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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı Yar
dım Muahedesine merbut Anlaşmanın tatbiki 
zımnında Pariste imzalanan Kredi Anlaşmaları
nın tasdikma, 

Hâkimler kanununun 120 nei maddesinin ta
diline, 

Dört kişinin para cezalarının affına, 
Bazı maddelerin' gümrük resimlerinde İcra 

Lâyihalar 
1. — Adli sicil kanunu lâyihası (1/735) (Ad

liye encümenine) 
2. — Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakül

tesine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» 
kurulması hakkında kanun lâyihası (1/736) 
(Bütçe ve Maarif encümenlerine) 

3. — Askerî ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/737) (Adliye ve Millî Müdafaa encümenlerine) 

4. — Askerî muhakeme usulü kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/738) (Adliye ve Millî Müdafaa encü
menlerine) 

5. — Bilûmum askerî malûllerin terfihine ait 
551 sayılı kanunun 11 nci maddesine bağlı emraz 
cetvelinin 5 nci derece maluliyetleri arasına 
bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/739) 
(Sıhhat ve İçtimai muavenet, Bütçe ve Millî 
Müdafaa encümenlerine) 

6. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun lâyihası (1/740.) (Bütçe encümenine) 

7. — Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım 
paralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ' dair 

Vekilleri Heyetince yapılan tadillerin tasdikma 
dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri 

icra edildi. 
Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 

nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Bursa Bingöl Hatay 
Refet Canıtez Necmeddin Sahir Hamdi Selçuk 

I kanun lâyihası (1/741) (Adliye ve Bütçe encü-
menlerine) 

8. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde 15 000 liralık münakale yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/742) (Bütçe en
cümenine) 

9. — Nahiye teşkil ve idaresi hakkında kanun 
lâyihası (1/743) (Bütçe ve Dahiliye encümenle-

I rine) 
10. — Nahiye müdürlerinin intihap ve istih

dam usullerine dair kanun lâyihası (1/744) 
(Bütçe ve Dahiliye encümenlerine) 

11. —- Yedeksubay ve Askerî memurlar ka
nununun 4107 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası (1/745) 
(Millî Müdafaa encümenine) 

Mazbatalar 
12. •— Askerlik kanununun 5 nci maddesine 

muvakkat bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/733) (Ruznaıneye) 

13. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifiyle 1941 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe 

I encümeni mazbatası (2/49, 1/729) (Ruznamcye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎRÎNCI CELSE 
Açılma saati: 15 

REÎS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER — Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Ankara mebusu Ahmed Ulus'un teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası (3/383) [1] 

(Mazbata okundu) 

REİS — Mütalâa yoktur, mazbatayı kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci 
ve ikinciteşrin ayları hesabı hakkında Meclis 
hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 
(5/46) [2] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Ittıla hâsıl olmuştur. 

3 — İçel meJyusu Turhan Cemal Beriker'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/392) [3] 

(Mazbata okundu) 

REİS — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılı
na ait bilânçoııun gönderildiğine dair Başvekâlet 
tezkeresiyle inhisarlar umum müdürlüğünün 1938 
mali yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğu hakkında Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar umum müdürlüğü 
1938 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyi
hası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/290, 410, 1/441) 

REİS — Bu mazbata bugün tevzi edilebilmiş 
olduğu için müzakeresini tehir ediyoruz. 

[1] 56 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 54 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 58 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

5 — İstanbul mebusu Galib Bahtiyar Göker'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/404) [1] 

(Mazbata okundu) 

REİS — Mütalâa var mı? Mazbatayı reye ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

6 — 37 nci piyade alayı erlerinden Memet 
Diri ve onbaşı Memet SitiVin ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında Başvekalet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/366) [2] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? Mazbatayı reyinize 

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

7 — Noter kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/701) [3] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun 

BİRİNCİ MADDE — 3456 sayılı Noter ka
nununun 1, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 
28, 29, 32, 33, 38, 44, 45, 46, 57, 59, 60, 63, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 
85 ve 87 nci maddeleriyle muvakkat maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Noterliğin bulunduğu yerler 
Madde 1. — Her asliye mahkemesi yanında 

bu mahkemenin kaza çevresinde noter işlerini 

[1] 57 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 55 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi 22, 23 ve 24 ncü inikat 

zabıtlarındadır. 
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görmeğe salahiyetli bir veya bir kaç noterlk 
bulunur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Noter dairelerinin yerleri 
Madde 3. — Noter daireleri iş merkezlerinde 

ve mümkün olduğu kadar mahkemeye yakın 
yerlerde açılır. Bunların bulundukları yerin ve 
noterlik hasılatının önemine uygun olarak dö
şenmeleri mecburidir. 

Birden ziyade noterlik tesisine lüzum görü
len yerlerde noter daireleri kaza çevresi içinde 
olmak şartiyle mahkemenin bulunduğu kasaba
nın dışmda da kurulabilir. 

Noter dairelerinin yerleri lüzum hâsıl oldu
ğu takdirde mahallî adliye encümeninin mü
talâası alındıktan sonra Adliye vekâletince 
bağlı bulundukları mahkemenin kaza çevresin
de diğer bir yere nakledilebilir. 

REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
Noter vazifesiyle birleşemeyen işler ve noterin 

yapmaktan memnu bulunduğu muameleler 
Madde 5. — Hiç bir hizmet ve vazife noter

likle birleşemez. Kasa mercilerinin vereceği 
işlerle ilim ve hayır müesseseleri reis ve âza-
lıkları müstesnadır. 

Noterler borsa oyunu oynamak, ticaret yap
mak, kefalet etmek veya kendilerine ait ücret
lerden herhangi bir şekilde tenzilât yapmaktan 
memnudurlar. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Noterin tayin usulleri 
Noter olacakların vâsıf ve şartları 

Madde 7. — Noter olmak için: 
I. Türk olmak; 
II. Medenî ve siyasî haklarına sahip bu

lunmak; 
III. 25 yaşını bitirmiş olmak; 
IV. Askerlik fiilî hizmetini yapımış veya 

hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak; 
V. Başkasına geçer veya vazifesini yapma

ğa mâni hastalığı bulunmamak; 
VI. Yabancı ile evli olmamak; 
VII. Türkiye hukuk fakültesinden çıkmış 

olmak veya Siyasal bilgiler okulundan veya 
yabancı bir memleket hukuk fakültesinden çık
mış olt0ta Türkiye Hukuk fakülteleri program
larına gö're eksik kalan derslerden imtihan vere
rek tasdikname almış olmak; 

VIIL, a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
mutlak surette ve kasti bir cürümden dolayı üç 
ay veya daha fazla hapis cezasiyle mâhkum ve
ya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim herhangi 

bir cürümden dolayı ceza takibi altmda bulun
mamak, 

b) Cezaî veya inzibati bir karar neticesinde 
hâkim veya memur olmak ehliyetini kaybetme
miş bulunmak; 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan 
hallerde bulunmamış olmak; 

d) Hileli veya taksirli olmıyarak iflâs etmiş 
ise iadei itibar etmiş olmak; 

IX. Kumar oynamayı itiyat edinmiş veya 
menfaat mukabilinde kumar oynatmış yahut ah
lâkça halkın güvenini giderecek herhangi bir 
hal ile dile gelmiş olmamak; 

X. En aşağı beş sene hâkimlik veya müd
deiumumilik etmiş veya bu sınıfftan sayılan hiz
metlerde bulunmuş veya beş sene avukatlık ve
ya Hukuk fakültesi hukuk grupu dersleri pro
fesörlüğü etmiş olmak şarttır. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Açık noterliğin ilânı ve noter tâyini 
Madde 8. — Noterliğin açılması veya yeniden 

tesisi halinde keyfiyet Adliye vekilliğince merkez
de Resmî Gazete ve ayrıca noterliği açık olan 
yerde çıkan herhangi bir gazete ile bir ay müd
detle ilân olunur. Gazete çıkmayan yerlerde bu 
ilân Cumhuriyet müddeiumumiliğince münasip 
bir şekilde yapılır. Bu müddetin hitamında talip
ler arasından 7 nci maddede yazılı şartları haiz 
olanlardan biri Adliye vekilliğince tâyin olunur. 

Yeniden veya naklen bir mahalle tâyin kılı
nan noterler tâyinlerinin tebliğinden itibaren en 
çok bir ay içinde vazifeleri basma gitmeğe mec
burdurlar. Bu müddet zarfında haklı bir se
bep olmaksızın gitmeyen noterler istifa etmiş sa
yılırlar. 

