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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet şûrası Birinci ve ikinci daire reislik
leri ile iki âzalık seçimi için reyler toplandıktan 
sonra; 

Devlet Havayolları; 
Ve Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür

lükleri 1942 malî yılı bütçelerinde değişiklik ya
pılmasına ; 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt
çesine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine; 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkındaki kanunun 9 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine; 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
süvari müvezzilerine hayvan yem bedeli veril
mesine ; 

Devlet konservatuvannm tiyatro, opera ve 
balet şubelerinden mezun olanlara giyim eşyası 
verilmesine; 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanunun 10, 12 ve 14 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine; 

Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühen
dis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas üc
retine ; 

Teklifler 
1. — Bolu mebusu Lûtfi Gören ve Konya 

mebusu Dr. Osman Şevki Uludağ'ın, İstanbul 
Şehremaneti ve Belediyesinin zabıtai belediye 
hizmetini ifa eden memurlarının evvelce ücretle 
geçen hizmet müddetlerinin de tekaütlükleri he
sabında sayılmasına dair kanun teklifi (2/73) 
(Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Takrirler 
2. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşün-

1. — Teşkilâtı Esasiye kanununun 57 nci 
maddesinin askerî adli hâkimlerle Temyiz mah
kemesi müddeiumumi ve muavinlerine de şümulü 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekâ
letince yurda sokulacak maddelerin vergi mu
aflıklarına dair kanun lâyihaları kabul edildi; 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna 
bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun lâyi
hasının Encümene gönderilen dört maddesinden 
maada maddeleri kabul olundu; 

Devlet şûrası Birinci daire reisliğine Salâhat-
tin Odabaşıoğlu'nun ve âzalıklara da Rasim Ar
sal, Raşit Çelebioğlu 'nun seçildiği, ve İkinci daire 
reisliği için ekseriyet hâsıl olmadığından gelecek 
inikatta tekrar seçim yapılacağı tebliğ olun
duktan sonra; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Sivas Bingöl 

Şemsettin Günaltay Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

sel'in, İskân kanununa ek 3667 sayılı kanunun 3 
ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının tefsirine dair 
takriri (4/66) (Dahiliye, İktisat, Millî Müdafaa, 
Hariciye, Maliye, Bütçe, Adliye ve Sıhhat ve içi-
mai muavenet encümenlerine) 

Mazbatalar 
3. — 1942 malî yılı muvazenei umumiye kanu

nuna bağlı A ve B cetvellerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/906) (Ruznameye). 

olup olmadığının tefsiri hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER — Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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, BEİS — Hükümetin bir tezkeresi vardır, 

okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3 . II . 1941 tarihli ve 6/385 sayılı tezkere 

ile yüksek makamlarına sunulan Teşkilâtı Esa
siye kanununun 57 nci maddesinin askerî adli 
hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddeiumumi 

1. — Devlet şûrası İkinci daire reisliğine se
çim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası (3/533) 

BEİS — Devlet şûrası İkinci daire reisliği 
için geçen inikatta yapılan seçimde ekseriyet 
hâsıl olmamıştı, tekrar intihap yapacağız. 

Reylerin toplanmasına Antalya dairei inti-
habiyesinden başlıyoruz. 

1. —• Devlet limanları işletme umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/909) [1] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Madelere geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet limaları işletme umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesine munzam ve fevka

lâde tahsisat konulmasına dair kanun 

MADDE 1. — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde yazılı tertiplerine (655 000) lira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

CETVEL 

F. Lira 
4 Memur ve müstahdemlere nizam

name hükümlerine tevfikan yapıla
cak tedavi ve hastane masrafla-
riyle işçilerin tedavi, ilâç, cenaze 
masrafları, sıhhi yardım ve idare, 
hastane, dispanser ve revirlerinin 
bilcümle levazım, demirbaş, mef
ruşat, mualecat, iaşe bedel ve mas
rafları, memur ve müstahdemlerle 
işçilerin ailelerinin poliklinik te
davi masrafları ve serbest doktor 
ücretleriyle fazla mesai ücretleri, 

[1] 53 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ve muavinlerine de şümulü olup olmadığının 
tefsiri talebinin geri alınması Millî Müdafaa 
vekilliğince istenilmekte olduğundan iadesine 
müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

BEİS — Alelusul iade edilmiştir. 

Reyleri tasnif için kura ile üç kişi seçiyo
ruz. 

Kâmil Dursun (İzmir), Dr. Fuad Sorağman 
(Kocaeli), Hasan Karabacak (Zonguldak). 

Bu arkadaşlar buradalar mı? (Buradalar 
sesleri). 

(Antalya intihap dairesinden başlanılarak 
reyler toplandı). 

BEİS — Rey vermiyen var mı? Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

F . Lira 
taamiye bedelleri ve nizamnameye 
dahil diğer bilûmum tahsisatlar 60 000 
BEÎS — Kabul edilmiştir. 

5 Posta, telgraf, telefon, radyo ve 
telsiz ücret ve masrafları, kırtasi
ye, matbu' evrak, ilân, reklâm, 
kitap, mecmua, gazete bedel ve 
masraflariyle Denizyolları ve li
manları mecmuasına yardım 15 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

6 Kara ve deniz vesait ve tesisat-
lariyle işletme ve idare işlerine 
tahsis edilen mebaninin tenvir, tes
hin, yağ, mahrukat ve sair müs-
tehlek mevat ve masrafları, ni
zamname mucibince memur ve iş
çilere verilecek melbusat, ticari 
eşya tahmil, tahliye, aktarma ve 
sair liman hizmetleri ücret ve 
hammaliyelikleriyle tuz nakliye 
masrafları ve işletme ve idare iş
lerine tahsis olunan binalar, rıh
tımlar, iskeleler, mendirekler, fe
nerler, sabit tesisat, kara, deniz 
ve tahlisiye vasıtalariyle sair mi
haniki ve telefon tesisatının ve iş
letmeye mütaallik bilcümle malze
me, mefruşat, teçhizat ve demir
başların bakım, tamir, tadil, tec
dit, inşa, mubayaa ve sair müte
ferrik masraflariyle atelye ve iş
letme işçilerinin iaşeleri ve atelye 
işçi ücretleri ve iskelelerin idare 
masrafları 575 000 
BEtS — Kabul edilmiştir. 

4. — SEÇİMLER 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELEB 
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F. Lira 
15 Muvakkat memuriyet harcırahı 130 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
16 Müfettişler harcırahı ' 30 00 ( 

REİS — Kabul edilmiştir. 
17 Bütçe kanununun 6 ncı mad

desi mucibince verilecek üc
retler 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

19 Tahsildarlar aidatı, Umumî te
lefon merkezleri aidatı ve sair 
ücreti 18 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

20 Bilûmum bina, arsa mubayaa, 
inşaat, tesisat ve tamirat be
delleriyle kontrol memurları 
ücret ve sair masrafları 450 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

21 Nakliyat ' 302 250 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 Posta pulu ve kartlar, albüm
ler, teşhir tabloları ve otoma
tik tarih damgaları, müsaba
ka, malzeme, tabı, gümrük ve 
nakliye m as raflar i yi e ilân üc
retleri ve Bern bürosundan 
eelbedileeek kupon ve pullar 
bedeli 75 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

23 Cevaplı kuponlar mukabilin
de veya vusulü ihbarlı telgraf
lar için yapıştırılan veya bat
tala kalan pullar bedeli 1 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

25 Telgraf ve telefon tesisat, in
şaat ve tamiratında çalıştırıla
cak amele yevmiyesi ve telg
raf ve telefon, tesisat, inşaat 
ve tamiratı ve her nevi ma
kine, alât, edevat ve malzeme 
bedelleriyle nakliye ve sair 
masrafları * 346 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

27 Mühendis, makinist ve sair 
fen memurlariyle mmtakaları 
haricinde çalıştırılacak hat ba
kıcılarının muvakkat memu
riyet harcırahları 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

34 3335 sayılı kanun mucibince 
verilecek tedavi, yol ve saire 
masrafları 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 Hayvan, iaşe, yem ve tedavi 

masraflariyle koşum, tımar leva
zım ve mevcut hayvan kadrosu
nun tecdidi 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Aynı malî yıl bütçesinde 
(4306 sayılı kanun mucibince verilecek giyim 
eşyası bedel ve bilûmum masrafları) adiyle ye
niden açılan 11 nei fasla (100 000) lira fevka
lâde tahsisat konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2. — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/911) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler işaret buyursunlar . . . Etmiyenler . . . Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesine munzam ve fevkalâde tahsi

sat konulması hakkında kanun 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 
ilişik cetvelde gösterilen tertiplerine 1 638 550 
liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

CETVEL 

F. Lira 
1 Çocuk zammı 20 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
.11 Tenvir ve teshin 20 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
14 Daimî memuriyet harcırahı 120 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

[1] 55 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

MADDE 2. -— 1942 malî yılı Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü bütçesinde (4306 sa-

I yılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası 
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bedeli ve bilûmum masrafları) adiyle açılan 45 
nci fasla 300 000 lira fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . / E t 
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
in iyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3. —- Rumeli demiryolları işletme nizamna
mesinin zıya ve hasar tazminatına mütaallik 
hadlerinin tadiline dair olan 3259 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/782) [1] 

REİS — Bu lâyihanın birinci maddesi ikin
ci müzakeresinde encümene gitmişti, gelen mad
deyi okutuyorum : 

Devlet Demiryolları nakliyatmdaki zıya ve ha
sarların tazmin suretlerine dair 3259 sayılı ka

nuna ek kanun 

MADDE 1. — 14 haziran 1937 tarih ve 3259 
sayılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Ancak aşağıda yazılı munzam ücret veril
mek şartiyle malın demiryollarına tesliminde 
gönderen tarafından malın hakikî değerini geç
memek üzere beyan edilen kıymetin tazmini 
istenebilir. 

Bu takdirde: 
A) Malın tamamiyle zıyaı veya hasara uğ

raması halinde, beyan edilen kıymet tazminat 
olarak verilir. 

B) Malın bir kısmı zayi olur veya hasara 
uğrarsa beyan edilen kıymetten kalan kısma 
isabet edecek miktar Demiryolları idaresince 
tahkik ve tevsik edilerek indirilir ve kalanı 
verilir. 

Buna mukabil Demiryol idaresince alınacak 
bu munzam ücret her on kilometre ve kesri için 
beyan edilen kıymetin on binde birini geçe
mez. 

»Şu kadar ki her muameleden alınacak mun
zam ücret otuz kuruştan aşağı olamaz. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi reyini
ze arzediyorum; kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 14 sayılı basmayazıya ek zaptın sonunda-
dır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar. . . Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Münakalât vekili memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar. . . Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul buyu
ranlar . . . Etmiyenler . . . Kanunun heyeti umu-
miyesi kabul buyurulmuştur. 

Efendim, bir numaralı lâyihaya rey vermiyen 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

4. — İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkın
daki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Adliye ve Sıhhat ve içtimai mu
avenet encümenleri mazbataları (1/629) 

REİS — Encümenden henüz maddeler gel
mediği için bu lâyihavjı geçiyoruz. 

5. — Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliği
nin ve Muhakemat umum müdürlüğünün vazi
felerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine pe 
merkez ve vilâyetler kadrosunda bazı değişiklik
ler yapılmasına dair kanım lâyihası ve Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/801) 
m 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde
lere geçilmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, bu ka
nun Hazine hukuk müşavirliğine taallûk eden 
bir kanun olduğu için heyeti umumiyesi itiba
riyle ihtisas bakımından Adliye encümenini alâ
kadar eder. Taamül olarak en son İhtisas encü
menine havale edilmesi lâzım gelirken, en önce 
Adliye encümenine havale edilmiştir. Bu hususta 
verdiğimiz son karara uymuş olmak için tensip 
buyurursaniız Adliye encümeninin matbu metin
lerinin okunmasını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, encümenin bir mütalaası 
var mı? 

B. En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI fMuö-la) — 
Efendim; muhterem arkadaşım bizim mazbata
mıza, zannederim, tetkik buyurmamışlardır. Biz 
orada esas itibariyle Adliye encümeninin noktai 
nazarını kabul ettiğimiz gibi, maddelerin çoğu
nu da aynen kabul etmiş, yalnız bazılarında 
ifade tashihleri yapmışızdır. Şimdi eğer teklifleri 
kabul edilecek olursa, arasıra huzuru âlinize çı
karak rahatsız etmek vaziyetinde kalacağım. Hü
kümlerin hiç birisinde değişiklik yoktur. Yalnız 
ifadeler vuzuh verecek şekilde yazılmıştır. Eğer 
hükümde tegayyür varsa o vakit arkadaşımın de

fi] 52 myılı basmayazv zaptın sonundadır. 
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dikleri doğrudur. O zaman istenilen maddeyi, 
Adliye encümeninin maddesi olarak kabul etmek 
doğru olur. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Hüsnü bey, bu teşkilât işidir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Mazbata muhar
riri arkadaşımın dayandığı esbabı miucibeye da
yanarak söylüyorum. Çünkü dikkat buyurulursa, 
Adliye encümeninin kabul ettiğini Maliye encü
meni kabul etmiş, Bütçe encümeni de yüzde dok
sanını kabul etmiştir. Demek ki esas Adliye en-
cümeninindir. 

B. En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — 
Benim de ifadem şudur ki, bizim noktai naza
rımız kabul edildiği vakit Adliye encüme
ninin noktai nazarlı kabul edilmiyeeek değildir. 
Yine Adliye encümeninin teklifi kabul edilmiş 
olacaktır. Bu bir teşkilât kanunudur. Teşkilât 
kanunları ise doğrudan doğruya Bütçe encüme
nini alâkadar eder. Ondan dolayıdır ki Riyaset 
makamı son encümen olarak onu bize göndermiş
tir. Heyeti Celile bunu kabul etmekle hatalı bir 
sey olmaz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Reis bey. 

REİS — Müsaade buyurun. Müzakere açını-
yalım. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Müzakere esasen açılmıştır. 

REİS — Usulü müzakere meselesidir. Israr 
ederseniz heyeti âliyeyi hakem yapacağım. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
— Söz istiyorum. 

Efendim; Meclisimizin verilmiş bir kararı 
vardır. Ananemiz de odur. Refik înce arkada
şımız bunda haklıdır. Binaenaleyh ne hakeme, ne 
de reye müracaata ihtiyaç yoktur. Behemehal 
mütehassıs encümenin lâyihası müzakere edilir. 
Hüsnü Kitabcı arkadaşımızın mütalâası bunu 
bertaraf edemez. Diyorlar ki, ibare tashihi yap
tık. Bütçe encümenine mütehassıs bir encümen
den giden kanun ancak malî esbabtan dolayı 
gider. İbare tashihi Bütçe encümeninin vezaifi 
meyanmda değildir. Adliye encümeni yazdığını 
okutacak ve bilecek bir encümendir. Binaen
aleyh ibareleri tashih ettik diye Bütçe encü
menine bir hak esası kabul edemeyiz. O zaman 
her encümen, ibare yanlışı yapılmış, biz düzelt
tik der. Esas, mütehassıs encümenin lâyihasının 
müzakeresidir. Refik înce arkadaşımız haklı
dır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Refik ince arka
daşımızın teklifi yerindedir. Fakat o demek 
değildir ki ; motamot Adliye encümeninki ka
bul edilecektir. Diğer encümenler de burada 
noktai nazarlarını izah ederler, ,o şekil kabul 
edilir, olmadığı takdirde Adliye encümeninin 
maddeleri kabul edilir, ihtisas encümenidir 
diye, hiç bir mebus bunun dışına çıkamaz şekli 

yoktur, her mebus serbesttir, istediği mütalâ
ayı söyliyebilir. 

REİS — Riyasetin ısrarı yoktur, Heyetin 
reyine arzedeceğim. 

Adliye encümeni maddelerinin okunmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etini yen ler... 

Müsaade buyurun, anlaşılmadı. Adliye en
cümeninin maddelerinin okunmasını kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Müsaade buyu
run... Kabul etmiyeu'ier lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul edilmiştir efendim. 

Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve 
Muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler ya

pılmasına dair kanun 

Birinci kıs|mı 
Teşkilât, vazife ve mesuliyet 

Birinci bölüm 
Merkez ve vilâyetler teşkilâtı ve vazifeleri 

Teşkilât 
MADDE 1. — Maliye vekâleti Başhukuk 

müşvirliği teşkilâtına ait vazifeler başhukuk 
müşavirinin nezaret ve murakabesi altında 
hukuk müşavirleri, merkez, vilâyet ve bölge 
muhakemat müdürleri, müşavir avukat, avu
kat ve yardımcı avukatlarla avukat namzetleri 
tarafından görülür. 

Merkez teşkilât kadroları bu kanuna bağlı 
.1, vilâyetler teşkilâtı kadroları 2 numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Usule ait bir şey 

söyliyeceğim. Malûmu âliniz bu kanunların 
tertibinde kendimize mahsus olmak üzere bir 
takım usullerimiz var ve bilhassa tahrir keyfiye
tinde bizim Kâtibi Umumiliği alâkadar eden 
bir şeydir. Kanunu medenimizi yaparken tat
bik ettiğimiz usulü bu kanunda da yapmışlar 
ve çok güzel yapmışlardır. Kazanç vergisi ka
nununda da vardır. Binaenaleyh, bizim mat-
lap diye maddenin sağ tarafına konulan kısım
lar bu kanunda maddelerin üst taraflarına ko
nulmuştur, yana konması lâzımgelir, hâtıra 
olarak arzediyorum. O şekilde tertip edilirse, 
Kanunu medeni ve Kazanç vergisi kanununda 
olduğu gibi, emsaline tevfikı hareket noktasın
dan, faydalı olacağı kanaatındayım. 

Tabii reye konulacak bir iş değildir. 
REİS — Madde hakkında bir mütalâa var 

mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkezdeki vazifeler 
MADDE 2. — Başhukuk müşavirliği ve mu-
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hakemat amum müdürlüğü, hususi kanunlarla 
Hazine Hukuk müşavirliğine verilmiş olan iş
lerden başka: 

A) Vekâlet makamından veya vekâlet da
irelerinden sorulan işlerin hukuki icapları hak
kında mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait mukavele projelerini ha
zırlamak veya alâkalı dairelerle diğer, vilâyet
lerden gönderilen mukavele projeleri üzerinde 
tetkikler yaparak mütalâa beyan etmek; 

C) Vekâletler ve umumî muvazene için
deki. dairelere ait her türlü hukuk ve ceza dâ-
valariyle icra işlerine ait olduğu makam ve mer
cilerde ikame, takip ve müdafaa ettirmek; 

D) Hazineyi ilgilendiren idarî dâvalara ait 
olmak üzere diğer vekâletlerle umumî muvaze
ne içindeki dairelerin hazırlayıp gönderecekle
ri müdafaanamelerin malî hükümlere uygun ol-
rak hazırlanmalarını temin etmek ve bu dâva
ların duruşmalarında bu vekâlet ve daireleri 
hukuk müşavirleri, müşavir avukat veya Ha
zine avukatları marifetiyle Devlet şûrasında tem
sil ettirmek; 

E) Adli ve idarî kaza mercilerinden, ha
kemlerden, icra daireleriyle noterler tarafından 
vekâlete veya vekâlet dairelerine yapılacak teb
liğlerin vekâlet veya bu daireler namına kabul 
ederek cevaplarını hazırlamak veya hukuki icap
ları hakkında alâkalı dairelere gerekli tebliğleri 
yapmak; 

F) Müşavirliğe bağlı merkez ve vilâyetler 
teşkilâtının faaliyetlerini hukuk müşavirleri ve
ya müşavir avukatlar marifetiyle teftiş veya 
murakabe ettirmek; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Efendim, evvelâ 

bu kanun hakkındaki umumî noktai nazarımı ifa
de edeyim. Hakikaten bu müesseseye esaslı bir 
şekil verilmek noktasından bu kanun, Maliye 
vekâletinde âmme hukukunu muhafaza bakımın
dan, güzel bir eser diye ifade edilebilir. Yalnız 
Maliye vekâleti Teşkilât kanununun müzakeresi 
esnasında bu Hukuk müşavirliğine taallûk eden 
vazifeleri ayırırken dermeyan ettiğim bir mü
talâa var. Malûm, idare hukukunda vekâletle
ri tarif ederlerken, vekâlet mensubu olan me
murları da şu şekilde ikiye ayırıyorlar : Birisi 
doğrudan doğruya vekilin şahsı ile alâkadar va
zife sahipleri, diğeri vekâlet vazifeleriyle alâka
dar olanlardır. Neticesi bir olmakla beraber, 
bir müsteşar, bir kalemi mahsus müdürünün va-
ziyetiyle meselâ bir Millî emlâk müdürünün va
ziyeti arasında, vekilin şahsına bağlı olmak nok
tasından, fark vardır. Hukuk müşavirleri de 
aynı vaziyettedir. Vekilin hukuk müşaviridir. 
Vakıa vekâlet hukuk müşaviridir. Hukuk mü
şaviri, mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya 
vekilin şahsına bağlı bulunmak noktasından, 
kendisine vazife verecek makam, doğrudan doğ
ruya vekilin kendisidir. Burada (A) fıkrasında 

diyoruz ki, «Vekâlet makamından veya vekâlet 
dairelerinden sorulan işlerin hukuki icapları hak
kında mütalâa vermek». Bir defa her vekâlet 
dairesi bir hukuki müessesedir, hattâ ihtisas 
müessesesidir. Şimdi ben iddia edebilirim ki; 
millî emlâke taallûk eden bütün mevzuatı anla
makta Millî emlâk müdürü Hukuk müşavirin
den daha mütehassıstır. Nakit işlerine taallûk 
eden mevzuatı anlamakta ve bunlara taallûk 
eden içtihatları toplamakta ve tatbik etmekte 
Hukuk müşavirinden daha mütehassıstır. Hat
tâ iddia edebilirim ki, bazı meselelerde Hukuk 
müşavirleri bu ihtisas dairelerinden istifade et
mek mevkiindedir. Zatişlerine taallûk eden bir 
işi, Hukuk müşaviri Zatişleri müdürü kadar 
bilemez. Bu bakımdan bence, vekâlet dairele
rinde Hukuk müşavirlerinden mütalâa sormak 
keyfiyeti, ancak Vekilin kanalından olmak lâzım-
gelir. İllâ bugün tatbik edilen şekli olursa, iş
lerin Encümende kalması için bir defa tutulmuş 
olan yolda devam etmek mahzuru vardır. 

İkincisi; demin bahsettiğim gibi, kuruluş 
haricinde hareket vardır. Şimdi lâyihada, ben
denizin bu mütalâatımı teyit edecek bir madde 
vardır. 21 nci madde diyor ki; «Devlet şûrasına 
bir dâva vukuunda o dairelerin âmirleri Hukuk 
müşavirleri makamına kaim olurlar.» 

Demek ki, bu kanun dahi daire âmirlerini, 
hukuk müşavirleri gibi tanımış. Binaenaleyh 
Millî emlâk müdürü, millî emlâke taallûk eden 
bir dâvanın müdafaasına memur edilmiştir. îyi 
yapılmış, çok güzel bir şeydir. Hattâ benim id
diamı teyit eden bir şeydir. Çünkü Millî emlâk 
müdürü, bu kanunun usul kısımları hariç olarak, 
millî emlâke taallûk eden meselelerin en büyük 
mütehassısıdır. Arzettiğim noktai nazara göre, 
Maliye vekiline hatırlatırım, çağırdığımız mü
tehassısın verdiği raporda aynen şu ifade var-
dr. Diyor ki ; Maliye vekâleti hukuk müşavirli
ğine giden evrakın sayısı 16 bindir. Bu evra
kın gittikçe artması ihtimali de çoktur. Çün
kü kendi nefsine itimadı olmıyan memurlar 
«bir defa da Hukuk müşavirliğinin mütalâası 
alınsın» kaydiyle hemen her iş, Hukuk müşavir
liğine gönderilmekte ve bu yüzden Hukuk müşa
virliğinin işi tahammül edilemiyecek kadar ço
ğalmaktadır. Bu sebeple de Maliye vekâleti 
Hukuk müşavirliği teşkilâtının genişletilmesine 
gidilmektedir. «Bir defa da Hukuk müşavirliği
nin mütalâası alınmak üzere» diye Millî emlâk
ten, Nakit işlerinden, Zat işlerinden, bir çok de-
vairden, hattâ Tetkik heyetinden gelen bir çok 
suallere cevap vermek için Hukuk müşavirle
rinde hâsıl olan yorgunluğun bence yeri olmadı
ğına kaniim. Onun içindir ki, Hukuk müşavir
lerinden istifade keyfiyeti ancak, Millî emlâkçe 
mi sorulacak, Millî emlâk müdürü vekile, efen
dim desin, ben bu işi halledemedim, çetin bir iş, 
mevcut malûmatıma bir diğerinin malûmatının 
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dahi inzimam etmesine ihtiyaç duyuyorum, bi
risine soralım desin. O vakit vekil dahi, muhtacı 
tetkik görürse tetkik ettirir. Eğer tensip eder
seniz, arkadaşlarım bu mütalâama iştirak eder
lerse, kırtasiyecilikten kurtulmak için ve her
kesi kısa, dürüst yoldan yürütmek için, teamül 
olmak üzere buradaki «Vekâlet dairelerinden 
sorulacak» kaydını kaldıralım. Vekâletten bir 
konsültasyon hakkının kaldırılması da doğru ol
maz, bunu vekil kanaliyle yaparsak, hiç olmaz
sa vekil «bunuda mı anlıyamadım, iş şöyledir» 
diyecek vaziyette bulunur. Bu, vekâletin daire
lerini alâkadar eder, yoksa hukuk müşavirle
rini değil. Hukuk müşavirliği, hukuki malû
matı umumiyesi olan bir müessesedir, ihtisas 
işleri her vekâletin içerisinde ayrılmıştır. Ve
kâlet Millî Müdafaa vekâleti ise, havacılığa 
taallûk eden kısmı, zat işlerine taallûk eden 
kısmı, hukuk müşaviri zannetmem ki anlasın. 
Bu hususat, gerek bendenizin dermeyan etti-

. ğim mütalâat ve gerek bu mütehassısın görü
şünden çıkan netice ve gerekse vekâlet taksi
matının tabii neticesine göre, muvafıksa bu dai
relerin; «bir defa da hukuk müşavirlerinin mü
talâası alınmak ' üzere» diye baştan savma 
mahiyetteki işlerin önüne geçerek, kendi branşın
da mütehassıs olduğunu nazarı dikkate alarak 
karar vermelerini temin etmek yolunda bir usul 
ittihazı kabil midir, değil midir? Bu hususta iza
hat lütfederlerse minnettar kalırım. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, muhterem arkadaşım Re
fik înce ikinci maddenin (A) fıkrasına temas 
buyurdular ve «Vekâlet makamından veya ve
kâlet dairelerinden sorulacak işlerin hukuk icap
ları hakkında mütalâa vermek» fıkrasındaki 
«vekâlet* dairelerinden sorulacak» cümlesinin 
tayyını teklif buyurdular. İstinat buyurdukları 
mucip sebeplerden birincisi; bu vekâlet daire
leri, kendi işlerinde Hukuk müşavirlerinden 
daha ihtisas sahibidirler, bu itibarla Hukuk 
müşavirliğine müracaatları umumiyet itibariyle 
muvafık değildir, dediler. Filhakika bu daire
ler kendi işlerinde ihtisas sahibidirler. Fakat 
ihtisas sahibi oldukları bu işlerden doğan te
reddüdü mucip bir nokta varsa bunun aydınla
tılması için Hukuk müşavirliğine müracaatta 
ancak fayda mülâhaza edilebilir. Bazı günlük 
muameleler haricinde, yani muayyen bir kanu
nun diğer bir kanunla olan irtibat ve alâkası 
bakımından, hukuki bir mütalâa sorabilmeleri, 
elbette maslahat lehinde bir hükümdür. Bu ci
heti kendileri de kabul buyurdular. 

Şimdi izah buyurdukları hususlar arasında 
ehemmiyetli olan bir nokta vardır. Bir muamele
de bu dairelerden biri, işi kendi başından at
mak için böyle bir yola müracaat eder, böyle bir 
temayül olabilir, dediler. Çünkü vekil, bizzat 
kendisine bir iş geldiği zaman, bakalım ne imiş, 
hakikaten istişareyi mucip midir, değil midir, 

şunu bana anlatınız diyebilir. Fakat buna vak
ti olmaz, kendilerinin de bizzat burada işaret 
ettikleri gibi, rakam 16 bindir, bu evrakı ayrı 
ayrı vekil incelemek imkânına malik değildir. 
Nasıl ki diğer umumî muamelâtta, bu dairelere 
itimat ettiği bir zatı getirip, onun bir çok mua
melâtı bu itimat üzerine tesis ederek yürütmek
te olduğu gibi, bu işte dahi bir havalecilikten 
ibaret kalacaktır. Aksi takdirde vekili, bu dai
relerin hukuki icapları hakkında mütalâa talep
lerini tetkike sevketmek, vekâletin diğer işlerini 
aksatmak olur. Hepimiz biliyoruz ki vekâlete 
ait işlerin hepsi vekilden geçmez, bir kısmı müs
teşardan geçer. Bu kabîl işler de bu suretle 
geçmiş olacaktır. Eğer bir mahzur varsa ve bu
nu önlemek lâzımgeliyorsa; Hukuk müşaviri 
doğrudan doğruya vekâlete bağlı bir mercidir, 
vekilin nazarı dikkatini celbeder, filân dairede, 
emlâki milliyede mesuliyeti baştan atmak bakı
mından, 10 - 20 tane mütalâa vardır der. Vekili 
aidi o dairenin âmirini çağırır ve der ki ; bunu 
ıslah edin. Yani bu suretle zannediyorum ki 
daha pratik bir yol bulunmuş olur. Kaldı ki 
Hukuk müşavirliği, kalemi mahsus gibi, vekilin 
şahsına bağlı bir daire değildir, öyle telâkkiye 
imkân yoktur. Vekâletin bütün işlerine şâmil 
ve her daireye taallûk eden hususat ile meşgul 
olur. Bu itibarladır ki mücerret vekilin şahsına 
bağlamak zannederim mahzurlu olur. 

21 nci maddeye gelince; hakikaten işaret 
buyurdukları gibi daire âmirleri de Devlet şûra
sında dairelerini temsil etmek salâhiyetini ha
izdir. Çünkü müdafaa edilen iş, bu daire âmirine 
ait bir iştir. Hukuk müşavirliğinden hiç geçme
miştir. Bu itibarla kendi yaptığı işi gidip müda
faa etmesi, iş sahibinin doğrudan doğruya mah
kemede hazır bulunmasından başka bir şey de
ğildir. 

Yine o maddede hukuk müşavirine de Devlet 
şûrasına gitmek imkânı verilmiştir. Hukukan 
tereddütlü bir iş varsa Hukuk müşaviri Devlet 
şûrasında hazır bulunabilecektir.- Bu itibarle da 
muhterem arkadaşımın söyledikleri mahzur, ar-
zettiğim şekilde önlenmiş olabilirse, (A) fıkra
sının aynen muhafazasiı faydalı olur mütalâasm-
dayız. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Efendim; esasta 
hiç ihtilâfımız olmadığını gördüm:. Bir defa Hu
kuk müşavirlerinden istifade edilmesin, noktai 
nazarında değilim, mâni değildir. Vekilin kendi
sinin delâletini istemiş veyahut onun müsteşarı
nın delâletini istemiş. Binnetice vekilin maka-
mın'ı alâkadar eden işlerdir. Eldeki delillerden 
ve burhanlardan istifade ederek, ben tahmin 
ediyorum ki, hattâ işleri Hukuk Müşavirliğinin 
yapmasından mütevellit kanaata dayanarak, Hu
kuk Müşavirliği işlerinin çoğunun böyle vuku-
bulan istişareler yüzünden teehhüre uğradığını 
görmekten azap duymuşumdur. Bir memleketin 
idaresinde kendine güvenir ve kanaatini izhardan 
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içtinap etmez elemanlar ve unsurlar iş başında 
bulunduğu müddetçe muvaffakiyetin sırrı elde 
edilmiş olur. Bu yol kapandığı zaman, tamamiyle 
kapanmış olmıyacaktır; bir kanaldan geçecektir 
o kanal da kendisinin imtihan kanalı olacaklar. 
Fakat öyle olmadığı zaman doğrudan doğruya 
müdür; «bir defa da Hukuk Müşavirliğinden so
ralım» diyecek ve «Hukuk Müşavirliğinin olbap-
taki mütalâasına binaen arzu edilen şekilde ia
desi» diyecek. Beyefendi; Hukuk Müşaviri bir 
kanunun ne demek istediğini ifadeye memur bir 
unsur ise, hakikatte bu unsurun fevkinde, üstün-; 
de mütehassis olarak bulunan sensin. Bu noktai 
nazardan iradelere mevki verecek ve bu yüzden 
husule gelecek bir çok teehhürlerin önüne geçmiş 
olacak ve hakikatte sorulacak bazı şeyler varsa, 
soracak. Dedikleri gibi, iki kanun arasında ih-
tilâfat var, bilmem falan vekâlete ait kanunla 
yine falan vekâlete ait kanundan dolayl iki ve
kâlet arasında bir ihtilâf mevzuu zuhur ederse; 
gayet tabiidir ki vekâlete taallûk eden bir mev
zudur, bununla doğrudan doğruya vekâlet alâka
dar olacaktır. Bunun için orta yerde kaybedil
miş bir şey yoktur, «veya vekâlet daireleri» fıkra
sını kaldırmakla yine kaybedilmiş bir şey olmı
yacaktır. O dairelerin sual, konsültasyon lıakkjı 
mahfuzdur. Buna mukabil de kazanılacak şey 
şudur: Zaman kazanacağız ve kendi kendine rey 
verme salâhiyetini kullanmanın yolunu göster
miş olacağız. Takdir muhterem heyetindir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Muhterem arkadaşımız bu 
defaki beyanatında üç hususu ileri sürdüler. 
Buyurdular ki; bu şekilde olursa gecikme ola
caktır. Halbuki vekâlet kanalından geçirilirse, 
yani ortaya başka bir merci koyacağı için ma
demki sormak ihtiyacını kabul buyuruyorlar, 
vekâlet kanalından geçmesi de bir geeikmiye 
sebebiyet verebilir. 

ikinci maruzatları; Hukuk müşavirliğine bir 
çok evrak geliyor ve Hukuk müşavirliği bu yüz
den esas vazifesini görmekte müşkülât çekiyor, 
diyorlar. 

Hukuk müşavirliğine bu şekilde çok evrak 
geldiği takdirde, asıl o dairenin şefi olan, alâ
kalı reisi olan Hukuk müşavirinin vaziyeti veki
le arzetmesi ve vekilin de icabeden daireye lü
zumlu olan talimatı vermesi tabidir. Yani böy
le bütün kâğıtların geçmesinden ise... Çünkü 
vekil, bütün hususlarda nazarı itibare alınacak 
cihet var mıdır, yok mudur diye tetkika imkân 
bulamadığı için, her evrak üzerinde tetkikattan 
ise, buyurdukları vaziyet mevcut ise, Hukuk 
müşavirinin bu vaziyeti izah ettikten sonra iza
le için tedbir alacağı pek tabiidir. Sonra bütün 
Devlet teşkilât kanunlarında da vaziyet böyle
dir. Meselâ Nafia vekâleti Hukuk müşaviri, 
Dahiliye vekâleti Hukuk müşaviri, bunlar daire
lerinden gelen her suale cevap verirler. Hem 

tenazuru muhafaza etmek, hem de izah buyur
dukları mahzurları izale edecek tedbirlerin alın
dığına göre, bunun muhafazasını faydalı gör
mekteyiz. Hulâsai maruzatım şudur ki, bunun 
çıkması veya çıkmaması bu mahzurların azal
masını temin eder bir hüküm değildir. Bu yola 
müracaat eden yine aynı kanaldan geçmek üze
re müracaat eder. 

