şu halde memurun beraberinde götüreceği 
ailesi efradından iaşesile mükellef ve 11 lira 
zat maaşı alanlara harcırah verilmesi esası kabul 
edilmiştir. 

Maliye encümeni diyor ki, bu gün tahsisatı 
fevkalâde kararnamesi ortadan kalkmıştır, ma
aş hakkında yeni esaslar tedvin edilmiştir, ba
rem ve tekaüd kanunları mevcuttur, aslî maaş 
sözünün manası kalmamıştır, binaenaleyh me
murların yanındaki hangi ailesi efradnıa 
harcırah verileceğini tayin edecek elde bir mem-
sek yoktur, yeni hayat şartlarına göre kazanç 
kanununda 20 lira haddi asgarî maaş olarak ka
bul edilmiştir, binaenaleyh 20 liraya kadar ma
aş alanlara harcırah verilsin diyorlar. Bu noktai 
nazara iştirak etmedik. Sebebi: Bu, doğrudan 
doğruya bir tesistir. Biz Hükümetin ve Divanı 
muhasebatın tereddüd ettiği noktayı kanunun 
(metinleri içinde araştırarak aydınlatmayı müm
kün gördük. 

500 kuruş maaşı aslî 11 lira para demektir. 
Ailesi efradından 11 lira para alan yetim, dul 
kadınla ıbir yere azimet eden bir memur, harcı 
raha müstehik olur, fazla ise olmaz. Bu yolda 
bir fıkrai tefsiriye yazdık. Binaenaleyh Bütçe 
encümeninin fıkrai tefsiriyesinin kabulünü rica 
ederiz. 

MALÎYE ENCÜMENİ BAŞKANI HASAN 
FEHMİ (Gümüşane) — Arkadaşlar, Hükümetin 

ve Divanı muhasebatın istediği tefsir üzerinde, 
Maliye ve Bütçe encümenlerinin, meselenin halli 
için gösterdikleri netice birdir. Fakat yollarda 
ayrılıyoruz. Biz bu işin tefsir ile kabili hal 

olmadığı kanaatindeyiz. Bir kere tahsisatı fev
kalâde kanunu diye bir kanun bugün için mev-
oud değildir. Mevkii meriyette olmıyan bir ka
nunu mesned almak doğru değildir. İkincisi, 
harcırah kanunu 500 kuruşa kadar maaş alanlara 
harcırah verilir diyor. Bütçe encümeni mevkii 
meriyette olmiyan bu maddeyi yaşatıyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ MÜ-
KERREM (İsparta) — Hayır hayır, böyle bir 

şey söylemedim. 
HASAN FEHMİ —- Ben söliyorum ki yaşatı

yor. Ondan sonra bir kıyas yapıyor, diyor ki, 
bu 500 kuruşun lâğvedilen tahsisatı fevkalâde 
kanunundaki nisbete göre verilecek miktarı on 
bir lira eder. On bir lira yetim maaşı alanlara 
harcırah verilmesi lâzımdır. 

Biz bunu her hangi bir tefsir ile halletmeği 
muvafık görmedik. Bu gün dahi meri olan ve 
hiç bir kanunla tadil edilmeyen (500 kuruşa 
kadar maaş alanlara harcırah verilir) maddesini 
değiştirip bunun yerine yeni bir hüküm koyma
ğı tercih ettik. Çünkü bu hüküm halâ yaşamak
tadır. Zannederim İd buradaki rakam şüphe 
götürmeyen katı bir mefhum ifade eder. 

İkincisi; on sene evvel mevkii meriyette bu-
lunub bu gün lâğvedilmiş olan tahsisatı fevka
lâde kanununu kabul etmedik. Daha ziyade tesis 
ve tadil yoluna gittik. Tadilde on bir1 lirayı al
madık, 20 lirayı aldık. Maamafih biz miktar 
üzerinde ısrar etmiyoruz. Büyük heyet 20 lira 
yerine başka bir rakam da alabilir. On bir lira
yı kabul etmemiz (beş lira maaşı olanlara) şek
linde yazılan harcırah kanununun bu günkü 
mütenazırını 20 lira olarak aldığımızdanıdır. 
Nihayet mevzubahs olan da yetimlerin harteıra-
hıdır. Mademki bilûmum Devlet kanunlarında, 
vergi kanunlarında asgarî maişet haddi 20 lira 
olarak kabul edildi ve yirmi lira maaş alan bir 
memur muafiyete ayrıldı. Biz de burada bunu 
bir nisbet olarak aldık. Fakat miktar ikinci de
recede kalır. Bütçe encümeni bu hususta diye
bilirdi ki bu gösterilen yirmi lira miktar çok 
veya azdır. Yirmi bire çıkaralım, on bire indire
lim diyebilirdi. Biz kanunun sarahati karşısında 
kıyas yapmayı doğru bulmadık, tesis yaptık. 
Bendenizce; kanundaki bu sarahat dururken ra
kamın, hükmü değiştireceği doğru olmadığı gibi 
tefsir usulüne de muvafık değildir. 

BAŞKAN — Hükümet söz söylemek istiyor 
mu? 

MALİYE VEKİLİ FUAD (Elâziz) — Maliye 
encümeni reisinin ve Bay Mükerremin dediği 
gibi bu 11 lirayı nasıl nisbet alacağız? 500 ku
ruş maaş alan deniliyordu. Bu kalkmıştır. 11 
liraya mı itibar edeceğiz, yoksa başka bir şeye 

— 112 — 
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îni? Maliye encümeni reisi muhteremi bu günkü 
vaziyete göre biz bunu muvafık görmedik ,tesis 
yaptık diyorlar. Netice itibarile ortada bir 
mübayenet yoktur, ortada ısrarla şöyledir, böy
ledir diyecek bir şefy yoktur. Karar, Heyeti 
Celilenizindir. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere yeter. Maliye encümeni teklifinin 

müzakeresini dilerim. 
Manisa 

Refik înce 
BAŞKAN — Takriri reyinize koyuyorum. 

Takriri onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Tak
rir onaylanmıştır. 

Maliye encümeninin hazırladığı kanunun bü
tünü hakkmda söz isteyen var mı? Maddelere 
geçilmesini reyinize koyuyorum;. Onay bulan
lar . . . Onay bulmayanlar . . . Onaylanmıştır. 

15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesinin 
13 ncü maddesine bir fıkra tezyiline dair 

kanun 

MADDE 1 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 
kararnamesinin 13 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra zeyledilmiştir: 

«Ancak bu maddede gösterilen aile efradın
dan maaşının tu tan yirmi liraya kadar olanla
ra ( yirmi dahil ) aile harcırahı verilib ondan 
fazla maaşı olanlara aile harcırahı verilmez.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

ZIYA GEVHER (Çanakkale) — Bir yanlış
lık olmuş. (Zeyledilmiştir) bunu anlamıyorum; 
eklenmiştir demeli; (harcırahın) yerine de yol 
parası olmalıdır. 

MALÎYE En. REÎSÎ HASAN FEHMİ (Gü-
müşane) — Arkadaşımın teklifini memnuniyetle 
kabul ederdim. Fakat endişe ediyorum. Harcı
rah kanununda harcırah kelimesi, muhtelif ci
hetlerden alınan paraların heyeti umıımiyesini 
ifade ediyor. Onun yerine rlrha esaslı bir kelime 
bulalım da koyalım. Çünkü yol parası diye bir 
kısım tahakkuk ediyor, ikamet yevmiyesi diye 
bir kesim tahakkuk ediyor. Böyle muhtelif nam
lar altında toplanan paralara harcırah namı 
veriliyor. İltibas ihtimali olmasaydı memnuni
yetle kabul ederdim. Müsaade buyurun, bu gün 
böyle çıksın. Lisana ehil olan arkadaşlarımız 
bu mefhumun tanı mukabilini bulsun, bize getir
sinler, ondan sonra biz de değiştiririz. Şimdilik 
bıı seki!de kabul edelim. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Söz söyle
mek istemedim. Zeyledilmiştir, müzeyyel, tadil 
gibi tabirler yerine (eklenmiştir, eki, eklenmesi, 
değiştirilmesi) kelimeleri konulabilir. Har
cıraha da (yolculuk parası) denir. Yol parası 
olursa (tarik bedelinin) mukabili oluyormuş. 

Beyler, Baylar (Gülmeler). Tarik bedelini hal
kımız kendiliğinden yol parası yapmıştır. Yol
culuk parası seyahat edenlere verilecek paradır. 
yol parası manasına olamaz. 

GENERAL KÂZIM (Diyarbekir) — Otur
duğu zaman aldığı paraya ne diyeceğiz. 

ZÎYA GEVHER (Devamla) — Eğer böyle 
denecek olursa o zaman oturduğu yerde alamaz. 
Oturubta harcırah alanlar varsa, almamaları 
için bu gayet güzel bir teklif olurdu. Encümen 
malî tabirler arasmda iltibastan çekiniyorsa 
harcırah, (yolculuk parası) olsun. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
Birinci maddeye (fıkra zeyledilmiştir) tabiri 

yerine, (eklenmiştir) tabirini koyuyoruz. Diğe
ri hakkında Maliye encümeni, bunun sonradan 
düşünülmesini teklif etti. Şimdi maddeyi oldu
ğu gibi reye koyacağım. Kabul edilmezse Bay 
Ziya Gevherin teklif ettiği (yolculuk parası) 
tabirini ilâve ederiz. Takrir var mı? (Yok ses
leri). 

O halde Bay Ziya Gevher teklifinin Yüksek 
heyete arzedümesini istiyor. Yani buradaki 

(harcırah) kelimesi yerine (yolculuk parası) de
necek. 

Bu teklifi onay bulanlar ... Onay bulmayan
lar ... Onay bulunmamıştır. 

Maddeyi zeyil yerine ek denmek suretile 
reye koyuyorum. Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar ... Madde aynen onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — 942 numaralı ve 20 kânunuev
vel 1926 tarihli kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
Onay bulanlar ... Bulmayanlar ... Onay bulun
muştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

BAŞKAN — Onay bulanlar ... Onay bulma
yanlar ... Onay bulunmuştur. 

Bu tefsir suretile ruznameye geçmişti. Hal
buki Maliye encümeninin teklif ettiği veçhile 
kanun olarak kabul edildi. Binaenaleyh bunu 
iki defa müzakereye tâbi tutacağız. Birinci 
müzakeresi şimdi yapılmıştır. İkinci müzakere
sini muayyen müddet geçtikten sonra yapaca
ğız. 

3 — Harita umum müdürlüyü 1.03-1 yılı büt
çesinde 31 800 liralık münakale ya i yılmasın a dair 
1/1132, Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 
14 000 liralık nvihuıkede yapılmasına dair 1/1133, 
Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 30 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 1 1136, An-
karada yapılacak orta mekteb binası irin bazı uc~ 
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kâlet 1934 yılı bütçelerinde- 47 000 Ur alili müna
kale yapılması halikında 1/1140, Dahiline vekâle
ti 1934 yık- bütçesinde 3 500 liralık müna
kale. yapılması halikında 1/1142, Emniyet 
işleri umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 
4 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/1143, Millî Müdafiuı vekâleti kara ve 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1931 yılı büt
çelerinde 1 718 622 liralık münukale yapılması 
hakkında ı/l 144, İldısad vekâleti 1934 yılı bütçe
sinde 32 100 liralık münakale yayılması hakkın
da 1/1148, Maliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 
4 000 liralık münaliiûe, yapılması hakkında 
1/1149, Mülî Müdafii vekâleti 1934 yılı bütçe
sinde 11 800 liralık münakale yapılması hakkın-
tla 1/11.50, Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 
55 100 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1152, Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 
1. 543 500 liralık münakale, yapılması hakkında 
1/1158, Maliyi vekilliği 1934 yılı bütçesinde 
3 000 liralık münkıkale yeupılması hakkında 
1/1159 numaralı kanun lâyihalarile İdare heyeti
nin, Büyük Millet M erlisi 1934 yılı bütçesine 
57 334 liralık tahsisat konulmasına dair 2/123, 
Büyük Millet Meclisi 1934 yık bütçesine 2 875 
liralık ia-hsimt konulmasına dair 2/124, Riyaseti 
Cumhur 1934 yılı bütçesini'. 1 710 liralık tahsi
sat konulmasına dair 2/125, Büyük Millet Meclisi 
1934 yılı bütçesine 480 liralık tahsisat konulması 
hakkında 2/126 ve Büyük Millet Meclisi 1954 
yılı bütçesine 60 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair 2/127 numaralı kanun teklifi eri ve flütçe 
encümeni mazbatası \ l] 

BAŞKAN — Münakalelerle Maliye vekâle
tine aid bir tahsisat kanunu lâyihaları vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI ( Yozgad ) — Evvelki 
kanunu açık isim ile reye koymak lâzımdır. 

BAŞKAN — İkinci müzakeresinde. 
Münakaleler kanunile Maliye vekâletine aid 

tahsisat kanununun müstacelen çıkarılması için 
Bütçe encümeni tarafından ruznameye alınması 
istendi. Binaenaleyh Bütçe encümeninin arzusu 
veçhile bunu ruznameye koyduk. Yalnız dün 
tevzi edilmişti tensib buyurursanız şimdi mü
zakere edeceğiz. (Muvafık sesleri). 

Onay bulanlar.... Bulmayanlar.... Onay bulun
muştur. 

Bu münakale kanununun bütünü hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini onay 
bulanlar . . . . Bulmayanlar. . . . Maddelere geçil
miştir. 

1934 mali yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde bazı tadilât yapılmasına ve bazı bütçe • 
lere munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine 

dair kanun 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze-

[1 j 52 numaralı basma-yazı saplın son undadır. 

nesine giren daire 'bütçelerinin (1) sayılı cetvel
de yazılı fasıllarından 3 622 972 lira tenzil 
edilmiştir. 

ZIYA GEVHER ( Çanakkale ) — Tenzil ye
rine indirilmiştir diyelim. 

SÜLEYMAN SIRRI ( Yozgad ) — Düşürül
müştür diyelim. 

BAŞKAN — Tenzil yerine indirilmiştir keli
mesini koyuyoruz. Maddeyi bu şekilde onay bu
lanlar. . . . Bulmıyanlar. . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten
zil olunan paralardan 3 497 817 lirası (2) sa
yılı cetvelde gösterilen tertiblere ilâve edilmiş ve 
125 155 lirası da (3) sayılı cetvelde gösterilen 
muhtelif daire bütçelerinde yeniden açılan fa
sıllara fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale ) — İlâve yerine 
eklenmiş diyelim. 

CETVEL [2] 

Büyük Millet Meclisi 
F. Lira 

465 750 
Bulnıayan-

1 Riyaset tahsisatı 
BAŞKAN — Onay bulanlar 
îar . . . Onay bulunmuştur. 

F. Lira 
2 Aza harcirahı 57 425 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

F. Lira 
3 Memurlar maaşı 12 898 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

F. Lira 
5 Muvakkat tazminat 362 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

F. Lira 
12 Memurlar harcırahı 1 000 

BAŞKAN — Onay bulanlar .. . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

20 Beynelmilel parlâmentolar ittihadı
nın 30 ncu kongresi hazırlık mas
rafı 20 000 
BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

F. Lira 
21 Istanbulda toplanacak Beynelmilel 

parlâmentolar ittihadının 30 ncu 
kongresinin masarifi umumiyesi 7 500 
BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . , Onay bulunmuştur. 

Müsaade buyurursanız bütçe müzakeresinde 
olduğu gibi rakamları okuyalım, itir&z eden; 
söz isteyen olmazsa onay bulduğu anlaşılsın. 
Muvafık mı efendim? (Onay sesleri) 
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Riyaseti Cumhur 

F. Lira 
28 Memurlar maaşı 1 710 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
Başvekâlet 

60 Mefruşat 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

63 İşletme 1 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

65 Harcırah 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

66 Mükâleme bedeli 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

71 Müteferrika 400 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

74 Tercüme, tabı ve neşir masrafı 100 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Maliye vekâleti 
145 Muvakkat müstahdemler 4 000 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
154 Masarifi muhakeme 5 000 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
169 Kitab ve mecmua masrafı 2 500 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Dahiliye vekâleti 
332 885 numaralı iskân kanunu muci

bince yapılacak sevk, ibate, iaşe, 
teshin ve tedavi masrafları ile ha
riçten getirilecek muhacirlerin celb 
ve bu gibi masrafları 30 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

334 Muhacirler için yapılacak evlerin 
ve köylerin inşa ve tamir ve arazi 
bedeli ve masarifi 20 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

338 tdare masrafları 3 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

342 Açık maaşı 30 0O0 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
374 Harcırah 4 000 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
379 Mubayaa 20 000 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Hariciye vekâleti 
445 Harcırah ve kurye masarifi 2 500 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
448 Sefirler ve ecnebi misafirlerin iba

te ve izaz, ziyafet, konak ve bahçe 
ve bedeli icar masrafı 262 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

455 Tahdidi hudud komisyonu ücreti, 
harcırah, idare masrafları ve kule 
masrafı 28 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

3 000 

47 000 

P. Lira 
456 Ajans tahsisatı 37 500 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
Maarif vekâleti 

570 Harcırah 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

594 Devlet malı olan binaların 500 lira
dan yukarı inşaat, tamirat ve su 
tesisatı masrafı 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Iktısad vekâleti 
663 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

685 Ecnebi mütehassıslar ve tercüman
ları 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Ziraat vekâleti 
714 Daimî müstahdemler 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
716 Muvakkat tazminat 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
718 2233 numaralı kanun mucibince as

kerlik dersleri muallimlerine veri
lecek ücret 

j BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
i 719 Mefruşat 
! BAŞKAN 

724 Kırtasiye 
, BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
i 725 Vilâyat müteferrikası 
i BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

727 Memurlar harcırahı 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

728 Resmî telefon masrafı 
! BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

735 Ecnebi mütehassıslar ve tercüman
ları 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

741 Yüksek Ziraat enstitüsüne yardım 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

745 Haralara muavenet 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

750 Açık maaşı 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

773 Bedeli icar 31 800 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

774 Memurlar harcırahı 50 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

775 Resmî telefon masrafı 3 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

778 Tayüıat 150 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Onay bulunmuştur. 

3 100 

29 000 

3 000 

1 200 

350 
400 
300 

300 
4 000 

800 

25 500 

15 000 

20 000 

14 000 
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tf. Lira 

783 Hayvan mubayaa ve tazmini 100 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

784 Nakliyat 50 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

787 Mubayaa ' 9 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 

855 Melbusat 10 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

856 Gemi tamir ve inşası ve elektrik ve 
telsiz ve saireye aid işler 90 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

857 Devri çarh 80 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

887 Kırtasiye 300 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

888 Müteferrika 1 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

890 Memurlar harcırahı 3 000 
BAŞKAN — Onny bulunmuştur. 

891 Mükaleme bedeli 300 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

892 Ücretli muhabere ve mükaleme 
masrafı 300 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

899 İnşaat ve tamirat ve tesisatı fen
niye 119 400 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

903 Mevad ve malzemei iptidaiye ve 
müstehlike (mamul ve gayrima-
nıul) ve işletme masarifi 1 582 322 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Harita umum .müdürlüğü 
915 657 ve 2047 numaralı kanunlar mu

cibince veriTecek tazminat ve uçuş 
ücreti "*• 13 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

91.6 Mefruşat ve demirbaş 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

918 Müteferrika 680 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

920 Harcırah 2 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

923 Efrad iaşe masrafı 6 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

931 İnşaat ve tamirat ve bilcümle baliz 
tesisatı masrafı 4 200 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

932 Ecnebi memleketlere gönderilecek 
zabitler harcırahı ve staj ve tahsil 
için gidecek talebe zabitler tahsisat 
ve ımekteb masrafları 3 600 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

934 İşletme " ' 320 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

CETVEL [3] 
Büyük Millet Meclisi 

P. 
25 

26 

Lira 
480 İcar 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
1934 yılına aid tahsisatsız borç 
karşılığı 2 875 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Ziraat vekâleti 
753 Orman haritaları almak için alri-

be alât ve sair masraflar 23 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

754 Arzuhal encümeni tarafından veri
len ve umumî heyetçe kabul edilen 
karar üzerine muhasebei umumiye 
kanununun 93 ncü maddesi hük
münden istisnaen verilmesi lâzım-
gelen 1928 yılı borcu karşılığı 300 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Dahiliye vekâleti 
345 Mebus seçimi masrafı 50 000 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
Maarif vekâleti 

601 Tetkik cemiyetlerine yardım 48 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

İkinci maddeyi 2 ve 3 numaralı cetveller ile 
birlikte onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay 
bulunmuştur. 

MADDE 3 — 1934 malî yılı Düyunu umumi
ye bütçesinin 205 nci (1885 numaralı kanun mu
cibince İstanbul mecburî istimlâk bedeli) fas
lına 26 040 lira munzam tahsisat olarak ilâve 
edilmişair. 

BAŞKAN — Onay bulanlar. .. Bulmiyanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — 2 numaralı cetvel mucibince 
741 nci ( Yüksek ziraat enstitüsüne yardım ) 
faslma zammolunan 15 000 lira enstitüye veril
diği zaman enstitü bütçesinin 10 ncu (İnşaat ve 
tamirat) faslmm ikinci tamirat maddesine mun
zam tahsisat olarak konulur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmiyanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 5 — Büyük Millet Meclisi bütçesi
nin birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinden ve
rilmekte olan tahsisatın 1934 malî yılı sonuna 
kadar olan bakiyesi defaten verilir. Kezalik bu 
bütçenin birinci faslmm 4 ncü maddesine ko
nulup toptan verilmiş olan tazminatın işbu malî 
yıl sonuna kadar olan kısmı geri almmaz. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmiyanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmiyanlar... 

Onay bulunmuştur. 
MADDE 7 — Bu ka/ıunun hükümlerini icra

ya Maliye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Onay bulanlar.. Bulmayanlar.. 

Onay bulunmuştur. 
Kanunun bütününü açık reye arzediyorum. 
4 — Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde mü

nakale yapılması ve Düyunu umumiye bütçemıe 
tahsisat konulması hakkında kanun lâyihası ve 
liütçe encümeni mazbatası (1/1160) [1] 

BAŞKAN — Kanunun bütünü için söz iste
yen var mı? (Yok sesleri) 

Maddelere geçilmesini reye koyuyorum. Onay 
bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Vilâyetler eyi müteahhidi istihkakı için bono 
verilmesine ve vilâyetler evinin tesisat ve mef
ruşatı için 200 000 liraya kadar taahhüd icra
sına ve 1935 ve 1936 seneleri bütçelerine ko
nacak tahsisat ile ödenmek üzere bono çıkarıl

masına mezuniyet verilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Ankarada yapılan vilâyetler 

evinin 2562 numaralı kanun mucibince Hazinece 
deruhde edilen 334 000 liralık istihkakına mu
kabil müteahhide tediye edileceği seneler bütçe
lerine konacak tahsisattan ödenmek üzere bono 
verilir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Vilâyetler evinin tesisat, inşa 
vo mefruşatı için 1935 ve 1936 senelerine sari 
200 000 liraya kadar teahhüde girişmeğe ve 1935 
ve 1936 yılları bütçelerine konulacak tahsisattan 
ödenmek üzere bono çıkarılmasına mezuniyet ve
rilmiştir. 

MAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü açık reye koyuyorum. 
5 — MUM Müdafaa vekilliği 1934 yılı bütçesine 

2 500 000 liralık tahsisat konulmasına dair kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1161) [2] 

BAŞKAN — Bir takrir var, okunacaktır: 

[1]33 numaralı basmayazı zaptın sorumdadır. 
[2] 44 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 

Yüksek Reisliğe 
Şimdi müzakere edilen münakalelerle alâka

dar M. M. Bakanlığına aid yeni tahsisat kanun 
lâyihası vardı. Bütçe encümenince hazırlan
mışla da tabı ve tevzi olunamadı. Bir maddelik 
müstacel mahiyette olan bu lâyihanın da terci-
han müzakere Duyurulmasını arz ve teklif ede
rim. 

M. M. Bakam 
Diyarbekir saylavı 

Z. Apaydın 
BAŞKAN — Okunan takriri reye koyuyo

rum. Onay bulanlar... Onay bulmayanlar... 
Onay bulunmuştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini okuduktan son
ra maddelere geçelim (Kanun lâyihası okundu). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Yuktur sesleri) maddelere 
geçilmesini onay bulanlar... Bulmiyanlar.. Onay 
bulunmuştur. 

Millî müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde 
tahsisat ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 934 ve 935 senelerinde fevka
lâde membalardan elde edilecek varidattan 
(2 850 000) liraya kadar, bir taraftan yukarıda 
yazılı seneler varidat bütçesinde hususî bir fasla 
irad, diğer taraftan Millî müdafaa bütçelerinde 
mevcud veya açılacak hususî fasıllara tahsisat 
kayid ve icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
müdafaa hizmetlerine sarfolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar.. Bulma
yanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar.. Bul
mayanlar.. Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 —• Bu kanunun tabikatına Maliye 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar.. Bulma
yanlar... Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü açık reye koyuyorum. 
6 — Zabilan ve askerî memurların mamalı 

hakkındaki kanunun 6 neı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1094) [1] 

BAŞKAN — Kanunun bütünü için söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ko
yuyorum. Onay bulanlar .. . Onay bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

1453 numaralı kanunun 6 nçı maddesinin tadili 
hakkında kanun 

MADDE 1 — 1453 numaralı kanunun al-

[1] 28 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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tıncı maddesi aşağıda gösterildiği veçhile tadil 
edilmiştir: 

Zabıtanda rütbe maaşa esastır. Ancak fır
ka kumandanlığı yapmış olan mirlivalarla liva 
kumandanlığı yapmış olan miralaylar ve -ka
nunu mahsusuna tevfikan kıdemli sıfatını ikti-
saıb etmiş olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını 
alırlar. 

(Pınka kumandanlığı kıta kademesi olma
yan muavin sınıf mirlivalarından ehliyet ve ik
tidarları sicillen musaddak olanlar usulü mev-
zuasına tevfikanı fırka kumandanı mirliva mu
adili addedilerek baremin 3 ncü derece maaşı
nı alırlar. Liva kumandanlığı kıta kademesi ol
mayan muavin sınıf miralaylarından miralay 
ilâ mirliva kadrolarında müstahdem olup ehli
yet ve iktidarları sicillen musaddak olanlar da 
usulü mevzuasma tevfikan liva kumandanı mi
ralay muadili addedilerek baremin beşinci dsre 
ce maaşım alırlar). 

Zabitan ve askerî memurlar için vekâlette!? 
dolayı maaş usulü cari değildir. Ancak vazi-
fei asliyesinden maada bir muallimlik deruhde 
eden zabitan ve askerî memurlar Devlet memur
ları maaşatmm tevhid ve teadülü hakkındaki 
kanunun 5 nci maddesine tabidirler. 

BAŞKAN — Birinci madde için söz isteyen 
var mı? Maddeyi onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunımıujştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

Bu kanunun birinci müzaksresi bitmiştir. 
Reylerini vermeyen varsa reylerini versin

ler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

7 --- Hukuk usulü muhakemeleri kan an unun 
123 ncü madde&ile 15436 sayılı nizamnamenin 38 
-nci maddesi hükümleri arasındaki n\ ilbay ene fin 
halli hakkında 3/443 numaralı liaşvekâlel le,-:kr-
re sile hukuk uşali'ı muhakemeleri kanunun an bazı 
nmddvle-rivh I adili hakkında 1 '389 numaralı ka
nun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası | 1 | 

BAŞKAN — Adliye encümeni, mazbatasında 
bunun acele müzakeresini teklif ediyor. Bunu 
Yüksek Heyetin reyine kc'/acağım. Ka'bul edi
lirse müzakere edeceğiz. Onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Acele müzakeresi onaylanmıştır. 

Kanunun bütünü için söz isteyen var mı? 

| 1 | 2!) mı/ılı basmayan zaptın sonuneladır. 

Maddelere geçilmesini onay bulanlar . . . Bul
mayanlar .. . Maddelere geçilmesi onaylanmış
tır. 

1036 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun bası maddelerini değiştiren ve bazı madde

lerini kaldıran kanun 
MADDE 1 — Hukuk usulü muhakemeleri 

kanununun 17 maddesi aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilerek numaraları hizalarında gösterilen 
maddelerin yerine konmuştur. 

MADDE 8 — Sulh hâkimleri: 
I - Tesis ve iflâs davalarından başka değer 

veya miktarı 300 lirayı geçmeyen alacak ve men
kul ve gayrimenkul ayin, 

II - Kanunu medeninin 315 nci maddesinde 
yazılı nafaka, 

III - Evlenmeğe izin verme, 
IV - İcra ve iflâs kanununun 272 ve ondan 

sonra gelen maddeleri hükmü yerinde kalmak 
sartile gayrimenkulun tahliyesi davalarını ve bu 
ve başka kanunla kendilerine verilen davaları 
göriir. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALAH YARGI 
( Kocaeli) — Fıkra fıkra reye konsa daha iyi 
olur. Esasen hepsi bir maddedir. 

BAŞKAN — Öyle yapalım. 
Madde 8 numarası altında okunan maddeyi 

reye koyuyorum. Onay bulanlar.... Bulmayan
lar Onay (bulunmuştur. 

MADDE 67 —- İki taraftan bilinin vekili ol
duğunu söyleyen kimse, tasdikli vekâletnamesini 
ibraza mecburdur. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bu 
madde hakkında izahat vermesini mazbata mu
harririnden rica ederim. ( Kendisi de encümen 
azasıdır sesleri). 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGİ 
( Kocaeli) — Efendim, izahat mazbatamızda 
yazılıdır. Bu izahatı isteyen arkadaş ta encümene 
dahildir. Fakat umumî heyet huzurunda yeni
den bunu hulasaten arzedebiliriz. 

Mevcud kanunda vekil olan kimse vekâ
letnamesini hemen ibraz etmek mecburiye
tinde değildir. Hâkim başka celsede ibrazı 
için kendisine izin verebilir. Tatbikatta 
bu salâhiyetin, bu izin verme hakkının sui
istimal edildiği görülmüştür. Böyle ve
kâletnamesini sonradan ibraz edecek vekil
ler, bu vekâletnameyi dosyaya koymadan, 
mahkemenin neticesine Kadar gitmişler 
ve aleyhlerine çıkan davada ilâm tebliğinden 
sonra, kanun yoluna müracaat oluunınca. başka 
birisi çıkmış, filân aleyhinde böyle bir dava 
vardır amma, orada kendisini temsil eden bir 
vekil bulunmamıştır diyen de olmuştur. Bu 
vaziyete karşı Adliye vekilliğinin hazırladığı 
lâyihadaki teklif encümen ekıeriyetince de ka-
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bul edilmiştir. Mesele muamelenin selâmetidir. 
Vekil olduğunu söyleyen zat, kendisinin tcm.Til 
salâhiyetini gösteren, noterden musaddak ve
kâletnameyi mahkemeye göstermeğe mecburdur. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Arka
daşlar, mevcud kanunun mahiyeti şudur: 67 nei 
madde der ki; İki taraftan birinin vekili ol dü
ğünü beyan eden kimse, mahkemenin veya diğer 
tarafın talebi üzerine derhal musaddak vekâ
letnamesini ibraza mecburdur. Etmezse o kim
senin huzurile mahkemeye devamla beraber ve
kâletnamenin ihrazı için kendisine mühlet veri
lir. Bu mühlet zarfında muahhar tarihli bile ol
sa vekâletname ibraz olunursa evvelce yapılmış 
olan muameleler muteberdir. 

Arkadaşlar, İsviçre kanununun ayni olan bu 
madde, avukatlık meslekine, mahkemeden cüz 
olarak bazı memleketlerde mahkeme eksiklik
lerini, aza noksanlığını, müddeiumumi noksan 
lığını, müddeiumumiliğe aid vazifeleri dahi avu
kat olduğu halde ikmal etmek suretile adaletin 
yardınucısı telâkki edilen, avukatlığa, avukatlar
dan yalan söz çıkmayacağına vaki itimadın ifa
desi olmak üzere konmuş bir hükümdür. 

Arkadaşlar, her hangi bir camiayı teşkil 
eden efrad başka, camianın şahsiyeti maneviye-
sinin haiz olduğu itibar ve kıymet yine başka
dır. Avukatların teşkil ettiği camia, içerisinde de 
kıymetçe, maneviyatça noksan anasır buluna
bilir. Fakat bunun, heyeti umumiyesine verilen 
kıymeti hiç bir zaman tenkis edeceği akla gel
mez. 

Mühendisler de böyledir, doktorlar da böyle
dir, her hangi bir camia da böyledir (Bravo 
sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, mazbata muharriri arkada
şımızın bir noktasını tashih edeyim. Hükümetin 
teklifinde böyle bir sey yoktur. 

ADLİYE E. M. M. S. YARGI (Kocaeli) — 
Var efendim. 

REFİK ŞEVKET İNCE — Lütfen sayıfasmı 
söyler misiniz? 

SALAH YARGI — Şimdi mazbatada... 
REFİK ŞEVKET İNCE — Burada yok efen

dim? 
SALÂH YARGI — Rica ederim, müsaade 

edin de cevab vereyim. İsterseniz şimdi cevab 
vereyim,dilerseniz bitsin, hepsine birden cevab 
vereyim. 

REFİK ŞEVKET İNCE — Nasıl isterseniz. 
SALÂH YARGI — Hepsine sonradan versem 

daha iyi olur. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) — Maz

bata muharririnin ifade ettiği vaziyet şudur: 
Bir avukat, kanunun vermiş olduğu salâhi

yete müsteniden, hâkim huzuruna gelmiş, dava
yı takib etmiş ve kazanmış. Hüküm temyiz olun
muş. 

Temyiz huzurunda müdafaada bulunan ve 
yahut lâyiha yazan diğer taraf vekili demi$ ki 

«Efendim bir defa bütün bu yapılan muamelele
rin, söylenen sözlerin ehemmiyeti yoktur, çünkü 
avukat, vekâletnamesini göstermemiştir.» Bu söz 
söylenince Temyiz mahkemesi salâhiyet hilâfına 
yapılan muameleden dolayı bozma kararını ver
miş. Şimdi bu karar, mevcud bir hükmü, mev
cud bir muameleyi, çok yerinde bir muameleyi 
tadil için sebeb ittihaz edilmiştir. Şimdi arka
daşlar; arzettiğim madde mucibince bir mah
kemede gerek hâkim, gerek diğer taraf, avukata 
vekâletnamesini göstermesini taleb edebilir. Di
ğer taraf bunu taleb etmemiş, bu hareketine 
binaen zımnen onun avukatlığını kabul etmiş 
demektir. Hâkim dahi - insanlık hali - zühul 
etmiş, vekâletname istemesini unutmuş. 

Şimdi kanun diyor ki, bu hal hüsnü niyetle 
dahi vaki olsa, bu yüzden vaki olan zarar ziyanı, 
avukat tazmin etmeye mecburdur. Şayet sui niye
te müstenid ise 50 liraya kadar cezayi naktî ver
mekle beraber ayni mahkeme tarafından ceza ka
nunu hükümleri tatbik olunur, diyor. O da resmî 
sıfat takınarak işgal ve iğfal gibi bir takım mad
delere girer. Diğer birisini de ben söyliyeyim ar
kadaşlar; Baro nizamnamesi mucibince mahke
meyi aldatan bu gibilerin cezası, avukatlıktan 
tarttır. 