Naklen tâyin olunanlar yerlerine vekil seçi
linceye kadar vazifelerine devam ederler. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İmtihanla noter ve noter muavini olmak 
Madde 9. — 7 nci maddenin 10 ncu bendinde 

yazılı şartları haiz olanlardan talip çıkmadığı 
veya 19 ncu madde mucibince terfie lâyik bir no
ter bulunmadığı takdirde mezkûr maddenin di
ğer bentlerinde yazılı vasıfları haiz olanlar ara
sında, yapılacak imtihan neticesinde muvaffak 
olanlardan en ziyade ehliyet göstermiş olan Ad
liye vekilliğince tâyin olunur. 

Münhal bulunan veya yeniden açılacak olan 
noterliğe 1 nci fıkrada yazılı şartları haiz talip 
çıkmadığı takdirde Memurin kanununda yazılı 
şartları haiz kimseler arasmda açılacak imtihan 
neticesinde muvaffak olanlar noter muavini ola
rak tâyin olunurlar. Adliye müesseselerinde ve
ya noterlik dairelerinde en aşağı iki sene çalış
mış olmak tercih sebebi teşkil eder. 
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Muavinlik jmtihanı Adliye vekilliğince tesbit 

olunacak esaslara göre Ankarada yapılır. 
Birinci ve ikinci fıkra hükümleri dairesinde 

noter veya noter muavini tâyin olunmayan yer
lerde bu vazife o yerin bağlı btiluduğu Ad
liye encümeninin inhası üzerine Adliye vekilli
ğince tensip edilen kâtip sınıfına mensup ma
halli Adliye memurlarından birine muvakkaten 
gördürülür. Bu gibilere muvakkat salahiyetli 
noter muavini denilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Noterin yemini 
Madde 15. — Noter veya noter muavini tâ

yin olunanlarla muvakkat salahiyetli noter 
muavinleri işe başlamazdan önce bağlı bulun
dukları Asliye hukuk mahkemesinde kendileri
ne verilen bu vazifeyi doğru ve bitarafane ya
pacaklarına dair vicdan ve namusları üzerine 
yemin ederler. Tutulacak üç nüsha zabıt va
rakasından bir nüshası Adliye vekilliğine gön
derilir. Diğer nüshası bağlı bulunduğu Asliye 
hukuk mahkemesi nezdinde ve bir nüshası da 
noterlikte saklanır. 

20 nci madde mucibince tâyin olunan vekil
ler de birinci fıkra hükmü dairesinde yemin 
ederler. 

Yabancı memleketlerde noter vazifesini gö
ren konsolos ve memurları yeminden müstes
nadırlar. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teminatın miktarı 
Madde 16. —Noter ve noter muavinleri işe 

başladıktan iki ay ve muvakkat salahiyetli no
ter muavinleri altı ay içinde noter dairesinin 
bir yıllık gayri safi gelirinin yüzde onu nisbe-
tinde para olarak teminat verirler ve her sene 
gelirin artması halinde teminat da ayni nisbet 
ve müddet dahilinde arttırılır. Azalması halin
de teminatın iade edilebilmesi için azalmanın 
üç sene müddetle devam etmiş olması şarttır. 

ilk olarak açılacak olan noterliklerin te
minat miktarı civar kazaların varidatına göre 
Adliye vekilliğince takdir olunur. 

Teminat parası ilk önce noterlerin vazife
leri dolayısiyle sebebiyet verebilecekleri zarar
ların tazmininden sonra bu yüzden mahkûm 
olabilecekleri para cezasına karşılık teşkil eder. 
Bu paralar ahara temlik ve terhin edilemez. 
Konulacak hacizler 17 nci madde mucibince gö
rülecek hesap sonunda tahakkuk edecek zim
met ve ilişiği karşılayacak miktardan fazlası 
hakkında muteberdir. 

Bu maddede yazılı müddetler içinde teminat 
paralarını yatırmıyan veya noksanını ikmal et
meyen noter, noter muavini ve muvakkat salâ-
hiystli noter muavinlerinin vazifelerine Cumhu

riyet müddeiumumiliklerinin işarı üzerine Ad
liye vekilliğince nihayet verilir. 

Yabancı memleketlerde noterlik vazifesini 
gören konsolos ve memurları teminat mükellefi
yetine tâbi değildir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Terfi 
Madde 19.— 7 nci maddenin 7 nci bendin

de yazılı vasıfları haiz bulunan noterler , sicil ve 
kıdemleri müsait olduğu ve açık yer de bulun
duğu takdirde 8 nci maddede yazılı ilâna lü
zum görülmeksizin geliri daha yüksek olan bir 
noterliğe muvafakatleriyle tâyin olunabilirler. 

REİS —Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vazifeden ayrılacak noterlere vekâlet 
Madde 20. — Meslekten çıkarma, istifa, 

ölüm gibi sebeplerle açılan noterliklere yenisi 
tâyin olununcaya kadar bu vazife safi gelirin 
dörtte birinden yansına kadar verilmek üzere 
noterliğin bağlı bulunduğu Adliye encümeni 
tarafından noterlik başkâtibine veya mahalli 
Adliye memurlarından ehliyetli birine gördü
rülür. 

Noterlerin tevkif, işten el çektirme veya iş
ten çıkarma gibi sebeplerden dolayı muvakka
ten işlerinden aynlmalan halinde vazifeleri 
safi gelirin üçte biri verilmek suretiyle Adliye 
encümeni tarafından seçilecek ehliyetli bir Ad
liye memuruna gördürülür. Geri kalan miktarın 
üçte biri notere verilip üçte ikisi zimmeti ta
hakkuk ederse mahsup ve vazifeye iadeye mâ
ni olacak bir ceza ile mahkûmiyet halinde No
ter yardım sandığına tevdi edilmek üzere mu
hakeme neticesine kadar mevkuf tutulur. 57 nci 
maddenin 2 nci fıkrası mucibince vazifeden 
ayrılma halinde safi gelirin üçte biri vekile, 
geri kalanı da notere verilir. Su kadar ki işten 
ve meslekten çıkarma hallerinde karar refedil-
miş olursa vekile verilen ücretten geri kalanı 
notere verilir. 

Hastalık, mezuniyet ve sair mazeretleri sebe
biyle islerinden aynlan noterler, mesuliyeti 
kendilerine ait olmak üzere memurlanndan bi
rini tevkil edebilirler. Tevkil edilecek kimse 
bulunamazsa noterliğin bağlı bulunduğu hukuk 
hâkimi tarafından safi gelirin üçte biri verilmek 
üzere mahalli Adliye memurlarıdan ehliyetli 
bir vökil seçilir. Su kadar ki bu suretle vazife
den ayrılma müddeti iki ayı geçecek olursa 
noter başkâtibi veya vekil keyfiyeti Cumhuri
yet müddeiumumiliğine bildirir. Bu takdirde 
birinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

Muvakkat salahiyetli noter muavinlerinin 
herhangi bir sebeple vazifelerinden avrılmaları 
halinde mensup oduklan Hukuk hâkimi tara
fından yerlerine bir vekil seçilir. Seçilecek vekil 
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hâsıâtm tamamını alır. Ancak bu suretle ay- 1 
rılma iki aydan fazla devam ettiği takdirde yer
lerine yeniden başkası seçilir. 

REİS — Madde hakkında Adliye encümeni
nin bir tadil teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Noter kanun lâyihasmmn 20 nci maddesinin 

birinci müzakeresi sırasında muvakkaten mes
lekten çıkarılan noterlerin ücretlerine dair yapı
lan tadilde zikri geçen maddenin ikinci fıkrası
nın sonuna ilâve olunan cümle haklarında 59 
ncu maddenin (D) bendinde yazılı ceza tatbik 
edilecek noterlerin bu cezanın refedilmemesi ha
linde ücret alıp alamıyacakları hususunda bazı 
tereddütlere mahal verdiği anlaşılmakta oldu
ğundan bu tereddütleri izale maksadiyle 20 nci 
maddenin ikinci fıkrasının; 

Geri kalan 
Kelimeleriyle başlıyan kısmından önce 
«İşten çıkarmadan başka hallerde» 

ibaresinin ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 
Adliye encümeni reisi M. M. 

