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Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 60 
2 — Havale edilen evrak 60 
3 — Müzakere edilen maddeler 60 
1 — Adıyaman kazasının Çalgan nahiyesine 

bağlı Gerdiz köyünden Mahmudoğlu Büyük Ebu-
zer Erdil ile kardeşi ayni köyden Mahmudoğlu 
Küçük Ebuzer Erdilin ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/129) 60 

2 — Bergama Merkez köy kâtiblerjnden 
olub aslen Aydının Orta mahallesinden Bilâloğlu 
Ahmed diğer adı Ahmed Salih Tüzünün ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/130) 60 

3 — Sanayide kullanılan ibtidaî maddele
rin gümrük resimlerinin indirilmesine dair 
1/70 ve sanayide kullanılan makine alât ve 
edevat ve bunların yedek ve tecdid parçalarının 
gümrük resimlerinin indirilmesi hakkmda ka
nun lâyihaları ve Iktısad, Gümrük ve inhisar
lar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/70,71) 61,63,63:66 

4 — Ceza kanununun mevkii meriyete va-
zma müteallik 825 sayılı kanunun 29 ncu mad-

Sayıfa 
desine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyi
hası ve Adliye encümeni mazbatası (1/247) 61 

5 — Mehakimin teşkilâtına aid ahkâmı mu-
addil kanunun 5 nci maddesile maddei muvak-
katesine birer fıkra ilâvesine dair olan 981 sa
yılı kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/249) 61:62 

6 — Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 
olan 3005 sayılı kanunun 3498 sayılı kanunla 
değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/239) 62 

7 — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Kırallığı arasında akid ve imza olunan hukukî 
ve ticarî mevaddı adliyeye müteallik mukavele
namenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hâ
riciye ve Adliye encümenleri mazbatalan (1/271) 62:63 

8 — Türkiye - Yunanistan arasmda imza 
edilen suçluların geri verilmesi ve cezaî sahada 
karşılıklı adlî yardım muahedesinin tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/243) 63 
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1 — SABIK ZABIT H U L Â S A S I 

İstanbul mebusu Ali Rana Tarhanm, pazarlıksız 
satış mecburiyetine mütedair kanunun tatbik sureti 
hakkındaki sualine Dahiliye ve Ticaret vekilleri tara
fından verilen cevablar dinlendikten sonra 

Türkiye - Estonya ticaret ve kliring anlaşmasına 
müzeyyel protokole ilişik (B) listesinde değişiklik 
yapılması hakkında teati olunan mektublann tasdi-
kma, 

Sivas - Erzurum hattının Uzunahmedler istasyo
nuna kadar temdidine dair kanun lâyihaları kabul 
edilerek cuma günü toplanılmak üzere1 inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili 
Ş. Günaltay 

Kâtib 
İsparta 

Kemal Ünal 

Kâtib 
Bursa 

Dr. S. Konuk 

H A V A L E E D İ L E N E V R A K 

Mazbatalar 

1 — Belediye vergi ve resimleri kanununa ek ka
nun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/251) 
(Ruznameye) 

2 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa 
ek kanun lâyihası ve İktısad, Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/168) (Ruznameye) 

3 — Ceza evlerile mahkeme binaları inşası kar-
şılğı olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödet
tirilecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı ka
nunun 2 ve 3 ncü maddelerinin tadiline dair kanun 

lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/174) (Ruznameye) 

4 — Memurin kanununun 46 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki (Heyette) tâbirinin şümulünün tayini 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Memurin kanunu 
Muvakkat encümeni mazbatası (3/178) (Ruznameye) 

5 — Muamele vergisi kanununun bazı hükümle
rinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve İktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/170) 
(Ruznameye) 

6 — Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahi
liye encümeni mazbatası (1/272) (Ruznameye). 

KÂTtBLER 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saat i : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 

Dr. Sadi Konuk ( B u r s a ) , Ziya Gevher Et i l i (Çanakka le ) , 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — M Ü Z A K E R E E D İ L E N M A D D E L E R 

1 -— Adıyaman kazasının Çalgan nahiyesine 
bağlı Gerdiz köyünden Mahmudoğlu Büyük Ebu-
zer Erdil ile kardeşi ayni köyden Mahmudoğlu 
Küçük Ebuzer Erdilin ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/129) [1] 

BAŞKAN — İk i ölüm mazbatası var, oku
nacakt ı r . 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

[1] 18 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

mistir. 
2 - - Bcrejama merkez köy kâtiblerinden olub 

aslen Aydının Orta mahallesinden Bilâloğlu Ah-
med diğer adı Ahmed Salih Tüzünün ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/130) [1] 

(Mazbata koundu). 

BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-
lum. Kabul edcnbr... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

[1] 19 sayılı basmayazı zabtın, sonundadır. 
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3 —- Sanayide kullanılan iptidaî maddelerin 

gümrük resimlerinin indirilmesine dair 1/70 
ve sanayide kullanılan makine alât ve edevat 
ve bunların yedek ve tecdid parçalarının güm
rük resimlerinin indirilmesi hakkında kanun 
lâyihaları ve îktısad, Gümrük ve inhisarlar, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/70, 
71) Fİ] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

Sanayide kullanılan iptidaî maddelerle maki
ne, alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid 
parçalarının gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma 

dair kanun 
MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 

maddesile verilen salâhiyete istinaden sanayide 
kullanılmak üzere hariçten idhal edilecek ipti
daî maddelerle makine, alât ve edevat ve bun
ların yedek ve tecdid parçalarının gümrük re
simleri hakkında İcra Vekilleri Heyetince itti
haz ©dilen 2-VII-1938 tarih ve 2/9160 ve 
5-VIII-1938 tarih ve 2/9406 ve 15 -XI -1938 
tarih ve 2/9871 sayılı bağlı üç kıta kararname 
tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

4 — Ceza kanununun mevkii meriyete vazma 
müteallik 825 sayılı kanunun 29 ucu maddesin\e 
bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye encümeni mazbatası (1/247) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazma müte
allik 825 numaralı kanunun 29 ncu maddesine 

bir fıkra ilâvesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Ceza kanununun mevkii meri-

[1] Birinci müzakeresi 11 nci inikad zabtın-
dadır. 

[2] 25 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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yete vazma müteallik 825 numaralı kanunun 
29 ncu maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir: 

Asliye teşkilâtı bulunmayan yerlerde 3uih 
hâkimleri Türk Ceza kanununun yüz doksan 
üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında ve iki yüz 
altmış altı, iki yüz altmış yedi, iki yüz altmış 
sekiz, iki yüz yetmiş bir, dört yüz kırk ve dört 
yüz kırk birinci maddelerinde ve dört yüz elli 
altmcı maddenin birinci fıkrasında ve dört 
yüz elli dokuzuncu ve dört yüz sekseninci mad
delerinde ve dört yüz doksan ikinci maddenin 
diğer fıkralarında ve dört yüz doksan dört ve 
beş yüz on beşinci maddelerinde ve beş yüz on 
altmcı maddenin diğer fıkrasmda ve beş yüz-
on yedinci maddesinde yazılı cürümlere müte
allik davaları dahi rüyet eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mr? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu 
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 -— Mehakimin teşkilâtına aid ahkâmı mu-

addil kanunun 5 nci maddesile maddei muvak
kat esine birer fıkra ilâvesine dair olan 981 sa
yılı kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/249) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

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

Mehakimin teşkilâtına aid ahkâmı muaddil ka
nunun beşinci maddesile maddei muvakkatesine 
birer fıkra ilâvesine mütedair 981 numaralı ka
nunun 2 nci maddesinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 981 numaralı kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Madde 2 — İcab eden yerlerde asliye ve 
sulh salâhiyetini haiz olmak ve ayrı, ayrı hu
kuk ve ceza davalarını rüyet etmek ve lüzu
munda biri diğerine aid vazifeleri görmek üze
re müteaddid hâkim bulundurulabileceği gibi 
yalnız sulh hâkimi bulunan yerlerde bu hâ
kimlere asliye hukuk işlerini görmek salâhi
yeti do verilebilir. Bu takdirde bu yerlerdeki 

[1] 26 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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sulh hâkimleri müddeiumuminin huzurile gö
rülmesi icab eden yaş, isim ve kayid tashihi 
gibi hukuk davalarını onların huzuru olmak
sızın tedkik ve intaç ederler. Bu suretle veri
len kararlar aleyhine sulh mahkemelerinin 
mensub oldukları mahkeme müddeiumumileri 
tarafından kanun yollarına müracaat edilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya Adliye ve
kili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 

olan 3005 sayılı kanunun 3498 sayılı kanunla de
ğiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/239) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler,. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Meşhud suçlarm muhakeme usulüne dair 3005 
sayılı kanunun 3498 sayılı kanunla değiştirilen 

4 ncü maddesini değiştiren kanun • 
MADDE 1 — Meşhud suçlarm muhakeme 

usulüne dair 3005 sayılı kanunun 3498 sayılı 
kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4 — Ağır cezalı cürümler dışmda 
meşhud bir suç işlendiği zaman zabıta, yakala
nan şahsı tanzim edeceği zabıt verakası ve elde 
edeceği maddî subut delillerile birlikte vakit 
geçirmeksizin ayni günde Cumhuriyet müddei
umumiliğine teslim eder. 

Zazıt varakası yakalanan şahsm kim oldu
ğunu, subut delili olacak maddelerin ve izlerin 
neden ibaret bulunduğunu ve şahidlerin hüvi
yetlerini ihtiva eder. 

Şikayet veya şahsi dava yolile takib edilen 
suçlarda şikâyet edildiğinin zabıt varakasına 
yazılması ve şikâyet edenin bu varakayı imza
laması lâzımdır. 

Cumhuriyet müddeiumumisi yakalanan şahsı 
sorguya çektikten sonra amme davasmı açma-

[TJ 15 sayılı bqş?nayazı zabtın sonundadır. 

ğa lüzum görür ve umumî hükümlere göre ta
kibat yapılmasını zarurî kılacak sebebler mev-
cud bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maz
nunu iddianame ile o gün vazifeli mahkemeye 

gönderir. 
Bundan evvelki fıkralarda, delillerin tesbi-

tine müteallik olmak üzere zabıtaya verilmiş 
olan vazife, ağır ceza mahkemesinin vazifesine 
giren meşhud cürümler de münhasıran Cumhu
riyet müddeiumumisine aiddir. 

Cumhuriyet müddeumumisi ağır ceza mah
kemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde 
şahidlerin ifadelerini zabtettikten ve yakalanan 
şahsı da sorguya çektikten ve lüzum göreceği 
diğer tahkikatı da yaptıktan sonra amme davası 
açmağa lüzum görür, ve umumî hükümlere tev
fikan takibat yapılmasını zaruri kılacak se
bebler mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak 
üzere maznunu iddianame ile vazifeli mahkeme
ye gönderir. Cumhuriyet müddeiumumisinin 
tahkikatı fasılasız yapması ve işi azamî üç gün 
içinde mahkemeye tevdi etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kı

rallığı arasında akid ve imza olunan hukukî 
ve ticarî mevaddı adliyeye müteallik mukavele
namenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/271) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı 
arasında akid ve imza olunan hukukî ve ticarî 
mevaddı adliyeye müteallik münasebetlere dair 

mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ma

caristan Kırallığı arasmda 18 haziran 1938 de 
Ankarada akid ve imza edilmiş olan hukukî ve 
ticarî mevaddı adliyeye müteallik mütekabil 
münasebetlere dair mukavelena.me kabul ve tas
dik edilmiştir. 