Arkadaşlar, dört taraftan manevî ve maddî 
ceza altında, mütemadiyen murakabe altında bu
lunan avukatlardan müstesna olarak bir kaçının 
bu şekildeki ahlâksızlıkları, ahlâkan mazbut 
olan diğer avukatların meslek perverliği, kanun 
perverliği, adalet severliği için asla bir sebep 
ve nakise olamaz. Arkadaşlar; kanunu dairesin
de teşekkül etmiş bir baroya mensub olan ve 
hâkim tarafından şahsı, hüviyeti ve meslekî sa
lâhiyeti tasdik olunan bir adama, muhakeme 
esasına göre sözüne itimad, Avrupalı bir Devlet 
olan bizde dahi kabul edilen bu hüküm nasıl 
ehemmiyetli ise hak noktasından dahi ehemmi
yetlidir. Bendenizce bu maddenin konmasından 
hiç bir zarar yoktur. Bilâkis faydası vardır. 
Fakat hak noktai nazarından mühim zararı var
dır. Meselâ, kendimizi mukayese edelim. Bura
da millet işi ile meşgul olduğumuz bir zamanda 
hariçten aleyhimize ikame edilmiş bir davanın 
ihbarnamesi gelir. Gitmeye hazırlanırken, olur-
ya, bir hastalık çıkar. Mahalline gitmekten 
maksadımız da ya bizzat müdafaa etmek veya 
bir avukat tayin etmelktir. Hastalık sebebile gi
demediğimizden ,orada bulunan bir avukatı 
yerinize vekil tayin etmek için mektub yazıyor
sunuz, vekâletname yolda, diyorsunuz. Hâkim 
avulkatrh sözüne itimat ederek bunu kabul ede
bilir. Fakat ikinci ve üçüncü muhakemelere 
girmediğinden dolayı muamele muattal kalırsa, 
hâkimi aldatmış olmasından dolayı baro nizam
namesinin heyeti umumiyesinde müşterek bir 
madde vardrr. Avukatlık şeref ve haysiyetine 
mugayir hareket etmemek için tahlif 
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edilmiş her hangi bir avukat, hilâfına hare
ket ederse, onun için ceza vardır; fakat ha 
reket etmeyenlere has olan bir imtiyazın 
bir hususî şerefin kaldırılmasına sebeb 
teşkil etmez. Bir avukat arkadaş bu vazi
yeti gördükten sonra şöyle bir temsil yaptı: 

Çok sefih padişahlardan bir tanesi, Haliçte 
yaptığı sefahatin halk arasında işitilmek değil, 
deniz kıyısında yaptığı aru hayaya muhalif 
hareketin halk tarafından görüldüğü ve seyre
dildiğini ve yapılacak hareketin hiç olmazsa bu 
kadar açık yapılmamasını vezirinden işittiği 
vakit, esasen akıl ve idrakten mahrum olan bu 
padişah, vezirinin kırk dereden su getirircesine 
kendisine söyliyebildiği bu şeye karşı ne yapsa 
beğenirsiniz. îrade etmiş; demiş Mi, bundan son
ra Haliçten kimse geçmesin. 

Binaenaleyh orta yerde cezaya doğrudan 
doğruya çarpması lâzım gelen unsurlar mevcud 
iken, bunların üzerinde tatbik edilmesi lâzımı 
gelen mütenevvi cihetler varken, arkadaşımız 
bütün bu cihetleri bırakıyor, mademki diyor, bir 
insan bunu fena yapmıştır, bumdan fenalık çı
kıyor demektir, kaldırıyoruz. 

Mazbata muharriri arkadaşı, hak ve haki
katin ne yolda tecelli etmesi lâzım geleceğini 
bir çok defalar kendisinden dinlediğimiz bir 
arkadaşın, avukatlık prensibi üzerindeki müta-
leasmı böyle bir misale istinat ettirmesi, bir 
çöp koyduğumuz terazinin, muvazeneyi bozacak 
ağır bir yük yüklenmesi gibi olacaktır. 

Onun için bendeniz avukatları maddeten dt-
ğü, manen mevcud ahkâm içerisinde küçülten
ler hakkmda cezaî, hususî ahkâm varken on
ları nazarı dikkate almryarak... 

Zannederim Ziya Gevher arkadaşımızın sözü; 
zabta geçmedi. Geçmiş olsaydı lâzımgelen cevabı 
verirdim. Âciz olmadığımı kendileri de bilirler. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Kızma yok. 
REFÎK ŞEVKET İNCE — Kızdırmaca da 

yok (Gülüşmeler). Onun için arkadaşlar, ben 
67 ncd maddenin tadilini mucib olan sebebleri, 
konulan güzel düsturun bozulmasını kâfi ve mu
vafık bulmuyorum. Eğer Muhterem heyetiniz 
dahi takdir ederse bu madde kaldırılsın, es
ki hükümler kalsın. 

ADLİYE E. WL M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Bir kere, muhterem hatib bendenizin şah
sıma hitab eder gibi burada beyanatta bulun
dular. Hatırlatmak isterim ki ben, encümen 
namma, burada, söz söyleyen bir arkadaşını
zım. Şahsım burada mevzubahs değildir. Ben, 
encümenin vazifesini ifa ediyorum. Encümende 
müzakere neticesinde kararlaştırılan şekli bu
rada izah ederim. Eğer şahsen bu karara mu
halif kaldığım cihetler varsa, geçen zabıtlarda 
emsali vardır, onu da şahsî sözüm olarak Bü
yük heyetinize arzederim. Bu itibarla bendeni
ze şahsî şekilde, bu meselede tevcihi hitab et
memeleri beklenirdi. Bendeniz, aczimle bera

ber, Refik Şevket İnce arkadaştan daha kı
demli bir avukatım. Hayatta avukatlıktan baş
ka hiç bir meslekte bulunmadım. 

REFÎK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Ben 
senden kıdemliyim, kaç mezunusunuz? (Gü
lüşmeler). 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH Yargı — Ben 
mezunu bilmiyorum. Adliye meydanda. Hukuk 
işleri müdürlüğünde kayde bakarsak benim avu
katlığımın teselsül eden, devam eden vaziyetile 
kendilerinden kıdemli olduğum meydana ç;kar. 
Bunun tetkiki kolay bir şeydir. Sonra hiç is
temeyerek pek güzel avukatlık meslekini ve avu
katların kendi kullandıkları tabir ils mütehalli 
olması lâzımgelen, beklenen büyük ahlâkî vazi
yetlerini, ve sairelerini ileri sürerek bir fırsat 
bulduklarını ve beni, güya avukatlara karşı 
kanunun gösterdiği bu müsaadekârlığı, hatta 
Hükümet dahi teklif ettiği halde, encümen na
mma bu müsaadeyi ortadan kaldırmak şeklinde 
bir şeyin çok hararetli taraftarıyım gibi bir 

mevkide mi bıraktığını zannediyor. Çok rica 
ederim. Ben, avukatlık meslekine vakfi-
nefs ettiğimi tahdisen arzederim. Yoksa ilmî 
bir kıymetim yoktur (tsiağfurullah sesleri). 
Fakat nefsimi şu mesleke vakfedercesine, bu 
mesleke fedakârlık gösterdiği mi arzederim. 
Müsaade buyurun, şimdi bunu geçtikten sonra, 
kanunun aslında mevcud olan bu madde hük
münün, kanun mevkii tatbika vazolunduğumm 
zannederim. 6 ncı 7 nci ayında Bay Mah-
mud Esadin vekâleti sırasında Istanbul-
dan çağırılan bir takım hâkimlerin top-
lanmasile bir komisyon teşekkül etmiş
tir. Bu komisyonun hukuk usulü muhakemele
rinde değiştirmek istedikleri maddelerin en ile
risinde bu madde görülmüştür. Bu lâyihayi 
ne şekilde müzakere ettiğimizi encümenimize da
hil olan çok sevgili arkadaşımız bilir ve az çok 
ta şu acele zamanda mazbatamızda da bunu 
göstermek istedik. Çünkü şimdiki lâyiha usu
len tabedilip Hükümet teklifi olarak görünür. 
Halbuki Bay Yusuf Kemalin imzasını taşıyor. 
Başvekâlet vekili de Sıhhat ve içtimaî muave
net vekili Dr. Refik imzası vardır. Yani eski 
tarihli bir şeydir. Yanı başmda da 500 küsur 
maddelik teşkilât kanununa göre hazırlanmış 
olan bir hukuk usulü muhakemeleri dahi gel
miştir. Fakat böyle bir zamanda teşkilât mese
lesi ve sonra hâkimler kanununun daha önce 
olarak müzakere edilmesi zarureti, bir çok mü
lâhazalar, bu kanunun müzakeresini, encümen
de görüşülmesini geriye bırakmıştır. Şimdi bu 
geri kalma keyfiyetinin biraz daha uzayacağına 
kendileri de dahil olduğu halde hepimiz iştirak 
ederek pek acele olan ihtiyaçları karşılamak için 
teklif edilen 40 küsur madde içerisinde ve di
ğer hazırlanmış 500 küsur maddelik lâyiha da 
Adliye vekili namına hazır bulunan müdürü 
umuminin beyan ettiği bir çok maddeler içinden 
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süzüle süzüle 17 madde üzerinde encüen - acele 
bir ihtiyacı karşılamak üzere - bu değişikliği 
yaptı ve Yüksek Heyetinizin tasvibine arzetti. 

Bu hikâyeden sonra bir defa daha sadede 
geleyim: 

Baylar, bu kanunun mehazi Nöşatel kanto
nudur. Bu, kanunu medenî gibi bütün İsviçre 
hududu mülkiyesi içinde tatbik edilen bir kanun 
değildir. Noşatel kantonuna da şöyle bir ba
karsanız belki bizim Kadıköyden büyük değildir. 
Bu her kantonun kendisinin vaziyetini nazarı 
dikkate alarak usul hakkında bir kanun yaptı
ğına göre biz bu kanunu muvafık bulduk, aldık. 
Fakat bu kanun içerisinde yüksek adalet his-
lerile ve avukatlık mesleki gibi adaletin mü
zahiri olmak lâzımgelen ve böyle olduğuna da 
göğsümüzü kabartacak pek çok misaller görül
düğü halde yüreğimizi sızlatacak avukat denme
yen, fakat teessüfle denebilir ki bunlar vekil, 
ve temsil sıfatını haiz olarak pek çok yerlerimiz
de mahkeme huzuruna çıkan bir çok adamlar 
sui istimal ederek her hangi deruhde ettiği bir 
vaziyette onun baziçesi olarak hasis menfaati 
mukabilinde bu müsaadeyi sui istimal etmişler
dir. Bunun pek acı misalleri görüldü. Bu işi 
tatbik ile memur olan ve tatbikinde daima gelen 
şikâyetleri toplayan Vekâlet hukuk işleri müdü
riyeti de sırasile Bay Mahmud Esattan bu günkü 
vekile kadar bu zevatı muhtereme de tasdik et
mektedir. Şimdi encümenin hâsıl ettiği kanaat, 
görülüyor ki bu kanunun aslında dahi gayet 
tabiî olarak vekil olan adamın, vekâletini no
terden tasdikli bir vekâletnameye istinad ettir
mesi lâzımdır. O gün ibraz edememiş, hâkim bir 
mühlet verir. Bu mühlet verme salâhiyeti sui
istimal edilince Encümen terazinin bir kefesine 
müsaade keyfiyetinin doğuracağı faydaları, bir 
kefesine de zararları koyuyor. Encümen ekse
riyetinin Yüksek Heyetinizin tasvibine arzettiği, 
Hükümetle ayni fikirde olarak kabul ettiği şekil, 
davaya giren vekilin vekâletnamesini derhal ib
raz etmesi ve dosyasına konulmasıdır. Selâmeti 
bu tarafta gördük. Ve bunun doğru olduğuna 
kailiz. Yoksa mevcud kanundaki salâhiyet kal
dırılmak, ne avukatlık mesliğinin kadrini indir
mek gibi bir şey hatıra gelmiştir, ne de buna 
benzer bir şey. 

Adliye encümeninin ekseriyetini teşkil eden 
ve bu mesleğe mensup arkadaşlarınız da kendi 
mesleklerini böyle aşağı görmekten tamamen u-
zak kalmışlardır. Bu mesleğe mensup olmakla 
fahrederler . Elden geldiği kadar adalete müza
hir bir vaziyette ve avukatlıktan bu günkü me
deniyet âleminin beklediği vazifeyi güçleri 
yettiği kadar yapmaktan şeref duyarlar. Hariç
teki arkadaşlarını da böyle görmekten haz du
yarlar. 

KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — Hâ
kim müsaade edecek mi? 

SALÂH YARGI — İbraz edecek, o kadar. 

TARIK US (Giresun) — Bay İnce arkadaşım 
benim temas etmek istediğim noktalara temas 
ettiler ve arzetmek istediklerimin bir çoğunu da 
söylediler. Onun için vazifem kolaylaşmış olu
yor. Yalnız mazbata muharriri, acaba büsbütün 
haksız mı? Benim düşünceme göre hayır, madde 
umumiyetle vekillerden bahseder. Vekiller, tat
bik edilen ve edilecek olan bu kanun muci
bince behemelhal avukat veya dava vekili olması 
icab etmiyor. Bundan evvelki maddeyi okuyolım. 

BAŞKAN — Reylerini vermiyenler lütfen 
versinler. 

TARIK ÜS ( Giresun ) — « M. 61 : Vekil ba
roda resmen mukayyed bulunan avukatlardan 
ve baro teşekkül etmiyen yerlerde en aşağı 
üç dava vekili varsa bunlardan intihap edil
mek lâzımdır. 

Birinci fıkra mucibince avukat veya dava 
vekili olmıyan vekil, müvekkili namına esnayı 
muhakemede hazır olsa bile muhakeme gıyaben 
icra olunarak hüküm verilir. 

Şu kadar ki şifahî usulü muhakemeye tâbi 
olan işlerde bu kaide cari değildir. » 

Asıl üzerinde durmak istediğim fıkraya ge
liyorum : «Baro teşekkül etmiyen ve birinci 
fıkra veçhile dava vekili bulunmıyan mahal
lerde herkes dilediği kimseyi tevkil edebilir. » 

Bundan evvelki 59 ncu maddede de yine bu 
manaya gelen bir fıkra vandrr. « Kanunî mü
messiller dahi bu hakkı haizdir. » 

Demekki arkadaşım Bay İnce bu mevzu üze
rinde konuşurken, keza mazbata muharriri ar
kadaşımız da buna cevab verirken mevzuun 
yalnız avukat ve dava vekili üzerinde dolaşma
dığını gözden uzak tutmamak lâzmıgelir. 

Sonra bir mühlet veriliyor. Acaba bu mühlet 
niçin mahkemenin sonuna kadar, ilâm alınacak 
bir hale gelinciye kadar takipsiz bırakılıyor 
Acaba mazbata muharriri, maddeyi tetkik eder
ken mühlet şu kadar zaman olabilir, hüküm 
verilinciye kadar beklenemez, asıl hüküm ve
rilmeden böyle bir şey nazarı dikkate alınabilir, 
demeli idiler. Zannediyorum ki aracı olmak, 
ikisinin ortasını bulmak imkânı vardır. Hu-
susile Refik Şevket arkadaşımız eski mad
deyi teklif ediyor. Halbuki tadilde, bana 
öyle geldi ki, gayet ince bir fark vardır. 

Eski maddede mahkeme veyahut karşı taraf 
isterse vekâletnamesini göstermeğe mecburdur 
kaydi olduğu halde burada kaldırılmıştır. Avu
kat mahkeme huzuruna geldiği zaman karşı ta
raf istemeksizin de gösterecektir. Ben bu nok
tada Bay İnce ile tamamen beraberim. Fakat 
Büyük Meclis bu mühleti ne vakte kadar devam 
ettirecektir? Yeni bir mahkeme açmaktan ve 
işi uzatmaktansa bir kayid koymak mümkün de
ğil midir? Onun için Bay İnce haklıdır, hem 
Bay Yargı haklıdır. 

Şimdi bendeniz 67 nci maddenin müzakeresi 
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açıldıktan sonra bundan daha mühim bir cihete 
arkadaşlarımın nazarlarını celbetmek isterim. 
Bir kere 66 ncı madde vardır. 65 nci maddede 
nasılsa bu, unutulmuş gibidir. 66 ncı maddede 
kâtibi adil, nahiye heyeti veyahut sulh hâkimi 
tarafından tasdikli vekâletname ile gelebileceği 
yazılıdır. Vekâletname bahsinde ihtiyar mecli
sinden sonra bir de belediye tabirini koymaya 
ihtiyaç vardır. Yani belediyeler de vekâlet
name vermelidir. Nizamnamede var mı, yok 
mu ve nizamnameye konur mu, konmaz mı bil
miyorum. Yalnız encümenin esbabı mucibe-
sine göre soyuyorum. Sırf bu noktai nazardan 
yapılmış bir tadil görüyorum. Orada encümen 
diyor ki, İhtiyar heyeti yoktur, belediyeler var 
dır. Bu noktai nazardan maddeyi tadil ettik 
deniyor. Orada nasıl düşünülmüş ise, burada da 
düşünmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, arzemek istediğim, bu küçük 
noktadan ibaret değildir, miktarı, kıymeti ve 
değeri az olan davalarda sulh hâkimlerinin gör
meğe salahiyetli olduğu davalarda vekil gös
termek, veİfil kullanmak hususunda daha çok 
müsaadeli olmak mevkiindeyiz. Tetkik ettim, 
bundan evvelki sulh hâkimleri kanunu bir hü
küm koymuş, diyor ki: İsteyen akrabasını, 
dostlarından birisini parasız olarak vekil sıfa-
tile sulh hâkimine yollayabilir. 

Burada, sulh hâkimleri kanunu kaldırılmış
tır. Sulh hâkimleri kanunu kaldırılınca bü
tün bu işler tamamen avukat veyahut dava ve
killerinin eline düşecek bir vaziyet hâsıl olmuş
tur. Hatta o kadar ki, bazı mahkemeler icra 
daireleri, avukat veya dava vekili tarafından 
gelen kimseyi, şahsen kendisi gelmedikçe kabul 
etmemektedirler. Bir işinizin ne halele olduğu
nu anlamak istiyorsunuz, meselâ bir davetiye 
tebliğ edilecektir, birisini gönderiyorsunuz, ic
ra memuru veya mahkeme, hayır, diyor, vekâ
letnamenizi getirmeniz lâzımdır. 

Belki tafsilâtımla sizi rahatsız edeceğim, 
fakat büyük bir yaraya temas ediyoruz. Bir 
lokantada 20 liraya kadar yemek yemiş ve 
borçlanmış bir adanı var. Birisi de bir yeri ki
raya vermiş 20 - 30 lira parasını alamamıştır. 
Bu adam mahkemeye müracaat hakkını haiz 
olsun mu, olmasın mı? Bizim koyduğumuz ba 
zı kayitler, harçlar, zamlar bu adamı mahke
meden uzaklaştıracak mahiyette olsa gerektir. 
Yargı bakanlığı... (Yargı, Bay Salâhın soy adı 
sesleri). Yargı, siyaset, adalet karşılığıdır. 
Adliye vekâletinin adı da Yargı Bakanlığı ola
rak alınmalıdır. 

Yakın müşahedelerim var. En yakin arka
daşlarım miktarı değil 20 - 30 lira tutan bir 
dava, 200 - 300 lira tutan bir davayı üzerlerine 
aldıkları ve kendilerine üç defa davetiye gön
derildiği halde mahkemeye gitmemiştir. Zira 
o arkadaşım o kadar çok işle meşguldür ki ken
disine verilen 20 - 30 lira için bu işin peşinde 

koşamaz. Çünkü bu iş için avukata ne verebi
lirsiniz. Bunun şu kadar harcı var, şu kadar 
da masrafı vardır. 

ADLİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
— 25 liraya kadar harçtan muaftır. 

TARIK Us (Devamla) — Avukat ücreti de 
muaf değil ya. Elbette avukata bir şey vere
ceksiniz. Onun için diyorum ki, biz eski sulh 
hâkimleri kanunundan, maalesef bir zühulle, bu 
noktada ayrılmışız. Bendeniz rica edeceğim 
miktarı tahdid ederek diyelim ki 100 liraya ka
dar olan davalarda vatandaş mutlaka avukat 
göndermeğe mecbur değildir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — kanun
da zaten böyle bir mecburiyet yoktur, 

TARIK US (Devamla) — Avukatlık kanu
nunun birinci maddesi: Bütün devairde dava
ları takib etmek salâhiyetini avukatlara vermiş
tir. Şimdi okuduğum madde, 59 uncu madde
dir. Eğer bundan başka bir madde daha var
sa hakikaten sizi fazla yorduğumdan dolayı af-
finizi dilerim. Burada baro teşekkül etmeyen 
ve dava vekili bulunmayan mahallerde davayı 
dilediği kimse takib edebilir. Eğer böyle ise 
benim maksadım hâsıl olur. Bir de acaba ken
disinin gitmesine imkân var mıdır? Akşama ka
dar dükkânında müşterisini beklemeğe mecbur 
olan bir adam 30 liralık bir alacağı için mahke
melerde dolaşabilir mi? Bu adam, evvelâ note
re gidecek. Şahitlik için iki kişi beraber sürük
leyecek, eğer noterde resen tatnzim edecekse 
mutlaka iki şahit lâzımdır. Bu misalleri bir 
çok vaziyetlere teşmil etmek imkânı vardır. 
Ben Istanbulda iken bir mütekaide rast geldim. 
Dedi ki, tekaüd maaşı alıyorum. Yanımda hüvi
yet cüzdanım vardır, resmim yenidir. Tekaüd 
maaşımı alabilmek için ıbenden bir kâğıd isti
yorlar. Nahiyeye, kazaya gittim. Heyeti ihti-
yariyeyi dolaştım. Aradan beş on gün geçti. 
Ancak şimdi maaşımı alabiliyorum. Arkadaşlar; 
hüviyeti yanmda, resim yeni alınmıştır, pek âlâ 
muhtara, nahiyeye, şuraya, buraya ne lüzum 
var. Şimdi ibrandan dolayı memlekette ne gibi 
bir vaziyet doğar? itibar kesilir bunun da mem
leketin iktisadî bünyesi üzerinde yapacağı te
sir malûmdur. Bunda artık ısrar edilecek bir 
şey yoktur. Bendenizin ricam, 59 ncu maddeye 
bir fıkra ilâvesinden ibarettir. Bütün bu söz
lerim 61 nci maddedeki şu fıkradan dolayı
dır. « Şukadar ki şifahî usulü muhakemeye 
tâbi olan işlerde bu kaide cari değildir » . 
ibaresi görülüyor. Anlamıyorum. Daha evvel bu
raya altını çizerek işaret etmiştim. Fakat arzet-
rmeyi unuttum. Yani matlub, avukat ve dava 
vekilleri ise doğrudur. Değilse çok yalvarırım, 
maddenin sonuna bir fıkra ilâve edeceksiniz ve 
diyeceksiniz ki değeri1, miktarı 100 liraya kadar 
olan - miktar ürerinde ısrar etmiyeceğim; encü-



l : lo 10-12-1984 O : 1 
inen arkadaşlarımız bir şey tensib ederler - fa
kat herhalde herkesin mahkemeye, icraya, ada
let kuvvetine karşı varanını kolaylaştıracak bir 
miktar olsun. 

Meselâ 100 liraya kadar bir alacak, bir hak 
iddia eden bir kimse, behemehal baroda mu-
kayyed bir avukat vekil tayin etmeğe mecbur 
değildir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa ) — Ka
nunda böyle bir şey yoktur. Aksi vardır. Bern 
kendilerini temin ederim. 

TARIK US (Devamla) — Böyle bir fıkra 
ilâve edilsin. Bay Refik İncenin söylediği gibi 
ise o vakit mesele esasen hâsıldır. Kendisile 
beraberim. 

65 nci maddenin bu ihtiyar heyeti yerine, 
belediye kelimesinin ilâvesini zarurî görüyorum. 

BAŞKAN — Bay Tarık Us, Bu 67 nci mad
denin tadilâtına taallûk ediyor mu? 

TARIK US — Tamamen. Bazı maddelere fık
ra ilâvesi hakkında takrirlerim vardı. Behemehal 
bir mühlet vermek zaruridir. 

Bay Yargıdan ricam şudur: Bizim fikrimize 
lütfen iltihak ederek bize kuvvet versinler. 
Onun için diyorum ki 67 nci maddeyi de encü

men alsın. Bunun üzerinde tekrar bir tadil ya
pılsın. Ricam budulr. 

SALÂHATTİN YARGI (Kocaeli) — Gayet 
kısa bir şey arzedeceğim: Şimdi belediye teşki
lâtı olan yerlerde, muhtarların ilgasına dair 
olan kanunla muhtarlara verilen vazifelerin 
belediye ve zabıtaya verileceği yazıldı. Bu
nun da ne suretle yapılacağı hakkmda bir 
nizamname çıkacak diye yazıldı. O nizamna
me de Şûrayi devletten geçerek Hükümetçe 
tanzim edilmiş ve orada muhtarlara aid 
olan vazifeler tetkik edilmiş, muhtarların ya
pacağı işleri, bazı yerde zabıtanın, bazı yerde 
de belediyelerin yapacağı tasrih edilmiştir. 
Yalnız 123 ncü madde, diye bir şey buyurdu
lar. Bu, hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 123 ncü maddesindeki muhtarlara aid olan 
vazifeyi nizamname helediyeye verirken, kanu
nun hükmünü bozacak şekilde bir tesis yap
mıştır âdeta. Halbuki teşkilâtı esasiye kanu
nunun, zannederim 52 nci maddesi mucibince 
nizamnameler kanun hükmünü bozamaz, eğer 
kanun hükmünü bozuyorsa Hükümet Meclise 
gelir, Meclis hakem olur, mesele halledilir. 
Buna binaen meseleyi tetkik etsin diye Adliye 
vekilliği Meclise böyle bir nizamname gönder
miştir. Zaten encümen hukuk usulü muhakeme
lerinin müstacel maddeleri için bugünkü lâyiha
yı hazırladığı esnada, 123 ncü maddede bir de | 
ğişiklik yaparak artık o nizamnamenin maddesi 
mevcud kanunun hükmünü bozuyor veyahut boz
muyor gibi tereddüdü izale etmiştir. Bunun için 
burada tasrih ettik. Bu iki evrakı birlişetsrdik, 
artık mesele kalmadı dedik. Bu suretle bu evra
kın dosyalan da yoluna girmiş oldu. Lütfen maz 

bataya dikkat buyurulursa bu arzettiğrmiz şey
lerde anlaşılabilir. Diğer cihetler, muhtarlara 
aid olan işlerin belediyeler tarafından yapılaca
ğı yzılı. Muhtarların tasdik edecekleri vekâlet
nameleri belediyeler de tasdik edecektir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Efendim, 
verilen izahata çok müteşekkirim. Yalnız hâ
kimlerin kelimeler üzerinde ne kadar durdukla
rını unutmamak lâzımdır. 123 ncü maddede bele
diye zikreriliyor, 65 nci maddede neden yok? 
Burada vakıa söylendi ve zapta geçti. Fakat bir 
Çok defalar Mecliste, bir meselenin zapta geçme
si kâfi değildir denilmiştir. Eğer tecrübeli ar
kadaşım burada söylenmesini ve zapta geçmesini 
kâfi görüyorsa ısrar etmem. Söylenen sözler 
bunlardır. 123 ncü maddede tasrih ediyoruz da 
niçin 65 nci maddede tasrih etmiyoruz 

ADLÎYE En. M. M. SALÂHATTİN YARGI 
(Kocaeli) — Efendim, 123 ncü madde hakkmda 
Şûrayi devletçe yapılan nizamname, bu madde
nin ruhunu sarsacak şekildedir. Kanuna mugayir 
olarak yapılmıştır. Adliye vekilliği bu mugaye-
reti görüyor ve teşkilâtı esasiye kanununun 52 
nci maddesine dayanarak işi Meclise seykediyor. 
Bu nizamname kanunun ruhuna mugayir mi
dir, değil midir? Bunu siz söyleyin diyor. Biz bu 
meseleyi tetkik edipte nıugayeret veya muvafa
katini söylemeği fazla bulduk. Kanunun acil 
maddelerini hazır tadil ediyorken, 123 ncü mad
deyi de, tereddütlere meydan vermeyecek şekil
de, muhtarlıklar ilga edilmiş olduğuna göre be
lediye teşkilâtı olan yerlerde nasıl yapılacak; 
olmayan yerlerde nasıl yapılacak, bunları bil

direcek bir şekilde tanzim etmeği daha doğru bul
duk. Bunu burada yapmamız ve 65 nci madde
de yapmamız hiç bir tereddüd doğuracak vazi
yet ihdas etmez. Bu başka meseledir, o başka 
bir meseledir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Efendim, 
123 ncü madde hakkında ayrıca maruzatta bu
lunacağım. 

Hükümet vazifesini tam bir basiretle yapmıştır, 
nizamname ile kanun arasında mübayenet, tea
ruz görmüş ve bunun halli hakkı da Meclise 
aittir demiş ve bize getirmiş. Fakat aflerini 
rica ederim, mazbatanızda, - ki Mecliste çıkan 
kanunlara bağlı mazbataların en mükemmelle
rinden biri olarak ifade etmek lâzmıgelir - 123 
ncü maddeyi halledilmiş olarak gösteriyorsunuz, 
Fakat ben bunun tamamile hail olunduğuna kani 
değilim. Daha doğrusu bu şekilde bunun hal
ledildiğini görmüyorum. Bunun için bir takrir 
hazırladım, vereceğim. îlk önce bizim şu ci
heti nazarı dikkate almamız lâzışmgelir. Ortada 
bir mübayenet vardır. Bu mübayenet acaba va
tandaşların hakkım haleldar etmiş midir, etme
miş midir? 

SALÂHATTİN YARGI — Yoktur, etme
miştir. 

HAKKI TARIK US— Olmasına imkân yok-

— 123 — 
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tur. Şimdi biz böyle iki hüküm üzerine istinad 
etmiş olan vaziyetleri nasıl hallediyoruz? Bunu 
Adliye encümeninin ayrıca düşünmesi lâzımge-
lir. Onun içindir ki bu 16 maddelik tadilde va
tandaşın, her ne şekilde olursa olsun, en küçük 
bile olsa, bir hakkı elinden alınmış ve bundan 
müteessir olmuşsa bunu ehemmiyetle nazarı 
dikkate almak lâzımdır. Sırası gelmişken bunu 
da arzettim. 

VASFÎ RAŞÎD (Şebin Karahisar) — Arka
daşlar; Adliye encümeni suiistimali mesned 
edinerek 67 nci maddenin değiştirilmesini isti
yor. Hiç bir müessese mensubini tamamile dü
rüst ve kaidelerden inhiraf etmemiş adamlar
dan olamaz. Her meslek kaidelerden inhiraf 
eden üyelere maliktir. Fakat onların yaptığı 
bir hatanın bütün meslekin esas umdelerine te
siri olamaz. Adam öldürülüyor diye her biri
mizin peşine bir polis bırakılsaydı katillerle 
dolu bir cemiyette yaşamaktan daha yaşanıla-
maz bir hale girerdik. Bir dava vekilinin yaptığı 
bir hatayı bütün meslek üzerine sıçratmağa, 
yalnız meslek şerefini değil, usulü muhakemeyi 
değil, esas kanunları değiştirecek kadar ileri 
gitmek, hastalıktan daha fena bir ilâç bulmak
ta-. 

Baylar, cezada temsil başkadır, hukukta baş
kadır. Cezada avukat müvekkilini tem'sil etmez, 
yanında durur. Cezada verilen vekâletnamenin 
asla kiymeti yoktur. Çünkü avukat onun yerine 
değildir, avukatta niyabet yoktur. Cezada tem
sil hakkındaki noktai nazarlarımız daha teba
rüz etmediği için kanunlarımız ceza avukatları
nın da vekâletname ile gelmesini istiyor. Avu
kat cezada maznunun yanında durur, yerinde 
değil, onun müşaviridir. Tebligat hukuk usulü 
muhakemeleri mucibince yapılır. Fakat maznu
nun evine, babasına tebligat yapılır. Avukata 
değil. 

Hukukta avukat tamamen müvekkilinin şahsı 
olur. Yani yerine kaim olur. Mahkemede avu
kata hitab olunur. Binaenaleyh bu kadar esaslı 

meselede vekâletname şüphesiz lâzımdır. Fransada 
avukatlar mahkemeye vekâletnamesiz çıkarlar. 
Kendisinden vekâletname istendiği zaman izzeti 
nefsine tecavüz telâkki eder. Yalnız şimdi bu 
mesleke hakaret etmekle kalmiyor, icazeti la
hika vekâleti sabıka hükmündedir kaideyi esa-
siyesine muhalefet diyor. Her kes yaptığı mu
amelelerde muameleyi usulüne uydurur ve mun
tazam yapar. Ancak bugün Adliye vekâleti ve 
Adliye encümeni arzeylediğim kaideyi esasiye-
nin ilgasını mı derpiş ediyor ki bu gün vazifeleri 
musaddak olan adamların musaddak vekâletna
me ile gelmesini istiyor. 

ADLÎYE BAKANI SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ — 
Tekmil avukatlık şahadetnameli olacak mı?. 

VASFİ RAŞİD (Şebin Karahisar) — Bunu 
dava vekilleri için söyliyebilirim. Baro nizamna
mesi geldiği zaman mevzubahsedetoiliriz. 

Eski kaidenin muhafaza edilmesini istir
ham ediyorum. Filvaki bunun büyük bir fai-
dei ameliyesi yoktur, mahkemelerimiz lâzmı-
gelen müddeti vermektedirler. Usulü ceza ka
nununda avukatın gelmemesi davayi tehir ettir
mediği halde dava talik ediliyor. Hukukta da 
bu icabında yapılabilecektir. Faideyi ameliyesi 
olmıyan bir hususta söz soyuyorsam bu demin 
söylediğim noktanın ve avukatlık şeref ve hay
siyetinin muhafazası içindir. 

ŞABAN SIRRI (Konya) — 67 nci maddenin 
esbabı vazı hakkında mazbata muharriri arka
daşımızın verdiği izahatta ince arkadaşımı
zın vermiş olduğu mukabil cevapta bir az 
mübalağa görüyorum. Bir defa avukattan vekâ
letname istenmesi katiyen avukatlığın şerefi 
meselesi değildir. Bir dairei resmiye, huzurun
da her hangi bir salâhiyet iddia eden bir adam
dan o salâhiyeti bir vesika ile tevsik etmesini 
istemek mecburiyetindedir. Madde dte istenilen 
de budur. Bu itibarla Bay Refik ince arkada
şımızın bu suretle mücerred olarak bunu, avuka
tın haysiyet ve şeref meselesi telâkki etmelerini 
doğru bulmıyorum. 

Mazbata muharriri arkadaşımızın noktai na
zarına gelince: eski hükmün değiştirilmesine 
sebeib olarak, verilen müsaadenin avukatlar ta
rafından sui istimal edilmekte olduğunu ileri 
sürdüler. Hakikaten bir zümre içerisinde bir 
kaç ferdin vazifelerini suiistimal etmeleri, o 
zümrenin heyeti umumiyesini töhmet altmda 
bulun/durmaz. Şimdi buyurdular ki bu madde 
mevkii meriyete girdükten sonra öyle haller gö
rülmüştür ki iş ta mahkemei temyize kadar 
gitmiş, bir de bakmışlar ki avukatın vekâletna
mesi yok. Binaenaleyh salâhiyetnamesiz avukat 
(kullanıldığından dolayı burada vazifesini kim 
suiistimal etmiştir? Yalnız avukat mıdır? Hâ
kim, başkâtib, zabıt kâtibi mesul değil midir? 
Nihayet bütün muhakemenin dosyasını tetkik 
etmekle mükellef olan hâkim vazifesini yapma
dığından doüayı mesul değil midir? Bu usulün 
ilgasına sebeb yoktur. Arzettiğim gibi iki ta
rafta da mübalâğa vardır. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN YAR
GI (Kocael i) — Encümende imza ettikleri bir 
şey hakkında nasıl muhalif söz söylerler Böyle 
olursa encümendeki müzakere buraya intikal 
eder ve encümene lüzum kalmaz. O halde her 
işi doğrudan doğruya burada münakaşa edelim. 
Bu nizamnameye muhaliftir, nazarı dikkatinizi 
celbederim. 

ŞABAN SIRRI ( Devamla ) — Efendim, bir 
kanun, bir encümende müzakere edilir, müzake
reye iştirak edenler imza öderler. Fakat onun 
muhalifi olan kabul etmediği maddeler hakkın
da neyeti umumiyede söz söylemeğe selâhiyet-
tardır. Bu gayet tabiidir. Binaenaleyh hakkım 
vardır ve kendileri de bilirler ki bu iş encü-
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menden akalliyetle çıkmıştır. 