Çorum Zonguldak 
Münir Çağıl Şinasi Devrin 

REİS — Tadil teklifini reyinize arzediyorum. 
Bu maddenin, ikinci fıkrasının «geri kalan», di
ye başlıyan kısmından önce «işten çıkarmadan 
başka hallerde» kelimelerinin ilâvesi isteniyor. 
Kabulünü reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Tadil teklifi kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu tadille beraber reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

Noterlerin kullanacakları defterler 
Madde 21. — Noterler aşağıda yazılı defter

leri tutmağa mecburdurlar: 
1. Yevmiye defteri; 
2. Emanet defteri; 
3. Kanunun tescilini emrettiği akit ve mua

meleleri kayde mahsus sicil defteri; 
4. Nizamnamesine tevfikan tutulacak mül

kiyeti muhafaza kaydiyle yapılan satışlara ait 
sicil defteri; 

5. Kıymetli evrak defteri; 
6. Muvazene defteri; 
7. Nizamnamede gösterilecek yardımcı def

terler* 
Muvakkat salahiyetli noter muavinleri 3 ncü 

ve 4 ncü bentlerde yazılı iki defter yerine bir 
defter tutabilirler. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Evrak ve emanetlerin tesellüm ve devri 
Madde 23. — Meslekten çıkarma, istifa veya 

dairesi Jlâğiv veya başka yere tâyin olunmak su- | 

retiyle vazifesinden ayrılan noterlere ait bütün 
evrak ve emanetler kendilerinin ve ölenlere ait 
olanlar mirasçılarının veya mümessillerinin hu-

•zuriyle tutulacak bir zabıt varakası üzerine 
Cumhuriyet müddeiumumiliğince teslim alına
rak yeni tâyin edilecek noter veya vekiline 
devrolunur. Noterliğin lâğvi halinde bu evrak 
ve emanetler varsa başka bir notere tevdi olu
nur. 

Devir muamelesinde hazır bulunanlara no
ter dairesinin bağlı bulunduğu asliye hukuk 
hâkiminin takdiriyle verilecek ücretler veya 
yapılacak masraflar evvelâ yardım sandığının 
ihtiyat akçasından tesviye olunur. Şukadar 
ki, alâkalı noter veya mümessiline hiç bir üc
ret verilemez. Diğer bir notere devir halinde 
bu ücret ve masraflar devrolunan noterden tah
sil olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Resmî mühürler 
Madde 27. — Noterler, iş gördükleri yerin 

admı taşıyan ve birden ziyade noter bulunan 
yerlerde sıra numarası yazılı resmî mühürler 
kullanırlar. 

Noterler, noter muavinleri ve muvakkat sa
lahiyetli noter muavinleriyle noter vekillerinin 
noterlik mühürünü nasıl kullanacakları ve bu 
mühürlerin şekilleri nizamname ile tâyin olu
nur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Alâkalılara örnek vermek 
Madde 28. — Noterler tarafından yapılan iş

lerin veya tutulan sicil ve kayıtların örnekleri 
ancak imza sahipleriyle alâkalılara ve kanu
nen onların yerlerini tutanlara verilir. Bun
lardan başkasına verilmesi hukuk hâkiminin 
kararma bağlıdır. Hâkimin bu kararı hiç bir 
resim ve harca tabi değildir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Kâğıt ve defterlerin gizliliği ve bunları isteme

ğe salahiyetli makamlar 
Madde 29. — Noterler dairelerindeki kâğıt 

ve defterleri daireleri dışına çıkaramazlar. An
cak mahkeme veya sorgu hâkimliğince karar 
verildiği takdirde bunları kendileri götürür ve
ya memurları ile gönderirler. 

Talebeden mahkeme noterliğin bulunduğu 
kasaba haricinde ise evrak istinabe suretiyle 
tetkik ettirilir. Noterin bulunduğu mahalde tet-
kikat yapılmasına imkân olmadığı takdirde ev
rak istenilen mahalle gönderilmek üzere note
rin bağlı bulunduğu hukuk hâkimine tevdi olu
nur. Bu evrakm hâkimlikçe tasdik edilen ör-
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neği noter tarafından alman evrakm yerinde 
saklanır. 

Cumhuriyet müddeiumumileriyle adliye mü
fettişleri doğrudan doğruya, tahkik salâhiyeti
ni haiz makam ve memurlar da mahallî Cumhu
riyet müddeiumumiliğinin delaletiyle bu evrakı 
isteyebilirler. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tebligat usulü 
Madde 32.— Tebliği istenilen her nevi kâ

ğıt Hukuk usulü muhakemeleri kanununda ya
zılı hükümlere göre muhatabına tebliğ olun
duktan sonra tanzim olunacak tebliğ mazbata
sı dairede kalan nüshasına raptedilerek sakla
nır ve tebliğin yapıldığı veya yapılamadığı kâ
ğıdın diğer bir suretine yazılıp tasdik edilerek 
alâkalılara verilir. 

Tebligat alâkalının talebi üzerine 3560 sa
yılı kanuna tevfikan da yapılabilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Noterlerin memuriyet daireleri dışmda yapa

cakları tebligat 
Madde 33. — Noterler memuriyet daireleri 

dışında bulunan kimselere ait tebligatı o yerin 
noteri vasıtasiyle yaptırabilecekleri gibi alâka
lının talebi üzerine 3560 sayılı kanuna tevfikan 
da yapabilirler. 

Yabancı illerde bulunan kimselere tebliğ olu
nacak evrak Cumhuriyet müddeiumumiliği va
sıtasiyle Adliye vekilliğine gönderilir. 

BEİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmştir. 

Tasdik 
Madde 38. —- Alâkalılarla şahit ve muarrif 

ve tercümanın imza koymak bilmedikleri, mü
hür ve hususi işaretleri de olmadığı takdirde 
sol ellerinin baş parmağı, yoksa diğer herhangi 
bir parmağı bastırılarak üzerine sahiplerinin 
ad ve soyadları yazılır ve altına noter tarafın
dan hangi parmağı olduğu şerh verilerek tasdik 
ve imza olunur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmştir. 

Noterlerin yapacağı işler 
Madde 44. — Noterler: 
A) Hakikî veya hükmi şahısların resmiyet 

vermek istedikleri her nevi akitleri resen tan
zim ederek asıllarını saklamak ve örneklerini 
alâkalılarına vermek; 

B) Ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti mu
hafaza kaydiyle yapılan satışlara, gayrimenkul 
satış vaitl erine ait senet ve mukavelelerle evlen
me mukavelelerini tanzim ve deftere tescil et

mek ve hariçte yazılıp tevdi edilen vasiyetna
meleri saklamak; 

C) Tesis senetleri tanzim etmek; 
D) Bu kanuna ve nizamnamesine uygun 

olarak dışarıda yazılıp getirilen kâğıtların imza
larının veya mühür ve işaretlerinin yahut yal
nız tarihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tes-
bit ile imzalı, mühürlü veya işaretli diğer bir ör
neğini saklamak; 

E) Bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini 
ve alâkalı şahısların hüviyet ve ifadelerini tes-
bit etmek; 

F) Davet vukuunda piyango ve hususi mü
esseselerin kura, seçim ve içtimalarmda hazır 
bulunarak zabıt varakaları tanzim etmek; 

G) Alâkalılar tarafından istenildiği tak
dirde dairede saklı olan asıl ve örnek ve sicil
lerden ve kendilerinin getirdiği kâğıtlardan 
tasdikli örnek vermek; 

H) Her dilden getirilecek kâğıtları diğer 
dile çevirmek ve çevirtmek; 

İj İdaresi tevdi olunan menkul ve gayri
menkul malları idare etmek; 

J) Teslim olunan emanetleri saklamak; 
K) Ticari senetlerin kabul edilmemesine 

veya ödenmemesine karşı protesto çekmek ve ih
barname göndermek; 

L) Her türlü taahhütlere ait protesto veya 
ihbarname göndermek; 

M) Diğer kanunlarla kendilerine verilen 
bütün akitleri yapmak ve işleri görmek; 

N) Kanunlarda resmî olarak yapılmaları 
istenip de mercileri gösterilmemiş oljan bütün 
akit ve mukaveleleri tanzim ve tasdik etmek; 

Vazifeleriyle mükelleftirler. 
Noterler bu maddede yazılı işleri dairelerin

de yapabilecekleri gibi sahiplerinin vukubula-
cak müracaat ve talepleri üzerine daireleri dı
şında da yapabilirler. 

20 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre no
terlere vekâlet edecek memurlar da daire dı
şında bu işleri görmek üzere noterler tarafın
dan gönderilebilir. 

Noterler Ticaret kanununa tevfikan tüccar 
defterini tasdik ettikten sonra tasdik edilen def
terin nevi ve ait olduğu seneyi, sayfası mikta
rını, tüccarın mensup olduğu ticaret sicilline 
taahhütlü mektupla bildirirler. Posta ücretiy
le on kuruş yazı ücreti sahibinden almır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Vasiyetname yapılması 
Madde 45. — Noterler, ölüme bağlı tasarruf 

sahiplerinin açık veya kapalı olarak yazıp ver
dikleri vasiyetnameleri saklarlar ve buna dair 
bir zabıt varakası tutarlar. Gerek bu suretle 
tevdi edilen vasiyetnameler ve gerek noterler 
tarafından tanzim edilen sair ölüme bağlı ta
sarruflar hakkında ölüme bağlı tasarruf sahi-
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binin şahsî hallerinde vukubulacak değişiklik
lerden malûmat verilmek üzere bunların ikamet
gâhları nüfus dairesiyle hüviyet cüzdanlarının 
verildiği mahal nüfus dairelerine harçsız ve re
simsiz bedava bir tezkere ile haber verirler. 