Sonra, mesuliyeti atmak işine gelince: muh
terem arkadaşımız da bilirler ki, muayyen bir 
muamele yapılırken Hukuk müşavirliğinin; bu
nu değiştir diye oraya yazması kendisini mesu
liyetten kurtaramaz. Bilâkis bu muamelenin ta
addüdü ise o dairenin isabetsizliğini bir daha 
tebarüz ettirmiş olur. Takdir Heyeti celilenizin-
dir. 

MALİYE VEKİLİ FÜAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Muhterem Refik înce arkadaşımızın 
teklifleri, Hukuk müşavirliğine gelen işleri bir 
dereceye kadar tahfif etmeğe matuftur. Bun
da hakları vardır. Hakikaten hukuk müşavirli
ğine, çok kâğıt gelmektedir, fakat gelen bu kâ
ğıtların çokluğu arkadaşımızın tasvir buyurduk
ları gibi, bir kere de müşavirliğin mütalâası 
alınsın diye baştan atma bir fikir ve zihniyetle 
vücude gelmekte değildir. Heyeti .celilenizin ma
lûmudur ki Maliye vekâleti, maddi menfaatle
rin temerküz ettiği ve menfaatlerin yekdiğeriyle 
çarpıştığı bir vekâlettir. Bu itibarla yapılacak iş
lerde daha fazla dikkat ve itina gösterilmesi lâ
zımdır. Zaman oluyor ki kanunun ibaresi, va
zıh dahi olduğu halde, müracaatın tarzı, şekli 
itibariyle, kanunda gerçi böyle amma ve böyle 
yapılması lâzım amma bakalım kanuni nok
tadan şu noktaları tebarüz ettirmek suretiyle, 
şunu dahi ikaz etmek suretiyle Hukuk müşa
virliğinin ne gibi mütalâası vardır diye kâğıt 
havale edildiği ekseriya vâkidir. Bununla ar-
zetnıek istediğim mutlaka şöyle de yapılsın, 
böyle de yapılısın diyerek değil, sureti umumi-
yede, Mazbata muharriri arkadaşımızın söyle
diği gibi, bu fıkrayı oradan tayyedecek olur
sak, bu işler makam vasıtasiyle gelecek olursa, 
bunlar dahi doğrudan doğruya müsteşarlıktan 
dolaşmaktan başka bir şey ifade etmez. Müşa
virliğe gelecek kâğıtların azalmasını; ancak, 
eğer itimat buyururlarsa, Maliye vekili kendi 
dairelerine lâzım gelen tebligatı yaparak imkân 
dairesine sokar. Yoksa diğer dairelerin birbirine 
kâğıt göndermek imkânı mevcut iken onlardan 
müşavirliğe göndermek hakkım nezetmek, hem 
ahenksizliğe, hem de buyurdukları mahzura 
tamamiyle çaresaz olacak bir tedbir değildir. 
Müşavirliğe gelen kâğıtlar çoktur, fakat bunla
rın azalması için, gerek elemanların daha kuv
vetlendirilmesi, gerekse kabul buyuracağınız 
bu yeni teşkilâtla daha iyi bir halde işlemesi 
suretiyle daha iyi neticeler alacağımız ümidin
de bulunmaktayız, itimat buyururlarsa bu su
retle kabul ederler. Değilse rey kendilerinindir, 
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Vilâyetlerdeki vazifeler 
MADDE 3. Vilâyet muhakemat müdür

leri: 
A) Defterdarlıktan ve vilâyet idare şube

lerinden sorulan işlerin hukuki icapları hakkın
da mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait her türlü dâvalarla umu
mî muvazene içindeki dairelere ait hukuk ve 
ceza dâvalarının ve bütün icra işlerinin ait ol
duğu makam ve mercilerde takip ve müdafaa
sını ettirmek; 

BEİS — Başka söz alan yoktur. Takriri oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen (A) fıkrasın

daki «veya vekâlet dairelerinden» ibaresinin 
tayymı teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

REİS — Takriri reye arzediyoruın. Nazarı 
dikkate al ani ar... Alnııyanlar... 

Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 
REFİK İNCE (Manisa) — Mazbata muhar

ririnden bir «ual daha. (E) fıkrasında bir tâbir 
var: «Vekâlete veya vekâlet dairelerine yapıla
cak tebliğlerin vekâlet veya bu daireler namına 
kabul ederek cevaplarını hazırlamak vazifesi 
hukuk müşavirlerine aittir». Şimdi vekâlet aley
hine ikame edilen dâvalarda vekâlet defterlerine 
kayıt tarihinden itibaren müddet yürümeğe baş
lar. Bu maddenin (E) fıkrası ile bu mâna çık
mıyor, öyle bir mâna çıkıyor ki hukuk müşavi
rinin tebellüğundan itibaren cevap verilecek 
gibi çıkıyor? Acaba dâva müddetine müessir 
olacak mı olmıyacak mı? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, bu fıkra da hukuk müşa
virlerinin göreceği vazifelere ait olmak itiba
riyle müddete müessir olmaması lâzımgelir. Ya
ni müddet işliyecektir. Endişeleri yerindedir. 
Fakat bunu selbedici bir ifade taşımadığını zan
nediyorum, eğer varsa tashih edelim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Efendim ; C fıkrasının üçüncü satırında 
« dâvalariyle icra işlerine ait olduğu . . . » 
deniliyor. Basit bir tertip hatası olsa gerektir. 
« . . . . işlerini . . . » olması lâzımgelir, Hüküme
tin metninde yazılı olduğu gibi. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Tertip hatasıdır, « . . . işlerini» ola
caktır. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursun. . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tahsisat lâyihaları için reye iştirak etmiyen 
var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

O Hususi kanunlarında ayrıca tebliğ mer
cii gösterilmemiş olan Hazineye ait adli ve ida
rî kaza mercileri hakemler, icra daireleri ve no
terler tarafından yapılacak tebliğleri kabul ede
rek vazifeli dairelere vermek ve icabına göre 
cevaplarını hazırlamak ve muameleleri hakkın
da gerekli tebliğleri yapmak; 

D) Vilâyete bağlı kazalardaki işleri sene
de en az bir defa teftiş etmek veya muavinleri, 
vilâyet müşavir avukat veya avukatları mari
fetiyle teftiş ettirmek ve hazırlıyacakları rapor
ları vekâlete göndermek; 

Vazif el eri vl e mükel 1 ef tir. 
REFİK İNCE (Manisa) — Bu müşavir avu

katlık kalacak mıdır? Bence «müşavir avukat
lık» tâbirine lüzum olmasa gerektir. Yani hukuk 
müşavirleri, muhakemat müdürleri, avukatlar, 
yardımcı avukatlarla avukat namzetleri diye bir 
sıra tertip ettiğimize göre bir de, müşavir avu
kat sınıfı kalacak mıdır? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; buradaki müşavir avukat 
tâbirinden maksat, yalnız müdafaa ile iş takibe-
den avukat değil, bürolarda müşavere vazife-
siyle tavzif edilen avukatları kasdediyoruz. O 
itibarla bundan sonraki bir çok maddelerde de 
bu müşavir avukat tâbiri bundan dolayı muha
faza edilmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu kanunda ter
tibiniz şudur: Muhakemat umum müdürü, mü
şavir, yardımcı avukat, bir de namzet. Bu ter
tibi koyuyoruz ve buna sınıf da diyoruz. Bir sı
nıftan diğer sınıfa terfi etmek için de müddet 
koyuyorsunuz. Bugün için de hususi bir kanun 
olarak kabul edilmiş olan müşavir avukatın bu 
kanunda yeri yoktur. Bu ancak son muvakkat 
maddede dermeyan edilmesi icabeden bir şeydir. 
Bunlardan bahsedilmesin demiyorum. Fakat bu 
kanunun ruhunda yoktur. Tıpkı avukatlık kanu
nunun ruhunda dâva vekilliği olmadığı gibi. 
Tensip buyurursanız müşavir avukat kelimesini 
kaldıralım. Bir şey kaybedilmiş olmaz. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Efendim; 
filhakika ilzam buyurdukları mânada bir sınıf 
yaratmak doğru değildir ve bu lâyihanın da böy
le bir sınıfı yaratmamış olduğunu zannediyo
ruz. Yalnız müşavir avukat unvanın konması 
şundan ibarettir: Büroda çalışan avukatlara, 
Hukuk müşaviri denilmemiş, müşavir avukat 
denilmiştir. Bu ayrı bir maddedir. Tertibe ait 
madde aşağıdadır. Bu tasnifi mahzurlu görüyor
larsa bunu teklif ederler, müzakere edebiliriz. 
Avukatların tasnifine ait madde ileridedir. O 
maddeye binaen yapiılmış bir hükmü ihtiva edi
yor. Bu bakından bir sınıf olmaktan ziyade mu
ayyen işlerle tavzif edilen avukatlara verilen bir 
unvan mahiyetini haizdir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Reis bey bizim 
nizamnamemizde bir usul var. O usulden 10 se-
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nedenberi ben istifade edildiğini görmedim. 
Müsaade buyurursanız bu iş doğrudan doğruya 
ne Adliye encümeni mazbata muharririnin, ne de 
Bütçe encümenimizin ve ne de Maliye vekilinin-
dir. Bir de merciinin, şubesinin, Hukuk müşavi
rinin bizi tenvir etmesini rica ediyorum. Nizam
namede vekâlet namına söz söylemek salâhiyeti 
verildiğine göre, bu sualime, bu kanunun ruhun
da müşavir avukat sözüne lüzum olup olmadığı 
sualime cevap versinler. Yani Başhukuk müşa
viri bey bizi tenvir etsinler. Benim anladığıma 
göre bu ana kanunda, bu esas kanunda bu müşa
vir avukat sözüne lüzum yoktur. Çünkü avukat 
demek, avukatlık kanunu mucibince mahke
meye gidip iş görmek, konsültasyona cevap ver
mek vesaire demektir. Müşavir avukat demek, 
bir defa söylenmesi sakattır. Böyle yapılmış 
devam ediyor, hakları mahfuzdur. Fakat bu ka
nun yeri değildir. Bu benim takririmle de hal
lolunacak bir iş değildir. Binaenaleyh izahat ve
rilmesini rica ediyorum. Tensip buyurursanız bu
na mütehassıs cevap versin. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim ; hukuk müşaviri arka
daşımızın söz söyleyip söylememesi tabii bende
nizi alâkadar etmez. Yalnız teşkilâttan bahis 
olan birinci maddede müşavir avukat tâbiri ve 
teşkilâtı kabul edilmiştir. Binaenaleyh mevcut 
bir teselsülden ibarettir. Bundan başka muhte
rem Refik İnce arkadaşımız arzu ettikleri bir 
izahat varsa, bunu cevablamağa çalışırım. 
Noksan kalmış ciheti olursa onu da gerek Ma
liye vekili Beyden, gerek Hukuk müşaviri Bey
den izahat alarak yine izah etmeğe çalışırım. 
Neyi izah etmemi istiyorlarsa emrederler, gü
cümün yettiği kadar onu izaha çalışırım. Eğer 
hukuk müşavirini buraya celbetmekten mak
satları kendilerini tatmin etmiyecek derecede 
noksan izahattan mütevellit ise bunu da tamam
lamağa çalışırım. 

REFİK- İNCE (Manisa) — O halde müşa
vir avukat ne iş yapıyor Beyefendi, bu tâbiri 
izah ediniz, nedir? 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Bu, teşkilâta müteallik birinci mad
dede kabul edilmiş'bir tâbirdir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Maalesef göre
memişim. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Devamla) — Evet, Maalesef görmediğiniz bir 
çok şeyler vardır. 

Müşavir avukatlık, istişare mercii olmak 
itibariyle, hukuk müşavirliğine merbut, yani 
hukuk müşavirliğine gönderilen evrak üzerine 
mütalâa dermeyan etmek üzere bir avukat lâ
zımdır. Muvazzaf bir avukattır, diğer avukat
lardan farksızdır. Ikına müşavir avukat de

mekte ne mahzur olabilir ? Yalnız muvakkat hü
kümlerimizde değil, esas kanunlarımızda da 
bu kayıt vardır. Hattâ diğer vekâletlerde de 
vardır. Avukatlar istişarede işe yarayan insan
lardır, bunlara müşavir avukat desek ne mah
zur vardır? Ben bir mahzur olmadığı kanaa-
tındayım. 

Eğer arkadaşımızın başka bir arzuları varsa 
izah edeyim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşımızın 
ikazı üzerine müşavir avukatı da smıfa alsay
dık bu kadar gürültü olmıyacaktı. Bence mâ-
na«ı olmamakla beraber sırası geldiği zamanı 
oraya koyalım. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölge muhakemat müdürleri 
MADDE 4. — Dâva ve icra işleri bir muha

kemat müdürlüğü tesisini icabettirecek kadar 
fazla olmıyan bir kaç vilâyete ait işler bu vi
lâyetlerden birinde teşkil olunacak bölge mu
hakemat müdürlüğüne bağlanabilir. Bölge mu
hakemat müdürleri üçüncü maddede ve bu ka
nunun diğer maddelerinde yazılı vazifeleri gör
mekle mükelleftir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Vazifelerin ayrılması 
MADDE 5. — Hukuk müşavirleriyle merkez 

muhakemat müdürü, müşavir avukat ve avu
katlar, yardımcı ve namzet avukatlar merkez
de Başhukuk müşavirliğine, vilâyetlerde mu
hakemat müdürlüklerine ve teşkilât olmıyan 
yerlerde defterdarlıklara kaza Hazine avukat
ları malmüdürlüklerine bağlıdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu kanan çıktık
tan sonra acaba teşkilât olmıyan yer kalacak mı? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Ufak kazalarda bütçe mülâhazası 
dolayısiyle yapılamıyacak yerler de olduğunu 
Maliye vekili Beyefendi ifade etmişlerdir. Bun
ları da bir yere bağlamak lâzımdır. Bu bakım
dan böyle yapılmıştır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Yani teşkilât ya
pıldıkça kalkacak. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Evet. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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ikinci bölüm 

Tâyin, terfi ve mezuniyet 

Merkez memurlarının tâyin usulleri 
MADDE 6. — Merkez teşkilâtı kadroların

da yazılı memuriyetlerden Başhukuk müşaviri 
ve muhakemat umum müdürü, Maliye vekili
nin teklifi ve hukuk müşavirleriyle merkez 
muhakemat müdürü ve birinci sınıf müşavir 
avukatlar Başhukuk müşavirle finin inhası ve 
vekâletin teklifi üzerine kararname ile, diğer
leri Başhukuk müşavirinin inhası ile doğrudan 
doğruya vekâletçe tâyin olunurlar. Başhukuk 
müşaviriyle merkez muhakemat müdürünün, 
hukuk müşavirlerinin ve müşavir avukatların 
tâyin ve teri'ilerinde 3656 numaralı kanunun al
tıncı maddesi hükümleri tatbik olunur. 

RElS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar.... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Vilâyet memurlarının tâyini usulleri 
MADDE 7. — Vilâyetler teşkilâtı kadroların

da yazılı memuriyetlerden birinci sınıf muhake
mat müdürleri, Başhukuk müşavirinin inhası ve 
vekâletin teklifi üzerine kararname ile ve diğer 
muhakemat müdürleriyle muavinleri, müşavir 
avukat ve Hazine avukatları ve yardımcı avu
katlar Başhukuk müşavirinin inhasiyle vekâlet
çe tâyin olunurlar. 

Muhakemat müdürleriyle müşavir avukatla
rın tâyin ve terfileri 3656 numaralı kanunun al
tıncı maddesi hükümlerine ve diğerleri umumî 
hükümlere tabidir. Bu kanunun 13 ncü maddesi 
hükmü mahfuzdur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Efendim; burada Bütçe encümeni
niz maddenin sonundaki, diğerleri umumî hü
kümlere tabidir, sözünü fazla bulduğumuz gibi, 
bu kanunun 13 ncü maddesi hükmü mahfuzdur, 
sözü de bundan dolayı fazladır. Diğerleri umumî 
hükümlere tabidir, sözü fazladır. Ondan dolayı 
bu ibarenin kalkması icabeder. Sebebi, burada 
lâzım gelen istisnai hükümleri göstermektir. 
İstisnai hükümlere tabi olanlar tasrih edildik
ten sonra şunlar ramlar bunun haricindedir 
diye saymağa lüzum yoktur, Çünkü onlar hak
kında ahkâmı umumiye caridir. Adliye encü
meni bu kaideyi altıncı maddede tatbik etmiş
tir. Müşavir avukatlar, hukuk müşavirleri 3656 
saydı kanunun altıncı maddesine tabidir. Di
ğer Hazine avukatları için bu sarahati yazma
ğa lüzum yoktur. 

Çünkü ahkâmı umumiye zaten caridir. Bina
enaleyh bunu fuzuli gördüğü için Bütçe encü
meniniz hazf etmiştir. Eğer Adliye encümeni de 
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bunu kabul ederse isabetli bir karar olur. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim, esasta bir fark yok
tur. Bütçe encümeninin hazırladığı madde da
ha iyidir. Bu itibarla Bütçe encümeni teklifi
nin î'eye konması muvafıktır. 

REİS — Adliye encümeni de muvafakat edi
yor'. O halde Bütçe encümeninin maddesini 
okutııvorum. 

Vilâyet memurlarının tâyin usulleri 
MADDE 7. — Vilâyetler teşkilât kadrola

rında yazılı memuriyetlerden birinci sınıf muha
kemat müdürleri Başhukuk müşavirinin inhası 
ve vekâletin teklifi üzerine kararname ile ve di
ğer muhakemat müdürleriyle muavinleri, müşa
vir avukat ve Hazine avukatları ve yardımcı 
avukatlai' Başhukuk müşavirinin inhasiyle ve
kâletçe tâyin, olunur. 

Muhakemat müdürleriyle müşavir avukatla
rın tâyin ve terfileri 3656 numaralı kanunun 6 
ııcı maddesi hükümlerine tabidir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... |{hmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hazine avukat namzetliğine alınma şartları 
MADDE 8. — Hazine avukat namzetleri Türk 

Hukuk fakültesi veya mektebi mezunları veya 
yabancı bir memleket hukuk fakültesinden, 
yahut Siyasal bilgiler okulundan mezun olupta 
noksan kalan derslerden Hukuk fakültesinde im
tihan vererek tasdikname alınış olanlar ara
sında müsabaka ile seçilirler. Bu maksatla her 
sene Hazine avukat namzetliğine alınacakların 
sayısı ve imtihan şartları ilân ve açılacak müsa
bakalarda muvaffak olanlar Hazine avukat nam
zetliğine tâyin olunur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim bütün mesleklerin gideceği yollar bellidir. 
Binaenaleyh taayyün etmiş olan mesleklerde 
imtihan, filânca mektepten gelirse imtihan vere
rek buraya girecektir, bunu doğrusu anlamıyo
rum. Bence memuriyete alınacak insanlar ma
demki hukuk müşaviridir, hukukçudur, yani hu
kuktan çıkmıştır. Meslekini yapmıştır. Ya avu
kattır, ya hâkimdir. Yahut hâkimlikten avukat
lığa geçmiştir. Filân yerde olursa bir imtihan 
olur deniliyor. Bunu anlıyamadım. Yani Hukuk 
mektebi kâfi derecede hukukçu yetiştirmiyor da 
başka yerde imtihan vererek mi alınmak isteni
yor? Bunu aıılıvamadım, lütfen izah buyursun
lar. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşım ZiyTa Gevher 
Beyin ileri sürdüğü mütalâaların büyük bir kıs
mı diğer bir maddede nazara alınmıştır. Yani 
bunlar meslekî imtihandan geçmişlerdir. Bu 
maddenin temin ettiği munzam faide şundan 
ibarettir: Buraya intisaptan önce namzetler ara-
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sıııda daha ehliyetlilerini seçebilmek için bir 
süzgeçten geçirmeğe imkân vermektedir. Mese
lâ yirmi müracaat varsa ve o teşkilâta da on ta
ne ihtiyaç mevcutsa bunlar arasından ehliyetli 
olanlarından on tanesini seçebilmek için süz
geçten geçirilmiş oluyor. Zatı âlinizin bahsettik
leri meslekî mütalâa diğer maddede nazara alın
mıştır. Bu hüküm burada namzetlerin çok ol
ması halinde bir süzgeç vazifesini görecektir. 
Bu itibarla faydalıdır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Be
nim sözüm o değildir. İmtihan verecek, falan
ca mektepten mezun, meselâ mülkiyeden; hu
kuktan çıkmış, imtihan vermeğe ne lüzum var? 
Süzgeçten geçirmeğe bir şey demiyorum, bu gü
zel bir şeydir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Tabii bunlar orada imtihan vermiye-
cek olursa bilâhara avukatlık ehliyetini iktisap 
edeceklerine nazaran, şu haktan mahrum kal
mış olmaları lâzımdır. Halbuki namzetliğe eh
liyet kesbetmek bunları avukat yetiştirmek ola-

" cağı cihetle onların da bu imtihanı geçirmiş ol
maları tabiidir. O imtihandan başka bir de bu 
vazifeye talip olanlar arasında bu vazifeye daha 
ehliyetli bir kimseyi seçmeğe matuf bir şeydir. 
Zannederim buna kendileri de muvafakat buyu-

\ rurlar. 
REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu

rursanız buradan söyliyeyim. 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Af buyurun işitemiyoruz, takip ede
miyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa hayatın 
her safhası biraz tetkikten geçirilecek olursa 
imtihan etmekten ve imtihan olmaktan kurtul
manın imkânı yoktur. Şu dakikada kürsüye çı
kıp huzurunuzda bir imtihan hayatı geçiriyoruz. 
Fakat bütün bunların yolları, bence bizim imti
handan yarı olarak, müsabaka yolları artık bir-
leştirilmelidir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu
nun aleyhinde söylemedim. 

REFİK İNCE (Devamla) — Ben kendi hesabı
ma söylüyorum. Meselâ çocuk liseyi bitiriyor, 
mezun olmak için olgunluk veriyor. Sonra dere
ce alıyor. Bu kâfi değilmiş gibi, bu sefer icat 
olunduğu veçhile, Tıbbiyeye girmek için imti
han oluyor. Bu mektebe de müsabaka ile giri
yor, ondan sonra her sene imtihan oluyor. Hu
lâsa Hukuk fakültesinden çıkarken imtihan ola
cak. Hâkimler kanununa bakınız, bir çok im
tihanlardan sonra yine imtihan olacaktır. Avu
katlık kanununa bakınız, tekrar imtihan ola
caktır. Binaenaleyh öyle bir imtihan silsilesi 
içindeyiz ki, buna dair kanunların çıktığı gün-
denberi, bu imtihanlar müspet neticeler vermiş 
olsaydı, bugün Devlet kadrosu içinde tasfiye
ye tabi hiç kimsenin bulunmaması ve hepsinin 

belki birer pırlanta olması lâzımgelirdi. 
Şimdi arkadaşlar; bütün bunların heyeti 

mecmuası iyi eleman seçmiye matuf ise, bunun 
bir yolu vardır. Diplomaya mı ehemmiyet veriyo
ruz; onun da sakat noktaları vardır. Mademki 
metodumuza göre diplomaya ehemmiyet veri
yoruz, o halde bu diplomaların nasıl verildiği
ni tâyin eden nizamnameleri yapan bizleriz. 
Bu diplomaların üzerine iyi, pekiyi derecelere 
kıymet verirsek,, bu sefer gayretler pekiyi 
almağa matuf olur. Çalışma devresinde çocuk
larımızı iyi yetişmiye sevkeder. İmtihan yapar
ken, on ki,şi alacağım, elli kişi geldi. Getirin 
buraya şahadetnamelerinizi, bittetkik pekiyiler, 
şunlardır onlar bitti, iyiler de şunlardır. Daha ol
mazsa ortalardan da seçilir. Bu suretle bir im
tihan metodu ihdas edilebilir. 

Şimdi böyle bir metot ihdasının bu mevzuda 
yeri yok mudur1? Senelerce Hukuk mektebine 
gitmiş, yahut Mülkiye mektebine gitmiş de kâfi 
görmiyerek Hukukun derslerinden de imtihan 
olarak diplomasını almış, vekâlette Hazine avu
katı olmak için tekrar bir imtihana tabi ola
cak. Zannederini böyle usulün ihdası her şeyden 
evvel Maliye vekâletini bir çok imtihanlardan 
kurtarmağa medar olacaktır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgd) — Talip 20 tane, hep
sinin de diploma dereceleri pek iyi olur ve 
münhal de bir tane olursa? 

Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Avukat 
anıma maliyeci mi bakalım? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim imtihan süzgeci an
cak faydaları mucip olabilir. Mesele şudur: Bu 
teşkilâtın ne kadar namzede ihtiyacı vardır? 
Farzedelim ki 20 tane. 18 kişi gelirse. İmtihan 
o suretle icra edilecektir ki bu 18 namzedi de 
elden kaçırmasın. Çünkü bu imtihandan maksat 
kendisine bir şahadetname veya bir vesika ver
mek değildir. Kendi teşkilâtına alacağı adamı 
bir ehliyet GÜzgecinden geçirmektir. Demek ki 
ihtiyaç nispetinde namzet gelirse bu imtihan 
pek ağır bir imtihıı olmayacaktır. Fakat kad
ronun ihtiyacından fazla namzet gelirse, meselâ, 
yirmi münhal e karşı yüz kişi müracaat ederse, 
rica ederim, bunları seçmekte imtihandan daha 
iyi bir kıstas olabilir mi? Bunları tâyin edecekler 
tâyin mevkiinde bulunanlar beşeri takdirle ha
reket eden kimselerdir. Bittabi mücerret onun 
takdirine muhavvel olsun, imtihan süzgecinden 
geçmesin denilirse, yüz kişiden yirmi kişi alın
dığı zaman, tâyin edilmiyenler ne diyecekler? 
efendim, iltimaslı idi, arka«ı vardı aldılar, ben 
de Hukuk mezunuyum o da Hukuk mezunu. 
Böyle, bir imtihana tabi tutulurlarsa bütün gi
renler ve girmiyenler böyle bir sözü söyliyemez-
ler. ' 

Buyurdular ki ; diplomadaki dereceleri na
zara alınsın. Hepsi aynı derecede, aliyyülalâ 
olursa yine aynı mahzur vardır. 
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FUAD SÎRMEN (Rize) — Aradan zaman 

geçer. 
ADLÎYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (De

vamla) — Evet aradan zaman geçer. Fuad Bey 
arkadaşımız buyurdukları gibi beş altı sene za
man geçer, bu adamın müktesebatı kaybolur. 
Bu itibarla bu imtihan meselesinin çok yerinde 
olduğunu, Ziya Gevher arkadaşımız da kabul 
buyuruyorlar. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Affedersiniz, ben yanlış anlamışım. 

REÎS — Başka mütalâa var mı efendim? Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Hazine yardımcı avukatlığına tâyin şartlan 
MADDE 9. — İki yıl namzetlikte çalışanlar 

avukatlık imtihanlarına girmeğe mecburdurlar. 
Mazeretsiz olarak imtihana girmiyenlerin 

namzetlik kayıtları silinerek vazifelerine son 
verilir. Bunların başka vazifelere nakil ve tah
villeri caizdir. 

Usulü dairesinde tevsik olunan mazeretleri 
sebebiyle imtihana girmeyenlerin namzetlikleri 
altı ay daha uzatılabilir. Bu müddet geçtiği hal
de mazeretleri devam edenler başka vazifelere 
naklolunur, imtihanda muvaffak olamıyanla-
rm altı ay daha vazifelerine devam etmelerine 
müsaade olunabilir. Bu müddetin hitamında ya
pılacak ikinci imtihanda dahi muvaffak olamayan
ların namzetlik kayıtları silinir. 

İkinci ve üçüncü fıkraya tevfikan namzetlik 
kayıtları silinenlerin başka vazifelerde istihdam
ları caizdir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la — Efendim, encümen ve Heyeti Celileden 
rica edeceğim, Bütçe encümeninin maddesi na
zarı itibara alınsın. Çünkü ikinci fıkrada zaten 
bu gibi kayıtları silinen kimselerin başka vazife
lerde istihdamları caizdir diyor. Ondan sonra 
son fıkrada tekrar kayıtları silinenlerin istihdam
ları caizdir diyor. Bu bir tekrardır. Encümeniniz 
bunu nazarı itibara alarak maddeyi ona göre 
yazmıştır. Eğer Bütçe encümeninin maddesi ka
bul edilirse bu tekrara mahal verilmemiş olur. 

REÎS — Adliye encümeni ne diyor? 
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Hazine yardımcı avukatlığına tâyin şartları 
MADDE 9. — İki yıl namzetlike çalışanlar 

avukatlık imtihanlarına girmeğe mecburdurlar. 
Mazeretsiz olarak imtihana girmiyenlerin 

namzetlik kayıtları silinerek vazifelerine son 
verilir. 

Usulü dairesinde tevsik olunan mazeretleri 
sebebiyle imtihana girmiyenlerin namzetlikleri 
altı ay daha uzatılabilir. 

Bu müddet geçtiği halde mazeretleri devam 
edenler başka vazifelere naklolunur. İmtihanda 
muvaffak ol a m ay anlamı altı ay daha vazifele
rine devam etmelerine müsaade olunabilir. Bu 
müddetin hitamında yapılacak ikinci imtihan
da dahi muvaffak olamayanların namzetlik ka
yıtları silinir. Bu madde mucibince namzetlik 
kayıtları silinenlerin başka vazifelerde istihdam
ları caizdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — İki yıl namzetlikte çalıştık
tan sonra Avukatlık kanununa tevfikan Adliye 
vekâletince yapılacak imtihanlarda muvaffak 
olanlar derece sırası itibariyle münhal Hazine 
yardımcı avukatlıklarına terfi ettirilir. 

Derece sırası itibariyle münhal Hazine yar
dımcı avukatlığına terfi ettirilememiş olanlara 
ilk münhallere tâyinleri yapılmak üzere, yar
dımcı avukat unvanı verilir. Bunların imtihan 
lardan sonra namzetlik kadrolarında çalıştık
ları müddet zarfında geçen hizmetleri yardımcı 
avukatlıkta geçmiş sayılır. 

Hazine avukat namzetlerinin imtihan za
manları Maliye ve Adliye vekilleri arasında ka
rarlaştırılır. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Mecburi hizmet 
MADDE 11. — Avukatlık stajını Hazine avu

kat namzetliğinde geçirmiş olanlar namzetlikte 
geçen müddet hariç olmak üzere dört yıl hizmet 
etmeğe mecburdurlar. 

Ruhsatnameler ancak mecburi hizmetin ik
malinden sonra verilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? reye arzediyorum, 
maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Tazminat 
MADDE 12. — Avukatlık imtihanına gir

mediklerinden veya girip de muvaffak olama
dıklarından dolayı namzetlik kayıtları silinenler
le inzibati takibat neticesinde cezaen vazifelerine 
,son verilenlerden, namzetlikte aldıkları maaşla
rın tamamı ve imtihanlarda muvaffak oldukları 
halde mecburi hizmetlerini tamamlamadan va-

ADLÎYE En. M. M. ŞÎÎNASÎ DEVRÎN — 
Efendim, Bütçe encümeni bu tekrarı bertaraf 
etmiştir. O erci bir noktadan sonra cümle başı 
olmadığı için bu lüzumsuz bir tekrar gibi geli
yor. Halbuki birinci, ikinci fıkralar ayrıldığı 
zaman bu tekrara lüzum olduğu anlaşılır. Ma
mafih Bütçe encümeni bunun ikisini telif etmiş 
ve tekrarı kaldırmıştır. Bu itibarla biz de işti
rak ediyoruz. 

REÎS — Adliye encümeni Bütçe encümeninin 
fikrine iştirak ediyor. Binaenaleyh Bütçe encü
meninin maddesini okutuyorum. 
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zifelerinden ayrılanlardan namzetlikte çalıştık
ları müddetçe almış oldukları aylıklar yüzde 
elli fazlasiyle ve ayrıca hükme hacet kalmak
sızın Tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
olunur. Geçen hizmet seneleri için bu borçtan 
bir şey indiı ilemez. 

Bu kanunun yüklediği mecburiyetler için 
namzetlerden ayrıca taahhütname alınmaz. 

REFÎK ÎNOE (Manisa) — Efendim, bu ka
dar çetin bir maddenin bu kanunda yer alması
nın hikmetini anlı yamadım. Geliyor, müracaat 
ediyor, namzet listesine giriyor, iki sene sonra 
avukat olmak için müsabakaya giriyor. Muvaf
fak olamıyor. Olamayınca çıkarılıyor. Veyahut 
iki sene zarfında imtihana girmiyor, gene çıka
rılıyor, İnzibati hareketinden dolayı münase
betsizliğinden dolayı yine çıkarılıyor, alâkası 
kesiliyor. Bütün bu işlerin heyeti mecmuasına 
peki diyelim. Fakat bu namzetlikte çalıştığı za
manlarda aldığı paraları niçin istirdat ediyoruz? 
Diğer bir memur inzibati cezadan dolayı memu
riyetten çıkarılırsa, memuriyetten çıkarıldğı 
zamana takaddüm eden aylarda aldığı maaşı is
tirdat mı olunuyor? Sanki bunlar yetismiyormuş 
gibi, yüzde elli fazla alınıyor. Millet kesesinden 
okuttuğumuz çocukların elinden gerçi bir 
taahhütname alıyoruz bu taahhütnameye 
muhalif hareket ettikleri takdirde ye
diklerini, içtiklerini ödemeğe mecbur tutuyo
ruz. Fakat bunlar için böyle bir şey mevcut de
ğildir. Adam Devlet kadrosuna girmiştir, vazife 
vermişizdir, aldığı vazifeyi çalışmış, yapmıştır. 
Fakat iki sene sonra imtihanda muvaffak olama
mış, neye muvaffak olmadın diye o zamana ka
dar aldığı paraları yüzde elli fazlasiyle geri ver 
demeğe hukuk namına ben imkân görmüyorum. 
Ne gibi bir sebebe müsteniden bu hükmü koy
muşlarsa lütfen izah etsinler. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, namzetliğe alınanlar, avu
kat yetiştirmek için bu teşkilâta alınmış bulun
maktadırlar. Şimdi imtihanda muvaffak ola
mamak veyahut muvaffak olduğu halde kendisi
ne teklif olunan bir vazifeyi yapmamak, kabul 
etmemek vaziyetinde bulunacak oluma, ki burada 
kasid de olabilir, çünkü kârlı vaziyete düşüyor. 
Avukat olabilmek için dışarıda iki sene staj mec
buriyetini geçirmesi şarttır. O vakit hiç bir para 
almıyacaktır. Şu halde bedava çalışmaktansa 
gelir buraya talip olur, iki sene çalışır, imtihanda 
muvaffak olsun olmasın ben vazife görmiyece-
.ğim der ve ayrılır ve alınan namzet bu hedefe 
erişememiştir. Hiç olmazsa aldığı maaşı şu kadar 
bir farkla tazmin etsin. Maksat bunu temine ma
tuftur. Takdir Heveti Celilenizindir. 