Sonra hadise şudur: iki tarafta da bira,1? mü
balâğa vardır. Bendeniz ce simdi tatbikatta 
heyeti içtimaiyemizm zaruretlerini düşünerek 
meseleyi tetkik etmek icab eder. Hakikaten müs
tacel ahval oluyor. Halimi menfaati namına, 
hâkimlere 24 saat zarfında mahkemeye ihzar 
salâhiyeti verildi. Bir kesif, müstacel bir tesbiti 
delâil icabettik zaman vekâletname vermek za
ruretimden dolayı bir avukat zamanında gönde-
rilemez. Bundan halk biraz mutazarrır olur. 
O itibarla bendeniz 67 nci maddenin değiştiril
mesi baklanda bir teklif te bulunuyorum. Tek
lif şudur: iki taraftan birinin vekili olduğunu 
söyliyen kimce nihayet ikinci celseye kadar 
vesika ibrasrna mecburdur. Maruzatım bundan' 
ibarettir. 

RAÎF ( Trabzon ) — Arkadaşlar; mesele çok 
uzadı. Fakat bu uzavış. sözün, halledilmesi lâ
zım gelen meseleye hasredilmiyerek arkadaşla
rımızın meseleyi teşmil etmelerinden dondu 
Onun için uzadı. Biz Adlive encümeninde bu 
h i buradaki nden cok daha fazla görüşdük. Ne
ticede AdHye encümeni bu. erkan karan büyük 
bir ekseriyetle çıkarmıştır. Bir arjkadaşiîmzra 
mub.alefeti.le. 

REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa ) — Ben 
yoktum. 

RAÎF ( Trabzon ) — Niçin imza ettiniz? Rica 
ederim benden sonra söv]ersiniz. 

REFİK FfEVKF.T İNCE {Manisa ) — Söz 
istiyorum, 

RAÎF (Devamla) — Arkadaşlarım, esas hak
l an tesbit eden kanunlar beynelmilel olur, yani 
onlarda çok derişiklik yapılmaz. Fakat mahke

me usullerini tesbit eden kanunlar daha ziyade tek 
bir millete has olur. Onun içindir ki mahkeme usu
lü kanunları bir millete tatbik edildiği zaman dai
ma, sık, sık değiştirilirler ve o milletin temayü-
latına, ihtiyaçlarına uydurulmağa çalışılır. 

Bu kanun îsviçreden alınmıştır. Isviçreden 
alınıp memleketimizde tatbik edildikten sonra 
bazı ufak tefek maddelerde tadilât 3*apılmış ve 
en nihayet bu tadilât Yüksek Heyetinizin huzu
runa kadar g'elmiştir. Fakat bu bununla temam 
olmamıştır. Bu kanunun daha çok noksan yer
leri vardır. Önümüzdeki Meclis, zannediyorum 
ki, bu kanunun baştan aşağıya değiştirecektir. 

Yalnız bu gün mevzuubahs olan 67 nci mad
de, tatbikatta değiştirilmesini icabettirecek bir 
vaziyet almıştır, ihtiyaç o kadar kendini gös
termiştir ki bu maddenin tadili Yüksek Heyeti
nizin buzunma kadar gelmiştir. 

Arkadaşlar ne bekleyorlar meseleden? Yani 
bir vekile diyor ki vekilseniz vekâletnamenizi 
mahkemeye girdiğiniz zaman ibraz ediniz. Ar
kadaşlar diyorlar İd, hayır, ibraz etmesin de 
muteakib celseye bıraksın. Bunun ne k â n var? 
Yalnız burada Refik Şevket arkadaşım buyurdu-
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lar ki adam hasta olur, yetişemez, geç kalır. 
Halbuki, hukuk usulü muhakemeleri kanunu 
bunlann her birine çare bulmuş ve kolaylıklar 
göstermiştir. Hasta ise, mahkemeye gelemiye-
ceğim, talik edin der. Uzakta ise mühlet verin 
der. Kanun esasen mühlet vermiştir. 

O zaman o mühlet neticesinde gelir. Bu iti
barla vekâletnamesinin böyle mahkemeye giril-
dioi zaman ibraz edilmesile bir celse sonra ibraz 
edilmesinin, buradaki arkadaşlarımın bir şeref 
meselesi yapmak istemelerinden başka hiç bir 
krymeti yoktur. Şimdi bir an için bunu şeref 
meselesi telâkki edelim - şeref delildir ispat ede
ceğim - Arkadaşlarım bunu kabul ettiğimiz za
man mahkeme dosyalarında; bir adam geliyor 
ben filân adanıra vekiliyim divor, bir daha hiç 
meydanda yoktur. Yeniden müvekkile davetna
me tebliğ edilmek lâzmıgeliyor. Vekillik iddia
sında bulunan adamı arayacaksınız bulacaksı
nız da ceza vereceksiniz. Nihayet ben filânm 
vekiliyim dive mahkemeye gittiği zaman vesi
kasını da ibraz etmesi, bir intizam meselesidir. 
Vekil pazarlıkta uvuşamamıstrr veya birin
ci celseden sonra fazla para istemiştir, bunun 
için mahkemeye gitmiyor. Diyor ki : Evvelce be
ni vekil tutmuştu, fakat para vermedi, ben de 
gelmedim. Ceza müvekkilime aiddir. 

Bütün bu ihtilâtm ^e karşılığın faidesi ne
dir? Hic bir faidesi yoktur. 

Şeref meselesi de arkadaşlar, bu maddenin ru
hu, pisikolojik olarak, bütün arkadaş!an vekâ
letname almakta ihmale sevkediyor. Müvekki
line diyor ki : "ovuşalım, lâyihaları yazalım, ha
sırlayalım, vekâletname isini bir celse sonra 
yapmak için hâkimden müsaade almz diyor. 
Bu oluyor, mahkeme uzuyor; unutuluyor, böyle 
olduğu takdirde bu usun süren mahkemenin 
bütün safahatini keenlemyekim mü addedelim? 

Arkadaslanm, en büyük şeref, işini munta
zam tutmak ve muhakemeleri karıştırmamak
tır. Avukat arkadaşlarım şerefle hareket etmek 
istiyorlarsa, daima tam vaktinde ve tamam ve
saikle, lâzım olduğu zaman mahkemede bulun
sunlar. Bundan büyük şeref, bu meslek için, 
yoktur. Diğer taraftan en ziyade calibi dikkat 
bir nokta vardır. Arkadaşlarımın hiç birisine 
böyle ihmalkârdır, vazifelerini yapmıyorlar de
miyorum. Fakat ellerinde olmayan pisikolojik 
bir halet onları ihmale sevketmektedir dedim. 

Türkiyede her yerde baro var mıdır, avukat 
var mıdır? Türkiyede her yerde baro teşkilâtı 
yoktur. Bir kanun yapılırken bütün memleke
tin vüsatini düşünmek lâzımdır. Yalnız büyük 
şehirleri ve baro olan yerleri değil. Kanun di
yor ki, bir yerde üç dava vekili varsa davacı ya 
kendisi gidecek veyahud bu üç dava vekilinden 
birini gönderecektir. Üç dava vekili olmayan 
yerlerde arzuhalcılar vardır. Bunlar ya bir ta
nedir ya ilri tanedir. Bütün mahkemelere gir
mektedirler. Halka da, bakın benim ne kadar 
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itibarım yar, vekâletnamem olmadığı halde mah
kemeye kabul ediyorlar, demekte ve bin bir do 
lab çevirmektedirler. Memleketin her tarafında 
baro teşkilini temin edelim, inzibat altma ala
lım, hatta vekâletnamesiz bile mahkemelere gir
melerini kabul edelim. Fakat vaziyet böyle 
değildir. Bunun henüz zamanı gelmemiştir. 
Avukatların şeref ve haysiyetlerini koruyacağız 
diye bir cok tufeyli geçinen insanlara bu hakkı 
vermekte bir fayda yoktur. Bunu arzetmekten 
maksadım, Adliye encümeninde esbabı mucibe-
siz, düşüncesiz, bir kanaat edinmeden bu mad
deyi kabul etmediğimizi izahtır. Oradaki dü
şündüklerimizi Yüksek heyetinize arzetmek irin 
buraya çıktım. Bundan dolayı affinizi rica ede
rim. 

BAŞKAN — Bay İnce! 
(Kâfi sesleri). 
REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Efen

dim, müzakerenin kâfi olduğunu hissetmeyecek 
kadar düşüncesiz değilim. Yalnız bir iki ufacık 
hâdise benim buraya tekrar çıkıp baş ağrıtma
ma sebebiyet verdi. Salâhattin arkadaşımız söz
lerinin yarısını, benim kendisini, şahsî kanaatini 
ifade etmiş seklinde telâkki ettiğimi ve binaen
aleyh mazbata muharriri sıfatile söylediği söz
lerin şahsî telâkki edilmemesi icab ettiğine has
rettiler. Bendeniz nokta nokta sözlerine cevab 
vermektense Mazbata muharriri sıfatile söyle
dikleri sözlerin heyeti umumiyesine birden c-°-
vab verelim. 

Yalnız bir noktayi ifade etmek isterim ki 
Hükümet tarafından vaki olan teklif bu lâyihada 
mevcud olan kısımlardır. Diğer verdiği izahat 
encümenin umuru hususiyesindendir. Böyle bir 
teklif te Hükümet vermiş değildir. 

SALÂHATTİN YARGI (Kocaeli) — Vekili 
mesul olan adam hurdadır. 

BEFTK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Encü
mendeki müzakere esnasında vekili mesul tara
fından böyle bir1 izahat veya teklifte bulunul
muşsa emsaline nazaran mazbatada mevzu-
bab solma sı k ı n ı d ı r . Böyle bir şey yazılmamış
tır. Binaenaleyh Bay Salâhattin arkadaşımız ki 
bu mesleke taallûk eden işlerde hakikaten 
derin ihtisası olduğuna ve bu meslek mensup
larına atfedilen kabahatlerden çok müteessir 
olduğuna vakıf olduğum için vuku bulan ifa
delerinde bunları müdafaa ile vicdanî bir zevk 
duyduklarına kaniim. Onun için buna aid olan 
kısmı bu kadarla bitiriyorum. Yalnız söyleyece
ğim Bay Salâhattin arkadaşımız daha az asa
bi olsunlar. 

Bay Şaban arkadaşımız ifadelerile, iki tara
fın arasını bulmak için her iki tarafı da tenkid 
etti. Nihayet kendisini orta yerde aracı vaziye
tinde bıraktı. Beni de mübalâğakârlıkla tavsif 
etti. Eğer mübalağacılığıma atfettikleri nokta 

kendilerinin dedikleri nokta ise, ben böyle h{v 
mütaleada bulunmadım, Çünkü avukatların ve
kâletnamelerini ibraz etmeleri hukuk usulü, mu
hakemeleri kanununun yalnız 67 nçi maddecinde 
değil, belki 67 maddesinde de bum dair kayid 
vardır, hatta bir kayid vardır ki. hâkim 
musaddak vekâletname suretini beğenmez
se asimi isteyebilir. Hor vekil vekâletname 

göstermeğe mecbur, diye her maddesini 
de, belki 67 maddesinde cie in^vıuiivi'ıs u« 
göstermeği istememek gibi bir vaziyet huzuru
nuzda cereyan etmiş değildir. Kukuk usuKi mu
hakemeleri, avukatlara emniyet ve itimad gös
termiştir. Bu madde o itimadı kaldırıyor. Bu; 
meslekin şerefi meselesidir, avukatın şerefi me
selesi değildir. Yani meslek noktasından söyle
dim. Yoksa bu kürsü şahsî menfaatlerin müda
faa edileceği yer değildir. Bu mütaleaya ben 
meydan vermedim ve böyle bir şey mevzubas 
olmadı. 

En son hatib Bay Raif (Soy adını henüz da
ha öğrenemedim) (Karadeniz sesleri). Evvelâ 
usulen aid bir şeyden bahsettiler. Bu madde, 
hukuk usulü muhakemeleri tadili önce kül ola
rak p/oldi. Âdîive v^âletb'1 e: Bu çıkma;'. onun 
için evvelâ en müstacellerini »getirin, dedik. 41 
tane madde geldi. Bu da rokbır dediler, nihayet 
mevcud 17 ve indi. 17 maddenin bazıla
rının müzakeresinde bulun dum; bazıların
da bulunmadım. Krsmen müzakerecinde 
bulundurma n,^dd^!r-:r',:'.r ^.ir t;v-«nni bu
dur. Fikirlerini tekzîh- min d.e-'ih tas
hih için söyliiyorıuu. Maddenin müzakeresin
de bulunarak muhalefet reyimi yazmış deği
lim, bu maddeyi görünce muhalefet «erhimi yaz
dım. Bu noktayı tarhih ederim. Kuru da söyle
yeyim ki müzakerelerinde İrdunmadığım maz
bataları imza etmem. 

2 nci tashih edilmesi lâzım^elen kızrr. kuv
vetli bir sev olan, m^va vekâletname İbrasından 
kaçınan bir silsile, ^eki.l namı altında avukat ol
mayan bir silsile vardır. Bullar saı veya bu s e-
beble heveti hâkime^i veya direr tarafı i'* fal 
edecek vaziyetler alabilirler, diyorlar. Arkadaş
lar doğruluk ve na.ı..nuslrâ,rlîk- cok takdirle al
kışlanması lâzraıp'elou bir şeydir. 

Doğruluk ve naınuskârhk, i rf alkârlığm önü
ne geçmektir. Deniyor ki, cok takdirle alkışlan
ması lâzım "içlen bir peydir. Hangimiz iğfalkâr-
lığın önüne p;eçmek için bir şerre kadar yol 
almışızdır. Fakat arkadaşlar dava, yene bu değil
dir. ' 

•Knunun bir maddesinde, avukat vekâletna
me ibrasına mecburdur, diğer maddesinde, hâ
kim huzurunda avukat eğer vekâletnameyî'ibraz 
edemediğinin sebebini izah t&m'^ç,, bunu ibraz 
etmek için hâkim mühlet verir, deniliyor. 

Arkadaşlar, bu mühlet hâkimin elinde kal
mıştır, Avukatın, karşısında her hangi bir dolab 
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kullandığını gören hâkim, bu mühleti iki saat 
olarak ta yapabilir, bîr gün olarak ta yapabilir, 
celse muhakeme akıbinde de yapabilir. Vaziyete 
göre diyebüirki, faraza o sat o vilâyette ise, da-
vayi tehir ediyorum, o zat gelsin, bizzat işi tev
sik etsin. Mühlet tayininde uzun zamanlara 
gitmek meselesinden bu maddenin çıkarılması 
gibi bir netice bulmağa, hadiseyi olduğundan 
fazla büyütmek olur. Onun için diyorum ki, 
orta yerde avukat meselesi yoktur. Avukatlara 
verilen bu telakki hâkimin avukatı tanımasın
dan ve avukatı kendi mahkemesinin bir cüzü ve 
adaletin tecellisine yardım eder bir rükün olarak 
telâkki etmesinden dolayıdır. Onun için hâkim, 
bir işi takib etmekte olan adamlara, baktı ki 
mesele kanşıkçadır, diyebilir ki; bu iş ihtisas ve 
vukuf meselesidir, bir avukat tutunuz. Bu ifade 
avukatın hâkime adalette yardımcılığının ne 
derece lüzumlu olduğunu gösterir. 

Tekrar diyorum, bu cihet bir çok noktadan 
vekâletinin kabul edilmemesini istediği her keşi 
haklı olmadığı sıfatlan takınarak huzuru hâ
kimde söz söylemeğe teşvik edecek mahiyette 
olduğu için bendeniz Bay Raifle beraber ön 
safta olarak bunun tamamiie aieyhindeyim. Ha
yatın icaplarına uygun olarak konulan bu mad
de çok yerindedir. Binaenaleyh lâyihadaki kıs
mın kaldırılması] e statükonun muhafazasını He
yeti muhteremeden rica ederim. 

BAŞKAN — Daha söz isteyen arkadaşları
mız var. Fakat bir de müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. Svvelâ bu takriri reyinize 
arzedeceğim, fakat müzakerenin yettiğine dair 
takriri okutmadan evvel bir noktanın izahına 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Mazbata muharriri Bay Salâhattin; Bay Şa
banın söylediği, töz, encümendeki mütaleasına 
mrb.ıVf olduğu Hu . nizamnameye uygun değil
dir, buyurduiar. j>ız, kendisinin söz söylemesine 
muvafakat ettik. Çünkü mazbatada imzası yoktu. 

AD. EN. M, M. SALÂHATTİN (Kocaeli) — 
Müsaade buyurun, encümende imza edememişler. 

Fakat imzalamak için Heyeti umumiye mü
meyyizine rica etmişlerdir. 

BAŞKAN — İmza meselesini burada müna
kaşa etmiyeiim. Burada imKa yoktur. Binaen
aleyh söz söylemek hakkı vardır. 

Şimdi müzakerenin kifayetine dair takriri 
okuyacağız: 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter, reye konulmasını dilerim, 

Mersin 
Hamdi 

BAŞKAN ----- Takriri onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Onay bulunmuştur. 

67 nci madde hakkında üo takrir vardır. Bi
ri 67 nci madde tadilâtının kaldırılması, diğer 
takrirlerden biri maddenin değiştirilmesi, öteki 

de ilâve ile ipkasıdır. (Encümene gitsin sesleri). 
Evvelâ tadilâtı reddeden takriri okuyacağız. 

Onaylanmazsa diğerlerinin, yani değiştirilmesi 
ve ilâve hakkındaki takrirleri okuyacağız. Bu 
madde müzakere edilirken Tank Us 61 ve 65 n-
ci maddelere bazı ilâvelerle bu tadilât arasına 
konmasını teklif ediyor. Öbür teklifi de bun
dan sonra Yüksek Heyete arzedeceğim. 

67 nci madde tadilâtının kaldırılması hakkın
daki takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Söylediğim sebebler yüzünden lâyihadaki 

67 nci maddenin kaldırılmasını dilerim. 
Manisa 

Refik İnce 
BAŞKAN — Okunan teklifi Yüksek heyetin 

tasvibine arzediyorunı. Onaylayanlar ... Onay
lamayanlar ... Onay bulunmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
67 nci maddenin şu şekilde değiştirilmesini 

teklif ederim: 
îki taraftan birinin vekili olduğunu söyleyen 

kimse, en son ikinci celseye kadar tasdikli vekâ
letnamesini ibraza mecburdur. 

Koaya 
Sırrı Höcek 

BAŞKAN — Takrir onaylanırsa encümene 
gönderilecektir. 

Bir takrir daha vardır. 

Yüksek Reisliğe 
67 nci maddenin aşağıdaki yazılı surette de

ğiştirilmesini yalvarırım: 
îki taraftan birinin vekili olduğunu s ö y l e n 

ve avukat olmayan kimse, tasdikli vekâletname
sini ibraza mecburdur. 

Avukat olup ta ilk celsede tasdikli vekâlet
namesini ibraz etmezse o avukat huzurile muha
kemeye devamla beraber vekâletnamesinin ibra
zı için kendisine bir mühlet verilir ilâh... 

Ve ikinci fıkranın başında yazılı (kimse) ke
limesinin (avukat) sözü ile değiştirilmesi. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşid 

VASFİ RAŞİD (Şebin Karahisar) — Takri
rini hakkında bir kelime söylemekliğime müsaa
de buyurulur mu? Meseleye Raif de iştirak edi
yor. Avukat olanlarla avukat olmayanları tef
rik etmek ve 67 nci maddenin avukatlara hasrı 
içindir (Gürültüler). 

BAŞKAN — Maddeye ilâve hakkındaki tek
lif, Bay Şabanındır. Reye arzediyorunı. Onay 
bulanlar ... Bulmayanlar ... Onay bulunmuştur. 
Yani maddeyi Adliye encümenine havale ediyo
ruz. 

Değiştirme hakkındaki takriri de reye arze-
diyorum. Bay Vasfi Raşidin teklifini onay bu
lanlar ... Bulmayanlar ... Onay bulunmamıştır. 
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ö halde Bay Şabanın teklifi Adliye encümeni
ne gidiyor. 

Başkanlığa 
65 nci maddedeki (ihtiyar heyeti terkibinden 

sonra (veya belediye) kelimelerinin konulmasını 
dilerim. 

Giresun 
H. Tank Us 

Başkanlığa 
61 nci maddenin sonuna şu fıkranın eklen

mesini dilerim: 
« Bir kasaba yahud köyde otunnasalarda 

sulh hakimlerinin bakmaya izinli oldukları da
valarda iki taraf dilediğini vekil edebilir ». 

Giresun 
H. Tarık Us 

HAKKI TARIK US (Gireauin) —- İki takrir 
arzetmiş oluyorum. Birisi ö5 nci maddede ihti
yar heyeti tabirinden sonra belediye lâzımdır, 
diye arzediyorum. Encümen umumi esaslarda 

lüzumu yoktur, kanaatindedir. Bendenizce bir 
maddenizi bir tarafında tasrih ediliyorsa o bir 
tarafında da sarahat vermekte faide vardır. 

ikinci teklife gelince, demin uzunca arızet-
miştim. Bu arada ietkikatta bulundum. Gördüm 
ki size arzettiğım şeylerden bir kısmı mühimini 
sonradan çıkmış bir zeyil kanunla temin edil
miştir. Ancak bu kanunda vekil tayin olunacak 
kimsenin, alacak iddia eden kimsenin bulundu
ğu köy ve kasabada bulunmasını şart koşuyor. 
Deımek ki Ankarada oturan birisi 30 lira, 40 lira 
yine Ankarada oturan birine borç vermiş, fakat 
borçlu meselâ Balâya, Haymanaya gitmiş. Şimdi 
alacaklı bu parayı tahsil etmek için vekil yapa
mayacaktır. Bendeniz bu takririmle alacaklıla
rın şehir haricinde kasaba ve köylerde de vekil 
yapabilmelerine salahiyet vermek suretile teş
milidir. 

ADLÎYE En. M. M, SALAHATTM YARGI 
(Kocaeli) — Takririn bu müzakere ile ve gö
rüşülen lâyiha ile hiç bir -alâkası yoktur. Bah
settikleri şeyler 1220 sayılı avukatlık kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanuna taallûk eder, 
o kanunda ayni kasabada oturan ahibbasmın 
dahi sulh mahkemelerinde kendi namına vekâlet 
edebilmesi hakkını kanun vermiş. Şimdi buyur
dukları gibi Balâda oturan bir ahbabının işini, 
Zirdeki ahbabı vekâlet edecekmiş. Ahbablık 
meselesi biraz döşünüiebilir. Burada mesleki 
mahsus edinmesi kaydını da koyuyor. Çünkü 
mesleki mahsus edinmesi için, lâzım olan şera
iti ilmiye dolaşık bir yolla ortadan kalkmış 
oluyor. Noktai nazarlarına hürmet ederiz, kanun 

I teklifine salâhiyetleri vardır. O teklif 1220 nu-
I maralı kanuna dahil olacaktır. Bu kanunla hiç 

alâkası yoktur. 
TARIK US (Giresun) — Efendim zannedi

yorum ki, müzakere ettiğimiz mesele hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun bazı maddelerini 
değiştirmektir. Teklifimiz zannediyorum bura
dan başka yeri yoktur. Okuyorum 81 nci mad
denin son fıkrası şudur: (Baro teşekkül etmeyen 
ve birinci fıkra veçhile dava vekili buiunmıyan 
mahalde her kes dilediği kimseyi tevkil edebilir. 

Hukuk usulü muhakemelerinin 61 nci mad
desi budur. Bunun bundan sarih bir yeri olamaz. 
Teklifimin haddi zatında yeri burasıdır, ar
kadaşımın söylediği kanunda olan bahisler de 
bu kanunda olmak lâzımgeiirdi. ö kanunun 
buna tekaddüm etmesi veya zaman ıcabüe ora
ya geçmiş olabilir. Yoksa maddenin yeri bura
sıdır. Bundan başka yeri yoktur. Tadil etli
miz maddeler bunlardır. Onun için çok rica 
ederim çok ehemmiyetli ve halkın fevkalâde 
ihtiyacını darlığını giderecek olan bir mevzuu 
temin etmektedir. Belki bu tadilâtın bundan 
daha ehemmiyetli bir noktası yoktur diye iddia 
edebiliriz. Bir tek kelimenin, bir tek cümlenin 
ilâvesinden ibaret bir meseledir. Takririmin 
nazarı dikkate alınarak encümene verilmesini 
tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Tekriri müzakere etmiyoruz. 
Bay Us, 8 nci maddeden sonra 67 nci maddeden 
evvel bu takririn nazarı dikkate alınmasını isti
yor. Bay Salâhattin ise takın m ÜU kanunla ala
kası yoktur, diyor. Yüksek reyinize arzedeee-
ğim. Takririn encümene gönderilmesini onay
layıp onaylamadığınızı reylerinizden anlaya
cağım. 

Takririn Adliye encümenine verilmesini onay 
bulanlar.. Bulnııyanlar.. Onay bulundu. 

Tensib buyurursanız vakit biraz gecikti. 
Açık reye konan kanunlara verilen reylerin 

neticesini arzedeceğim: 
1934 malî yık umumî muvazene kanununa 

bağlı bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair 
kanuna (214) üye rey vermiştir. Kanun (214) 
reyle onay bulunmuştur. 

Vilâyetler evi mütaahhidi istihkakı için ve
rilecek bonolara dair kanuna (210) üye rey ver

miştir. Kanun (210) reyle onay bulunmuştur. 
Millî müdafaa vekâleti 1934 yılı bütçesine 

fevkalâde tahsisat konması hakkındaki kanuna 
(207) üye rey vermiştir. Kanun (207) reyle 
onaylanmıştır. 

Perşembe günü saat 15 de toplanılmak üzere 
celeseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: S. 17, D. 30 
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1ij:->4 mali yılı ıımuısıî muvazene kanıısııma bağlı bütçelerde bazı tadilat 

yapılmasına ve ha/.ı bütçelere mıınzaın ve fevkalade tahsisat verilmesine 
dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun onanmıştır ) 

Adana 
Ali M ünü' 
Damar' An ık 
Ömer Resul 

Afyon Kav ah işar 
Akasman İzzı-1 
General Dr. Zıya Nuri 
H a y d a r Çerce! 
izzet Ulvi 
Cemal Akçııı 

Aksaray 
Besim Ata 1 ay 
Rıza Nisa T-i 
Yaşar Özay 

Amasya 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakııp 
Muslihittin Abdı ili alı 
Rasim Sera t ta r 
Rif'at 

Antalya 
H a y d a r 
Numan 
Rasdı 

Artvin 
Memet Ali 

Aydın 
Abidiıı Özmen 
A d n a n 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver 
İbrahim Yürük 

Reye i§ 
Aza adedi 

tirak edenler 
Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

317 
214 

: 214 
0 
0 

97 
6 

/ Onayanlar J 

İsmail 11 akla 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaztt 
i lal i t Bayrak 
1 lisan 

Bilecik 
Hayre t t in 
ib rah im 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
İsmail Hakla 
Şükrü Gülez 

Burdur 
M usla fa Sere E Özk 

Bursa 
l iakteriyolok Refik 
Dr. Galip 

an 

Dr. Rasim Fer i t Talay 
İCsal; Segay 
Mustafa Fehmi 
Kefe t 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
H a y d a r Rüştü 
Necip Ali 
Yusuf Başay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zekâi 
Zeki Masut A k a n 
Zülfü 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülihak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Âsim Araslı 
Dr. Ahmet F ik r i 
General Dr. Hakkı Şi-
nasi Erel 
Nafiz • 

Eskişehir 
Ali Ahmet 

Cafer 
Emin 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
Tarık Us 
General İhsan 
Münir 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
Ali Rana 
Ali 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrul lah 
Mitat 
Sadet t in Rıza 
Yaşar 
Ziyaett in Karamursa l 

İzmir 
Kâmil Dursun 
General Kâzım İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadet t in 
Mustafa Rahmi 
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^ Şükrü Saraç. 
İsparta 

i i i'ıseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrern 

Kars 
Baha Tali 
Fa ik 
Meni et Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Halil 
Refik 

Kayseri 
Ahmet ili İmi 
Ahmet Terfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kırşehir 
Lü! fi Müfit 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
İbrahim Süreyya, 
Kemale! t in 
"Ra •»•] ş) 

Salâh Yarg'r 
Konya 

Ahmet Hamdi Dikmen 
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General Ali F u a t 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Refik 
Sırr ı 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
M em e t 
Naşit Hakkı Ulu£ 
Ömer H a v u t 

Malatya 
Abdül muttali p 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talâ t Haşlm 

Manisa 
Dr. Sainı 
Osman 
'Refik Şevket İnce 
Tahir 
Turgu t 

M araş 
Meın et 
Nur i 

Mardin 
Aıbdiirrezzak 
Rıza Erden 

Mersin 
Hamdi 
Süleym.an F ik r i 

Muğla 
Dr. Hüseyin Av.ui 

Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hasam Reşit 

Niğde 
Ahmet Yefik 
Galip 
Hal i t 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail 
Şevket 

Rize 
Akif 
Ali 
Atıf 
E«at 
F u a t 

Samsun 
Dr. Asım 
E t em 
M etme! 
Kuşeni 
Zühtü 

Siirt 
Halil l lu lk i 

Sinop 
Hulusi 
İbrahim Ahîetfin 
Yusuf Kemal 

Sivas 
İsmail Meme t 

Kasim 
ElMllZİ 

Şemsettin 
Ziya ettin 

Şehin Karıdı işar 
ismail 
Sadr i Maksudi 
Yasl'i Raııit Sevi^ 

Tokat 
H ü s n ü 
Nâz ÎDI 

Resai 
Süreyya Tev l'ik 

Trabzon 
Daniş 
l'iiilil Mil.nl 
Raif 

Ur fa 
Heheei 
Meme! fimin 
Refet 

Vır.ı 
Hakk ı 
M ün i]) 

Yozgat 
Ahmet, 0 evde t 
Sungur 
S ül ey m an Sırrı leoz 

Zonguldak 
Esa t 
Halil 
i lasan 
"Rifat 

I Reye iştirak etmeyenler ! 

Adana 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
Aii (Jetin Kaya (İmkan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya, 

Amasya 
Esat 

Ankara 
•Aka (Hindüz (Mezun) 
Mareşal K. Atatürk 
(Rs. C.) 
Sah ir 

Yahya Galip 
Antalya 

Dr. Cemal 
Dr. Nazif'i Şerif 

Artvin 
Asım 

Aydın 
1) ı\ Mazıhar 
Fuat Şahin 

Balıkesir 
ffacim Muhittin 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bay azıt 
Lbeydullah 

Bilecik 
Salih 

Bolu 
Covat Abbas 
Falih Rıfkı Alay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halil 

Bursa 
A saf 
Emin Fikri 

iuişiü Kyet 
Çanakkale 

Şükrü 
Çankırı 

Mustafa Abdiilh; 
(Mezun) 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Edirne 
Faik 
Hasan Hayri 
Şakir 
Şeref 
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Erzincan 
S;UTet 

Erzurum. 
Aziz 
Nîifi Al uf 
Necip Asnıı 

Eskişehir 
Yıısırf.' Ziya 

Gazi Antep 
Kıln; Ali 
Nıırİ 

Giresun 
Kâzım Akay 

İstanbul 
Abdülhak Hânı i t 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Al Settin Cemil 
Dr. Refik ( Bakan ) 
THılil Elem 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
T)!-. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bavar ( Bakan ) 

î : 15 
Mahmut Esat 
Osman Hamdi 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suda (Mezun) 
Tahsin 
Velet 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
11 âzini 

Kocaeli 
Resi! Saffet 
Sivri 

Konya 
Mustafa 
Nainı ilâhim 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Recep 

10-12-1934 C : 1 
Malatya 

General ismet İnönü 
(Başbakan) 

Vasıf (Mezun) 
Manisa 

Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 

Maraş 
Abdülkadir 
Mitat 

Mardin 
irfan Ferit 
( t .Â.) 

Mersin 
Ferid Güven 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakk r Kili" 
Naki Yücekük 

Niğde 
Faik 

Ordu 
Ali Canip 

Rize 

i insan Cavit 
(Mezun) 

Siirt 
Mahmut 

* Sinop 
Recep Zühtü 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadın 
Faik 
Mahmut Rasim 

Trabzon 
Fatin 
Hasan (Başkan V.) 
Nebi Hamdi 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragıp 

Vi layet ler evi mü teahh id i i s t ihkakı iejn h o n o ve r i lmes ine ve v i lâye t le r evinin 
tes*snt ve mefruşat ı ir in 2 0 0 OOO liraya, k a d a r l a a h h ü d ic ras ına ve iV».',5 

ve -ı :?.-.• r; seneler i h i i lee ler ine k o n a e a k t ahs i sa l ile ö d e m e k ü / e r e îıoııo 
eskarılm.-ısına mezuniye t ve r i lmes ine da i r k a n a n a ver i len 

r ey l e r in netie.esi 

Adana 
Ali M üniı 
Anık Damar 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 210 

Onayanlar : 210 
Abayanlar : 0 

Müstenkifler : 0 
'eve iştirak etmeyenler : 101 

Münhaller : 6 

/ Onay balonlar J 

Ömer Resul 
Afyon Karahisar 

(i. Dr. Ziva Nuri 

Haydar Çerçel 
tzzet Ulvi 
Cemal Akçın 

Kanım onay bulunmuştur 

Aksaray 
Besim Atalay 
Rıza Nisari 
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Taşar özay 
Amasya 

Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nahifi Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Artvin 
Memet Ali 

Aydın 
Adnan 
Fuat Şalım 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Mcmet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaett 
Halit Bayrak 
îhsan 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 

Bolu 
Dr. Emin Cemal 
İsmail Hakkı 

Burdur 
Mustafa Şefef Özkan 

Bursa 
Asaf 
Dr. Galip Kağraman 
Dr. Rasim Ferit 
Emin Özalp 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi 
Refet 

t : 15 10-12 
Cebelibereket 

Hasan Basri 
İbrahim 
G. Na«i 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
tsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Yusuf Başay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevük Tekin 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesut Alasan 
Zülfü 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuat 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Albdülıhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Âsim Araelı 
Dr. Ahmet Fikri 
G. Dr. Hakkı Şinasi Ere] 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin \ 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

1934 O : 1 
Giresun 

Tank Us 
G. îhsan 
Münir 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdı 
Ali 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
HayruHah 
Mi tat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 
Ziya ettin Karam ıirsal 

İzmir 
Kâmil Dursun 
G. Kâzım 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Halil 
Refik 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırşehir 
I Ali fi Müfit 
Seıdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
Kemale! tin 
Ragıp 
Salâh Yargı 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Lûlf'i 
Refik Kurul tan 
Sırrı Höeek 
Tahsin 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Naşit Hakkı Ulug 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşini 

Manisa 
Dr. Sainı 
Osman 
Refik İnce 
T ahir Hitit 
Turgut 

Maraş 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 
İrfan Ferit 

Mersin 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hasan Reşit 
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Niğde 
Ahmet Vef ik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ailımct İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail 
Şevket, 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esat 
Fuat 

Samsun 
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Dr. Asım 
Eteni 
Memet Yunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Siirt 
Halil Hulki 

Sinop 
Hulusi 
İbrahim Alâettin 

Sivas 
İsmail Memet 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 

Ziyaettin 
Şebin Ka>-ahisar 

İsmail 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Sevi»' 

Tokat 
11 üsnü 
Nâzım 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Halil Nihat 
Hasan 
Hamd i Ülküm en 
Raif 

Urfa 
Bek («e t (i ün ay 
Memet Emin Yurd 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 
S. STITI IÇÖZ 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 
Ali Çetin Kaya (Ba
kan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
Maraşal Atatürk (R, 0.) 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım 

Aydın 
Abidin Özmen (Bakan) 
Dr. Mazhar 

Balıkesir 
Hacim Muhittir 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 

Bayaett 
Übeydullah 

Bilecik 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 

Faüh Rıfla Atay 
Hasan Cemil 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Bakteriyolok Refik 
Rüştü Eğel 

Çanakkale 
Şükrü 
Ziya Gevher 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Denizli 
Mazhar Müfit 
Necip Ali Küçüka 

Edirne, 
Faik 
Hasan Hayri 
Şakir 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Aziz 
Nafi Atuf 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılrç Ali 
Nuri 

Giresun 
Kâzım Akay 

İstanbul 
Abdülhak Ham it 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Alâettin Cemil 
Ali Ramı (Bakarı) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem 
Salâh Oimcoz 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Anı s 
(Bakan) 

Halil 
Kitapçı Hüsnü 
Mahmut Celâl Bayar 
(Bakan) 
Mahmut Usat Bozkurt 
Osman Hamili 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Dr. Suaıt Soyer 
Tahsin 
Velet 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nah i t 
Şevket 

Kırşehir 
Hazini 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 
Reşit Saffet 
Sırrı 

Konya 
Namı Hazim Onat 
Mustafa 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Ömer Davut 
Recep Pek er 

Malatya 
G. İsmet İnönü 
Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 

Maraş 
Abdülkadir 
Mitat 

Mersin 
Ferit Celâl 
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Muğla 

Yunus Nadi 
Muş 

IJ akkı TC.TI.TQ 
Naki 

Niğde 
Faik 

Ordu 
Ali Canip 

Rize 
JTasan Cavit (Mezun) 

Siirt 
Mahmut 

Sinop 
Recep Zlihtü 
Yusuf Kemal 

Stvas 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemi! Uybadııı 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Resaİ 

Trabzon 
Katin 

Süleyman Sırrı 
ürfa 

Ali Saip 
Yozgat 

Avtıi Doğan 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahii' (Muzun 
Kagıp 

Milli Müdafaa v<'killi(ji tı»:54 yılı biıtresiıır 2 5 0 0 OOO liralık lalısisal konul 
masına dair kanıma vorih'iı rovleriıı sonu 

(Kanun onanmıştır) 
Aza sayısı : 317 

Reye iştirak edenler : 207 
Onayanlar : 207 
Abayanlar : ü 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 104 

Münhaller : b 

l Onayanlar j 

Adana 
Ali M ünü' 
Damar Arık 
(İm er Resul 

Afyon Karahisar 
İ / /et AkoHm.au 
(i. Dr. Ziya Nur i 
Haydar.' Cereel 
I z/el Ulvi 
Cemal A kem 

Aksaray 
Besim Atalay 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı: 
Na f iz 

Ankara 
Kşref 
Hasan Yakup 
Muslihitfiu Abdullah 
Tlasim Sera t ta r 
Rıfat 

Antalya 

Dr. Nazif'i Şerif 
Haydar-
Numan 
Rasiıh Kaplan 

Aydın 
Adnan 
Kııat Şahin 
Tahsin San 

Balıkesir 

Enver 
İbrahim Yürük 
ismail Hakkı 
Memet, Cavıt 
Muzaffer 
Pertev E te i 
Yas fi Memet 

Bay azıt 
Halil Bayrak 
İhsan 

Bilecik 
Hayret t in 
ibrahim 

Bolu 
\)v. Kinin C. Suda 
İsmail Hakkr 
Şükrü (lülez 

Burdur 
Mustafa Şeref O/kan 

Bursa 
A saf 
Bakleriyolok Refik 
Dr. (Jalib Kahraman 
\)\: Rasim Fer i t Talay 

Cebelibereket 
H. B a s n Cürbüz 
Kldeniz Naci 

Çanakkale 
Ah mel Ccvat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifal. M nere 
Ziya Kseıı 

Çorum 
Bekir Kara memet 
Dr. Mustafa 
1. Kemal 

İsmet 
Münir 
Nal)i Rıza, 

Denizli 
Dr. Kâzını 
Emin Aslan 
I laydar Küstü 
Yusuf Başay 

Diyarbekir 
(.{. Kâzım Süvektekiu 
Zekâ i Apaydın 
Zeki Mesul Alsan 
Zülfü 

Elâziz 
A'lıınel Saffet 
Fazıl Ahmet 
F u a d 
Fuad Ziya 
Tn.hsiıı Berk 

Erzincan 
Abdülhak F ı r a t 
Aziz Sam İh. 