Noterler ölümün ihbarı veya ölüme ıttıla 
halinde salahiyetli sulh hâkimine verilmek üze
re dairelerinde mahfuz bulunan vasiyetnameleri 
ve noterlikçe tanzim edilmiş sair ölüme bağlı ta
sarruf senetlerinin tasdikli ve pulsuz örnekle
rini Cumhuriyet müddeiumumiliğine verirler. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Verilen emanetlerin saklanması ve satılması 
Madde 46. — Noterler hakikî veya hükmi şa

hıslar tarafından saklanmak veya bir hakka 
karşılık olmak üzere verilecek para, kâğıt ve 
sair emanetleri şaklıyarak alma ve geri verme 
şartlarını gösterir yazacakları zabıt varakaları
nı alâkalılara imza ettirerek aslını dosyasında 
alıkoyarlar ve örneğini makbuz mukabilinde sa
hibine verirler. Bir örneğini de emanet kimin 
için verildi ise ona tebliğ ederler. Alâkalı ister
se bu mevduat münasip bir mahfazaya konula
rak sahibi ile noter tarafından mühürlendikten 
sonra millî bir bankada, banka bulunmayan yer
lerde demir kasa ve dolap gibi bir yerde sakla
nır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasip görüle
cek yerde saklanabilir. 

Bu emanetler üç sene zarfında alınmadığı ve
ya harç ve masrafları ödenmediği takdirde noter, 
emanetlerin alınması veya harç ve masraflarmm 
ödenmesini taahhütlü bir mektupla tevdi edene 
ihbar eder. ikametgâh veya meskeni malûm de
ğilse münasip surette ilân eder. Tebliğ veya 
ilândan itibaren bir ay zarfmda alâkalısı mü
racaatla harç ve masrafları vermediği takdirde 
emaneti müzayede ile satar ve keyfiyeti bir za
bıt varakasiyle tesbit eder ve satış tutarından 
harç ve masraflarını tenzil ettikten sonra arta
nını bankaya yatırır. Emanet değersiz veya sa
tış masrafını koruyamıyacak halde ise tebliğ ve
ya ilân tarihinden itibaren beş sene sonra Hazi
neye devredilmek üzere Cumhuriyet müddeiu
mumiliğine tevdi olunur. 

Noterler tarafından bankaya tevdi olunan 
her nevi emanet paralar müruru zamanın tahak
kukundan sonra Hazineye devredilir. 

.REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

îşten el çektirme 
Madde 57. — Haklarında tahkikat yapılan 

noterlerin Adliye vekilliği tarafından lüzum gö
rüldüğü takdirde tahkikat neticesine kadar 
elleri işten çektirilir. 

Hakkında henüz haciz kararı verilmemiş 
olmakla beraber bu hususta hâkimlikçe tahki

kata başlandığı ve kuvvetli karine bulunduğu 
takdirde hâkimin işarı üzerine Adliye vekilli
ğince noterin yerine muvakkaten bir diğeri ve
kil seçilebilir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Disiplin cezaları 
Madde 59. — Vazifesini yapmakta kusuru 

görülen, kanunda yazılı miktardan fazla harç 
veya ücret alan, izinsiz işinden ayrılan veya 
kanuni mezuniyetini tecavüz ettiren, kanun ve 
nizamnamenin tatbiki hakkında Adliye vekilli
ğince yapılan tebligata riayet etmeyen veya 
hakikat hilâfına beyanname ita, memurlariyle 
muvazaalı mukavele tanzim ettikleri anlaşılan 
veya noterlik vakar ve haysiyetini ihlâl eden fiil 
ve hareketleri görülenlerle umumun güvenini 
kaybeden noterler bu hareketlerinin derece ve 
ehemmiyetlerine göre sıra gözetilmeksizin aşa
ğıda yazılı disiplin cezalariyle cezalandırılırlar: 

A) ihtar; 
B) Tevbih; 
C) Bir aydan altı aya kadar işten çıkarma; 
D) Meslekten çıkarma; 
7 nci maddede münderiç olan ve noter in

tihap edilmek için lâzımgelen vasıf ve şart
lardan herhangi birini kaybetmiş olanlarla 
iki defa işten çıkarma cezası görenler ve bir 
senede üç tevbih veyahut üç senede beş tevbih 
cezası alan noterler meslekten çıkarılır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cezayı verecek makam 
Madde 60. — 59 ncu maddede yazılı ceza

lar Adliye vekilliğince verilir. Bunlardan tev
bih, işten çıkarma veya meslekten çıkarma ce
zalarına tebliğ tarihinden bir ay içinde Hâkim
ler kanununun 94 ncü maddesinde yazılı inzi
bat meclisine itiraz olunabilir. Bu meclisin iti
raz üzerine vereceği kararlarla ihtar cezaları 
katî olup aleyhine hiç bir mercie başvurulmaz. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Noterin işlerini yapamıyacağı kimseler 
Madde 63. — Noterler kendilerinin doğru

dan doğruya veya dolayısiyle alâkalı olduk
ları işlerle usul ve füru ve kardeş ve karı ve 
koca veya ücretli adamlarının ilgili bulunduk
ları işlere ait kâğıtları tanzim veya tasdik ede
mezler. Bu derecedeki akrabalarını veya adam
larını muarrif ve vukuf ehli ve şahit olarak 
kabul edemezler. Ancak yapılan akit muteber 
olup noter disiplin takibatına tabi tutulur. 
Noterin bu muamelesinden mutazarrır olan kim
seler ayrıca noter aleyhine tazminat dâvası aça
bilirler. 

Noterlerin kendilerine veya yukarıda yazılı 
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akraba ve ücretli adamlarına ait akit ve mu
kaveleler, varsa diğer bir noter, yoksa noterin 
bağlı olduğu hukuk hâkiminin tensip edeceği 
Adliye memurlarından biri tarafından tanzim 
veya tasdik olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, iki ufa
cık kelime tashihi için ricada bulunacaktım. 
Fakat bunun için de takrir vermek lâzımgeli-
yormuş. 

Birinci fıkrada: «îlgili bulundukları işlere 
ait kağıtları tanzim veya tasdik edemezler.» 
Ondan sonrada: «Bu derecedeki akrabalarını 
veya adamlarım muarrif ve vukuf ehli ve şahit 
olarak kabul edemezler» denilmektedir. Bura
da iki defa «Edemezler» kelimesi geçiyor. Di
ğer bir nokta da «Bu derecedeki akrabalarını» 
deniyor. Akraba kelimesi cemi olduğu için bu
nun yerine «Akrabasını» demek daha doğru olur. 
Bu suretle fıkra şu şekilde olacaktır: «Tanzim 
veya tasdik ve bu derecedeki akrabasını veya 
adamlarını muarrif ve vukuf ehli ve şahit ola
rak kabul edemezler.» Bu suretle iki defa ede
mezler demekten kurtulalım. Bu şekilde olursa 
taknin usulüne de uygun hareket etmiş oluruz. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVEÎN (Zon) 
guldak) — Biz de muvafık buluyoruz. İfade 
bu şekilde ıslah edilmiş oluyor. Ayni zamanda 
mefhum da muhafaza olunuyor. Bu itibarla, 
Eğer yüksek tasdikinize iktiran ederse, encü
men kabul ediyor, 

Yüksek Reisliğe 
63 ncü maddede arzettiğim şekilde iki kelime 

tashihi yapılmasını teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
REİS — Encümen bu tashihi kabul etmiştir. 

Maddenin tashih edilen yerini okutuyorum: 
«Tanzim veya tasdik ve bu derecedeki ak

rabasını veya adamlarını muarrif ve vukuf ehli 
ve şahit olarak kabul edemezler.» 

REİS — Tadil olunmuş şekliyle maddeyi reyi 
âlinize arzediybrum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cezalar 
Madde 65. — 5 nci maddenin ikinci fıkra-

siyle 63 ncü maddenin birinci fıkrası hükümleri
ne muhalif harekette bulunan noterler, bu fiiller 
daha ağır cezayı istilzam etmediği takdirde As
liye ceza mahkemesince 20 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Noterler kanunen muayyen miktardan fazla 
harç ve ücret aldıkları takdirde bu fazla ile bu
na tekabül eden noter ücreti ve diğer ücretler 
Adliye vekilliğince alâkalılarına iade ve noksan 
alındığı takdirde notere tazmin ettirilir. Sahip
leri bulunamadığı takdirde bu paralar Yardım 
sandığmm noter memurlarına tahsis edilen he

sabına irat kaydolunur. 
Bu maddede yazılı hükümler 59 ucu madde

de tâyin olunan disiplin cezalarmm ^atbikma 
mâni teşkil etmez. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Noter memurları 
Madde 66. — Noterler dairelerindeki işlerin 

çokluğu ve ehemmiyeti nisbetinde lüzumu kadar 
ehliyetli memur ve müstahdem çalıştırırlar. 