[1] 17 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Adliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 — Türkiye - Yunanistan arasında imza 

edilen suçluların geri verilmesi ve cezaî sahada 
karşılıklı adlî yardım muahedesinin tasdiki hak
kında. kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/243) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasmda 
7 - III - 1939 tarihinde Ankarada imza edilen 

muahedenin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu

nanistan arasında suçluların geri verilmesi ve 

[1] 16 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

cezaî sahada karşılıklı adlî yardım hakkmda 
Ankarada 7 mart 1939 tarihinde imza edilen 
muahede tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerle ma

kine, alât ve edevat ve bunlarm yedek ve tec
did parçalarının gümrük resimleri hakkmda 
Hükümetçe ittihaz olunan kararlarm tasdikma 
dair kanun lâyihasına, lâyihayı kabul etmek su-
retile (294) zat iştirak etmiştir. Binaenaleyh 
kanun (294) reyle kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü 15 te toplanmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,20 

(Pazartesi günü ekseriyet bulunamadığından 
inikad çarşamba gününe bırakılmıştır.) 

Sanayide kullanılan ibtidî maddelerle makine, alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid par
çalarının gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan kararlarm tasdikma dair kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçın 
izzet A koşman 
Mebrure Ginenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Aaa adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 294 

Kabul edenler : 294 
Reddedenler : C 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 134 
Münhaller : ] 

/ Kabul edenler ] 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 

Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz ı 
Şakir Kıııacı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam ] 

Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
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Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yeri ikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

î : 14 15-1 
Çoruh 

Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazlıar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Tahir Berkay 
Diyarbakır 

Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Al tay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak FıraJt 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdatoar 
tzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 
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Gazianteb 

Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane, 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr, Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
tbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 

Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
tbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
tzzet Erdal 
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Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Afyon Karahism 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

A&rı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav (M.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka! Gündüz (Hasta) 
Falih Rıfkı Atay 

İ : 14 15-12 
Mardin 

Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu. 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Şükrü Ataman 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
ilamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
üaimar Ankoğlu 
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Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Atıf Esenbel 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Ay t un a 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

/ Reye iştirak etmeyenler J 
Fevzi Daldal 
îsmet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (M.) 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 

Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlü 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Rauf Orbay 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Şada 

(M.) 
Hasan^ Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
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M. Aıbdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Edime 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Şamili llter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli; 

î : 14 15-12 
îçel 

Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Ref et Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âü Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Ömer Küntay 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ 

Kırklareli 
D**. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin 01pa<k 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel 
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Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlıı 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgüz 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Hasan Cavid (M.) 
Samsun 

Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

SeyJıan 
Hilmi Uran 

Siird 
HulM Aydın (M.) 

Sinob 
Cemal Alış 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadırı 
Faik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Sami Işbay 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Ziya özençi 
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S. Sayısı: 15 
Meşhud suçların muhakeme usulüne dair olan 3005 sayılı 
kanunun 3498 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi

nin tadili hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/239) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt : 6/5259 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 sayılı kanunun 3498 sayılı kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 

26 - IX - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 sayılı kanunun 3498 sayılı kanunla değiştiri
len 4 ncü maddesini değiştiren kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

3005 sayılı meşhud suçların muhakeme usulü kanununun 3498 numaralı kanunla vaki tadi
linde mezkûr kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası tayyedilmiştir. Tayyedilen bu fıkra, Cumhu
riyet müddeiumumisinin, yakalanan suçluyu sorguya çektikten sonra amme davası açmağa lüzum 
gördüğü ve umumî hükümlere göre takibat yapılmasını zarurî kılacak sebebler mevcud bulunmadı
ğı takdirde duruşma yapılmak üzere kendisini iddianame ile o gün vazifeli mahkemeye gönderece
ğine dairdir. 

Gerçi kanunun beşinci maddesinde Cumhuriyet müddeiumumisinin işi incelemeğe lüzum gördü
ğü takdirde maznunun mahkemeye şevkini ertesi gününe bırakabileceği yazılı olduğuna göre, bu 
maddeden suçlunun yakalandığı günü mahkemeye şevkinin esas olup bazı zarurî sebebler dolayısi-
le sevk muamelesinin ertesi güne kalacağı anlaşılmakta ise de beşinci madde delâletile istihraç olu
nan bu mâna kanunun tatbikatında tereddüdlere mâni olamamakta, hatta kanunun yalnız ağır ce
zalı maddeler hakkındaki hükümlerinin tatbiki icab edip bundan böyle diğer suçlar hakkında tat
bik kabiliyetini zayi ettiği kanaatini tevlid etmektedir. 

Temyiz mahkemesi Dördüncü ceza dairesinin 7 - IX -1939 tarihli ahiren verdiği- kararda, bu 
fıkranın kaldırılmış olması dolayısile ağır cezalı meşhud suçlardan maada suçlarda Ceza muha
kemeleri usulü kanununun meriyeti lâzımgeleceği kabul edilmiş olduğundan, mezkûr fıkranın ilâ
vesine katği bir zaruret hâsıl olmuştur. 

30 -IX -1939 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/239 
Karar No. 5 

11 - XII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

adl iye vekâleti tarafından hazırlanarak icra 
Vekilleri Heyetinin 26 - IV - 1939 tarihli t o p 
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 
sayılı kanunun 3498 sayılı kanunla tadil olunan 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasının Yüksek Riyasetten Encümenimi
ze havale ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva 
etmekte olduğu hükümler Vekâlet Ceza işleri 
umum müdürünün de huzurile tedkik ve müzake
re olundu : 

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair olan 
3005 sayılı kanunun tatbikatında elde edilmiş 
olan neticeler bu serî usulün ağır cezalı suçlara 
da teşmiline müsaid görülmüş ve adı geçen kanu
nun birinci, dördüncü ve dokuzuncu maddeleri 
3498 sayılı kanunla bunu mümkün kılacak şekil
de değiştirilmişti. Bu değişme sırasında 3005 
sayılı kanunun dördüncü maddesinin müddei
umuminin amme davasını açmağa lüzum gördüğü 
hallerde, duruşma yapılmak üzere maznunu iddi
aname ile o gün vazifeli mahkemeye göndereceği
ne mütedair olan dördüncü fıkrasının, tadil edi
len metninde yer bulmamış olması tatbikatta bazı 
tereddüdleri mucib olduğundan 3498 sayılı k a 
nunla tayyedilmiş olan dördüncü fıkranm ilâve
sine katği bir zaruret hâsıl olduğu vekâlet esbabı 

mucibesinde yazılı bulunmaktadır. 
3005 sayılı kanunun mülga dördüncü maddesi 

ile 3498 sayılı kanunun bu gün meri bulunan 
dördüncü madedsi mukayese edildiği takdirde bu 
tereddüdlerin yerinde olduğu görülür. Filvaki 
3498 sayılı kanunun dördüncü maddesi ağır ceza 
mahkemesinin vazifesine giren meşhud cürümler
de C. Müddeiumumisinin tahkikatı fasılasız yap
ması ve işi azamî üç günde mahkemeye tevdi et

mesi lüzumunu ifade ettiği halde (Fıkra 4 ) ağır 
ceza mahkemesinin vazifesine girmeyen meşhud 
suçlarda buna dair bir hükmü ihtiva etmemesi bu 
kabil suçlarda ceza muhakemeleri usulü kanu
nunda mevzu kaidelerin tatbik edileceği kanaatini 
tevlid edebilir. Gerçi kanunun beşinci maddesi
nin, C. Müddeiumumisinin işi incelemeğe lüzum 
gördüğü takdirde maznunun mahkemeye şevkini 
ertesi güne bırakabileceğine dair olan hükmü bir 
istisna teşkil ettiğine göre maznunun yakalandı
ğı günü mahkemeye şevkinin esas kaide olduğu ve 
sevk muamelesinin ancak zarurî sebebler ilcasile 
ertesi güne kalacağı mütalea edilebilirse de 3005 
sayılı kanunun tatbik mevzuu olan suçlarda maz
nunun yakalandığı gün mahkemeye gönderilece
ğine dair olan fıkrasının 3498 sayılı kanunla tay
yedilmiş olması keyfiyeti beşinci madde delâletile 
varılması istenilen neticeye katği bir mahiyet iza
fe edemez. 

Bu sebeblere binaen aynen kabulü muvafık gö
rülen lâyiha Umumî Heyete arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Zonguldak Konya 

MünivÇağıl Şinasi Devrin O. Gültekin 
Antalya Bingöl Bursa 
N. Aksoy Feridun Fikri Atıf Akgüç 

Erzincan Gazianteb Kastamonu 
A Fırat ö. A. Aksoy Abidin Binkaya 

Kayseri Manisa Mardin 
R. özsoy Refik İnce H. Menemencioğlu 

Rize Rize Sinob 
Saim Ali Dilemre Fuad Sirmen C. Atay 

Trabzon Tokad Balıkesir 
Faik Ahmed Barutçu S. Atanç Hacim Çarıklı 

( S . Sayısı : 15 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 
sayılı kanunun 3498 sayılı kanunla değiştirilen 

4 ncü maddesini değiştiren kanun lâyihası 
MADDE 1 — Meşhud suçların muhakeme 

usulüne dair 3005 sayılı kanunun 3498 sayılı ka
nunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4 — Ağır cezalı cürümler dışmda 
meşhud bir suç işlendiği zaman zabıta, yaka
lanan şahsı tanzim edeceği zabıt varakası ve 
elde edeceği maddî subut delillerile birlikde 
vakid geçirmeksizin ayni günde Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine teslim eder. 

Zabıt varakası yakalanan şahsm kim oldu
ğunu, subut delili olacak maddelerin1 ve izlerin 
neden ibaret bulunduğunu ve şahidlerin hüvi
yetlerini ihtiva eder. 

Şikâyet veya şahsi dava yolile takib edilen 
suçlarda şikâyet edildiğinin zabıt varakasına 
yazılması ve şikâyet edenin bu varakayı imza
laması lâzımdır. 

Cumhuriyet müddeiumumisi yakalanan şahsı 
sorguya çektikten sonra amme davasmı açmağa 
lüzum görür ve umumî hükümlere göre takibat 
yapılmasını zarurî kılacak sebebler mevcud bu
lunmazsa duruşma yapılmak üzere maznunu 
iddianame ile o gün vazifeli mahkemeye gön
derir. 

Bundan evvelki fıkralarda, delillerin tesbi-
tine müteallik olmak üzere zabıtaya verilmiş 
olan vazife, ağır ceza mahkemesinin vazifesine 
giren meşhud cürümlerde münhasıran Cumhu

riyet müddeiumumisine aiddir. 
Cumhuriyet müddeiumumisi ağır ceza mah

kemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde 
şahidlerin ifadelerini zabtettikten ve yakalanan 
şahsı da sorguya çektikten ve lüzum göreceği 
diğer tahkikatı da yaptıktan sonra amme davası 
açmağa lüzum görür, ve umumî hükümlere tev
fikan takibat yapılmasını zaruri kılacak se
bebler mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak 
üzere maznunu iddianame ile vazifeli mahkeme
ye gönderir. Cumhuriyet müddeiumumisinin 
tahkikatı fasılasız yapması ve işi azamî üç gün 
içinde mahkemeye tevdi etmesi lâzımdır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

26-IX-1939 
Bş. V. ve 
Ha. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak F. Ağralt 
Mî. V. Na. V. tk. V. ve Ti. V. V. 

• Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya 
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S. Sayısı: 16 
Türkiye -Yunanistan arasında imza edilen suçluların geri 
verilmesi ve cezaî sahada karşılıklı adlî ya'dım muahede

sinin tasdiki hakkmda kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/243) 

T. C. 
Başvekâlet 2 - X - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
6/5271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında 7 - I I I - 1939 tarihinde Ankarada imza edilen suç
luların geri verilmesi ve cezaî sahada karşılıklı adlî yardım hakkındaki muahedenin tasdikına dair 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 29 - IX - 1939 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesilebirlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
- , , Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe mazbatası 

Suçluların geri verilmesi ve cezaî sahada karşılıklı adlî yardım hakkında Yunan Hükûmetile 
7 mart 1939 tarihinde Ankarada bir muahede imza edilmiştir. 