REFİK İNCE ^(Manisa) — Efendim; Maliye 
vekili arkadaşımızdan bilhassa rica edeceğim. 
Mevcut mevzuatımıza hiç uymayan ve mücerret 
avukat yetiştireceğim diye çalışırken, niçin ye
tişmedin diye zaten hayatta 2 senesini yemiş ol

makla cezasını gören adama yediğin şeyi tediye 
et diye bir leyli imiş gibi mütemadiyen iş gör
memiş olsaydı o vakit kendisine; paraları ye
din de iş görmedin, denebilirdi. Fakat Maliye ve
kâletinin verdiği vazifeleri yapmış ve bilâkis 
memurin kanununun inzibati cezalarının tahtı 
tesirinde olmak üzere mesuliyetli bir hayat ge
çirmiş bir namzedi altı ay kullandıktan sonra 
memurin kanunu mucibince çıkarmışız. Bu se
fer ver bakalım paraları. Bu genci imtihana 
sokmuşuz o zaman kafası işlemiş, muvaffak ol
muş, sonra kafası durmuş, ver bakalım paraları. 
Binaenaleyh esasen bu gençten, ifa ettiği hiz
met mukabili aldığı paraları yüzde elli zam-
miyle geri almak gibi Devlet mevzuatında yeri 
olmıyan ve hukuk bakımından asla kıymeti: ol-
mıyan böyle bir usulün ihdas edilmemesini ve 
bu maddenin tayyını muhterem heyetten rica 
ederim. 

ADLİYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) —- Daha ziyade malî bir mevzu
dur. Maliye vekili Beyefendi izah edeceklerdir. 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 

Efendim, mevzubahis olan bu arkadaşlar staji-
yerlerdir. Gelip burada staj görürler. İki sene 
nihayetinde ispatı muvaffakiyet etmezlerse ma
aşlarını geri alıyoruz. Ben maaşlarını verirsem 
güzel bir misal olur, herkes gelsin iki sene ma
aşını alsın, kalksın gitsin. Bu orta yerde : bir 
bidat değildir, mevzuatımıza uygun olduğu 
meydandadır. Nasıl ki Devlet tarafından tah
sile gönderilen talebenin tahsilde iki sene mu
vaffak olamazsa yaptığımız masrafları cayır ca
yır istirdat etmekteyiz. Çok rica ederim, mü
saade buyurunuz, bu madde çok yerindedir, 
aksi takdirde iyi eleman bulamayız. 

REFÎK ÎNGE (Manisa) — Bir defa Şinasi 
arkadaşımızın izah ettiği bir nokta vardır, de
min unuttum. Diyor ki; Hukuk mektebinden 
mezun olan adam avukat olmak isteseydi iki 
sene açıkta parasız çalışacaktı. Binaenaleyh, 
herhalde parasız çalışmaktansa burada rjara 
vardır diye gelecek sonra gelmeyiveröeek 
biz de bir avukattan mahrum kalmış olacağız ve 
para vermiş olacağız. Peki burada bu adam ha
yatta ne kazanacak? Ya avukat olacak, Avukatlık 
kanunu dairesinde iki sene daha geçirecek, ya 
hâkim olacak, hâkimlik evsafını haiz ise, eğer 
Mülkiye mektebinden mezun ise idareye geçecek. 
Buna mukabil namzetlere tesbit edilen para ne 
kadardır? Avukat namzetleri 30 lira. Mektebi 
mülkiye mezunu veya hukuk mezunu olduğundan 

, dolayı gerek idarede ve gerek hâkimlikte bu pa
rayı alacaktır. Kanunlarımız buna müsaittir. 
Ne kazandı? Demek ki bu Devletin Dahiliyei ve
kâletini, Adliye vekâletini bırakıp, avukatlığı 
bırakıp Maliye vekâletine gelmekte bir ideali 
vardir. Onda muvaffak olamazsa hakikatte ziyan 
eden kendisidir. 

Sonra Maliye vekili arkadaşımızın dediği gibi, 
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bu iş Avrupa'ya gönderilen talebe gibi olsa ben 
de beraberim. Yatılı olsa, yedirseydik, içirsey-
dik çok doğru idi; kanaatlerine iştirak ederdim. 
Hiç bir hizmet gördürmeden para verdirmekte 
beraberim. Fakat bunda değil. Binaenaleyh buna 
mukabil kendilerinin insaflarına müracaat ede
rim. Zaten âzami iki senesini kaybetmiş olmakla 
lâzımgelen eczasını çekmiş bulunuyor. Bir de 
Devlete hizmet ediyor, fakat bu hizmeti bedava 
gördürmesini Devletin şanına lâyık görmem. 
Adliye encümeninin teklifini bu noktai nazar
dan kabul etmiyorum. Yijksek Heyetin takdiri
ne havale ediyorum. Maddenin tayyı lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Arkadaşınım tasvir ettiği gibi, 30 liraya 
istihkak kesbetmiş ve kendisi bir şey kaybet-
miyeeek, güzel. Fakat benim kaybım ne ile 
telâfi edilecek? İki sene haylazlık yapmış, mu-
vaffakıyetsizlik göstermiş, çalışmamış, benim 
kadromun noksan kalmasına sebebiyet vermiş
tir. Bu hiç bir zaman Devletin zararını telâfi 
edemez. Esas itibariyle kendilerinin hizmetleri 
mektep talebeleri gibi değildir, hizmet gördürü
yor, diyorlar. Hiç bir iş gördüğümüz yoktur. 
Avukatlar yanında staj göreceklerdir. Gördü
ğünü yapmazsa istifade etmezse, çalışmazsa bu 
adama yapılmış olan masrafın istirdadı zanne
derim adilâne olur. Mamafih takdir Yüksek He
yetindir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen maddenin tay

yı nı teklif ederim. 
Manisa 

Eefik ince 
REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyo

rum, kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Takrir 
kabul edilmiştir. Madde tayyedilmiştir. 

Madde numaralarını da buna göre tanzim 
edeceğiz. 

İki senede terfi 
MADDE 12. — Yardımcı avukatlık, Hazine 

avukatlığı ve müşavir avukatlık ayrı sınıflar
dır. Yüksek bilgi ve muvaffakiyet gösterenle
rin her sınıfta bir defaya mahsus olmak üzere 
iki senede terfileri caizdir. Terfi edenlere kad
ro maaşları tam olarak verilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Avukatların izinleri 
MADDE 13. — Avukat adedi birden faz]a 

olan yerlerde Hazine avukatları mahkemelerin 
umumî tatili devam ettiği müddetçe izinli sayı
lırlar. Bu hüküm, müşavirlerle müşavir avukat, 
yardımcı ve namzet avukatlara ve Muhakemat 
müdürlerine şâmil delildir. Mezuniyetin tatbik 
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olunacağı yerleri ve bu yerlerde tatil zamanında 
mühim ve acele işlerin nasıl görüleceği ve hangi 
avukatların nöbetçi kalacakları vekillikçe tâyin 
olunur. Umumî tatilden fayda!anamlyan avu
kata senede bir ay izin verilir. Hastalık sebebiy
le verilecek izinlerle diğer memurların izinleri 
Memurin kanununun umumî hükümlerine tabi
dir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Tatil esnasında 
hangi avukatların nöbetçi olacaklarına dair Kis
te tanzimini vekil yapacaksa ben bunu hiç bir 
veçhile doğru görmüyorum. Bundan daha çok 
mühim işlerle meşgul olan vekâlet makamının, 
böyle basit işlerle meşgul olmasını şerefiyle 
dahi mütenasip bul mam aktayım. Bunu kabilse 
baş hukuk müşaviri tesbit etsin. Bu; vekâlet 
makamına verilecek bir iş değildir. Bilmem ken
dileri bunu nasıl tesbit etmişler? izah etsinler. 

ADLİYE En, M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Zannederim bu madde dahi 
Refik İnce arkadaşınırzm arzularını tatmin et
mektedir. Çünkü «Vekillikçe» denmekten mak-
sad, bunu bizzat vekil yapacak demek değil
dir. Alâkalı daire yapar. Bittabi alâkalı daire
ler tarafından, denilmesi, bittabi alâkalı daire 
tanzim edecek ve vekilin tasvibine arzedecektir. 
Bunun orada yapılmadı zaruridir. Çünkü bazı 
yerlerde tek avukat vardır. Bunun işini kim 
görecektir? Bunu merkezin tensip ve tâyin et
mesi lâzımdır. Bu keyfiyet diğer memurlar 
için de, hâkimlerimiz ve müddeiumumilerimiz 
için de aynı şekilde tatbik edilmektedir. Kaim I 
buyururlarsa. 

REFİK İNCE (Manisa) — (Vekillikçe) 
ye verdiğimiz mâna beni tatmin ediyor. Fakat 
maalesef (vekillikçe) demek vekilin şahsı de
mektir. Vekâletçe demek lâzımdır. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Biz vekillikçe demeyi (vekâ
letçe) mânasına aldık. Vekil tarafından, desey-
dik hakkı, âliniz olurdu, i-jiı halde bu maruzatı
mız zabta geçtiğine göre sizi de tatmin etmiş 
olursa mesele yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Evet, mesele 
yoktur. 

REÎS —• Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabu! edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
İnzibati cezalar 

MADDE 14. — Hazine avukat naınzetleriyle 
yardımcı avukatlar ve Hazine avukatları hak
kında Memurin kanununda yazrlı intıbati ceza
lardan herhangi biri, memurin kanunundaki 
tertibe bakılnıaksrzın, tatbik olunabilir. Lüzum 
ve zaruret halinde vazifelerine de son verilebi
lir. Bu hüküm, büro hizmetlerinde çalıştırılan
lar hakkında bu hizmetlerde bulundukları müd-
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detçe tatbik olunmaz. Memuriyetten ihraç ce
zasının tatbiki Memurin kanununun hükümleri
ne tabidir. 

Diğer memurlarla müşavirler, müşavir avu
katlar ve muhakemat müdürleri hakkında Me
murin kanununun inzibati cezalara ait umumî 
hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cezaların tatbik şekli 
MADDE 15. — Avukat namzetleriyle yar

dımcı avukatlar ve avukatlar hakkındaki inzi
bati cezalar Muhakemat umum müdürünün tek
lifi üzerine Vekillikçe tatbik olunur. Bu ka
rarlar kati olup kazai hiç bir murakabeye tabi 
değildir. 

Vazifelerine son verilenlerin Hazine avukatlı
ğından başka hizmetlerde kullanılmaları caizdir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, Bütçe encümeniniz Adliye en
cümeni teklifini kabul etmiştir. Yalnız Muhake
mat umum müdürlüğünün teklifi üzerine ceza 
verilmesini, ceza görenler için, pek tatminkâr 
bulmadığı ve daha ziyade mutmain olabilmeleri 
için diğer teşkilât kanunlarına da uygun bir şe
kilde inzibat komisyonunun teşkilini kabul et
miştik. Eğer Heyeti Celile kabul ederse Bütçe en
cümeninin teklifi daha yerinde olur. 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Adliye encümenin
den bir sual. Bu kanunda Hazineye karşı haslım 
olan yahut Hazine aleyhine dâva açan bir adama 
yol gösteren müşavir avukatlar hakkında bir ce
zai hüküm görmedim. Lütfen, hangi hüküm tat
bik edilecek, göstersinler. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, disiplin cezaları bahsinde 
Süleyman Sırrı arkadaşımızın mevzuubahis ettiği 
hususları derpiş eden hususi hükümler mevcut
tur, geniş salâhiyetler verilecek, bir avukatın iş-
liyeceği, yapacağı inzibati suçlar tadat edilemi-
yeceğine göre, derecesine göre, mukayyet olmak
sızın en ağır cezalar dahi tatbik edilecektir, buna 
dair aşağıda hükümler vardır. 

Bütçe encümeninin maddesi daha tatminkâr
dır, onun okunmasını kabul ediyoruz. 

REİS — Bütçe encümeninin hazırladığı mad-
t denin okunmasını Adliye encümeni de kabul edi

yor. O halde Bütçe encümeninin maddesini oku
tacağım. 

Cezaların tatbik şekli 
MADDE 15. — Avukat namzetleriyle yar

dımcı avukatlar ve avukatlar hakkındaki inzi
bati cezalar Başhukuk müşaviri ve, Muhake
mat umum müdürünün reisliği altında Hukuk 
müşavirleri ve merkez muhakemat müdürü ile 
bir müşavir avukattan teşkil olunacak, komis
yon kararı üzerine vekillikçe tatbik olunur. Bu I 

kararlar katî olup azai hiç bir murakabeye 
tabi değildir. 

Vazifelerine son verilenlerin Hazine avukat
lığından başka Devlet hizmet ve memuriyetle
rinde kullanılmaları caizdir. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Memurin muhakemat kanununun tatbiki 
MADDE 16. — Vazifelerine mütaallik suç

lardan dolayı maaşlı ve ücretli avukatlar hak
kında Memurin muhakemat kanunu tatbik olu
nur. 

FUAD SİRMEN ( Rize ) — Sual. Bugünkü 
Memurin muhakemat kanununa göre esasen 
bunlar hakkında da bu kanun tatbik edilmez mi1? 
Niçin bövle bir tasrihe lüzum görmüşlerdir? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, tatbik edilmektedir. Fa
kat tereddütler hâsıl olmuş. Bu tereddütleri 
izale için bu maddeye bir kayıt ilâve olundu. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bendenizce mev
cut hükümler kâfidir, bu ifade zapta da geçmiş
tir, bu maddenin tayyı muvafık olur kanaatin
deyim. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, tabii Yüksek Heyetiniz 
nasıl tensip ederse o şekilde mülâhaza edilebilir. 
Fakat tatbtikatta bazı tereddütler husul bulmuş, 
bunların izalesine matuf bir maddeden ibaret
tir. Heyeti Celile nasıl tensip buyurursa öyle 
olur. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim, müsaa
de buyurursanız bir takrir takdim edeyim. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Efendim, avukatlar hakkında takibat 
icrası Adliye vekilinin emrine mütevakkıf bu
lunduğu kanunu mahsus sarahati icabındandır. 
Biz iltizamen iki encümen müşterek bir halde 
bu sarahati burada tesbit ettik. Binaenaleyh 
bunun sarih olarak burada kalmasında fayda 
vardır, hiç bir zarar yoktur. Arzettiğim gibi 
icrai vaziyet Adliye vekilinin emrine bağlıdır. 
Niçin kaldırılsın. Adliye vekâletinden izin al
makla Memurin muhakemat kanununa tabi ola
caktır. Bu suretle kalmasında fayda vardır. 
Müsaade buyursunlar, kendilerinden maddenin 
bu şekilde bırakılmasını istirham ediyorum. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Memurin muhake
mat kanunumuzun hükümleri malûm. Gerek üc
retli ve gerek maaşlı Devlet memurları hakkındaki 
muhakeme usulleri o kanunda tesbit edilmiştir. 
Tatbikatta avukatlar da bu yeni kanunla maaşlı, 
ücretli ve hariçte ayrı bir vazife görejmiyen bir 
sınıf olarak kabul edildiğine göre bunlar hak
kında bugün mer'i olan Memurin muhakemat 
kanununun hükümleri tatbik edilecektir. Bu 
kendiliğinden böyledir. Bunun tatbikatta ne-

I den dolayı tereddüdü mucip olduğunu bendeniz 
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anlıyamadım. Eğer bu kanun içine böyle bir 

sarahat koymağa bir sebep olsaydı, tereddüdü iza
le iyin bu lâzımdır, deselerdi, demek ki herhan
gi bir vekâletin teşkilât kanunu yapılırken o ve
kâlet memurları hakkında Memurin muhake-
mat kanununun tatbik edileceğine dair o teşki
lât kamınunun içinde böyle bir sarahat koymak 
lâzım gelirdi. Bendenizee asıl tereddüt ve teşev
vüş o zaman olurdu. Devletin maaşlı ve ücretli 
memuru olduğu halde o teşkilât kanununa kon
muş da acaba buna niye konmamış diye tered
düdü mucip olur. Yeni çıkacak teşkilât kanu
nunda böyle bir sarahat olmadığından dolayı te
reddüde sevkeden bir vaziyet hâsıl olur. Bende
niz çok rica ediyorum, müzakereler zapta geç
miştir; Hükümetin ve encümenin noktai nazar
ları malûmdur, bunda ısrar etmesinler. Tatbi
katta bu sarahatten dolayı bir tereddüt doğabi
leceğini bendeniz zannetmiyorum. 

MALÎYE VEKÎLI FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Efendim , bir kelime daha maruzatıma 
ilâve edeceğim. Bugün Hazine avukatları var
dır. Ücretli olarak kadromuzda memurdur ve 
tatbikatta Memurin muhakemat kanununa tabi 
olmaları lâzımdır. Bunlar hakkında takibat ic
rası için izin almak lâzım mıdır, değil midir di
ye Adliye vekâletinden sorduk, Adliye vekâ
leti ; mademki Avukatlık kanununa tabidir, 
benini iznime mütevakkıftır, diye cevap vermiş
tir. Yani tatbikatın bu merkezde olmasına göre 
bunu halledecek bir sarahatin burada bulunma
sına niçin müsaade etmiyorlar? 

REİS — Takrir vermediler, maddeyi reye 
ar ze diyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Veriyor. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 16 rıcı maddenin 

tayymı arz ve teklif eylerim. 
Rize 

Fuad Sirmen 
REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyo-

rum. Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yasaklar 
MADDE 17. — İstifa suretiyle veya cezalı 

olarak vazifelerinden ayrılan hukuk müşavirle-
riyle müşavir avukat, avukat ve yardımcı avu
katlar ve muhakemat müdürleri vazifelerinden 
ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl geçmedik
çe Devlet idareleri (Hususi idareler ve beledi
yeler dahil) ve sermayesinin en az yarısı Dev
lete ait müessese ve teşekküller aleyhine dâva 
kabul ve iş takip etmekten ve rey vermekten ve 
istişare kabul etmekten mamnudurlar. Dâva 
kabul edenlerle ortak da olamazlar. Bu ya

sağa karşı hareketi görülenler hakkında Türk 
Ceza kanununun 240 ncı maddesi tatbik olun
makla beraber bu gibiler bir daha Hazine hiz
metlerinde kullanılmazlar. 

REİS — Mütalâ a var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 
Dâva ve icar işlerinin takip ve müdafaası 

Birinci bölüm 
Hukuk ve ceza dâvalariyle idarî dâvalarda temsil 

Adli mercilerde temsil 
MADDE 18. — Umumî muvazene içindeki 

dairelere ait hukuk ve ceza, dâvalarında ve her 
türlü icra takiplerinde bu daireleri mahkemeler, 
hakemler, icra daireleri ve dâva ve icra iş
leriyle alâkalı sair merciler nezdinde temsil 
vazifesi Maliye vekâletine bağlı Hazine avukat 
ve yardımcı avukatları tarafından görülür. 

Hukuk müşavirleriyle müşavir avukatlar ve 
muhakemat müdürleri dahi bu salâhiyeti kul
lanabilirler. 

Hazine avukatı bulunmayan yerlerdeki dâva 
ve icra işlerinde bu daireler âmirleri tarafından 
temsil olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir kelime tashihi 
yapacağım. Serlevhada (Dâva ve icar) denilmiş
tir, (Dâva ve icra) olacaktır. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Evet, (Dâva ve icra) olacaktır. 

REİS — Bu suretle tashih ettik. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Temsil salâhiyetinin kullanılması tarzı 
MADDE 19. — Dâva ve icra işlerinde temsil 

salâhiyetini haiz bulunanların bir listesi Mer
kezde Muhakemat umum müdürlüğünce ve vi
lâyetlerle kazalarda muhakemat müdürleri ve 
olmıyan yerlerde Defterdar ve malmüdürleri ta
rafından o yerin Cumhuriyet müddeiumumi
sine verilir. Bu listelerin birer nüshası Müddei-
umumiliklerce mahkemelere ve icra dairelerine 
gönderilir. 

Temyiz mahkemesi ile Devlet Şûrasındaki 
duruşmalarda temsil salâhiyetini kullanacakla
rın isimleri ayrıca Temyiz mahkemesi Başmüd-
deiumumiliğine ve Devlet Şûrasjı umumî kâ
tipliğine bildirilir. 

Listelerde isimleri yazılı olanlar ve bütün 
müşavir avukatlar ve Devlet dairelerini mahke
meler, hakemler ve icra. daireleriyle sair kaza 
mercileri nezdinde temsile salahiyetli Hukuk 
müşavirleri ve muhakemat müdürleri Baroya 
kaydedilmeksizin ve vekâletname göstermeğe 
lüzum olmaksızın temsil salâhiyetini kullanırlar. 
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Temsil salâhiyeti sona erenlerin isimleri yukarıda 
yazılı mercilere derhal bildirilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual. Şinasi 
Bey, işitiyor musunuz? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon-
dak) — Evet. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu hukuk mü
şavirleri, maliye avukatları baroya kayit olun-
mıyacaklar mı ve meslekî hatalarından dolayı 
baro inzibat meclisince ceza görmiyecekler mi ? 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim, burada mevzuubahis 
olan avukatlar* mücerret Maliye vekâletinin Ha
zine işlerini takip ve müdafaa ile mükellef avu
katlardır. Yani hariçten iş kabul etmiyecekler-
dir. Bu itibarla serbest bir avukat vaziyetinde 
değildirler. Bu bakımdan doğrudan doğruya 
Maliye vekâletinin disiplin ve murakabesine ta
bidirler. Bunların baro disiplin takibatına ma
ruz bırakılması Maliye vekâletinin bu memuru 
icabında baronun işinden menetmesi gibi bir 
vaziyet yaratır ki deruhte ettiği vazife ile ka
bili telif değildir. Ancak arkadaşımızın endi
şeleri, meslekî bir suç işlenmesi halinde bun
ların cezasız kalmamaları ise, bu encümende 
cereyan eden müzakere «ırasında görüşüldü. 
Umumiyet itibariyle vardığımız netice şudur: 
böyle bir fiilin islenmesi halinde Maliye vekâ
leti bu cezaları tatbik edecektir. Ya işten çıka
racak, vazifesine nihayet verecek ve yahut tev-
bih ile iktifa edecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, çok 
esaslı bir nokta üzerinde tevakkuf ettiğimi zan
nediyorum. Avukatlık diye bir meslek vardır. 
Bu meslekin mucip ve ammeye faydalı olması 
için, en sıkı tedbirleri ihtiva eden bir Avukat
lık kanunu çıkardık. Bu Avukatlık kanununda 
bir avukatın vasıflarını yazdık ve bir maliye 
avukatı olmak için lâzım gelen evsaf onlarda da 
tamamen vardır. Fakat bir avukatın gerek mes
lekini ifa ederken, gerek ifası haricinde o ka
dar riayete mecbur olduğu vazifeler var ki 
bu vazifelerin Maliyeye mensup olmıyan bir avu
kat tarafından yapılmamış olmasının cezası ay
rı, mensup olan tarafından yapılmış olmasının 
cezası ayrı gibi bir vaziyete, avukatlık denilen 
meslekin münferit olması lâzımgelen siyaseti ve 
tedbirleri ve mantıki asla müsaade etmez. Soru
yorum Adliye encümeni mazbata muharriri ar
kadaşımızdan, ki Avukatlık kanununun mazbata 
muharriridir, Lâyihayı hazırlamıştır ve ruhunu 
gayet iyi anlamış bir arkadaştır, huzuru hâkim
de avukatlık mesleğine muhalif olarak diğer avu-
vukat arkadaşını tezyif eden o avukat hakkında 
Baroya müracaat olunursa meslekî haysiyetini 
haleldar etti diye bizim baromuz bu avukat 
hakkında ceza tertip etmez mi? Ceza tertip 
eder, kendine mahsus usullerle ceza tertip eder. 
Hattâ o kadar ki irtikâp ettiği suçun derecesi-

| ne göre şu ve şundan sonra meslekten çıkarır. 
Fakat aynı suçu işliyen yine avukattır; yalnız 
bu sefer Maliye vekâleti mensubudur. Kendisi 
için bu sefer,, haysiyeti kırılan adamın müracaat 
yerini ne yapıyoruz? Avukatlık meslekinin mu
hafızı olarak kurduğumuz yegâne müesseseye 
müracaat etmiyoruz, bu sefer ben avukat, ve
ya herhangi bir avukat, Maliye vekâletine müra
caat edecek, senin avukatın bana taarruz etti, 
âdabı meslekiyeye muhalif hareket etti, binaena
leyh bu adamın cezasını tâyin ediniz, diyecek. 
Bu sefer ne olacak? Doğrudan doğruya mesleke 
ait bir işte Maliye vekâletinin inzibat komisyo
nu meşgul olacak. Çok rica ederim, Maliye ve
kâletinin inzibat komisyonunu teşkil eden zeva
tın meslekî zihniyetle, hâdisenin hallinin istil
zam ettiği meslekî zihniyeti mukayese edersek, 
burada bir aykırılık görürüz. Ben Maliye ve
kilinin yerinde olsam; ahlâklı, dürüst, vazifeşi
nas olmaları için kendi eliyle idare bakımından 
ve bu kanunla meslekî bakımdan kendisini tak
yit altında bulundurduğum avukatıma, bir de 
meslekî âdaba riayet bakımından üçüncü bir mü
kellefiyet tahmil ederek şöyle bir hattı hareket 
tanzim ederdim. Niçin vekâlete, niçin Maliye 
vekâletine mensup avukatlık müessesesine karşı 
Avukatlık kanununda fena bir hüküm var mı? 
Avukatlık kanununda gayet mükemmel ahkâm 
vardır. Hakikaten mükemmelen tatbik edildiği 
gün bir avukatın hayatı hususiye ve resmiyesine 
tamamen müdahale eden, gayet ince esaslar var
dır. Bu bakımdan ben çok rica ediyorum, ba
rolara kaydedilmemiş olmasını ben bir eksiklik 
telâkki ediyorum, bir avukatlık camiasının bir 
hak müdafaa etmek camiasının içinde imtiyazlı 
ve imtiyazsız diye bir sınıf ayırmak gibi bir va
ziyetin ihdası halinde görüyorum. Buna taham
mülümüz yoktur. Bir avukat maliyeye mensup 
olduğu için hatasına Maliye vekâleti bakacak, 
öteki baroya mensup olduğu için baro bakacak. 
Bu, birinin ötekine tedahülü mahiyetindedir. 

Adliye encümeni mazbata muharriri arka
daşım, bilmiyorum bu noktai nazara kendileri 
şahsan nasıl iştirak etmişlerdir? Mazbata muhar
riri sı fatiyle bu noktai nazarı tahfif edecek baş
ka bir esbabı mucibe dermeyan etmezlerse bu ek
siklik, hukuk tekâmülümüzde bir aksaklık teşkil 
edecektir. Niçin, neden? Soruyorum Maliye ve
kilimize ve Şinasi arkadaşımıza . . . Baroya kay
dedilmekle Maliye vekâleti hukuk müşaviri ne 
kaybeder. Bence bu meslek mansubu olmak bakı
mından hattâ oraya girmeğe bile icbar! etmek 
lâzımgelir. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Baroya kaydolunmaksızm mı mütalâa 
buyuruyorsunuz ? Bu takdirde dekorum. Baroya 
kaydolunmamak şartiyle bunların baroca teczi
ye edilmelerinde dekorum. Fakat baroya kaydo-
lunmalarına taraftar değilim. 
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REFİK İNCE ( Manisa ) — Bence matlup 

olan, meslekî suçlarından dolayı Baroca tecziye 
edilmeleridir. Bu esası kabul edildiğine göre 
maddenin encümence o yolda tanzim edilmesini 
rica ediyorum. Vekil arkadaşımıza teşekkür 
ederim, benim derdim budur. 

ADLİYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Refik İnce arkadaşımız hakikaten 
mühim bir mevzua temas buyurdular. Bu mülâ
hazalara bir hukukçu sıfatiyle iştirak etmemeğe 
imkân yoktur. Gayet güzel tasvir buyurdular. 
Maliye Vekili Beyefendi de iştirak buyuruyor
lar, kendilerine teşekkür ederiz. Müsaade bu
yurursanız maddeyi encümene alalım. 

REİS — O halde bu maddeyi encümene veri
yoruz. 

Temsil salâhiyetinin şümulü 
MADDE 20 — Merkez teşkilâtında temsil 

salâhiyetini haiz bulunanların bu salâhiyetleri 
merkez ve vilâyetlerle mülhakata ait bütün dâ
va ve icra takiplerine şâmil, vilâyetlerdeki mıı-
hakemat müdürleriyle müşavir avukat, avukat 
ve yardımcı avukatların salâhiyetleri vilâyet 
merkez ve mülhakatına ve kaza avukatlarının 
salâhiyetleri yalnız kaza ve teşkilât olan nahi-
yelerdeki işlere münhasırdır. Temsil salâhiyeti 
mahdut olanlara diğer vilâyet ve kazalardaki 
işlerin takip ve müdafaasına memur edilme
leri halinde vekillikçe ayrıca salâhiyetanme 
verilir. Bu salâhiyetnamelerfn mahkeme ve ic
ra dairelerine verilmesi mecburidir. Ankara'
dan başka diğer vilâyet ve kaza avukatlarının 
Temyiz mahkemesi ve Devlet Şûrası nezdinde 

temsil salâhiyetini kullanabilmeleri vekillikçe 
kendilerine ayrıca salâhiyet verilmiş olmasına 
bağlıdır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet 'dairelerinin daire âmirleri veya serbest 
avukatlar tarafından temsili 

MADDE 21. — Hazine avukatı bulunmıyan 
yerlerde daire âmirleri temsil salâhiyetlerini, 
sıfatlarım söylemek ve icabında hüviyetlerini 
tevsik etmek suretiyle kullanırlar. Devlet da
irelerinin serbest bir avukat tarafından temsili 
avukatlık kanunu ile hukuk usulü muhakeme
leri kanununun umumî hükümlerine tabidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

İdarî dâvalarda temsil 
MADDE 22. — idarî dâvaların açılması, 

idareler aleyhine açılan bu nevi dâvaların mü
dafaası daire âmirlerine veya bu dairelerin bağlı 
bulundukları vekâletler hukuk müşavirlerine 
ait olup Devlet Şûrasındaki duruşmalarda bu 

daireler kendi âmirleri veya hukuk müşavirleri 
tarafından temsil olunur. Hazineyi ilgilendiren 
işlerde bu vazife Hazine müşavir veya avukat
ları tarafından yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Yemin teklifi ve reddi 
MADDE 23. — Miktar veya kıymeti üç yüz 

liraya kadar olan (üç yüz dahil) dâvalarla de
ğeri belli olnııyan diğer sulh dâvalarında, karşı 
tarafa yemin vermeğe muhakemat müdürleri ve 
olmayan yerlerde dâvanın taallûk ettiği daire 
âmirinin muvafakatini almak şartiyle Hazine 
avukatı salahiyetlidir. Avukat olmıyan yerlerde 
bu salâhiyet doğrudan doğruya daire âmirleri 
tarafından kullanılır. 

Üç yüz lirayı geçen dâvalarda yemin teklifi 
Maliye vekilliğinin iznine bağlıdır. 

Merkezde, vekâletlere karşı yemin teklifi ha
linde yemin vekilin salâhiyet vereceği alâkalı 
daire âmiri tarafından eda olunabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
idarî dâvaların müdafaa ve takibi usulleri 

Hazineyi alâkalandıran idarî dâvalar 
MADDE 24. — Malî hususları ihtiva eden ve 

Hazineyi ilgilendiren işlerden merkezde Maliye 
vekâletine ve vilâyet ve kazalarda muhakemat 
müdürlerine ve bulunmıyan yerlerde en büyük 
mal memuruna haber verilmesi ve dairelerince 
hazıraııaeak müdafaaname projelerinin işe ait 
dosya ve evrak ile birlikte bu mercilere gönde-
rimesi mecburidir. Bu nevi işler Hazinenin 
alâkalı dairelerince tetkik olunarak müdafaana-
melerde yapılması gerekli değişiklikler hakkın
da Hazinenin görüş ve anlayışı bu dairelere 
bildirilir. Esasta kesin bir görüş ayrılığı olma
dıkça bu müdafaalarım Hazinenin anlayışına 
uygun olarak yapılması esastır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, ufak 
bir noktada mutabık kalacağımızı zannederek 
söylüyorum. Tenazur keyfiyeti. «Malî hususları 
ihtiva eden ve Hazineyi ilgilendiren işlerden mer
kezce Maliye vekâletine ve vilâyet ve kazalarda 
muhakemat müdürlerine» deniyor. Tensip eder
seniz tenazur için, vilâyet ve kazalarda defterdar 
denmediğine göre, muhakemat müdürlüğünün 
mafevki olarak merkezde de Maliye vekâleti ye
rme muhakemat umum müdürlüğü denirse mü-
teselsilen o fikri muhafaza etmiş oluruz. Maliye 
vekâleti, yerine Muhakemat umum müdürlüğü, 
dersek altına da Muhakemat müdürlüğü dersek 
tenazur hâsıl olmuş olur. 

Şimdi ikinci esaslı mesele; bu son fıkranın 
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çıkarılması. Hukukperver arkadaşlarımızdan 
bilhassa riee edeceğim, bu birinci fıkraya göre, 
bir evrak, dâvaların tafsilâtiyle mafevkine 
gönderiliyor. Ankara'da ise Başhukuk müşavir
liğine gönderiliyor, vilâyetlerde ise oranın mu-
hakemat müdürlüklerine gönderilmesi mecburi
dir. Ondan sonra « . . . bu nevi işlerin Hazine
nin alâkalı dairelerince tetkik olunarak mü-
dafaanamelerde yapılması gerekli değişiklikler 
hakkında Hazinenin görüş ve anlayışı bu daire
lere bildirilir. Esasta kesin bir görüş ayrılığı 
olmadıkça bu müdafaaların Hazinenin anlayışı
na uygun olarak yapılması esastır» deniyor. 
Şimdi burada tâbirler, Hazine, idare ve niha
yet hukuk müşavirliği dâvası vardır. Ben 
bunların heyeti mecmuasını âmme menfaatini 
muhafaza ile mükellef bir ruh telâkki ederim ve 
dâva olduğu için bu ruhu da hukuk müşavirli
ğinde tecessüm etmiş telâkki ederim. 

Şimdi hukuk müşavirliği bir mesele üzerin
de muayyen mütalâa dermeyan ettikten sonra 
eğer bu mütalâayı Hazine adamı, tâbir böyledir, 
kabul etmezse ve aralarında kesin fark yoksa 
müdafaalar o şekilde yapılacaktır. O halde bir 
müessese ki hukuki mütalâasını bildirir ve Ha
zine namına iş gören adamların üzerinde, hu
kuki yüksekliği tasdik edilmiştir, onun müta
lâasının dinlenmiyerek Hazineninkinin dinlene
cektir diye mütalâa yürütmek Hazine ile hukuk 
müşavirliğini ayırmak gibi bir mâna çıkar. Hal
buki hukuk müşavirliği de Hazineyi temsil et
mektedir. Bu bakımdan tamamen iç yüze taal
lûk eden ve tamamen içten halledilmesi kabil 
olan bir meselenin kanunla teyit edilerek Hazi
ne hukuk müşaviri, Hazinenin tesiri altında fa
kat kendisinin kanaati hilâfında bir mütalâaya 
sevketmek mecburiyetini tahmil eden bir ibare
yi ihtiva eden bu son fıkranın kaldırılmasında 
aranılan maksadın temini bakımından bir kusur 
yoktur. Fakat bilâkis böyle zihniyet mücadele
sini göstermek bakımından sakatlık vardır. Ten
sip ederlerse benim görüş ve anlayışıma göre, 
okur okumaz bana yaptığı inikası ifadeden son
ra başka mâna çıkıyorsa ona bir diyeceğim yok. 
Bu şekildeki manzaranın kanununda bulunma
masında faidei içtimaiye vardır. Asla ameli bir 
mazarrat yoktur, tayymı teklif ediyorum. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim, bu madde Refik ince 
arkadaşımızın; ileri sürdükleri mahzurları ih
tiva etmiş olsaydı hakikaten bu fıkra üzerinde 
durulmağa değer bir mahiyet alacaktı. Fakat 
maddenin bir daha mütalâasından da anlaşıla
cağı üzere, esas mevzu şudur: İdarî dâvalara 
münhasırdır. Bu dâvalar malî dâvalardır. Yani 
doğrudan doğruya Hazineyi alâkalandırmakta
dır. Meselâ bir tekaüt muamelesi veya bir ik
ramiye muamelesi. Şimdi tatbikatta hâsıl olan 

vaziyet şudur: Vekâlet ikramiye tahakkuk et
tiriyor. Burada bunu vizeye memur olan Diva
nı muhasebat veyahut bazı yerlerde merkez mu
hasipliği bunun malî mevzuata uygun olmadı
ğı iddiasını ileri sürüyor. Böyle bir ihtilâf ha
mi olduğunda esasen bu muameleden dolayı 
müşavir olana vekâletin noktai nazarını müda
faa et demek bu müdafaasız kalıyor, yani avu
katla mafevki arasında veyahut işle esaseh 
alâkalı olan bir merci ile onun karşısında Hâ
zine kalmıyor, işle doğrudan doğruya alâkalı 
Hazinedir. 