Erzurum 
Asrm Ar as lı 

134 

i 

http://TC.tI.tq
http://AkoHm.au


I : 15 10-12-1934 G : 1 
Dr. Ahmet Fikri 
<}. Dr. Hakkı Şinasi Kre 
Nafiz 

KsJnşeîrir 
Ati Ah m e d 
F a l er 
Hm iıı Sazak 

Gazi Antcp 
Reşit 
Şalıin 

T;u-ık ITs 
İhsan 
A. Şevket 

Gümüşane 
I*]dip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Ilakâri 
İbrahim Arvon 

İçel 
limiti 
Hakla 

İstanbul 
A. Haindi Fürsoy 

A. Sadettin Parlas 
Haindi Mustafa 
Hasan Vasıf 
I fayrııllah 
M i ta t 
Saadet t in Hiza 
Yaşar 
Ziynettin Karanı ursa l 

İzmir 
Hâmil Dursun 
Feneral Kâzım İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Alem et Sadettin 
İM". Rahmi Köken 
Şükrü Sarae 

İsparta 
lliisevin Hüsnü 

ibrahim Dem ıra lav 
M ükerrem Husul 
K. Turan (înal 

Kars 
Ha ha. Tali 
Faik 
Memet Nazil! 
(i. Muhit t in 
Ömer Kamil 

Kastamonu 
Halil 
Refik 

Kayseri 
A. Hilmi Kolaç 
Ahmet Tevl'ik 
Sait Azmi 

Kırşehir 
Lfıtl'i AlüL'it Özdeş 
Serdar- Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
jlıralıim Süreyya. 
Kenınleltirı 
Ragıp Akçe 
Salâh Y;ır»ı 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Feneral Ali Fua t 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
M usla fa Fut ("ı 
Refik Koral tan 

Sırrı 
Tahsin 

Kül alnj a 
Hakkı 
ibrahim 
Naşid Fl ı ığ 
Ömer Davu t 

Malatya 
MuMalip Alper 
Dr. Hilmi 

Mahmut Nedirn 
Talât Haşini 

Manisa 
Osman 
Refik Şevket İnee 
Tahir 
M. Turgu t 

M araş 
Memet 
Nur i 

Mardin 
Ahdürrezzak 
Kıza Krten 

Mersin 
A. Haindi 
Süleyman F ik r i 

Muğla 
Dr. Hüseyin Ayni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hasan Resi d Tan kut 

Niğde 
Ahmet Vefîk 
(lalip 
Hal it 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgüz 
H. Yalman 
İsmail Fam aş 
A. Şevket, 

Rize 
Akif A.kyüz 
Ali 
Altıf 
Ksad 
Fuat. "İnalca 

Samsun 
Dr. Asım 
E tem 
Memed Yunus 
Kuşeni Özbav 

Zühtii 
Şiiri 

Halil Hulki 
Sinop 

Hulusi 
İ. AJâettin 

Sivas 
ismail Memet 
Rasim 
Remzi Finer 
Şemsettin 
Ziyaet t in 

Şelrin Karahisar 
İsmail 
Sn dri Maksudi 
Vasl'i Raşit Sev iğ 

Tokat 
1 Lüsnü 
Nâzım 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
D an iş 
Hali l Nihat 
Haniıdi Ülkümen 
Raif 

Urfa 
Rehçef ( iünay 
Memed Kmin Yurdakul 
Refet 

Van 
H a k k ı 
"M ün ip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 
Süleyman Sırr ı İeöz 

Zonguldak 
Hsat 
Flalil 
Hasan 
Rifat Y a n l a r 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
Ali Fetin Kava (Bakan' 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 

.1 ıı hara, 
Aka Fündüz 
(Mezun) 

K. Al a I ürk (R. O.) 
Şa;kir 
Yahya Fal i]) 

Antalya 
Dr. Fema! 

Artvin 
Asım 
Memet Ali (İ. A.) 

Aydın 
Abidiu Ozmen 
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Dr. Mazhar 
Balıkesir 

Haeim Muhittin 
(I. Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeyd'ullah 

Bilecik 
Salih 

Bolu 
Cîevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan O emil 

Burdur 
JTalit 

Bursa 
Emin Özalp 
Küstü Egel 

Cebelibereket 
İbrahim 

Çanakkale 
Şükrü 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdül hal ik 
(Mezun) 
Talât 

Benizli 
M. Müfid Kan su 
Neeib Ali Küçük a 

Edime 
Faik Kaltakkıran 
Hasan Hayrı 
Şakir 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

î : 15 10-12 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Nafi Atuf 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Kâzım Akay 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hami t 
Akçura Yusuf 
(Mezun) 
A. Cemil Topçubaşı 
Ali Kana (Bakan) 
Dr. Refik Saydım 
(Bakan) 
Halil Etem 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Dr. Tevfik Küstü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Osman Hamidi 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
İ3r. Suad (Mezun) 
Tahsin 
Velet 

Kayseri 
Coşkun Osman 
Reşit 

1934 C : 1 
Kırklareli 

Dr. Fuat 
M. Nah id Güven 
Şevket 

Kırşehir 
Hazini Börekçi 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Sırrı 

Konya 
Mustafa Eke 
N. Onat 
Tevfik Fikret. 

Kütahya 
Memet 
Muhlis (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
G. İsmet İnönü 
(Bş. Bakan) 
Vasıf 
(Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 

Maraş 
Abdülkadir 
Mitat 

Mardin 
İrfan Ferit (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Güven 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıç 
Naki Yücekök 

Niğde 
Faik 

Ordu 
Ali Canip 

Rize 
Hiasan Cavit 
(Mezun) 

Siirt 
Mahmut 

Sinop 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Ten&irşenk 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil 
M. Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Fatin 
Hasan (Başkan V.) 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragrb özdeni ir 

)>&<( 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 27 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun muvakkat 5 nci madde
sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (3/388) 

T. C. 
Başvekâlet 2-^11-1933 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6J3384 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Yeni tekaüd kanununun muavakkat beşinci maddesinin tefsiri hakkında Maliye Vekilliğinden 
yazılan 26-XI-Q33 tarih ve 15398/12 sayılı tezkerenin sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Maliye vekâletinin 8 - XI - 1933 tarih ve 15398/12 saydı tezkeresi suretidir. 

tPmüınıî bütçeden maaş alan askerî ve mülkî memurlarla bunların yetimlerine 1 haziran 1930 
tarüıinden itibaren meriyet mevkiine giren 1683 numaralı tekaüd kanununa tevfikan tahsis olunan 
maaşların bir nüfusa isabet eden miktarı 300 kuruş veya daha az ise on seneliği defaten verilerek 
alâkalarının kesileceği mezkûr kanunun 50 nci maddesi iktizasından bulunmaktadır. ' 

Mezkûr kanunun muvakkat beşinci maddesinde de bu kanunun meriyete girdiği tarihten evvel 
vefat vukuibulduğu halde yetim maaşının tahsisi m eriyet tarihinden sonraya kalmış olanlarla te
kaüd talebi veya tekaüde sevk kararı vaki olduğu ve işbu taleb ve kararlar tasdika iktiran ettiği 
halde verilmesi icab eden yetim ve tekaüd maaşları eski hükümlere göre tahsis edilir ve bun
lar hakkında da 1 haziran 1930 tarihinden itibaren işbu kanun hükmü tatbik edilir denilmekte 
olmasına nazaran maaşlarının başlangıç tarihi yeni tekaüd kanununun meriyetinden evvelki zaman
lara tesadüf eden bu kabîl istihkak sahiplerinden üç yüz kuruş ve daha noksan maaş bağlananlar 
için tahsis muamelesi eski hükümlere göre ifa olunarak tediyenin 50 nci maddesinin sarahati veç
hile yalnız on senelik miktar üzerinden yapılarak alâkalarının kesilmesi muvafık ve kanuna uygun 
olacağı mütalea olunmakta ise de kanunun neşri tarihine kadar arada geçen müddetler için müte
rakimleri verilmekle beraber bu kanunun neşrinden sonraki kısmın on seneliğinin verilmesi icab 
edeceği mütaleası da ileri sürülmekte olduğundan keyfiyetin tefsiren halli .hususunun Yüksek Mec
lise arzına m" ••••nrlp. buyurulmasmı istirham eylerim efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdülhalih 



- â -
Maliye encümeni mazbatası 

tT. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 5 
Esas No. 3/388 

24-XI- 19,34 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin yeni tökaüd kanununun muvak
kat beşinci maddesinin tefsirini isteyen 2 kânu
nuevvel 1933 tarih ve 6/3384 sayılı teskeresi 
encümenimize havale buyurulmuş ve keyfiyet 
Maliye vekili hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere edilmiştir: 

Tezkerede miktarı 300 kuruş ve daha az olub 
on seneliği birden verilerek alâkaları kesilecek 
maaşların tasfiye tarihine kadar geçten müddet
teki müterakimlerinin on senenin hesabına gi-
rifb girmeyeceği sorulmuştur. Encümence on se
nenin hesabında tasfiye tarihinin başlangıç tu
tulmasını, binaenaleyh istihkak tarihinden tas
fiyeye kadar geçen müddetin muameleler dola-
yısile uzamasında maaş sahiplerinin bir tesiri 
olmadığına ve bunlar istihkak mahiyetinde ol

duğuna göre müterakim maaşların ayrıca verile
rek tasfiye tarihinden sonraki on seneliğinin he-
sab edilmesini kanunun ruhuna daha uygun bul
muş ve aşağıdaki tefsir fıkrasını tanzim eylemiş
tir . 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye En. Reisi M. M. Aza 

MALİYE ENOÜMENİNİN TEFSİR 

Grümüşane İsparta Diyarlbekir 
H. Fehmi Kemal Turan Zülfü-

Aza Aza 
Kastamonu Urfa 

Refik Behçet 
Aza Aza 

İzmir Balıkesir 
Kâmil Pertev 

"EFStR FIKRASI 

Aza 
İstanbul 

Ilamdi M, 

« 300 kuruş ve daha aşağı maaş alan müte-
kaid, dul ve yetimlerin tasfiyeye tâbi on sene
lik maaşlarının hesabında muamele hasebile 

tasfiye tarihine kadar teraküm edecek miktar 
dahil değildir. Bıanlarm ayrıca verilmesi iktiza 
eder ». 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M, M. 

Bütçe encümeni 
M. No. 22 

Esas No. 3/388 
Yüksek Reisliğe 

Tekaüd kanununun muvakkat beşinci madde
sinin tefsiri hakkındaki Başvekâletin 2-XII-1933 
tarih ve 6/3384 sayılı tezkeresi Maliye encüme
ninin bu baptaki mazbatası ile birlikte encüme
nimize verilmiş olmakla Maliye vekili hazır ol
duğu halde okundu ve konuşuldu. 

Encümenimiz Maliye encümeninin bu husus
taki fikirlerile birleşerek bu encümence yazılan 
tefsir fıkrasını aynen kabul etmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

4 - XII - 1934 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis R. V. 

Burdur İsparta 
M. Ş. Özkan M. Ünçbl 

Bursa Çorum 
Dr. G. Kagram^n Mustafa 

Giresun Kayseri 
Kâzım Akay A. Hilmi 

Sivas Kırklareli 
Remzi Çiner M. Nlahit 

M. M. Kâtip 
Bayazıt Balıkesir 
îhsan Enver 

Elâziz Erzurum 
II. Tahsin Aziz 

Maridin Sivas 
R. Erten Rasim 

Ma nisa Yozgat 
Turgut 8. îçöz 

)>m<t 
( S. Sayısı : 27 ) 



S. Sayısı:.26 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununa göre 11 lira ve daha az 
yetim maaşı alanların 942 sayılı kanun hükümlerinden isti
fade edib etmiyeceğinin tayini hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/413) 

T. C. 
Başvekâlet 14-1-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 0/168 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı kanuna göre on bir lira ve daha az yetim maaşı alanların g42 sayılı kanun 
hükümlerinden istifade edib etmiyeceklerinin tayini hakkında Maliye Vekilliğinden yazılan 
11-1-934 tarih ve 634/2 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

Bu işin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim 
efendim. 

Başvekil 
ismet 

Maliye vekilliğinin 11 -1 - 1934 tarih ve 634/2 sayılı tezkeresi suretidir 

Zabitan ile askerî ve mülkî memurların nakil ve tahvil edildikleri mahallere beraberlerinde 
götürecekleri aile efradından harcırah kararnamesinin 13 ncü maddesinde sayılanlardan 500 
kuruşa kadar maaşı aslisi olanlara da harcırah verilmesi 942 sayılı kanunla kabul edilmiş 
ise de 1683 numaralı yeni tekaüd kanununa göre tahsis edilen yetim maaşlarında (Maaşı 
asli, tahsisatı fevkalâde) deye bir tefrik yapılmaksızın bir kalem olarak tahsis edilmekte 
bulunduğundan bu kabîl aile efradından yeni kanuna göre tahsis olunmuş kaç kuruş yetim 
maaşı olanlara harcırah verilmesi lâzımgeleceği tavziha muhtaç bulunmuştur. 

1683 numaralı kanuna göre tahsis olunan yetim maaşının miktarı eski tekaüd kanununa 
göre tahsis kılınan 500 kuruş aslî maaşın maatahsisatı fevkalâde tutarı olan 11 lira ve daha 
az olan (Harcıraha müstahak) yetimlerin de 942 numaralı kanun hükmünden istifade edib 
edemeyecekleri meselesi bir tefsir mevzuu olduğundan Meclisi Âlice tefsiren halli hususuna 
müsaade buyurulmasını arzeylerim efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdülhalik 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M; 
Maliye encümeni 
Karar No. 6 
Esm No. 3/413 

21 - XI - 1934 

Yükek Reisliğe 

Başvekaletin 14 - I - 1934 tarih ve 6/168 
«ayılı tezkeresile Büyük Meclise takdim ediliıb 
encümenimize havale buyurulan ve 1683 saydı 
kanuna göre onbir lira ve daha az maaş alan
ların 942 sayılı kanun hükümlerinden istifade 
ediıb etmiyeceklerinin tayinine dair olan tefsir 
talebi encümenim izce Maliye vekili Fuad Beyin 
ıhuzurile tetkik ve imütalea olundu. 

1683 numaralı kanunda yetim ve dul maaşla-
i'iııın aslı ile tahsisatı fevkalâdesi ayrılmaunış ve 
942 saydı kanunda ise aile efradından aslî ma
aşı 500 kuruşa kadar olanlara aile harcırahı ve
rilebileceği tasrih edilmiştir. 1683 numaralı ka
nunla verilen en az dul ve yetim maaşı 
lira olduğuna göre 942 numaralı kanunun tat-
bi'kuıda'ki tereddüd encümenimizce de varid gö
rülmüş aneaık ibunun tefsir yolile halli mümkün 
görülemiyerek h'rr lâyiha tanzim kdmmıştır. 

Maaşı olduğu halde aile efradı arasında har
cırah verilmek istenilen ıkimseler geçim hadleri 
en dar ve aldıkları, maişetlerine güç yetecek 
ol a (dardır. Halbuki ana kanunlardan olan ka

zanç, vergisinde vergiden istisna edilmek üzere 
asgarî maişet haddi yirmi lira kabul edildiğine 
göre encümenimiz ayni esasrbu mevzua da tatbik 
ederek birinci maddeyi tedvin eylemiştir. Bu 
madde ile 942 numaralı kanunun hükmü ikal-
nnyacağrndan ikinci maddede ıbu husus ifade 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim lalındı. 

Maliye En. Reisi 
Oümüşane 
.//. Fehmi 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 
Aza 

Balıkesir 
Pertev 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
istanbul 

Hamdı M. 

Aza 
Kütahya 
Naşit 

Aza 

Kâ. 

Aza 
Urfa 
Behçet 

Aza 
izmir 

Kâmil 
Aza 

MAiLÎYE ENCÜMENİNİN TEIvEÎEİ 

y.-jî mayıs 1335 tarihli JmrctraJı ka,ı\arnamesinİH 
13 üncü maddesine bir fıkra tezyifine ddir 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 
kararnamesinin 13 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra zeyledilmiştir: 

«Ancak bu maddede gösterilen aile efradın
dan maaşının tutarı yirmi liraya kadar olanla
ra (yirmi dahil) aile harcırahı verilib ondan 
fazla maaşı olanlara aile harcırahı verilmez». 

MADDE 2 — 942 numaralı ve 20 kânunu
evvel 1926 tarihli kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

( S. Sayısı : 26 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 19 
•Esas No. 3/413 

3 - XII -1934 

Yüksek Beisliğe 

Başvekâletin 14 - 1 -1934 tarih ve 6/168 sayı
lı tezkeresile Büyük Millet Meclisine sunulub Mali
ye encümeni tarafından tetkik olunduktan sonra 
encümenimize tevdi edilen ve 1683 sayılı kanuna 
göre 11 lira. ve daha az yetim maaşı alanların 942 
sayılı kanun hükümlerinden istifade edib etme
yeceklerinin tayinine dair olan tefsir -talebi Ma
liye vekili Fuad Bey bulunduğu halde okundu ve 
konuşuldu. 

Mesiele zaıbitan ile askerî ve mülkî memurla
rın nakil ve tahvil edildikleri mahallere bera
berlerinde götürecekleri aile efradından harcı
rah kararnamesinin 13 ncü maddesiıule sayı
lanlardan 500 kuruşa kadar maaşı aslisi ol a ula
ra da harcırah verilmesi 942 numaralı kıranla 
kabul edilmiş ise de 1683 numaralı tekaüd ka
nununa göre tahsis edilen yetim maaşlarında 
maaşı aslî ve tahsisatı fevkalâde diye bir ayrılık 
yapılmaksızın maaş mikta<rı bir kalem olarak 
gösterilmekte olduğundan bu kanuna göre kaç 
kuruşa kadar yetim maaşı alanlara harcırah ve
rilmesi lâzımgeleceğinden tavzih edilmesi tale
binden ibarettir. 

Eski tekaüd kanunu mucibince bağlanan 500 
kuruş maaşı .aslinin tahsisatı fevkalâde ve yüz
de on zammile birlikte tu tan 11 lira olduğuna 
göre 1683 saydı kanunla bağlanan maaşlardan 
miktarı 11 lira ve daha az olanların 942 numa
ralı kanun hükmünden istifade edib etmeyecek

lerinin tayini doğrudan doğruya tefsir mevzuu 
olduğu cihetle mıeselenin tesisle halline ve maaş 
miktarı için de asgarî maişet hadlerinin esas 
olarak tutulmasına imkân görülememiştir. 

500 kuruşa kadar aslî maaşı olanlara aile 
harcırahı verileceğine dair olan madd^i kanuni
ye ile vazn kanunun 500 kuruş maaşı aslî ile bu
na isabet eden tahsisatı fevkalâde ve zamların 
tutarı olan meblâğı alanları (kastettiği şüphesiz
dir. Binaenaleyh 500 kuruş aslî maaşın tu tan 11 
lira olduğuna göre 1683 sayılı kanun muciıbiıvce 
bağlanan yetim maaşlarından 11 lira ve daha az 
maaşı ölanlarm 942 sayılı kanun hükümlerinden 
istifade etmeleri muvafık görülmüş ve bu husus 
bağlı tefsir fıkrasında ifade edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Ş. Özkan M. Unsal İhsan 
Bursa Çorum 

Dr. Galip Kagraman Mustafa 
Erzurum 

Aziz 
Mardin 

R. Erten 
Kırklareli 
M. Nahit 

Giresun 
Kâzım Akay 

Sivas 
Rasim 
Yogzat 
S. îçöz 

Kâtip 
Balıkesir 

Enver 
Elâziz 

H. Tahsin 
Kayseri 
A. Hilmi 

Sivas 
Remzi Çiner 

Manisa 
Turgut-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEFSİR FIKRASI 

16 mayıs 1335 tarihli mülkiye h\ırcııiah karar
namesinin 13 ncü maddesin^ bir fıkra tezyüine, 
dair olan 942 sayılı kanunun birinci ^maddesinin 

tefsiri 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
na göre kendilerine on bir lira ve daha az yetim 
maaşı bağlanmış olanlar 942 sayılı kanunun 

birinci maddesinde bahsolunan aile harcırahını 
alırlar. 

( S. Sayısı ; 26 ) 
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S. Sayısı: 32 
Harita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 31 800 liralık münakale yapılmalına dair 1/1132, 
Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 14 000 liralık münakale yapılmasına dair 1/1133, Dahiliye ve
kaleti 1934 yılı bütçesinde 30 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/1136, Ankarada yapılacak 
orta mekteb binası için bazı vekâlet 1934 yılı bütçelerinde 47 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/1140, Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 3 500 liraMc münakale yapılması hakkında 
1/1142, Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/1143, Millî Müdafaa vekâleti kara ve Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı büt

çelerinde 1 718 622 liralık münakale yapılması haMamda 1/1144, tktısad vekâleti 1934 yılı bütçe
sinde 32 100 liralık münakale yapılması hakkında 1/1148, Maliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 4 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1149, Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı bütçesinde 11 800 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1150, Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 55 100 liralık 
münakale yapılması hakkmda 1/1152, Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 1 543 500 liralık müna
kale yapılması hakkmda 1/1158, Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/1159 numaralı kanun lâyihalarile tdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 
yılı bütçesine 57 334 liralık tahsisat konulmasına dair 2/123, Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçe 
sine 2 875 liralık tahsisat konulmasına dair 2/124, Riyaseti Cumhur 1934 yılı bütçesine 1 710 lira
lık tahsisat konulmasına dair 2/125, Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 480 liralık tahsisat 
konulması hakkında 2/126 ve Büyük Millet Meclisi 1934 yih bütçesine 60 000 liralık tahsisat konul

masına dair 2/127 numaralı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 

Harita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 31 800 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/1132) 

T.C. 
Başvekâlet 19 - XI -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3191 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Harita umum müdürlüğü 1934 senesi bütçesinin fasılları arasmda 31 800 liralık münakale yapıl
ması hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 17 - XI - 1934 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına su
nulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

933 senesine nisbeten harita kıtası efradının fazlalaşması ve arazideki mesainin tevsiile 
arazi tazminatının kifayetsizliği ve Pariste, aktedilecek beynelmilel, Fotoğrametri kongresine 
Büyük Erkânı Harbiye Riyasetinin tensibile Türkiyeyi temsilen izam kılınacak heyetin tahsi
satına ve umum müdürlük binas'le harita kıtasına yaptırılacak zarurî bazı tamirat ile arazi
deki postaların baliz tesisatı masarifatına ve 935 senesi arazi mesaisi için 934 senesinin ilk 
baharında araziye çıkacak zabitanın harcırahlarına ve müteferrik masarif ile matbaa işletmesi 
mefruşat fusul ve mevaddında kâfi tahsisat kalmamış olduğundan ( 31 800) liranın fasıllar 
arasında münakalesine katî zaruret hâsıl olmuş ve bu maksatla tanzim kılınan kanun lâyihası 
merbuten takdim kılınmıştır. 



Harita umum müdürlüğü 1934 malî yılı bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası 

1 — Harita umum müdürlüğünün 1934 senesi bütçesinin fasılları arasında merbut cetvelde yazılı 
olduğu üzere (31 80Ö) liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu kanun ahkâmının icrasına Maliye vekili memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Mf. V. 
Hikmet 

Ad. V. 
S'. Saraçoğlu 

Na. V. 
Ali 

M. M. V. 
Zekâi 
îk. V. 

M. Celâl 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. 1. M. V. 
Dr, Refik 

17 - XI • 
Ha. V. V. 
8. Kaya 

G. I. V. 
Ali Rana 

- 1934 
Ma. V. 
Fuat 

Zr. V. 
Muhlis 

912 

929 
933 
915 

916 
918 
920 
923 
931 
932 

934 

M. 

Münakale cetveli 

Muhassesatın nevi 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikramiyesi 
Mubayaa 
Ecnebi mütehassıslar 
657 ve 2047 numaralı kanunlar mucibince verilecek 
tazminat ve uçuş ücreti 
Mefruşat ve demirbaş 
Müteferrika 
Harcırah 
Efrad iaşe masrafı 
İnşaat ve tamirat ve bilcümle baliz tesisatı masarifi 
Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı 
ve staj ve tahsil için gidecek talebe zabitler tahsisat 
ve mekteb masrafları 
İşletme 

Yekûn 

Zam 

13 500 
500 
680 

2 500 
6 500 
4 200 

3 600 
320 

31 800 

Tenzil 

7 000 
1 800 

23 000 

31 800 

Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 14 000 liralık münakale yapılması hakkmda kanun 
lâyihası (1/1133) 

T. C. 
Başvekâlet 18 - XI -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3190 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat vekilliği 1934 bütçesinde 14 000 liralık münakale yapılması hakkında hazırlanan ve lera 
Vekilleri Heyetince 15-XI-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

(S. Sayısı : 32 ) 
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Esbabı mucibe lâyihası 

Vekâlet bütçesinin 750 nci faslının 2 nci açık memurlar maaşı maddesine mevzu tahsisat; 
2522 numaralı kanun mucibince vekâlet kadrosunda yapılan değişiklik icabından olarak bir 
kısım memurların iki ay müddetle açık maaşı alması ve açık maaşı itasının müstelzirn diğer 
kanunî esbabın inzimamı dolayısile sene nihayetine kadar kâfi gelemîyeceği anlaşılmış olduğun
dan mtzkûr tertibe 14 000 lira tahsisat ilâvesine lüzum ve zaruret hasıl olmuştur. Bu ihti
yacın karşılığı bütçenin 712 nci faslına mevzu maaş tertibindeki boş günler birikintisinden 
bulunmuştur. Bağlı kanun lâyihası bulunan karşılığın açık maaşı maddesine nakli için sunul
muştur. 

Tıirakd vekilliği 1934 malî yılı bütçesinde 14 000 liralık mÜTtakale yapılması hakkında karmn 
lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinin 712 nci memurlar maaşı faslından 
14 000 lira indirilerek 750 nci faslın 2 nci açık .maaşı maddesine münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri.tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

15 - XI - 1934 
Bş.V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na.V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 8. Kaya Ş. Kaya Fuat Abidin Ali 
Ik. V. ' S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Iiaıtı • Muhlis 

* Dahiliye vekaleti 1934 yılı bütçesindıe 30 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanım lâyihası (1/1136) 

T. C. v 
Başvekâlet 35 - XI -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3227' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekâleti 1934 malî senesi bütçesinde yapılacak münakale hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vıekilleri Heyetince 20 - XI -1934 te Yüksök Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Bazı esbab dolayısile vekâlet emrine alınan vali, kaymakam ve diğer memurlar ile 2577 
sayılı iskân teşkilâtı kanunu üzerine açıkta kalan memurlara tediyesi icab eden açık maaşları 
yüzünden 1934 malî senesi bütçesinin 342 nci faslın 2 nci maddesine konulmuş olan 30 000 
liralık tahsisat tamamen bitmiş olduğundan bu memurların sene sonuna kadar maaşlarının 
verilmesi için 312 nci memurlar maaşı faslından tasarruf edilen 30 000 liranın açık maaşı 
maddesine nakli zarurî görülmüştür. 

( S. Sayısı : 32 ) 
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Dahiliye vekâleti 1934 senesi bütçesinde yapılacak münakaleye dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye vekâleti 1934 malî senesi bütçesinin 312 nci memurlar maaşı faslın
dan 30 000 lira tenzil edilerek 342 nci faslın 2 nci açık maaşı maddesine münakalesi yapılmıştır. 

MA^DDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye-vekili memurdur. 

20 - XI - 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat Abidin Ali 
Ik. V. S. t M. V. G. I V . Zr. V. 

Celâl Boyar Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Ankarada yapılacak orta mekteb binası içiıi bazı vekâlet 1934 yılı bütçelerinde 47 000 
liralık münakale yapılması hakkında karnın lâyihası (/1140) 

T.G. 
Başvekalet . 26 - XI -1934 

Kararlar müdürlüğü '• 
Sayı: 6/3233 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankarada yapılacak orta mekteb binası için Adliye, Maarif, Nafıa ve îktısad vekâletleri büt
çeleri arasında 47 000 liralık münakale yapılması halkkmda Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 21 - XI -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırlan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Mucip sebepler 

Ankara nüfusunun günden güne artması ve öğrenme isteğinin gittikçe genişlemesi her yıl 
mekteplere gelen talebe sayısını çoğaltmaktadır. Bugün Ankarada bulunan orta tahsil müesse
selerine ait binalar bu müesseselere gelen talebeyi pek güçlükle almaktadır. Devlet merkezinin 
bu ihtiyacını gidermek için yeni bir orta mektep binası yaptırılmasına pek büyük bir lüzum 
vardır. Bunun için hemen işe başlanarak bir orta mektep binası yapılması için Maarif, Na
fıa ve iktısad vekillikleri bütçelerinden yapılabilecek bazı tasarrufları karşılık tutmak üzere 
Maarif vekilliği bütçesinin inşaat tahsisatını arttırmak maksadile bağlı kanun lâyihası sunul
muştur. 

Ankarada yapılacak orta mektep bidası için bazı vekâlet bütçeleri arasında 47 ÖÖO lirdik mü
nakale ytypilnMsı hahkınâa tâanun lâyihası 

MADDE 1 — Adliye, Nafıa, Maarif ve İktisat vekâletlerinin 1934 malî senesi bütçelerinin ilişik 
cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 47 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

(S. Sayısı: 32) 
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MAJDDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş.V. 
îsmet 
îk. V. 

Celâl Bayar 

Ad.V. 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 
G. t V. 

Ali Uatip 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Zr. V. 
Muhlis 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Mal. V. 
FvJat 

21 - XI - 1934 
Mf. V. Na. V. 

Abidin Ali 

M. 

529 

562 
565 

569 
584 
589 
590 

4 

1 

1 
2 

640 

683 
700 

594 

2 

1 

Münakale cetveli 
Muhassasatın nevi 

ADLİYE VEKÂLETİ 
Mahkemelerin diğer bilumum masrafları] 

MAARİF VEKÂLETİ 
Tetkik ilmî rehberler telif ve tercüme ücreji 
İlk ve Orta tedrisat muallimlerile ilk tedrisat müfettişleri 
kursları masrafı, harcırah ve ücretleri. 
Maarif vekâleti ( hars ve meslek ) i 
Bu mekteplere müteallik inşaat ve istimlâk 
Kütüphanelerin tasnif ve nakil masrafları 
Arşiv, tasnif nakil ve tesis masrafı 

NAFIA VEKÂLETİ 
Poz ve ameliyat katarları için devlet demiryolları işletme 
idaresine verilecek ücretler 

İKTISAD VEKÂLETİ-
Kongrelere gönderilenlerin harcırahı 
Ölçüler kanununun tatbiki umumî masrafı 

MAARİF VEKÂLETİ 
Devlet malı olan binaların (500 liradan yukarı) inşaat, 
tamirat, ve su tesisatı masrafı 

Yekûn 

Tenzil Zam 

2 000 

2 000 

6 000 
3 000 
9 000 
4 000 
6 000 

10 000 

2 500 
2 500 

47 000 
47 000 47 000 

Dahiliye vekaleti 1934 yılı bütçesinde 3 500 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası (1/1142) 

26 - XI - 1934 
T.C. 

Başvekalet 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 6/3241 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Dahiliye vekâleti bütçesinin fasılları arasında 3 500 liralık münakale yapılması hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Veldlleri Heyetince 22 - XI -1934 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. înönü 

{ S. Sayısı : 32 ) 
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Esbabı mucibe 

Birinci ve Trakya Umumî Müfettişlikleri idare masrafı için 934 malî senesi bütçesine 
konulmuş olan 4 000 lira tahsisattan Trakya Umumî Müfettişliğine ayrılmış olan 2 000 lira 
bu müfettişliğin yeni bir teşekkül olması hasebile ihtiyacına kâfi gelmemiştir. Sene sonuna 
kadar vukuu tabiî olan mübrem ihtiyaçların bir kısmını karşılamak üzere 319 uncu faslın 
birinci merkez tenviri maddesinden tasarruf edilen 3 500 liranın 338 nci idare masrafı fas
lına nakli zarurî görülmüştür. 

Dahiliye vekilliği 1934 malî yılı bütçesinde 3 500 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye vekâleti 1934 senesi bütçesinin. 319 ncu faslının birinci tenvir (mad
desinden 3 500 lira indirilerek 338 nci idare masrafları faslına naklolunmuş/tur. 

MAJ)DE 2 •—-Bu kanun neşri tarihinden mu teberdir. 
MAjDDE 3 —• Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

22 - XI - 1934 
Bş. V. Ad.V. M.M.V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İnönü Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat Ah idin Alî 
îk. V. S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Celâl Bay ar Dr. Refik Ali Basr^a Muhlis 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale yakılması hak
kında kanun lâyihası (1/1143) 

T. C. 
Başvekalet 26 - XI - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3243 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 malî senesi 'bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22 - XI -1934 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihagı esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
t. İnönü 

Esbabı mucibe 

934 senesi bütçesine konulan 38 000 lira harcırah tahsisatı malî senenin yarısında tamamile tü
kenmiş ve tekaüt, zarurî tahvil ve yeniden tayin edilen memurlarla harcıraha .müstahak diğer 
memurine harcırah verilmemektedir. 