Cumhuriyet Hükümetinin bu iki mevzua müteallik olarak şimdiye kadar diğer Devletlerle akdet
miş olduğu mümasil muahedelerde kabul edilen esaslara ve Beynelmilele ceza hukukunun prensib-
lerine temamen uygun olduğu cihetle hükümleri hakkında ayrı ayrı tafsilât arzına lüzum görülme
mekte bulunan bu muahede suçluların geri verilmesi ve cezaî sahada karşılıklı adlî yardım hakkındaki 
hükümleri toplu ve binbirlerile ahenkdar bir surette ihtiva etmekte ve bu mevzulara müteallik 
hususları mümkün mertebe tam bir surette derpiş etmektedir. Dost ve müttefik iki " Devletin komşu
luk münasebetlerinde mühim bir boşluğu dolduracak ve bu sahalarda ara sıra zuhur eden bazı 
müşkülâtın bundan böyle ortadan kalkmasına hizmet edecek olan mezkur muahede, tasdikına mü
tedair kanun lâyihasile birlikte Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/243 
Karar No. 10 

30 - XI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasmda 
7 - III -1939 tarihinde Ankarada imza edilen suç
luların geri verilmesi ve cezaî sahada karşılıklı 
adlî yardım hakkındaki muahedenin tasdikına 
dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 29 - IX - 1939 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte Encümenimize havale buyu-
rulmakla tedkik ve mütalea olundu. 

Dost ve müttefik iki Devletin komşuluk mü
nasebetlerinde mühim Ibir boşluğu dolduran ve 
bu sahalarda zuhur eden bazı müşkülâtın ortadan 
kalkmasını istihdaf eden kanun lâyihası aynen 

kabul edilmiştir. 
Havalesi veçhile Adliye encümenine tevdi bu* 

yurulmak üzere üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan 

8. Arıkan 

Antalya 
Dr. C. Tunca 

Elâzığ 
F. A. Aykaç 

Tokad 

Konya istanbul 
M. Göker A. Ş. Esmer 

Bolu Diyarbakır 
H. C. Çambel Dr. I. T. öngören 

Erzurum îzmir 
Ol. P. Demirhan H. Menteşe 

N. Poroy 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/243 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

11 - XII -- 1939 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında 
akid ve imza edilmiş olan suçluların geri ve~ 
rilmesi ve cezaî sahada karşılıklı adlî yardımı 
hakkındaki muahedenin tasdikina dair Hariciye 
vekâletince hazırlanarak icra Vekilleri He
yetinin 29 - IX -1939 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sının Hariciye encümeni mazbatasile birlikte 
Adliye encümenine havale ve tevdi buyurulmasr 
üzerine buna taallûk eden dosya muhteviyatı 
tedkik ve müzakere olundu: 

Tasdiki taleb olunan ahidname, Cumhuri
yet Hükümetinin suçluların geri verilmesi ve 
cezaî sahada karşılıklı adlî yardım hususlarında 
şimdiye kadar diğer Devletlerle akdedilen mua
hedelerde kabul edilen esaslara uygun olduğu 
görülmüş ve ceza hukukumuzun istinad ettiği 
prensibi ere mugayir bulunmamış olduğundan 
kanun lâyihasının aynen kabulüne ittifakla ka

rar verilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 

Adliye En. Rs 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

Numan Aksoy 
İmzada bulunmadı. 

Bursa Gazianteb 
Atıf AJtgüç ö. A. Aksoy 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Sinob 
Cemil At ay 

İmzada bulunmadı. 
Trabzon 

Faik Barutçu 

Kâ. 
Konya 

O. Gültekin 
Bingöl 

Feridun Fikri 

Kayseri 
B. özsoy 

Bize 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Tokad 
S. Atanc 

Rize 
Fuad Sirmen 
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HÜKÜMETİN TMKLlFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti üe Yunanistan arasında 
7 - III - 1939 tarihinde Ankarada imza edüen 

muahedenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 -— Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
nanistan arasmda suçluların geri verilmesi ve 
cezaî sahada karşılıklı adlî yardım hakkmda 
Ankarada 7 mart 1939 tarihinde imza edilen 
muahede tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 •— Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra Ve-

killeri Heyeti memurdur. 
Bş. V. ve 
Ha. V. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. B>. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
B. Karadeniz 

A. Çetinkaya 

29-IX-1939 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
tk. V. ve Ti. V. V 

H. Çakır 
Zr. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN ARASİNDA, SUÇLULARIN GERİ VE

RİLMESİ VE CEZAÎ SAHADA KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM MUAHEDESİ 

Bir taraftan, 
Ekselans Türkiye Reisicumhuru 

Diğer taraftan, 
Majeste Elenler Kiralı 

Suçluların geri verilmesini ve cezaî sahada karşılıklı adlî yardmır tanzim etmek maksadile bir 
muahede akdini arzu ettiklerinden murahhasları olarak: 

Ekselans Türkiye Reisicumhuru, 
Hariciye vekâleti Umumî kâtibi, Büyük elçi Bay Numan Menemencioğlunu, 

Majeste Elenler Kiralı, 
Yunanistanın Ankaradaki Fevkalâde murahhas ve Orta elçisi Bay Raphael Raphael'i 

tayin etmişler ve anılan murahhaslar, usulüne muvafık «•örülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine 
tebliğ ettikten sonra aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Fasıl : I 

Suçluların geri verilmesi 

Madde -— 1 

Umumî hükümler 

a - Yüksek Âkid Taraflar, kendi tebaaları müstesna olmak üzere, iki Taraftan birinin toprak
larında bulunup diğer Tarafın hukuku âdiye mahkemelerince takib veya mahkûm edilen şahıs
ları, taleb üzerine, karşılıklı olarak birbirlerine teslim (itmeği taahhüd ederler. 

b - Bu taahhüd, iki Devletin kanunlarına göre, en aşağı bir sene hürriyetten mahrumiyet ce
zasını veya daha ağır bir cezayı icab ettiren her suça, kezalik her iki Devletin kanunlarına gö
re cezayı müstelzim olup taleb edilen şahsın bu yüzden en aşağı altı ay hürriyetten mahrumiyet 
cezasına veya daha ağır bir cezaya mahkûmiyetini mucib olmuş bulunan suçlara şamildir. İade, 
anılan suçlara teşebbüs veya iştirak fiilleri için dahi, eğer bu teşebbüs veya iştirak İki Yüksek 
Akid mevzuatına göre cezayı müstelzim iseler, ayni veçhile kabul edilecektir. 

c - Cürümlerin içtimai halinde, iade ancak müşabih hallerde tatbik edilen ceza Yüksek Âkid 
Tarafların kanunlarına göre, en aşağı bir sene ise veya geri istenen şahıs bu fiiller için hürriye
ti en aşağı altı ay selbeden bir cezaya mahkûm edilmiş ise kabul olunabilecektir. 

d - Tekerrür halinde, geri istenen şahıs evvelki suçu için hürriyeti en aşağı altı ay selbeden bir 
cezaya mahkûm edilmiş ise, yeni suçu için tatbiki kabil veya tatbik edilmiş olan ceza nazarı itibare 
alınmaksızın, iade kabul edilebilecektir, Bununla beraber yeni suç bir kabahatten ibaret ise iade 
kabul edilemez. 

Madde — 2 

İadenin istisnaları 

Aşağıdaki hallerde iade kabul edilmiyecektir: 
1 - Sırf askerî mahiyette suçlar için. 
2 - Betahsis matbuat suçları tâbir edilen suçlar için. 
3 - Vergi suçları için. 
4 - Takibi münhasıran zarar gören tarafm şikâyeti üzerine yapılabilen ve o tarafın feragat et-

mesile durdurulabilen suçlar için. 
5 - Yüksek Âkid Taraflardan birinin veya diğerinin mevzuatında derpiş edilmiş olan ve cezaî 
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dava veya cezayı iskat eden bir sebeb muvacehesinde bulunulduğu halde; elverir ki, iskat sebebi 

kendisinden iade istenilen Devletin iade talebini resmen-almasından evvel hâsıl olmuş bulunsun. 
6 - Suç, kendisinden iade taleb edilen Devletinarazisi dahilinde işlenmiş veya bu suçun takibi, 

mezkûr Devletin kanunlarına göre, kendi adlî mahkemelerine hasredilmiş ise. 
7 - Geri istenen şahıs, kendisinden iade taleb edilen memlekette aynı suçtan dolayı takib edilir 

veya bu şahıs o memlekette aynı suçtan dolayı dava harici görülmüş, mahkûm edilmiş veya bera-
et etmiş bulunursa; meğer ki işbu memleket mevzuatı yeni deliller dolayisile cezaî muamelâtı usu-
liyeye tekrar tevessül etmeğe müsaid bulunsun. 

8 - Suç siyasî bir mahiyeti haiz ise veya siyasî bir oürmü hazırlamağa, temin etmeğe, gizlemeğe 
veya, aksine oİarak, bunun ikamı akim bırakmağa matuf bir fiil teşkil edecek derecede işbu siyasî 
cürme murtabıt ise; suçun böyle bir mahiyeti ha'iz olub olmadığı hususunda karar ittihazı hakkı 
kendisinden iade taleb edilen Devlete münhasırdır. 

Bununla beraber, Devlet Reisinin şahsma karşı suç ikaı halinde, bu, ister teammüden katil veya 
bedene veya sıhhate ciddî bir tecavüz teşkil etsin, ister bu gibi einaî teşebbüslere tesaddi veya iştirak 
mahiyetinde olsun, iade kabul olunabilecektir. 

Siyasî cürümlere irtibat ve iştiraki olan suçlar ikaı halinde, eğer fiil netice itibarile hassaten men
fur bir mahiyette bulunuyor işe kezalik iade kabul olunabilecektir. 

Madde — 3 

iade talebi 

îade talebi diplomasi yolile yapılacak ve bu talebe a) geri istenen şahıs hakkında verilmiş olan 
hüküm veya ittihamname veya tevkif müzekkeresi veya ayni kuvveti haiz olan ve suçu teşkil eden 
fnlin mahiyetini ve ağırlığını gösteren diğer her hangi bir adlî varaka ile, b) iadeyi taleb eden Dev
letin ceza kanununun suça kabili tatbik olan ve bu suçun istilzam ettiği cezayi tesbit eden metni ter
fik edilecektir. 

îbraz edilecek evrak, iadeyi isteyen Tarafın kanunlarının âmir bulunduğu şekilde tanzim edi
lerek ayni Tarafın diplomatik ajanı tarafından tasdik olunacak ve bunları, kendisinden iade istenilen 
Tarafın dilinde veya fransrzca bir terceme, iadeyi isteyen Tarafın diplomatik a jant tarafından 
aslına uygunluğu nrasaddak olduğu halde, rabtedilecektir. 

îade talebine, mümkün mertebe, geri istenen şahsın eşkâlini gösteren bir varaka ile fotoğraf isi 
ve hüviyetini tesbite yanyabilen diğer bütün malûmat terfik edilecektir. 

Madde —~ 4 

Tamamlayıcı malûmat 

Takibata mevzu teşkil eden suçun, işbu mukavelename ile derpiş edilen suçlara dahil olub olma
dığı hususunda şüphe husulü halinde iadeyi isteyen Devletten tamamlayıcı malûmat istenilecek ve 
iade ancak verilen izahat bu şüpheleri bertaraf eder mahiyette görüldüğü vakit kabul edilecektir. 