Fakat idarî makanizma o şekilde işlemiştir 
ki artık bu dâva müdafaasız bulunmaktadır. 
Çünkü ikramiyeyi tahakkuk ettiren vekâlettir. 
Bu. kanaatta bulunuyorum der ve dâvayı müda
faa etmez. Benim, mütalâam bu yoldadır, der 
buna mâni olmak için bu konmuştur. Esasen bu 
madde aynen mevcuttur. Son fıkra tatbikatta 
görülen mahzurları izaleye matuftur. Eğer be
nini bu izahatım kendilerini tatmin etmişse mü
saade etsinler, fıkranın kalması lâzımdır. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Efendim; dâva 
gösterilen misalle gayet çetrefil bir şekil aldı. 
Bu nevi işler, okuyorum, intihabımız tazelensin: 
«I »ıı nevi işler Hazinenin alâkalı dairelerince 
tetkik olunarak müdafaanamelerde yapılması 
gerekli değişiklikler hakkında Hazinenin görüş 
ve anlayışı bu dairelere bildirilir. Esasta kesin bir 
görüş ayrılığı olmadıkça bu müdafaaların Hazine
nin anlayışına uygun olarak yapılması esastır.» 
Bu müdafaaları yapacak kimdir? Hukuk müşa
viridir. O hukuk müşaviri ki, ben birinci madde 
müzakere edilirken, efendiler, hukuk müşavir
lerine ne diye gidiyorsunuz, daireleri daha 
mütehassıstırlar demiştim; fakat bu dairelerin 
Hukuk müşavirlerinden istifade edecekleri mü
talâası esas ittihaz edilerek benim teklifim ka
bul olunmadı. Şimdi o mütehassıs daireler üze
rinde dahi nafiz ve vâkıf bir gözü olduğu kabul 
edilen hukuk müşavirleri müdafaasına rağmen 
bu sefer alâkalı dairenin, Hazinenin anlayışına 
tabi olması kendisine yükletiliyor. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Avukat değildir, alâkalı daire ya
par. Anlaşılması lâzımgelen nokta budur. 

REFİK ÎNCE ( Manisa ) — Müdafaasına 
deniyor. Müdafaayı kim yapar? 

ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zonguldak) — Müdafaa
yı avukat yapmıyor, bizzat alâkalı daire yapı
yor. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — O halde müda
faa edemezler iddia derler. İddia olan yerin 
karşısında müdafaa vardır. Müdafaayı avukat 
yapar. Müdafaa tâbiri her vakit iddianın mu
kabilidir. Her vakit iddianın karşısında mü
dafaa vardır. Bunlar hukuki tâbirlerdir. Bu
rada idarenin müdafaası olmaz, fikri olur. Bu 
zaten esasında yokmuş, bunu koymamak sure-
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tiyle zannederim ki çok iyilik yapmış olacağız. 
Koymak suretiyle Hazine, avukat, müdafaa, 
daire gibi böyle muhtelif zihniyetlerin çarpış
tığı manzarasını veriyoruz. Bundan kurtarmak 
lâzımdır. Benim anladığım budur. Diğer arka
daşlar da böyle anlıyorlar. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Meselenin vuzuh kesbetmesi için ben
deniz bir daha kürsüye çıkmak mecburiyetinde 
kaldım. Son fıkrada gözüken hükümler bundan 
evvel de mevcuttu. Tatbikatta hiç bir tered
düt hâsıl olmamıştır. Bunun avukata raci bir 
iş olmadığı kendiliğinden tezahür eder. Maddeyi 
bir kere okuyalım: «Malî hususları ihtiva eden 
ve Hazineyi ilgilendiren işlerden merkez
de Maliye vekâletine ve vilâyet ve kaza
larda muhakemat müdürlerine ve bu-
lunmıyan yerlerde en büyük malmemuruna ha
ber verilmesi ve dairelerince hazırlanacak mü-
dafaaname projelerinin işe ait dosya ve evrak 
ile birlikte bu mercilere gönderilmesi mecburi
dir» demekle bu müdafaayı yapacak avukat 
değil. Zaten 21 nci maddede, idarî dâvalarda 
idareyi temsil eden zat bulunacağına göre de
mek ki gerek merkezden ve gerek vilâyetlerden 
hangi mercii temsil etmişse o mercie ait bir 
hükümdür bu. Şimdi bu böyle olunca aldığım 
misalde meselâ, ikramiye tahakkuk ettirilmiş 
farzedelim Adliye vekâleti bir hâkimme. Bura
da Divanı muhasebat vize etmiyor. Bu şekilde 
malî bir hukuk ortaya çıkıyor, idarî dâva açı
yor. Muhatap Adliye vekâletidir, zaten kendisi 
verilmesine taraftardır. Bu takdirde malî hük
müne taallûk eden bu husus müdafaasız kalıvor. 
îşte bunu müdafaa ettirmek için hangi vekâlet-
se, hangi alâkalı daire ise şu yolda müdafaa ya
pılması yolunda talimat verecektir. Zannederim 
bunda bir mahzur yoktur. 

Refik înce müdafaaname kelimesi üzerinde 
durmuştur. Sûrayi devlet kanununu bilirler, 
bu bakımdan müdafaa kelimesi buraya geçmiştir. 

REFÎK ÎNCE ( Manisa ) — O halde dâva 
vardır. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (De
vamla) — Dâva var, fakat dâvada taraf olan 
maliyeyi temsilen avukatlık teşkilâtı değildir, 
o daireyi temsil eden makamdır. Yani ikramiye
yi tahakkuk ettiren merci, tekaüt maaşını ver-
miyen mercidir. Şimdi ona sen git bunu müda
faa et demek, müdafaasız bırakmaktan başka 
bir şey değildir. Bu itibarla Hazineyi alâka
landıran bu hususta kendi hukukunu koruyacak 
bir direktif mahiyetindedir. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Vallahi anlama
dan kabul edeceğim. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Muhasiplerce kabul edilnıiyen muamele ve tasar
ruflar sebebiyle açılan idarî dâvalarda husumet 

MADDE 25. — Umumî muvazene içindeki 
dairelerin Divanı muhasebatça veya muhasip
lerce kabul edilmiyen muamele ve tasarrufları 
sebebiyle alâkalılar tarafından Devlet şûrasın
da açılacak idarî dâvalarda husumet Hazineye 
ait olup bu nevi dâvalara ait müdafaanameler 
Hazinece hazırlanarak duruşmalarda Hazine 
kendi müşavir veya avukatları tarafından temsil 
olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
Adli dâvaların ve icra işlerinin takibi usulleri 

Adli dâvalarin açılması ve icra takiplerinin baş
laması. 

MADDE 26. — Merkezde Başlıukuk müşaviri 
ve Muhakemat umum müdürünün ve vilâyet
lerde Muhakemat müdürlerinin ve teşkilât olmı-
yan yerlerde Hazine avukatının muvafık müta
lâası olmadıkça hiç bir dâva açılamaz ve hiç bir 
icra takibi yapılamaz. 

Maddi veya hukuki sebeplerle dâva açılma
sında ve icra takibinde fayda umulmıyan işler
de Muhakemat müdürleri ve olmıyan yerlerde 
Hazine avukatlar! tarafından mucip sebepleri 
gösterilmek suretiyle verilecek mütalâa derhal 
vekâlete bildirilerek alınacak emir ve talimata 
göre hareket olunur. 

Hazine avukatlığı teşkilâtı olmıyan yerler
de dâva açılmasına veya icra takibine lüzum gö-
rülmiyen işler hakkında daire âmirleri mütalâa
ları nk Maliye vekâletine bildirerek alacakları ta
limat dairesinde hareket ederler. 

Muhakemat müdürleriyle Hazine avukatları 
ve daire âmirleri müddetli işlerde hakkın düş
mesini önliyecek tedbirleri almakla mükellef
tirler. 

HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Müsaade buyu
rursanız bir şey soracağım. 

Dâva ikamesine mâni olan maddi ve hukuki 
sebepleri lütfen izah buyursunlar. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim; maddi ve hukuki sebepler 
umumî hukuk mevzuatımızda olduğu şekilde an
laşılmalıdır. Yani müruruzamana uğramak, delâ-
ilin mefkudiyeti, esbabı sıubutiyenin bulunmaması 
gibi hallerdir. 

HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Efendim, ufak 
bir miktar ifade eden, meselâ yüz kuruş gibi bir 
para için dâva ikame edecekler mi? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Anlıyamadım, tekrar lütfetsinler. 

HAMDÎ ŞARLAN (Devamla) — Efendim, 
malûmu ihsanınız, Devlet haklarının ufağı bü-
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yüğü olmaz. Maliye kuyudatından bilfarz ecri-
misle müteallik yüz kuruşluk bir hukuki mesele 
hakkında dâva ikame et diye, Hazine avukatına 
bu vazife verildiği halde kendisi bir teftişe ta
bi tutulduğu zaman, niçin bu hakkı istihsal et
medin diye bir muahezeye tabi tutulur. Bende
niz biliyorum Hazine 36 kuruş için dâva ika
mesi hususunda Hazine avukatına talimat ver
miştir. Şu zamanda 36 kuruş için bir mahkeme
yi meşgul etmek doğru olmıyaeağma göre Ha
zineye ait yüz kuruş, üç yüz kuruş gibi mesele
lerde şu kanunun ikinci fıkrasında ifade olunan 
dâva ikamesine lüzum olmadığı hakkında karar 
verecekler ve bu kanaati avukatlara ihsas ede
cekler midir? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, 26 ncı madde zannederim 
arkadaşımızın bu suallerine cevap vermektedir. 
Muayyen miktara kadar olan dâvaların açılma
ması veyahut takip edilmemesi için gerek ma
hallî mercilere, gerek merkeze salâhiyet tanın
mıştır. Maddeyi aynen okuyorum: 

«MADDE 26. — Üç yüz liraya kadar (Üç yüz 
dahil) bir Devlet alacağı veya bu değerdeki bir 
hak veya menfaat dâva veya icra yoluyla takip 
olunmakta iken, takibata devam etmekte veya 
takibin Devlet aleyhine neticelenmesi halinde 
yüksek dereceli mahkeme ve mercie müracaatta 
bir fayda umulmazsa avukatın mucip sebepleri 
gösteren mütalâası ve teşkilât olan yerlerde mu-
hakemat müdürünün ve olmıyan yerlerde daire 
âmirlerinin göstereceği lüzum üzerine Defterdar
lığın teklifiyle takipten vaz geçme emri vermeğe 
ve dâva veya icra kayıtlarını sildirmeğe valiler 
salahiyetlidir.» 

Ondan sonra 300 liradan yukarı dâvalar için 
ayrı hükümler vardır. 

HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Filhakika mad
dede ikame edilmiş dâvalardan feragat için vali 
ve kaymakamlara salâhiyet verilmiştir. Fakat 
henüz dâva ikame edilmemiş bir vaziyette iken 
Hazine avukatı bu salâhiyetini istimal edip işi 
Maliye vekâletine arzedebilecek midir? Tatbi
katta kolaylık olur diye arzediyorum. 

ADLİYE En. M. M. ŞlNASl DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, dâva ikame edilmemişse 
zaten bu madde bildirmek mükellefiyetini ko
yuyor. Buna göre talimat verilecektir elbet. 
Onun için, bir lira için Maliye vekilinin, dâva 
aç, diye talimat verecek mi, vermiyecek mi onu 
bilmiyorum. 

HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Onu öğrenmek 
istiyorum, talimat. verecek mi? 

RElS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Açılan dâvalarla başlıyan icra takiplerinden 
Vali ve kaymakamların vazgeçme salâhiyetleri 

MADDE 27. — Üç yüz liraya kadar (Üç yüz 

dahil) bir Devlet alacağı veya bu değerdeki bir 
hak veya menfaat dâva veya icra yoluyla takip 
olunmakta iken, takibata devam etmekte veya 
takibin Devlet aleyhine neticelenmesi halinde 
yüksek dereceli mahkeme ve mercie müracaatta 
bir fayda umulmazsa avukatın mucip sebepleri 
gösteren mütalâası ve teşkilât olan yerlerde mu-
hakemat müdürünün ve olmıyan yerlerde daire 
âmirlerinin göstereceği lüzum üzerine Defterdar
lığın teklifiyle takipten vazgeçme emri vermeğe 
ve dâva veya icra kayıtlarını sildirmeğe valiler 
salahiyetlidir. 

Bölge muhakemat müdürlüklerine bağlı olan 
vilâyet ve kazalarda bu salâhiyet, muhakemat 
müdürlüğünün mütalâası alınarak dâva veya 
takip hangi vilâyete ait ise Defterdarın teklifi 
üzerine o vilâyet valisi tarafından kullanılır. 

Dâvanın veya icra takibinin Maliyeden baş
ka bir daireye taallûku halinde bu yola gidil
mezden önce bu dairenin o yerdeki en yüksek 
âmirinin mütalâası alınır. 

Hazine avukatının veya muhakemat müdü
rünün teklifine dairesi âmiri razı olmaz veya 
vilâyetçe bu teklif reddolunursa keyfiyet Maliye 
vekâletine bildirilir. 

Daire âmirinin muvakkat veya valilerin tas
vip etmedikleri dâva ve icra takiplerinden vaz
geçmeğe Maliye vekili salahiyetlidir. 

Kazalarda miktar ve değeri elli liraya kadar 
(elli lira dahil) olan işlerde Hazine avukatının 
ve olmıyan yerlerde daire âmirinin mütalâası 
ve malmüdürünün teklifi üzerine dâva veya ic
ra takiplerinden vazgeçmeğe kaymakamlar sa
lahiyetlidir. Kaymakamlarca kabul edilmiyen 
teklifler hakkında valilerce verilecek karar ka
tidir. 

Bu madde hükmü, vekâletin emriyle açılan 
dâvalarla icra takipleri hakkında tatbik olun
maz; bu nevi takiplerden vazgeçilebilmesi vekâ
letin iznine bağlıdır. 

REFlK İNCE (Manisa) — Efendim, güzel 
hükümler. Yalnız son fıkrayı fazla buluyorum. 
Valilere şuraya kadar, kaymakamlara buraya 
kadar dâvalardan vaz geçmek için salâhiyet ve
riliyor. Son maddeye gelince, bu madde hük
mü, yani madde içinde madde hükmü oluyor, 
«Bu madde hükmü, vekâletin emriyle açılan 
dâvalarla, icra takibleri hakkında tatbik olun
maz ; bu nevi takiblerden vaz geçilebilmesi ve
kâletin iznine bağlıdır.» Şimdi Devlet tarafın
dan açılan her dâva haddi zatinde vekâlet ta
rafından açılmış dâva değil midir? Hazine na
mına 10 liralık bir dâva açılıyor, vekâlet açar. 
Binaenaleyh valinin, kaymakamın affedeceği 
her dâva vekâlete, Hazine menafime ait bir 
dâva olduğuna göre, artık bu maddenin hükmü 
ki (.... vekâletin emriyle açılan dâvalarla icra 
takipleri hakkında tatbik olunmaz; bu nevi ta
kiplerden vaz geçilebilmesi vekâletin iznine bağ
lıdır) diyor. Demek ki, 300 liraya kadar olan 
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dâvaların bazıları vekâletin hususi emriyle 
açılmış olacak. Vekâletin hususi emriyle açıla
cağına göre bundan vazgeçmiş olmak için ve
kâletin yine hususi emri olması lâzım geliyor 
gibi bir mâna çıkıyor. Bendenizce, tensip bu
yurursanız, gerek vekâletin hususi emriyle 
açılmış olsun, gerek umumî salâhiyetin ver
diği insiyaka tabi olarak açılmış olsun, mahi
yeti ıra olursa olsun, bir dâvaki artık takibinde 
faide yoktur, binaenaleyh istihsal edilecek bir 
menfaat te mevcut değildir diye Vekâlet namı
na takibatta bulunan hukuk müşaviri mütalâa 
dermeyan etmiştir, bundan vazgeçilmesi diye 
fikir yürütülmüştür. Bu hükmen ifade edilmirı-
tir, defterdarlık da tabiatiyle bu işin başında
dır, kabul etmiştir. Nihayet iş vali veya kay
makama geliyor. Artık vali veya kaymakam 
bu dâva hakkında vekâletin emri hususisi var 
mı yok mu diye düşünmez. Maksat, bu kadar 
cüzi işlerle mahkemeleri ve Devlet kuvvetini ifa
de eden daireleri işgalden kurtarmaktır. Yani 
çekilen emekle elde edilen menfaat arasında he
sap matuf olduğuna göre son fıkranın faydası 
olmadığı kanaatindeyim. Bilmiyorum mazbata 
muharriri arkadaşımız ne diyecek? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRlN (Zon
guldak) — Efendim, Refik înce arkadaşımızın 
buyurdukları gibi, filhakika kaza ve vilâyetlerde 
açılan dâvalar Maliye vekâleti namjna açılmak
tadır. Fakat Maliye vekâletinin emir ve direk
tifiyle açılmış değildir. Buraya intikal ediyor. 
Burada bir hususiyet vardır. Maliye vekâleti 
bu madde hükmüne girebilecek bir dâvada dahi 
dâvayı açmak veyahut devam etmek mecburiye
tini tahmil etmiştir. Böyle hâdiseler olabilir: me
selâ zahiri delâil itibariyle fayda görülmiyen bir 
işi hukuk müşavirliği tetkik edip de bunda bazı 
faydalar mülâhaza edebilir. Veyahut bir içtihat 
vardır yahut o içtihat üzerine Temyiz mahkeme
sinin içtihadı değişmiştir, siz bunu temyiz ediniz 
bir karar alalım derler. Yani bu gibi maddi fay
dalar olabilir. Bu istisnai bir hükümdür. Bütün 
dâvalar bu tarikten geçecek değildir. Bu itibarla 
bazı ahvalde faydalı olacağı kanaatmdayım. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Şinasi Bey ser
levhada; «vali ve kaymakamların vaz geçme sa
lâhiyetleri» deniyor. Burada vekâletin vaz ge
çirmemek salâhiyeti mevzuubahis değildir. Mü
saade buyurun, vali ve kaymakamlara bu salâ
hiyeti vermekteyiz biz. Vekâlet ayrıca dâva aç
mak isterse, meselâ 300 lira için emir vermiş 
olsunlar, nihayet burada bu kanunla valilere bir | 
murakabe salâhiyeti vermiş oluyoruz. Zaten mu
rakabe için de memurları vardır. Defterdarlar, 
mal memurlarımız, bütün bunlar tamamen vekâ
let namına çalışıyor. Yani bir faidei ameliyesini 
görmüyorum, bu maddenin ruhuna uygun değil
dir ve çıkarılmasiyle bir şey kaybedileceğini zan
netmiyorum. Bazı meseleler olur diyorlar. Olmaya
cak mesele yoktur hayatta. Fakat ne yerindedir, | 

| ne de mucip sebeplere nazaran üzerinde tevakkuf 
edilecek bir şeydir. Tayymda fayda görüyorum. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Bunu Heyeti Celile takdir buyurur
lar. Fakat maddede yeri değildir yolundaki mü
talâalarına iştirak edemem. Çünkü madde vali 
ve kaymakamlara vaz egçme salâhiyetinden bah
seder ve vali ve kaymakalarm salâhiyetini tahdit 
edici bir fıkradır. Kim tahdit eder ve ne şekilde 
yapılır, bunu son fıkra gösteriyor, hakikaten is-

I tisnai bir hükümdür. Fakat bazı ahvalde faydası 
da olabilir. Takdir Heyeti Celilenindir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Bir takrir veri
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen son fıkranın tay-

ymı teklif ederim. 
Manisa mebusu 

Refik înce 
REÎS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 

itibara alanlar lütfen işaret buyursunlar . . . Al
nı ıyanlar . . . Efendim tereddüt hâsıl oluyor. 

Nazarı itibara alanlar lütfen ayağa kalksın
lar. . . Almıyanlar. . . Takrir nazarı itibara alın
madı. 

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

Maliye vekilinin vaz geçme salâhiyeti 
MADDE 28. — On bin liraya kadar (on bin 

lira dahil) bir hakkın veya menfaatin terkini
ni tazammun eden ve maddi veya hukuki sebep
lerle takip edilmesinde veya yüksek dereceli 
mahkeme ve mercilerde tetkik olunmasını iste
mekte fayda umulmıyan dâva ve icra takiplerin
den Muhakemat umum müdürünün teklifi üzeri
ne vaz geçmeğe Maliye vekili salahiyetlidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet ,şûrası kararıyle vaz geçme 
MADDE 29. — Miktar ve değeri on bin li

rayı geçen dâva ve icra takiplerinden ve aleyhte 
neticelenenlerin yüksek dereceli mercilerce tet
kikini istemekten vazgeçilmesi, Devlet şûrası
nın mütalâası üzerine Maliye vekâletince karar
name alınmasına bağlıdır. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRlN (Zon
guldak) — «Devlet şûrasının» kelimelerinden 
sonra (muvafık) kelimesinin ilâvesini teklif edi
yoruz. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde tashih ediyoruz. 
Bu tashihle reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dâvaya veya icraya intikal etmiş olan ihtilâf
ların sulh yoluyla halli 

MADDE 30. — Umumî muvazejpe içindeki 
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daireleri alâkalandıran ve mahkemelere, hake
me veya icraya intikal etmiş olan işlerin sulh 
yoluyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde 
muhakemat umum müdürünün teklifi üzerine 
on bin liraya kadar (on bin lira dahil) bir hak
kın tammmaması veya menfaatin terkini tazanı-
mun eden anlaşmalar yapmağa Maliye vekili sa
lahiyetlidir. Bu miktarı geçen anlaşmalar Dev
let şûrasının muvafık mütalâasiyle ve alınacak 
kararname ile yapılır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Buradaki serlev
ha ne olacaka 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN (Zon
guldak)— Serlevha şöyle olacak: «Dâvaya ve
ya icraya intikal etmiş olan ihtilâfların sulh yo
luyla halli». Yani Maliye encümeninin serlevhası. 

REİS —• Başka mütalâa var mil Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etin iyeni er... 
Kabul edilmiştir. 

Dâvaya veya icraya intikal etmemiş olan ihti
lâfların sulh yoluyla halli 

MADDE 31. — Bir mukavele mevcut olsun 
olmasın. umumî muvazene dahilindeki Devlet 
daireleriyle diğer daire, müessese ve teşekküller 
veya hakikî ve hükmi şahıslar arasında çıkan ve 
henüz kaza mercilerine, hakeme veya icraya in
tikal etmemiş bulunan hukuki ihtilâfların sulh 
yoluyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde 
Başhukuk müşavirinin mütalâasına istinaden on 
bin liraya kadar bir hakkın tanınması veya men
faatin terkinini tazammun eden anlaşmalar ve
ya mukavele tadilleri yapmağa vekâletler sala
hiyetlidir. 

Bu miktarı geçen anlaşmalarla mukavele ta
dilleri, Devlet şûrasının mütalâasına istinaden 
Maliye vekâletince alınacak kararname ile ya
pılır. 

Başhukuk müşavrliğinin veya Devlet şûra
sının mütalâalarına muhalif olarak anlaşmalar 
veya mukavele tadilleri yapılabilmesi îcra Ve
killeri Heyetinden karar alınmasına bağlıdır. 

Bir mukavelenin tatbikından karşılıklı ola
rak vazgeçmek ve akdi feshetmek anlaşma hük
mündedir. 

Bu gibi hallerde tatbikından vazgeçilen mu
kavele teminatının miktarına göre mütalâası 
alınacak merci tâyin ve bu madde hükümleri da
iresinde hareket olunur. 

Mukavelelerde yazılı sebeplerle müddetlerin 
uzatılması ve mukavelede tasrih olunan müc
bir sebeplerin takdiri âkit vekâlet ve dairelere 
aittir. Mukavele dışında kalan mücbir sebep
lerle mukavelelerde yapılacak tadillere veya 
müddetlerin uzatılmasına veya mukavelelerin 
karşılıklı olarak tasfiyesine müteallik husus
larda 1, 2 ve 3 ncü fıkralar hükümleri tatbik 
olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Kanun yollarına müracaat mecburiyeti 
MADDE 32. — 28, 29, 30 ve 31 nci madde

ler hükümlerine uygun bir karar alınmış olma
dıkça tamamen veya kısmen Devlet aleyhine 
neticelenen dâvalarla icra takiplerinden yük
sek dereceli mercilerde tetkiki istenilmesi müm
kün olanlar hakkında bu yola gidilmesi mecbu
ridir. Zikri geçen maddeler gereğince terkin 
yoluna tevessül edilmiş olmakla beraber bu mu
amele henüz neticelenmemişse kanunen muay
yen olan müddet içerisinde kanun yoluna mü
racaat ve terkin teklifi üzerine verilecek ka
rara göre hareket olunur. 

Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiy
le hatalı bir hükmün katileşmesine ve bir hak
kın kaybolmasına sebep olan avukatlarla dai
re âmirleri hakkında kanuni takibat yapılmak
la beraber husule gelen zarar hükmün katileş-
tiği tarihten itibaren 10 sene içerisinde kendi
lerine hükmen tazmin ettirilir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, encümenimizin hazırladığı mad
de ile Adliye encümeni maddesi arasında bir 
ifade farkı vardır. Kendileriyle de anlaşmış bu
lunuyoruz. Bizim maddenin reye konmasını tek
lif ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu maddenin 
6 ncı satırında (Bu yola) tâbiri vardır. Yuka
rıda bu yol tarif edilmediğine göre bu yolun 
kanuni yol olmasiı lâzım gelir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Encümen muvafakat eder, «ka
nun yollarına» denmesi muvafıktır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Madde içinde 
zikredilen numaraların da birer eksik olması 
icabeder, ona göre tashih edilecektir. 

REİS — Numaraları da ona göre tashih 
ederek Bütçe encümeninin maddesini okuyoruz: 

Kanun yollarına müracaat mecburiyeti 
MADDE 32. — 27, 28, 29 ve 30 ncu madde

ler hükümlerine uygun bir karar alınmış olma
dıkça tamamen veya kısmen Devlet aleyhine 
neticelenen dâvalarla icra takiplerinden yüksek 
dereceli mercilerde tetkiki istenilmesi mümkün 
olanlar hakkında bu yola gidilmesi mecburidir. 
Zikri geçen maddeler gereğince terkin yoluna 
tevessül edilmiş olmakla beraber bu muamele 
henüz neticelenmemişse kanunen muayyen olan 
müddet içerisinde kanun yoluna müracaat ve 
terkin teklifi üzerine verilecek karara göre ha
reket olunur. 

Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle 
hukuki veya maddi sebeplerle bazulması müm
kün bir hükmün katileşmesine ve bir hakkın 
kaybolmasına sebep olan avukatlarla daire 
âmirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla 
beraber husule gelen zarar hükmün katileştiği 
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tarihten itibaren on sene içerisinde kendilerine 
hükmen tazmin ettirilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tashihi'karar, iade i muhakeme ve hakem karar
larına karşı itiraz, «alâhiyetinin kullanılması 

tarzı 
MADDE 33. — Tashihi karar veya iadei 

muhakeme veya .'5533 numaralı kanun muei-
binee hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı 
itiraz yoluna gidilmesi için kanuni sebepler 
mevcut olup olmadığının takdiri dâvayı takip 
eden avukata ve teşkilât olmıyan yerlerde da
ire âmirlerine aittir. Muhakemat müdürlüğü 
teşkilâtı olan vilâyetlerde Hazine avukatları 
bu husustaki esbabı mueibeli mütalâalarını mu
hakemat müdürlüğüne ve merkezde muhake
mat umum müdürlüğüne bildirirler ve alacak
ları talimat dairesinde hareket ederler. 

REİS -— Mütalâa va r mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mevzusuz dâva ve takiplerin terkini ve cezada 
verilen beraet kararlarına karşı kanun yollarına 

müracaattan vazgeçilmesi 
MADDE 34. — Mevzuu kalmryan veya yan

lışlıkla açıldığı anlaşılan veya Hazineye ait bir 
hak veya menfaati muhtevi bulunmıyan dâva
larla icra takipleri, miktar veya kıymeti ne 
olursa olsun, hiç bir merasime tabi olmaksızın 
vekâletçe iptal ve dâva ve icra kayıtları terkin 
olunur. 

Bu kabil işler hakkında verilen kararlara 
karşı yüksek dereceli mahkemeye müracaattan 
vazgeçilmesi de hiç bir merasime tabi değildir. 
Doğrudan doğruya mahallî teşkilâtın kanun 
yollanna müracaattan vazgeçmeye salahiyetli 
oldukları bu nevi dâvalar hazırlanacak nizam
namede gösterilir. 

Şahsi hak noktasından müdahale olunan ceza 
dâvalarında sucun sabit olmaması, faili tutulan 
şahıs, olmadığının sübut bulması, suç unsurla
rının noksanlığı sebepleriyle verilen beraet ka
rarları hakkında da bu hüküm tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir 

Mahallî terkinlerin merkezde tetkiki 
MADDE 35. — Dâva ve icra takiplerine mü

teallik olmak üzere mahallî teşkilâtın yaptık
ları terkinler, mucip sebepleri gösterilmek su
retiyle üç ayda bir Maliye vekâletine bildiri
lir. Cetvellerin tetkiki neticesinde benzeri iş
lerde terkin yoluna gidilmemesi hakkında ve
rilecek emirleri mahallî teşkilât yerine getir
mekle mükelleftir. 
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REFÎK İNCE (Manisa) — Demin tayymı ri

ca ettiğim son fıkra kalksaydı mesele hallolun-
muşmuş. 

REİS — Başka mütalâa var mı ? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım 
Müteferrik hükümler 

ık: vamıye 
MADDE 36. — Takip ettikleri dâvalarda" 

faydalı ve semereli çalışmalariyle temayüz ede
rek başarılar gösteren ve dâvanın Devlet lehi
ne neticelenmesinde ve mühim menfaatler te
mininde takdire şayan mesaisi görülen müşa
vir, müşavir avukat ve avukatlarla muhakemat 
müdürlerine Muhakemat umum müdürünün tek
lifi üzerine vekillikçe yukarı haddi beş maaşı 
geçmemek üzere münasip bir ikramiye verilebi
lir. Bu haddin üstünde ikramiye verilmesi tc-
ra Vekilleri Hej^etinin kararına bağlıdır. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim, ben
deniz Adliye encümeninden Maliye encümeni
nin bu husustaki maddesini kabul etmesini rica 
edeceğim. (Jünkü ısevk ve idare edici olan Baş
lı ukuk. müşavirine bir ikramiye verilmesine 
mânidir. Halbuki biz müşavirlere ikramiye hak
kını tanırken asıl onları sevk ve idare edecek 
olan P.aşhukuk müşavirim; de bu hakkı kabul 
etmek doğru olur. Maliye encümeni kabul et
miştir, Hükümet de kabul etmiştir. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Efendim. Hükümetin teklifi de 
.Adliye encümeni teklifinin aynıdır. Mucip se
beplerde izah edildiği veçhile Baş hukuk mü
şaviri Adliye, encümeninin tanzim ettiği metnin 
içine girmektedir. f>u it barla ayrıca bir hükmü 
ihtiva eimed-iğine, bir tasrih mahiyetinde oldu
ğuna nazaran encümenimizin buna muhalefeti 
voktur. 

FUAD 8İEMEN (Rize) — Bu kanunun ifa
desine göre Başhukuk müşaviri ve muhakemat 
umum müdürü ve avukat denilmektedir. Bu 
izahatın zabta geçmesi beııdenizce kâfi değildir. 
Müsaade buyururlarsa Maliye encümeni bir 
fıkrasiyle bunu kaimi etmiştir; onu aynen ka
bul edelim. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) — Bu ikramiyenin hükmü adlî bir 
mevzu değildir. Esasen Bütçe encümeni maz
bata muharririnden rica ettim, kendileri lütfen 
tenvir buyursunlar. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABGI 
(Muğla) — Efendim, encümeniniz noktai na
zarını, Maliye encümeninin tanzim ettiği mad
deyi aynen kabul etmekle göstermiştir. Haki
katen Euad Sirmen arkadaşımızın söyledikleri 
şâmil değildir. Çünkü muhakemat umum mü
dürlüğünün teklifi üzerine muhakemat müdür-
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leri ve diğer memurlar bundan müstefit ola
caktır. Madem ki arkadaşımız şâmil olacak şe
kilde istemektedir. Bu ise ancak Maliye encü
meninin son fıkrasını kabul ile mümkündür. 

FUAD SİRMEN (Ri2e) — Bütçe encümeni 
esasen kabul etmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTAECI 
(Muğla) — Evet. 

REİS — O halde encümen, Maliye encüme
ninin maddesini okumamıza müsaade ediyor 
mu': 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Evet. 

Dördüncü kısım 
Müteferrik hükümler 

ikramiye 
MADDE 36. — Takip ettikleri dâvalarda 

faydalı ve semereli çalışmalariyle temayüz ede
rek başarılar göteren ve dâvanın Devlet lehi
ne neticelenmesinde ve mühim menfaatler temi
ninde takdire şayan mesaisi görülen müşavir, 
müşavir avukat ve avukatlarla muhakemat 
müdürlerine muhakemat umum müdürünün 
teklifi üzerine vekillikçe yukarı haddi beş ma
aşı geçmemek üzere münasip bir ikramiye ve
rilebilir. 