Noterler, memurlariyle çalışma müddet ve 
şartlarını gösteren bir mukavele yapmağa mec
burdurlar. Bu mukavele o mahalde bulunan di
ğer bir notere, yoksa hukuk hâkimine tasdik 
ettirilir. Noterliğin lâğvi veya noterin tekaü
de şevki, ölümü veya herhangi bir sebeple vazi
feden ayrılması halinde mukavele feshedilmiş 
sayılır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
Noter memuru olabilmek için lâzım olan vasıf 

ve şartlar 
Madde 67. — Noter memuru olabilmek için: 
1. Türk olmak; 
2. Medeni ve siyasi haklarına sahip olmak; 
3. 18 yaşından aşağı, 65 yaşmdan yukarı ol

mamak ; 
4. Askerlik fiilî hizmetini yapmış veya hiz

mete elverişli olmadığı anlaşılmış veya tecil edil
miş olmak; 

5. Başkasma geçer veya vazifesini yapmağa 
mâni bir hastalığı bulunmamak; 

6. Yabanciyle evli olmamak; 
7. En az orta mektep mezunu olmak (Orta 

mektep mezunlarından talip zuhur etmediği 
takdirde ilk mektep mezunlarından ehliyetlisi 
alınabilir). 

Bu kanunun 7 nci maddesinin 8 ve 9 ncu 
bentlerinde yazılı hükümler bu memurlar hak
kında da tatbik olunur. 

Tebliğ memuriyle odacılar müstahdem sayıl
ır. Müstahdemlerin intihabında birinci fıkranın 
yedinci bendinde yazılı şart nazara almmaz. 

Müstahdemler memur vazifesinde çalıştırıla
mazlar. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Tercümeihal dosyası ve mukavele 
Madde 68. — Noter memurlarmm mukavele

leri, ve hal tercümeleri, vesikalariyle birlikte m>-
ter dairelerinde ayrı ayrı dosyalarda saklanır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Noter memurlarmm seçilmesi 
Madde 69. — Noterler, memurlariyle müstah

demlerini kendileri seçerler. 
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Memurlara talepleri halinde gidiş ve geliş 

müddetleri hariç olmak üzere senede yirmi gün 
izin verilir. Bu müddet zarfında memurlar mu
kavele ile muayyen olan ücretlerini alırlar. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Noter memurlarına verilecek tazminat 
Madde 70. — Noter memurlarından yaş had

dini doldurmuş olanlarla hastalık gibi kendileri
ne isnat olunamayan sebeplerden dolayı vazife
den çıkarılanlara Noter yardım sandığının, no
ter memurlarına ayrılan hesabından aşağıda ya
zılı hisbetler dairesinde bir tazminat verilir: 

Hizmet müddet beş yıldan on yıla kadar 
olanlara mukavelede yazılı aylık ücretinin üç 
misli, on yıldan on beş yıla kadar hizmeti olan
lara beş misli, on beş yıldan yirmi beş yıla ka
dar hizmeti olanlara sekiz misli, yirmi beş yıl
dan fazla hizmeti olanlara bir senelik ücretin 
tamamı verilir. 

Noter memurlarının ölümü halinde bu taz
minat Tekaüt kanununa göre maaş bağlanması 
caiz olan mirasçılarına yukarıdaki esaslar dahi
linde tesviye olunur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Noterlerin ücreti 
Madde 71. — Noterler gördükleri vazifeye 

karşılık olarak aşağıda yazılı ücretleri alırlar: 
1. Yapıştır dıldarı adlî harç pulunun dörtte 

biri nisbetinde bir ücret; 
2. Resen tanzim edilen senet veya muka

velelerin dairede kalacak nüshasnm her sayı-
fasından yazı ücreti olarak 40 kuruş; 

3. Resen tanzim olunan senetlerin alâkalı
larına verilecek suretlerinden ve noter dairele
rinde resen olmıyarak yazdırılıp doğrudan doğ
ruya alâkalısına verilen kâğıt, senet ve muka
velelerin örneklerinden ve yapılan tercüme
lerin yazıldığı kâğıtlardan ve tasdik olunmak 
üzere bir nüsha olarak hariçte yazılıp getirilen 
evrakın noter tarafından yazılıp dairede alıko
nulacak nüshasından sayıfa başına yazı ücreti 
olarak 20 kuruş; 

4. Resen olmıyarak dairede yazdırılan her 
nevi kâğıtların dairede kalacak suretleri için ve 
ayrıca tescili icabeden mukaveleleri hususi def
terine tescil için senet sayıfası başına 10 kuruş; 

5. Bir dilden diğer dile çevrilen veya çe
virtilen kâğıtlardan işin mahiyetine göre her 
sayıfası için çevirme ücreti en yukarı olarak 
500 kuruş; 

6. Kanunlarında harç ve rüsumdan muaf 
olduğu yazılı senet vesairenin beherinden tasdik 
ücreti olarak yalnız 25 kuruş; 

Şehadet ve tasdik şerhlerinden yazı ücreti 
alınmaz. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka
bul edilmiştir. 

Yol tazminatı 
Madde 73. — Dairesi dışında iş yapmak 

için yerinden uzaklaşan noterlere mutat vesaiti 
nakliye ücretinden başka iş günlerinde 400, ta
til günlerinde 500 kuruş tazminat verilir. 

Noterlesin mahkeme veya resmî dairelere 
kâğıt veya defter götürmek için daireden ayrıl
maları halinde alınacak tazminat mutat vesaiti 
nakliye ücretinden başka 200 kuruştur. 

Muamele bir saatten fazla devam ettiği tak
dirde beher saat ve küsuru için birinci fıkrada
ki hallerde 100, ikinci fıkrada yazılı hallerde 
50 kuruş zammolunur. 

Üçüncü fıkra mucbince almacak zamlar no
terin gideceği yerde vazife görmeğe hazır bulun
duğu andan hesabedilir ve bir gün için birinci 
fıkrada yazılı halde 400, ikinci fıkrada yazılı 
halde 200 kuruşu geçemez. Şu kadar ki gece 
kalmayı icabettiren hallerde günlük ücreti 800 
kuruşu geçmemek üzere hergün için ayrıca 400 
kuruş ücret verilir. 

Bankaya götürülecek emantlerin götürülme
si veya getirilmesi için 100 kuruş alınır. 

44 ncü maddeye tevfikan noter tarafından 
gönderilecek vekiller yukarıdaki fıkralarda gös
terilen ücretlerin yarısını alırlar. 

Bir gidişte birden fazla iş yapıldığı takdir
de almacak yol masraf ve tazminatı ile mun
zam ücret iş sahipleri adedine göre taksim olu
nur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tebliğ ücretleri 
Madde 75. — Posta ile yapılmayan tebliğ 

ve ihtarlardan alınması icabeden tebliğ ücret
leri Adliye vekilliğince tesbit olunur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Harç ve ücretin kâğıtlara yazılması ve mak

buz verilmesi 
Madde 79. — Noterler her nevi harç ve üc

retin bütün müfredatını resen tanzim veya alâ
kalının imzalarını tasdik ettikleri veyahut 
tercüme ve tebliğ edecekleri kâğıtlara yazmak
la beraber ayrıca bedava ve pulsuz makbuz ve
rirler ve birer kopyalarını dairede saklarlar. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Masrafların ve ücretlerin taksimi 
Madde 80. — Aralarında ayrıca bir mukave

le bulunmadığı takdirde masraflar ve ücret
ler taraflara yarı yarıya ve taraflar ikiden zi
yade ise sayılarına göre müsavi olarak taksim 
olunur. 
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REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Senelik izin 

Madde 81. — Her notere isteği üzerine Ad
liye vekilliğince senede bir ay izin verilir. 15 
günü geçmeyen gidiş ve geliş müddeti mezuni
yet müddetine dahil değildir. 

Mecburi sebepler veya makbul mazeretlere 
müstenit olmak şartiyle noterin bağlı olduğu 
hukuk hâkimi tarafından sekiz güne kadar izin 
verilebilir. Bu mezuniyet senede iki defadan 
fazla verilmiş ise senelik mezuniyete mahsup 
olunur. 

Bu suretle verilen izinler hukuk hâkimi ta
rafından Adliye vekilliğine de bildirilir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Yardım sandığmm bulunacağı yer ve yardım 

görecek noterlerle memur hesabı 
Madde 83. — A) Ölen noter ve noter mua

vinlerinin mirasçılarına, yaş tahdidi veya ma
luliyet veya dairesi lâğvolunmak suretiyle va
zifelerinden ayrılan noter ve noter muavinleri
ne yardımda bulunmak üzere Ankarada bir 
(Yardım sandığı) kurulur. 