Madde — 5 

İstenen şahsı el altında bulundurmak için tedbirler 

Üçüncü maddede derpiş edilen evrak da merbut bulunduğu halde iade talebi alınır alınmaz, 
taleb karşısında bulunan Devlet, iade vehlei ulâda gayri kabili kabul görülmedikçe, geri istenilen 
şahsı el altında bulundurmak ve kaçmasına meydan vermemek için gereken her türlü tedbirleri ala
caktır. 
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Madde — 6 

Muvakkat tevkif 

Muvakkat tevkif talebi daima diplomasi yolu ile yapılacaktır, (»eri istenen şahsın muvakkat tev
kifi, iadeyi taleb eden memleketin salâhiyettar makamı tarafından verilen hüküm veya isdar edilen 
müzekkerenin, kendisinden iade taleb edilen memleketin alâkadar makamı tarafından görülmesi üze
rine, yapılacaktır. Bununla beraber müstaceliyet halinde, tevkif, müzekkere veya kararın mevcudi
yetini bildiren ve suçluya atfedilen fiilin mahiyetini ve ağırlığını gösteren alelade posta, telgraf veya 
telefonla vaki ihbar üzerine de yapılabilecektir. Bu ihbar, her zaman yirmi dört saat zarfında diplo
masi yolu ile ve tahriren teyid edilecektir. 

Yüksek Âkid Taraflardan her birinin salâhiyettar makamları, diğer Taraf makamlarınca haber 
verilip kendi topraklarında ele geçirilen veya polisçe aranılmakta olduğu kendi bülten ve sicillerin
de münderiç bulunan her bir şahsı, evvelki fıkradaderpiş edilen ihbar mevcud olmasa dahi, muvakka
ten tevkif edebileceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki, muvakkat tevkif ancak şahsın aranmasını ieab ettiren suç iadeyi müs-
telzim suçlardan ise kabildir. 

işbu maddenin bir ve ikinci fıkralarına tevfikan muvakkat tevkifi yapan makam keyfiyeti, 
gecikmeksizin, tevkifi isteyen makama veya polis bülten ve sicillerinde neşredilen ihbara göre, 
mezkûr şahsı takib eden makama, aynı zamanda bu şahsın mevkuf tutulduğu yeri de işaret ede
rek bildirir. 

Madde — 7 

Tevkif edilen şahsm serbest bırakılması 

Evvelki maddenin 4 ncü fıkrasında derpiş edilen ihbarın gönderildiği tarihten itibaren 15 
günlük bir müddet içinde diğer Taraf tevkif edilen kimsenin iadesi taleb edileceğini bildirmezse 
bu kimse serbest bırakılabilecektir. 

iade talebi, 3 ncü maddede sayılan ve bu talebe mesned teşkil eden evrakla birlikde, evvelki 
maddenin birinci fıkrasında derpiş edilen muvakkat tevkif işarının gönderildiği günden itibaren 
altı haftalık bir müddet içinde alınmazsa kezalik mevkuf şahıs serbest bırakılabilecektir. 

Ve nihayet, dördüncü maddeye tevfikan istenilen tamamlayıcı malûmat, bu husustaki talebin 
yollandığı günden itibaren bir aylık bir müddet içinde kendisinden iadesi istenilen Devlete vâsıl 
olmazsa mevkuf şahsın serbest bırakılmasına emir verilebilecektir. Bu müddet, muvakkat tev
kifin bütün devamı iki ayı geçmemek şartile, müdellel taleb üzerine uzatılabilecektir. 

Madde — 8 

iade taleblerinin teaddüdü 

Bir suçlunun aynı suçtan dolayı iadesi aynı zamanda bir kaç Devlet tarafından taleb edildiği 
takdirde tercih sırası şudur: 

a - Suçun kendi topraklarında işlenmiş olduğu Devlet, 
b - Mücrimin tabiiyetinde bulunduğu Devlet. 
Müteaddid taleblere sebeb olan suçlar muhtelif ise iade tercihan en ağır suçu muhakemeye sa

lahiyetli olan Devlete yapılır. 
En ağır suç için müteaddid iade talebleri vukubulduğu takdirde tercih sırası işbu maddenin 

birinci fıkrasında gösterilen sıra olacaktır. 
Her türlü ahvalde en ağır suçun hangisi olduğunu takdir etmek hakkı kendisinden iade taleb 

edilen Devlete hasredilir. 
ilk iade talebinin tevdi edildiği tarihten itibaren bir aylık bir müddet içinde başka hiç bir ta

leb vuku bulmazsa, kendisinden iade taleb edilen Devlet, istenen şahsı, iadeye talib olan Devle-

( S. Sayısı : 16 ) 



- 7 — 
te, bu müdietin inkızasından sonra diğer iade talebleri yaprlsa bile, teslim edecektir. 

Bu maddenin hükümleri Yüksek Âkidlerden biri veya diğeri tarafından diğer Devletlere kar
şı evvelce alınmış olabilen taahhüdlere halel getirmez. 

Madde — 9 

îadenin taliki 

Eğer şahıs, kendisinden iade taleb edilen Devletin topraklarında iade talebini mucib olan suç
tan başka bir suç için takib ediliyor veya mahkûm edilmiş bulunuyorsa, veya orada başka sebeb
ler dolayısile mevkuf tutuluyorsa iade, takibat neticeleninceye veya, mahkûmiyeti halinde, suç
la cezasını tamamen çekinceye veya tecilini istihsal edinceye veyahud başka sebebler yüzünden 
vaki olan mevkufiyeti bitinceye kadar talik edilebilecektir. 

Bu talik iade hususunda gecikmeksizin bir karar verilmesine mâni olmıyacaktır. 

Madde — 10 

Suçluların iadesi hakkının hududlan 

iade edilen şahıs, kabul edilen iade talebinin istinad ettiği suçtan gayri bir suç için iade tale
bi kabul olunan Devlet topraklarında ne takib, ne mahkûm ve ne de üçüncü bir memlekete tes
lim edilemez. 
- iade edilen şahıs, ancak iadeyi kabul etmiş olan Devlet muahharan muvafakat ederse, iade 

keyfiyetinden evvel işlenmiş diğer suçlar için takib, tecziye, veya üçüncü bir memlekete teslim 
olunabilecektir. 

Suçluyu iade eden Devlet işbu muvafakatin, üçüncü maddede sayılan evrakı müstenidesile bir
likte iade talebi için tesbit edilen şekilde istenmesini taleb edebilecektir. 

Madde — 11 

Transit suretile iade 

Transit geçilen memlekete mensub olmayan ve üçüncü bir Devlet tarafından teslim edilen bir 
şahsın transit suretile Türk veya Yunan toprakla rından veya iki Devletin gemilerile iadesine, si
yasî bir cürüm mevzubahs olmadığını tesbit için gereken evraka müstenid olarak diplomasî yolu 
ile sadece bir taleb icrası üzerine müsaade edilecektir. 

Transit suretile iade, masrafı iadeyi isteyen Hükümete aid olmak üzere, kendisinden iade ta
leb edilen Devlet memurlarının nezareti altında en seri yoldan yapılacaktır. 

Fasıl : II 

Cezaî sahada karşılıklı adlî yardım 

Madde — 12 

Umumî hükümler 

a) Yüksek Âkid Taraflar, diğer Tarafın adlî makamlarınca rüyet edilmekte olan bilûmum 
ceza işlerinde, bilhassa adlî evrakın tebliğine ve maznun, şahid ve vukuf ehli istimaına veya di
ğer her türlü tahkikata mütedair istinabe varakalarının infazı suretile birbirlerine karşılıklı yar
dım etmeği taahhüd ederler. 

b) Kendisinden taleb vuku bulan Devletin, talebi yapan Tarafın talebine mevzu teşkil eden adlî 
varakaları tenfize, kendi mevzuatına göre, salâhiyettar olan makamları, bu varakaları mahallî ka-

( S. Sayısı : 16 ) 
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nunun âmir bulunduğu şekiller dahilinde ve icabında ayni kanunda derpiş edilen cebir tedbirlerini 
istimal ederek infaz edeceklerdir. 

c) Kendisinden taleb vuku bulan Devlet istenen hususatın tenfiz edildiğini müsbit vesikaları talebi 
yapan Devlete gönderecek veyahud bu hususatın infaz edilememesi sebeblerini bildirecektir. 

d) Her karşılıklı adlî yardım talebi diplomasi yolu ile tevdi edilecek ve muamele görecektir. 

Madde — 13 

Karşılıklı adlî yardım mecburiyetinin istisnaları 

Aşağıda gösterilen hallerde evvelki maddenin tazammun ettiği manada adlî yardım mecbuiryeti 
yoktur .• 

a) Kendisinden taleb vuku bulan Devlet, talebi hakimiyet veya emniyetini ihlâl edecek mahi
yette görürse, 

b) Takibatı icab ettiren fiil, kendisinden taleb vuku bulan Devletin kanunlarına göre, cezayi 
müstelzim değilse veya ayni kanunlara göre, bu fiil siyasî, tamamile askerî, vergiye veya matbuata 
müteallik bir suç addedilirse. 

Madde — 14 

Müsadere olunan eşyanın tevdii 

Âkid Devletler, üçüncü şahısların hakları mahfuz kalmak üzere, aşağıda sayılan eşyayı karşılıklı 
olarak birbirlerine tevdi etmeği taahhüd ederler: 

1 - Cürüm olduğu iddia edilen bir filin faili tarafından işbu fiilin ikaı dolayısile ele geçirilmiş 
olan para, evrak veya eşya. 

2 - Maznunun üstünde yakalanan veya onun tarafından gizlenmiş veya muhafaza olunmak 
üzere başkasına verilmiş olan para, evrak veya eşya. 

3 - Cürmün ikama hizmet etmiş olan âletler ile vesaiti sübutiye olarak muktazi veya cürüm oldu-
duğu iddia edilen fiil ile sadece münasebettar bütün evrak veya eşya. 

Bahse mevzu eşya üzerinde üçüncü şahıslar hak iddia etmekte iseler, kendisinden taleb vuku bulan 
Devlet tarafmdan mezkûr eşyanm tevdii bunlarm tekrar iadeleri şartma bağlanılabilir. 

Mjadde — 15 

Mahkûmiyet kararlarının tebliği 

yüksek Âkid Tarafflar, kendilerinden birinin mahkemelerince diğer Taraf tebaası hakkında 
verilib katiyet kesbeden ve mahkûmiyetin vaki olduğu Devletin mevzuatı mucibince adlî sicillere 
kaydedilmesi lâzımgelen mahkûmiyet kararlarından birbirlerine karşılıklı malûmat vermeği taahhüd 
ederler. 

Bu suretle tevdi edilecek olan vesikada mahkûmun medenî ahvali, karan veren mahkeme, suç, 
mahkûmiyet tarihi ve hükmedilen ceza zikredilecektir. 

Madde — 16 

Karşılıklı adlî yardım masrafları 

îşbu muahede hükümlerine göre talebin tedkik edilmesi ve karşılıklı adlî yardım gösterilmesi mü-
nasebetile, kendisinden taleb vukubulan Devletin makamları tarafmdan yapılacak masraflar bu 
Devlet tarafından deruhde edilecektir! Ancak mezkûr masrafların, bunları deruhde etmeğe mecbur 
olan şahıs tarafından ödenmesi için kendisinden taleb vuku bulan Taraf işbu masarif yekûnunu 
talebi yapan Devlete bildirecektir. 

( S. Sayısı : 16 ) 
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Vukuf ehli raporu ve transit suretile iade sebeblerinden tevellüd edecek masraflar talebi yapan 

Devlete aiddir. 

Madde — 17 

Tercümeler ve tasdikler 

Muahede hükümlerine göre ibraz edilecek vesikalar talebi yapan Devletin dilinde ve bu Devlet 
kanunlarının âmir bulunduğu şekilde tanzim edilecek ve bunlara kendisinden taleb vuku bulan 
Devletin dilinde veya f ransızca birer tercüme, aslına uygunlukları talebi yapan Devletin diplomatik 
ajanı tarafından musaddak olduğu halde, terfik edilecektir. 