Başhukuk müşaviri ve muhakemat umum 
müdürüne verilecek ikramiye miktarı bu had 
dahilinde Maliye vekili tarafından takdir olu
nur. Bu haddin üstünde ikramiye verilmesi İc
ra Vekilleri Heyetinin kararma bağlıdır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Buradaki ikramiye haddi nedir? İcra Vekilleri 
Heyetinden karar alınması yalnız başmüşayire 
aittir. Bu haddin tasrihi icabeder. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim, bu şim
di okunan, Maliye encümenince tesbit edilen 
ilk fıkrasında Muhakemat umum müdürünün 
teklifi üzerine, mesailerinde büyük bir faali
yet ve Hazineye yararlıkları görülen müşavir 
avukat ve avukatlara - muhakemat umum mü
dürünün inhası üzerine - beş maaşı geçmemek 
üzere ikramiye verilebilecektir. Altındaki fık
ra ise Muhakemat umum müdürüne aittir. O 
fıkrada deniliyor ki, bu haddin üstünde ikramiye 
verilmesi İcra Vekilleri Heyeti kararma bağlı
dır. Yani, gerek Muhakemat umum müdürüne 
ve gerekse müşavir avukat ve avukatlara veri
lecek ikramiye beş maaşı geçemez. Şayet bu be,ş 
maaşın fevkinde bir ikramiye verilmesi lüzumlu 
görülürse bu ikramiye ancak ve ancak - son fık
ra bu iki fıkraya da şâmildir - İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle olur, başka türlü olamaz. Mad
de sarihtir. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Efendim, 
madde gayet açık. Bilfiil dâvayı takibeden 
bir arkadaşın gösterdiği fazla mesaiyi mükâfat
landırmaktır. Şimdi burada Başhukuk müşavi

ri, Muhakemat umum müdürü de eğer alacaksa 
bu tahsisatı, ki bunu encümende konuşmadık, 
bendenizee buraya bunların bilfiil dâvayı takip 
etmeleri haline hasretmek lâzımdır ki diğerleriyle 
tenazur halinde bulunsun. Bilfiil dâva takip edip 
de muvaffakiyet gösterirlerse o vakit diğer 
avukatlar gibi bunlar da alsınlar. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) —• Efendim, encümenimizin maksadı, Başhu
kuk müşavirinin bilfiil bu dâvayı takip etmesi 
değildir. Belki o dâvalar üzerinde vereceği di
rektiflerle dâvanın kazanılmasına saik oldu mu 
ve dâva da kazanıldı mı ona da bu ikramiye
nin verilmesi cihetini kabul etmektir. Bu 
madde bu şekildedir. Bu haddi her ikisine şâ
mil olarak göstermek lâzımdır. Nasılsa öyle ya
zılmıştır. «Bu haddin» diye başlıyan cümlenin, 
satır başı olarak yazılması lâzımdır. Çünkü fık
ra içine konmuştur. Arkadaşımızın dedikleri 
gibi hatıra gelebilir. Bu haddin satır başı ola
rak konması daha muvafıktır. Zaten izah da 
edilmiştir (Muvafık sesleri). 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 37. — Hazine avukatlığı teşkilâtı 
olmıyan ve maaşlı veya ücretli avukat kadrosu 
verilmesine imkân bulunmıyan yerlerde Maliye 
vekâleti ücreti muhakeme masrafları tertibin
den verilmek üzere mukavele ile aylık ücretli 
serbest avukat veya dâva vekili kullanabilir. 
Teşkilât olan yerlerde pek mühim ve istisnai 
sebeplerle herhangi bir dâvanın teşkilât haricin
de diğer bir avukata tevdii Maliye vekâletinin 
teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar 
verilmiş olmasına bağlıdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben İcra Vekille
ri Heyeti deyince, bütün Devlet mekanizması
nın en yüksek şahsiyetlerinden mürekkep en 
yüksek bir müessese tanırım ve bütün meşgul 
oldukları işlerin de pek yüksek olduğuna, kani
im. 

Şimdi bu kanundaki maddede İcra Vekilleri 
Heyetine havale ettiğimiz işe dikkat buyuru
nuz. «Teşkilât olan yerlerde pek mühim ve is
tisnai sebeplerle herhangi bir dâvanın teşkilât 
haricinde diğer bir avukata tevdii Maliye vekâ
letinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 
karar verilmiş olmasına bağlıdır.» 

Bir dakika için kendinizi İcra Vekilleri He
yetine dahil farzediniz ve bir dakika için de Ma
liye vekili arkadaşınızın bir tezkere getirdiğini 
farzediniz. Diyor ki; falan yerde görülmekte 
olan dâvaya falan avukatın müdahalesi bize 
faydalı olacaktır, ben bunu münasip gördüm. 
Bunu İcra Vekilleri Heyetinin kabul etmemesine 
imkân var mıdır? Milyonları, âmme hukukunu, 
mamelekini nezdinde cemeden, Hazine hukuku
nu siyanet eden ve bunlar için tedbir alan Maliye 
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Vekâleti avukat tâyin etmiştir. İstisnai haller- r 

de hariçten avukat kullanmak için de lera Ve
killeri Heyetine gidiliyor. Müsaade buyururlar
sa bizim kendilerine itimadımız vardır, Maliye 
vekili arkadaşımız bunu kendileri yapsınlar, «ic
ra Vekilleri Heyeti» kalksın, oraya göndermiye-
lim. Bunu rica ediyorum. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Maliye vekili de deruhde ediyorlar. 

REİS — O halde ibareyi tashih ederiz. 
MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ

zığ ) .— Efendim, halen mer'i olan kanunda bu 
salâhiyet Heyeti Vekileye veriliyor. Onun için 
biz de burada aynen kabul ettik. Nasıl tensip 
buyurursanız (Doğru sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Ne doğru?... 
FUAD SİRMEN (Rize) — Madde: ( is

tisnai sebeplerle herhangi bir dâvanın teşkilât 
haricinde diğer bir avukata tevdii . . .) diyor. 
Binaenaleyh teşkilât haricinde olan bir avukat 
diğer bir vekâletin avukatı olabilir. Bu itibarla 
bunun icra Vekilleri Heyetinden geçmesi lâzım
dır. Bu bakımdan maddenin aynen kalması lâ
zımdır. 

REİS — Başka söz yoktur. Tadil takriri de 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski ve yeni kadrolar 
MADDE 38. — 3656 sayılı Devlet memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
nun 2 nci maddesine bağlı Maliye vekâleti mer
kez memurları kadrosunun Hukuk müşavirliğine 
ait kısmı ile 3888 numaralı kanunun birinci 
maddesine bağlı daimî ücretli merkez ve vilâ
yetler kadrolarından Hukuk müşavirliğine ait 
olanları ve mezkûr kanunun ikinci maddesi mu
cibince ve 3 numaralı cetvelle 3656 numaralı 
kanuna bağlı bir sayılı cetvelin taallûk ettiği 
kısımlarına eklenen Hukuk müşavirliği Baş mu
avinlik kadroları kaldırılmış ve bunların yerine 
işbu kanuna bağlı kadrolar 3656 numaralı kanu
nun Maliye vekâleti Hukuk müşavirliği merkez 
ve vilâyetler kadrolarına konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mülhak ve hususi bütçeli daire avukatlaKyle 
sermayenin yarısından fazlası Devlete ait mü
esseseler avukatları hakkındaki menınuiyetier 

MADDE 39. — Maaş ve ücretleri mülhak ve 
hususi bütçeli dairelerle hususi idareler ve bele
diyeler ve Devletle bu dairelerin ve belediyele
rin idare ve murakabesi altındaki daire, müesse
se ve teşekküller ve sermayesinin yarısından faz
lası Devlete ait olan şirket ve müesseseler ta
rafından verilen müşavir, müşavir avukat ve 
avukatlarla muhakemat müdürlerine ve bu ma

hiyette iş görenlere bu kanunla verilmiş olan
lardan daha geniş haklar verilemiyeceği gibi 
yukarıda yazılı daire, müessese ve teşekküller 
müşavir veya avukatlarından tâyin şartları ha
riçten iş almağa müsait olanlar, kadroya da
hil olsun veya olmasınlar, yukarıda yazılı daire^ 
müessese ve teşekküller aleyhine dâva kabul ve 
takip etmekte ve kabul edenlerle birlikte çalış
maktan ve Devlet daire ve müesseseleri aleyhine 
rey vermekten ve istişare kabul etmekten mem
nudurlar. 

Bu memnuiyet hilâfına hareket edenlerin va
zifelerine derhal nihayet verilmekle beraber 
haklarında Türk Ceza kanununun 240 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

Bu kanunun neşrinden evvel yukarıda yazılı 
müesseseler aleyhine dâva kabul etmiş olanlar 
ellerindeki bu işleri altı ay zarfında tasfiye et
meğe mecburdurlar. 

REİS — Mütalâa var mı? 
HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Efendim; hu

susi idareler yahut şirketlerin serbest avukat
ları üçüncü şahıslar namına ikamei dâva ede
mezler. Encümenlerin bu maddeyi tertipten mak
satları budur. Fakat bu, üçüncü şahsılar iba
resi yazılmamış, alelıtlak denmiştir. Olsun veya 
olmasınlar, yukarıda yazılı daire, müessese ve te
şekküller aleyhine dâva kabul etmeleri memnu
dur. Bu kabîl dâvalarda gidip dâva açmaları 
iâzımgelir. Onun için müsaade buyurursanız 47 
nci sayfanın başında ( olsun veya olma
sınlar üçüncü şahsılar namına ) şeklinde 
maddenin yazılması lâzımdır. Sonra son fıkra 
muvakkat bir hüküm ihtiva etmektedir. Onu ayrı 
bir madde olarak yazmak tedvin tekniğine daha 
uygun düşer. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Maksadı daha iyi tavzih ettiğine gö
re muvafıktır. 

REİS — O halde maddeyi encümene alsanız. 
SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Evet, mad

deyi encümene alalım. 
REİS — Madde encümene verilmiştir. 

Muvakkat maddeler 

Yeni kadroların tedricen tatbiki 
MUVAKKAT MADDE 1. — Hazine avukat

lığı teşkilâtı istikrar buluncuya kadar yeni 
kadroları tedricen tatbik etmeğe Maliye vekili 
salahiyetlidir. Maaşlı kadroların tatbiki imkânı 
hâsıl oluncuya kadar halen cari olan ücretli 
kadrolarda serbest avukat istihdamına da de
vam olunabilir. Bu salâhiyetin kullanılacağı 
müddet kanunun mer'iyete girdiği tarihten iti
baren beş seneden fazla devam edemez. 

Ücret kadrolarının tatbikma devam edildiği 
müddetçe yapılacak tâyinlerde 3656 numaralı 
kanunun istisnai hükümleri tatbik olunur. 
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ADLİYE En. M. M. ŞÎNASl DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim; Hüsnü Bey Bütçe encüme
ninin maddesini teklif buyuruyorlar. Fakat encü
menimiz bu ilâveleri görüşmediği için bende
niz encümen namına kabule salâhiyettar deği
lim. Hepsinin encümene verilmesine müsaade
lerini rica edeceğim. 

REİS — Müsaade buyurursanız müzakereyi 
burada bırakalım. Gelecek celsede lâyihanın 
geri kalan kısmının müzakeresine devam ederiz. 

Devlet şûrası ikinci daire reisliği için yapılan 
intihap neticesini arzediyorum: Reye 252 zat 
iştirak etmiştir. Hâzim Türegün 129, Hüsnü Ber-
ker 78, Nusret Doğruer 45 rey almışlardır. 

252 nin nısfından bir fazlası 127 olduğuna 
göre Hâzim Türegün 129 reyle ve mutlak ekse

riyetle ikinci daire reisliğine intihap olunmuştur. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: Devlet 

limanlan işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat ko
nulmasına dair kanuna, kabul etmek suretiyle 
(240) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
(240) reyle kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesine munzam ve fevkalâde 
tahsisat konulması hakkındaki kanuna, kabul et
mek suretiyle (239) zat rey vermiştir. Binaena
leyh kanun (239) reyle kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18, 15 

}>9<İ 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat 
konulmasına dair olan kanuna verilen reylerin neticesidir 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 

Assa adedi : 429 
E*ye iştirak edenler : 240 

Kabul edenler : 240 
Reddedenler o 

Müstenkifler o 
Reye iştirak etmeyenler • 184 

Münhaller 5 

[Kabuİ edimler] 

Rıfat Arar 
Antalya 

Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 
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Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 

n — 

Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınas 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Gün tek in 
Rusuhi Bulayırîı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 



î : 20 25.12.1942 O : 1 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Çorum 

Dr. Mustafa Oantekin 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Deniali 
Dr. Behçet Uz 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevük tekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Gölt 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin sazak 
îstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Münir, Akkaya 

Gümüşone 
Edib Servet Tör 
^ usuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Ham di Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Perid Celâl Güven 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Hana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Gövsa 
tsmail Hakkı Ulkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Eeşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 

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

Kayseri 
Nazmi Toker 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denkoı 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Altın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
tzzet Ö2kan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Soragman 
ibrahim Dıblan 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali RIZÜ Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edip Ergin 

GL Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Sabiha Gökçül 

Süleyman Necmi Selmen 
Seyhan 

Ahmed Kutsi Tecer 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa lşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
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Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Ay tuna 

1 : 2 0 25. 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztep» 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

12.1942 0 : 1 
Urfa 

Gl. Ahmed Yâzgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yo§gai 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkma* 
Sırrı îçöz 

Ziya Arkant 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyııcak 
İbrahim Btem Bozkurt 
Rıfat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esat Uraz 

Ankara 
Ahmed Ulu» 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. 0.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levond 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şene*-
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Memed Demir 
Muzaffer' Akpmar 

Bilecik 
Memdnh Şevket Esenda1 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevf ik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
il asan Cemil Çambel 

Bursa 
Dr. Talât Simer 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

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

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl (M.)| 
tsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. t. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bek it 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepı 

Sabit Sağıroğlu 
Erzurum 

Salim Aituğ 
Eskişehir 

Yusuf Ziya özer 
Gazianteb 

Aiımed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. thsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
NTafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 

Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

îçel 
Dr- Muhtar Berker 
Emin tnankur 
Turhan Cemal Bonkör 

İstanbul 
Abidın Daver 
Ali Kâmı Akyüz 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemencioğlıı 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (W.) 

îzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hıılki Cura 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Memed Aldemir (M.) 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kasamonu 
Dr, Hayrullah Diker 
Hilmi Çorak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
tbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 
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Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Tzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazım Onat 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbası 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Receb Peker (V.) 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Bay dar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kani Karaosman 
FCâzım Nam i Durn 

Maraş 
Hasan Reşîd Tankut 

î : 20 25 .12 
Momed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpava 
(t. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
TTazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Carıib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çam aş 

Rize 
Hasan CavıYl 

. 1942 C : 1 
Samsun 

Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 
Yusuf Kemal Tengırşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halit Nazmi Keşmir 

Resai Erişken 
Trabzon 

I) an iş Eyiboğlu 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 
Münih Boya CM.) 

Yozgad, 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Emin Erişirgil 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam ve fevkalâde tah
sisat konulması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kura' 
Gl. Kemal Doğan 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaller 

[Kabul edenler] 

Halid Bayrak 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 

Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anıl 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

429 
239 
239 

0 
0 

185 
5 

nıış 

Antalya 
Numau Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 
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Aydın 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

B»lu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burçtur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

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

Çankırı 
Dr, Akif Arkan 

İ : 20 25.12 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekln 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Gole 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
tzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Münir Akkaya 

.1942 0 : I 
\ane 

Edib Servet Tor 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem ^Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
îbrahim Alâettin Gövsa 
îsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 

Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Galip Gültekin 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan. Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan! 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 
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. 1942 C : 1 
Muğla 

Hüsnü Kitabeı 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ham di Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrt Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Şevket Raşit Halipoğlu 
(V.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Falih Rıîkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmcn 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 

î .r.İO 25.12 
Samsun I 

Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahraed Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird . I 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş i 

Di . Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Fahrettin Tıritoğln 
Hacim Çarıklı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 

Biltcik 
Memduh Şevket Esendal 

BUlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Refet Camtez (Rs. V.) 

Çankırı 
Avni Doğan (I. A.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Ren da 
(Reis) 

Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl 
(M.) 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Dr. Hamdi Berkman 

| Yusuf Başkaya 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön-

I gören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl 'Ahmet Aykaç 
(M.) 

Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozknrt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya ,özençi 

FuadAğralı (Y.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
c'alim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüsane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdulah Mursaloğlu 
(Hasta) 

Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

[Reye iştirak etmeyenler] 
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İçel 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ali Kami Akyüz 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemeneioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Memed Aldemir (M.) 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Etem îzzet Benice 
Puad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

t : 20 25 .12 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (.M) 
Receb Peker (V.) 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kani Karaosman 

. 1942 C : 1 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya (1. 
Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif östekin Br-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboglu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı |4eek 
Rumeli demiryolları işletme nizamnamesinin zıya ve 
hasar tazminatına müteallik hadlerinin tadiline dair 
olan 3259 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/782) 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 21 
Esas No. 1/782 

15 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Rumeli Demiryolları nizamnamesindeki taz
minat hadlerini arttıran 3259 sayılı kanuna ek 
olarak Münakalât vekilliğince hazırlanıp Baş
vekâletin 25 mart 1942 tarih ve 6/1185 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Umumî Heyette müzakeresi sırasında 
Eskişehir mebusu İzzet Arukan'm takriri üze
rine yeniden Encümenimize tevdi buyurulmak-
la takrir sahibi ve Devlet Demiryollarının sa
lahiyetli memuru hazır oldukları halde tetkik 
ye müzakere olundu. 

Zıya ve hasar karşılığı olarak Devlet De
miryolları idaresince alınacak munzam ücretin 
âzami haddinin tesbiti hususunda İzzet Aru
kan'm Yüksek Umumî Heyetçe nazarı mütalâ
aya alınan takriri Encümenimizce de kabul 
olunmuş ve metnin son fıkrası . . . . . . beyan 
edilen kıymetin on binde birini geçemez » su
retinde tashih olunmuştur. 

Alınacak munzam ücretin kısa mesafeler 
için yapılacak muamelenin masrafına yetmiye-
cek kadar az olabileceğini nazarı dikkate alan 

Encümenimiz bu 
kuruştan noksan 
ilâvesini faydalı 

munzam ücret tutarının otuz 
olmıyacağı yolunda bir fıkra 
görmüş ve bu hususta takrir 

sahibi ile Hükümet mümessili dahi mutabık bu-
] n n YV\ n es La. YI/"t TT* 

ıuıımuşiai tur. 
Arzedilen hususları ihtiva etmek üzere ka

leme alman lâyiha Umumî Heyetin tasvibine ar-
zolunmak üzere 

Reis 
Çorum 

1. Eker 
Kâtip 

İstanbul 

Yüksek Reisliğe 
Reis V. 

Kastamonu 
Tahsin Coşkan 

Bursa 
F. Öymen A. Nevzad Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Maridn 

R. Erten 
Tunceli 

M. Yenel , 

İsparta 
M. Karaağaç 
Kayseri 
F. Baysal 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
5T. N. Keşmir 

sunulur. 
M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
S. tçöz 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

Devlet Demiryolları nakliyatındaki zıya ve ha
sarların tazmin suretlerine dair 3259 sayılı ka

nuna ek kanun 
MADDE 1. — 14 haziran 1937 tarih ve 3259 

sayılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Ancak malın Demiryollarına tesliminde gön
deren tarafından aşağıda yazılı munzam ücret 
verilmek şartiyle malm hakikî değerini geç
memek üzere beyan edilen kıymetin tazmini 
istenebilir. 

Bu takdirde : 
A) Malın tamamiyle zıyaı veya hasara uğ

raması halinde beyan edilen kıymet tazminat 
olarak verilir. 

B) Malm bir kısmı zayi olur veya hasara 
uğrarsa beyan edilen kıymetten kalan kısma 

isabet edecek miktar Demiryolları idaresince 
tahkik ve tevsik edilerek indirilir ve kalanı ve
rilir, 

Buna mukabil Demiryol idaresince alınacak 
bu munzam ücret her on kilometre ve kesri için 
beyan edilen kıymetin on binde birini geçe
mez. 

Şu kadarki her muameleden alınacak munzam 
ücret otuz kuruştan aşağı olamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Münakalât vekili memurdur. 

• > • • - « 

( S. Sayısı : 14 e e t ) 



S. Sayısı: 52 
Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve Muhake-
mat umum müdürlüğünün vazifelerine, Devlet dâvala
rının takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler kadro
sunda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun lâyi

hası ve Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/801) 

T. a 
Başvekâlet 1 4 . IV . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1443 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve Muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, Devlet 

dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler yapılmasına dair 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 30 . I I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Hazine Hukuk müşavirliğinin vazifelerine ve Hazine dâvalarının bu teşkilâta bağlı dâva vekil
leri marifetiyle ikame, takip ve müdafaası usullerine mütaallik olmak üzere 27 eylül 302 tarihinde 
neşredilen ve iradeye iktiran etmiş olan (Maliye nezaretine merbut Hukuk müşaviriyle dâva vekil
lerine ait talimatname), başlıca esasi hükümleriyle 1934 senesine kadar mer'iyette kalarak 48 sene 
tatbik görmüş ve 1934 senesinde neşir ve tatbik mevkiine konulmuş olan 2573 numaralı kanunla, 
umumi muvazene dahilindeki dâvaların tevhidi esasına gidilerek bilûmum adli dâvalarla icra takip
leri Hazine hizmetleri arasında yer almıştır. 

Bu kanunun neşrinden önce umumî muvazene dahilindeki dairelere ait dâvalarla icra takipleri, 
bu vekâletlerin kendi teşkilât kadrolarına dahil Hukuk müşavirlikleriyle müşavirliklere bağlı avu
katları marifetiyle takip olunmakta ve avukat kadroları bulunmayan dairelere ait dâvalar muka
vele ile tutulan serbest avukatlara gördürülmekte iken 2573 numaralı kanunla, umumî muvazene 
dahilindeki Devlet dairelerine ait dâvaların takip ve müdafaası ve icra takipleri ve bu daireler ta
rafından tevdi olunacak evrak üzerine hukukî mütalâa vermek vazifesi Maliye vekâletine bağlı Ha
zine avukatlarına tevdi olunduğundan Hazine hukuk müşavirliğinin vazifeleri ziyadesiyle ağırlaş
mış ve bu hal, müşavirliğin vazife ve mesuliyetleriyle mütenasip olacak bir tarzda teşkilâtlanma
sını zaruri kıldığından Bütçe kanunlarına eklenen D eetveliyle müşavirlik kadrosu ücretli müşavir 
avukatlarla takviye edildiği gibi 2996 numaralı Teşkilât kanuniyle de müşavirliğin maaşlı teşkilât 
kadrosu ihtiyaca göre genişletilmiştir. 

Bu teşkilât halen 3656 numaralı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve taadülü hakkındaki ka
nuna bağlı ve bir numaralı cetvelde yapılı maaşlı ve bu kanuna müzeyyel 3888 numaralı kanuna 
bağlı ücretli kadrolarla vazife görmektedir. 
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Kanun lâyihası; biri Hazine avukatlığının teşkilâtlandırılmasına diğeri adli ve idarî Devlet dâ

valarının ikame, takip ve müdafaası usullerine mütaallik olmak üzere esaslı iki mevzuu ihtiva etmek
tedir. 

Devlet dâvalarının tevhidinden sonra Hazine hukuk müşavirliği teşkilât kadroları az yok ihtiyaca 
uygun bir şekilde genişletilmiş olmakla beraber merkez ve vilâyetler kadrolarmlm büyük bir kısmı
nın ücretli ve Hazine avukatlığı denilebilecek bir teşkilin henüz vücut bulmamış olması ve diğer 
taraftan 2573 numaralı kanunun, Devlet dâvalarının takibinde vazifedarlara rehberlik edebilecek 
kifayette bulunmaması her iki mevzuun yeniden tanzimi zaruretini ortaya koymuş bulunmaktadır. 

(îerçektcn Hazine avukatlığı denebilecek bir teşkil henüz mevcut değildir. Vekâlet teşkilâtın
da hizmet gören müşavir avukatlarla ancak Ankara, İstanbul ve izmir vilâyetlerine verilebilen 
mahdut miktardaki yüksek ücretli avukat kadrolarında vazife alanlar istisna edildiği takdirde 
diğer bütün Hazine avukatları Hazineden maada diğer müesseselerin ve ferdi erin dâvalarını ve işlerini 
kabul edeır yazıhane sahibi serbest kimselerdir. Bu avukatlar Hazine avukatı değil, umumun işleri 
arasında aylık ve maktu bir ücret mukabilinde Hazinenin de işlerine bakan ve herkesin olduğu kadar 
Hazinenin de avukatı olan kimselerdir. 

Bugünkü istihdam şartlarına göre avukat nazarında Hazinenin diğer müşterilerden farkı Dev
let işlerinin kendisine, miktar ve mahiyete göre değişmiyen? aylık ve maktu bir ücret mukabilin
de verilmiş olmasından ve mahdut bazı hallerde memur statüsüne tabi olmaktan mütevellit hu
susiyetlerden ileri geçememektedir. 

Devlet teşkilât kadrosunda yer alan bir memuriyeti işgal etmekte olmasına rağmen mesai
sini Devlet hizmetine hasretmek mecburiyetindeolmaması ve serbest çalışmak imkânlarına malik 
bulunması avukatla Hazine arasındaki bağlılığı çok gevşetmekte; idare, tanzim ve murakabe im
kânlarını azaltmakta ve avukatın mesaisinden temin olunabilen faydalar o nisbette mahdut kal
maktadır. 

Vilâyetler ihtiyacı için tahsis olunan ve 4ü liradan başlıyarak en çok 210 liraya kadar yük
selen ücret kadrolarının memuriyet şeklinde bir Hazine avukatlığı teşkilâtı vücuda getirilmesi
ne müsait olmadığı bir hakikattir. Emniyet vermiyen, istikbal temin etmiyen mahdut ücretli bir 
kadroda memuriyet şeklinde hiç bir avukatın hizmet kabul etmiyeceğine şüphe edilemez. Bina
enaleyh, Hazine avukatlığını Devlet teşkilâtında esaslı bir sınıf, bir zümre haline getirmek, bu 
hizmeti hizmetin gayesine en uygun bir şekilde biranevvel teşkilâtlandırmak lüzum ve zarureti 
meydandadır. 

Şu ciheti de teslim etmek gerektir ki, Hazine avukatlığını maaşlı ve teşkilâtlı bir memur sı
nıfı haline kalbetmek arzusunu derhal tahakkuk ettirmeğe imkân yoktur. 

Teşkil olunacak maaşlı Hazine avukatlığı kadrolarına barem kayıtlarına tabi olmaksızın me
mur tâyini gibi hususi ve istisnai bazı hükümler kabul edilse dahi halen serbest çalışmakta olan 
avukatların serbest hayatta daima temin etmekşansma malik oldukları yüksek kazanç ümitleri
ni bir tarafa bırakarak Hazinenin kendilerine teklif edeceği memur kadrolarında vazife deruhde 
edeceklerine ihtimal verilemez. 

Hâkim mevcutlar mı ıı Adliye kadrolarının tamamlanmasına dahi kifayet etmemekte olması st* 
bebiyle Adliye vekâletinin hâkimlerin diğer meslek ve vazifelere nakil ve tâyinlerine muvafakat et
memek zorunda olması bu membadan da faydalanmak imkânlarını selbetmektedir. Bir gün böyle 
bir imkânın husul bulacağı düşünülebilse dahi hâkimin hâkimlik teminatından vaz geçerek terfide 
ve terakkide Hâkimler kanunundan daha müsait bir durum temin etmiyecek olan Hazine avukatlığına 
rağbet edeceği tahmin olunamaz. 

Binaenaleyh Hazine avukatlığını teşkilâtlı bir memur sınıfı haline getirmeği düşünürken bu teş
kilâtla vazife ve hizmet deruhde edecek avukatların yetiştirilmesini de ihmal etmemek icabeder. Lâyi
ha, bu zaruretler gözöııünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıştır. 

Diğer vekâletler hukuk müşavirliklerinin vazifelerine tekabül eden hizmetleri itibariyle Hazine 
Başhnkuk müşavirliği dahi aynı zamanda bir mütalâa mercii olduğundan dâva ve icra takiplerinin 
bu teşkilâttan ayrı olarak teşkil olunacak bir Muhakemat umum müdürlüğüne verilmesi düşünülmüş 

( S. Sayısı : 52 ) 
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ise de mütalâa ve dâva işlerinin çok zaman birbirine tedahül ve dâva ve icra takiplerinin daha. evvel 
verilmiş olan mütalâalara istinat etmekte olması sebebiyle böyle bir tefrikin tatbikatta doğuracağı 
mahzurları önlemek ve diğer taraftan ayrıca bir umum müdürlük teşkilâtının istilzam edeceği mas
raflardan kaçınmak maksadiyle dâva ve icra işlerinin bugün olduğu gibi yine Hazine Başhukuk mü
şavirliği uhdesinde bırakılması ve memuriyet unvanının Başhukuk müşavirliği ve Muhakemat umum 
müdürlüğü unvanına tebdil edilmesi muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın 1 - 5 nci maddeleri merkezde müşavirliğin ve vilâyetlerde muhakemat müdürlerinin 
vazifelerini göstermekte, 3 ncü madde ile iş miktarı ayrıca bir Muhakemat müdürlüğü teşkiline lüzum 
ve ihtiyaç göstermiyen vilâyetlerden bir kaçının bir mıntaka muhakemat müdürlüğüne bağlanabil
mesi için vekâlete salâhiyet vermektedir. 

5 - 13 ncü maddeler tâyin, terfi ve mezuniyetlere ait hükümleri muhtevidir. Hazine avukat lığı
nın teşkilâtlı ve mesuliyetti bir memur sınıfı haline getirilebilmesi için avukatlığın muhtelif sınıf
lara ayrılması muvafık görülmüş ve avukat namzetliğinden başlamak suretiyle; yardımcı avukat, avu
kat, ve müşavir avukatlık sınıfları ihdas ve avukatlar kendi sınıfları içinde muhtelif Barem derecele
rine taksim olunmuştur. 

Devlet haklarının müdafaası ve takibi vazifesinin iyi yetiştirilmiş; ahlâk, bilgi ve tecrübe sahibi 
avukatların eline verilebilmesi için Hazine avukatı olabilmenin şartları itinalı bir surtete tesbit olun
muştur. 

O suretle ki, Hukuk fakültesini ikmal ederek diploma almış olanlar geçirecekleri müsabakada 
muvaffak olabildikleri takdirde avukat namzetliğine alınacak ve bu vazifede iki sene hizmet ettikten 
sonra yeniden ve Başhukuk müşaviri ile merkez muhakemat müdürü, bir müşavir avukat ile Adliye 
vekâletince seçilecek bir temyiz ve bir asliye hâkiminden mürekkep beş kişilik bir heyet huzurunda 
imtihan vererek muvaffak olanlar Hazine yardımcı avukatlığına tâyin olunabileceklerdir. 

Bu takyitlere ve derece almak hususunda tahmil olunan külfetlere mukabil iki senelik hizmetin her 
zümrede bir defaya mahsus olmak üzere terfie esas olabilmesi muvafık görülmüştür. 

Kanun lâyihasının tanziminde hükümlerinden istifade edilen İtalya Devlet avukatlığı teşkilâtı 
kanunu dahi Devlet avukatlığı derecelerini hâkimlerin derecelerine göre tesbit etmiş olup bizim Hâ
kimler kanunumuzda da hâkimler için terfi müddeti iki sene kabul edilmiş olduğundan bu hükümlerle 
mütenazır olarak ve fakat hâkimler için kabul edildiğinden daha mahdut bir nisbette her züm
rede bir defaya mahsus olmak üzere iki senede bir terfi esas kabul edilmiştir. 

Müsabaka ile avukat namzedliğine alınacak olanlar avukat sıf atiyle Devlet dairelerini temsil 
salâhiyetini haiz olmayıp Hazine avukatlığına yetiştirilecek unsurlardır. Bunlar, serbest avukat 

-stajiyerleri gibi ve yalnız onlardan farklı olarak herhangi bir baronun göstereceği avukat nez
dinde değil, Hazine avukatları nezdinde çalışarak Hazine avukatlığı için yetiştirileceklerdir. Lâyi
hanın 9 ncu maddesinde, avukat namzedliğinde iki sene hizmet ettikten sonra imtihanda muvaf
fak olarak yardımcı avukatlığa terfi edenlerin Hazine avukatlığı için lâzım olan stajı bu hizmet
leriyle ikmal etmiş sayılacakları, bununla beraber Hazine avukatlığı için lâzım olan stajı bu 
suretle ikmal etmiş olmanın hizmetten ayrılanlara serbest avukatlık hakkını bahşetme3np bu 
gibilerin avukatlık ruhsatnamesi alabilmelerinin mahkemelerde yapılması icabeden bakiye staj müd
detini avukatlık kanununun umumî hükümleri dairesinde tamamlamaları lâzımgeldiği tasrih olun
muştur. 

Bu madde, avukatlık kanununun staja müteallik hükümlerine muhalif gibi görünürse de Ha
zine avukatlığı nezdindeki hizmetin, yardımcı Hazine avukatlığına terfi hakkını kazanmış olanlara 
münhasıran Hazine avukatlığı için lâzım olan stajı temin edeceği maddede tasrih olunmak sure
tiyle avukatlık kanununun staja müteallik hükümleriyle Hazine avukatları yetiştirmek hususun
daki ihtiyacın telifine çalış^mış ve yardımcı avukatlığa terfi ettikten ve Devlet dâvalarında vekâ
letleri ve umumî muvazene dahilindeki idare şubelerini mahkemeler, hakemler ve İcra daireleri 
nezdinde yalnız başına veya bir Hazine avukatı refakatinde temsil vazifesini yaparak yardımcı 
avukatlıkta veya Hazine avukatlığında ayrıca dört sene hizmet etmiş olanların vazifeden ayrıldık
ları takdirde ayrıca mahkemelerde staj görmeğe mecbut olmaksızın avukatlık ruhsatnamesi almak 
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hakkını kazanacakları lâyihanın onuncu maddesiyle kabul edilmiştir. 
Hu kere Adliye vekâletince hazırlanmış olan Avukatlık kanununa ait tadil lâyihasında Devlet 

şûrası Deavi daireleri reis ve âzalıklariyle muavin ve mülâzimliklerinde, askerî hâkimlikde ge
çen hizmetlerin avukatlık stajına mahsup edildiği nazarı dikkate alınacak olursa Hukuk fakülte
sinden neşet ederek bilimtihan Hazine avukat namzetliğine alınan ve namzetlikte ve bir Hazine 
avukatı nezdiude iki sene staj gördükten sonra ayrıca bir imtihan geçirerek Hazine yardımcı 
avukatlığında doğrudan doğruya avukatlığa ait vazifeleri ifa ve bu sınıfta dahi dört sene hizmet 
etmiş olanların avukatlık için lâzım -olan malûmatı ve melekeyi edinmiş olacaklarına şüphe edile
mez. 'Lâyihanın kabul ettiği esaslara göre Hazine avukatları daha ziyade salâhiyetleri dâva ve 
icra işlerine münhasır bir Hazine mümessili vaziyetinde ve tam mânasiyle memur sıfatını haiz 
bulunduklarından Hazine avukatiyle müşavir avukatların ve Devlet dairelerini mahkemeler, hakem
ler ve icra daireleri nezdindc temsil hakkını haiz bulunan hukuk müşaviri er i yi e muhakemat mü
dürlerinin Baroya kaydolunmaları için bir sebep kalmadığından lâyihanın 18 nci maddesiyle Ba
roya kayıt mecburiyeti kaldırılmıştır. 

Avukatlık sanatının hususiyetleri yapılacak her türlü murakabeye rağmen fena niyetli avu
katların suiistimallerine imkân verebileceği gibi bir müdafaayı kasten noksan veya yanlış yapmak 
suretiyle avukatların müvekkillerini ızrar etmeleri mümkün bulunduğundan ve itimat esasına is
tinat eden vekâletin bu itimadın zevaline rağmen devamını iltizam etmek maslahata uygun olma
yı]) hususi hukukta diğer akitlerden farklı olarak vekâlet akdinin bir taraflı irade ile izalesi hu
susunda kabul edilen kaide âmme hukukundan doğan temsil münasebetlerinde de aynı kıymet ve 
ehemmiyeti haiz bulunduğundan lâyihanın 13 nen maddesinde yardımcı avukatlarla Hazine avu
katları hakkında Memurin kanununda yazılı cezalardan herhangi birinin kanundaki tertip gözetil
meksizin tatbiki ve azil mahiyetinde olmamak üzere lüzum ve zaruret görülen ahvalde bunların 
vazifelerine nihayet verilebilmesi muvafık görülmüştür. 

Vazifelerine nihayet verilenlerin ayrıca takibat icrasını müstelzim hallerde umumî hükümler da
iresinde takibata tabi tutulabilecekleri de tabiidir. 