B) Noter memurlarına 70 nci madde muci
bince tazminat verilmesi için bu sandıktan (No
ter memurlarına mahsus) bir hesap açılır. 

Ĉ  Noter yardım sandığı Adliye vekilliği 
tarafından lüzumu kadar tâyin edilecek me
murlar tarafından idare olunur. 

D) Memur ve idare masrafları Yardım san
dığı tarafından verilir. Şu kadar ki bu masraf
lar noter ve noter muavinleri hesaplarında bu
lunan para da dahil olduğu halde sandık mev
cudunun yüzde beşini geçemez. 

E) Yardım sandığının idare tarzı ve mu
rakabesi nizamname ile tâyin olunur. 

F) Yardım sandığından muvakkat salahi
yetli noter muavinleri istifade edemezler. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Yardım sandığmm sermayesini teşkil edecek 

gelirler 
Madde 84. — Yardım sandığmm sermayesi

ni teşkil eden gelirler şunlardır: 
1. Noter ve noter muavinlerinin aşağıda 

yazılı nisbetler dairesinde aylık gayrisafi gelir
lerinden alınacak paralar. 

Aylık gayrisafi gelirleri: 
A) 200 liraya kadar olanlardan, 50 liradan 

200 liraya kadar % 3; 
B) 500 liraya kadar olanlardan, 200 lira

dan 500 liraya kadar % 5; 
C) 500 liradan 800 liraya kadar olanlar

dan, 500 liradan yukarısı için %8; 

D) 800 liradan yukarısı için % 12. 
Aylık gayrisafi gelirleri 50 liraya kadar 

olanlardan bir şey alınmaz. 
2. Devlet veya 3460 sayılı kanun hükümle

rine tabi müesseseler tahvilleri alınmak veya 
bankaya faizle yatırılmak suretiyle işletilecek 
olan teminat akçelerinin gelirleri; 

3. Herhangi bir suretle noterlere tevdi olu
nan paralara bankalarca verilecek faizler; 

4. Açılan noterliklerin vekille idare edil
diği müddet zarfındaki safi gelirlerinin vekile 
verilen miktardan artan kısmı; 

Noter yardım sandığmm mevcudunu teşkil 
eden paralar hiç bir resim ve vergiye tabi de
ğildir. Bunlar hiç bir suretle haciz ve temlik 
edilemezler. 

Dairesi lâğvolunmak suretiyle ayrılan no
ter tekrar noterliğe tâyin edildiği takdirde ev
velce yardım sandığından almış olduğu para
ların iadesi için kendisine Adlive vekilliğince 
bir senelik mühlet verilir. Bu müddet zarfın
da alman paralar iade edilmediği takdirde no
terin vazifesine nihayet verilir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sandığın temin edeceği menfaatler 
Madde 85. — Her sene birincikânun sonun

da tahakkuk edecek aidat ve gelirlerden gele
cek senenin muhammen idare masrafı tenzil ve 
yüzde onu da noter memurları hesabına tefrik 
olunduktan sonra yüzde on nisbetinde ihtiyat 
akçesi ayrılır. Bakiye kalan paranm beşte üçü 
noterler, beşte ikisi noter muavinleri hesapları
na ayrılır ve herbir hesaptaki para mevcut no
ter ve noter muavinlerinin hizmet seneleri ye
kûnuna taksim edilerek harici kısmet her no
ter ve noter muavininin ayrı ayrı hizmet sene
siyle çoğaltılır. Bu suretle elde edilen hasılı 
zarp, o sene içinde ölen noter ve noter mua
vinlerinin mirasçılarına veya yaş tahdidi veya 
maluliyet veya dairesi lâğvolunmak suretiyle 
vazifelerinden ayrılanlara defaten tesviye ve 
vazifede devam edenlerin hesaplarma matlup 
kaydedilir. 

Şu kadar ki noterlerin 1.1X1938 ve noter 
muavinlerinin bu kanunun mer'iyeti tarihinden 
önceki hizmetleri hesaba katılmaz! 

Hizmet müddetinin hesabında bir senenin 
küsuru nazara alınmaz. 70 nci maddedeki taz
minatın tesviyesi için memurlar hesabındaki 
mevcut para yetmediği takdirde noksanı ihti
yat akçesinden tefrik ve tesviye olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Meslekten çıkarılan noterler 
Madde 87. — Disiplin cezası olarak doğru

dan doğruya meslekten çıkarılan noter ve no
ter muavinleri' yardım sandığma tevdi ettikle-

— 81 — 



î : 26 14.1.1942 C : 1 
ri aidat paralarından ve sandığm umumî ge
lirlerinden bir hisse isteyemezler. 

59 ncu maddenin son fıkrası mucibince bir 
senede üç tevbih yahut üç senede beş tevbih, 
iki defa işten çıkarma cezası almak, yahut 7 nci 
maddenin IV, V nci bentlerine temas eden hali 
bulunmak suretiyle meslekten çıkarılanlar an
cak kapanan hesap senelerine ait yatırdıkları 
aidat paralarını isteyebilirler. Şu kadar ki geri 
alabilecekleri bu paralar 85 nci madde mucibin
ce hesaplarında tahakkuk eden hisse yekûnunu 
tecavüz edemez. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE —A) Noter kanu
nuna göre «Noter vekili» olarak çalışanlar 
noter muavini adiyle vazife görürler. 

B) Noter memurlarına bu kanunun 70 nci 
umdesine. tevfikan verilecek tazminata esas 
olan hizmet müddetleri bu kanunun meriyeti 
tarihinden hesap olunur. Şu kadar İd hizmetten 
lyrrlmış olanların 3456 sayılı kanunun 70 nci 
maddesi mucibince iktisap ettikleri haklar 
mahfuzdur. 

ö) Bu kanunun tatbikmda Medresetülku-
zat ve Nüvap mektebi mezunları Hukuk fakül
tesi mezunu sayılırlar. 

D) Bu kanunda yazılı noterlere ait hüküm
ler hilâfına sarahat bulunmayan hallerde no
ter muavinleri ve muvakkat salahiyetli noter 
muavinleri hakkında da tatbik olunur. 

E) Bu kanunun meriyeti tarihinden önce 
ikramiyeye hak kazanmış olan noter veya mi 
rasçılarımn istihkakları 3456 sayılı kanunun 85 
nci maddesi hükümleri dahilinde tesviye olu
nur. Geri kalan kısım aidat vermiş olan noter- f 
İ er arasında ayni hüküm dairesinde taksim i 
edilerek hesaplarına geçirilir. Hizmet müddet- I 

1 ermin hesabında 1 eylül 1938 tarihi mebde it
tihaz edilir. Şu kadar ki hizmet müddeti bir se
neden aşağı olanlar yalnız verdikleri aidatı 
geri alabilirler. 

F) Bu kanunun meriyetinden itibaren 
1943 yılı başlangıcına kadar yapılacak memur 
7e idare masraflarının hesabı için 1941 yılı so

nunda tahakkuk eden aidat ve gelirler esas 
uutulur. 

G) 3456 sayılı kanununun defter ve mühür
lerin kullanma tarzı hakkındaki hükümleri bu 
kanunun 21 ve 27 nci maddelerinde yazılı ni
zamnameler tanzim olununcaya kadar tatbik 
olunur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

İKÎNCÎ MADDE — Bu kanun 1 şubat 1942 
tarihinden itibaren meridir. 

EEÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
Adliye vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum.-
Açık reye arzedilen Noter kanununa rey ver-

miyen zevat var mı? Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

Açık reyin neticesini arzediyorum : 
Noter kanununun bazı maddelerinin değişti

rilmesi hakkındaki kanuna (290) sat rey ver
miştir. Nisap vardır, muamele tamamdır. Bina
enaleyh kanun (290) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16.06 
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Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren kanuna verilen, reylerin neticesi 

Afyon Karmhiumr 
Ali Çetinkaya 
Bere, Türker 
I lanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Dal dal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esat Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Pı: Şakir Şener 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

( Eanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Beye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
' 290 
: 290 

0 
Q! 

133 
4 

[Kabul edenlerJ 
1 Bahhtsir 

Feyzi Sözener 
GL Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şık 
Osman Niyazi Burcu 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esenda) 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 

1 Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayıriı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

1 Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edim» 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

1 Erzincan 
Abdülhak Fırat 

: Aziz Samih, Ilter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşant 
Durak Sakarya 
Bdib Servet Tör 

' Hasan < Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
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Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Ol. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
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Resi d özsoy 
Suad Hâyri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Pek er 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Bay dar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 

.1942 O : 1 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaştır özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Şeyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 
Halit Onaran 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddin Çahşlaı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Hal id Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kem al ettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 

Tevfik Tarman 
Siird 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Teııgirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltiiy 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
ı^'ayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
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Ekrem Pekel Veled Izbudak Hasan Karabacak Rifat Vardar 
Salim Korkmaz Zonguldak ibrahim Etem Bozkurl Şinasi Devrin 
Sırrı Içöz Halil Türkmen Mustafa Bozma Yusuf Ziya özençi 

k etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

izzet Akosman 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (Hasta) 

Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ükmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Emir (Hasta) 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Mazur) 

Bolu 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kam çil (Hasta) 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (t. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 

[Reye iştira. 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali öngören 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Ç'iyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Al tuğ 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Iîatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Memed Tecirli 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

îspar,a 
Kemal Turan 

istanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâm i Akyüz 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 

Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Mazur) 
Rcşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim 
(Hasta) 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi' 
(Hasta) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
fbrahim Süreyya Yiğit 
Kemaletün Olpak 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel (Hasta) 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker (Hasta) 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Memet Erten (Hasta) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
İrfan Ferit Alpaya (I, 
Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Tala-y 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
(Hasta) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
(V.) 
Hüsnü Çakır (Mazur) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Mazur) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin £adak 
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Tekirdağ 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdı Ulkümen 
(Hasta) 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğhı 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Bmm Yurdakul 
(Hasta) 
Bazi Soyer (Hasta) 

Van 
Hakkı Ungan 

ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyuoak 

» 9 - « 

3P* B. M. M. Matbaan 



5. Sayısı: 54 
Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci ve ikinci teşrin 

ayları hesabı hakkında Meclis hesaplarının tetkiki 
encümeni mazbatası (5/46) 

Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. H. T. Encümeni 9-1-1942 

Esas No. 5/46 
Karar No. 19 

Lira K. 

Yüksek Reisliğe 

572 174 57 Birinci teşrin iptidasında bankada kalan 
751 137 13 Birinci ve ikinci teşrin aylarında alınan 

1 323 311 70 Yekûn 
İ 088 985 26 Birinci ve ikinci teşrin aylarında sarfolunan 

v» 
234 326 44 Birinci kânun iptidasında kalan para 

Müyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1941 birinci ve ikinci teşrin ayları sarfiyat evrakı gözden 
geçirilerek usulüne muvafık görülmüş ve birinci ve ikinci teşrin ayları içerisinde Muhasebece alman 
para birinci teşrin iptidasında Ziraat bankasında kalan paraya ilâve edilerek yekûnundan iki aylık 
sarfiyat çıkarıldıktan sonra 1941 senesi birinci kânun iptidasmda Ziraat bankasında 234 326 lira 44 
kuruş kaldığı anlaşılmış ve Ziraat bankasından gelen hesap puslası da Muhasebe kaydına muvafık 
görülmüştür. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. H. T. En. Rs. M. M. Murakıp Kâtip 
Ankara Rize Çoruh Ordu Çorum Malatya 
Rıfat Araz A. Zırh M. Kansu H. Ek§i Ş. Baran Dr. H. Üytaç 

Seyhan Sinob 
1. Mete H. Orucoğlu 





RİYASETİ CUMHUR VEBUYUK MİLLET MECLİSİ 1940 
SENESİ HESABI KATI CETVELİ BOYUTU NEDENİYLE 

ALINAMAMIŞTIR.TUTANAĞA EKLİDİR. 





S. Sayısı: 55 
37 nci piyade alayı erlerinden Memet Diri ve onbaşı 
Memet Sitilin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası 3/366) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/756, 4/3041 

19 -IV - 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mafevk olan Başçavuş Hüseyin Gümüşü öldürmekten suçlu 37 piyade alayı erlerinden Memet 
Diri ve onbaşı Memet sitil haklarında 57. tümen Askerî mahkemesi tarafından verilen ölüme 
mahkûmiyet kararı Askerî temyiz mahkemesinin 2 - IV - 1941 tarih ve 250/140 sayılı ilâmile pek-
1 eşmiş olduğundan Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Millî Müdafaa ve
killiğinden 16 - IV - 1941 tarih ve 1746/41 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait evrak aynen su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arz ve rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/366 
Karar No. 15 

10-1-1942 

Yüksek Reisliğe 

Başçavuş Hüseyin Gümüşü öldürmekten 
suçlu 37 piyade alayı erlerinden Memet Diri ve 
Onbaşı Memet Sitilin ölüm cezasına mahkûmiyet
leri hakkında 57 nci Tümen askerî mahkemesin
ce verilen hükmün tasdikma dair Askerî temyiz 
mahkemesinden sadır olan 2 - IV - 1941 tarih ve 
250/140 sayılı ilâm, müteakip kanunî muamelenin 
ifası zımnında Başvekâletin 19 - IV - 1941 tarih 
6 - 756/4/3041 sayılı tezkereşile birlikte Encüme
nimize havale ve tevdi buyurulması üzerine bu 
İşe taallûk eden dava dosyası tetkik olundu. 

Suçlu Memet Sitil onbaşı ile er Memet Dirinin 
Hüseyin Gümüş çavuşu gırtlağına atılarak sı
rım ve kayışla sıkıp boğmak suretile öldürdük
leri sabit görülerek Askerî ceza kanununun 91 
nci maddesinin 4 ncü bendine tevfikan idam ce

zasına mahkûm edildikleri anlaşılmıştır. 
Bu hususta cereyan eden müzakere neticesin

de Memet Sitil onbaşı ile er Memet Diriye hük
medilen ölüm cezalarının Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 26 nci maddesine tevfikan infazma karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmesi ittifakla karar altına, alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 

Antalya 
N. Aksoy 

Kastamonu 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Kayseri 
Abidin Binkaya B. Özsoy 

Kâtip 
Konya 

Galip GMiltekin 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Tokad 
S. Atanç 





S. Sayısı: 56 
Ankara mebusu Ahmet ulusun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki

lâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası (3/383) 

T. G. 
Başvekâlet 18 - VI - 1941 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : - 1218/3093 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara mebusu Ahmet Ulusun, sahip bulunduğu Ulusal matbaası için Almanyadan getirttiği 
makinalarm bedelini vade müddetlerinin geçmesine rağmen C- Merkez bankasına tediye etmemek 
suretile Türk parası kıymetinin korunmasına dair olan kararname hükümlerine muhalif hareke
tinden dolayı hakkında takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldırılması Adliye vekilliğin 
den alman 16 - VI - 1941 tarih ve 306/78 sayılı tezkerede bildirilmiş ve bu işe ait 27 parça evrak 
aynen sunulmuş olduğundan gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini ar-
zederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı esasiye ve 10 -1 - 1942 

Adliye Muhtelit encümeni 
Esas No. 3/383 
Karar No. 1 

Yüksek Reisliğe 

Matbaası için Almanyadan getittiği maki- zari encümen mazhatasından dahi anlaşıldığın-
nelerin bedelini vadelerinin geçmesine rağmen dan Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 
Cumhuriyet merkez bankasına tediye etmemek ikinci fıkrası mucibince takip ve muhakemesi-
suretile Türk parası kıymetinin korunmasına nin Devre sonuna bırakılmasına karar vermiştir. 
dair olan kararname hükümlerine muhalif hare- Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
ketinden dolayı Ankara mebusu Ahmet Ulusun Yüksek Reisliğe sunulur. 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş- Teş Es. ve Ad. E. Mü. Muh. E. R. M. M. 
vekâletin 18 - VI - 1941 tarih ve 6 - 1218/3093 Kütahya Konya 
sayılı tezkeresile talep edilmektedir. R, Peker F. Silay 

Bu bapta Ahmet Ulusa isnat olunan suç Kâtip 
Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci mad- Tokad Balıkesir Bingöl 
delerinde yazılı cürümler harifcinde olduğu ih- Rtsai Erişken O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 



Bursa 
Attf Akgüç 
Erzincan 

A. Fırat 
Kastamonu 

Corum V Çankırı 
Fazıl N. Rükün Münir Çağıl 
Gazianteb istanbul 
ö. A. Aksoy Ziya Karamursal 

Kayseri Kocaeli 

Konya 
G. Gültekin 

Muğla 
î. Çalışlar 

Trabzon 
Abidin Binkaya R. özsoy Salâh Yargı F. A. Barutçu 

Manisa 
K. Örer 
Sinob 
C. Atay 

Manisa 
A. Tümer 

Tokad 
S. Atanç 

Zonguldak 
S Devrin 

( S. Sayısı : 56 ) 



S. Sayısı: 57 
İstanbul mebusu Galib Bahtiyar Gökerin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mü

rekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/404) 