Madde — 18 

Hukuku şahsiye davacılarının hak ve salâhiyetleri 

Âkid Devletlerden birinin tebaası veya bizzat bu Devlet, diğer Âkid Devlet nezdinde cereyan 
eden cezaî bir davaya hukuku şahsiye davacısı olarak dahil bulunurlarsa mezkûr Devlet bunları 
kanunlarının kendi tebaasına tanıdığı bütün hak ve selâhiyetleri bahşedecektir. 

ttadde — 19 

Nihaî hükümler 

îşbu muahede tasdik edilecek ve mümkün olan en kısa müddet zarfında yapılacak tasdikname 
teatisinden bir ay sonra meriyete girecektir. Muahede, Yüksek Âkid Taraflardan birinin fesih 
arzusunda olduğunu diğer Tarafa bir sene evvelinden bildirmediği müddetçe meri kalacaktır. 

Mealini tasdik etmek üzere, iki Tarafın murahhasları işbu Muahedeye imzalarını ve mühür
lerini koymuşlardır. 

Yedi mart bin dokuz yüz otuz dokuz tarihinde Ankarada iki nüsha olarak yapılmıştır. 

N. Menemencioğlu R. Haphael 

( S. Sayısı : İG ) 
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S. Sayısı: )7 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kıratlığı arasında akid 
ve imza olunan hukukî ve ticarî mevaddı adliyeye mü
teallik mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

ve Hariciye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/271) 

TC. 
Başvekâlet 6 - XI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Soyu 6/5770 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı arasında akid ve imza olunan hukukî ve ticarî 
mevaddı adliyeye müteallik münasebetlere dair mukavelenamenin tasdiki hakkrnda Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1 - XI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Cumhuriyet Hükümeti ile Macaristan Kırallığı arasında hukukî ve ticarî maddelerde teba'anm 
mütekabilen adlî himayeye mazhar olmaları hususunu . ve her iki memleket adlî makamlarının yek
diğerlerine müzaheretlerini temin maksadile bir mukavelenin akdi hakkında Macaristan Hükümeti 
tarafından yapılan teklif üzerine Tarafeyn murahhasları arasında cereyan etmiş' olan müzakerat 18 
haziran 1938 de neticelenmiş ve merbut mukavele iki taraf murahhasları tarafından imza olunmuş
tur. 

Hükümetimiz siyasî münasebatta bulunduğu Devletlerin hemen kâffesi ile adlî müzaheret mua
hedeleri akdetmek suretile tebaamızın bu memleketlerdeki şahısları, malları ve haklarının kanunî 
ve adlî himayesine müteallik hususatı tanzim ettiği gibi iki Taraf adlî makamlarının yekdiğerine 
müzaheretini de temine muvaffak olmuştur. 

Bu cümleden olarak Macaristan Hükûmetile d*v tebaanın adlî himayesi, adlî evrakın 'tebliği ve 
istinabe varakalarının infazı hususlarını ihtiva etmek üzere akdettiğimiz işbu mukavele mevzuatı
mıza uygun bulunmaktadır. . •. ,. 

Her bakımdan menfaatimize muvafık olan bu mukavelenamenin kânüniyet kesbetmesi için icab 
eden muamelenin if asile bir an evvel meriyet mevkiine vazı husıısırnda karar ittihazı Yüksek tasvibe 
arzolunur. ' • 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 30 - XI - 1939 

Esas No. 1/271 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kıral-
lığı arasında akid ve imza olunan hukukî ve ticarî 
mevaddı adliyeye müteallik münasebetlere dair 
mukavelenamenin tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce 1 - X I - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte Encümenimize havale buyrulmakla ted-
kik ve mütalea olundu. 

Memleketimizin menfaatlerine uygun görülen 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Ma'caristan Kırallığı 
arasında akid ve imza edilmiş olan hukukî ve ti
carî hususlarda mütekabil münasebetlere dair 
mukaveleria'menin tasdiki hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 
1 - XI - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Mec-
l'se arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının Ad
liye encümenine havale ve tevdi buyurulması 
üzerine buna müteallik dosya muhteviyatı ted-
kik ve müzakere olundu. 

Mukavelenamenin, Âkid Devlet tebaalarının 
hukukî ve ticarî hususlarda adlî himayeye maz-
har olmaları anaksadiie tanzim edilerek iki taraf 
a'dlî makam'arrnın yekdiğerine müzaheretini te
mine matuf hükümleri ihtiva eylemekte olduğu 
görüldüğünden Umumî Heyetin kabulüne arz 
edilmesi ittifakla karar altına alınmıştır. 

Havalesi veçhile Adliye encümenine tevdi 
buyur almak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Konya İstanbul 
8. Artkan M. GÖker A. Ş. Esmer 

Antalya Bolu Diyarbakır 
Dr. C. Tunca II. C. Çambel Dr. 1. T. öngören 

Elâzığ Erzurum izmir 
F. A. Aykaç P. Demirhan H. Menteşe 

Tokad 
N. Poroy 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Kn. R. M. M. Kâtib 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

Numan Aksoy Hacim Çarıklı Feridun Fikri 
îmza'da. bulunamadı 

Bursa (îazianteb Kayseri 
Atıf Akgüc (). A. Aksoy I\. Özsoy 

Mardin Rize 
//, M cnemencioğlu Dr. Saim A. Dilemre 

Sinob Rize Tokad 
Cemil At ay F. Sirmen S. Atanç 

imzada bulunamadı 
Trabzon 

Faik A. Barutçu 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni . 11 - XII - 1939 

Esas No. 1/271 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

{ S. Sayısı : 17 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı 
arasında akid ve imza olunan hukukî ve ticarî 
mevaddı adliyeye müteallik münasebetlere dair 

mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihan 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ma
caristan Kırallığı arasmda 18 haziran 1938 de 
Ankarada akid ve imza edilmiş olan hukukî ve 
ticarî mevaddı adliyeye müteallik mütekabil 
münasebetlere dair mukavelename kabul ve tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Adliye ve Hariciye Vekilleri memur

dur. 
1 - X I - 1939 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H.Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topçoğlu 

( S. Sayısı : 17 ) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MACAR KIRALLIĞI ARASINDA MÜNAKİD HUKUKÎ VE 

TİCARÎ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜTEKABİL MÜNASEBETLERE DAİR 
MUKAVELENAME 

Ekselans Türkiye Reisicumhuru 
ve 

Altes Serenisim Macaristan Kıral Naibi 
Türkiyedeki Macar tebaasının ve Macaristandki türk tebaasının hukukî ve ticarî maddelerde 

adlî himayeye mazhar olmaları hususunu ve her iki memleket adlî makamlarının yekdiğerine 
ibraz etmeleri muktazi olan müzahereti tanzim etmek arzusile mütehassis olarak, 

Bu babda bir mukavele akdine karar vermişler ve Murahhasları olmak üzere: 
Ekselans Türkiye Reisicumhuru 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekâleti Umumî Kâtibi Büyük Elçi Ekselans Numan Mene-
mencioğlunu, 

Altes Serenisim Macaristan Kıral Naibi 
Macaristahın Ankara Fevkalâde Murahhası ve Elçisi Ekselans Zoltarı de Mariassy'yi 
tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyhima, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine 
tebliğ ettikten sonra atideki hususatı kararlaştırmışlardır. 

BİRİNCİ KISIM 

Adlî himaye 

Fasıl : I 

Mahakime müracaat 

Madde — 1 

(1) Yüksek Akid Taraflardan her birinin tebaası diğer Taraf ülkesinde, şahısları, malları ve 
hukuklarının kanuni ve adlî himayeye müteallik olan hususlarda aynile mahallî tebaa muamele
sinden müstefid olacaklardır. 

(2) Bu babda mahkemelere serbestçe müracaat ve mahallî tebaanın tâbi oldukları ayni şerait 
dairesinde dava ikame edebileceklerdir. 

Fasıl : II 

M&hkeme masraflarım müemmin kefalet akçesi 

Madde — 2 

(1) Yüksek Âkidlerden birinin o Devletlerden birinin ülkesinde ikametgâhı bulunan tebaası, 
davacı veya müdahil sıfatile diğer Devlet mahkemelerine müracaatı halinde, gerek ecnebî sıfa
tını haiz olmaları, gerek memleket dahilinde ikametgâh ve meskenleri bulunmaması dolayısile 
her ne nam altında olursa olsun, hiç bir gûna kefalet akçesi vermekle mükellef tutulmayacaklardır. 

(2) Bu kaide adlî masrafların teminatı olarak müddei ve müdahillerden istenecek tevdiat hak
kında da caridir. 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Fasıl : III 

Mahkeme masraflarına mütedair mahkûmiyet kararlarının tenfizi 

; ":'••••' ' M a d d e — . 3 

(1) Gerek 2 nci madde mucibince, gerekse davanın ikame edilmiş olduğu memleket kanunları
na göre kefaletten, teminat akçesinden veya diğer tediyattan muaf tutulmuş olan müddei veya mü-
dahib aleyhine Âkidlerden biri ülkesinde sadır olan mahkeme masraflarına mütedair mahkûmiyet 
kararları.diğer Taraf salâhiyettar makamı tarafından meceanen tenfiz edilecektir. 

(2) . B u babdaki taleb diplomasi tarikile yapılmalıdır. 
(3) Ayni kaide mahkeme masrafları mikdannı sonradan tesbit eden adlî kararlara da tatbik 

edilecektir. 

Madde — 4 

(1) 3 ncü maddede işaret edilen mahkeme masraflarına müteallik kararlar, mahkûm tarafın 
sonradarı vaki olacak müracaat hakkı mahfuz olmak üzere, tarafeyn istima edilmeksizin tenfiz 
muamelesi ülkesinde icra olunacak Yüksek Âki din kanunlarına tevfikan, lâzimülinfaz addolu
nacaklardır. 

(2) Salâhiyettar makam tenfiz talebi hakkında karar vermek için atideki hususları tedkik ile 
iktifa edecektir: 

a) Mahkûmiyet kararının sadır olduğu Yüksek Âkid Taraf ülkesi kanununa tevfikan kaziyei 
muhkeme halini alıp almadığı; 

b) Fıkrai hükmiyenin tenfiz edecek Taraf lisanında veya fransızca yazılmış ve tenfizi taleb 
eden Âkidin siyasî veya konsolosluk memuru yahud Âkidlerden birinin yeminli mütercimi tara
fından tasdik edilmiş tercümesinin raptedilmiş olup olmadığı; 

c) Mahkûmiyet kararının sadır olduğu Âkid Tarafın kanununa göre, kararın suretinin mev-
sukiyet şeraitini kâfil olup olmadığı. 

(3) 2 nci bendin (a) fıkrasında münderiç şartı temin için tenfizi taleb eden Tarafın salâhi
yettar makamınca kararın kaziyei muhkeme teşkil eylemiş olduğunu mübeyyin beyanname veril
mesi kâfidir. Bu makamın salâhiyeti marüzzikir Tarafın Adliye vekâleti tarafından tasdik edile
cektir. Mevzubahs beyanname ile tasdiknamenin (2) nci bendin (b) fıkrasında münderiç kaideye 
tevfikan tercüme edilmiş olmaları lâzımdır. 

(4) Tenfiz talebi üzerine karar verecek salâhiyettar makam alâkadarın ayni zamanda taleb et
mesi şartile (2) nci bendin (b) fıkrasında münderiç tasdik, tercüme ve tevsik masrafları mikda
nnı da tayin edecektir. Bu masraflar mahkeme masrafı addolunur. 

Fasıl : IV 

Meccani adlî müzaheret 

Madde — 5 

Yüksek Âkidlerden birinin tebaası diğer Âkidin ülkesinde mahallî tebaanın tâbi olduğu şerait 
dairesinde meceanen adlî müzaherete nail olacaklardır. 

Madde — 6 

(1) Fakrühal mazbatası müstedinin mutad meskeni ve böyle bir meskeni yoksa halen ikamet et
mekte olduğu mahallin resmî makamları tarafından verilecektir. 