929 senesinde 60 000 lira olan ihareirah tahsisatı her sene ibir miktar indirilmek şirreti I e 932 
senesinde 27 500 lira olarak tesibit edikniş ve görülen zaruret dolayısile (bu fasla ilâve olunan tah
sisatı munzamıma ile 38 500 liraya iblâğ edilmiş ve 933 (bütçesinde verilen 37 000 liralık tahsi
sata 9 000 lira münakale suretile 46 000 liraya iblâğ edildiği halde 9 000 liraya yakın borç 
kalmıştır. 

( S. Sayısı : 32 ) 



Memurinin nakil ve tahvilleri idarî zaruretlerden doğan mecburiyetlere inhisar ettirilmesine 
rağmen aşağıda yazılı sdbepler dolayısile yine kifayet etmemiştir. 

1 - 2388 numaralı polis mensuplarının yaş hadlerini tahdîid eden kanuna tevfikan tekaüde 
sevkıolunan memurların oturacakları yere kadar hareirah verilmesi ve Ibu suretle açılan kadro hoş
lukları yeni tayinlerle doldurulması ve bu suretle ıbir iş için iki dafa harcıraıh verilmektedir. 

3 - Poliste terfi imtihanlarla olduğu cihetle .bu sene yapılan terfi imtihanında kazanan m e 
murların ıbir kısmına kadro zarureti dolayısile sakınılması mümkün olmayan harcırah sarfiyatı vu
ku (bulmaktadır. Buna ımukalbil 367 nci faslın birinci merıkez tenviri, aynı faslın iikinei teshin ve 
368 nci merkez müteferrikası ve 375 nci faslın birinci resmî telefon masarifi tesisiyesi ve 378 nci 
faslın ibiı;inci maddelerine konulan tahsisatlardan sarf edilen miktara nazaran 4 000 lira tasarruf 
yapılabileceği hesab edilmiştir. Biuaenaleyh 934 bütçesinin 374 ncü harcıraih ûıslma 4 000 liranın 
zammına ve buna karşılık olmak üzere 367 nci faslın birinci merkez tenvir maddesinden 1 200, 
ayni faslın 2 nci merkez teshin maddesinden 1 600, 368 nci merkez müteferrikası faslından 400, 
375 nci faslın ıbirinci resmî telefon masarifi tesisiyesinden 500 ve 378 nci faslın birinci müdavatı 
evveliye maddesinden 300 liranın tenziline dair işbu eslbabı mucibe tanzim edildi. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 malî yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçesjfıin ilişik cetvelde yazdı 
fasıl ve maddeleri arasında 4 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

2 2 - X I - 1 9 3 4 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V. V. Mal. V. 

/ . İnönü . Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat 
Mf. V. Na. Y. Ik. V. S. t M. V. G. t. V. Zr. V. 
Abidin Ali Celâl Bayar Dr, Refik Ali Bana Muhlis 

Münakale cetveli 
F. M. Muhassasatın evi Tenzil Zam 

367 1 Tenvir 
2 Teshin • 

368 Merkez müteferrikası 
375 1 Masarifi tesisiye 
378 1 Vazife esnasında yaralanan ve hastalanan memurların teda

visi ve kazazedelerle mecruhların müdavatı evveliye masarifi 
374 Harcırah 

YEKÜK" 

( S . Sayısı : 32) 

1 200 
1 600 

400 
500 

300 
4 000 

4 000 4 000 
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M. M. vekâleti kara ve Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 1 718 622 liralık 

münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (1/1144) 
• 

T. C. 
Başvekâlet 26 -XI -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3235 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Millî Müdafaa 1934 kara bütçesile Askerî faıbrikalar umum müdürlüğü bütçeleri arasında 

(1 718 622) liralık münakale yapılması hakkında hazırlanan ve İcra Velkilleri -Heyetince 
24 - IX -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yük
sek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
1, İnönü 

Esabı mucibbe lâyihası ' 

1 - 1934 senesi kara bütçesinin 775 n.ci faslının birinci ve ikinci maddelerine konan tah
sisat kifayet etmediği. 

2 — 787 nci faslın 1-2-3 üncü maddelerine konan tahsisat ta yeni teşkiller dolayısile 
yapılmakta olan mubayaa ve tamir ve işletme gibi hususata kâfi gelmeyeceği. 

3 — Askerî Fabrikalar gerek imal ve gerek tamir için verilen siparişler paralarının temini 
için 776 ncı ücretli muhabere ve mükâleme masrafı faslından 3 000 lira, 780 nci faslın 
ikinci levazımı harbiye ve fenniye "tahkimat maddesinden 1 715 622 lira ki ceman 1 718 622 
liranın tenzili ile müfredatı kanun lâyihasına merbut cetvelle gösterilen fasıl ve maddelere 
nakline zaruret hâsıl olmuştur. 

Millî Mü<%afıc6(L vekilliği bütçesinde münakale yapılması hakkında iyonun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesile, Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü bütçelerinin ilişik cetvelde yazılı fasılları arasında 1 718 622 liralık münakale yapıl
mıştır. • 

MADDE 2 — Bu* kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş.V. 
İnönü 
îk. V. 

Celâl Sayar 

Ad.V. 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 
G. î. V. 

Ali Ramfa 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Zr.V. 
Muhlis 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

-
Mal. V. 
Fuat 

24 - XI • 
Mf.V. 

Abulin 

• 1934 
Na. V. 
Ali 

(S. Sayısı : 32 ) 



2 
8 
1 

1 

85 
33 
109 
975 
500 

500 
500 
000 
000 

300 
000 
300 
300 
900 
500 
822 
500 
000 
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Münakale cetveli 

F. M. Muhassasatın nevi Tenzil Zam 

M. M. KARA BÜTÇESİ 
775 1 Masarifi tesisiye 

2 Mükâleme bedeli 
787 1 Mubayaa 

2 Tamir 

ASKERÎ FABRİKALAR U. M. 
887 Kırtasiye 
888 Müteferrika 
891 2 Mükâleme bedeli 
892 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
899 1 İnşaat ve tamirat 

2 Tesisatı fenniye 
903 1 Mevad ve malzemei iptidaiye ve müstehlike 

2 Amele ücretleri 
5 Nakil ücretleri 

M. M. KARA 
776 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 3 000 
780 2 Levazımı harbiye ve fenniye ve tahkimat ve Askeri 

fabrikalara verilecek sipariş 1715 622 
Yekûn 1 718 622 1 718 622 

îktısad vekâleti 1934 yılı bütçesinde 32 100 liralık münakale yapılması hakkında kamın 
lâyihası (1/1148) 

T. C. . 
Başvekâlet 28 -XI -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3381 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

1934 malî senesi îktısad vekâleti bütçesinde münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince 26 - XI -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
/. înönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Vekâletimizin muhtelif dairelerinde ve Yüksek ticaret mektebinde çalışarak görgü ve bilgilerin
den istifade etmek üzere yeniden getirilmesi kararlaştırılan ecnebi mütehassısların ücretleri ve 
yol masraflarile tercümanlarına verilmesi lâzımgelen para için bütçemizin 686 nci faslına konul
muş olan tahsisatın malî sene sonuna kadar yetişmeyeceği anlaşılarak lüzum ve ehemmiyetine bi
naen ilişik cetvelde ayrı ayrı gösterilen fasıl ve maddelerden kısılmak suretile toplanan 32 100 li-

( S. Sayısı : 32 ) 
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radan 29 000 lirasının 685 nci ecnebi mütehassıslar faslına ve veJkâletimiz teşkilât kanununun tatbi
ki sırasında açıkta (kalarak tekaütlüğünü isteyen ve Devlete hizmed müddetleri otuz sene ve daha 
fazla olanlardan tekaüd ikramiyesine istihkakı olan memurlara verilmesi lâzımgelen para için 
bütçemizin 663 ncü faslına konulmuş olan 3 000 lira kifayet etmediğinden 3 100 liranın da ismi ge
çen 663 neü fasla eklenmesi için münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

İktısad vekâleti 1934 bütçesinde 32 100 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — îktısad vekâleti 1934 senesi bütçesinin ilişik cetvelde. yazılı fasıl ve maddeleri 
arasında 32 100 liralık münakale yapılmıştır. - ., 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş.V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
î, İnönü Zekâi Apaydın Ş. Kaya 

îk. V. S. î. M. V. G. I. V. 
Celâl Bay ar Dr. Refik Ali Bana 

Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Fuat 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

26-XI-
Mf. V. 

A. özmen 

• 1934 
Na. V. 

Ali 

Münakale cetveli 

685 

M. 

673 
674 

675 
676 

' • . 

677 
682 
683 

688 
697 
699 
700 
663 

1 
2 

1 
3 
3 

2 
3 
2 

Muhassesatın nevi 

Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
» tenvir ve teshin 
» kırtasiye 
» müteferrikası 

Bedeli icar 
Defatir ve evrakı matbua 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Telifat, neşriyat, propaganda 
Kongrelere gönderileceklerin harcırahı 
Kongreler tesis ve sair masrafları 
Diğer madenler 
Deniz ve hava müsteşarlığı masarifi umumiyesi 
İnşaat tesisat ve tamirat -
Ölçüler kanunu tatbiki umumî masrafı 
1683 numaralı kanunun & 8: in el maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikramiyesi 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Yekûn 

Tenzil 

1 

1 

1 
1 

12 
4 
2 

1 

500 
600 
500 
500 
000 
000 
000 
000 
000 
500 
500 
500 

1 000 
4 500 

32 100 

Zam 

3 100 
29 000 
32 100 

( Ş. Sayısı : 32 ) 
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Maliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun 

lâyihası (1/1149) 

28 -XI -1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1934 malî senesi Maliye vekilliği bütçesinde münakale yapılması hakkında Maliye Vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - XI -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Trabzon sevahili saydiyesile Apolyont, Manyas göllerinin emaneten idareleri zaruretinde kalın
mış olması ve mahkeme neticesinde Enes ve Ipsale göllerinin de emaneten idareleri muhtemel bu
lunması dolayısile bu masrafların karşılanması için sene nihayetine kadar tasarruf edileceği tah
min edilen 160 nci faslın 2 nci maddesinden 1 500 ve 163 ncü faslın 3 ncü maddesinden 2 500 lira
nın tenzilile tenzilât yekûnu olan 4 000 liranın 145 nci faslın 2 nci muvakkat müstahdemler faslına 
ilâvesine lüzum hâsıl olmuş ve merbut kanun lâyihası bu maksadın temini için hazırlanmıştır. 

Maliye vekâleti 1934 bütçesinde 4 000 Urahk münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî ydı Maliye vekâleti bütçesinin ilişik cetvelde yazdı fasıl ve maddeleri 
arasında 4 000 liralık münakale yapılmıştır. » 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

26 - XI -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V..V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
-înönü Zekâi Apaydın Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat A. özmen Ali 

îk. V. S. t. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Celâl Bayar Dr. Refik Ali Rana Muhlis Erkmen 

Münakale cetveli 

F. M. Muhassasatın nevi 

160 2 Vazifeleri haricinde cibayet işlerinde istihdam edilecek 
gümrük memurları aidatı 

163 3 Masarifi idare 
145 2 Muvakkat müstahdemler 

Yekûn 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3277 

Zam Tenzil 

1 500 
2 500 

4 000 
4 000 4 000 

( & Sayısı : 32 ) 
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M. M. Vekâleti 1934 yılı bütçesinde 11 800 liralık münakale yapılması hakkında kanun 

lâyihası (1/1150) 

T. O. 
Başvekâlet 28 - XI - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3289 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1934 malî senesi Millî Müdafaa Vekilliği (bütçesinde münakale yapılması hakkında Maliye vekil
liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 26 - XI -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbaibi muciıbesile 'birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. tnönü 

Esbabı mucibe 

Senei haliye bütçesinin 773 ncü faslın birinci icar maddesine verilen tahsisat yeni teşekküller do-
layısile kifayet etmeyeceğinden ve Trakya mıntakasındaki kıtaatı soğuktan koruyabilmek için 790 ncı 
inşaat tahsisatından 11 800 liranın tenzili ile 773 ncü faslın birinci icar maddesine nakline zaruret 
hâsıl olmuştur. Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa Vekâleti 1934 bütçesinde* 11 800 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa Vekâletinin 1934 senesi kara bütçesinin 790 ncı inşaat ve tamirat 
ve sabit tesisat ^masrafları faslından 11 800 liranın tenzil edilerek 773 ncü faslın birinci bedeli icar 
maddesine nakledilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
t. tnönü 
Mf. V. 

A. özmen 

Ad. V. 

Na. V. 
Ali 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

îk. V. 
Celâl Boyar 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. t M. V. 
Dr. Refik 

2 6 - : 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
G. t. V. 

Ali Rana 

XI - 1934 
Mal. V. 

Fuat 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 55100 Uralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/1152) 

T. O. 
Başvekâlet 28 - XI - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı:6/32?5 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1934 malî yılı Ziraat vekilliği bütçesinde münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetince 26-XI-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi-

( S. Sayısı : 32 ) 
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hası esbabı mueihesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştu?. 

Başvekil 
1. İnönü 

Esbabı mucibe 

Askerlik derseleri muallimlerine 2233 numaralı kanun mucibince verilmesi lâzıımgelen ücretler 
için bütçeye ilk defa konulmuş olan 1 000 liradan ibaret tahsisatın ihtiyaca kâfi olmadığı an
laşıldığından bu tertibin 350 lira artırılması lüzumu baş göstermiştir. 

Vekâlette mevcut daktilo ve kâtiplere ( Sitenoğrafi ) usulünün öğretilmesi için muvakkat bir 
öğretici tutulmasına karar verilmiştir. Bu karan tatbik için muvakkat müstahdemler maddesine 
550 lira katılması lâzımgelmiştir. 

Sene sonunu tutabilmek, üzere muvakkat tazminat tertibine de daha 1 200 lira katmak lüzumu 
vardır. Telefon tesisiyesi, telefon konuşma karşılığı, merkez mefruşatı, vilâyetler kırtasiye mü
teferrikası ve memurlar lıarcırahı gibi tertiplerıhesap ile anlaşıldığı üzere ıbirer parça artırmak 
gerektir. Tasarrufla idareye' rağmen bütçede bu namlarda yazılı paralarla yıl sonunu tutmak kabil 
olamiyaeağı anlaşılmıştır. 

Yabancı mütehassıslar için bütçeye konulmuş olan tahsisatı; 22 000 lira artırmak mecburiye
tinde kalınmıştır. Bu ımeelburiyet bütçeden sonra çıkan ihtiyaçlardan doğmuştur. 

Yüksek ziraat enstitüsü ibütçesinin onuncu faslının ikinci tamirat maddesine konulmuş olan 
tahsisat, milyonlar sarfile vücude getirilen binaların mütemadi tamirlerine yetmemiştir. Az mas
raftan kaçınarak tamiri ieab eden yerleri yüz üstü 'bırakmak (Daha sonraları büyük masraflara 
meydan vereceği cihetle ) münasip görülmemiştir. 

Bu tertibe 15 000 lira zam yapmak için vekâlet ibütçesinde mevcut Yüksek ziraat enstitü
süne yardım tertibinin o kadar artırılmasına zaruret vardır. * 

Karacabey mıntakasında ıbu yıl hüküm süren kuraklık yüzünden oradaki haramızın çiftlik ge
liri, yıl başında umulan dereceyi tutmamış olduğundan bu büyük ve kıymetli harada paraca 
darlık ıbaş göstermiştir. 

Kendi gelirini umduğu dereceye çıkardığı yıllarda ıbile umumî muvazeneden yardım görmeden 
yürüyemeyen harayı; düştüğü idarî zorluktan kurtarmak için bütçemizin haralara yardım mad
desine şimdilik elde edilebilen 10 000 lirayı eklemek zarurî görülmüştür. 

Tasfiyeye tâbi tutulmuş olan (harir kontrol memuru Şükrü Beyin Yüksek Meclis reisliğine vu-
kubulan müracaatı üzerine Arzuhal encümeni tarafından ittihaz ve Yüksek Meclis heyeti umumi-
yesince tasvip ve kaibul buyurulan 1420/4178 numaralı karara tevfikan mumaileyhe 1928 sene
sinde açıkta geçirdiği müddet için açık maaşı verilmesi lâzımğeldiğinden ve 1934 bütçesinde de 
1928 düyunu tahsisatı olmadığından Maliye vekâletinin bu husustaki işarı üzerine 'bütçede yeni 
bir tertib açılması ve oraya bütçe tasarruflarından .karşılık indirilmesi icap eylemiştir. Bu para 
300 liradan ibarettir. 

Yukarıda saydan ihtiyaçların karşılığı bütçenin içinden bulunmuştur. Bağlı kanun lâyihası 
bulunan (karşılığın eksikliği anlaşdan tertiplere naiklini temin dileği ile yapılmış ve sunulmuştur. 

Ziraat vekili 
Muhlis 

Ziraat vekâleti 1934 "bütçesinde 54 800 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat vekâleti 1934 senesi bütçesinin ilişik cetvelde yazdı fasd ve maddeleri arasın
da 54 800 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Ziraat vekâleti bütçesinin 723 neü vilâyet mefruşat ve demirbaş maddesinden 300 
lira tenzil edilerek Ziraat vekâleti bütçesinin sonunda (1928 senesi düyunu karşılığı) adile yeni-

( S. Sayısı : 32 ) 



- İ4 — 
den açılan 753 ncü fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince Yüksek Ziraat enstitüsüne yardım faslına zammolunaıi 
15 000 lira enstitüye verildiği zaman enstitü bütçesinin 10 ncu faslının 2 nci tamirat maddesine tah
sisat olarak konulur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

26-XI-1934 
Bş.V. 

î. İnönü 
Mf. V. 

A. ösmen 

Ad. V. 

Na. V. 
Ali 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Ik. V. 
Celâl Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. î M. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
G. î . V. 

Ali Rana 

Mal. V. 
Fuat 

Zr. V. 
Muhlis 

F. M. 

720 
731 
736 

737 2 

Münakale cetveli 

Muhassasatın nevi Tenzil Zam 

738 
740 
743 

7 1 4 • 
716 
718 

719 
724 
725 
727 
728 

735 
741 
745 

1 
3 
1 

2 

1 
2 

1 
1 
2 

1 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Telif, neşriyat ve propoganda 
Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebelerin mektep ve yol 
masrafları 
Staj, ve ihtisas için hariçte bulunanlara yardım ve yeni
den gönderileceklerin tahsisatı 
Orta Ziraat mektepleri^ 
İslah istasyonları tecrübe tarlaları tohum teksir çiftlikleri 
Hayvan hastalıklarile mücadele tahaffuzhaneler inşa ve 
tesisi 
Muvakkat müstahdemler 

a tazminat 
2233 numaralı kanun mucebince askerlik dersleri mual
limlerine verilecek ücret 
Mefruşat 
Kırtasiye 
Vilâyat müteferrikası 
Memurlar harcırahı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme pedeli 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
Yüksek Ziraat Enistitüsüne yardım 
Haralara muavenet 

800 
450 

4 200 

24 

10 

15 

000 
350 
000 

000 
55.0 

1 200 

350 
300 
300 
300 

4 -000 
63 

737 
22 000 
15 000 
10 000 

54 800 54 800 
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T&s dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 1 543 500 liralık münakale yapılması hakkında kanun 

lâyihası (1/1158) 

T. C. 
Başvekâlet * ^ 3 -XII - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3329 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine <' 

1934 malî yıli bütçesinde .yapılacak 1 543 500 liralık münakale hakkında Maliye vekilliğince ha
sırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2 - XI I -1934 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
îsmet İnönü 

Münakalesi teklif edilen 1 448 000 liranın esbabı mueibesi 

Hâsıl olan lüzuma binaen Büyük Millet Meclisi bütçesine 100 000, Reisicumhur Hazretlerinin ta
kip hizmetlerinde kullanılmakta olan motosikletlerin uzun zamancîanberi daimî surette kullanılma
larından ötürü bu mühim hizmette kendilerinden beklenen istifadeyi temin edemedikleri ve alın
dıkları zaman haiz oldukları sürat ve manevra kabiliyetlerini kaybettikleri ve sepetsiz oldukların-* 
dan emniyet işinin lâzım olduğu kadar ehemmiyetle yapılmasına imkân bırakmadıkları cihetle 
Ankara ve İstanbul vilâyetlerinde bulunan bu mahdud motosikletlerin arttırılmasına ve .hepsinin ye
niden sepetli olarak alınmasına kati ve müstacel zaruret hâsıl olduğu ve emniyet işleri nakil vası
taları mubayaası faslma konulan tahsisattan bakiye 2 050 lira kaldığı ve 24 adet sepetli motosiklet 
alınması için 20 000 liraya ihtiyaç olduğu Dahiliye vekâletinden bildirilmiş ve alınması lüzumlu 
olan bu sepetli motosikletler için Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesinin 379 ncu faslının 
birinei maddesine 20 000 liranın, 

İran Şahı ve İsveç Veliahti Hazretlerile Balkan dış işleri bakanlarının, Belçika ve Alman misa 
fMerinin yurdumuzu ziyaretlerinden ötürü 1934 senesi Hariciye vekâleti bütçesinin 448 nci faslı
nın I nci sefirler ve ecnebi misafirlerin izaz, ziyafet, konak ve bahçe ve bedeli icar masrafı madde
sine konan tahsisat ihtiyarı zarurî olan bu masraflara kâfi gelmemiş olduğundan mezkûr maddeye 
300 000 ve bu sene katiyen bitirilmesi kararlaştırılan Türk - İran ve Türk - Bulgar sınır çizme 
heyetlerinin çalışmalarını temin maksadile masraf ve gündelik karşılığı olmak üzere 455 nci tah
didi hudud komisyonu ücret, harcırah, idare ve kule masrafları faslma da 30 000 ve 169 uncu 
fasla 250 liranın, 

Fevkalâde ıahval dolayısile bu malî yıl içerisinde terhisleri tehir edilen ordu kıtaatının muh
telif ihtiyaçlarını karşılamak üzere Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin bağlı cetveldeki fasıl ve mad
delerine 900 000 liranın, 

1934 senesinde yeniden yapılması mutasavver olan mebus seçimi masrafı karşılığı olarak ta Da
hiliye vekâleti ibütçesine 50 000 liranm, 

Ulusal kültür kalkınmamız yolunda en değerli ve verimli çalışmalarile tanınmış bulunan Türk 
tarihi ve Türk dili tetkik cemiyetleri bu güne kadar başardıkları işleri bulabildikleri özel yardım
larla yürütmektedirler. Dil işlerindeki geverme ve tarih araştırmalarının derinleşmesi bu cemi
yetlerin yapacakları neşriyat araştırmalar ve başka idare masrafları bakımından malî ihtiyaelarnıı 
artırmakta ve hu işlerin özel yardımlarla da yerine getirilmesinin kaloyı 'bulunamamaktadır. 

Bu alandaki çalışmaları kolaylaştırmak ve genişletmek için Türk tarihi tetkik cemiyetine 8 000 
ve Türk dili tetkik cemiyetine en az 40 000 lira Devletçe yardım yapılmasına lüzum bulunmakta 
olduğundan bunun için de Maarif vekâleti bütçesine 48 000 liranm ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Bu sene içerisinde Balkanlardan ana vatana iltica zaruretinde kalan muhacirlerle yeniden gel-
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meısi muhtemel muhacirlerin kış mevsiminde perişan .kalmamaları ve yerleştirilebilnıeleri için 341 
nci fasla 50 000 liranın ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Ziraat vekâletinin daimî müstahdemler, ecnebi mütehassıslar ve tercümanları ve haralara mua
venet fasıllarına, vazedilen tahsisatın sene sonuna kadar yetişmeyeceği anlaşıldığından bu üç fasla 
da ceman 16 500 lira ilâve edilmiştir. Bundan başka orman haritalarının alınması için bu sene içe
risinde satın alınmasına katî mecburiyet hâsıl olan alât ve edevat mubayaası için yeni açılacak 753 
ncü fasla 23 500 liralık tahsisat konulmuştur. 

Başvekâlet bütçesinin muhtelif fasıllarına 3 000 lira konulmuştur. 
Yukarıda sebepleri anzolunan ve miktarı 1 543 500 liraya varan bu ihtiyacı karşılamak üzere Al

man sanayi konsorsiyumuna bu sene içinde ödenmesi lâzımgelen bonoların tediyesinin gelecek yıl
lara tecili dolayısile bunların karşılığı olarak Düyunu umumiye bütçesinin 214 ncü faslı
na konulan tahsisattan arta kalan paralardan 1 540 500 ve BaşveMlet bütçesinden 3 000 lira ki 
ceman 1 543 500 liranın bu münakaleye karşılık tutulması uygun görülmüş ve bu maksatla bağlı 
kanun lâyihası yazılarak sunulmuştur. 

1934 maM yût bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yi]ine, aid bütçenin bağlı 1 numaralı cetvelde gösterilen fasıl ve madde
lerinden ceman 1 543 500 lirası tenzil olunarak bundan 1 422 000 lirası Büyük Millet Meclisi, Baş
vekâlet, Maliye, Dahiliye, Hariciye, Ziraat ve Millî Müdafaa vekâletlerile Emniyet işleri umum mü
dürlüğü bütçelerinin bağlı 2 sayılı cetvelde yazılı fasıl ve maddelerine nakledilmiş ve 121 500 lirası 
da Dahiliye, Maarif, Ziraat vekâletleri bütçelerinde yeniden açılan ve unvanları bağlı 3 sayılı cetvelde 
gösterilen tertiplere ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur 

2 r XII 
Da. V. Ha. V. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya 
S. t. M. V. G. I. V. 

Bş.V. 
sniet İnönü 

Mİ V. 
A. özmen 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
Ali Afyon 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Ik. V. 
Celâl Boyar- Dr. Refik Soydun Bana Tarkan 

1934 
Mal. V. 

Fuat Agralı 
Zr. V. 

Muhlis Erhmen 

72 
73 

214 

M. 

Harcırah 
Aza hakkı huzuru 

(l) numaralı cetvel 

Başvekâlet 

Lira 

1 000 
2 000 

3 000 
Düyunu Umumiye 

944 ve 1091 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan hazinebonoları 1,540,500 
1,543,500 
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(2) numaralı münakale cetveli 

Muhassasatın nevi 
Büyük Millet Meclisi 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜöÜ 
1 Mubayaa 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
1 Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate ve izaz, ziyafet, konak ve bah

çe ve bedeli icar masrafı 
Tahdidi hudut komisyonu ücreti, harcırah, idare masrafları ve kule 
masrafları 
Kitap ve mecmua masrafı 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 
Muhacirin iskânı fevkalâde tahsisatı 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA ) 
3 Defatir ve evrakı matbua 
1 Memurlar harcırahı 
1 Tayinat 
2 Hayvan yem bedeli 

Hayvan mubayaa ve tazmini 
Nakliyat 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( DENİZ ) 
1 Melbusat 
4 Gemi tamir ve inşası 
5 Elektrik ve telsiz ve seyre ait işler 
2 Devri çark 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
1 Daimî müstahdemler 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
1 Haralara muavenet 

1 Mefruşat 
2 Otomobil işletme 

Harcırah 
2 Mükâleme bedeli 
3 Müteferrika 

BAŞVEKALET 

* 

2 Tercüme tabı ve neşir masrafı 

Ora 
100 000 

20 000 

300 000 
30 000 
2 500 

50 000 

20 000 
50 000 
220 000 
50 000 
280 000 
100 000 
720 

1 
20 
70 
80 

180 

3 
3 

10 
16 

1 

3 

000 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
500 
000 
500 

500 
000 
500 
500 
400 
100 
000 

Umumî Yekûn 1 422 000 
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(3) numaralı cetAel 

Muhassasatın nevi Lira 

50 000 

40 
8 
48 

23 
121 

000 
000 
000 

500 
500 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 
345 Mebus seçimi masrafı 

MAARİF VEKÂLEIİ 
60 i 1 Türk Dili T. Cemiyetine yardım 

2 Türk tarihi T. Cemiyetine 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
75 3 Orman haritaları almak için arribe alât ve sair masraflar 

Umumî yekûn 

Maarif vekilliği 1934 yılı bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkında kaatmn 
lâyihası (1/1159) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - XII -1934 

Kar artar müdürlüğü 
8ay%: 6/3335 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif vekilliği 1934 malî yılı 'bütçesinde (3 000) liralık münakale yapılması baklanda Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2 - XII -1934 toplantısında Yüksek Meclise 

anzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 
Başvekil 

İsmet İnönü 

Mueib sebepler 

1934 malî senesi Maraif vekâleti 'bütçesinin ecnebi memleketlerde talebe müfettişliği harcırahına 
aid 570 nci faslının birinci maddesine konulmuş olan 4 500 liralık 'tahsisat bitmek üzeredir. Bu madde
den bu ıgüne kadar vaki sarfiyatı talebe müfettişleri arasında değişiklikler yapılmış olması dolayısile 
verilmiş olan zat ve aile harcırahları teşkil etmektedir. 

Halbuki malî senenin henüz ilk yansı bitmek üzere olduğundan ve bu müddetin de üç ayı mek
teplerin faal bulunmadığı yaz tatiline tesadüf etmiş bulunduğuna göre ecnebi memleketlerdeki ta
lebe müfettişlerinin ecnebi memlektlrin dağılmış talebelerimiz üzerindeki teftiş faaliyeti asıl bun
dan sonra ehemmiyet kazanacaktır. „ 

Biri merkezi Berlin olmak üzere Almanya, Avusturya ve Çekoslovâkyadaki; ikincisi merkezi Paris 
olmak üzere Fransa, Belçika, İngiltere, İtalya ve îsviçredeki; üçüncüsü merkezi Newyork olmak 
TOTe Amerika Bir ic ik CümSuUîİyfttleTMekİ talebelerimizi daimi surette murakabe edecek olan müfet
tişlerimizin malî yıl sonuna kadar bütün maarif müesseselerinin en faal bulunacağı önümüzdeki altı 
ay içinde teftişlerine devam edebilmeleri için 570 nci faslrn birinci maddesine 557 nci faslın ikinci 
maddesinden 3 000 liralık bir münakale yapılması zarurî görülmüştür. 
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Maarif vekilliği bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekâleti 1934 malî yılı bütçesinin»557 nei faslının 2 nei müfettişler harcırahı 
maddesinden 3 000 lira düşülerek 570 nei faslın birinci harcırah maddesine eklenmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

2 - XI I -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İ. İnönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın 8. Kaya Ş. Kaya Fuat Agrah 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. I. M. V. ' G . î V. Zr. V. 

A. Özmcn Ali Afyon Celâl Bay ar Dr. Refik S ay dun Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

İdare Heyetinin, B. M. M. 1934 yılı bütçesine 57^834 liralık tahsisat konukşMtöma dair (ka
nun teklifi (2/123) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 12'- XI -1934 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 614 

Yüksek Reisliğe 

1934 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin ibazı fusul ve mevaddma mevzu tahsisatın 
sene nihayetine kadar kifayet etmeyeceği anlaşıldığından tahsisatı munzamma itası için atideki 
mıevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
B. O. 

-Holü 1. Ferit 

MADDE 1 — 1934 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nei faslının 2 nei aza tahsi
satı maddesine (15 750) lira, ayni sene bütçesinin 3 ncü memurin anaaşatı faslına (12 898) lira ve 
5 nei muvakkat tazminat faslına (186) lira,. 12 nei memurlar harcırahı faslına (1 000) lira, 20 nei 
Beynelmilel parlâmentolar ittihadının 30 ucu kongresinin hazırlık masarifi faslına (20 000) İka ve 
21 nei Beynelmilel parlâmentolar ittihndrnın 30 ncu kongresinin masarifatı umum iyesi faslına 
(7 500) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare heyetinin Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 2875 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun teklifi ( 2/124 ) 

T.B.M.M. 
İdare amirliği 12 - XI -1934 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 618 

Yüksek Reisliğe 

1933 senesinde tediyesi icab edip tahsisat olmadığından dolayı tediye edilemeyen (2 874) lira 39 ku-
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ruşun istihkak sahiplerine tesviye edilebilmesi için aşağıdaki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve tek
lif eyleriz. 

idare âmiri idare âmiri idare âmiri 
Bayraktaroğlu Halit 1. Ferit 

MADDE 1 — 1934 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesine 1933 senesi tahsisatsız borçlar na 
mile bir faslı mahsus açılarak (2 875) lira tahsisat vazolunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

idare heyetinin Riyaseti Cumhur 1934 yılı bütçesine 1710 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun teklifi (2/125) 

T.B.M.M. 
İdare amirliği 

Muhasebe müdürlüğü 12- XI -1934 
Na. 615 

Yüksek Reisliğe 

1934 senei maliyesi Riyaseti Cumhur bütçesinin 28 nci memurlar maaşatı faslına mevzu tahsisatın 
(2180 numaralı kanun mueibinee bazı memurlara zam yapılmasından dolayı) sene nihayetine 
kadar kifayet etmeyeceği anlaşıldığından atideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif 
eyleriz. 

idare âmiri idare âmiri 
Bayraktaroğlu Halit 1. Ferit 

BADDE 1 —- 1934 senei maliyesi Riyaseti Cumhur bütçesinin 28 nci ınıemurlar maaşı faslına 
(.1710) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 480 liralık tahsisat 
konulması hakkında kanun teklifi ( 2/126 ) 

T. B. M. M. 
İdare amirliği 14 - XI - 1934 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 637 

Yüksek Reisliğe 

1 teşrinievvel 1934 tarihindenberi Riyaseti Celile için kiralanan evin kirasını ödemek için Büyük 
Millet Meclisi 1934 bütçesinde tahsisat mevcut olmadığından ötürü mezkûr bütçede Riyaset evi kirası 
adında bir fasıl açılarak (480) lira tahsisat konması için aşağıya yazılan kanunun kabulünü arz ve tek-
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lif eyleriz. 

idare âmiri idare âmiri idare âmiri 
M. Ali 1. Ferit 

MADDE 1 — 1934 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesine Riyaset evi kirası namile bir fasıl 
açılarak (480) lira tahsisat konmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare Heyetinin, B. M. M. 1934 yılı bütçesine 60 000 liralık tahsisat konulmasına dair 
kanun teklifi (2/127) 

T.B.M.M. 
îdare Amirliği 15 -XI -1934 

Muhasebe müdürlüğü '•%*!'.;. 
No. 650 - . • - -wv"---

Yüksek Reisliğe ' % 

Azayi kiramın gidiş ve geliş harcırahlarına kifayet edecek tahsisat mevcud olmadığından 1934 
senei maliyesi Büyük Millet Meclisi (bütçesinin 2 nei fasimin 1 nei maddesine (60 000) lira tahsi
sat zam ve ilâvesi için atideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz efendim. 

idare Âmiri idare Âmiri îdare Âmiri 
B. O. 
Halid 1. Ferid 

MADDE 1 — 1934 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi (bütçesinin 2 nci fasimin 1 mci aza har
cırahı maddesine (60 000) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 23 4 - XII - 1934 

Esas No. 1/1132, 1133, 1135, 1140, 
1142, 1143, 1144, 1148, 1149 1150, 
1152,1158,1159,2/23,124,125, 

126,127 
Yüksek Reisliğe 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa encümenimize havale olunan 13 adet kanun lâ-
bağlı bazı daire bütçelerinde münakale yapılma- yüıasile 5 adet kanunî teklif Maliye vekili ile dı
şına ve bazı bütçelere munzam ve fevkalâde tah- ğer alâkadar vekil ve memurlar hazır oldukları 
sisat verilmesine dair olub muhtelif tarihlerde halde birer birer okundu ve konuşuldu: 

( S. Sayısı : 32 ) 



— ââ — 
Gerek lâyihalara bağlı mueib sebeplere ve ge

rek vekillerle alâkadar memurlardan alınan iza
hata nazaran bazı daire bütçelerindeki hizmetler 
için Yüksek Meclisçe ıkabul edilmiş bulunan tahsi
satın ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşılmış ve tah
sisatı müsaid olan diğer fasıl ve maddelerden 
teklif olunan münakalenin cüzî tadillerle yapıl
ması suretile bu ihtiyacın karşılanması encüme-
nimizce de muvafık görülmüştür. 

Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur 
bütçeleri için munzam ve fevkalâde olarak iste
nilen muhtelif tahsisat ile bundan başka Büyük 
Millet Meclisinin, intihabın yenilenmesi kararı 
üzerine aza tahsisatı ve muvakkat tazminat mad
delerine eklenmesi lâzımgelen tahsisatın 20 000 
lirası Büyük Millet Meclisi bütçesinden ve 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine giren daire bütçelerinin (IX sayılı cetvel
de yazılı fasıllarından 3 622 972 lira tenzil edil
miştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten
zil olunan paralardan 3 497 817 lirası (2) sayılı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 
125 155 lirası da (3) sayılı cetvelde gösterilen 
muhtelif daire bütçelerinde yeniden açılan fasıl
lara fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — 1934 malî yılı Düyunu umumi
ye bütçesinin 205 nci (1885 numaralı kanun 
mucibince İstanbul mecburî istimlak bedeli) fas
lına 26 040 lira mnzam tahsisat olarak ilâve edil
miştir. 

MADDE 4 — 2 numaralı cetvel mucibince 

550 000 lirası da Maliye vekâletince Düyunu 
umumiye bütçesinden verilmek suretile karşılık
ları temin edilmiştir. 

Teklif olunan lâyihalar birleştirilmek suretile 
yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî he
yetin ıtasvibinc arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis R. V . M. M. Kâ. 
Burdur İsparta Bayazıt Balıkesir 

8. Özkan M. İJn\al İhsan Enver 
Bursa Çorum Elâziz 

Dr. G. Kagrumpm, ' Mustafa II. Talisin 
Kayseri Mardin Manisa Sivas 
A. Hilmi R. Erten Turgut Rasim 
Erzurum Yozgat Tokat Sivas 

Aziz S. IÇÜZ S. Genca Remzi Çiner 

741 nci (Yüksek ziraat enstitüsüne yardım) fas
lına zammolunan 15 000 lira enstitüye verildiği 
zaman enstitü bütçesinin 10 uncu (İnşaat ve 
tamirat) faslının ikinci tamirat maddesine mun
zam tahsisat olarak konulur. 

MADDE 5 — Büyük Millet Meclisi bütçesi
nin birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinden ve
rilmekte olan tahsisatın 1934 malî yık sonuna 
kadar olan bakiyesi defaten verilir. Kezalik bu 
bütçenin birinci f aslmm 4 üncü maddesine ko-. 
nulüp topıtan verilmiş olan tazminatın işbu malî 
yıl sonuna kadar olan kısmı geri alınmaz. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde bazı tadilât yapılmasına ve bazı bütçe
lere munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine da

ir kanun lâyihası 

(E. Sayısı; 32) 



— 2 3 — ' •' 

CETVEL [1] 

F. M. Muhassasatın nevi Lira 

72 

73 

Harcırah 

Aza hakkı huzuru 

BAŞVEKALET 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

6 Mefruşat 2 000 

18 însaat 18'000 

1 000 

2 000 

MALİYE VEKÂLETİ 

160 2 Vazifeleri haricinde cibayet işlerinde istihdam edilecek gümrük memurları 
aidatı ' 1 500 

163 3 Masarifi idare 2 500 

DÜYUNU UMUMİYE 

2İ4 944 ve 1091 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan Hazine bonoları 1 617 500 

215 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bono
lar ve bu mahiyetteki borçlar 23 000 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

312 Mamurlar maaşı 30 000 

319 1 Tenvir 3 500 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

367 1 Tenvir 

2 Tesirin 

Fasıl yekûnu 

1 200 
1 600 

2 800 

~ ~m~ 
500 

368 Merkez müteferrikası 
375 1 Masarifi tesisiye 

378 1 Vazife esnasında yaralanan ve hastalanan memurların tedavisi ve' kazaze
delerle mecruhların müdavatı evveliye masarifi 300 

ADLİYE VEKÂLETt 

529 4 Mahkemelerin diğer bilûmum masrafları 2 000 
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F. M. Muîıassasatra nevi Lira 

MAARİF VEKÂLETİ 

Müfettişler ıhareirahı 

Tetkik, ilmî rehberler, telif ve tercüme ücreti 

îlk ve orta tedrisat mualltmlerile ilk tedrisat müfettişleri kursları masa
rifi, harciralh ve ücretleri 

Maarif vekâleti ( Hars ve meslek ) 

Bu melkteplere müteallik, inşaat ve istimlâk 

Kütüphanelerin tasnif ve nakil masrafları 

Arşiv, tasnif, naikil ve tesis masarifi 

NAFIA VEKÂLETİ 

640 5 Poz ve ameliyat katarları için Devlet demiryolları ve işletme idaresine veri-
leceik ücretler 10 000 

9 thaleten veya emaneten yapılacak her türlü inşaat, tesisat 5 000 

557 
562 
565' 

569 
584 
589 
590 

2 
1 

1 
2 

3 000 
2 000 

6 000 
3 000 
9 000 
4 000 
6 000 

Fasıl yekûnu 15 000 

İKTISAD VEKÂLETİ 

673 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 1 500 

674 Vilâyat levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

675 Vilâyat müteferrikası 

676 1 İcar bedeli 
3 Defatir ve evrakı matbua 

677 3 Ecnebi memleketler harcırahı 

682 ^Telifat, neşriyat, propaganda 

683 2 Kongrelere gönderileceklerin harcırahı 
3 Kongrelerin tesis, idare ve sair masrafları 

688 2 Diğer madenler 

697 Denk ve hava müsteşarlığı^ masarifi umumiyesi 

699 İnşaat, tesisat ve tamir 

700 ölçüler kanununun tatbiki umumî masrafı 
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Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

V 

Fasıl yekûnu 

600 
1 500 
2 100 
500 

1 000 
1 000 
2 000 
12 000 
4 000 
4 500 
500 

5 000 
500 

1 500 
1 000 
7 000 
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iT. M. Muhassasatm nevi kira 

14 000 
300 
800 

ZÎRAAT VEKÂLETİ 

712 Memurlar maaşı 

723 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

729 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

736 Daihilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mekteh ve yol masrafları 4 200 

73? 2 Staj ve ihtisas için hariçte buiunanlara yardım ve yeniden gönderileceklerin 
tahsisatı 

738 1 Orta ziraat mektepleri 

740 3 Islah istasyonları tecrübe tarlaları tohum teksir çiftlikleri 

743 1 Hayvan hastalıkları ile mücadele taâıafı&ızbaneler inşa ve tesisi 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

912: 1683 numaralı kanunun 58 nei maddösi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 7 000 

929 1 Mülbayaa 1 800 

933 Ecnebi mütehassıslar 23 000 

24 000 
350 

10 000 
15 000 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

776 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 3 000 

780 2 Miatlı talimi teribiye malzemesi ve levazımı harbiye ve fenniye ve tahki
mat ve askerî fabrikalara verilecek sipariş masrafları 1 715 622 

790 înşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 11 800 

UMUMÎ YEKÛN 3 822 972 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

1 Riyaset tahsisatı 2 100 
2 Aiza tahsisatı 365 750 
3 Divanı riyaset azası tazminatı 5 400 
4 Muvakkat tazminat 92 500 

Fasü yekûnu^ 465 780 

(& Saym: 32f) 
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3 

5 

12 

20 

21 
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Muıhassasatm nevi 

1 Aza harcirahı 

Memurlar maaşı 

Muvakkat tazminat ' 

Memurlar harcırahı 

Beynelmilel parlâmentolar ittihadının 30 ncıı kongresi hazırlık masrafı 

Istanbulda toplanacak Beynelmilel parlâmentolar ittihadının 30 ncu kon
gresinin masarifi umumiyesi • 

Lira 

57 425 
12 898 

362 
1 000 
20 000 

7 500 

RİYASETİ CUMHUR 

28 Memurlar maaşı 

BAŞVEKÂLET 

60 1 Mefruşat 

63 2 işletme 

65 Harcırah 

66 2 Mükâleme bedeli 

71 3 Müteferrika 

74 2 Tercüme, tab ve neşir masrafı 

1 710 

500 
1 000 
500 
500 
400 
100 

MALİYE VEKÂLETİ 

145 2 Muvakkat ımüstahdeoııler 

154 2 Masarifi muhakeme 

169 Kitab ve mecmua masrafı 

4 000 

5 000 

2 500 

ADLİYE VEKÂLETİ 

332 1 885 numaralı iskân kanunu mucibince yapılacak sevk, ibate, iaşe, teshin ve 
tedavi masrafları ile hariçten getirilecek muhacirlerin celb ve bu gibi mas
rafları 

334 1 Muhacirler için yapılacak "evlerin ve köylerin inşa ve tamir ve arazi bedeli 
ve masarifi 

338 İdare masrafları 

342 2 Açık maaşı 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

374 Harcırah 

30 000 

20 000 

3 500 

3Ö~000 

4 000 
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P. M. Muhassasatın nevi Lira 

379 1 Mubayaa 20 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

445 Harcırah ve kuriye masarifi 2 500 

448 1 Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate ve izaz, ziyafet, konaik ve bahçe ve be
deli icar masrafı 262 000 

455 Tahdidi hudud komisyonu ücreti, harcırah, idare masrafları ve kule masrafı 28 000 

456 Ajans tahsisatı 37 500 

MAARİF VEKÂLETİ 

570 1 Harcırah 3 000 

594 1 Devlet malı olan binalarm 500 liradan yukarı inşaat, tamirat ve su tesisatı 
masrafı 47 000 

İKTISAT VEKÂLET! 

663 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 3 100 

685 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 29 000 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

714 1 Daimî müstahdemler 

716 Muvakkat tazminat 

718 2233 numaralı kanun mucibince askerlik dersleri muallimlerine verilecek 
ücret 

719 1 Mefruşat 
724 2 Kırtasiye 

725 Vilâyat müteferrikası 

727 1 Memurlar lıarciraJhı 

728 Resmî telefon masrafı 
1 Masarifi tesisiye 
2 Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

735 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

741 Yüksek ziraat enstitüsüne yardım 

745 1 Haralara muavenet 

^50 2 Agkı maaşı 

3 000 
1200 

350 
400 
300 
300 

4 000 

63 
737 
800 

25 500 
15 000 
20 000 
14 000 
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Muhassasatın nevi 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

773 1 Bedeli icar 
3 Defatir ve evrakı matbua 

774 1 Memurlar harcırahı 

775 Resmî telefon ımasrafı. 
1 Masarifi tesisiye 

2 Makaleme bedeli 

778 1 Tayinat 
2 Hayvan yem bedeli 

783 Hayvan mubayaa ve tazmini 

784 Nakliyat 

787 1 Mubayaa 
2 Tamirat 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Lira 

11 800 
20 000 

31 800 
üoiKKr 

500 
2 500 

3 000 
100 000 
50 000 
150 000 
100 000 
50 000 

FR«I1 yekûnu 

8 000 
1 000 

9 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

855 1 Meibıisat 

856 4 Gemi tamir ve inşası 
5 Elektrik ve telsiz ve saireye ait işler 

857 2 Devri earh 

Fasıl yekûnu 

10 000 

20 000 
70 000 

90 000 

TKTOOO 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

887 Kırtasiye 

888 Müteferrika 

890 1 Memurlar harcırahı 

891 2 Mükâleme bedeli 

892 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

899 • 1 İnşaat ve tamirat 
2 Tesisatı fenniye 

Fasıl yekûnu 

300 
1 000 
3 000 
300 
300 

85 900 
33 500 
119 400 
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Muhassasatni nevi 

903 1 Mevad ve malzemei iptidaiye ve müstelhlike (mamul ve gayri mamul) ve iş
letme masarifi 

2 Amele ücretleri ve ihtisas yevmiyesi 
5 Nakil ücretleri 

Fasıl yekûnu 

, HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

915 657 ve 2047 numaralı kanunlar mucibince verilecek tazminat ve uçuş ücreti 

916 Mefruşat ve demirbaş 

918 Müteferrika 

920 Harcırah 

923 1 Efrat iaşe masrafı 

931 İnşaat ve tamirat ve bilcümle baliz tesisatı masrafı 

932 Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı ve staj ve tahsil için gi
decek talebe zabitler tahsisat ve mekteb masrafları 

934 3 işletme 

Lira 

109 822 
972 500 
500 000 

1 582 322 

UMUMÎ YEKÛN 

25 

26 

ÖBTVlttf] 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

icar 

1934 yılına aid tahsisateız borç karşılığı 

480 
2 875 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

753 Orman haritaları almak için arribe alât ve sair masraflar 213 500 

754 Arzuhal encümeni tarafından verilen ve umumî heyetçe kabul edilen ikarar 
üzerine muhasebei umumiye kanununun 93 ncü maddesi hükmünden isti»- x 

naen verilmesi lâzrmgelen 1928 yılı borcu karşılığı 300 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

345 Mebus seçimi masrafı 50 000 
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F. M. Muhassasaim mavi kira 

MâAMF VmâlıETl 
601 Tetkik cemiyetlerine yardım 

1 Türk dili tetkik cemiyetine yardım 
2 Türk tarihi tetkik cemiyetine yardım 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

40 000 
8 000 
48 000 
125 155 

1 1 Sayısı : ti ) 



S. Sayısı: 33 
Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde münakale yapılması ve 
Düyunu umumiye bütçesine tahsisat konulması hakkında 

' kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

r.c 
Başvekâlet 3-X/I-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3327 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Maliye bütçesinde münakale yapılması, Düyunu umumiye bütçesine munzam tahsisat ko

nulması ve Vilâyetler evi müteahhidine bono verilmesi hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan 
ve İcra VekUI,ert Heyetinin 2-XII- 934 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
ismet inönü 

Mucip sebebler lâyihası 

1 — 1934 malî senesi Maliye vekâleti bütçesinin 154 ncü faslının 2 nei masarifi muhakeme 
maddesine konulmuş olan tahsisatın ihtiyaçlarımıza kifayet etmeyeceği anlaşılmış ve bazı mühim 
davaların takib ve intacı için işbu tertibe bir miktar tahsisatın daha ilâvesi zarurî bulunmuş olduğundan 
Nafıa vekâleti bütçesinin-640 nei faslının 9 ncu maddesinden tasarrufu kabil görülen 5 000 lira
nın tenzil edilerek işbu tertibe münakalesi tcnsib edilmiştir. 

2 — 1885 numaralı istanbul mecburî istimlâk kanunu mucibince istimlâki icab eden binala
rın istimlâk bedeli karşılığı olarak Düyunu umumiye bütçesinin 205 nei faslına konulmuş olan 
tahsisat tahakkuk etmiş olan istimlâk bedellerine kifayet etmediği anlaşılmıştır. 2374 numaralı 
kanunla tasdik olunan Türk - Rum ahali mübadelesi muhtelit komisyonunun ilgasına mütedair mu
kavelename mucibince Muhtelit mübadele komisyonu emrinde olub Rum etaibli mülk sahiplerine iade
si icab eden emlâkin iadeleri şartile Hükümete tediye edilecek olan 35 000 ingiliz lirasından 4 200 
ingiliz lirası mezkûr komisyon tarafından Plükûmet nam ve hesaibına Cumhuriyet Merkez bankasına 
tevdi -edilmiş ve bankaca da tevdi tarihindeki kurs üzerinden tu tan 26 040 lira Hazine hesabına 
kaydedilmiştir, işbu meblâğın etabli Rumlara aid emlâkin idaresi şartile verilmiş olduğuna ve 
bütçemizde bu husus için yapılacak istimlâk karşılığı tahsisat ta gayrikâfi bulunduğuna göre ban
kaya tevdi edilmiş olan 26 040 liranın bir taraftan varidat bütçesinde 42 nei müteferrik hasılat 
faslına irad ve bunun karşılık ittihazile de Düyunu umumiye bütçesinin 205 nei faslına bu miktar 
munzam tahsisat ilâvesi suretile taahhüdümüzün ifası imkânının temini muvafık görülmüştür. 

3 — Ankarada yapılan vilâyetler evinin 2562 numaralı kanun mucibince taahhüd bedelinden 
bakiye olan 334 000 lirası tediye edileceği seneler bütçelerine konacak tahsisattan ödenmek üzere 
Hazinece deruhde edilmiş ise de müteahhidin bu sene yaptığı işlerden dolayı tahakkuk eden istih-
kakr için bütçeye tahsisat konulmamış ve bu işlere aid tediyenin ancak gelecek sene bütçesine konula
cak tahsisattan icrası mümkün bulunmuş olduğundan müteahhidin tahakkuk eden istihkaklarına kar
şılık olmak üzere kendisine Hazine bonusu verilmesi zarurî görülmüştür. 

Bundan başka vilâyetler evinin tesisat ve mefruşatı için 200 000 liraya kadar taahhüdata giri-
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silmesi ve 1935 - 1936 seneleri "bütçelerine konulacak tahsisattan ödenmek üzere bono çıkarılmasına. 
mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Yukarda sebepleri arzolunan ihtiyaçların temini için ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılm-
mistir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M 
Bütçe encümeni 

Karar No. 34 
Esas No. 1/1160 

6-XII- 1934 

Yüksek.Reisliğe 

Maliye bütçesinde münakale yapılmasına ve 
Düyunu umumiye bütçesine munzam tahsisat ko
nulmasına ve vilâyetler evi müteahhidine bono 
verilmesine dair olup Başvekâletin 3 kânunu
evvel 1934 tarih ve 6/3327 sayılı tczkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimi
ze verilmiş olmakla Maliye vekili bulunduğu hal
de okundu ve konuşuldu. 

Lâyihanın birinci maddesinde teklif olunan 
münakale ile ikinci maddede istenilen tahsisat, 
diğer münakale ve munzam tahsisat taleplerile 
birleştirilerek bir lâyiha halinde 4 - XII -1934 ta
rih ve 23 sayılı mazbatamızla sunulmuştur, 

Ankarada yapılan vilâyetler, evinin teahhüt be
delinden karşılığı bulunmayan 334 000 liralık 
kısmının Hazinece deruhde ve bu miktarın tedi
ye edileceği seneler bütçesine konulacak tahsi
sattan mahsub edilmesi 2562 numaralı kanunla 
kabul edilmiş bulunduğuna göre bu borcun bono
ya raptedilmesi ve vilâyetler evi tesisat ve mef

ruşatı için 200 000 liraya kadar teahhüde girişil
mesi ve 1935, 1936 seneleri bütçelerine konacak 
tahsisattan ödenmek üzere bono çıkarılması için 
mezuniyet verilmesine dair olan 3 ve 4 ncü mad
delerin ayrı bir kanun olarak çıkarılması encüme
ni mizce muvafık bulunmuş ve kanun lâyihası bu 
esasa göre değiştirilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan " 
Bursa 

Dr. G. Kaç/ram an 
Kayseri 
A, Hilmi 

Manisa 
Turgut 
Tokat 

S. Genca 

Reis V. M. M. 
İsparta Bayazıt 

M. Unsal 
Çorum 

Mustafa 
Erzurum 

Aziz 
Sivas 

Hasim 
Yozgat 
S. Içöz 

Kâtip 
Balıkesir 

Enver 
Elâziz 

II. Talisin 
Mardin 
R. Erten 

Sivas 
Remzi Çiner 

(S . Sayısı : 3' 
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HÜKÛMETİN TEKLİF î 

Maliye bütçesinde münakale icrası ve Düyunu 
umumiye bütçesine munzam tahsisat konulma
sına ve Vilâyetler evi müteahhidi istihkakı için 

bono verilmesine dair kanım lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî senesi Nafıa vekâleti 
bütçesinin 640 noı faslının 9 ncu ( îhaleten veya 
emaneten yapılapak her türlü inşaat i lâh) 
maddesinden 5 000 lira tenzil edilerek Maliye 
vekâleti bütçesinin 154 ncü faslının 2 nci masa
rifi muhakeme maddesine münakalesi • yapıl
mıştır. 

MADDE 2 — 1934 malî senesi Düyunuumu-
miye bütçesinin 205 nci 1885 numaralı kanun 
mucibince İstanbul mecburî istimlâk bedeli fas
lına 26 040 lira munzam tahsisat olarak ilâve 
edilmiştir. 

MA.DDE 3 — Ankarada yapılan vilâyetler 
evinin 2562 numaralı kanun mucibince Hazinece 
deruhde edilen 334 000 liralık istihkakına mu
kabil müteahhide tediye edileceği seneler büt
çelerine konacak tahsisattan ödenmek üzere bono 
verilir. 

MADDE 4 — Vilâyetler evinin tesisat ve mef
ruşatı için 200 000 liraya kadar taahhüdat icra
sına ve 1935 ve 1936 seneleri bütçelerine konu
lacak tahsisattan ödenmek üzere bono çıkarıl
masına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 5 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

2 - XII - 934 
Bş. V. Ad. V. 

İsmet İnönü Ş Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya 
'MÎ. V. ' Na. V. 

A. Özmen A. Afyon 
S. I. M. V. G. î. V. 

Dr. Refik S ay dun Bana Tarkan 

M. M:V. 
Z. Apaydın 

Mal. V. 
Fuat Agralı 

Ik. V. 
Celâl Bay ar 

Zr.V. 
Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Vilâyetler evi müt(tahlildi istihkakı için bono ve
rilmesine ve vilâyetler evinin tesisat ve mefruşatı 
için 200 000 liraya kadar takıhhüd icrasına ve 
1935 ve 1936 seneleri bütçelerine konacak tahsisat 
ile ödenmek üzere bono çıkarılmasına mezuniyet 

verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankarada yapılan vilâyetler 
evinin 2562 numaralı kanun mucibince Hazinece 
ripruhde edilen 334 000 liralık istihkakına 1nu-
kabil müteahhide tediye edileceği seneler bütçe
lerine konacak tahsisattan ödenmek üzere bono 
verilir. 

MADDE 2 — Vilâyetler evinin tesisat ve 
mefruşatı için 1935 ve 1936 senelerine sari 200 000 
liraya kadar teahhüde girişmeğe ve 1935 vel936 
yıllan bütçelerine konulacak tahsisattan öden
mek üzere bono çıkarılmasına mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

»o<t 

( S. Sayısı : 33 ) 





S. Sayısı: 44 
Millî Müdafaa vekilliği 1934 yılı bütçesine 2 500 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encü

meni mazbatası ( l / l 161) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6)3331 

3*11-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliği bütçesine (2 500 000) liralık fevkalâde tahsisat ilâvesi hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2-12-1934 toplantısınde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte yüksek huzurlarına sunul
muştur. 

Başvekil 
İsmet İnönü 

Mucib sebepler lâyihası 
İnhisar idarelerince evvelce ayrılmakta olup sigorta ihtiyat akçası hesabında toplanan ve 

Devlete ait bulunan paralar karşılık tutulmak üzere yeniden kurulacak müstahkem mevkiler 
ve diğer askeri ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde açılacak hususî fasıllara 
2 500 000 uranın tahsisat olarak ilâvesi zarurî görülmüş ve bu-maksatla ilişik kanun lâyi
hası tanzim edilmiştr. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 28 
Esas No. 1/1161 

9 - XII - 1934 

Yüksek Riyasete 

Millî Müdafaa vekilliği bütçesine (2 500 000) 
liralık tahsisat ilâvesine dair olup Başvekâletin 
3 - XII - 1934 tarih ve 6/3331 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encüme
nimize verilmiş olmakla Muhasebat umum müdü
rü Memed Ali bulunduğu halde okundu ve ko
nuşuldu. 

Memleket sınırlarını müdafaa noktasından lü-
zumlu görülen bazı askerî hizmetlere sarf edilmek 

üzere 1934 ve 1935 senelerinde fevkalâde mem-
balardan elde edilecek varidattan (2 500 000) 
liranın bir taraftan yukarıda yazılı «eneler va
ridat bütçesinde hususî bir fasla irad ve diğer 
taraftan da Millî Müdafaa bütçelerinde açılacak 
hususî fasıllaja tahsisat kaydolunması hususun
daki teklif tetkik edilerek karşılığı Düyunu umu
miye bütçesinden temin edilmek surctile MilJî 
Müdafaa bütçesinin muhtelif fasıllarına nakledil-



sinesi evvelce kararİaşmış olan 720 ooo liradan 
350 000 lirasının bu fasıllardan indirilerek inti
habın yenilenmesi kararı dolayısile hâsıl.olan ih
tiyacı karşılamak üzere Büyük Millet Meclisi büt
çesinin aza tahsisatı ve muvakkat tazminat mad
delerine ilâvesi icib etmiştir. Fevkalâde mena-
biden elde edilecek varidatın iki buçuk milyon 
liradan fazla olduğu ve yukarıda bahsi geçen mu
amele dolayısile Millî Müdafaa münakalesinde 
husule gelen noksanlığı doldurmak üzere eksil
tilen 350 000 liranın bu kanunla istenen iki bu
çuk milyon liraya eklenmesinde bir mahzur ol
madığı alâkadar vekillerden alınan izahattan an
laşılmış olduğundan bu miktarın • (2 850 000) 
liraya çıkarılması muvafık bulunmuştur. Hususî 
fasıllara tahsisat kaydedilecek olan bu paranın 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek müdafaa 
hizmetlerine sarfı mcvzubabs olduğuna göre 
birinci maddenin son fıkrasının bu esas dairesin
de değiştirilmesi maksada daha uygun bulunmuş 

ve değişik oWa,k yazılan kamın layihası 
olarak sunulmuştur. 

Unıumi heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yükselt Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 
M. \yzkan Mükvrrem 

Kâ. Aza Aza 
Balıkesir Bursa Çorum 

Enver Dr. O. Kagraman Mustafa 
Aza Aza Aza 

Edirne Kayseri Manisa 
A. Hilmi M. Turgut 

Aza Aza Aza 
Tokat Yozgat Sivas 

S. Gonca #. Içöz Rasim, 
Aza Aza Aza 

Sivas 
Remzi Çiner 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde tah
sisat ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 ve 1935 senelerinde fev
kalâde membalardan elde edilecek varidattan 
2 500 000 liraya kadarı bir taraftan yukarıda 
yazılı seneler varidat bütçesinde hususî bir fas
la irad, diğer taraftan Millî Müdafaa bütçele
rinde açılacak hususî fasıllara tahsisat kaydolu
nur. Bu tahsisatın fasıllara tevzii İcra Vekilleri 
Heyeti kararı ile yapılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikına Maliye 
vekili memurdur. 

2-KII-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

1. tnönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın 
Da. V. H a . V . V. Mal. V. 

-Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat Agralı 
M f . V . # Na. V. I k . V . 

A. özmen Ali Afyon Celâl Bayar 
S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. Refik Saydun Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&tŞTİRİŞl 

Millî Müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde 
tahsisat ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1934 ve 1935 senelerinde fev
kalâde membalardan elde edilecek varidattan 
2 850 000 liraya kadan bir taraftan yukarıda 
yazılı seneler varidat bütçesinde hususî bir fas
la irad, diğer taraftan Millî Müdafaa bütçele
rinde mevcud veya açılacak hususî fasıllara tah
sisat kayid ve İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek müdafaa hizmetlerine sarfolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Maliye 
vekili memurdur. 

»e^< 
( S . Sayısı ; 44 ) 
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S, Sayısı: 28 
Zabitan ve Askerî memurların maaşatı haklondaki kanunun 
6 iner maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ye 

müdafaa ve Bütçe encümeeteri mazbataları (I IÛ94) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1881 

30-VI-19U 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1453 sayılı kanunun 6 ncı maddesini; 4a<J^n^l iHi Müdâfaa Vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 6-VI-934 de Yüksefi Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı tnucibesile birlikte Yüksek Huzurlarına stmuirnuıtur efendim. 
. Başvekil 

- *: İsmet 

lEşfoabı mucibe 

Muavin sınıflarda fırka ve livâ ^ kumandânlıldarı oîtnadıfmdan mezkûr sınıflara mensub mir
livalarla miralaylar barem üçüncü ve4)e|mci derece rn«aşlannı atmamakta ve terfileri halinde iki 
maaş derecesi birden yüks^lmektedirferi'Terak^iİeriymMf'dereceterine tevafuk etmek için bu 
srmfiann da fırka ve liva kumandatrrhğt rmiadil^mii^abul etmek z^rtıri görülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T: B. M. M. 
MilU Müdafaa encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 1/1094 

20' - XI - İM4 

Yüksek Reisliğie 

Başvekâletin 30 haziran 1934 tarihli ve 6/1881 
sayılı tezkeresine bağlı olarak encümenimize veri
len ve 1453 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin ta
dilini isteyen kanun lâyihası ve esbabı mucibesi 
eneümenimizce okunarak görüşüldü. 

Ordunun muavin sınıflarında bulunan mira
lay ve liva rütbesindeki zabitler muharib sını
fında bulunan emsalleri miralay ve livalar gibi 
1453 sayılı maaş kanununun 5 ve 3 ncü dereeeleri 
maaşını alamamakta ve bunların terfileri ihalin-

de maaşları iki derece (birden yükselmektedir. 
Bu düzensizliği düzeltmek için ordunun muavin 
sınıfları kadrolarında bulunan liva ve fırka ku
mandanlığı karşılığı makamlarına lâyihada yazı
lan şartlar dahilinde çıfetnlacak miralay ve liva 
rütbesindeki zabitlere emsalleri muharib sınıfta 
olanlar gibi ve onları geçmemek üzere muamele 
yapılması hakkındaki teklif yerinde görülmüş ve 
kanun lâyihası olduğu gibi kabul edilmiştir. Ar-
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zolunur. 
M M . En. Reisi 

Giresun 
İhsan 
Âza 

Cebelibereket 

' ' ' . . M. M. . 
Diyarbekir 

Kâzım 
Aza 
Kars 

* Kâ. 
Gümüşane 
Şevket 

Aza 
Kastamonu 

Aza 
Kars 
Faik 

Aza 
İstanbul 

Ali Sadettin .. 

Aza * 
Elâziz 

Fuad Ziya 
Aza 

Aza 
Elâziz 

Ahmed Saffet 
Aza 

Naci Muhittin A, Mza 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 21 
Esas No, 1/1094 

4 7 XII-1934 

Yüksek "Reisliğe 

Başvekâletin 30 haziran 19^4 tarih ve 6/1881 
sayılı tezkeresine bağlı olarak Yüksek Meclise 
sunulup Millî Müdafaa encümeni taraf mdan 
tetkik edildikten . sonra encümenimize verilen 
ve 1453 sayılı kanunun 6 nei maddesinin değiş
tirilmesine dair olan kanun lâyihası ile erbabı 
mıucihtesi ve Milli Müdafaa encümeninin mazba
tası Millî Müdafaa vekili Zekâi ve Maliye veküT 
Fuad hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Teadül kanununuu kaibui ettiği esaslara gö
re fırka kumandanlığı yapmamış olan mirliva
larla liva ıkumanjdanlığınıda. bulunmamış olan 
miralaylara baremin 3 ncü ve 5 nci etenece ma
aşları verilmemektedir. Muavin sınıflarda fırka 
ve liva kujmandanlığı kademesinin mevcut ol
maması bu sınıflarda ıbulunan zabitanın ayni 
rütbede kaldıkça mulharib sınıftaki emsalleri
nin istifacle «ittikleri maaş farkından müstefit 
olamamalarına ve terfileri halinde ise diğerlerin
den farklı olarak maaşlarının iki derece birden 
yükselmesine sefbeb olmaktadır. Birinci hal mıu-
avin sınıfta bulunan zabiıtlerin mağduriyetini 

muçi'b olduğu ıgiıbi ikinci vaziyet te teadül ka
nununun tatbikatında 'bir nıevi müsavatsızlık vü-
eude getirmektedir. Bu mahzurları izale etmek 

ve ordunun muavin sınıf kadrolarında ıbulunupta, 
evsaf ve şeraiti lâzimeyi hâiz olan mirliva ve 
miralayların fırka ve liva kumandanı muadili 
sayılarak onlar gibi muameleye tabi tutulmasını 
.temin 'eylemek maksadile yapılan ve Millî Mü
dafaa eneümeninee kabul edilen teklif encüıme-
nimizöe die muvafık görülmüştür. Umumî heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. ' 

R. v. 
İsparta 
M. Unsal 

M. M. Kâtip 
Bayazıt Balıkesir 
îhsan -- Enver 

Reis 
Burdlur 

M. $, Özkan 
Bursa Çorum Elâziz 

Dr, Galip Kagraman Mustafa H. Hilmi 
Manisa Mardin Kayseri 
Turgut R. Erten H. Hilmi 

Sivas Tokat Yozgat 
Rasim S. Genca S. îçöz 

(S. Sayısı : 28 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1453 numaralı kanunun 6 net maddesi-
nhı tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1453 numaralı kanunun al
tıncı maddesi aşağıda gösterildiği veçhile tadil 
edilmiştir: 

Zabitanda rütbe maaşa esastır. Ancak-fır
ka kumandanlığı yapmış olan mirlivalarla liva 
kumandanlığı yapmış olan miralaylar ve ka
nunu mahsusuna tevfikan kıdemli sıfatını iktı-
sab etmiş olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını 
alırlar. 

( Fırka kumandanlığı kıta kademesi olma
yan muavin sınıf mirlivalarından ehliyet ve ik
tidarları sicillen musaddak olanlar usulü mev-
zuasma tevfikan fırka kumandanı mirliva mu
adili addedilerek baremin 3 ncü derece maaşı
nı alırlar. Liva kumandanlığı kıta kademesi ol
mayan muavin sınıf miralaylarından miralay 
ilâ mirliva kadrolarında müstahdem olup ehli
yet ve iktidarları sicillen musaddak olanlar da 
usulü mevzuasma tevfikan liva kumandanı mi
ralay muadili addedilerek baremin beşinci dere
ce maaşını alırlar ). 

Zabitan ve askerî memurlar için vekâletten 
dolayı maaş usulü cari değildir. Ancak vazi-
fei asliyesinden maada bir muallimlik deruhde 
eden zabitan ve askerî memurlar Devlet memur
ları maaşatmm tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunun 5 nci maddesine tabidirler. 

HADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya MilH Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

6-VI-1934 
Bş. V. 

îsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mî. V. 
Hikmet 

S. î. M. V. 
Dr. 'Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

G. t. V. 
Ali Bana 

M. M. V. 
Zekâi 
Mal. V. 
Fuat 
Ik. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 

4 ^ > 
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S. Sayısı: 29 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 123 üncü madde-
sile 15436 sayılı nizamnamenin 28 net maddesi hükümleri 
arasındaki mübayenetin halli hakkında 3/443 numaralı Baş
vekâlet tezkeresile hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında 1/389 numaralı kanun 

lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 123 ncü maddesile 15436 sayılı nizamnamenin 28 nci 
maddesi hükümleri arasındaki mübayenetin halli hakkındaki 3/443 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 7 IV-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1070 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 123 ücü maddesiyle 15436 sayılı nizamnamenin 
28 nci maddesi hükümleri arasındaki mübayenetin halli hakkında Adliye vekilliğinden 
yazılan 21-HI- 034 tarih ve 82/6 sayılı tezkere sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin teşkilâtı esasiye kanununun 52 nci maddesine göre halline ve sonunun bildirilmesine 
müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye vekilliğinin 21 - III - 1934 tarih ve İlk. İş. M. 82/6 sayılı tezkeresi suretidir 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 123 ncü maddesine göre tebliğ yapılacak kimse ikamet
gâhım diğer bir şehre nakledip mahkemenin bulunduğu mahalde ikametgâh tayin etmemiş ve yeni ika
metgâhı meçhul bulunmuş olduğu takdirde mübaşir tarafından tebliğ olunacak evrakın bir nüshası
nın evelki ikametgâhının bulunduğu mahalle muhtarına verilmesi ve diğerinin mahkeme divanhane-
'sino yapıştırılması lâzımgeldiği halde belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
lâğvi hakkındaki 2295 numaralı kanunun ikinci maddesine tevfikan tanzim olunan 15436 numaralı 
nizamnamenin 28 nci maddesinde tebliğin icrası sırasında mübaşir tebliğ yapılacak kimsenin ika
metgâhını değiştirdiğini anlar ve yeni ikametgâhı meçhul bulunursa bu ciheti zabıtaya şerh ve tas
dik ettirerek evrakı mahkemeye iade eder denilmiş olmasına binaen tatbikatta yapılacak muamelede 
tereddüd edildiği anlaşılmaktadır. 