T. C. 
Başvekâlet 14 - X - 1941 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6 - 1987/4715 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

istanbul mebusu Galib Bahtiyarın teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Adliye vekilliğin
den alman 13 - X - 1941 gün ve 475 - 115 sayılı tezkere örneği ile bu işe dair evrak ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arz ve rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye vekilliğinin 13 - X - 1941 tarih ve 475/115 sayılı tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

Bakırköy kireç ocağının ihalesinde Arttırma ve eksiltme kanunu hükümlerine riayet etmiye- N 

rek vazifesini ihmal etmekten suçlu Galib Bahtiyar Göker hakkındaki tahkikat evrakı örnekleri 
birlikte takdim! kılındı. Mezkûr evrakın tetkikinden de anlaşılacağı üzere muhammen senelik icar 
bedeli 360 lira olan Bakırköydeki 16 numaralı kireç ocağının birinci ihalesinde 200 liradan faz
laya talip zuhur etmediği cihetle ihale müddeti uzatılmış ise de yine talip zuhur etmemesi üzerine 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 43 ncü maddesine tevfikan bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuş fakat bu müddet zarfında da talip çıkmamıştır. Ocağın pazarlık suretile ihalesi için tes-
bit edilen müddet içinde talip zuhur etmediğine göre mezkûr kanunun 7 ve 14 ncü maddeleri mu
cibince yeniden ihaleye konması ve ilân edilmesi iktiza ederken mezkûr ocağın muhammen bedelle 
talip olan Nikolaya ihale edilmesi Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununa muhalif görüldüğünden 
alâkadarlar hakkında kanunî takibata tevessül olunması hakkındaki Maliye vekâletinin işarı üze
rine tahkikat yapılmış ve ihaleyi yapan komisyon azasından Bakırköy Malmüdürü Maksut Engin, 
Tapu memuru Şükrü Dinçer ile Şehir meclisi azasından Galib Bahtiyar Göker haklarında İstanbul 
vilâyeti idare heyetinden verilen 26 - V - 1938 tarihli meni muhakeme kararının Devlet şûrasının 
15 - VII - 1938 tarihli kararile nakzedilerek adı geçen suçluların lüzumu muhakemelerine karar 
verilmesi üzerine İstanbul Asliye eeza mahkemesinde duruşmaları yapılarak suçlulardan Galib 
Bahtiyar Gökerden maadasının beraetlerine karar verilmiş, ancak Galib Bahtiyar Gökerin mebus 
intihap edildiği anlaşıldığından teşriî masuniyetine binaen duruşmasına devam edilmiyerek hakkın
daki davanın muvakkaten tatiline karar verilmiştir. Halen İstanbul mebusu olan Galib Bahtiyar 
Gökerin teşriî masuniyetinin refine mahal olup olmadığının Büyük Millet Meclisinin yüksek tak
dirine arzına bu suretle zaruret hâsıl olduğundan gereğinin ifasına delâlet buyurulmasını dilerim. 

Adliye vekili 
Et. MftnetotĞncııfglu 



Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
\ E. ve Ad. En. Muhtelit En. 10-I-1942 

Esas No. 3/404 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Bakırköy Kireç ocağının ihalesinde Arttır
ma ve Eksiltme kanunu hükümlerine riayet et-
miyerek vazifesini ihmal etmekten suçlu istan
bul mebusu Galib Bahtiyarın teşriî masuniyeti
nin kaldırılması Başvekâletin 9 - VII -1941 ta
rih ve 6 -1987/4715 sayılı tezkeresile talep edil
mektedir. 

Bu bapta Galib Bahtiyara isnat olunan suç 
Teşkilâtı Esasiye kanununun 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı cürümler haricinde olduğu İh
zari encümenin mazbatasında dahi anlaşıldı
ğından Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesi
nin ikinci fıkrası mucibince takip ve muhake
mesinin devre sonuna bırakılmasına karar veril
miştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
T. E. ve Ad. En. mü
rekkep Muh. En. Rs. M. M. Kâtip 

Kütahya Konya Tokad 
E. Pekcr T. F. Sılay li. Erişken 

Balıkesir Bingöl Çankırı 
O. N. Burcu F. Fikri F. N. Bükün 

Çorum Erzincan Gazianteb 
M. Çağıl A. Fırat Ö. A. Aksoy 
İstanbul Kastamonu Kayseri 

Z. Karamursdl A. Binkaya R. özsoy 
Kocaeli Konya Manisa 
S. Yargı G. Gültekin K. Örer 
Manisa Muğla Sinob 

A. Tümer Orgl. î. Çalışlar C. Atay 
Tokad Trabzon Zonguldak 

S. Atanç F. A. Barutçu Ş. Devrin 
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S. Sayısı: 58 
İçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Teşkilâtı esasiya ve Adliye encümenlerinden mürekkep 

muhtelit encümen mazbatası (3/392) 

T. G. 
Başvekâlet 9 - VII -1941 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1388/3433 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adana belediyesinde vukuu ihbar edilen yolsuz sarfiyat ve sair suçlarda methaldar sanılan Ada
na eski belediye reisi ve halen îçel mebusu TurhanCemal Beriker hakkında takibat yapılabilmek üze
re teşriî masuniyetinin kaldırılması müsaadesinin istihsali Dahiliye vekilliğinden alman sureti ilişik 
7 - VII - 1941 tarih ve 566 sayılı tezkere ile talep edilmiş ve bu işe ait tahkikat evrakı aynen sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Dahiliye vekilliğinin 7 - VII - 1941 tarih ve 566 sayılı tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet yüksek makamına 

Adana belediyesinde 82 bin liralık yolsuz sarfiyat iddiası başlığı altında Yenisabah gezetesin-
ûe intişar eden bir yazı üzerine vekâletimizee mahalline yaptırılan tahkikatta şiehir oteli inşaatın-
aa, Millî mensucat fabrikası sahipleri tarafından fabrika civarına yol yapmak ve meydan tesis 
etmek şartile teberru olunan 40 bin liranın sarima ve istimlâk muamelesinde» sabıkalı ve esrar
keş Salih adında bir şoförün belediye şoförlüğünde istihdammda ve 1937 yılı hesabı katisi işi içinde 
kanunsuz ve yolsuz muameleler yapıldığı ve o zaman belediye reisi olup elyevm İçel mebusu bu
lunan Turhan Cemal Berikerin bu işlerde methaldar bulunduğu fezleke mündericatmdan anlaşıl
makta olduğundan mumaileyh hakkında takibat yapılabilmesi için Büyük Millet Meclisinden mü
saade istihsaline delâlet buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Dahiliye vekili 
Fayık Öztrak 



teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden Mürekkep Muhtelit encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı esasiye ve 

Adliye E. Mü. Muhtelit E. 
Esas No. 3/392 

Karar No. 3 

10 -I - 1942 

Yüksek Reisliğe 

Şehir otel inşasında, Millî mensucat fabri
kası sahiplerinin yaptıklan 40 bin liralık teber
ruda, Belediye kamyon şoförünün yaptığı ka
zadan mütevellit tazminat parasının sureti sar
fında hesabı katı encümeninin 1937 senesi he
sabı katı işlemdeki yolsuzluk ve gayrikanunî 
hareketten suçlu sanılan Adana eski belediye 
reisi ve halen îçel mebusu Turhan Cemal Beri-
kerin teşriî masuniyetinin kaldırılması Başvekâ
letin 9 - VII -1941 tarih ve 6 - 1388/3433 sayılı 
tezkeresile talep edilmektedir. 

Bu bapta Turhan Cemal Berikere isnat 
olunan suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 
nci maddelerinde yazılı cürümler haricinde ol
duğu İhzarı encümenin mazbatasından dahi an
laşıldığından Dahilî nizamnamenin 180 nci mad
desinin ikinci fıkrası mucibince takip ve muha
kemesinin Devre sonuna bırakılmasına karar 
verilmiştir. 

Umumî heyeti ntasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Meclise sunulur. 

Teş. Es. ve Ad. E, 
Encümen reisi 
Kütahya 
B. Peker 
Balıkesir 

0. Niyazi Burcu ^ 
Çorum 

Münir Çağıl 
istanbul 

Ziya Karamursal 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Manisa 

A. Tümer 
Tokad 

8. Atanç 

. Mü. Muh. 
M. M 

Konya 
F. Silay 

Bingöl 
Feridun'Fikri 

Erzincan 
A. Fırat 

Kayseri 

Kâtip 
Tokad 

Resai. Erişken 
Çankırı 

Fazıl N. Rükün 
Gazianteb 
Ö. A. Aksoy 

Kayseri 
Abidin Binkaya R. özsoy 

Konya 
G. Gültekin 

Muğla 
î. Çalışlar 

Trabzon 
F. A Barutçu 

Manisa 
K. örer 
Sinob 

C. Atay 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

»4b<i 

( & Öayısı : 58 ) 