(2) Müstedi, adlî müzaheret taleb edilen memlekette sakin olmadığı takdirde fakrühal mazba-

( S. Sayısı : 17 ) 
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tası Akid Devletlerden hangisinin ülkesinde ibraz edilecek ise anın siyasî veya Konsolosluk memuru 
tarafından meccanen tasdik edilecektir. 

(3) Eğer müstedi meccani müzahereti adliyeden istifade etmek istediği memlekette sakin değil 
ise müzaheret talebi fakrühal mazbatası ve icabı halde bu talebi tevsika yarayacak vesaiki sübutiye 
ile birlikte ve diplomasi yolu ile tevdi edilecektir. Bu babda alınacak karar yine ayni tarikle tebliğ 
olunacaktır. 

(4) Eğer müstedi Akid Taraflardan birinin memleketinde sakin değilse tabiiyetinde bulunduğu 
Âkid Devletin salâhiyetdar siyasî veya Konsolosluk memuru tarafından verilecek fakrühal mazbatası 
kifayet eder. Bu takdirde işbu maddenin (2) nci bendi mucibince yapılacak tasdik muamelesi, ve
sikanın ibraz edilebileceği memleketin müstedinin sakin olduğu yahud tabiiyetinde bulunduğu Dev
letin ülkesindeki siyasî veya Konsolosluk memuru tarafından icra edilebilecektir. 

Madde — 7 

(1) Müstedi, meccanen adlî müzaheret taleb ettiği memlekette sakin ise, fakrühal mazbatası ver
mek için salâhiyettar -makam müstedinin, tabiiyetinde bulunduğu Âkid Taraf makamatından, malî 
vaziyeti hakkında icab eden malûmatı alabilecektir. 

(2) Meccanen müzahereti adliye talebi üzerine karar vermekle mükellef olan makam, tevdi edilen 
fakrühal mazbatasile verilen diğer malûmatı salâhiyeti dahilinde tedkik ve lüzum gördüğü takdirde 
kâfi derecede tenevvür maksadile mütemmim malûmat istihsal eylemek hakkını muhafaza eder. 

Madde — 8 

Âkidlerden birinin salâhiyettar makamı tarafından meccanen adlî müzahertten " istifadesi kabul 
edilen Taraf işbu mukavele ahkâmına tevfikan diğer Âkid Taraf makamatı huzurunda icra edilen 
ayni dava hakkında usule müteallik bilcümle muamelâtında mümasil müsaadelerden istifade ede
cektir. 

Madde — 0 

(1) Âkidlerden birinin tebaasına meccanen adlî müzaheret bahşolunduğu takdirde mevzuu dava 
olan meseleye müteallik ve diğer Taraf ülkesinde yaptırılacak tebligat için bunu yaptıranın yapan 
Tarafa masraf namile tediyat icrasına mahal verilmiyecektir. 

(2) İstinabe taleblerinin infazı da ayni kaideye tâbi olacaktır. Yalnız ehli hibreye bu münase
betle verilen tazminat müstesnadır. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Adlî müzaheret 

Fasıl : V 

Adlî evrakın tebliği 

Madde — 10 

Tebliğ taleblerinin irsali 

(1) Hukukî ve ticarî maddelerde, Âkid Devletlerden birinin makamlarından sadır olup diğer Ta
raf ülkesinde bulunan eşhasa yapılacak adlî evrak tebligatı, bu tebligatın icrasını taleb eden Devletin 
konsolosu diğer Âkid Devletçe gösterilecek makama göndereceği talebname ile ifa edecektir. 

(2) Kendisine talebname irsal edilen makam, tebligatın yapıldığını veya yapılmasına mâni olan 

( S. Sayısı : 17 ) 
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keyfiyeti mübeyyin vesikayı konsolosa gönderecektir. Ademi salâhiyet halinde, mezkûr makam ta-
lebnameyi resen salâhiyettar makama gönderecek ve keyfiyetten derhal konsolosu haberdar edecektir. 

Madde — 11 

Tebligat talebnamelerinin tanzimi 

Yukarıdaki maddede zikrolunan talebnamede tebliğ meçzuu olan varakanın hangi makamdan 
sadir olduğu, tarafeynin isim ve sıfatları, muhatabın adresile mevzubahs varakanın mahiyeti tasrih 
edilmiş olacak ve icra için tevdi olunan Tarafın lisanile yazılmış bulunacaktır. 

Madde — 12 

Tebligatın infazı 

(1) Tebligat, kendisinden taleb vaki olan Tarafın salâhiyettar makamı vasrtasile icra edilecektir. 
Tebliğ memuru ikinci bendde derpiş edilen haller müstesna olmak üzere hâmil olduğu varakayı mu
hatabın kabulü takdirinde kendisine tevdi etmekle iktifa edecek ve tebliğ muamelesi bu suretle ifa 
edilmiş olacaktır. 

(2) Eğer tebliğ olunacak varakaya, tebligatı yapacak Tarafın lisanında yazılmış ve bu tebligatı 
yaptıran Tarafın siyasî veya konsolosluk memuru yahud Akidlerden birinin yeminli mütercimince 
musaddak tercümesi de merbut ise tebligat, bunu tahrik eden makamm müracaatı üzerine, mümasil 
tebligat için dahilî mevzuatın tayin ettiği usul dairesinde yahua bu mevzuata muhalif olmamak şar-
tile hususî bir şekilde icra edilecektir. 

Madde — 13 

Tebligatın icra edildiğinin tevsiki 

(1) Tebligatın yapıldığı, muhatab tarafından tasdik edilmiş ve tarihi atılmış bir vesika ile ve
ya tebligat yapan Taraf salâhiyettar makamınca bunun vukuunu, şeklini ve tarihini göstermek üzere 
tanzim edilmiş ıbir ilmühaber ile tahakkuk edecektir. 

(2) Tebliğ olunacak varaka iki nüsha olarak tevdi eidldiği takdirde bu iki nüshanın biri tebliğ 
vesikası veya ilmühaberi olarak kullanılacak; yahud bu nüshai saniye mezkûr makbuzlara rabtolu-
nacaktrr. 

Madde -^ 14 

Tebligatın diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından icrası, 

Âkid Taraflardan iner biri diğerinin ülkesinde bulunan tebaasına doğrudan doğruya ve cebre te
vessül etmeksizin siyasî veya konsolosluk memurları vasrtasile tebligat yaptırmağa ve bunu, muha
tabın kabulü takdirinde, evrakı kendisine tevdi ettirmek suretile icraya hakkı vardır. 

Fasıl : VI 

İstinabe varakaları 

Madde — 15 

istinabe varakalarının tanzim ve tercümesi 

(1) Hukukî ve ticarî maddelerde Âkid Taraflardan birinin adlî makamı kendi mevzuatı kamıni-
yesi dahilinde diğer Taraf salâhiyettar merciine istinabe tariküe müracaat ederek kazaî dairesi da
hilinde istintak veya diğer adlî muamelelerin icrasını taleb edebilir. 

( S. Sayısı : 17 ) 



— 8 — 
(2) Bu istinabe varakasının aslı tevdi edildiği Taraf lisanına veya fransızcaya çevrilmiş tercünıe-

lerile rabıt ve istinabeyi veren Taraf siyasî veya konsolosluk memurları yahud Tarafeyni Âkideyn-
den birinin yeminli tercümanı tarafından tasdik olunacaktır. 

Madde — 16 

İstinabe varakalarının irsali 

(1) İstinabe varakası İstinabe yaprlmasını isti yen Taraf konsolosu tarafından diğer Âkidin tayin 
edeceği makama irsal edilecektir. Keyfiyeti irsali natık takrirde istinabenin sadir olduğu makam 

ile icra edecek makamın tasrih edilmesi icabeder. 
(2) Birinci bende göre tayin edilen makam istinabenin yapıldığını müşir veya icra edilemediği 

takdirde sebeblerini izah eden evrakı konsolosa gönderecektir. 
(3) istinabe evrakını alan makam bunu icraya kendisini salâhiyettar görmediği takdirde evrakı 

mezkûreyi resen salâhiyettar olan mercie gönderecektir. 

Madde — 17 

İstinabelerin infazı 

(1) İstinabenin gönderildiği adlî makam, kendi Hükümeti makamlarının istinabe varakalarının 
icı asında takib edilen müeyyideleri aynilc tatbik ederek infaza mecbur olacaktır. 

(2) Takib edilecek usule gelince, istinabeyi icra edecek oları makaiu bu babda Hükümetinin mev
zuatını tatbik edecektir. Maamafih istinabeyi taleb eden Taraf infaz hususunda muayyen bir şeklin 
tatbikini taleb ettiği takdirde bu teklif mahallî mevzuatı kanıunıiyeye muhalif olmamak şartile 
isaf olunacaktır. 

(3) İstinabeyi istiyen Taraf, taleb ettiği takdirde infazın icrasında alâkadarın hazır bulunması 
temin edilmek üzere bunun tarih ve mahalli vukuundan haberdar edilecektir. 

Fasıl : VII 

Tebliğ ve İstinabe varakaları için meri hükümler 

Madde — 18 

İhtilâfların halli 

Konsolos tarafından icrası taleb edilen bir tebliğden veya tevdi olunan istinabe varakasının 
infazından tevellüd edebilecek bütün ihtilâflar diplomasi tarikile halledileceklerdir. 

Madde — 19 

Tebligat ve istinabe talebleri tenfizinin reddi 

İcrası memleketinde olacak Yüksek Âkid Taraf, tebligatın veya1 istinabe varakasının infazına mü
teallik talebi hâkimiyetine, emniyetine ve intizamıâmmeye muhalif addettiği takdirde reddedebilir. 
Bundan maada evrakın mevsukiyeti mütehakka'k bulunmadığı yahud da tenfiz muamelesine teves
sül edecek Taraf adlî ma'kamatı bunu icraya salâhiyettar olmadığı takdirde istinabenin infaz talebi 
yine reddolunabilir. 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Madde — 20 

Adlî müzahertten mütevellid masraflar 

(1) Adlî tebligat ifası veya istinabenin infazı her ne şekilde olur ise olsun masraf veya harcı 
istilzam etmiyecektir. • 

(2) Şu kadar ki tebligatı ve istinabeyi tenfiz eden Taraf şahidlere veya ehlihibreye verilen taz
minat ile Kâtibi adlin yahud da memurini adliyenin müdahalesini istilzam eden ahvalde veya şa-
hidler tamam gelmedikleri takdirde bunlardan mütevellid masrafları talib olan Taraf dan İsteyebi
leceği gibi tebligat ve istinabenin tenfizi için hususî bir şeklin tatbikinden mütevellid masrafİarin 
tediyesini de taleb edebilirler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hususî hükümler 

• Fasü : VIII 

Mahpusiyct 

Madde — 21 

Hukukî ve ticarî mevadda gerek icraî ve gerek sadece ihtiyatî mahiyette hapisle tazyik, ma
hallî tebaaya tatbikına mesağ bulunmayan hallerde diğer Akid Tarafın tebaasına da tatbik edile-
miyecektir. Mahpusiyetin refi hususunda Âkidlerden birinin tebaası diğer Taraf ülkesinde ma
hallî tebaaya kıyasen muamele görecektir. 

Fasü : IX 

Kavaidi hukukiyenin tebliğ ve tasdiki 

Madde — 22 

(1) Âkid Taraflar, taleb üzerine, ve imkân dairesinde, memleketlerinde meriyette bulunan 
mevzuatı kanuniye hakkında mütekabilen yekdiğerine malûmat verecekler ve bazı kanun metinleri
nin sahih ve muteber olup olmadığı hususunda tasdiknameler ita eyleyeceklerdir. 