İkametgâhını değiştiren kimsenin yeni ikametgâhı meçhul bulunduğu surette mübaşir tarafından 
bıı cihet zabıtaya şerh ve tasdik ettirilerek tebliğ olunacak . evrakın mahkemeye iade olunacağına 
dair nizamnamenin 28 nci maddesi hükmü bu kabil hallerde tebliğ evrakının bir nüshasının muhtara 
verileceğine dair olan hukuk usulü muhakemeleri kanununun 123 ncü maddesi ikinci fıkrası hük
müne mübayindir. 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde kaldırılan muhtar ve ihtiyar heyetlerine muhtelif kanun ve ni
zamnamelerle verilmiş olan vazife ve salâhiyetleri devren görecek merci ve makamları tayin etmesi 
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ve yeni hüküm ihtiva eylememesi lâzımgelen nizamnameye, hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
zikri geçen maddesini değiştirecek mahiyette yeni hüküm konulması doğru olmayacağına ve ibu cihet 
nizamnamenin mütalea için proje halinde tevdii sırasında mütaleaten dermeyan edilmiş olmasına 
rağmen kanun hükmüne tevfik edilmediği 'görülmesine binaen bu muıbayenetin halli için teşkilâtı 
esasiye kanununun 52 nci maddesi mucibince keyfiyetiu B. M. Meclisine arzı esbabının istikmaline 
müsaade buyurulması rica olunur efendim. 

Adliye vekili 
Ş. Saraçoğlu 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 1/389 numaralı kanun 
lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 1 - Yİ - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/1520 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hukuk usulü (muhakemeleri kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında Adliye vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 31 -V -1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun layihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınrn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekâlet vekili 
İ)r. Refik 

Ksbabı mucibe f 

Hukuk usulü <mııhakemeleri kanununun bazı hükümleri tatbikatta müşkülât tevlit etmekte1, ve 
bu yüzden bir çok şikâyet vukua gelmekte olduğundan kanunen ifc'ası lâzımgelen bazı merasimi 
basit ve amelî bir şekle ifrağ ile davaların sürat ve suhuletle rüyet ve intacını temin ve ihtiyacı 
tatmin edebilecek bir şekilde ve esaslara rauhalifdüştneyecek bir tarz ve surette müstacel en bazı 
maddelerin tadil ve ıslahına lüzum görülmüştür. 

İleride mahkemeler teşkilâtının alacağı şekle göre mezkûr kanunun esaslı bir surette "adili 
cihetine gidilecek isede arzedilen bazı hükümlerin şimdilik tetkikile bu günkü ihtiyaçların lüzum 
gösterdiği şekilde tadilini mutazammın olan bu lâyiha vücude getirildi. 

Lâyiha: Madde - 1 
Kanun: Madde - 8 
Kanunun bir maddesi vardır ki, esasen mahkemelerin teşkili kanununa derci icap ederken 

usulde yer bulmuş ve asliye mahkeme]erile sulh mahkemelerinin vazifelerini ayırmak hususunda 
elyevım yegâne mesnedi teşkil etmekte bulunmuştur. O da 8 inci maddedir. Teşkilât .hakkında ih
zar edilmekte olan lâyihada vazifelerin tefrikine müteallik olan bu hükmün gergi gibi tevsi ve 
inik al ve usulden teşkilât kanununa nakledilmesi tabiî isede şimdiden aşağıda beyan edilen iki ne

vi davanın nazara alınmasına lüzum görülmüştür. Bunlardan biri kanunu medeninin seksen seki
zinci maddesinin ikinci fıkrasında yazdı evlenmeğe müsaade keyfiyeti diğeri de yine mezkûr ka
nunun üç. yüz on beş ve üç yüz on altıncı maddelerinde bahsedilen ve usul, füru ve kardaşlar 
arasında cereyan eden nafakaya müteallik taleplerdir. Birinin sadeliği ve basmışız müracaatlerden 
bulunması, diğerinin ise nafakaya muhtaç kimseler tarafından vukuu itibarile bunların asliye mah-

( S. Sayısı : 29 ) 
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kemelerinde cari merasime tahammülleri olmadığı halde kanunda sarahat bulunmamasından dolayı 
elyevm sulh mahkemelerinde bakılmayrp rüyetleri asliye mahkemelerinin vezaifi cümlesinden madul, 
bulunmak lâzımgelmektedir. Haddi zatinde basit ve müstacel olan bu işlerle asliye mahkemeleri
nin işgal ve alâkadarlarına fazla merasim ve külfet tahmil olunması muvafık olmayacağı ve bu
nunla ıberaber sulh mahkemelerince- niyetlerinin kanunî sarahate mütevakkıf bulunduğu düşünül
düğünden mezkûr sekizinci maddede bu noktadan icap eden tadilin şekli lâyihanın birinci madde
sini teşkil etmiştir. 

Lâyiha: Madde - 2 
Kanun: Madde - 16 -, . 
Türkiye dahilinde malûm ikametgâhları olmayanlar aleyhindeki ayin ve alacak davalarının rü-

yeti hangi mahkemenin salâhiyeti dahilinde olduğundan bahseden on altıncı madde o gibilerin 
Türkiyede mesken, mal ve teminat gibi alâkaları ıbulunmaması ihtimalinden sakit olup bu halde 
salahiyetli mahkemenin tayini tereddüdü mucip olabileceğinden bu takdirde müddeinin ikametgâhı 
mahkemesinin davayı rüyete salââhiyetli olacağı açık surette ifade olunmuştur. 

Lâyiha: Madde - 3 
Kanun: Madde - 32 
Hâkimin davaya bakmaktan istinkâfına karşı itirazın müddeti ve ne suretle tetkik edileceği ka

nunda gösterilmediğinden ve sebepsiz istinkâflardan şikâyet olunageldiğinden hâkimin istinkâfına 
karşı taraflardan her birinin ıbu baptaki müzekkerenin tebliği tarihinden üç gün içinde itirazda 
bulunabileceği ve bu takdirde keyfiyetin reddi hâkim hakkındaki usul dairesinde ait olduğu mah
kemece tetkik edileceği 32 nci maddenin sonuna ilâve edilen bir fıkrada tasrih olundu. 

Lâyiha: Madde - 4 
Kanun: Madde - 33 
Reddi hâkim taleplerinin bazı hallerde mafevk mahkemesince tetkiki ayni mahiyetteki talep

lerin mercii hakkında bir fark tesis etmek itibarile doğru olmadığı gibi mahiyetine göre ayni 
derecede tetkik edilmek lâzımgeldiğinden bir asliye mahkemesinin ret talebini tetkik için teşek
kül edememesi takdirinde tetkikin en yakın asliye mahkemesine ifa ettirilmesi kabul ve otuz üçüncü 
madde o suretle ıslah edilmiştir. 

Lâyiha: Madde 5 
Kanun: adde - 36 
Ret sebebinin mevcudiyetini hâkim dahi tasdik edip ktinkâfta bulunduğu ve taraflar da bu 

hususta müttefik bulundukları takdirde artık ıbu bapta tetkikat icrasile bir karar verilmesine lü
zum kalmayacağından otuz altıncı maddeye buna dair bir frkra ilâve olundu. 

Lâyiha : Madde - 6 
Kanun : Madde -176 
Yüz yetmiş altıncı maddenin meri metninden şifahî veya basit usulü muhakemelere tâbi olan 

işlerin tatil mahkemeleri tarafından rüyet edilebilmesi ayrıca müstaceliyet kararma mütevakkıf 
olduğu ve adi usulde görülen davalar müstacel dahi olsa tatil devresinde rüyet edilemeyeceği 
manası çıkarılmaktadır. Halbuki şifahî usulü muhakemeye tâbi mevat için başkaca müstaceliyet 
kaydı aranmak lâzım gelmeyeceği gibi adi usule tâbi işler arasında da müstacel mahiyette olan
lar bulunabileceğinden mezkûr madde o gibi dava ve muamelelerin tatil zamanında ifayi vazife 
eden mahkemeler tarafından görülebileceği vazihan anlaşıalcak surette tadil olundu. 

Lâyiha : Madde - 7 
Kanun : Madde - 181 
Asliye mahkemelerine arzedilen davalar arasında nisbeten sade olanları mevcut olup bunların 

kanundaki katî sarahat icabı olarak tahkikat hâkimine havalesi muameleleri uzatmakta ve davaların 
rüyetini geciktirmekte olduğundan çok şikâyet edilmesine mebni azadan birinin tahkikata memur 
edilmesi lüzumlu hallerde mahkeme reisinin tensibine veya heyet kararına mütevakkıf tutmak su-
retile bu baptaki şikâyetlerin önüne geçilmek ciheti düşünülmüştür. 

( S . Sayısı : 29) , " 
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Lâyiha : Madde - 8 
Kanun : Madde - 236 
Ticaret kanununun altı yüz seksen üçüncü maddesinde ikrarın tecezzi kaıbuİ etmemesi kaidesini 

vazetmiş olduğu halde diğer kanunlarımızda bu kaide tasrih edilmediğinden ve ticaret kanunu
nun ibaresi de ikrara mukarin defilerin ikrarı mutazammm ibareden madut olduğu noktasında 
lüzumu kadar vazih olmadığından tatbikatta ve hususile ticarî olmayan hâdiselerde içtihatlar iki
ye ayrılmıştır. Hukukî ve ticarî maddelere müteallik hüküm ve içtihatta birlik ve istikrar temin edil
mesi lâzım olduğu gibi meselâ davacının müddeialeyhe bir mal verdiği hakkında müddeialeyhin ,#• 
gerçi o mali almış ise de semenini ödemiş olduğu yolundaki mürekkep ikrarından başka bir de
lil olmadığı halde müddeilayehin malı aldığını mutazammm ifadesi parayı ödediği yolundaki kıs
mından tecrit ve bu kısım bir defi addedilerek bunun ispatile mükellef tutulması haksız netice
ler tevlit edebileceğinden ve hukuk usulü muhakemeleri kanunu eskiden olduğu gibi hasılı da
vayı inkâra müsait bulunmadığından mezkûr kaidenin kaıbulile işbu maddeye ilâvesi muktazi görül 
muştur. Bundan sonraki maddede görüleceği üzere hâkimin delilleri istimaa başlamazdan ev
vel iki tarafa iddia ve müdafaalarının hakikate muhalif olmadığına dair yemin teklif edebilmesi 
usulü kabul ve teklif edilmekte bulunmuş olmasına göre ikrarın tecezzi ettirilmemesi esasını ka
nuna ithal etmek bir kat daha zaruret haline gelmiştir. Çünkü yemin teklifine dair vazedilmek 
istenilen bu yeni usul ile ikrarın tecezzi ettirilmesi usulü birbirile telif olunamaz. 

Lâyiha : Madde - 9 
Kanun : M a d d e - 238 
Tarafların mahkeme huzurunda hakikate muhalif ve hasmın izrarma müsait ifadede bulunmala

rını yemine müterettip kanunî neticelerin tehdidi altında menetmek hem hukukî, hem ahlâkî büyük 
faideler temin edeceğinden ve bu usul tatbik edildiği bazı yerlerde iyi neticeler vermiş olduğundan 
kanunumuzun iki yüz otuz sekizinci maddesine o yolda bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Lâyiha : Madde - 10 
Kanun : Madde - 337 
Mahkemelerce muhtelif şekillerde tatbik edile gelen bu maddenin bu şekil dairesinde tevzini mü

nasip görülmüştür. 
Lâyiha: Madde - 1 1 
Kanun: Madde - 356 
238 inci maddenin son fıkrasında delillerin ikamesinden evvel iki tarafa iddia veya müdafaaları

nın hakikata muhalif olmadığına dair yemin teklifine dair vazolunan esasın tereddüt ve iltibasa ma
hal kalmamak üzere işbu fıkra ile mahfuz olduğunun tasrihi münasip görülmüştür. 

Lâyiha: Madde - 1 2 
Kanun: Madde -376 ilâ 397 
Bizdeki sulh mahkemelerine mukabil îsviçrede iki nevi mahkeme meveut bulunmasından dolayı 

şifahî usulü muhakemeye mütedair hükümlerden başka ahkâmı mahsusa vazolunmuş ve bu hüküm
ler kanunumuza 376, 394, 395, 396, 397 nci maddeler halinde geçmiş bulunuyor. Bu yüzden şifahî 
usulü muhakemeye müteallik hükümlerle sulh hâkimlerinin kararlarına müteallik olan faslın madde
leri teşevvüş ve iltibası mucip olmasına binaen mezkûr maddelerin ilgasına lüzum görülmüştür. i 

Lâyiha: Madde - 1 3 
Kanun: Madde -377 
401, 402 inci maddelere tevfikan gıyap kararını refettirmemiş olan taraf bir daha muhakemeye ka

bul olunamayacağına göre muhtelif .içtihatlara mahal kalmamak üzere hakkında tahkikat hâkimi tara
fından gıyap kararı verilmiş olup ta bu kararı ref ettirmemiş olan tarafın şifahî muhakeme için davet 
olunmayacağının tasrihi muvafık görülmüştür. 

Lâyiha: Madde - 1 4 
Kanun: Madde - 392 
Karar suretlerinin heyetçe imzası müşkülâtı mucip ve ilâmların süratle tebliğine mâni olmakta ve 
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ha£ç verilmeden karar suretlerinin başkâtip tarafından makbuz mukabilinde tebliği muamelenin 
teşevvüşünü istilzam eylemekte bulunmuş olduğundan suretlerin yalnız hâkim veya mahkeme reisi 
tarafından înıza ve mahkeme mühürile mühürlendikten ve taraflarca harcı verildikten sonra ta
raflara tebliği hal ve maslahata ve ötedenıberi teessüs eden itiyada muvafrk görülmüştür. 

Lâyiha: Madde - 15 
Kanun: Madde - 393 
Müddetlerin kendisine ilâm tebliğ olunan taraf gibi tebliğ ettiren taraf hakkında da tebliğ tari

hinden başlaması sade ve amelî bir usul olup kanunun yüz altmış beşinci maddesinde de bu esas ka
imi edilmiş bulunduğundan üç yüz doksan üçüncü madde dahi o suretle tadil olunmuştur. 

Lâyiha: Madde - 16 ilâ 27 ' 
Kanun: Madde - 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 411. 
Kanunun, maksadı ifade edeeek şekilde kaleme alınamamış ve bu sebeple tatbikatta muhtelif iç

tihatlara yol açmış olan fasıllarından biri de gıyap faslıdır. Onun için bu faslrn, ibarelerindeki ipham 
ve tereddüt ve ihtilâfları mucip olmuş olan bütün maddeleri yeniden açık bir surette kaleme alın
mıştır. 

Lâyiha: Madde - 28 
Kanun : Madde - 435 
Kanunun 435 inci maddesinde temyiz arzuhaline derci lâzımgelen hususlar beyan edildikten son

ra son fıkra olarak arzuhal mezkûr şartları cami olmasa bile reddolunmayıp tetkikatı lâzime icra 
oluaması lüzumu gösterilmek suretile şart ve lüzumu hakkındaki hüküm nakzedilmiş, âdeta hiçe 
indirilmiş bulunuyor. . , . 

Temyiz arzuhallerinin kanun dairesinde tanzim edilmesini ve lüzumsuz temyizlere meydan bırakıl-
-jçaamasmı temin etmek için, temyiz sebeplerinin bir hafta'içinde verilecek lâyiha ile beyan edilebil-
'BK^i yolundaki cevaz ipka olunmakla beraber arzuhalde münderiç olmayan cihetlerin bir hafta için-
*de$a,yiha ile de ikmal edilmemesi halinde temyiz arzuhalinin reddolunması esası kabul ve bu sebeple 
*bu maddede lâzımgelen tadil yapıldığı gibi temyiz edilen ilâm suretinin arzuhale raptı lüzumuna dair 
[bir kayıt dahi ilâve olunmuştur. . , 

Lâyiha: ;Madde-29 • 
Kanun: Madde-438 

ı-Bin lirayı mütecaviz davaların temyizinde murafaa talep olunabilmesi temyiz dairelerinde tet-
vkikatın gecikmesini ve bazı dairelerde beş altı ay sonra murafaa günü tayinini mucip olmaktadır. 
T Paranın bu günkü vaziyeti nazara alınarak bu haddin 2 500 liraya çıkarılması münasip görülmüş ve 
-!438 inci madde o suretle tadil edilmiştir. 

i Diğer, taraftan mezkûr 438 inci maddenin bu günkü metninden bazılarınca tashihi kararın yalnız 
t tâdil ve -; tashih suretile vaki olan tasdik kararlarına karşı yapılabileceği gibi bir mâna istihraç edil-
\mekte •vöMuğpn,<l%n :44p mcı maddede yazılı sebeplerin mevcudiyeti halinde tasdik, nakız ve reddi 
mutazammın bütün »kararlara karşı tashihi kararın caiz olduğunu daha açık surette ifade ve maddeyi 
o yolda tadil cihetine gidildi. 

Layiha: Madde - 30 
Kanun: Madde 458 
4o8 inci maddenin son fıkrasında zikri geçen madde rakamlarında yanlışlık olduğundan ^4ou; 

yerine (451) suretinde tashih olunmuştur. 
Lâyiha: Madde - 31 

Kanun: Madde- 473 
Kanunun 473 üncü maddesinde şifahî usulü muhakemenin kanunun tasrih ettiği hallerde asliye 

mahkemelerinde dahi cereyan edeceği gösterilmiş ise de bu haller tasrih edilmediğinden ve senede 
müstenit alacak davalarile küçüğün mezun kılınmasında ve nişanın bozulmasından mütevellit talep
lerle velayeti istimal hakkına ve vesayetten itizar ile vasiye itirazda ve vasinin azline müteallik 
işlerde ve haksız fiillerden ve hizmet akitlerinden doğup bin lirayı geçmeyen ihtilâflarda uzur 
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boylu lâyihalardan sarfı: nazar edilebileceği düşünüldüğünden zikrolunan hususlarda davacının ta
lebi halinde asliye mahkemelerince de şifahî usulü muhakemenin tafcbikına cevaz gösterilmiştir. 

Lâyiha : Madde - 32 
Kanun : Madde - 474 
Aisliye mahkemelerince şifahî usulü muhakemeye tâbi tutulması leuviz edilen davaların sulh 

mahkemelerine ait hususlardan farklı olduğu nazara alınmış ve o gibi davaların arzuhalle ikamesi 
ve arzuhale vesikaların raptedilmesi ve müddeialeyh tarafından da yazı ile cevap verilip istinat 
edilen vesikaların birlikte ibrazı lüzumuna dair 474 üncü maddeye bir fıkra ilâve olundu. 

Lâyiha : Madde - 33 
Eanun : Madde 489 
Sulh hâkiminin kararını yazıp mahkeme kalemine vermesi ve kalemden taraflara tevdii müş

külâtı mucip olduğundan hâkimin kararı hazır olmadığı halde yazıp tefhim etmek üzere başka bir 
gün tayin etmesi daha münasip görülmüş ve 489 uncu madde bu dairede tadil olunmuştur. 

Lâyiha : Madde - 34 
Kanun : Madde - 490 
Kararın hazır olan tarafa tefhim ve gaibe ise asliye mahkemelerinde olduğu gibi hükmün neti

cesi başkâtip tarafından ihbar olunması ve müddetlerin tefhim veya ihbar tarihinden başlaması 
ilâmın iki tarafa (kalemden verilmesindeki külfet ve müşkülâtı izale edeceğinden sulh mahkemele
rinde de bu usulün tatbiki münasip görülmüş ve 490 inci maddede bu maksatla lâzım gelen tadil 
yapılmıştır. 

Lâyiha : Madde - 35 
Kanun : Madde - 507 
Basit usulü muhakeme, haklarındaki- hüküm kaziyei muhkeme teşkil etmemek ve icabında fesih 

ve tadil olunabilmek üzere rüyet edilen davalara mahsus ıbir usul iken kanunda senedi resmiye 
müstenit davalar da 507 nci maddenin (A) bendine ithal edilmiş bulunuyor. Resmî, gayriresmî se
nede müstenit alacak davaları için asliye mahkemelerince de davacının talebi halinde şifahî usulü 
muhakemenin tatbiki kabul edilmiş ve resmî senede müstenit davaların basit usulü muhakemeye tâ
bi tutulması caiz görülememiş olduğundan ve diğer taraftan yedin ref ve iadesi davaları esas hak
kında kaziyei muhkeme teşkil etmeyip tasarruf ve mülkiyetin esası ayrıca halledilmek sur etile iptal 
ve tadili kabul ettiğinden mezkûr bentten senedi resmiye müstenit davalar çıkarılıp yerine 
yedin ref ve iadesi davalarının derci münasip görüldü. 

Lâyiha: Madde - 36. 
Kanun: Madde - 531 
Hakemler vazifeye ve kararı imzaya icbar edilemeyip bazen bir hakemin fikrine uygun bulma

dığı kararı imzadan ve muhalefet şerhini' yazmaktan imtina ettiği, hatta hüküm için 529 uncu mad
dede yazılı altı ay müddeti bir takım teallüllerle geçirttiği vaki ve şikâyetleri mucip olduğundan 
hakem kararlarının muteber olması için kararı veren ekseriyetin imzası kâfi görülmüş, ancak akal-
liyetin celselere ve rey vermeğe, davet edilmiş olması şart kılınmıştır. 

Lâyiha: Madde - 37 
Kanun: Madde - 536 
Müddetinde temyiz edilmeyen hakem karjarları mahkemenin tasdikına muhtaç olmayıp katileş-

miş olacağından ve 536 nci madde mahkemece yalnız bu cihetin ve kararın tenfizi lüzumunun karar
name altma şerh ve ayrıca dereedileceği yolunda ıslah edildi. 

Lâyiha: Madde - 38 
Kanun: Madde 547 
Temhir usulünün sebebi defter tutmağa vaktin müsaadesizliğinden ibaret olup temhir edilen eş

yanın defteri sonradan tutulacağına göre acele vaki olan temhir muamelesinde mühür altına alınan 
eşyanın hulâsatan tarifine lüzum göstermek kanunun maksadına uygun olmayıp bu suretle tarifi 
icap eden eşya ancak bazı hususiyetlerinden dolayı (mühürlenmesine imkân bulunmayanlardan iba
ret olduğu halde 547 nci maddenin beş numaralı bendinde (Mühür altına alınmayan) denecekken, 
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zühul eseri olarak (Mühür altına alınan) denilmiş bulunduğundan mezkûr maddenin de maksat dai
resinde tashihi lâzımgeldi. 

Lâyiha: Madde - 39 
Kanun: Madde - 563 
Taksime müteallik muhakemelerde gıyap kararını refettirmemiş olan gaip, diğer davalardan 

müstesna olarak, mahkemeye geldiği takdirde muhakemeye kabul olunursa da davet olunmaz. 563 
üncü maddedeki (Muhakemeden hariç tutulmaz) kaydı bu manada ise de vazih olmadığından tadil
de o suretle tavzihi münasip görülmüştür. 

Lâyiha: Madde - 40 
Kanun: Madde - 564 
Taksim davalarında dahi gaip, hakkındaki gıyap kararının refini istedikten sonra yeniden te-

gayyüp ederse kendisine gyap kararmın tebliğine lüzumu yoktur. Kanunun'564 üncü maddesinde 
ifade edilmek istenilen bu hüküm gıyap faslmdaki tadillere uygun bir şekilde bir kat daha tavzih 
edilmiştir. 

Yukarıda, arzedilen hususlar dairesinde vücude getirilmiş olan lâyiha yüksek huzurunuza takdim 
kılınmıştır efendim. 

Adliye encümeni mazbatası 

* T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 10 
Esas No. 1/389,3/443 

5-XII-1934 

Yüksek Başkanlığa 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun bazı 
ımaddelerinin değiştirilmesi hakkında Adliye 
bakanlığınca hazırlanarak Başvekilliğin l-VT-1932 
tarih ve 6/1520 sayılı yazısı ile Büyük Meclise 
sunulup encümenimize verilen kanun lâyihası 
Adliye baikanı ve Hukuk işleri umum müdürü 
bulundukları halde okunarak görüşüldü: 

Bu lâyiha Meclise sunulduktan sonra adliye 
teşkilâtı hakkında hazırlanan bir kanun lâyiha
sı dolayısile hukuk usulü ' muhakemeleri için 
yeni baştan bir lâyiha yapılıp gönderilmişti. 

Adliye teşkilâtı lâyihası encümence görüşü
lüp kararlaşmadan hâkimler kanunu lâyihası öne 
alınıp encümen tarafından görüşülmesi biti
rilerek Umumî heyete arzediltmiş ve geçen top
lantı yılında onaylandıktan sonra kanun halini 
almış ve teşkilât işi hâkimler kanununun tatbiki
nin neticesine bırakılmıştı. Hukuk usulü muha
kemeleri kanunu ise Adliye teşkilâtı ile alâkalı 
olduğundan o kanunu yeni baştan değiştiren lâ
yiha da bu alâka bakımından encümence tetkiki 
geri kalmıştı. 

Bu sebeplerle geri bırakılan lâyihaların gö

rüşülmesi işi oldukça uzun süreceğinden ve hal
buki hukuk işlerindeki muhakeme usullerinde 
tatbikatın verdiği tecrübeye dayanan ihtiyaç ve 
şikâyetlerin ortadan acele kaldırılması lâzımgel-
diğinden bakanlıkla encümenin düşünce birliği 
olarak kanunun bazı maddelerini değiştiren 
lâyihanın hemen tetkikına karar verilmiştir. 

(42) madde olarak hazırlanmış olan lâyiha
nın en acele ihtiyaçları karşılayacak olan (16) 
maddesinde değişiklikler yapılmış ve (4) mad
delik kanunun fasıllarından bir kısmı kaldırıl
mak suretile bu lâyiha tertib olunmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesinde yukarıda yazı
lı (16) maddenin değişik şekli asıl kanunun hiza
larında numaraları gösterilen maddeleri yerine 
konduğu işaret olunmuş ve bununla tatbikatta 
yeni değişen maddeler eski numaralarını muha
faza etmiştir. 

Değiştirilen maddeler için encümenin mucip 
sebepleri, aşağıda madde numaraları gösterile
rek yazılmıştır: 

Madde 8 — Sulh hâkimlerinin kıymet ve 
miktar noktasından vazifelerini tayin eden esasta 
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•bir değişiklik yapılmamış ancak tesis ve iflâsın 
hususiyet ve ehemmiyetleri itibarile asliye -mah
kemelerinde görülmeleri güvenç vereceğinden bu 
işler miktar ve kıymetleri ne olursa olsun sulh 
mahkemelerinin vazifeleri dışında bırakılmıştır. 

Bundan başka maddeye kanunu medeninin 
315 nci maddesinde gösterilen ve acele olmak 
yönünden usulü ımjuhakenıenin yol ve yordamla
rına uydurulması alâkalılar için ağır olan na
faka işleri sulh hâkimleri vazifesi arasına kon
muştur. 

Bu fıkranın konması sırasında encümence 
yapılan görüşmede, karı, koca arasında gerek ev
lilik birliğini korumak sebebi ile sulh hâkimin
den istenecek tedbirler ve gerek boşanma davası 
açılarak bu davanın görüldüğü şurada istenecek 
nafaka ve boşanma kararı ile birlikte kanunda 
yazılı müddet için hükmolunacak nafakanın 
vazife noktasından asliye mahkemelerinde kalma
sı doğru görülmüş ve bunlarda değişikliğe ma
hal bulunmamış olduğundan sulh hâkiminin bak
ması muvafık olan. nafaka işi için kanunu mede
ninin (315) nci maddesi bu lâyihada kaydolun-
muştur. 

Evlenmeye izin verme işinin acele ve sade
liği noktasından Sulh mahkemelerince görül-
ınıeısi faydalı sayılmıştır. 

Kiralanan yerlerin tahliyesi için usulü mu
hakemeden sonra değiştirilen icra ve iflâs ka
nununa konmuş olan konturatolu kiralamala
rın tahliyesine dair olan hükümlerin mahfuz 
olduğu maddede işaret edilmiştir. Bundan baş
ka tahliye İşlerinin yine Sulh mahkemelerince 
görülmesi salâhiyeti maddede bırakılmıştır. 

Madde 67 —• Taraflardan herhangisinin vc-
ıkili olanların bu sıfatlarını gösteren tasdikli 
vekâletnamelerinin eldeki kanunda sonradan 
verilebileceğine dair olan müsaadenin tatbikat
ta 'kötülüğe yol açtığı anlaşıldığından muha
kemenin yürütülmesi için ilk celsede vekil ta
rafından vekâletnamen in mahkemeye verilmesi 
uygun görülerek madde o yolda değiştirilmiştir. 

Madde 123 — Belediye teşkilâtı olan yerler
de muhtarlıkların (2295) numaralı kanunla 
kaldırılmış olmasından eldeki kanunun bu 
maddesinde muhtarlara .verilen vazifelerin be
lediyeye verilmesi mtfksadile değişiklik yapıl
mıştır. 

Madde 17 fi — Mahkemeler, tatil zamanında 
ihtiyatî tedbirler ve kanunda şifahî veya ba-

( S. Sa 

sit muhakeme usuUerile yürütülmesi yazılın 
olan veya mahkemelerce acele görülmesi karar
laştırılan davalarla haşka işlere bakılması icab 
edenken maddenin yazılış tarzından (acele) 
kaydi hepsi için şart olduğu anlaşıldığından 
ve halbuki acele işlerin ıbaşlıbaşına tatil zama
nında da bakılacak işlerden bulunması hasebi]e 
madde maksadı açık olarak anlatacak tarzda ya
zılmıştır. 

Madde 181 — Eldeki kanun, asliye mahke
melerinde açılacak davaların (bir tahkikat ve bir
de mıiihakeme -safsatandan geçirilerek hükme 
bağlanmasını göstermektedir. Halbuki toplu ha
kimli mahkemeler bir kaç yerdedir. Diğerlerinde 
tek hâkim vardır. Bir hâkimin bir işi bir defa 
tahkikat hâkimi ve bir defa da hâkimi sıfatile 
tetkik etmesi lüzumsuz olduğu kadar işi uzattığı 
meydanda olduğu gibi toplu hâkimle kurulmuş 
olan mahkemelerde de işin uzamasına ve haksız 
yollara sapmak isteyenlere fırsat yerdiğine ve 
tahkikat bitip iş mahkemeye geçtikten ^sonra 
bile görüş farkı ve saire gibi bir çok sebeplerle 
işin adeta yeni baştan tetkika girişilmasine tat
bikatta tesadüf edilmiş olmasına metali bu yol
da ileri sürülen haklı şikâyet ve sızıltıları kal
dırmak için tek hakimli mahkemelerde tahkikat 
ve muhakeme safhasının ayrılmayacağı esası 
kabul olunmuş ve toplu hakimli mahkemelerde 
muhakemeden evvel pürüzlü ve tahkika lüzum 
olduğu mahkeme heyetince kararlaştırılan işler 
için azadan birinin tahkikata memur edilmesi 
salâhiyeti verilmiştir. 

Bu değişikliğe göre asliye mahkemelerinde! 
davaların lâyiha ve yazı tebliğ surotile yapılma
sı esası muhafaza edildiğinden eldeki kanunda 
tahkikat sırasında tahkikat hâkimlerinin salâ
hiyetinin bundan sonra nerelere verildiği bu 
maddede gösterilmiştir. 

Madde 234 — Îsticvab için çağırılan tara
fın gelmemesi üzerine kendisine bir davetiye 
tebliğ olunması ve onda gelmediği ve eevab ver
mediği halde kanunî neticelerin yazılması bu 
maddede gösterilmiştir. 

îsticvab olunacak taraf hazır ise tefhim su-
retile bu neticelerin- bildirilmesi kendiliğinden 
anlaşılır bir şey olmakla usulî bir kaide olarak 
kanunda yazdması fazla görülmüş ve birinci 
fıkra ile de tebliğin tekrarlanmasının önüne ge
çilmiş ve madde ona göre kaleme alınmıştır. 

Madde 337 —• Yemin verilen taraf gelmez-
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se yeminden kaçmış ve yalnız yemin verilen va
kıanın mahkemece sabit olmuş sayılması lâ-
zımgelirken eldeki kanunda davaya sabit naza-
rile bakılacağı yazılı olmasından ve bu hükanün 
ise tatbikatta yanlrşlık ve haksızlığa sebeb oldu
ğu anlaşıldığından madde hukukî esasa uygun 
bir tarzda değiştirilmiştir. 

Bir de dava açıldıktan sonra gıyab kararı 
verilerek mahkemeye kabul olunmaması icab 
eden tarafın, hasmının ileri sürdüğü deliller 
usulüne" göre mahkemece hükme esas olacak ma
hiyette görülmediği takdirde iddia veya müda
faayı reddedeceğine ve bu hal zarara sebeb ola
cağına nazaran gaip hasma yemin verebilmek 
hakkının tanınması adalete daha uygun olacağı 
düşüneesile yalnız yemin için gaibin davet olun
ması hakkında bir hüküm konmuştur. 

Ekseriyetle kabul olunan bu hüküm için da
vet edilen gaibin ancak yemini kabul veya redde
debileceğini ve başkaca bir defi veya iddiada 
bulunamayacağı da maddede gösterilmiştir. 

Kanunun müzakeresinde Adliye bakanlığı na
mına hazır bulunan Hukuk işleri umum müdürü 
bu maddenin Hükümetin teklifi veçhile kabulü 
muvafık olacağım ısrarla boyan eylemiş ise de 
ekseriyetle kabul olunan şeklin muvafık olaca
ğına encümen karar vermiştir. 

398 nci madde (cevapname göndermediği) 
kaydı aslında yoktur. Bu maddenin tayymı 
Adliye bakanlığı teklif etmiş ve cevapnamıo gön-
dermeyenler hakkında 198 ve 214 neü maddeler
de esasen hüküm mevcud olduğunu sebeb olarak 
göstermiştir. 

Encümence (411) nci maddenin (C) fıkrası 
mevcud olmasına göre bu kaydin kalkması mu
vafık görülmediğinden bu teklif kabul olunma
mıştır. 

Madde 400 — Eldeki kanunda gıyab kararı
nın gaibe beş gün içinde tebliği yazılı bulunma
sından ve bunun pek çok yerlerde yerine geti
rilmesine imkân bulunmamasından ve tatbikat
ta ise bazı malıkemelrin maddenin açık hükmüne 
dayanarak beş gün içinde tebliğ olunmamış diye 
gıy ab kararını ortadan kaldırdığı görülmüş ol
masından bu haksız gidişin önünü almak üzere 
beş gün içinde herç ve masrafın verilmesi lüzu
mu gösterilmekle iktifa olunmuş ve ona göre 
madde değiştirilmiştir. 

Madde 401 — Eldeki kanunun bu maddesinde 
gıyab kararının nanği sebeplerle verileceğini 

teua 

gösteren 398 nci maddesi karşılıklı hükümleri 
ihtiva etmemesinden ve (keenlemyekun ) tâbi
rinin yanlış tatbikata yol açtığı görülmesinden 
bu mphzurları kaldırmak için madde lâyihada 
yazd&ğı şekilde değiştirilmiştir. . 

Madde 409 — Bu madde iki tarafın mahke
meye gelmemesi halinde yapılacak muameleyi 
göstermektedir. Yapılan değişiklik, iki tarafın 
ikanunda hiç bir müddet yazılı olmamasından is
tedikleri zamana kadar davayı mahkemede yüzüs
tü birakabilmelerinden böyle hallerde dosyanın 
muameleden kaldırılmasına karar verileceği ve 
davanın yenilenmesinin altı ay içinde olabileceği 
ve bu müddetten sonra ise davaya bakılabilmek 
içki yeniden harç verilmesi lâzımğeleceği kabul 
olunmuş ve madde o yolda yazılmıştır. 

Madde 411 — Bu madde tatbikatta işleri sü
rüncemede birakmağa sebeb olan bir mahzuru 
ortadan kaldırmak üzere değiştirilmiştir. Hangi 
sebeMe olursa olsun birden ziyade, bir davada 
gıyab kararı tebliğ olunmıyaeağı ve tahkikatı gı
yabında yapılmış olan işler hakkında yeniden 
tebliğ yapılmayarak muhakemenin gıyabında gö
rüleceği hükmü konmuştur. 