Lâyihanın 2 nci babının birinci faslı, Hazine avukatlarınrn ve Devle! idarelerini mahkemeler
de temsil salâhiyetini haiz bulunanların salâhiyetleri derecelerini gösteren hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

Yukarıda da izah olunduğu veçhile Devlet dairelerini dâva ve icra işlerinde mahkemeler, ha
kemler, icra daireleri ve kaza vazifesiyle mükellef sair merciler nezdinde temsil salâhiyetini haiz 
bulunan Hazine avnkatlariyle kendilerine bu mevzularda temsil salâhiyeti verilmiş olan sair vazi-
fedarlar ismen avukat unvanını veya buna benzer unvanları taşımakta olmalarına rağmen hakikat
te âmme hükmi şahsiyetlerinin mahdut salâhiyet'! mümessilleri olduklarından bu salâhiyetlerini 
kullanırlarken ayrıca vekâletname ibraz etmelerine mahal görülmemiş ve aynı esası kabul eden 
İtalya, kanununda olduğu gibi temsil salâhiyetlerinin vekâletname ibrazına lüzum olmaksızın kul
lanılacağı, ancak Devlet dairelerinin serbest bir avukat marifetiyle temsili hususunun Avukatlık 
kanuniyle Hukuk usulü muhakemeleri kanununun umumî hükümlerine tabi olacağı kanun lâyi
hasında tasrih olunmuştur. 

Devlet dairelerinin davacı oldukları işlerde hasma yemin teklifine avukatları mutlak surette 
salahiyetli kılmanın mahzurları düşünülerek ancak miktar ve müddeabihi üç yüz liraya kadar olan 
dâvalarda yemin teklifi salâhiyetinin mahallî teşkilât tarafından kullanılması ve daha yüksek mik
tarlar için vekâletten mezuniyet alınması Devlet haklarının korunması bakımından lüzum görül
müştür. Lâyihanın 21 nci maddesinde Devlet dairelerine karşı yemin teklif olunamıyacağı hakkın
da bir fıkra mevcuttur. 

Hususi hukuk münasebetlerinde Devlet dairelerinin efrattan farklı bir imtiyazları olmamakla 
beraber Hukuk usulü muhakemeleri kanununda hükmi şahıslara ve bilhassa resmî dairelere izafetle 
bunların mümessillerine yemin teklif olunabileceğine dair bir kayıt mevcut olmayıp resmî daireler 
mümessillerine yemin tevcih olunabileceği temyiz içtihadiyle teessüs etmiş bir keyfiyet olmasına ve 
diğer taraftan yeminin bir kimseye ancak zatından sâdır olan fiil hakkında teklif olunacağı ve bir 
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kimsenin bir şeyi bilmesi zatından sâdır olan fiil nevinden olacağı Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 345 nci maddesinde yazılı olup Devlet' dairelerine karşı alacak iddiasiyle dâva açanla
rın iddiaların ispat edememeleri veya mahkemeye arzolunan ispat vasıtalarının mahkemece hük
me kâfi görüleınemesi hallerinde temyiz mahkemesince umumiyetle müddeinin müddealeyhe bir 
yemin teklifine hakkı varken bu cihetin nazara alınmaması sebebiyle verilen kararlar bozulmakta 
olduğundan resmî malûmat ve kaydın haricinde mahkemede bir şey söylemek mevkiinde olmayan 
daire mümessillerinin, müdür umumilerin ve vekillerin sık, sık mahkemeye davet olunarak yemine 
davet edilmeleri müddeiler için bir faideyi mucip olmadıktan başka hakikî bir lüzum ve ihtiyaca 
da tekabül etmemekte bulunmasına ve Devlet dairelerinin esasen kendilerinden istenilen resmî ma
lûmatı mahkemeye bildirecekleri ve taayyün edecek vaziyete göre mahkemenin takdir hakkını kulla
nacağı tabii olmasına binaen Devlet dairelerine yemin teklif olunmamasının umumî esaslara mu
halif düşmiyeceği mütalâa edilmiştir. 

tkinci kısmın ikinci bölümü idarî dâvaların, üçüncü bölümü de adli dâvalarla icra işlerinin takibi 
usullerini göstermektedir. 

tdarî dâvaların takip ve müdafaası hususlarının kamilen Hazine uhdesinde toplanarak birleştirilme
sine maddeten imkân olmadığı gibi vekâletlere mevdu hizmetlerin mahiyetleri ve tenevvüleri ve hu
susiyetleri dahi her türlü idarî dâvanın Hazine avukatları tarafından takip ve müdafaasına müsait 
olmadıktan başka bir faideyi dahi mucip olamıyac ağından idarî dâvaların takibi ve müdafaası va
zifesi daire âmirlerine bırakılmış ve ancak bunlardan Hazineyi alâkalandıran işlerden mahallî ma
liye dairelerinin haberdar edilerek malî işlerde Hazinenin noktai nazarı alınması münasip görü
lerek yine idarî dâvalardan olmakla beraber Hazineyi alâkalandıran ve alelekser malî kanunla
rın tatbikatına veya sarf ve tahakkuk muamelelerine taalluk eden bir kısım işlerin Hazine uhde
sinde bulundurulması ve bu nevi işlerde husumetin Hazineye tevcihi zaruri görüldüğünden lâyi
hanın 24 ncü maddesinde, umumî muvazene dahilindeki dairelerin muhasebelerce kabul edilme
yen muamele ve tasarrufları sebebiyle alâkalılar tarafından Devlet şûrası nezdinde açılacak idarî 
dâvalarda husumetin Hazineye ait olacağı ve bu nevi dâvalara ait müdafaanamelerin Hazinece 
tanzim ve murafaalarda Hazinenin kendi müşavir veya avukatları marifetiyle temsil olunacağı tas
rih olunmuştur. 

Vekaletlerce yapılan tâyin ve terfilere müteallik idarî tasarrufların Muhasebei umumiye kanunu
nun muhasiplere vermiş olduğu salâhiyete müsteniden Maliye vekâleti merkez muhasebeciliğince 
kanuna ademi mutabakat noktasından kabul edilmemesi üzerine alâkalıların mensup oldukları 
vekâ^tler aleyhine Devlet şûrası nezdinde açmakta oldukları dâvalara karşı bu mevzudaki ka
rar ve tasarrufun davacının istediğine mutabık olması sebebiyle bu vekaletlerce bir müdafaa ya
pılmasına mahal görülmemesi ve hakikatta dâvanın hedefi muhasebenin muhalefet kararı olması 
ve diğer taraftan Devlet şûrasmca bir zamanlar bu mevzuda husumetin Maliye vekâletine tevec
cüh edeceği kabul edilmiş iken bilâhara karar ve tasarruf hangi vekâlete ait ise bu. karar ve ta
sarrufun tatbikine engel olan muhasebenin imtinaı aleyhine dahi aynt vekâlete karşı dâva ikamesi 
lâzımgeldiğine karar verilerek içtihadın bu merkezde tecelli etmiş bulunması ve vekâletlerin muha
sebenin noktai nazarını benimsemek mecburiyetinde olmadıkları kanaatiyle muhasibin kararma uy
gun bir müdafaaya mahal görmemeleri tatbikatta bir takım gayri tabii vaziyetlerin doğmasına 
sebebiyet verdiğinden ve hakikatle idari kararın tatbikin a engel olan muhasibin kararı olduğundan 
bu nevi tasarruflar sebebiyle açılacak dâvalarda husumetin Hazineye tevcihi, işin selâmetle yürü
mesi bakımından faydalı görülmüştür. 

Adli dâvalarda takibinde hukuki veya maddi sehepler'e fayda görülmiyenlerin en küçük mik
tarları ihtiva etse dahi behemehal vekâletçe terkin olunmaları halen mer'iyette bulunan 2573 nu
maralı kanunun hükümleri iktizasındandır. 

Üc yüz liraya kadar olan işler esasen sulh mahkemelerinin kaza salâhiyetleri dahilinde olup 
Sulh mahkemeleri kararlarına karşı temyiz müddeti kararın tefhimi tarihinden başlamakta oldu
ğundan mahallî teşkilâtın bu müddet içinde vekâletten terkin emri alınmasına maddeten imkân 
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hasıl olamamakta ve Hazine aleyhine neticelenen her dâva zaruri olarak temyiz olunmaktadır. 

Bu hal bazı ahvalde lüzumsuz temyiz talepleriyle Temyiz mahkemesini işgal ettiği kadar Ha
zine teşkilâtının da faydasız emekler sarfetmesini ve fuzuli masrafları mucip olduğundan miktar 
ve müddeabihi elli liraya kadar olan dâvalarda mahallî teşkilâtın teklifiyle kaymakamların ve 
üç, yüz liraya kadar olanlarda valilerin dâva kayıtlarım terkin salâhiyetleri .kabul edilmiş ve 
bu kabil, işlerin merkezin murakabesinden büsbütün uzak kalmamasını temin için de terkin cet
vellerinin üç ayda bir vekâlete gönderilmesi ve mümasil işlerde verilecek talimat dairesinde ha
reket olunmasını temin için icabeden hükümler lâyihaya dercedilmiştir. 

Hazine dâvalarının derecattan geçirilmesi Devlet haklarının korunması bakımından lüzumlu 
ve faydalı olmakla beraber müspet bir netice vermesi ihtimali mevcut olmıyan işlerin biranevvel 
tasfiyesi de zaruri olduğundan ve bilhassa ancak muayyen sebeplerin mevcudiyeti halinde kanu
nun istisnai hallerde müracaatı kabul ettiği kanun yollarına gitmekte bir fayda mülâhaza edile-
miyeceğinden tashihi karar, iadei muhakeme yollarına veya 3533 numaralı kanun mucibince ha-
kemlerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna müracaat edilmesini mucip ahvalin mevcut 
olup olmadığının takdiri vilâyetlerde mahallerine ve merkezde başmüşavirJiğin mütalâa ve ten
sibine bırakılmıştır. 

Hazinenin doğrudan doğruya alâkalı olmadığı bir kısım işlerin mahkemelerce Hazinenin hu-
sumetiyle görülmekte olması sebebiyle bu dâvalar münasebetiyle verilecek kararlara karşı Hazine
nin vaziyetinin ne olacağını tâyin etmek zaruri görüldüğünden ve bu nevi dâvalardan başka Ha
zinece tamamen mevzusuz veya yanlışlıkla açılmış olan dâvalarla dâvanın neticesi Hazinece bir 
hak veya menfaatin terkini mucip olmıyan hallerde tatbik olunacak muameleyi tâyin için 33 ncü 
maddenin tanzimine zaruret hâsıl olmuştur. 

Kanunu medeninin tapu sicillerinin iyi tutulmamasmdan mütevellit, mesuliyetin Hazineye ait 
olduğu hükmüne istinaden mahkemelerin tapu kavıtlarrndaki isimlerin, mevkilerin ve hudutların 
tashihine dair alâkadarlar tarafından açılan dâvalarda Hazinenin husumetini iltizam etmekte olma
ları bu nevi işlerde .Hazineyi mahkemelerde kendisini temsil ettirmek mecburiyetini karşısında bu
lundurmaktadır. 

Bu nevi hâdiselerde tapu kaydındaki ismin veva hududun tashihine ait olmak üzere verilen ka
rarlar Hazinenin haklarını müteessir eder mahiyette olmadığı gibi Hazine için herhangi bir hak
kın veya menfaatin terkini de müstelzim bulunmamaktadır. 

Evlâtlık dâvalarının Hazine mümessilinin huzuriylc rüyet edilmekte olması da bu kabildendir. 
lîu nevi dâvalarda da esas itibariyle Hazinenin müddeabihte, iddiada bir muhalefeti veya muka
bil iddiası mevzuubahis olmadığı gibi dâva olunan husus üzerindi1 bir hakkının mevcut olduğu id
diası yoktur. 

Bazen de Hazine tarafından yanlış müddeaal \vlı gösterilmek suretiyle veya dâva olunan hak, 
menfaat veya. alacak esasen tahsil ve temin edilmiş ve dâvaya mevzu olabilecek bir keyfiyet gayri-
mevcut, bulunmuş olduğu halde yanlışlıkla dâva açılmış olduğu görülmektedir. Aleyhine dâva açı
lan müddeaaleyh hakkındaki dâvadan vazgeçmek veya esasen mevcut, olmıyan bir hakkın dâvaya 
mevzu yapılmış olması sebebiyle böyle bir dâvadan feragat etmek Hazine için herhangi bir hak
kın veya menfaatin terkini müstelzim olmadığından bu kabil dâvaların terkininde, miktar ve müd-
deabihe bakılmaksızın ve diğer dâvaların terkinindeki formaliteye tabi olmaksızın, doğrudan doğru
ya. vekâletin salahiyetli kılınması muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın 35 nci maddesine; takip ettikleri dâvalarda faydalı ve semereli çalışmalariyle tema
yüz eden ve dâvanın Devlet, lehine neticelenmesinde ve mühim menfaatler temininde takdire lâyık 
mesaisi görülen avukatlara münasip bir ikramiye verilebileceğine dair bir hüküm dercedilmiş ve 
muvaffakiyetli çalışmaların takdir ve taltifi suretiyle, dâva takibine memur edilenlerin teşvik olun
maları hizmetin icaplarına ve menfaatine uygun görülmüştür. 

Her kazada avukatlık teşkilâtı yapılması Hazine için fazla masrafı mucip olacağından ve kaza
lardaki işbu* zaman zaman azalıp çoğalmakta olduğundan bu gibi yerlere daimî kadro tahsis edîl-
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mektense lüzum ve ihtiyaca göre ücretleri muhakeme masrafları tertibinden verilmek üzere muka
vele ile aylık ücretli serbest avukat kullanabilmek için 36 ncı madde ile salâhiyet alınmaktadır. 

Muvakkat maddeler; teşkilât istikrar buluncaya kadar geçecek intikal devresine ait hükümleri 
tanzim etmekte, muvakkat üçüncü madde ile hukuk müşavirliği teşkilâtında halen maaş veya 
ücretle müstahdem bulunan bir kısım memurların aynı teşkilât dahilinde geçen mukayyet hizmet
lerinden beş senenin memuriyet ve tekaütlük müddetlerinde hesaba ithal olunması kabul edilmek
tedir. 

Hariçten dâva ve iş kabul etmemek suretiyle h izni etlerini Hazineye hasretmiş ve senelerdenberi 
bu suretle vazife ifa edegelmekte bulunmuş olan müşavir ve avukatların geçen hizmet senelerin
den yalnız beş seneliğinin tekaütlük müddetlerine ve ilâvesi diğer ücretli memuriyetler için bazı 
kanunlarla kabul edilen esaslara ve ihtiyaca uygun görülmüştür. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. İL M. M. 
Adliye, encümeni 
Esas No. J/801 
Karar No. 76 

Yüksek 
Maliye vekâleti Başlı ukuk müşavirliğinin ve 

Muhakenıat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler ya
pılmasına dair Maliye vekâletince hazırlanarak 
îcra Vekilleri Heyetinin 30 nisan 1942 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının encümenimize de havale 
ve tevdi Duyurulması üzerine ihtiva eylediği hü
kümler Adliye ve Maliye vekilleriyle bu vekâ
letlerden gönderilen salahiyetli memurların hıı-
zuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye vekâleti Hukuk müşavirliği teşkilâtı
nı yeni esaslar dahilinde tanzim ve Devlet dâva
larının takibi usullerinde bazı değişiklikler ic
rası maksadiyle kaleme alınmış olan lâyiha lıe-
yeti umumiyesi itibariyle Hazine avukatlığının 
gördüğü vazifenin mahiyet ve hususiyetine uy
gun bir hale ifrağ etmekle beraber Devlet dâ
valarının takibinde bazı lüzumsuz muameleleri 
bertaraf edecek hükümleri de ihtiva etmekte
dir. Denilebilir ki lâyiha her iki hususta da 
bugünkü mevzuata nazaran daha mütekâmil 
esaslara dayanmakta Hazine Hukuk müşavirli
ğini hakikî veçhesine uygun bir teşkilâta tabi 
tutarak Devlet ve fertler arasındaki dâvaların 
takip ve müdafaası bakımından takdire lâyık 
bir muvazene tesis etmektedir. Filvaki bugün 
Ankara, îzmir ve îstanbul vilâyetleri kadrola-

( S. Say 
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Reisliğe 
raıda yüksek ücretle vazife gören mahdut mik
tardaki avukatlar istisna edildiği takdirde di
ğer bütün Hazine avukatları kendilerine mü
racaat eden her ferdin veya müessesenin de dâ
vasını kabul edebilen serbest avukatlardır. Bun
lar muvacehesinde Hazine maktu bir ücret tedi
ye eden alelade bir müşteriden farklı bir vazi
yette değildir. Bu avukatların Hazineye olan 
bağlılığı, tabiatiyle diğer herhangi bir müvek
kile olan bağlılık derecesindedir. Halbuki di
ğer müşterilerin avukatiyle olan münasebetle
rinde mühim bir âmil olan hususi menfaat sai
kı Hazine ile olan münasebetlerde kanunların 
tâyin ve tesbit ettiği murakabe sistemine yer 
verir, tşte bu sebepledir ki avukatın Hazine ile 
olan münasebetlerinde bu bakımdan bir muva
zene tesis edilmek istenildiği takdirde bütün bu 
avukatlara Devlet teşkilâtı kadrosunda yer alan 
memurların tabi olduğu hükümleri bittabi mes
leklerinin de hususiyeti nazara alınmak sure
tiyle tatbiki zarureti kendiliğinden belirir. Esa
sen avukatlık meslekini bir âmme hizmeti sevi
yesine çıkaran 3499 sayılı Avukatlık kanununun 
bu mevzuda vazeylediği esaslar bu mülâhazala
rı daima gözönünde tutmuş ve beşinci maddede 
«Maaş veya ücreti Devlet, vilâyet veya belediye 
bütçelerinden yahut Devlet, vilâyet veya bele
diyelerin idare ve murakabesi altındaki daire 
veya müessese yahut şirketlerden verilen müşa-
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vir ve avukatların yalnız bu daire, müessese ve
ya şirketlere ait işlerde avukatlık edebilecekleri^ 
ııi » sarahaten derpiş eylemiştir. 

Bu sebeplere binaen lâyihayı heyeti umıı-
miyesi itibariyle kabule şayan gören encümeni
miz maddelerin ayrı ayrı müzakeresine geçmiş
tir. Dört kısımdan ibaret olan lâyihanın birinci 
kısmı Başhukuk müşavirliği ile Muhal; em at 
umum müdürlüğü teşkilâtının vazifelerine bu 
teşkilât mensuplarının tâyin, terfi ve disiplin 
muamelelerine taallûk eden hükümleri ihtiva 
eder. Merkez ve vilâyetler teşkilâtına dair olan 
birinci bölüm doğrudan doğruya vazifelerin, ta-
dadiyle başlamakta teşkilâtın muhtelif uzuvlarım 
gösteren hiç bir hükmü ihtiva etmemektedir. En
cümenimiz tarafından tanzim kılınan birinci mad
de bu boşluğu doldurmak maksadiyle kaleme alın-
maştır. Bu bölümün diğer maddelerinde yapılan 
değişiklikler daha, ziyade hukuki ıstılahlara, ifade 
ve tertip tarz m a taallûk etmekte esas hükümlere 
müessir bir mahiye1! a r/etmem ektedir. Tâyin ve 
terfi muamelelerinden bahis olan ikinci bölüme 
gelince denilebilir ki Encümenimizde en uzun 
müzakere ve münakaşalara mucip olan hükümler 
bu bölümün ihtiva eylediği 8, 9, ve 10 ucu mad
deler olmuştur. Yukarıda arz ve izah edildiği 
üzere Devlet davalarını takibe memur uzuvları 
vazifelerinin mahiyet ve hususiyetlerine uygun 
bir sistem dahilinde teşkilâtlandırmış olan lâyiha
yı bu bakımdan mütekâmil bir eser addeden en
cümenimiz aynı zamanda avukatlık meslekini 
âmme hizmeti mesabesine yükselterek adli ıslahat 
ve tekâmülün mühim bir unsuru sayan 3409 sa-
yiılı Avukatlık kanununun ana hükümlerinin 
muhafazasına da büyük bir ehemmiyet ve itina, 
göstermeği vazife saymıştır. Bu hususta Maliye 
vekili tarafından encümenimizde verilmiş olan 
izahata nazaran Avukatlık kanununun vazeyle-
diği prensiplerin muhafazası Maliye vekâletince 
de iltizam edildiği, <S - 10 neu maddelerle istihdaf 
edilen gayenin yeni teşkilâtı biranevvel fiiliyat 
sahasına isale matuf bulunduğu anlaşılmış oldu

ğundan Avukatlık kanununa muhalif olan hüküm
lerin projeden çıkarılarak s8, 9, 10 ve 11 nci mad

delerin bu esaslar dahilinde tanzimine ve Maliye 
vekâletinin, haklı ve; yerinde görülen maksadının 
husulü için bir muvakkat 2 nci madde ilâvesine 
Maliye ve Adliye vekilleriyle tam bir mutabakat 
halinde ve reylerin ekseriyetiyle karar verilmiş
tir. Lâyihanın diğer maddelerinde yapılan de
ğişiklikler esaslardan ziyade kanuni ıstılah ve 
ifade tarzına taallûk etmektedir. 

Havalesi veçhile .Maliye encümenine tevdi bu-
vurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 
<;orum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Balıkesir Bingöl 

O. Niyazi Burcu Feridun F. Düşünsel 
Bursa Denizli 

Atıf Akyüc Haydar Günver 
İmzada bulunmadı 
Erzincan Hatay Kastamonu 
I. Fi rai. II. 8. Kunt Abidin Binkaya 
Kayseri Kocaeli Manisa 

l\. Özsoy Salâh Yargı K. Örer 
.Manisa Rize Sinob 

A. Tüm er Saim Ali Dilenire G. At ay 
Konya Tokad Trabzon 

/''. Gnkhudak H. Aiâng F. A. Barutçu 

Antalya 
Maliye avukatları maaşlı Devlet memu

ru olup vekâletin diğer memurlarından hiç 
bir suretle farkı bulunmamasına ve mahkeme
lerde dâva takip edecek olan avukatların dâ
vayı takip ve muhakemeye girebilmesi Avu
katlık kanunu mucibince Baroda mukayyet 
bu'unması kaydiyle mukayyet iken Maliye 
avukatlarının Maliye memuru olması dolayı-
siyle Baroya bile kayitlerine lüzum olmaması
na ve binaenaleyh takibi dâvada hakkın ve 
Hazine hukukunun korunmasına ihtimam et
mesi esas vazifesi cümlesinden olduğuna göre 
diğer Devlet memurlarından ayrı olarak bun
lara ikramiye verilmesine muhalifim. 

AT. Aksoy 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
MdUye encümeni • . , _ 7 . XII . i&£2 
#*as iVo. 1/801 "~ 
Karar JVo. 7 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve 
Muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler ya
pılmasına dair Maliye vekilliğince hazırlanıp ic
ra Vekilleri Heyetinin 30 . I I I . 1942 tarihinde
ki toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arzı kararlaştırılmış olduğu Başvekilliğin 6/1443 
sayılı ve 14 . IV . 1942 tarihli tezkeresinde 
bildirilen kanun lâyihası Encümenimize havale 
edilmekle Mlaliye vekilliği Başhukuk müşaviri 
hazır bulunduğu halde müzakere olundu. 

Lâyihanın tanzimini gerektirmiş olan sebep
leri, Adliye encümeni mazbatasındaki mütalâ
aları ve Maliye vekilliği mümessili tarafından 
verilen izahları yerinde bulan encümenimiz 
3499 sayılı kanunun 5 nci maddesindeki hüküm
leri de dikkate alarak Hazine avukatlığını is
tikrarlı bir meslek haline getirmeyi istihdaf 
eden kanun lâyihasını kabule şayan görmüş ve 
müzakerelerine esas olarak Adliye encümeninin 
tadillerini havi mazbatayı almıştır. 

Encümenimizin bu mazbatada yaptığı de
ğişiklerle bunların mucip sebepleri ve mad
de numaraları aşağıda sırasiyle tasrih- edilmiş 
olup diğer maddeler aynen kabul edilmiştir, 
şıoyleki: 

Madde 3. B fıkrasının sonundaki « ettir
mek » kelimesi « yaptırmak » kelimesiyle teb
dil olunmuştur. 

Madde 13. de ikinci fıkranın başındaki 
« yüksek bilgi » tâbiri daha çok umumî malû
mat ifade etmekte olduğu cihetle bunun yeri
ne « meslekî bilgi » tabiri maksada daha uygun 
görülmüştür. 

Madde 15. hakkında - mevzuatımızda azil hük
mü mevcut olmadığı için - lehte ve aleyhte uzun 
müzakereler icrasından sonra bu madde aynen 
kabul olunmuştur. 

Madde 16 da son fıkraya «hizmet» kelimesin
den sonra «ve memuriyetlerinde» kelimeleri ilâ
ve edilmiştir. 

Madde 31 rin son cümlesinde sarahat görül
mediğinden bu cümle «mütalâasına istinaden» 
kelimeleriyle yeni şekline ifrağ olunmuştur. 

Madde 32 de herhangi bir iltibasa mahal 
vermemek üzere «Başhukuk müşaviri» unvanı-
nına «Hazine» kelimesi ilâve edilmiştir. 

Bu madde hakkında cereyan eden müzakef-
relerde 10 000 liraya kadar bir hakkın tanın
ması veya menfaatin terkinini tazammun eden 
anlaşmalar veya mukavele tadilleri yapmağa 
vekâletlerin salahiyetli kılınmaları muvafık 
görülmüşse de bu gibi anlaşma veya mukavele 
tadilleri müspet neticelere iktiran etmiyecek 
olursa alâkalı diğer tarafların hareket tarzları
nı, yani hakeme veya mahkemeye müracaat yol
larının açık bırakılmış olduğunu gösteren bir 
kayıt mevcut olmadığı bazı azanın itirazını mu
cip olmuş ve neticede alâkalıların umumî hü
kümler dairesinde harekette daima serbest bu
lundukları mütalâa siyle madde ekseriyetle ve 
aynen kabul olunmuştur. 

Madde 37 de, müşavir, müşavir avukat ve 
avukatlarla muhakemat müdürlerine, bazı vazi
yetlerde, ikramiye verilmesi lâyihanın maksadı
na muvafık ise de bundan Başhukuk müşaviri 
ve Muhakemat umum müdürünün mahrum bıra
kılmış olduğu görüldüğünden bu maddedeki 
hadler dahilinde kalmak üzere Maliye vekili ta
rafından takdir edilecek ikramiyenin Başhukuk 
müşaviri ve Muhakemat umum müdürüne de 
teşmilini temin eden bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Muvakkat madde 3 de vilâyetler muhake
mat memurluklarında müstahdem bulunanlara 
dair bir kayıt görülemediğinden bu kayıt ilâve 
edilmiştir. 

Madde 40 m sonundaki «müesseseler aleyhine 
dâva kabul etmiş olanlar ellerindeki bu işleri 
6 ay zarfında tasfiye etmeğe mecburdurlar» 
hükmü muvakkat mahiyette görüldüğünden bu 
maddeden çıkarılıp muvakkat 6 ncı madde şek
line konulmuştur. 

Madde 41 de «ve diğer kanunlar» tâbiri 
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müphem iyet ifade ettiğinden bununla kasdolu-
nan kanunların sayıları maddede tasrih olun
muştur. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii 
ricasiyle Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Mal. En. Reisi M. M. Kâtip 

istanbul Malatya Tokad 
A, Bayındır Nasuhi Bay dar Cemal Kovalı 

ıo — 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 
Kırşehir 
/ . Özkan 

Gazianteb 
A. Aksu 

Kastamonu 
H. Dicle 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Aydın 

A. Menderes 
izmir 

K. Dursun 

Kayseri 
ö. Taşcıoğlu 

Malatya 
M. Nedim Zabcı 

Zonguldak 
T. Ziya özençi 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 24 
Esas No. 1/801 

15 . XII . 1942 

Tüksek Reisliğe 

Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliği ve 
Muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler 
yapılmasına dair Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve Başvekâletin 14 nisan 1942 tarih ve 6/1443 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmakla 
Adliye ve Maliye encümenleri mazbatalariyle 
birlikte ve Maliye vekâleti Başhukuk müşaviriy
le Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe tafsilen serdedilen mucip sebeb-
lere ve verilen izahlara göre lâyiha ile istihdaf 
olunan başlıca gaye, Hazine Hukuk müşavirliği 
teşkilâtını bu günkü ihtiyacı karşılayacak bir 
şekilde tanzim ve takviyeden ibaret olup bu 
arada Devlete ait davların ikame ve takibi bazı 
hususun'da bazı kanuni kayıtların yarattığı zor
lukların izalesi için bugünkü mevzuatta gereken 
tadillerin de yapıldığı anlaşılmıştır. 

Birinci maksadı temin için bu teşkilâta da
hil olacak avukatların bütün mevcudiyeti eriyle 
vazifelerine bağlı kalmalarını sağlıyacak ted
birler üzerinde durulmuş ve ezcümle aylıkları 
maaşa kalbedilmekle beraber yeter hadde çıka
rılmış ve bir taraftan da serbest hayatta mu
vaffak olan1 arın Hazine avukatlığına - bilhassa 
mukayyet olarak - rağbet göstermedikleri göz-
önüne alınarak Hazine avukatı yetiştirmek 
Üzere hususi bir sistem tesisi cihetine gidil

miştir. 
Avukatlık mesleğinde ikilik yaratan bu usul 

aleyhine bazı âza tarafından itirazlar yapılmış 
ise de bu yolda karar alınmasına saik olan za
ruretleri ve bu yetiştirme tarzının Avukatlık 
kanununun ana hükümlerine aykırı düşmemesi 
emrinde Adliye encümenince yapılan tadilleri 
nazarı dikkate alan Encümenimiz lâyihanın he
yeti umumiyesi itibariyle şayanı kabul olduğu 
kanaatına varmıştır. 

Yapılan incelemelere nazaran bu teşkilâtın 
istihdaf edeceği tahsisat fazlalığının 6 960 lirası 
merkeze ait olmak üzere 304 980 liraya baliğ 
olacağı, anlaşılmıştır. Elyevm Ankara, istanbul 
ve izmir vilâyet merkezlerinde adetleri mahdut 
yüksek ücretli avukatlar istisna edilirse büyük 
bir ekseriyeti teşkil eden serbest Hazine avukat
larının gayet az ücretle istihdam edilmelerine 
mukabil bu kere bütün kudret ve mesailerini 
yalnız Devlet işlerine hasredecek avukatlara yük
sek maaş verilmesi tabii görülmüş ve mahaza bu 
sayede Devlete ait dâvaların ve alelıtlak hukuki 
işlerin vakit ve zamaniyle hal ve rüyet edilmesine 
imkân hâsıl olacağı için beklenen bu müspet 
netice karşısında yukarıda işaret edilen fazla
lık çok görülmemiştir. Bundan sonra madde
lerin müzakeresine geçilmiş ve Adliye encüme
nince tesbit edilen metinlerin çoğu aynen 
kabul olunmuş 2, 4, 5, 9, 23, 30, 32 ve 40 ncı 
maddeler ile 6 ncı muvakkat maddede yalnız 
ifadeye taallûk eden ve kısmen tekrarları gide-
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ren değişiklikler yapılmıştır. 
7 nci madde sonundaki sarahat, zait görül

mekle çıkarılmıştır. 
10 ncu maddenin birinci fıkrası sonundaki 

(Terfi edenlere kadro maaşları tam olarak ve
rilir) ibaresi, hukuk tahsilinin dört sene sür
mesine ve Teadül kanunu üç seneden fazla tah
sil müddetlerinin derece terfilerinde hesap olun
masını kabul etmiş olmasına göre yardımcı avu
katların kadro maaşlarını kanuni bir hak ola
rak alabilecekleri neticesine varılmış ve mezkûr 
ibare çıkarılmıştır. 

16 ncı maddeye diğer vekâlet ve daireler teş
kilâtında olduğu gibi bir inzibat komisyonunun 
kurulacağı fıkrası ilâve edilmiş ve 33 ncü mad
dede mahkemeden sâdır olmuş ve kesbikatiyet et
miş bir hükmün (Hatalı) diye tavsifinden ihti
raz edilerek (Hukuki veya maddi sebepler ile 
bozdurulması mümkün) ibaresi ikame edilmiştir. 

1 nci muvakkat madde: Bu kanunun 39 ncu 
maddesi ile kaldırıldığı tesbit edilen eski kadronun 
devamını tazammun etmekte olduğundan iki kad
ronun mevkii mer 'iyette kalmasına mahal ver
memek üzere madde yeniden yazılmış, dördün
cü muvakkat madde, elyevm hukuk müşavirliği 
teşkilâtında müstahdem olanların ücretle ge
çirdikleri hizmet müddetinden beş senenin te
kaütlüklerinde hesap edilmesi hükmünü vazet
mekte ise de Teşkilât kanununda bu hükmün 
yer alması ve bütün ücretli Devlet memurları 
için alınması gereken umumî karardan evvel 
yalnız bu sınıfın istisnai bir hükme tabi tutul
ması doğru görülmediğinden maddenin tayyı 
cihetine gidilmiştir. 

Hükümetin teklifi üzerine Encümence ilâ

ve edilen 7 nci muvakkat madde ile de bugün 
hizmette bulunan memurların yeni kadrolara ne 
suretle intibak edecekleri tesbit edilmiştir. 

Muvakkat birinci maddede Encümenimizce 
yapılan değişiklik dolayısiyle kanunun meriye
te geçmesi ile beraber yürürlüğe girmesi ik
tiza eden yeni kadrolar üzerinde lâzımgelen ha
zırlıkların yapılmasına imkân vermek üzere 
kanunun mer'iyeti tarihi 1. I I . 1943 olarak tes
bit edilmiş ve 43 ncü madde buna göre yazıl
mıştır. 

Arzedilen esaslar dairesinde tadilen kaleme 
alınan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe En. Rs. 
Çorum 

/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
B. Ünlü 
Kayseri 

F. Baysal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

H. Yaman 
Yozgad 

A. Sungur 

Rs. V. 
Kastamonu 

Tahsin Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Diyarbakır 
A. Nevzad Ayaş Rüştü Bekit 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Ülkmen 
Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
B. Erten 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Yozgad 
S. îçöz 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kars 
Cı Dursunoğlu 

Konya 
B. Türel 

Muş 
Ş. Ataman 

Tunceli 
M. Yenel 

Zonguldak 
Emin EriŞvrgü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ADLÎYE ENCÜMENİNİN D E Ğ İ Ş T I R Î Ş Î 

Maliye vekâleti Baş hukuk müşavirliğinin ve 
Muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler ya

pılmasına dair kanun lâyihası 

BlRlNCÎ KISIM 

Vazifeler, tâyin usulleri ve zat işlerine 
ait hükümler 

Birinci bölüm 

Merkez ve vilâyetler teşkilâtının vazifeleri 

Vazifeler : 

A) Merkezde 

MADDE 1. — Baş hukuk müşavirliği ve Mu
hakemat umum müdürlüğü, hususi kanunlarla 
Hazine hukuk müşavirliğine verilmiş olan işler
den başka; 

A) Vekâlet makamından veya vekâlet da
irelerinden sorulacak işlerin hukuki icapları 
hakkında mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait mukavele projesini hazır
lamak veya alâkalı dairelerden veyahut diğer 
vekâletlerden gönderilecek mukavele projeleri 
üzerinde tetkikler yaparak bunlarn kanunlar 
ve nizamlar hükümlerine ve idarenin hak ve 
menfaatlarma uygun olarak hazırlanmalarını 
temin etmek; 

0) Vekâletlere ve Umumî muvazene içinde
ki dairelere ait her türlü adli dâva ve icra işle
rini ait olduğu makam ve mercilerde ikame ve 
her derecede takip ve müdafaa ettirmek ve bu 
işlerin sürüncemede kalmamaları iğin gerekli 

Maliye vekâleti Başjıukuk müşavirliğinin ve 
Muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler ya

pılmasına dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Teşkilât, vazife ve mesuliyet 

Birinci bölüm 

Merkez ve vilâyetler teşkilâtı ve vazifeleri 

Teşkilât 

MADDE 1. — Maliye vekâleti Başhu-
kuk müşavirliği teşkilâtına ait vazifeler baş-
hukuk müşavirinin nezaret ve murakabesi al
tında hukuk müşavirleri, merkez, vilâyet ve 
bölge muhakemat müdürleri, müşavir avukat, 
avukat ve yardımcı avukatlarla avukat nam
zetleri tarafından görülür. 