(2) 1 nci bendde mevzubahs talebnamede tebliği arzu edilen mevzuatın sarahaten zikredilmiş 
olması icab eder. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Nihaî ahkâm 

Madde — 23 

Tasdik 

îşbu mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameleri mümkün olduğu kadar süratle Budapeş-
tede teati edilecektir. 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Madde — 24 

Mukavelenamenin meriyet mevkiine vazı ve müddeti 

(J) işbu mukavelename tasdiknamelerin teatisinden doksan gün sonra meriyet iktisab edecek 
ve bu tarihten itibaren üç sene müddetle meri ol acaktır. 

(2) Maamafih inkıza tarihinden altı ay evvel feshedilmediği takdirde gayrimuayyen bir müd
det için zımnen temdid edilmiş olacaktır. Bu takdirde fesih gününden itibaren altı ay daha mu
teber kalmak şartile her zaman feshedilebilecektir. 

Tasdikan lilmekal Tarafeyn murahhasları işbu mukavelenameyi imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 
Ankarada, 18 haziran 1938 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

îmza : N. Menemencioğlu (ve mühür) 
îmza : Z oltan de MaHassy (ve mühür) 

l>W<İ 

( S. Sayısı : 17 ) 



S. Sayısı: 18 
Adıyaman kazasının Çalgan nahiyesine bağlı Gerdiz kö
yünden Mahmudoğlu büyük Ebuzer Erdil ile kardeşi aynı 
köyden Mahmudoğlu küçük Ebuzer Erdilin ölüm cezasına 

çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/129) 

T. G. 
Başvekâlet 20 - VI -1939 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 4/5187 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu, Adryaman kazasının Çalgan nahiyesine bağlı Gerdiz köyün
den Mahmudoğlu 1301 doğumlu büyük Ebuzer Erdil ile kardeşi ayni köyden Mahmudoğlu 1327 do
ğumlu küçük Ebuzer Erdilin ölüm cezasına çarptırılmalarına dair Malatya' ağır ceza mahkemesince 
verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yir
mi altmcı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinin 17 - VI - 1939 tarih ve Ceza 

İş. U. Md. 222/109 sayılı tezkeresile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe aid dosya ilişik olarak sunul* 
muştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Pr, B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni İt - XII - Î939 
Esas No. 3/129 

Karar No. 8 
Yüksek Reisliğe 

Adryaman kazasının Çalgan nahiyesine bağlı 
Gerdiz {köyünden Mustafaoğlu Hüseyini taam
müden öldürmekten suçlu aynı köyden Mah
mudoğlu 1301 doğumlu büyük Ebuzer Erdil ile 
kardeşi 1327 doğumlu küçük Ebuzer Erdilin 
ölüm cezasma mahkûmiyetleri hakkında Malat
ya Ağır ceza mahkemesince verilen 4-IV-1938 
tarihli kararm tasdikma dair Temyiz mahke
mesi birinci ceza dairesinden sadır olan 5-IV-1939 
tarih ve 342/1102 saydı ilâm müteakib kanunî 

muamelenin ifası için Başvekaletin 20-VT-1939 
tarih ve 4/5187 sayılı tezkeresile Adliye encü
menine tevdi Duyurulmuştur. 

Dosyanın tedkürine ve ilâm münderecatına 
göre: 

Müşterek bir mirasın taksiminden çıkan ih
tilâfta enişteleri Hüseyine muğber olan Mah
mudoğlu büyük Ebuzer Erdille kardeşi küçük 
Ebuzer Erdilin tarlasında çalışmakta olan Hü
seyini mavzer kurşunlarile başmdan ve böğrün-
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den yaralamak suretile öldürdükleri sabit gö
rülerek ölüm cezasına mahkûm edildikleri an
laşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde müştereken 
ika eyledikleri katil fiilinden dolayı ölüm ceza-
sma mahkûm edilmiş olan büyük Ebuzer Erdil 
ile kardeşi küçük Ebuzer Erdile hükmedilen 
ölüm cezalarının hafifleştirilmesini veya değiş
tirilmesini müstelzim bir sebeb görülemediğin
den Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi 
mucibince bu cezaların inf azma karar verilmesi 
hususunun Umumî Heyetin tasvibine arzına en
cümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. R. M. M. Kâtib 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bingöl 
İmzada bulunmadı Hacim Çarıklı F. Fikri 

Bursa Erzincan Gazianteb 
Atıf Akgüç İmzada bulunmadı Ö. A. Aksoy 

Kastamonu Ka'yseri Manisa 
Abidin] Binkaya B. Özsoy Refik İnce 

Mardin Rize 
H. Menemencioğlu Dr. Saim Dilenire 

Sinob Tokad 
İmzada bulunmadı S. Atanc 

Trabzon 
Faik A. Barutçu 

» • • « 

( S. Sayısı : 18 ) 



S. Sayısı: 19 
Bergama Merkezköy kâtiblerinden olub aslen Aydının Orta 
mahallesinden Bilâloğlu Ahmed diğer adı Ahmed Salih 
Tuzunun ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tçzkereşi ye Adliye encümeni mazbatası (3/130) 

T. O. 
Başvekâlet 20-VI-1939 

Yazt işleri deiresi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/5188 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu, Bergama merkez köy kâtiblerinden olup aslen Aydının 
Orta mahallesinden Bilâloğlu 1303 doğumlu Ahmed diğer adı Ahmed Salih Tüzünün ölüm cezası
na çarptırılmasına dair Bergama Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci 
ceza dairesi ile Ceza heyeti umumiyesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi al
tıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinin 17 - VI -1939 tarih ve Ceza îş. U. 
Md. 223/108 sayılı tezkeresile gönderilmiş olan iki ilâm ve bu işe aid dosj'a ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 11 - XII -. 1939 
Esas No. 3/130 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Hüseyinoğlu Mustafa ile îbrahimi taammü
den öldürmekten suçlu Bergamanm Merkezköy 
kâtiblerinden Bilâloğlu 1303 doğumlu Ahmed 
(diğer adı Ahmed Salih) Tüzünün ölüm cezası
na mahkûmiyeti hakkmda Bergama Ağır ceza 
mahkemesinden verilen 26 - I - 1937 tarihli ka
rarım tasdikma dair Temyiz mahkemesi ceza 
umumî heyetinden sadır olan 15 - V -1939 tarih 
ve 401/36 - 211 sayılı ilâm, müteakib kanunî 
muamelenin ifası için Başvekâletin 20 - VI -
1939 tarih ve 4/5188 sayılı tezkeresile Yüksek 
Reisliğe gönderilmek ve Adliye encümenine tev

di buyurulmakla tedkik ve mütalea olundu: 
Adı geçen Ahmed Salih Tüzün miras taksi

minden mütevellid ihtilâftan muğber olarak ka-
ym biraderleri Mustafa üe îbrahimi gündüz 
yollarını bekliyerek kurşunla yaralayıp öldür
düğü mahkemece sabit görülmüş ve ölüm ceza
sına mahkûm edildiği anlaşdmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Ahmed, diğer 
adı Ahmed Salih Tüzüne hükmedilen Ölüm ceza
sının hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini 
icab ettiren bir sebeb görülemediğinden teşkilâ
tı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince 
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cezana infazma karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyetin tasvibine arzma encümence 
ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi 

Çorum. 
Münir Çağû 

Antalya 
Numan Aksoy 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 

Kâtib 
Konya 

6?. Gültekin 
Bingöl 

Feridun Fikri 
İmzada bulunmadı 

Bursa Erzincan 
Atıf Akgüç Abdülhak Fırat 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kayseri 

Abidin Binkaya Reşid özsoy 
Mardin 

H. Menemencioğlu Dr. 
Sinob Tokad , 

Cemal Atay Sıtkı Atanç 
İmzada bulunamadı 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Manisa 
Refik înce 

Rize ,;: 
Saim DUemre' 

Trabzon 
Paik Barutçu 

( S. Sayısı : 19 ) 



S. Sayısı: 25 
Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 825 
sayılı kanunun 29 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
da kânun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/247) 

T. a " " ' ' . . ' ' •" " • ' - • • ' • " :"••" - • -

Başvekâlet 9 - X -1939 • J 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı": 6/5394 

Büyük Millet Meçlisi Yüksek Reisliğine 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 825 numaralı kanunun ,29 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4 - X - 1939 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. > 

, . v •; , ' • - . ' ; . . B a ş v e k i l ; 
Dr. B. Saydam 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 825 numaralı kanunun 29 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

. > / . , ( • . . • • • • • . ' . : • • • : ' : • . • • • • • • ••••"••• • • ' • • • • " • • • • » • • • • • ^ • ' • • • • ; ' ; • • 

I^&yihada zikredilen Ceza kanununun maddelerinde yazılı cürümlere aid davaları asliye'^ ceza 
mahkemeleri görmekte olduğundan, bu cürümlerden dolayı alâkalılar Uzak mesafelerde bulunan 
asliye mahkemelerine gitmek mecburiyetindedirler Kesretle vukua gelen mevzüubahs cürümlere mü
teallik davalarda davacı, müdahil, maznun, şahid ?ibi sıfatlarla alâkalı bulunan müteaddid kimse
lerin iş ve güçlerini bırakarak asliye teşkilâtı bulunan yerlere gidüb gelmeleri kendilerini 
mutazarrır edeceği gibi işlerin de gecikmesine sebebiyet vermektedir. 

Binaenaleyh, hem davada ilgili bulunan kimseleri zarardan korumak ve hem de işlerin gecik
mesini önlemek maksadile, 825 numaralı kanunun 29 ncu maddesine, asliye teşkilâtı bulunmayan 
yerlerde bu mahkemelere aid muayyen bazı vazifelerin sulh ceza hâkimleri tarafından görülme
sini teminen bir fıkra ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 11 • XII -1939 
Esas No. 1/247 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazına mü- laştırılan kanun lâyihası Başvekâletin 9-X-1939 
teallik 825 sayılı kanunun 29 ncu maddesine bir tarih ve 6/5394 sayılı tezkeresile Yüksek Riyasete 
fıkra ilâvesi hakkında Adliye vekilliğince hazır- gönderilmek ve encümenimize havale buyurul-
lanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 4 - X - 1939 makla Adliye vekili, Vekâlet müsteşarı ve Ceza iş-
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar- leri umum müdürünün huzurlarile tedkik ve mü-
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zakere olundu. 

Adliye teşkilâtında mevcud noksanlık dolayı-
sile bir çok kazalarda Asliye ceza mahkemesi bu
lunmadığından zina, memuru tahkir, hububat, 
meyve ve sebze hırsızlığı gibi kesretle vukua ge
len suçlardan dolayı davacı, maznun müdahil, 
sahi il gibi sıfatlarla alâkalı bir çok kimselerin as
liye teşkilâtı bulunan uzak yerlere gitmeleri 
külfet ve masraflarına mâni olmak esbabı muci-
besile hazırlanan ve sulh ceza mahkemelerine ve
rilen salâhiyetleri tevsi eden fıkra cereyan eden 
ve hulasaten aşağıda zikredilen müzakere netice
sinde encümen ekseriyetince kabule sayan görül
müştür. 

I - Azadan iki zat sulh mahkemelerine asliye 
mahkemesi salâhiyeti vermenin kanunlarımızla 
kabul edilen esaslı bir prensibi ihlâl edeceğinden 
ve evsaf ve derece itibarile aşağı vaziyette bulu
nan hâkimlere daha yüksek derecedeki mahkeme
lerin salâhiyetini tanımanın mahzurlu olacağın
dan bahsile lâyihanın reddi teklifinde bulunmuş
lardır. 

II - Encümen ekseriyeti ise: 
Asliye mahkemeleri salâhiyetine dahil ceza 

kanununun bazı fıkralarına zaten sulh hakimle
rince bakılmaktadır. Bunun biraz daha tevsiinde 
mahzur değil fayda ve zaruret vardır. 