Adliye bakanlığı (406) nci maddenin /kal
dırılmasını teklif etmiş ise de encümen gelme
yen taraf ıhatekında gıyab ka ran verdikten 
sonra maıbkeme, ihazırlanmış olan delilleri tet
kik ve şahit varsa onları dinleyebileceğine gö
re ibunlarm neticesinde işin hüküm verilebile
cek bir 'hale gelmesi ihtimali bulunmakla mad
de 'kalkarsa gryab kararını tebliğ etmek mec
buriyeti de ortadau «kalkacağından ve bunun 
da gailb için zararı meydanda bulunduğundan 
maddenin ikanunda kalması bu sebeplerle lü
zumlu görülmüş ve teklif »kaibul olunmamıştır. 

Madde 438 — Bu maddede yapılan değişik
lik, izahlarının dinlenmesi için murafaa isteyen 
veya Temyiz mahkemesinin göreceği lüzum üze
rine 'kendiliğinden davet ettiği taraflar gelerek 
o suretle mürafaalı temyiz tetkikleri iizes-ıne ka
rarların- o gün .verilerek ıhazır olanlara, tefhimi 
ve mümikün olmazsa en çok on beş gün içinde 
karara .bağlanması tatbikatta görülen ihtiyacı 
karşılamak üzere yapılmıştır. 

Madde 489 — Bu lâyihanın ikinci maddesile 
kaldırılan maddelerin bir boşluk bırakmaması için 
bu maddede bir değişiklik yapılmış ve evrak 
üzerine Ihüfoüım verilmek istenilmeyen işlerde ta
raflara mabkemece ne suretle söz verileceği ve 
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ondan sonra nasıl karara bağlanacağı ve tefhim 
olunacağı usulleri yazılarak madde tertiıb olun
muştur. 

Madde 490 -—-Lâyihada değiştirilen bu mad
de de yuikarıki maddede gösterildiği g M ka
nunda kaldırılan maddelerin lüzumlu görülen 
ıhüküımleri bu maddeye ilâve olunmuş ve lüzumu 
kalmayan fıkralar da çıkarılmıştır. 

Maddenin son fıkrasında sulh mahkemelerin
de de yürütülmesi ieab eden maddeler ayrıca 
gösterilmiştir. 

Madde 547 — Maddenin beşinci fıkrasında 
mühür altına alınmayan eşya için zabıt varaka
sında * tarifler bulunması lâzınugeliirken mühür 
altına alınmış olanların tarif edileceği şeklinde 
yazılmış olmasından bu yanlışlık düzeltilmek 
için madde değiştirilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesile eldeki kanunun 
dört maddesi kaldırılmıştır. Sebebine gelince: 
Kanunun iktibas edildiği tjsviçMnin Nöşatel 
kantonunda (Distriet) namı altında sulh mah
kemelerinden başkaca bir mahkeme teşkilâtı 
dalha mevcut bulunduğundan teşkilâtımızda bu
lunmayan bu malbkemelıerin tâbi olduğu usulleri 
göstermekte olan maddelerin kanunda yeri ol-

MAÜDE 1 — Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 8 inci maddesi şu suretle tadil olun
muştur: 

Sulh hâkimleri, miktar veya kıymeti üc yüz 
liraya kadar alacak ve menkul ve gayrimenkul 
ayın davaları ile kira müddeti bitmiş olan gay-
rimenkulülı tahliyesine mütedair talepleri ve ev
lenmeye müsaade ve nafaka ye kanunen muşar-
rah sair davaları rüyet eder. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 16 nci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Türkiye dahilinde malûm ikametgâhları ol
mayanlar aleyhindeki ayın ve alacak davaları 
Türkiyede sakin oldukları mahal mahkemesinde 
ve Türkiyede malûm meskeni yoksa emvalinin 

mayacağı tabiî bulunmuş olmasıdır. 
Başvekâletin 7 - IV -1934 günlemec ve 6/1070 

sayılı yazısile gelip encümenle verilen ve hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 123 ncü madde
sinin tefsirine dair olan evrak alâkası sebeıbile 
bu lâyiha evrakile birleştirilmiş ve bahsedilen 
madde bu lâyihada yeniden tertiıb olunmakla 
başkaca tetkika mahal kalmamıştır. 

Yukarıda yazılı sebeplerle değişiklikler yapı
lan lâyiha acele olarak görüşülüp onaylanması
nın Gtenel heyete arzedilmıek üzere YüHosıek Baş
kanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 
Ad. En. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâh Yargı Raif 

Aza .. Aza Aza 
Antalya Muğla 

Haydar Numan Nuri 
Aza Aza 

Erzincan . 67 nci maddenin tadiline mu
halifim. 

Abdülkak Fırat Refik înce 
Aza Aza Aza Aza 

Kayseri Edirne Tokat Tokat 
S: Azmi. Hayri Tan Nâzım Poz o Resai 

veya münazaalı şeyin veya teminatı versa o te
minatın bulunduğu mahal ve bunlar da mevcut 
değilse müddeinin ikametgâhı mahkemesinde ba
kılır. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 32 nci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Reddini mucip sebebe vâkıf olan hâkim is-
tinkâfmı derhal mahkeme kalemine tahriren bil
dirir. Mahkeme başkâtibi bunu hemen iki tarafa 
bilâ harç tebliğ eder. 

Taraflardan her biri istinkâfm kanunî sebe
be müstenit olmadığından bahisle üç gün içinde 
itiraz edebilir. îstînkâfa karşı bu suretle itiraz 
vukuunda itiraz arzuhali üzerine otuz üçüncü 
madde hükümleri tatbik olunur. 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Hukuk usulü mhuak emel eri kanunun tın 
bası maddelerinin tadiline dair 

kanun lâyihası 

( S. Sayısı : 29 ) 
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MADDE .4 — Mezkûr kanunun 33 üncü mad

desi şu suretle tadil olunmuştur : 
Reddi hâkim arzuhali, reddi talep olunan 

hâkimin mensup olduğu mahkemeye verilir. Ve
kilin reddi hâkim iddiasında • (bulunabilmesi bu 
Ibaptaki salâhiyetinin vekâletnamesinde ınusar-
rah bulunmasile meşruttur. 

Reddi hâkim arzuhali mahkemece tetkik olu
nur. Reddedilen hâkimin ademi iştirakinden do
layı mahkeme teşekkül edemediği takdirde ret 
arzuhali-en yakın asliye mahkemesinde tetkik 
olunur. 

Mahkemei asliye vezaifi bir hâkim tarafından 
. ifa olunan mahkemelerde o hâkim hakkında vu-

kııbulan ret talebi refiki' varsa onun tarafından, 
yok ise en yakın mahkemei asliyede tetkik olu
nur. 

Sulh hâkimi reddedildiği takdirde ayni ma
haldeki diğer bir sulh hâkimi tarafından . ve 
ayni mahalde başka sulh hâkimi yoksa mensup 
olduğu asliye mahkemesi ye o mahalde asliye 
mahkemesi mevcut değilse en yakın mahallin 
sulh hâkimi tarafından tetkik olunur. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 36 UCT mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

Reddi hâkim sebebinin mevcudiyetinde taraf
lar ve reddolunan hâkim müttefik bulundukları 
takdirde ıbu bapta^tetkikat ierasile karar itasına 
«mahal yoktur. 

MADDE 6 — Mezkûr kanunun 176 neı mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

İhtiyatî tedbirler ve kanunda şifahî veya ba
sit usulü muhakemelere tâbi tutulan veya mah
kemece müstaceliyeti kararlaştırılan davalarla 
muamelelerin tatil zamanında ne suretle görü
leceği Adliye vekâleti tarafından bir talimatna
me ile tayin olunur. Bu müddet zarfında bu
nun haricinde bir muamele ifa olunamaz. 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 181 inci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Davanın bidayetinde mahkeme reisinin tensi-
bile ve davanın rüyeti esnasında heyetin vere
ceği kararla azadan biri tahkikatı ifaya memur 
edilebilir. Tahkikat işi azadan birine havale 
edilmediği halde tahkikat hâkimine ait vezaiften 
yüz seksen iki, yüz seksen üç, yüz seksen dört, 
yüz doksan altı, yüz doksan yedi," iki yüz do
kuz, iki yüz on bir ve iki yüz on ikinci madde- \ 

l.örde yazılı olanlar ma'hkeme reisi tarafından ve 
diğerleri (heyetçe, ifa olunur. 

Müçtemi hâjkim olmayan mahallerde tahkikat 
ile muhakemeye ait bütün vazifeler hâkime ait
tir. 

MADDE 8 — Mezkûr kanunun 236 neı mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Dava evrakında veya hâkim huzurunda iki 
taraftan birinin veya vekilinin sepkeden ikrarı 
muteber olup mukir olan taraf aleyhine delil 
teşkil eder. 

İkrara dair olan ifadeler teeezzi ettirilemez, 
Maddî bir hatadan neşet ettiği sabit olmadıkça 
ikrardan rücu olunamaz. 

Sulh müzakeresi esnasında sepkeden ikrar 
muteber değildir. 

Mahkeme haricindeki ikrarı teyit edecek de-
lâil ve emare mevcut ise hâıkim buna binaen hü
küm yerebilir. 

MADDE 9 — Mezkûr kanunun 238 inci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur : 

Delil davanın halline tesir edebileeek <müna-
zaalı hususları ispat için ikame olunur. 

Maruf ve meşhur -olan veya ikrar olunan hu
suslar münazaalı sayılmaz. 

Hâkim delillerin ikamesinden evvel iki tara
fa iddia veya müdafaalarının hakikate muhalif 
olmadığına dair yemin teklif edebilir. 

MADDE 10 — Mezkûr kanunun 337 nci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Yemin edecek kimse, masbbul l>ir sebebe müs
tenit olmaksızın yemin için tay|n olunan gün
de gelmezse yeminden imtina etmiş sayılarak ye
minin taallûk ettiği vakıalara sabit nazarile 
bakılmasına karar verilir. O kimse bu suretle 
yazılacak gıyap kararının kendisine tebliği gü
nünden itibaren sekiz gün içinde arzuhal ile ye
min edeceğini beyan ve muayyen günde gelip 
yemini icra edebilir. Tayin olunan günde yine 
gelmediği surette yeminden imtina etmiş olduğu
na ve yeminin taallûk ettiği vakıalara sabit na
zarile bakılmasına dair verilmiş olan karar ka
tiyet kesbederek ona göre esas hakkında hüküm 
verilir. . ; . j : ; 

MADDE 11 — Mezkûr kanunun 356 neı mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

238 inci maddenin son fıkrası hükmü mah
fuzdur. 
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MADDE 12 — Mezkûr kanunun 376, 394, 

395, 396 ve 397 nei maddeleri ilga olunmUftur. 

MADDE 13 — Mezkûr kanunun 377 inci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur. 

Mahkeme! asliyede üç yüz yetmiş beşinci 
maddede yazılı muameleler bittikten sonra şifahî 
muhakeme ve hüküm için tayin olunacak günde 
hazır bulunmak üzere iki taraf davet olunur. Tâ
yin olunacak gün müstacel olanlardan başka hal
lerde bir haftadan az olamaz. 

Tahkikata memur hâkim tarafından hakkında 
giyap kararı verilmiş olupta bu karan refettir
memiş olan taraf şifahî muhakeme için davet olun
maz. 

Şifahî muhakeme iki tarafa ikişer kere söz ver
dikten sonra mahkemenin hitamını tefhim eder. 

Hâkim iki tarafın iradı kelâm baklandaki 
mütalealârmı dinledikten sonra her birine şifahî 
muhakemede ne müddet için söz verebileceğini ta
yin ve tefhim edebilir. 

MADDE 14 — Mezkûr kanunun 392 nei mad
desi Şu suretle tadil olunmuştur: 

Karar yazılıp imza olunduktan sonra nüshala
rından biri dosyasında hifzolunur. Karar suret
leri hâkim veya mahkeme reisi tarafından imza 
edilmek ve mahkemenin mührü vazolunmak lâ
zımdır. 

Taraflardan her biri harç ve resimlerini tesviye 
ederek ilâmı diğer tarafa tebliğ ettirebilir, 

MADDE 15 — Mezkûr kanunun 393 üncü 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Müddetler kendisine ilâm tebliğ olunan taraf 
gibi tebliğ ettiren taraf hakkında da işbu tebliğ 
tarihinden başlar. 

Gıyap faslı 
MADDE 16 — Mezkûr kanunun 398 inci 

maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 
îki taraftan biri tahkikat veya muhakeme için 

muayyen olan bir celseye usulen davet edilmiş ol
duğu halde gelmediği yahut gelipte üzerine bir 
hüküm terettüp edebilecek olan cevabı vermekten 
imtina ettiği takdirde hakkında gıyap karan ve
rilir. • • . . - , . 

MADDDE 17 — Mezkûr kanunun 399 uncu 
maddesi şu sureti e tadil olunmuştur: 

Hâkim hazır bulunan tarafın ifadesini dinle

dikten sonra davayı diğer bir güne talik eder. 
Ancak celse bazı muamelelerin yapılması için 

tayin edilmiş ise^o muameleleri ifa eder. Bu tak
dirde müteakip celsenin günü tayin edilmez. 

MADDE 18 — Mezkûr kanunun 400 üncü 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Hazır bulunmuş olan tarafın karar tarihin
den itibaren üç gün içinde harç ve masrafını ve
rerek gıyap kararının gaibe tebliğini istemesi lâ
zımdır. Aksi halde karar keenlemyekün olur. 
Cevaptan imtina edene gıyap kararı tebliğ edil
mez. 

MADDE 19 •— Mezkûr kanunun 401 inci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Gıyap kararının verildiği celsede hiç bir mu
ameleye bakılmadan dava başka güne talik edil
miş ise yukanki madde mucibince tebliğ oluna
cak varaka gaibin tahkikat ve muhakemeye de
vam olunmak üzere tayin olunan günde gelmesi 
davetini de havi olarak tanzim kılınır. Gaip mu
ayyen günde gelir ve cevaptan imtina etmiş olan 
taraf o celsede veya müteakip celsede cevap ve
rirse gıyap kararı ref edilir. 

MADDE 20 — Mezkûr kanunun 402 nei mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Gıyap kararının verildiği celsede muayyen 
muameleler kısmen veya tamamen ]£a olunmuş 
ise tebliğ varakasında yapılan muameleler yazı
lıp gaibe beş gün içinde gıyap kararının ref in i 
yazı üe isteyebileceği bildirilir. Gaip bu müddet 
içinde kararın refi istidasını vermek şartiie tah
kikata memur hâkim veya mahkeme reisinin ten
sip edeceği en yakın gün içinde, d i ger tarafı da
vet ettirebilir. Bu suretle tayin olunan günde 
gaip ispatı vücut eder ve gıyaptan evvelki halin 
avdetim talep ederse gıyabındaki muameleler 

yapılmamış sayılır. Ancak bir mahallin keşif ve 
muayenesi üzerine tesbit olunan hali mübeyyin 
her nevi zabıt varakalarının ve ehli vukuf ra
porlarının mündericatı ve şahitlerin şahadetleri 
sonradan hâsıl olan delillere göre hükümsüz 
kalmadıkça mahfuzdur. 

Gaip, müddeti içinde hakkındaki gıyap kara
rının refini istida edip gün tayin ettirmediği 
takdirde diğer tarafın talebile tahkikat veya 
muhakemeye gıyabında devam olunur. 

MADDE 21 — Mezkûr kanunun 403 üncü 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

ÇS. Sayısı: 20) 



Tebliğ mahkemenin bulunduğu şehir haricin
de yahut ilân yolile yapılmak icap eden haller
de hâkim gıyap kararının refini talep müddeti
ni uzatabilir. 

MADDE 22 — Mezkûr kanunun 404 üncü 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Gıyap muamelesinin sebebiyet verdiği bilû
mum harç ve masraf her halde gaibe ait olup ka
rarın refi talebile beraber her türlü muameleden 
evvel bun! an mahkeme veznesine tevdie mecbur 
tutulur. 

MADDE 23 — Mezkûr kanunun 405 inci 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Gaip 401 veya 402 nci maddelerin hükümleri 
dairesinde gıyap karanın refettirmezse bir da
ha muhakemeye kabul olunmaz. Bu madde hük
mü her gıyap kararının tebliğine dair olan vara
kada yazılmak lâzımdır. 

MADDE 24 — M e z ^ r kanunun 406 nci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Muhakeme iğin muayyen günde gelmeyen 
tarafın tegayyüzü ilk defa vaki olmuşsa tahki
kat hüküm derecesine gelmiş olsa bile gıyap ka
r a n tebliğ edilip refini talep için muayyen olan 
müddet geçmedikçe gıyabî hüküm verilemez. 

MADDE 25 — Mezkûr kanunun 408 inci 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Hakkındaki gıyap kararını 401 ve 402 nci 
maddelerin hükümleri dairesinde refettirmemiş 
olan taraf hasmı tarafından iddia edilipte ken
dim tarafından cevapsız bırakılan vakıaları ik
rar etmiş sayılır. 

MADDE 26 — Mezkûr kanunun 410 uncu 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Hükmün tefhimi için muayyen olan celsede 
iki taraf veya biri gaip olursa verilecek hüküm 
hazır imişler gibi vicahi addolunur. 

MADDE 27 — Mezkûr kanunun 411 inci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Hakkındaki gıyap kararını ref ettirdikten son
ra yine tegayyüp eden taraf, davada ıslah va
ki olsa bile, ikinci gıyap kararının refini iste
yemez. 

MADDE 28 — Mezkûr kanunun 435 inci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Temyiz arzuhaline alelûmum arzuhallerde 

muharrer olması lâzım gelen hususlardan başka 
temyizen tetkiki talep olunan hükmün hulâsası 
ve esibabı temyizin kâffesi ve izahatı şifahiye ta
lep olunursa bu husus ve neticei talep yazılmak 
lâzımdır. 

Esbabı temyiziye temyiz arzuhalinin itasın
dan itibaren bir hafta içinde verilecek bir lâyiha 
ile de beyan olunabilir. 

Temyiz edilen ilâmın sureti arzuhal veya lâ
yihaya raptolunmak şarttır. 

Yukardaki ş-artlar ifa olunmazsa temyiz ar
zuhali reddolunur. 

MADDE 29 — Mezkûr kanunun 438 inci 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Mahkemei temyiz davayı evrak üzerinde tet
kik ve rüyet eder. Aacak boşanma ve ayrılma ve 
hacir ve nesebe müteallik davalarla miktar veya 
kıymeti iki bin ıbeş yüz lirayı tecavüz eden ala
cak ve ayın davalarında iki taraftan her han
gisi istida ve lâyihasında mahkemeye celbolun-
•masını talep ederse gün tayin olunarak o günde 
iki tarafın veya anusaddak vekillerinin mahke
mede hazır bulunmasını ve aksi takdirde gıya
bında tetkikatr temyiziye icra kılınacağını mü-
beyyin tanzim edilecek davetiye varakası tebliğ 
olunur. 

Mahkemei temyiz jzahatmı istima etmek 
üzere iki tarafı resen de davet edebilir. 

Mahkemei temyiz iki taraf celp olunmuş ise 
şifaihî izahatını istima ettikten sonra temyiz olu
nan kararın nakız veya tasdikına karar verir ve 
mevcut iseler kararını kendilerine tefhim eder. 

Temyiz olunan karar esas itibarile muvafıkı 
kanun olup ancak tatbikatı kanuniyede hata 
edilmiş veya muhalifi kanun görülen husus hak
kında tekrar tahkikat ve muhakemat icrasına 
Mahkemei temyizce lüzum görülmemiş olursa 
ıbundan dolayı temyiz olunan kararı nakız etme
yip bu cihetleri tadil ve tashih suretile tasdik 
eder. 

Tasdik ve nakız ve ret kararlarına karşı tef
him veya tebliğ tarihinden itibaren on beş.gün 
içinde tashih talep olunabilir. Tashihi karar ta
lebi ayni dairede tetkik olunur. ' 

Sulh mahkemelerine ait davalara müteallik 
temyiz ilâmları tashihi karara tâbi değildir. 

MADDE 30 — Mezkûr kanunun 458 inci 
maddesinin son fıkrası şu suretle tadil olunmuş
tur : 
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448 ve 451 inci maddeler ahkâmı hükümlerin 

tavzihi ve tenakuzun refi hakkında da muteber
dir. 

MADDE 31 — Mezkûr kanunun 473 üncü 
maddesi şu suretle tadil -olunmuştur: 

Şifanı usulü muhakeme sulh mahkemelerinde 
caridir. 

•Senetli borçtan kurtulma ve alacak davala
rında ve küçüğün mezun kılınmasında ve nisa- [ 

nın bozulmasından mütevellit taleplerle velayeti j 
istimal hakkına ve vesayetten itizar ve vasiye i 
itiraz ve vesayetten azle ve hin lirayı geçmemek 
şartile haksız fiillerden ve hizmet akünden do
ğan borçlara müteallik ihtilâflarda davacının ta
lebi halinde asliye mahkemelerince de tatbik 
olunur. 

Bu kanunun ikinci babında yazılı hükümler 
hilâfına sarahat olmayan hallerde şifahî usulü 
muhakemede dahi caridir. 

MADDE 32 —- Mezkûr kanunun 474 üncü 
maddesinin sonuna şu fıkra ilâve olunmuştur: 

Asliye mahkemelerinde şifahî muhakeme usu
lüne tevfikan görülecek işlerde müddeinin da
vasını arzuhalle açması ve arzuhaline bütün ve
sikalarını raptetmesi ve müddeialeyhin de ce
vap lâyihasıle birlikte bütün vesikalarım vermesi 
lâzımdır. 

MADDE 33 — Mezkûr kanunun 489 uncu 
maddesi şu suretle tadil edilmiştir: 

Hâkim tahkikatın hitamından sonra iki tara
fın her birine en çok iki defa söz verir. Hâkim bu 
sözleri müddet ile takyit edebilir. Hâkim iki ta
rafın son sözlerini dinledikten sonra mahkeme
nin bittiğini bildirip kararını esbabı mucibesile 
birlikte imza ve tefhim eder. Bu suretle müm
kün olmazsa yazılacak kararın tefhimi için baş
ka bir gün tayin eder. 

MADDE 34 — Mezkûr kanunun 490 inci 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Karar, hâkim ve zabıt kâtibi tarafından im
za olunur. Karara karşı kanunî yola müracaat 
müddeti vicahen verilmiş ise tefhim tarihinden 
ve gıyaben verilmiş ise gaip olan taraf hakkında 
407 nci maded mucibince hüküm hulâsasının teb
liği tarihinden başlar. 

388, 391, 420, 422 nci madde hükümleri sulh 
mahkemelerinde de caridir. 

MADDE 35 — Mezkûr kanunun 507 inci I 

( S. Sayı 

maddesinin A. bendi şu suretle tadil olunmuştur: 
A - Konkordato, kiralanan gayrimenkulun 

tahliyesi meselelerinde ve yedin refi ve iadesi da
valarında, 

MADDE 36 — Mezkûr kanunun 531 inci 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Hakemlerin ekseriyeti tarafından imza edilen 
karar muteberdir. Şu kadar ki, akalliyetin celse
lerde hazır bulunmağa ve rey vermeğe davet edil
miş olması şarttır. 

MADDE 37 — Mezkûr kanunun 536 nci mad
desi şu suretle tadil olunmuştur: 

Hakemler tarafından verilip mahkeme mari-
fetile taraflara tebliğ ettirilen karar aleyhine 
temyiz müddeti geçince kararın altında infazı lâ
zım olduğu hâkim veya mahkeme reisi tarafından 
şerholunarak imza olunur ve keyfiyet zapta da 
geçirilir. Bu suretle hakem kararları ilâm mahi
yetini ihraz eder. 

MADDE 38 — Mezkûr kanunun 547 inci 
maddesinin 5 inci bendi şu suretle tadil olunmuş
tur : 

Mühür altına alınmayan eşyanın hulâsatan ta
rifi. 

MADDE 39 — Mezkûr kanunun 563 üncü 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Muamelei gıyabiye hakkındaki hükümler tak
sim muhakemesinde de tatbik olunur. 

Şu kadar ki, gıyap kararını ref ettirmemiş olan 
hissedar isbatı vücût ederse muhakemeye kabul 
olunur. 

MADDE 40 — Mezkûr kanunun 564 üncü 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur: 

Bir kimse bir kere gıyap kararını ref ettirdik
ten sonra yine muhakemede hazır bulunmazsa 
kendisine yeniden gıyap ıkararı tebliğ olunmaz. 

MADDE 41 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 42 — Bu kanunun icrasına Adliye 
vekili memurdur. 1 - V -1932 

Biş. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. Befik Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. H a V . V. Mal. V. 
Ş.Kaya Ş.Kaya M.Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. I-k. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

S. I. M. V. G. 1 V. Zr. V. 
Dr. Befik Ali Bana Muhlis 
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ADLIYE ENCÜMENININ DEĞIŞTIRMESI 

1086 sayılı Hukuk usulü mahkemeleri kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren ve bazı 

maddelerini kaldıran kanun lâyihası 

MADDE. 1 — Hukuk usulü mahkemeleri ka
nununun 16 maddesi aşağıda yazdı şekillerde de
ğiştirilerek numaraları hizalarında gösterilen 
maddelerin yerine konmuştur. 

MADDE 8 — Sulh hâkimleri: ' 
I - Tesis ve iflâs dâvalarından başka değer 

veya miktarı 300 lirayı geçmeyen alacak ve men
kul ve gayrimenkul ayin, 

I I - Kanunu medeninin, 315 nei maddesinde 
yazdı nafaka, 

I I I - Evlenmeğe izin verme, 
IV - icra ve iflâs kanununun 272 ve ondan 

sonra gelen maddeleri hükmü yerinde kalmak 
şartile gayrimenkulun tahliyesi davalarını ve bu 
ve başka kanunla kendilerine verilen davaları 
görür. 

MADDE 67 — iki taraftan birinin vekili ol
duğunu söyleyen kimse, tasdikli vekâletnamesini 
ibraza mecburdur. 

MAtDDE 123 — Kendisine veya ikametgâhı
na, kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ ya-
prilmış olan kimse ikametgâhını değiştirirse yeni
sini hemen bildirmeğe ve ikametgâhını mahkeme
nin kaza dairesi haricine naklederse mahkeme
nin kaza dairesi içinde bir ikametgâh gösterme
ğe mecburdur. Mübaşir, tebliğ sırasında tebliğ 
yapılacak kimsenin ikametgâhını değiştirdiğini 
anlarsa tebliği yeni ikametgâhına yapar. 

Şu kadar ki ikametgâhını başka bir mahkeme
nin ikaza dairesine nakletmiş olan kimse evvel
ki /mahkemenin bulunduğu yerde ikametgâh gös
termemiş ve yenisi de belirsiz bulunmuşsa mü
başir, tebliğ olunacak evrakın bir nüshasını 
belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyelere ve 
olmayan yerlerde muhtara verir ve ötekini de 
mahkeme divanhanesine yapıştırır. Bu surette 
bundan sonraki tebliğler divanhaneyle asılarak: 
yapılır. 

Kendisine tebliğ yapılacaik kimsenin başka 
yerdeki ikametgâhı belli ise evrakın bir nüshası 
posta ile taahhütlü olarak namına gönderilir ve 
evrakın divanhaneye yapıştınldığı ve postaya 
verildiği tarihler dosyasına yazdır. Bu tarihle

rin hangisi geç ise o tarihte tebliğ yapılmış sa
yılır. 

MADDE 176 — İhtiyatî tedbirler ve kanun
da şifahî veya basit muhakeme usulleri ile yü
rütülmesi yazdı olan veya mahkemece acele gö
rülmesi kararlaştırılan davalarla yapılacak baş
ka işlerin tatil zamanında nasıl görüleceği Adli
ye vekilince bir talimatname ile tayin olunur. 
Bu müddet içinde bunların dışında bir davaya 
'bakılamaz ve bir iş yapılamaz. 

MADDE 181 — Toplu hâkimle kurulmuş 
olan bir mahkeme, bir dava görülürken heyetin 
kararile azadan birini tahkikat yapmağa memur 
edebilir. 

Tahkikat işi azadan birine-'havale ©dilmediği 
halde tahkikat hâkimine ait vazifelerden 182, 
183, 184, 186, 197, 209, 211 ve 212 nci maddeler
de yazdı olanlar mahkeme reisi tarafından ve 
diğerleri heyetçe yapılır. Toplu hakimli olan 
mahkemelerde tahkikata havale olunmayan ve
ya tek hakimli mahkemelerde görülen davalımın 
tahkikat ve muha(kemesi birden yapdır. 

MADDE 234 — Isticva/b için çağırdan taraf 
ma'kbul bir özrü olmaksızın gelmezse o celsenin 
mahkeme masrafı ile diğer tarafın o celse için 
ihtiyar ettiği ve mahkemenin takdir edeceği 
masrafını ödemeye mahkûm edilir. 

Gelmediği veya sorulan suallere cevab ver
mediği takdirde tertib olunan sualleri ikrar ey
lemiş sayılacağı, yazılacak davetiyede gösteril
mek suretile yeniden davet olunur. Bunun üze
rine yine gelmez veya gelip te cevab vermezse 
mahkeme sorulan vakaları ikrar edilmiş sayar. 

MADDE 337 — Yemin edecek kimse makul bir 
sebeb olmaksızın yemin için tayin olunan günde 
gelmezse yeminden kaçınmış ve yemin edeceği 
vakalarda sabit olmuş sayılmasına karar verdir. 
Gıyabında verilen bu kararın kendisine tebliği 
gününden itibaren sekiz gün içinde arzuhal ile ye
min edeceğini beyan ve muayyen günde gelip 
yeminini yapabilir. 

Tayin olunan günde gine gelmediği halde ye
minden kaçınmış olduğuna ve yemin edeceği va-
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kıaların sabit olmuş sayıldığına dair verilmiş olan 
karar katileşerek ona göre esas hakkında hüküm 
verilir. 

Gıyab kararı yüzünden mahkemeye kabul o-
lunmayan taraf aleyhine hasmının ileri sürdü
ğü delilleri mahkeme kâfi görmez ve vakıaları 
sabit saymazsa mahkemede bulunan taraf o va
kıa için hasmına yemin teklif edebilir. Bu tak
dirde ımalhıkeme gayilbi yalnız yemin için davet 
eder. Bu davet üzerine gelen taraf yemini kabul 
veya reddedebilip başka defi dernıeyan edemez, 

MADDE 400 — Hazır bulunan tarafın karar 
tarihinden itibaren beş gün içinde harç ve mas
rafını vererek gıyab kararının gailbe tebliğini 
istemesi gerektir. Bu müddet içinde istemezse 
karar verilmemiş sayılır. Mahkeme huzurunda 
cevaptan kaçınana gıyap kararı tebliğ edilmez. 

MADDE 401 — Gıyap kararının verildiği cel
sede hiç bir işe bakılmadan dava başka bir güne 
bırakılmış ise yukarıki maddeye göre tebliğ oluna
cak varakaya gaibin tahkikat ve muhakemeye de
vam olunmak üzere tayin olunan günde gelmesi 
de yazılır. 

Gıyap kara t i : 
A - Gailb muayyen günde (gelirse, 
B - Ceva.pta,n kaçınmış olan taraf o celse ve

ya ondan sonraki celsede cevab verirse. 
O - Yazılı eevab göndermeyen taraf tayin 

olunan günde mahkemeye yazılı cevabını verirse, 
kal dırdır. 

MADDE 409 — Celseye' çağırılmış olan taraf
ların hiç biri gelmezse dava yenilenineeye kadar 
dosyanın muameleden kaldırılmasına karar ve
rilir. 

Davanın yenilenmesi, iki taraftan birinin di
ğerine davetiye ile birlikte tebliğ ettirilecek bir 
arzuhal ile olur. Davanın yenilenmesi üzerine 
mahkemeye kaldığı noktadan devam olunur. 

Dosyası muameleden kaldırıldığı tarihten 
itibaren altı ay içinde yenilenmeyen davanın 
görülebilmesi tekrar harç vermekle olur. 

MADDE 411 — Islah suretile olsa dahi ayni 
davada bir tarafa birden ziyade gıyap kararı 
tebliğ edilemez. 

Tahkikat gıyabında yapılmış olan tarafın 
mahkemesi de gıyabında görülür. 

MADDE 438 — Temyiz mahkemesi, davayı 
evrak üzerinde tetkik ve niyet eder. Ancak 
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boşanmaya ve ayrılmağa ve hacir ve nesebe 
teallûk eden davalarla miktar veya kıymeti 
bin lirayı aşan alacak ve ayın davalarında iki 
taraftan her hangisi istida veya lâyihasında mah
kemeye 'çağırılmasrnr isterse gün gösterilerek o 
günde iki tarafın veya vekillerinin muhakemede 
bulunmasını ve bulunmazlarsa temyiz tetkikatı 
yapılacağını gösterir bir davetiye tebliğ olunur. 

Temyiz mahkemesi, izahlarını dinlemek üze
re iki tarafı kendiliğinden de davet edebilir. 
Bu hallerde temyiz mahkemesi, iki tarafı veya 
gelen tarafı dinledikten sonra temyiz olunan ilâ
mın tasdik veya bozulmasına o gün karar vere
rek tefhim eder. 

Duruşma günü karar verilemeyen işler en 
çok on beş gün içinde karara bağlanır. 

Temyiz olnan karar, esas yönünden, kanuna 
uygun lolııpta kanunu tatbikte bir yanlışlık ya
pılmış veya kanuna uymayan husus, hakkında 
yeniden tahkikat ve muhakeme yaptlımasma Tem
yiz mahkemesince lüzum görülmemiş olursa bun
dan ötürü temyiz olunan kararı bozmayıp hu 
cihetleri değiştirerek ve düzelterek tasdik eder. 

Temyiz kararlarına, karşı, tefhim veya tebliği 
gününden itibaren 15 gün içinde, tasihih istene
bilir. 

Tashihi karar isteği ayni 'dairede tetkik olu
nur. 

Sulh mahkemelerine ait davalar hakkında 
Temyiz mahkemesinden verilen kararlara karşı 
tashih istenemez. 

MADDE 458—Mahkeme hükmün tavzihi ve 
tenakuzun refi lâzım olduğuna 'karar verirse 
icabı hale göre hükmü tavzih ve tenakuzu izale 
eder. 

448 ve 45.1 nci maddeler ahkâmı hükümlerin 
tavzihi ve tenakuzun refi hakkında muteİTerdir. 

MADDE 489 — Evrak üzerine hüküm verilmesi 
istenilmediği takdirde 376 nci maddeye göre 
hâkim iki tarafın son sözlerini dinledikten sonra 
mahkemenin bittiğini bildirip kararını mucitb 
sebepler ile yazarak imza ve tefhim eder. Bu 
suret mümkün olamazsa yazılacak'kararın tefhi
mi için başka bir gün tayin eder, 

MADDE 490 —Karar hâkim ve zabıt kâtibi 
tarafından imza olunur. -Karara karşı kanunî 
yola müracaat müddeti, vicahen verilmiş ise tef
him tarihinden, ve gıyaben verilmiş ise, gaib 
olan taraf hakkında 407 nci madde mucibince, 
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'hüküm hulâsası tebliğ tarihinden itibaren <beş-
lar. 

388, 391, 420, 421, 422 nei madde hükümleri 
sulh mahkemelerinde de caridir. 

MADDE 547 — Bir şeyin mühürlenmesi üze
rine bir zabıt varakısı yapılır. Bu zabıt varaka
sına : 

I - Mühürlenmenin yapıldığı gün ve saat, 
II - Mühürlenmenin sebebi, 
III - Hazır bulunanların ve orada ise mühür-

1 etmeyi isteyenin adı, sanı ve oturdukları yer, 
IV - Mühürlenen kapı ve kasa gibi şeylerin 

tayini , 
V - Mühür altına alınmayan eşyanın kısaca 0 

tarifi yazılır. 

MADDE 2 — Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 394, 395, 396 ve 397 nci maddelerini 
ihtiva eden onuncu faslının ikjnci kısmı kaldırıl-
ımıştır. ' 

MADDE 3 — Bu kanun neşri günlemeeinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunıA hükmünü yü
rütmeğe Adliye vekili memurdur. 

i>m<i 
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