Merkez teşkilât kadroları bu kanuna bağlı 
1, vilâyetler teşıkilâtı kadroları 2 numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Merkezdeki vazifeler 

MADDE 2. — Başhukuk müşavirliği ve mu
hakemat umum müdürlüğü, hususi kanunlarla 
Hazine Hukuk müşavirliğine verilmiş olan iş
lerden başka : 

A) Vekâlet makamından veya vekâlet da
irelerinden sorulan işlerin hukuki icapları hak
kında mütalâa vermek: 

B) Hazineye ait mukavele projelerini ha
zırlamak veya alâkalı dairelerle diğer vilâyet
lerden gönderilen mukavele projeleri üzerinde 
tetkikler yaparak mütalâa beyan etmek; 

C) Vekâletlere ve umumî muvazene için
deki dairelere ait her türlü hukuk ve ceza dâ-
valariyle icra işlerine ait olduğu makam ve 
mercilerde ikame, takip ve müdafaa ettirmek; 

D) Hazineyi ilgilendiren idarî dâvalara ait 
olmak üzere diğer vekâletlerle umumî muvaze
ne içindeki dairelerin hazırlayıp gönderecekle
ri müdafaanamelerin malî hükümlere uygun 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve 
Muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

BÎRİNCÎ KISIM 

Vazifeler, tâyin usulleri ve zat işlerine ait 
hükümler 

Birinci bölüm 

Merkez ve vilâyetler teşkilâtı ve vazifeler 

Teşkilât 

MADDE 1. — Adliye. encümeninin birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vazifeler: 

Merkezdeki vazifeler 

MADDE 2. — Adliye encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ikinci 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Maliye vekâleti Başhukuk 7nüşavirliği ve Mu-
hakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Vazifeler, tâyin usulleri ve zat işlerine ait 
hükümler 

Birinci bölüm 

Merkez ve vilâyetler teşkilâtı ve vazifeler 

Teşkilât 

MADDE 1. — Adliye encümeninin birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vazifeler 

Merkezdeki vazifeler 

MADDE 2. — Başhukuk müşavirliği ve Mu
hakemat umum müdürlüğü, hususi kanunlarla 
Hazine Hukuk müşavirliğine verilmiş olan iş
lerden başka; 

A) Vekâlet makamından veya vekâlet dai
relerinden sorulacak işlerin hukuki icapları hak
kında mütalâa vermek; 

B) Hazinece akdolunacak mukavele proje
lerini hazırlamak veya alâkalı dairelerle diğer 
vekâletlerden gönderilen mukavele projeleri 
üzerinde tetkikler yaparak mütalâa beyan et
mek; 

C> Vekâletlere ve umumî muvazene içicide
ki dairelere ait her türlü hukuk ve ceza dâvala-

riyle icra işlerini ait olduğu makam ve merci
lerde ikame, takip ve müdafaa ettirmek; 

D) Hazineyi ilgilendiren idarî dâvalara ait 
olmak üzere diğer vekâletlerle umumî muvazene 
içindeki dairelerin hazırlayıp gönderecekleri 

( S. Sayısı : 52 ) 



İTÜ. I Ad. E. 

tedbirleri almak; 
D) Hazineyi ilgilendiren idari dâvalara ait 

olmak üzere diğer vekâletlerle umumî muvaze
ne içindeki dairelerin hazırlayıp gönderecekleri 
müdafaanameleri inceliyerek veya o işlerle va
zifeli vekâlet dairelerine göndererek bunların 
malî hükümlere uygun olarak hazırlanmalarını 
temin etmek ve bu davaların duruşmalarında bu 
vekâlet ve daireleri; hukuk müşavirleri, Müşa
vir avukat veya Hazine avukatları marifetiyle 
Devlet Şûrasında temsil ettirmek; 

E) Adli ve idari kaza mercilerinden, ha
kemlerden, icra daireleriyle noterler tarafından 
vekâlete veya vekâlet dairelerine yapılacak teb
liğleri vekâlet veya bu daireler namma kabul 
ederek cevaplarını hazırlamak veya hukuki icap
ları hakkında alâkalı dairelere gerekli tebliğleri 
yapmak; 

F) Merkez ve vilâyetler dâva ve icra işle
rini, Hukuk müşavirleri veya müşavir avukat
lar marifetiyle teftiş ve murakabe ettirmekle 
mükelleftir. 

Mütalâa ve muhakeme servislerine ait vazi
felerin ayrılması ve bu vazifelerin görülmesi 
tarzı bir talimatname ile tâyin olunur. 

B) Vilâyetlerde 

MADDE 2. — Vilâyet muhakemat müdürleri: 
A) Defterdarlıktan ve Vilâyet idare şube

lerinden sorulacak işlerin hukuki icapları hak
kında mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait hertürlü adli ve idari dâ
valarla umumî muvazene içindeki dairelere ait 
adli dâvaların ve bütün icra işlerinin ait olduğu 
makam ve mercilerde son dereceye kadar takip 
ve müdafaasını yaptırmak; 

C) Hususi kanunlarında ayrıca tebliğ mercii 
gösterilmemiş olan Hazineye ait tebliğleri (adli 
ve idari kaza mercileri, hakemler, icra daire
leri ve noterler tarafından yapılacak tebliğler) 
kabul ederek vazifeli dairelere vermek ve ica
bına göre cevaplarını hazırlamak ve muame
leleri hakkmda gerekli tebliğleri yapmak; 

D) Vilâyete bağlı kazalardaki dâva ve icra 
işlerini gözetliyerek bu kazaların işlerini en az 
senede bir defa kendisi teftiş etmek veya muc\r 
yinleri veya vilâyet müşavir avukat ve avukat-

olarak hazırlanmalarını temin etmek ve bu dâ
vaların duruşmalarında bu vekâlet ve daireleri 
hukuk müşavirleri, müşavir avukat veya Ha
zine avukatları marifetiyle Devlet şûrasında tem
sil ettirmek; 

E) Adli ve idarî kaza mercilerindeıı, ha
kemlerden, icra daireleriyle noterler tarafından 
vekâlete veya vekâlet dairelerine yapılacak teb
liğlerin vekâlet veya bu daireler namına kabul 
ederek cevaplarını hazırlamak veya hukuki 
icapları hakkında alâkalı dairelere gerekli teb
liğleri yapmak; 

F) Müşavirliğe bağlı merkez ve vilâyetler 
teşkilâtının faaliyetlerini hukuk müşavirleri 
veya müşavir avukatlar marifetiyle teftiş veya 
murakabe ettirmek; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 

Vilâyetler deki vazifeler 
MADDE 3. — Vilâyet muhakemat müdür

leri : 
A) Defterdarlıktan ve vilâyet idare şube

lerinden sorulan işlerin hukuki icapları hakm-
da mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait her türlü dâvalarla umu
mî muvazene içindeki dairelere ait hukuk ve 
ceza dâvalarının ve bütün icra işlerinin ait ol
duğa makam ve mercilerde takip ve müdafaa
sını ettirmek; 

C) Hususi kanunlarında ayrıca tebliğ mer
cii gösterilmemiş olan Hazineye ait adli ve ida
ri kaza mercileri hakemler, icra daireleri ve no
terler tarafından yapılacak tebliğleri kabul ede
rek vazifeli dairelere vermek ve icabına göre 
cevaplarını hazırlamak ve muameleleri hakkm
da gerekli tebliğleri yapmak; 

D) Vilâyete bağlı kazalardaki işleri sene
de enaz bir defa teftiş etmek veya muavinleri, 
vilâyet müşavir avukat veya avukatları mari-
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Vilâyetlerdeki vazifeler 

MADDE 3. — Adliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

müdafaanamelerin malî hükümlere uygun ola
rak hazırlanmalarını temin etmek ve bu dâvala
rın duruşmalarında bu vekâlet ve daireleri; hu
kuk müşavirleri, müşavir avukat veya Hazine 
avukatları marifetiyle Devlet şûrasında temsil 
ettirmek; 

E) Adli ve idarî kaza mercilerinden, ha
kemlerden, icra daireleriyle noterler tarafından 
vekâlete veya vekâlet dairelerine yapılacak teb
liğleri vekâlet veya bu daireler namına kabul 
ederek cevaplarını ha'zrrlamak veya hukuki 
icapları hakkmda alâkalı dairelere gerekli teb
liğleri yapmak; 

P) Müşavirliğe bağlı merkez ve vilâyetler 
teşkilâtmm faaliyetlerini hukuk müşavirleri ve
ya müşavir avukatlar marifetiyle teftiş veya 
murakabe ettirmek vazifelerimle mükelleftir. 

Vilâyetlerdeki vazifeler 

MADDE 3. — Adliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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larmdan biri marifetiyle teftiş ettirmek ve ha
zırlayacakları raporları vekâlete göndermek va
zifelerimle mükelleftirler. 

C) Bölge muhakemat müdürlüklerinde 

MADDE 3. — Bir kaç vilâyete ait dâva ve 
icra işlerinin tanzim, takip ve murakabesini, bu 
vilâyetlerden birinde teşkil olunacak Bölge mu
hakemat müdürlüğüne gördürmeğe Maliye ve
kili salahiyetlidir. 

Bölge muhakemat müdürleri ikinci maddede 
yazılı vazifelerle mükellef olup bu vazifelerin 
ifası tarzı vekillikçe yapılacak bir talimatname 
ile tâyin olunur. 

Vazifelerin ayrûmast 

MADDE 4. — Merkezde hukuk müşavirle
riyle merkez muhakemat müdürü, Müşavir avu
kat ve avukatlar, yardımcı ve namzet avukat
lar baş hukuk müşavirliğine, vilâyetlerde muha
kemat müdürlüklerine ve teşkilât olmıyan yer
lerde Defterdarlıklara, kaza hazine avukatları 
malmüdürlüklerine bağlı olup büro hizmetlerine 
ve mütalâa ve muhakeme servislerine ayrılma
ları ve vazifelerin ifası usulleri bu makamlarca 
veya doğrudan doğruya vekâletçe tâyin olunur. 

İkinci bölüm 

Tâyin, terfi ve mezuniyet 

Merkez memurlarının tâyin usulleri 

MADDE 5. — Merkez teşkilât kadroların
da yazılı memuriyetlerlen baş hukuk müşaviri 
ve muhakemat umum müdürü, Maliye vekâleti
nin teklifi ve hukuk müşavirleriyle birinci sınıf 
müşavir avukatlar baş hukuk müşavirlerinin 
inhası ve vekâletin teklifi üzerine kararname 
ile, diğerleri baş hukuku müşavirinin inhası ile 
doğrudan doğruya vekâletçe tâyin ve baş hu
kuk müşaviriyle hukuk müşavirlerinin ve mü
şavir avukatların tâyin ve terfilerinde 3656 nu
maralı kanunun altıncı maddesi hükümleri tat
bik olunur. 

Ad. E. 

fetiyle teftiş ettirmek ve hazırlryacakları rapor
ları vekâlete göndermek; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 

Bölge muhakemat müdürleri 

MADDE 4. — Dâva ve icra işleri bir muha
kemat müdürlüğü tesisini icabettirecek kadar 
fazla olmıyan bir kaç vilâyete ait işler bu vi
lâyetlerden birinde teşkil olunacak bölge mu
hakemat müdürlüğüne bağlanabilir. Bölge mu
hakemat müdürleri üçüncü maddede ve bu ka
nunun diğer maddelerinde yazılı vazifeleri gör
mekle mükelleftir. 

Vazifelerin ayrılması 
MADDE 5. — Hukuk müşavirleriyle merkez 

muhakemat müdürü, müşavir avukat ve avu
katlar, yardımcı ve namzet avukatlar merkez
de Başhukuk müşavirliğine, vilâyetlerde mu
hakemat müdürlüklerine ve teşkilât olmıyan 
yerlerde defterdarlıklara kaza Hazine avukat
ları, malmüdürlüklerine bağlıdırlar. 

İkinci bölüm 

Tâyin,, terfi ve mezuniyet 

Merkez memurlarının tâyin usulleri 

MADDE 6. — Merkez teşkilâtı kadroların
da yazılı memuriyetlerden Başhukuk müşaviri 
ve muhakemat umum müdürü, Maliye vekili
nin teklifi; ve hukuk müşavirleriyle merkez 
muhakemat müdürü ve birinci sınıf müşavir 
avukatlar Başhukuk müşavirlerinin inhası ve 
vekâletin teklifi üzerine kararname ile, diğer
leri Başhukuk müşavirinin inhası ile doğru
dan doğruya vekâletçe tâyin olunurlar. Baş
hukuk müşaviriyle merkez muhakemat müdü
rünün, hukuk müşavirlerinin ve müşavir avu
katların tâyin ve terfilerinde 3656 numaralı ka
nunun altmcı maddesi hükümleri tatbik olunur. 
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Bölge muhakemat müdürleri ve vazifeleri 

MADDE 4. — Adliye encümeninin dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vazifelerin ayrılması 

MADDE 5. — Adliye encümeninin beşinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

îkinci bölüm 

Tâyin, terfi ve mezuniyet 

Merkez memurlarının tâyin usulleri 

MADDE 6. — Adliye encümeninin altıncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

Bölge muhakemat müdürleri ve vazifeleri 

MADDE 4. — Dâva ve icra işleri bir muha
kemat müdürlüğü tesisini icabettirecek kadar 
fazla olmıyan bir kaç vilâyete ait işler bu vilâ
yetlerden birinde teşkil olunacak bölge muha
kemat müdürlüğüne bağlanabilir. 

Vazifelerin ayrılması 

MADDE 5. — Hukuk müşavirleriyle muha
kemat müdürleri ve merkezde müşavir avukat 
ve avukatlar, yardımcı ve namzet avukatlar Baş-
hukuk müşavirliğine, vilâyetlerde muhakemat 
müdürlüklerine ve teşkilât olmıyan yerlerde 
defterdarlıklara, kaza Hazine avukatları mal-
müdürlüklerine bağlıdırlar. 

İkinci bölüm 

Tâyin, terfi ve mezuniyet 

Merkez memurlarının tâyin usulleri 

MADDE 6. — Adliye encümeninin altmcı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Vilâyet memurlarının tâyini usulleri 

MADDE 6. — Vilâyetler teşkilât kadroların
da yazılı memuriyetlerden birinci sınıf muha-
kemat müdürleriyle birinci smıf müşavir avu
katlar baş hukuk müşavirinin inhası ve vekâ
letin teklifi üzerine kararname ile ve diğer mu-
hakemat müdürleriyle muavinleri, Müşavir avu
kat ve Hazine avukatlan ve yardımcı avukat
lar baş hukuk müşavirinin inhasiyle vekâletçe 
tâyin olunur. 

Muhakemat müdürleriyle müşavir avukatların 
tâyin ve terfileri 3656 numaralı kanunun altıncı 
maddesi hükümlerine ve diğerleri umumî hü
kümlere tabidir. II nci madde hükmü mahfuz
dur. 

Hazine avukat namzetliğine alınma şartları 

MADDE 7. — Hazine avukat namzetleri 
Türk Hukuk fakültesi veya mektebi mezunları 
veya yabancı bir memleket hukuk fakültesin
den, yahut Siyasal bilgiler okulundan mezun 
olup da noksan kalan derslerden Hukuk fakül
tesinde imtihan vererek tasdikname almış olan
lar arasında müsabaka ile seçilir ve bu mak
satla her sene Hazine avukat namzetliğine alına
cakların sayısı ve imtihan şartları ilân ve açıla
cak müsabakalarda muvaffak olanlar Hazine 
avukat namzetliğine tâyin olunur. 

Avukat namzetlerinin yardımcı avukatlık 
için yetiştirilmeleri ve çalışma tarzları vekâlet
çe hazırlanacak talimatnamede gösterilir. 

Hazine yardımcı avukatlığına tâyin şartları 

MADDE 8. — Namzetlikten Hazine yardımcı 
avukatlığına terfi için ayrıca imtihan geçirmek 
şarttır. 

Yardımcı avukat imtihanları Muhakemat u-
mum müdürü, Merkez muhakemat müdürü, bir 
Müşavir avukat ve Adliye vekâletince seçilecek 
bir Temyiz ve bir asliye hâkiminden mürekkep 
beş kişilik bir heyet tarafndan yapılır. 

Namzetlikte iki yıl hizmet gördükten sonra 
yukarda yazılı heyet huzurunda imtihan vererek 
muvaffak olanların derece sırasiyle münhal kad
rolara yardımcı avukat olarak terfileri yapılır 
ve terfi edenlere kadfo maaşları tam olarak 
verilir. İmtihanda muvaffak oldukları halde im-

(S . Saj 

Ad. E. 
Vilâyet memurlarının tâyini usulleri 

MADDE 7. — Vilâyetler teşkilâtı kadroların
da yazılı memuriyetlerden birinci smıf muhake
mat müdürleri, başhukuk müşavirinin inhası ve 
vekâletin teklifi üzerine kararname ile ve diğer 
muhakemat müdürleriyle muavinleri, müşavir 
avukat ve Hazine avukatları ve yardımcı avu
katlar Başhukuk müşavirinin inhasiyle vekâlet
çe tâyin olunurlar. 

Muhakemat müdürleriyle müşavir avukatla
rın tâyin ve terfileri 3656 numaralı kanunun al
tıncı maddesi hükümlerine ve diğerleri umumî 
hükümlere tabidir. Bu kanunun 13 ncü maddesi 
hükmü mahfuzdur. 

Hazine avukat namzetliğine alınma şartları 
MADDE 8. — Hazine avukat namzetleri Türk 

Hukuk fakültesi veya mektebi mezunları veya 
yabancı bir memleket hukuk fakültesinden, 
yahut Siyasal bilgiler okulundan mezun olupta 
noksan kalan derslerden Hukuk fakültesinde imj-
tihan vererek tasdikname almış olanlar ara
sında müsabaka ile seçilirler. Bu maksatla her 
sene Hazine avukat namzetliğine alınacakların 
sayısı ve imtihan şartları ilân ve açılacak müsa
bakalarda muvaffak olanlar Hazine avukat nam
zetliğine tâyin olunur. 

Hazine yardımcı avukatlığına tâyin şartları 
MADDE 9. — îki yıl namzetlikte çalışanlar 

avukatlık imtihanlarına girmeğe mecburdurlar. 
Mazeretsiz olarak imtihana girmiyenlerin 

namzetlik kayıtları silinerek vazifelerine son 
verilir. Bunların başka vazifelere nakil ve tah
villeri caizdir. 

Usulü dairesinde tevsik olunan mazeretleri 
sebebiyle imtihana girmiyenlerin namzetlikleri 
altı ay daha uzatılabilir. Bu müddet geçtiği hal
de mazeretleri devam edenler başka vazifelere 
naklolunur. İmtihanda muvaffak olamıyanlarm 
altı ay daha vazifelerine devam etmelerine mü
saade olunabilir. Bu müddetin hitamında yapı
lacak ikinci imtihanda dahi muvaffak olamryan). 
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Vilâyet memurlarının tâyini usulleri 

MADDE 7. — Adliye encümeninin yedinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hazine avukat namzetliğine alınma şartları 

MADDE 8. — Adliye encümeninin sekizinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hazine yardımcı avukatlığına tâyin şartları 

MADDE 9. — Adliye encümeninin dokuzun
cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 
Vilâyet memurlarının tâyin usulleri 

MADDE 7. — Vilâyetler teşkilât kadrola
rında yazılı memuriyetlerden birinci sınıf muha
kemat müdürleri Başhukuk müşavirinin inhası 
ve vekâletin teklifi üzerine kararname ile ve di
ğer muhakemat müdürleriyle muavinleri, müşa
vir avukat ve Hazine avukatları ve yardımcı 
avukatlar Başhukuk müşavirinin inhasiyle ve
kâletçe tâyin olunur. 

Muhakemat müdürleriyle müşavir avukatla
rın tâyin ve terfileri 3656 numaralı kanunun 6 
ncı maddesi hükümlerine tabidir. 

Hazine avukat namzetliğine alınma şartları 

MADDE 8. — Adliye encümeninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hazine yardımcı avukatlığına tâyin şartları 

MADDE 9. — İki yıl namzetlikte çalışanlar 
avukatlık imtihanlarına girmeğe mecburdurlar. 

Mazeretsiz olarak imtihana girmiyenlerin 
namzetlik kayıtlan silinerek vazifelerine son 
verilir. 

Usulü dairesinde tevsik olunan mazeretleri 
sebebiyle imtihana girmiyenlerin namzetlikleri 
altı ay daha uzatılabilir. 

Bu müddet geçtiği halde mazeretleri devam 
edenler başka vazifelere naklolunur. İmtihanda 
muvaffak olamayanların atlı ay daha vazifele
rine devam etmelerine müsaade olunabilir. Bu 
müddetin hitamında yapılacak ikinci imtihan
da dahi muvaffak olamayanların namzetlik 
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tihan derelesi itibariyle sona kalmış ve münhal 
kadro olmaması sebebiyle terfileri yaplmamış 
olanlara, ilk münhallere tâyinleri yapılmak üze
re yardımcı avukat unvanı verilir. Bunların 
imtihandan sonra namzetlik kadrosunda çalış
tıkları müddetçe geçen hizmetleri yardmcı avu
katlıkta geçmiş sayılır. 

Namzetlikte dört sene çalıştıkları halda im
tihanlara girmeyenlerin veya imtihanda muvaf
fak olamıyanlarm namzetlik kayıtlan silinerek 
vazifelerine son verilir. Başka vazifelere nakil 
ve tâyinleri caizdir. 

imtihanda muvaffak olmıyan namzet altı ay 
geçmedikçe yeniden imtihana giremez ve ikinci
sinde dahi muvaffak olamadığı takdirde bir da
ha imtihana kabul olunmaz, imtihanların nasıl 
ve hangi mevzular üzerinden yapılacağı, ka
zanma şartları hazırlanacak talimatta gösterilir. 

Namzetliğin Hazine avukatlığı stajına sayılması 

MADDE 9. — imtihanda kazanarak yardım
cı avukatlığa terfi etmiş veya bu unva
nı almış olanlar namzetlikte geçirdikleri 
iki senelik hizmetle Hazine avukatlığı için. 
lâzım olan stajı yapmış sayılırlar. An
cak Hazine avukatlığı için lâzım olan stajı bu 
suretle yapmış olmak, hizmetten ayrılanlara 
serbest avukatlık yapabilmek için ruhsatname 
almak hakkını vermez. Hizmetten ayrlanlarm 
avukatlık ruhsatnamesi alabilmeleri, mahkeme
lerde yapılması icabeden bakiye staj müddeti
ni Avukatlık kanununun umumî hükümleri da
iresinde tamamlamalarına bağlıdır. 

Namzetlikte ve yardımcı avukatlıkta geçen hiz
metin avukatlık stajına sayılması 

MADDE 10. — Hazine avukatlığı için lâzım 
olan stajı avukat namzetliğinde yapmış olmakla 
beraber dört sene Hazine yardımcı avukatlığın
da bulunmuş olanlar, ayrıca mahkemelerde staj 
yapmağa mecbur olmaksızın avukatlık ruhsat
namesi almak hakkını kazanmış olurlar. 

Ad. E. : 

larm namzetlik kayıtları silinir. 
İkinci ve üçüncü fıkraya tevfikan namzetlik 

kayıtları silinenlerin başka vazifelerde istihdam
ları caizdir. 

Yardımcı avukatlar ! 

MADDE 10. — tki yıl namzetlikte çalıştık
tan sonra Avukatlık kanununa tevfikan Adliye 
vekâletince yapılacak imtihanlarda muvaffak 
olanlar derece sırası itibariyle münhal Hazine 
yardımcı avukatlıklarına terfi ettirilir ve terfi 
edenlere kadro maaşları tam olarak verilir. 

Derece sırası itibariyle münhal Hazine yar
dımcı avukatlığına terfi ettirilememiş olanlara, 
ilk münhallere tâyinleri yapılmak üzere, yar
dımcı avukat unvanı verilir. Bunlarm imtihan
lardan sonra namzetlik kadrolarında çalıştıkları 
müddet zarfında geçen hizmetleri yardımcı avu
katlıkta geçmiş sayılır. 

Hazine avukat namzetlerinin imtihan zaman
ları Maliye ve Adliye vekillikleri arasmda karar
laştırılır. 

Mecburi hizmet 

MADDE 11. — Avukatlık stajını Hazine avu
kat namzetliğinde geçirmiş olanlar namzetlikte 
geçen müddet hariç olmak üzere dört yıl hizmet 
etmeğe mecburdurlar. 

Ruhsatnameler ancak mecburi hizmetin ik
malinden sonra verilir. 
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Yardımcı avukatlar 

MADDE 10. — Adliye encümeninin onuncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mecburi hizmet 
MADDE 11. — Adliye encümeninin on birin

ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

kayıtalrı silinir. Bu madde mucibince namzet
lik kayıtları silinenlerin başka vazifelerde is
tihdamları caizdir. 

Yardımcı avukatlar 

MADDE 10. — îki yıl namzetlikte çalıştık
tan sonra Avukatlık kanununa tevfikan Adliye 
vekâletince yapılacak imtihanlarda muvaffak 
olanlar derece sırası itibariyel münhal Hazine 
yardımcı avukatlıklarına terfi ettirilir. 

Derece sırası itibariyle münhal Hazine yar
dımcı avukatlığına terfi ettirilememiş olanlara 
ilk münhallere tâyinleri yapılmak üzere, yar
dımcı avukat unvanı verilir. Bunların imtihan
lardan sonra namzetlik kadrolarında çalıştık
ları müddet zarfında geçen hizmetleri yardımcı 
avukatlıkta geçmiş sayılır. 

Hazine avukat namzetlerinin imtihan za
manlan Maliye ve Adliye vekilleri arasında ka
rarlaştırılır. 

Mecburi hizmet 

MADDE 11. — Adliye encümeninin on bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İM senede terfi 

MADDE 11. — Yardımcı avukatlık, Hazine 
avukatlığı ve müşavir avukatlık ayrı birer züm
re olup yüksek bilgi ve muvaffakiyet gösteren
lerin her zümrede bir defaya masus olmak üze
re iki senede terfileri caizdir. Terfi edenlere 
kadro maaşları tam olarak verilir. 

Avukatların izinleri 

MADDE 12. — Avukat adedi birden fazla 
olan yerlerde Hazine avukatları mahkemelerin 
umumî tatili devam ettiği müddetçe izinli sa
yılırlar. Bu hüküm, müşavirlerle müşavir avu
kat, yardımcı ve namzet avukatlara ve muha-
kemat müdürlerine şâmil değildir. Mezuniyetin 
tatbik olunacağı yerleri ve bu yerlerde tatil 
zamanında mühim ve acele işlerin nasıl görü
leceği ve hangi avukatların nöbetçi kalacakları 
vekillikçe tâyin olunur. Umumî tatilden fayda-
lanamıyan avukata senede bir ay izin verilir. 
Hastalık sebebiyle verilecek izinlerle diğer me
murların izinleri memurin kanununun umumî 
hükümlerine tabidir. 

(S. 

Tazminat 
MADDE 12. — Avukatlık imtihanına ghi 

mediklerinden veya girip de muvaffak olamdık-
larmdan dolayı namzetlik kayıtları silinenlerle 
inzibati takibat neticesinde cezaen vazifelerine 

son verilenlerden namzetlikte aldıkları maaşla
rın tamamı ve imtihanlarda muvaffak oldukları 
halde mecburi hizmetlerini tamamlamadan va
zifelerinden ayrılanlardan namzetlikte çalıştık
ları müddetçe almış oldukları aylıklar yüzde 
elli fazlasiyle ve ayrıca hükme hacet kalmak
sızın Tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
olunur. Geçen hizmet seneleri için bu borçtan 
bir şey indirilemez. 

Bu kanunun yüklediği mecburiyetler için 
namzetlerden aynca taahhütname alınmaz. 

İki senede terfi 

MADDE 13. — Yardımcı avukatlık, Hazine 
avukatlığı ve müşavir avukatlık ayn sınıflar
dır. Yüksek bilgi ve muvaffakiyet gösterenle
rin her sınıfta bir defaya mahsus olmak üzere 
iki senede terfileri caizdir. Terfi edenlere kad
ro maaşları tam olarak verilir. 

Avukatların izinleri 

MADDE 14. — Avukat adedi birden fazla 
oTan yerlerde Hazine avukatları mahkemelerin 
umumî tatili devam ettiği müddetçe izinli sayı
lırlar. Bu hüküm, müşavirlerle müşavir avukat, 
yardımcı ve namzet avukatlara ve Muhakemat 
müdürlerine şâmil değildir. Mezuniyetin tatbik 
olunacağı yerleri ve bu yerlerde tatil zamanında 
mühim ve acele işlerin nasıl görüleceği ve hangi 
avukatların nöbetçi kalacakları vekillikçe tâyin 
olunur, umumî tatilden faydalanamıyan avu
kata senede bir ay izin verilir. Hastalık sebebiy
le verilecek izinlerle diğer memurların izinleri 
Memurin kanununun umumî hükümlerine tâbi
dir. 
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Tazminat 

MADDE 12. — Adliye encümeninin on ikin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İki senede terfi 

MADDE 13. — Yardımcı avukatlık, Hazine 
avukatlığı ve müşavir avukatlık ayrı sınıflar
dır. Mesliki bilgi ve muvaffakiyet gösterenlerin 
her sınıfta bir defaya mahsus olmak üzere iki 
senede terfileri caizdir. Terfi edenlere kadro 
maaşları tam olarak verilir. 

Avukatların izinleri 

MADDE 14. — Hükümetin teklifi ve Adliye 
encümeninin on dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Tazminat 

MADDE 12. — Adliye encümeninin on ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İki senede terfi 

MADDE 13. — Maliye encümeninin on üçün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Avukatların izinleri 

MADDE 14. — Adliye encümeninin on dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Üçüncü bölüm 

İnzibati cezalar 

MADDE 13. — Hazine avukat namzetleriyle 
yardımcı avukatlar ve Hazine avukatları hak
kında Memurin kanununda yazılı inzibati ceza
lardan herhangi biri, memurin kanunundaki 
tertibe bakılmaksızın, tatbik olunabilir. Lüzum 
ve zaruret halinde vazifelerine de son verilebi
lir. Bu hüküm, büro hizmetlerinde çalıştırılan
lar hakkında bu hizmetlerde bulundukları müd
detçe tatbik olunmaz. Memuriyetten ihraç ce
zasının tatbiki Memurin kanununun hükümleri
ne tabidir. 

Diğer memurlarla müşavirler, müşavir avu
katlar ve muhakemat müdürleri hakkında Me
murin kanununun inzibati cezalara ait umumî 
hükümleri tatbik olunur. 

Cezaların tatbik şekli 

MADDE 14. — Avukat namzetleriyle yar
dımcı avukatlar ve avukatlar hakkındaki inzi
batı cezalar Muhakemat umum müdürünün 
teklifi üzerine Vekillikçe tatbik olunur. Bu ka
rarlar katî olup kazai hiç bir murakabeye tabi 
değildir. 

Vazifelerine son verilenlerin Hazine avukat
lığından başka hizmetlerde kullanılmaları caiz
dir. 

Memurin muhakemat kanununun tatbiki 

MADDE 15. — Vazifelerine mütaallik suç
lardan dolayı maaşlı ve ücretli avukatlar hak
kında Memurin muhakemat kanunu tatbik olu
nur. 

Yasaklar 

MADDE 16. — İstifa suretiyle veya cezalı 
olarak vazifelerinden ayrılan hukuk müşavirle-
riyle müşavir avukat, avukat ve yardımcı avu
katlar ve muhakemat müdürleri vazifelerinden 
ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl geçmedik
çe Devlet idareleri (Hususi idareler ve beledi-

Ad. E. 

Üçüncü bölüm 

İnzibati cezalar 

MADDE 15. — Hükümetin on üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Üçüncü bölüm 

inzibati cezalar 

MADDE 15. — Hükümetin teklifi ve Adliye 
encümeninin on besinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir, 

Cezaların tatbik şekli 

MADDE 16. — Avukat namzetleriyle yar
dımcı avukatlar ve avukatlar hakkındaki inzi
bati cezalar Muhakemat umum müdürünün tek
lifi üzerine vekillikçe tatbik olunur. Bu karar
lar katî olup kazai hiç bir murakabeye tabi de
ğildir. 

Vazifelerine son verilenlerin Hazine avukat
lığından başka Devlet hizmet ve memuriyetle
rinde kullanılmaları caizdir. 

Memurin muhakemat kanununun tatbiki 

MADDE 17. — Hükümetin teklifi ve Adliye 
encümeninin on yedinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yasaklar 

MADDE 18. — Hükümetin teklifi ve Adli
ye encümeninin on sekizinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

B. S. 

Üçüncü bölüm 

İnzibati cezalar 

MADDE 15. — Adliye encümeninin on be
şinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cezaların tatbik şekli 

MADDE 16. — Avukat namzedleriyle yar
dımcı avukatlar ve avukatlar hakkındaki inzi
bati cezalar Baş hukuk müşaviri ve, Muhake
mat umum müdürünün reisliği altında Hukuk 
müşavirleri ve merkez Muhakemat müdürü ile 
bir müşavir avukattan teşkil olunacak komis
yon kararı üzerine vekillikçe tatbik olunur. Bu 
kararlar katî olup kazai hiç bir murakabeye 
tabi değildir. 

Vazifelerine son verilenlerin Hazine avukat
lığından başka Devlet hizmet ve memuriyetle
rinde kullanılmaları caizdir. 

Memurin Muhakemat kanununun tatbiki 

MADDE 17. — Adliye encümeninin on ye
dinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yasaklar 

MADDE 18. — Adliye encümeninin on se
kizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 52 ) 



— 1 6 -
WL 

yeler dahil) ve sermayesinin en az yarısı Dev
lete ait müessese ve teşekküller aleyhine dâva 
kabul ve iş takip etmekten ve rey vermekten ve 
istişare kabul etmekten memnudurlar. Dâva 
kabul edenlerle ortak da olamazlar. Bu ya
sağa karşı hareketi görülenler hakkında Türk 
Ceza kanununun 240 ncı maddesi tatbik olun
makla beraber bu gibiler bir daha Hazine hiz
metlerinde kullanılmazlar. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Dâva ve icra işlerinin takip ve müdafaası 

Birinci bölüm 

Adli ve idarî dâvalarda temsil 

Adli mercüerde temsil 

MADDE 17. — Umumî muvasene içindeki 
dairele-ne ait adli dâvalarda ve her türlü icra 
takiplerinde bu daireleri mahkemeler, hakemler, 
icra daireleri ve dâva ve icra işleriyle alâka
lı sair merciler ne^dinde temsil vazifesi Ma
liye vekaletime bağlı Hazine avukat ve yardımcı 
avukatları tarafından görülür. 

Hukuk müşavirleriyle müşavir avukatlar ve 
muhakemat müdürleri dahi bu salâhiyeti kulla
nabilirler. 