ITI - Adaletin esas vazifesi, hâdiseyi mahallin
de halletmek prensibinde hulâsa olunur. Binaen

aleyh vatandaşı kendine en yakın mahkemede 
muhakeme etmek doğrudur. Bu mahkeme ise ay
ni kazada kurulacak asliye mahkemesidir. Halen 
buna imkân olmadığına ve başka kazada bulu
nan asliye mahkemesine gitmek de yurddaşa ada
let namına lüzumsuz külfet tahmil etmesine göre 
halin ihtiyaçlarına cevab olarak hazırlanan ka
nun lâyihasının aynen kabulü muvafık görül
müştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
mazbata Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi Bu M. M. Katil) 
Çorum Bingöl Konya 

Münir Çağıl Feridun Fikri G. Güllekin 
Balıkesir (Jazianteb Kastamonu 

Hacim Çarıklı fi. A. Aksoy Ab idin Binkaya 
Mardin Rize 

//. Mcnemcneioğlu Dr. Saim Ali Dilenire 
Tokad Trabzon 

S. Atanç Faik A. Barutçu 

Asliye teşkilâtı olmayan merkezlerdeki sulh 
ceza hâkimlerine aid vazifelerin tevsiine aid 
hükümler vatandaşları, usul kanununda veril
miş olan esaslı teminatlardan mahrum ettiği ve 
ceza meselelerinin şahsî hürriyete taallûku ha-

sebile lâyihanın kabulüne taraftar değiliz. 
Zonguldak Bursa 

tfinasi Devrin Atıf Akgür 

( S, Sayısı : 25 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 
825 numaralı kanunun 29 ncu maddesine bir 

fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza kanununun mevkii meri
yete vazma müteallik 825 numaralı kanunun 
29 ncu maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir: 

Asliye teşkilâtı bulunmayan yerlerde sulh 
hakimleri Türk Ceza kanununun yüz doksan 
üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında ve iki yüz 
altmış altı, iki yüz altmış yedi, İM yüz altmış 
sekiz, iki yüz yetmiş bir, dört yüz kırk ve dört 
yüz kırk birinci maddelerinde ve dört yüz elli 
altmcı maddenin birinci fıkrasında ve dört yüz 
elli dokuzuncu ve dört yüz sekseninci maddele
rinde ve dört yüz doksan ikinci maddenin diğer 
fıkralarında ve dört yüz doksan dört ve beş yüz 
on beşinci,maddelerinde ve beş yüz on altmcı 
maddenin diğer fıkralarında ve beş yüz on ye
dinci maddesinde yazılı cürümlere müteallik 
davaları dahi rüyet eder. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

4-X-1939 

Bş. V. ve 
Ha. V. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf.V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr.H.Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 

M. M. V. 
İV. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Na. V. îk. V. ve Ti. V. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
G. I. V. Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

>v©^< 
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S. Sayısı: 26 
Mehakimin teşkilâtına aid ahkâmı muaddil kanunun 5 nci 
maddesile maddei muvakkatesine birer fıkra ilâvesine dair 
olan 981 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/249) 

T. a 
Başvekâlet 9 - X - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5396 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Mehakimin teşkilâtına aid ahkâmı muaddil kanunun beşinci maddesi ile maddei muvakkatesine 

birer fıkra ilâvesine dair olan 981 sayılı kanunun ikinci maddesinin tadili hakkında Adliye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 4 - X - 1939 târihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
I Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Şimdiki adlî teşkilâtımıza esas olan mehakimişeriyenin ilgasile mehakim teşkilâtına aid 469 nu
maralı kanuna göre Bidayet mahkemeleri Sulh, Asliye ve Ağır ceza mahkemelerinden müteşekkil olub 
iktiza eden yerlerde bir veya müteaddid Sulh hâkimi tesisi Adliye vekâletinin tensibine bırakılmış
tır. Teşkilâtın Adliye müessesesinin hakkile işlemesine kâfi gelmemesi hasebile 981 numaralı kanunla 
Asliye ve Sulh işlerini her iki davayı görmeğe salâhiyettar olmak üzere bir hâkime tevdie Adliye 
vekâleti mezun kılınmıştır. Vekâlet bütçe zarureti itibarile ancak kazalarda Asliye mahkemesi 
teşkil edebilmiş ve bunların yanına birer müddeiumumi koymuştur. Ancak kaza dışında ikamet 
eden kimselerin Asliye mahkemelerinin kazasına dahil işleri için nahiyeden ve köylerden kaza 
merkezine kadar gelmeleri ieab etmekte ve yaş, kayid, isim tashihi ve irs hisselerinin tayini gi
bi vatandaşların ahvali sahsiyelerine teallûk eden ve süratle görülmesi ieab eden davaların intacı bu 
yüzden teahhüre uğramaktadır. Esasen sulh hâkimleri ile ceza' hâkimleri arasında derece itibarile 
bir fark olmadığını nazarı itibara alan vekâlet 9891 numaralı kanun ile kendisine verilen salâhi
yetin bir az daha tevsiini lüzumlu görmüş ve takdim olunan kanun projesile Asliye hâkimi bulun
mayan yerlerdeki Sulh hâkimlerine Asliye hukuk işlerini görmek salâhiyetinin verilmesini istemek 
suretile kazalar haricinde oturan kimseleri Asliye mahkemelerinin bulunduğu yere kadar gelmek 
zahmetinden kurtarmak istemiştir. Her ne kadar yaş, isim, kayid tashihi, evlenmenin iptali gibi 
bazı davalarda kanunen müddeiumuminin huzuru şart isede müddeiumuminin iştiraki işlerin ce
miyeti alâkadar etmesi itibarile bir murakabenin temininden başka bir şey değildir. Projemiz ile 
Asliye mahkemesi salâhiyetini haiz sulh hâkimleri tarafından görülecek bu gibi davalarda müd
deiumuminin huzuruna lüzum görmiyoruz. Ancak karar alâkalılar tarafından müddeiumumiye teb-' 
liğ edilmek ve onun tarafından lüzum görüldüğü takdirde 15 gün zarfında temyiz olunmak sure
tile yine müddeiumuminin murakabesini temin eylemiş bulunuyoruz. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 11 - XII -1939 
Ems No. 1/249 
Karar No. 16 

Yüksek Reisliğe 

Mehakim teşkiline aid ahkâmı muaddil ka
nunun 5 nci nıaddesile maddei muvakkatesine 
birer fıkra ilâvesine dair olan 981 sayılı kanu
nun ikinci maddesinin tadili hakkında Adliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 4 - X -1939 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Baş
vekâletin 9 -X-1939 tarih ve 6/5396 sayılı tez-
keresile Yüksek Riyasete gönderilmek ve encü
menimize tevdi buyurulmakla Adliye veliki Fet
hi Okyar ve Müsteşarile Hukuk işleri umum mü
dürünün huzurile tedkik ve müzakere olundu: 

Teşkilât noksanlığı dolayısile asliye mahke
mesi bulunmayan yerlerde asliye ve sulh mah
kemeleri vazifelerini görmek salâhiyetinin mün-
ferid hâkimlere tanınması hususuna Adliye ve
kâletinin 981 numaralı kanunla mezun kılınmış 
olduğundan bahsi le ve asliye teşkilâtı olmayan 
yerlerdeki sulh hâkimlerine asliye hukuk işle
rini görmek ve bilhassa yaş, isim kayid tashi
hi ve evlenmenin butlanı gibi Müddeiumuminin 
huzurile görülen işleri onların huzuru olmak
sızın rüyet salâhiyetini tanımak suretile asliye 
mahkemelerine kadar gitmek için vatandaşla
rın ihtiyar ettikleri masraf ve külfetin önüne ge
çilmesi düşünülerek 981 sayılı kanunla vekâle
te verilen salâhiyetin tevsii istendiği esbabı mu
cibe lâyihasından ve Adliye vekâleti mümessil
lerinin izahatından anlaşılmıştır. 

Sulh mahkemeleri salâhiyetlerinin tevsiini 
ieab ettiren zaruretlerin başında hâkim noksan
lığı bulunmasına göre Şarkta bir Hukuk fakül
tesi daha açmak, yahud pansiyon usulünü ge
nişletmek ve İstanbul Hukuk fakültesine de 
teşmil etmek suretile bir kaç sene zarfında kad-

roJarı tamamlamak muvafık olacağı yolundaki 
azadan bazı zevatın mütalealarile, böyle parça 
parça kanunlar sevketmektense esas teşkilât ka
nununun bir an evvel hazırlanması yolunda yine 
azadan bazı zevatın temennilerine Adliye vekili 
iştirak etmiş ve teşkilât kanununun ihzarına 
başlandığını ve yakında Yüksek Meclise sevkedi-
leceğini söyleyerek şimdilik mübrem bir htiyacı 
karşılayacak olan bu kanunun kabulü ricasını tek
rarlamıştır. 

Azadan iki zatın; tek hâkim usulündeki temi-
natsızlıktan bahsile daha küçük derece ve vasıf
taki bir hâkime yukarı bir mahkeme salâhiyetini 
tanımanın doğru olmadığı ve ancak serdedilen 
zaruretler kısmen varid olduğundan yaş, isim ve 
kayid tashihlerine bakmak ve veraset ilâmı ver
mek gibi tahdidi hususlara inhisar ettirilmek su
retile lâyihanın takyiden kabulü teklifine karşı 
encümen ekseriyeti, vaziyeti umumî olarak ilmî 
ve amelî noktalardan münakaşa ettikten sonra: 

Sulh mahkemesi olan yerler halkının Asliye 
mahkemelerine kadar gitmesindeki iktisadî ve 
içtimaî büyük mahzurlar göz önünde tutularak 
yeni teşkilât kanununun neşrine ve maddî im
kânların tahakkukuna kadar bu kanunun kabu
lünde zaruret ve fayda müşahede ve mülâhaza 
ederek lâyihayi aynen kabul etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
lâyiha Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Çorum Konya Konya 

M. Çağıl G. Gültekin G. Gültekin 
Bingöl Balıkesir Bursa 

F .Fikri H. Çarıklı A. Akgüç 

( S. Sayısı : 26 ) 
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Gasrianteb 

ö. A. Aksoy 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Manisa 
Sulh hâkimlerinin vazifelerini halkın ihtiyacına 
göre biraz tevsi taraftarryım. Böyle mutlak 

salahiyetli kıhnınalarma değil 
Refik İnce 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Eize Trabzon 
S. A. Dilemre F. A. Barutçu 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Zonguldak 
Asliye teşkilâtı olmayan merkezlerdeki Sulh 
hâkimleri vazife ve salâhiyetinin teklif veçhile 
genişletilmesi hususunun teşkilâtla alâkalı usul 
ve esas kanunlarının tafsilen arzetmiş olduğum 
prensiblerini ihlâl edeceği mütaleasmdaynn. 

Şinasi Devrin 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

981 numaralı kanunun 2 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 —.981 numaralı kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

(îcabeden yerlerde asliye ve sulh salâhiyetini 
haiz olmak ve ayrı, ayn hukuk ve ceza davala
rını rüyet etmek ve lüzumunda biri diğerine aid 
vazifeleri görmek üzere müteaddid hâkim bulun
durulabileceği gibi yalnız sulh hâkimi bulu
nan yerlerde bu hâkimlere afiliye hukuk işlerini 
görmek salâhiyeti de verilebilir. Bu takdirde 
bu yerlerdeki sulh hâkimleri müddeiumuminin 
huzurile görülmesi icabeden yaş, isim ve kayid 
tashihi gibi hukuk davalarını onların huzuru 
olmaksızın tedüdk ve intaç ederler. Bu suretle 
verilen kararlar aleyhine sulh mahkemelerinin 

mensub oldukları mahkeme müddeiumumileri 
tarafından kanun yollarına müracaat edilebilir). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya Adliye vekili 
memurdur. 

4-X-1939 
Bş. V. ve 
Ha. V. V. 

Dr. B. Saydam 
Da. V. 

Faik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. ve Ti. V. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
G. î. V. Zr. V. 

E. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
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