Hazine avukatı bulunmıyan yerlerdeki dâva 
ve icra işlerinde bu daireler kendi müdür veya 
memurları tarafından temsil olunur. 

Temsü sfd&kiyvUmn TcuUarvdmast tarzı 

MADDE 18. — Dâva ve icra işlerinde temsü 
salâhiyetini haiz bulunanların bir listesi Mer
kezde Muhakemat umum müdürlüğünce ve vi
lâyetlerle kazalarda muhakemat müdürleri ve 
olmıyan yerlerde Deftepta ve malmüdürleri ta
rafından o yerin Cumhuriyet müddeiumumisine 
verilir. Bu listelerin birer nüshası Müddaiumu-
miliklerce mahkemelere ve icra dairelerine gön
derilir. 

Temyiz mahkemesi ile Devlet Şûrasındaki 
duruşmalarda temsil salahiyetini kullanacakla-

Ad.il . 

ÎKtNCÎ KISIM 

Dâva ve icar işlerinin takip ve müdafaası 

Birinci bölüm 

Hukuk ve ceza dâvalariyle idari dâvalarda 
temsil 

Adli mercilerde temsil 

MADDE 1& — Umumî muvazene içindeki 
dairelere ait hukuk ve cem dâvalarında ve her 
türlü İGra takiplerinde bu daireleri mahkeme
ler} hakemler, icra daireleri ve dâva ve icra 
işleriyle alâkalı sair merciler nezdinde temsil 
vazifesi Maliye vekâletine bağlı Hazine avu
kat ve yardımıa avukatları tarafından görülür. 

Hukuk müşavirleriyle müşavir avukatlar 
ve muhakemat müdürleri dahi bu salâhiyeti kul
lanabilirler. 

Hazine avukatı bulunmryan yerlerdeki dâ
va ve icra işlerinde bu daireler âmirleri tara
fından temsil olunur. 

MADDE 20. — Hükümetin 18 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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ÎKÎNCÎ KISIM 

Dâva ve icra işlerinin takip ve müdafaası 

Birinci bölüm 

Adli ve idarî dâvalarda temsil 

Adli mercilerde temsil 

MADDE 19. — Adliye encümeninin on do
kuzuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tems.il salâhiyetinin hullanıbnaso, iûaM 

MADDE 20. — Hükümettin teklifi Adliye 
encümeninin yirminci maddesi aynen kabul 

R E . 

İKÎNCÎ KISIM 

Dâva v& icra işlerinin takip ve müdafaası 

B&aıtci bölüm 

Adli ve idarî dâvalarda temsil 

Adli mercilerde temsü 

MADf>E 10. — Adliye encHimeninin o» ( 
kuznoeumaddesi aynen kabul edilmiştir. 

Temsü salâhiyetinin kullanılmasa tarm. 

MADDE 20 — Adliye encümeninin yirmioi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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rın isimleri ayrıca Temyiz mahkemesi Başmüd-
deiumumiliğine ve Devlet Şûrası umumî kâ
tipliğine bildirilir. 

Listelerde isimleri yasalı olanlar ve bütün 
müşavir avukatlar ve Devlet dairelerini mahke
meler, hakemler ve icra daireleriyle sair kaza 
mercileri nezdinde temsile salahiyetli Hukuk 
müşavirleri ve muhakemat müdürleri Baroya 
kaydedilmeksizin ve vekâletname göstermeğe 
lüzum olmaksızın temsil salâhiyetini kullanır
lar. Temsil salâhiyeti sona erenlerin isimleri 
yukarıda yazdı mercilere derhal bildirilir., 

Temsil salâhiyetinin şümulü 

MADDE 19. — Merkez teşkilâtında temsil 
salâhiyetini haiz bulunanların bu salâhiyetleri 
merkez ve vilâyetlerle mülhakata ait bütün dâ
va ve icra takiplerine şâmil, vilâyetlerdeM mu
hakemat müdürleriyle müşavir avukat, avukat 
ve yardımcı avukatların salâhiyetleri vilâyet 
merkez ve mülhakatına ve kaza avukatlarının 
salâhiyetleri yalnız kaza ve teşkilât olan. nahi-
yelerdeM işlere münhasırdır. Temsil salâhiyeti 
mahdut olanlara diğer vilâyet ve kazalardaki 
işlerin takip ve müdafaasına memur edilme
leri halinde vekillikçe ayrıca salâhiyetname 
verilir. Bu salâhiyetnamelerin mahkeme ve ic
ra dairelerine verilmesi mecburidir. Ankara'dan 
başka diğer vilâyet ve kaza avukatlarının Tem
yiz mahkemesi ve Devlet Şûrası nezdinde temsil 
salâhiyetini kullanabilmeleri vekillikçe kendile
rine ayrıca salâhiyet verilmiş olmasına bağlıdır. 

Devlet dairelerinin daire âmirleri veya serbest 
Avukatlar tarafından temsili 

MADDE 20. — Hazine avukatı bulunmıyan 
yerlerde daire müdür ve memurları temsil salâ
hiyetlerini, sıfatlarım söylemek ve icabında hü
viyetlerini tevsik etmek suretiyle kullanırlar. 
Devlet dairelerinin serbest bir avukat tara

fından temsili Avukatlık kanunu ile Hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun umumî hükümlerine 
tabidir. 

Ad. 1. 

MADDE 21. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
si aynen kabul edilmiştir. 

"Devlet dairelerinin daire âmirleri veya serbest 
avukatlar tarafından temsili 

MADDE 22. — Hazine avukatı bulunmıyan 
yerlerde daire âmirleri temsil salâhiyetlerini, 
sıfatlarını söylemek ve icabmda hüviyetlerini 
tevsik etmek suretiyle kullanırlar. Devlet dai
relerinin serbest bir avukat tarafından temsili 
avukatlık kanunu ile hukuk usulü muhakeme
leri kanununun umumî hükümlerine tabidir. 
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Temsil salâhiyetinin şümulü 

MADDE 21. — Hükümetin teklifi ve Adliye 
encümeninin yirmi birinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet dairelerinin daire âmirleri veya ser
best avukatlar tarafından temsili 

MADDE 22. — Adliye encümeninin yirmi 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. 1. 

TemsÜ salâhiyetinin şümulü 

MADDE 21. — Adliye encümeninin yirmi 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet dairelerinin daire âmirleri veya ser
best avukatlar tarafından temsili 

MADDE 22. — Adliye encümeninin yirmi 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İdarî dâvalarda temsil 

MADDE 21. — İdarî dâvaların açılması, ida
reler aleyhine açılan bu nevi dâvaların takip ve 
müdafaası daire âmirlerine veya bu dairelerin 
bağlı bulundukları vekâletler hukuk müşavir
lerine ait olup Devlet şûrasındaki duruşmalarda 
bu daireler kendi âmirleri veya hukuk müşa
virleri tarafından temsil olunur. Hazineyi ilgi
lendiren işlerde bu vazife Hazine müşavir veya 
avukatları tarafından yapılır. 

Yemin teklifi ve reddi 

MADDE 22. — Miktarı veya değeri üç yüz 
liraya kadar olan (üqyiiz dahil) dâvalarla de
ğeri belli olmıyan diğer sulh dâvalarında, karşı 
tarafa yemin vermeğe muhakemat müdürleri 
ve olmıyan yarlerde dâvanın taallûk ettiği daire 
âmirinin muvafakatini almak şartiyle Hazine 
avukatı salahiyetlidir. Avukat olmıyan yerlerde 
bu salâhiyet doğrudan doğruya daire âmirleri 
tarafından kullanılır. 

Üç yüz lirayı geçen dâvalarda yemin teklifi 
Maliye vekilliğinin iznine bağlıdır. 

Devlet dairelerine karşı yemin teklif ve ret 
olunamaz. 

İkinci bölüm 

İdarî dâvaların müdafaa ve takibi usulleri 

Hazineyi alâkalandıran idari dâvalar 

MADDE 23. — Malî hususları ihtiva eden ve 
Hazineyi ilgilendiren işlerden merkezde Maliye 
vekâletine ve vilâyet ve kazalarda muhakemat 
müdürlerine ve buiuamıyan yerlerde en büyük 
mal memuruna haber verilmesi ve dairelerince 
hazırlanacak müdafaaname projelerinin işe ait 
dosya ve evrak ile birlikte bu mercilere gönde
rilmesi mecburidir. Bu nevi işler Hazinenin 
alâkalı dairelerince tetkik olunarak müdaf aana-
melerde yapılması gerekli değişiklikler hakkın
da Hazinenin görüş ve anlayışı bu dairelere 
bildirilir. Esasta kesin bir görüş ayrılığı olma
dıkça bu müdafaaların Hazinenin anlayışına 
uygun olarak yapılması esastır. 

Ad. E. 

MADDE 23. — Hükümetin 21 nci maddesi 
si aynen kabul edilmiştir. 

Yemin teklifi ve reddi 

MADDE 24. — Miktar veya kıymeti üç yüz 
liraya kadar olan (üç yüz dahil) dâvalarla de
ğeri belli olmıyan diğer sulh dâvalarında, karşı 
tarafa yemin vermeğe muhakemat müdürleri ve 
olmıyan yerlerde dâvanın taallûk ettiği daire 
âmirinin muvafakatini almak şartiyle Hazine 
avukatı salahiyetlidir. Avukat olmıyan yerlerde 
bu salâhiyet doğrudan doğruya daire âmirleri 
tarafından kullanılır. 

Üç yüz lirayı geçen dâvalarda yemin teklifi 
Maliye vekilliğinin iznine bağlıdır. 

Merkezde, vekâletlere karşı yemin teklifi ha
linde yemin vekilin salâhiyet vereceği alâkalı 
daire âmiri tarafından eda olunabilir. 

İkinci bölüm 

İdarî dâvaların müdafaa ve takibi usulleri 

MADDE 25. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sav. •ısı : 52 ) 
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Mal. E. 

İdarî dâvalarda temsil 

MADDE 23. — Hükümetin teklifi ve Ad
liye encümeninin yirmi üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yemin teklifi 

MADDE 24. — Adliye encümeninin yirmi 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ikinci bölüm 

idarî dâvaların müdafaa ve takibi usulleri 

Hazineyi alâkalandıran idarî dâvalar 

MADDE 25. — Hükümetin teklifi ve Ad
liye encümeninin yirmi beşinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B E . r 

İdarî dâvalarda temsil 

MADDE 23. — tdarî dâvaların açılması, 
idareler aleyhine açılan bu nevi dâvaların mü
dafaası daire âmirlerine veya bu dairelerin 
bağlı bulundukları vekâletler hukuk müşavir
lerine ait olup Devlet şûrasındaki duruşmalar
da bu daireler kendi âmirleri veya hukuk mü
şavirleri tarafından temsil olunur. Hazineyi il
gilendiren işlerde bu vazife Hazine müşavir ve
ya avukatları tarafından yapılır. 

Yemin teklifi 

MADDE 24. — Adliye encümeninin yirmi 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ikinci bölüm 

idarî dâvaların müdafaa ve takibi usulleri 

Hazineyi alâkalandıran idarî dâvalar 

MADDE 25. — Adliye encümeninin yirmi 
beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 52) 



Hü, 

Muhasiplerce kabul edılmıyen muamele ve tasar
ruflar sebebiyle açılan idarî dâvalarda husumet 

MADDE 24. — Umumî muvazene içindeki 
dairelerin muhasiplerce kabul edilmiyen muamle 
ve tasarrufları sebebiyle alâkalılar tarafından 
Devlet şûrasında açılacak idarî dâvalarda hu
sumet Hazineye ait olup bu nevi dâvalara ait 
müdafaanameler Hazinece hazırlanarak duruş
malarda Hazine kendi müşavir veya avukatları 
tarafından temsil olunur. 

Üçüncü bölüm 

Adli dâvaların ve icra işlerinin takibi usulleri 

Adli dâvaların açılması ve icra takiplerinin 
başlaması 

MADDE 25. — Merkezde Baş hukuk müşaviri 
ve Muhakemat umum müdürünün ve vilâ
yetlerde Muhakemat müdürlerinin ve teşkilât 
olmıyan yerlerde Hazine avukatının muvafık 
mütalâası olmadıkça hiç bir dâva açılamaz ve 
hiç bir icra takibi yapılamaz. 

Maddi veya hukuki sebeplerle dâva açılma
sında ve icra takibinde fayda umulmıyan işler
de Muhakemat müdürleri ve olmıyan yerlerde 
Hazine avukatları tarafından mucip sebepleri 
gösterilmek suretiyle verilecek mütalâa derhal 
vekâlete bildirilerek alınacak emir ve talimata 
göre hareket olunur. 

Hazine avukatlığı teşkilâtı olmıyan yerler
de dâva açılmasına veya icra takibine lüzum 
görülmiyen işler hakkında daire âmirleri müta
lâalarını Maliye vekâletine bildirerek alacakları 
talimat dairesinde hareket ederler. 

Muhakemat müdürleriyle Hazine avukatları 
ve daire âmirleri müddetli işlerde hakkm düş
mesini önliyecek tedbirleri almakla mükellef
tirler. 

Ad. E. 

Muhasiplere^ kabul edilmiyen muamele ve 
tasarruflar sebebiyle açılan idarî dâvalarda 

husumet 

MADDE 26. — Umumî muvazene içindeki 
dairelerin Divanı muhasebatça veya muhasip
lerce kabul edilmiyen muamele ve tasarrufları 
sebebiyle alâkalılar tarafından Devlet şûrasın
da açılacak idarî dâvalarda husumet Hazineye 
ait olup bu nevi dâvalara ait müdafaanameler 
Hazinece hazırlanarak duruşmlarda Hazine 
kendi müşavir veya avukatları tarafından tem
sil olunur. 

Üçüncü bölüm 

Hukuk ve ceza dâvalarının ve icra işlerinin 
takibi usulleri 

MADDE 27. — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 52 ) 



— 33 — 
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Muhasıplerce kabul edilmeyen muamele ve 
tasarruflar sebebiyle açılan idarî dâvalarda 

husumet 

MADDE 26. — Adliye encümeninin yirmi 
altıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 

Hukuk ve ceza dâvalarının ve icra işlerinin 
takibi usulleri 

Dâvaların açılması ve icra takiplerinin baş
laması 

MADDE 27. — Adliye encümeninin yirmi 
yedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

Muhasıplerce kabul edilmeyen muamele ve ta
sarruflar sebebiyle açılan idarî dâvalarda 

husumet 

MADDE 26. — Adliye encümeninin yirmi 
altıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 

Hukuk ve ceza dâvalarının ve icra işlerinin 
takibi usulleri 

Dâvaların açılması ve icra takiplerinin 'baş
laması 

MADDE 27. — Adliye encümeninin yirmi 
yedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 52) 
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Açılan dâvalarla başlıyan icra takiplerinden 

A - Vali ve kaymakamların vazgeçme 
salâhiyetleri 

MADDE 26. — Üç yüz liraya kadar (Üç yüz MADDE 28. — Hükümetin 26 ncı maddesi 
dahil) bir Devlet alacağı veya bu değerdeki bir a y n e n k a b u l edilmiştir. 
hak veya menfaat dâva veya icra yoluyla takip 
olunmakta iken, takibata devam etmekte veya 
takibin Devlet aleyhine neticelenmesi halinde 
yüksek dereceli mahkeme ve mercie müracaatta 
bir fayda umulmazsa avukatın mucip sebepleri 
gösteren mütalâası ve teşkilât olan yerlerde mu-
hakemat müdürünün ve olmıyan yerlerde daire 
âmirlerinin göstereceği lüzum üzerine Defterdar
lığın teklifiyle takipten vaz geçme emri vermeğe 
ve dâva veya icra kayıtlarını sildirmeğe valiler 
salahiyetlidir. 

Bölge muhakemat müdürlüklerine bağlı olan 
vilâyet ve kazalarda bu salâhiyet, muhakemat 
müdürlüğünün mütalâası alınarak dâva veya 
takip hangi vilâyete ait ise Defterdarın teküfi 
üzerine o vilâyet valisi tarafından kullanılır. 

Dâvanın veya icra takibinin Maliyeden baş
ka bir daireye taallûku halinde bu yola gidil
mezden önce bu dairenin o yerdeki en yüksek 
âmirinin mütalâası almır. 

Hazine avukatının veya muhakemat müdü
rünün teklifine dairesi âmiri razı olmaz veya 
vilâyetçe bu teklif reddolunursa keyfiyet Mali
ye vekâletine bildirilir. 

Daire âmirinin muvakkat veya valilerin tas
vip etmedikleri dâva ve icra takiplerinden vaz
geçmeğe Maliye vekili salahiyetlidir. 

Kazalarda miktar ve değeri elli liraya kadar 
(elli lira dahil) olan işlerde Hazine avukatının 
ve olmıyan yerlerde daire âmirinin mütalâası 
ve malmüdürünün teklifi üzerine dâva veya ic
ra takiplerinden vazgeçmeğe kaymakamlar sa
lahiyetlidir. Kaymakamlarca kabul edilmiyen 
teklifler hakkında valilerce verilecek karar ka
tidir. 

Bu madde hükmü, vekâletin emriyle açılan 
dâvalarla icra takipleri hakkında tatbik olun
maz ; bu nevi takiplerden vazgeçilebilmesi vekâ
letin iznine bağlıdır. 
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Mal. Ü. 

Açılan dâvalarla başlıyan icra takiplerinden 
vali ve kaymakamların vazgeçme salâhiyetleri 

MADDE 28. — Hükümetin teklifi ve Ad
liye encümeninin yirmi sekizinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. ti. 

Açılan dâvalarla başlıyan icra takiplerinden 
vali ve kaymakamların vazgeçme salâhiyetleri 

MADDE 28. — Adliye encümeninin yirmi 
sekizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( Ö. Sayıaı; 52 ) 
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İ> - Maliye vekilinin vazgeçme salâhiyeti 

MADDE 27. — 10 bin liraya kadar (on bin 
lira dahil) bir hakkın veya menfaatin terkini 
tazammun eden ve maddi veya hukuki sebep
lerle takip edilmesinde veya yüksek dereceli 
mahkeme ve mercilerde tetkik olunmasını iste
mekte fayda umulmıyan dâva ve icra takiple
rinden muhakemat umum müdürünün teklifi 
üzerine vazgeçmeğe Maliye vekili salahiyetli
dir. 

Devlet Şûrası havariyle vazgeçme 

MADDE 28. — Miktar ve değeri on bin li
rayı geçen dâva ve icra takiplerinden ve aleyhte 
neticelenenlerin yüksek dereceli mercilerce tet
kikim istemekten vazgeçilmesi, Devlet Şûrası
nın mütalâası üzerine Maliye vekâletince karar- I 
name alınmasına bağlıdır. 

Dâvaya veya icraya intikal etmiş olan ihtilâf
ların sulh yoluyla halli 

A) Maliye vekilinin karariyle 

B) Devlet Şûrasının mütalâası üzerine 
kararname İle 

MADDE 29. — Umumî muvazene içindeki 
daireleri alâkalandıran ve mahkemelere, hake
me veya icraya intikal etmiş olan işlerin sulh 
yoluyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde 
muhakemat umum müdürünün teklifi üzerine 
on bin liraya kadar (on bin lira dahil) bir hak
kın tanmmaması veya menfaatin terkini tamaz-
mun eden anlaşmalar yapmağa Maliye vekili sa
lahiyetlidir. Bu miktarı geçen anlaşmalar Dev
let Şûrasının muvafık mütalâasiyle ve alınacak 
kararname ile yapılır. 

Ad. E. 

Maliye vekilinin vaz geçme salâhiyeti 

MADDE 29. — On bin liraya kadar (on bin 
lira dahil) bir hakkın veya menfaatin terkini
ni tazammun eden ve maddi veya hukuki sebep
lerle takip edilmesinde veya yüksek dereceli 
mahkeme ve mercilerde tetkik olunmasını iste
mekte fayda umulmıyan dâva ve icra takiplerin-

J den Muhakemat umum müdürünün teklifi üzeri
ne vaz geçmeğe Maliye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 30. — Hükümetin 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Hükümetin 29 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Maliye vekilinin vazgeçme salâhiyeti 

MADDE 29. — Hükümetin teklifi ve Ad
liye encümeninin yirmi dokuzuncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet şûrası karariyle vazgeçme 

MADDE 30. —. Hükümetin teklifi ve Adli
ye encümeninin otuzuncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Dâvaya veya icraya intikal etmiş olan ihtilâfların 
sulh yoluyla halli 

Merciler 

MADDE 31. — Umumî muvazene içindeki 
daireleri alâkalandıran ve mahkemelere, hakeme 
veya icraya intikal etmiş olan işlerin sulh yo
luyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde 
muhakemat umum müdürünün teklifi üzerine 
on bin liraya kadar (On bin lira dahil) bir 
haklan tanınmasını veya menfaatin terkini ta-
zammun eden anlaşmalar yapmağa Maliye vekili 
salahiyetlidir. Bu miktarı geçen anlaşmalar 
Devlet şûrasının muvafık mütalâasına istinaden 
alınacak kararname ile yapılır. 

B. E. 

Maliye vekilinin vazgeçme salâhiyeti 

MADDE 29. — Adliye encümeninin yirmi 
dokuzuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet şûrası karariyle vezgeçme 

MADDE 30. — Miktar ve değeri on bin lira
yı geçen dâva ve icra takiplerinden ve aleyhde 
neticelenenlerin yüksek dereceli mercilerce tet
kikim istemekten vazgeçilmesi, Devlet şûrasının 
muvafık mütalâası üzerine Maliye vekâletince 
kararname alınmasına bağlıdır. 

Dâvaya veya icraya intikal etmiş olan ihtilâfla
rın sulh yoluyla halli 

MADDE 31. — Maliye encümeninin otuz bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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m. 
Dâvaya veya icraya intikal etmemiş olan ihtilâfla

rın sulh yoluyla halli 

A) Maliye vekilinin karariyle 

B) Devlet Şûrasının mütalâası üzerine karar
name ile 

C) İcra Vekilleri Heyeti karariyle 

MADDE 30. — Bir mukavele mevcut olsun 
olmasın umumî muvazene dahilindeki Devlet da
ireleriyle diğer daire, müessese ve teşekküller 
veya hakikî ve hükmi şahıslar arasında çıkan 
ve henüz kaza mercilerine, hakeme veya icraya 
intikal etmemiş bulunan hukuki ihtilâfların sulh 
yoluyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde 
Baş hukuk müşavirinin mütalâasına istinaden 
on bin liraya kadar bir hakkın tanınması veya 
menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar 
veya mukavele tadilleri yapmağa vekâletler sa
lahiyetlidir. 

Bu miktarı geçen anlaşmalarla mukavele ta
dilleri, Devlet Şûrasının mütalâasına istinaden 
Maliye vekâletince alınacak kararname ile ya
pılır. 

Baş hukuk müşavirliğinin veya Devlet Şûra
sının mütalâalarına muhalif olarak anlaşmalar 
veya mukavele tadilleri yapılabilmesi İcra Ve
killeri Heyetinden karar alınmasına bağlıdır. 

Bir mukavelenin tatbikından karşılıklı ola
rak vaz geçmek ve akdi feshetmek anlaşma 
hükmündedir. 

Bu gibi hallerde tatbikmdan vaz geçilen mu
kavele teminatının miktarına göre mütalâası 
almacak merci tâyin ve bu madde hükümleri 
dairesinde hareket olunur. 

Mukavelelerde yazılı sebeplerle müddetlerin 
uzatılması ve mukavelede tasrih olunan mücbir 
sebeplerin takdiri âkit vekâlet ve dairelere ait
tir. Mukavele dışında kalan mücbir sebeplerle 
mukavelelerde yapılacak tadillere veya müddet
lerin uzatılmasına veya mukavelelerin karşılık
lı olarak tasfiyesine mütaallik hususlarda 1, 2 
ve 3 ncü fıkralar hükümleri tatbik olunur. 

Ad. E. 

Dâvaya veya icraya intikal etmemiş olan ihti
lâfların sulh yoluyla halli 

iViAiüüJü 32. — Bir muakevele mevcut olsun 
olmasın umumi muvazene dahilindeki Jüevlet 
daireleriyle üıger daire, müessese ve teşekküller 
veya hakiki ve hükmi yanışlar arasında çıkan ve 
henüz icaza mercilerine, hakeme veya icraya in-
tiKai etmemiş bulunan hukuki ihtilâfların sulu 
yoluyla halimde meniaat görüldüğü takdirde 
isaşnukuk müşavirinin mütalâasına istinaden on 
bin liraya kadar bir hakkın tanınması veya men
faatin terkinini tazammun eden anlaşmalar vej-
ya mukavele tadilleri yapmağa vekâletler sala
hiyetlidir. 

Bu miktarı geçen anlaşmalarla mukavele ta
dilleri, Devlet şurasının mütalâasına istinaden 
Maliye vekâletince almacak kararname ile ya
pılır. 

Başhukuk müşavirliğinin veya Devlet şûra
sının mütalâalarına muhali! olarak anlaşmalar 
veya mukavele tadilleri yapılabilmesi İcra Ve
killeri Heyetinden karar alınmasına bağlıdır. 

Bir mukavelenin tatbikmdan karşılıklı ola
rak vazgeçmek ve akdi feshetmek anlaşma hük
mündedir. 

Bu gibi hallerde tatbikmdan vazgeçilen mu
kavele teminatının miktarına göre mütalâası 
almacak merci tâyin ve bu madde hükümleri da
iresinde hareket olunur. 

Mukavelelerde yazılı sebeplerle müddetlerin 
uzatılması ve mukavelede tasrih olunan müc
bir sebeplerin takdiri âkit vekâlet ve dairelere 
aittir. Mukavele dışmda kalan mücbir sebep
lerle mukavelelerde yapılacak tadillere veya 
müddetlerin uzatılmasına veya mukavelelerin 
karşılıklı olarak tasfiyesine müteallik husus
larda 1, 2 ve 3 ncü fıkralar hükümleri tatbik 
olunur. 
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Dâvaya veya icraya intikal etmemiş olan ihti
lâfların sulh yoluyla halli 

Salahiyetli merciler 

MADDE 32.— Adliye encümeninin otuz 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

Dâvaya veya icraya inikal etmemiş olan ihtilâf
ların sulh yoluyla halli salahiyetli merciler 

MADDE 32. — Bir mukavele mevcut olsun 
olmasm umumî muvazene dahilindeki Devlet 

.daireleriyle diğer daire, müessese ve teşekkül
ler veya bunlarla hakikî ve hükmi şahıslar ara
sında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hake
me veya icraya intikal etmemiş bulunan hukuki 
ihtilâf arm sulh yoluyla hallinde menfaat gö
rüldüğü takdirde Hazine Başhukuk müşaviri
nin mütalâasına istinaden on bin liraya kadar 
bir hakkın tanınması veya menfaatin terkini 
tazammun eden anlaşmalar veya mukavele ta
dilleri yapmaya vekâletler salahiyetlidir. 

Bu miktarı geçen anlaşmalarla mukavele 
tadilleri, Devlet şûrasının mütalâasına istina
den Maliye vekâletince alınacak kararname ile 
yapılrr. 

Başhukuk müşavirliğinin veya Devlet şûra
sının mütalâalarına muhalif olarak anlaşmalar 
veya mukavele tadilleri yapılabilmesi îcra Ve
killeri Heyetinden karar alınmasına bağlıdır. 

Bir mukavelenin tatbikmda karşılıklı olarak 
vazgeçmek ve akdi feshetmek anlaşma hükmün
dedir. 

Bu gibi hallerde tatbikmdan vaz geçilen mu
kavele teminatının miktarma göre mütalâası 
alınacak merci tâyin ve bu madde hükümleri 
dairesinde hareket olunur. 

Mukavelelerde yazılı sebeplerle müddetlerin 
uzatılması ve mukavelede tasrih olunan mücbir 
sebeplerin takdiri âkit vekâlet ve dairelere ait
tir. Mukavele dışında kalan mücbir sebeplerle 
mukavelelerde yapılacak tadillere veya müddet
lerin uzatılmasına veya mukavelelerin karşılıklı 
olarak tasfiyesine mütaallik hususlarda 1, 2 ve 
3 ncü fıkralar hükümleri tatbik olunur. 
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Hü. Ad. E. 

Kanun yollarına müracaat mecburiyeti 

MADDE 31. — 26/30 ncu maddeler hüküm
lerine uygun bir karar alınmış olmadıkça ta
mamen veya kısmen Devlet aleyhine neticele
nen dâvalarla icra takiplerinden yüksek derece
li mercilerde tetkiki istenilmesi mümkün olan
lar hakkmda bu yola gidilmesi mecburidir. Zik
ri geçen maddeler gereğince terkin yoluna te
vessül edilmiş olmakla beraber bu muamele he
nüz neticelenmemişse kanunen muayyen olan 
müddet içerisinde kanun yoluna müracaat ve 
terkin teklifi üzerine verilecek karara göre ha
reket olunur. 

Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle 
hatalı bir hükmün katileşmesine ve bir hakkın 
kaybolmasına sebep olan avukatlarla daire 
âmirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla 
beraber husule gelen zarar hükmün katileştiği 
tarihten itibaren on sene içerisinde kendilerine 
hükmen tazmin ettirilir. 

Tashihi karar, taaeı muhakeme ve hakem karar
larına karşı itiraz salâhiyetinin kullanılması 

iarzı 

MADDE 32. — Tashihi karar veya 3533 nu
maralı kanun mucibince hakemlerce verilmiş 
olan kararlara karşı itiraz yoluna gidilmesi için 
kanuni sebepler mevcut olup olmadığının tak
diri dâvayı takip eden avukata ve teşkilât ol-
mıyan yerlerde daire âmirlerine aittir. Muha
kemat müdürlüğü teşkilâtı olan vekâletlerde 
Hazine avukatları bu husustaki esbabı mucibeli 
mütalâalara Muhakemat müdürlüğüne ve mer
kezde Muhakemat umum müdürlüğüne bildirir
ler ve alacakları talimat dairesinde hareket 
ederler. 

Mevzusuz dâva ve takiplerin terkini ve cezada 
verilen beraat kararlarına karşı kanun yollarına 

müracaattan vazgeçilmesi 

MADDE 33. — Mevzuu olmıyan ve yanlış
lıkla açıldığı anlaşılan veya Hazineye ait bir 
hak veya menfaati muhtevi bulunmıyan dâva
larla icra takipleri, miktar ve müddeabihi ne 
olursa olsun, hiç bir merasime tabi olmaksızın 

Kanım yollarına müracaat mecburiyeti 

MADDE 33. — 28, 29, 30 ve 31 nci madde
ler hükümlerine uygun bir karar alınmış olma
dıkça tamamen veya kısmen Devlet aleyhine 
neticelenen dâvalarla icra takiplerinden yük
sek dereceli mercilerde tetkiki istenilmesi müm
kün olanlar hakkmda bu yola gidilmesi mecbu
ridir. Zikri geçen maddeler gereğince terkin 
yoluna tevessül edilmiş olmakla beraber bu mu
amele henüz neticelenmemişse kanunen muay
yen olan müddet içerisinde kanun yoluna mü
racaat ve terkin teklifi üzerine verilecek ka
rara göre hareket olunur. 

Bu. mecburiyeti yerine getirmemek suretiy
le hatalı bir hükmün katileşmesine ve bir hak
kın kaybolmasına sebep olan avukatlarla dai
re âmirleri hakkmda kanuni takibat yapılmak
la beraber husule gelen zarar hükmün katileş
tiği tarihten itibaren 10 sene içerisinde kendi
lerine hükmen tazmin ettirilir. 

Tashihi karar, iadei muhakeme ve hakem karar
larına karşı itiraz salâhiyetinin kullanıl

ması tarzı 

MADDE 34. — Tashihi karar veya iadei 
muhakeme veya 3533 numaralı kanun muci
bince hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı 
itiraz yoluna gidilmesi için kanuni sebepler 
mevcut olup olmadığının takdiri dâvayı takip 
eden avukata ve teşkilât olmıyan yerlerde da
ire âmirlerine aittir. Muhakemat müdürlüğü 
teşkilâtı olan vilâyetlerde Hazine avukatları 
bu husustaki esbabı mucibeli mütalâlannı mu
hakemat müdürlüğüne ve merkezde muhake
mat umum müdürlüğüne bildirirler ve alacak
ları talimat dairesinde hareket ederler. 

Mevzusuz dâva, ve takiplerin terkini ve cezada 
verilen bcraet kararlarına karşı kanun yollarına 

müracaattan vazgeçilmesi 

MADDE 35. — Mevzuu kalmryan veya yan
lışlıkla açıldığı anlaşılan veya Hazineye ait 
bir hak veya menfaati muhtevi bulunmıyan 
dâvalarla icra takipleri, miktar veya kıymeti 
ne olursa olsun, hiç bir merasime tabi olmak-
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Kanun yollarına müracaat mecburiyeti 

MADDE 33. — Adliye encümeninin otuz 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tashihi harar iadei muhakeme ve hakem kararla
rına karşı itiraz salahiyetinin kullanılması tarzı 

MADDE 34. — Adliye encümeninin otuz dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mevzusuz dâva ve takiplerin terkini ve cezada 
verilen beraat kararlarına karşı kanun yollarına 

müracaattan vazgeçilmesi 

MADDE 35. — Adliye encümeninin otuz be
şinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

Kanun yollarına müracaat mecburiyeti 

MADDE 33. — 28, 29, 30 ve 31 nci maddeler 
hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça 
tamamen veya kısmen Devlet aleyhine neticele
nen dâvalarla icra takiplerinden yüksek dereceli 
mercilerde tetkiki istenilmesi mümkün olanlar 
hakkında bu yola gidilmesi mecburidir. Zikri ge
çen maddeler gereğince terkin yoluna tevessül 
edilmiş olmakla beraber bu muamele henüz 
neticelenmemişse kanunen muayyen olan müddet 
içerisinde kanun yoluna müracaat ve terkin tek
lifi üzerine verilecek karara göre hareket olu
nur. 

Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle 
hukuki veya maddi sebeplerle bozulması müm
kün bir hükmün katileşmesine ve bir hakkm 
kaybolmasına sebep olan avukatlarla daire âmir
leri hakkmda kanuni takibat yapılmakla bera
ber husule gelen zarar hükmün katileştiği tarih
ten itibaren on sene içerisinde kendilerine hük
men tazmin ettirilir. 

Tashihi karar, iadei muhakeme ve hakem ka
rarlarına karşı itiraz salâhiyetinin kullanıl

ması tarzı 

MADDE 34. — Adliye encümeninin otuz dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mevzusuz dâva ve takiplerin terkini ve cezada 
verilen beraat kararlarına karşı kanun yolları-

rına müracaattan vaz geçilmesi 

MADDE 35. — Adliye encümeninin otuz be
şinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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iptal ve dâva ve icra kayıtları vekâletçe terkin 
olunur. 

Bti fcabîl işler hakkında verilen kararlara kar
şı yüksek dereceli mahkemeye müracaattan 
vazgeçilmesi de hiç bir merasime tabi değildir. 
Doğrudan doğruya mahallî teşkilâtın ka
nun yollarına müracaattan Vazgeçmeğe salahi
yetli oldukları bu nevi davalâ* hazırlanacak 
nizamnamede gösterilir. 

Şahsi hak noktasından müdahale olunan ce
za dâvalarında suçun sabit Olmaması, failin tu
tulan şahıs olmadığının sübut bulması, deliİ ve 
suç unsurlarının noksanlığı sebepleriyle verilen 
beraat kararları hakkında da bu hüküm tatbik 
olunur. 

Mahallî terkinlerin merkezde tetkiki 

MADDE 34. — Dâva ve icra takiplerine mü
teallik olmak üzere mahallî teşkilâtın yaptıkla
rı terkinler, mucip sebepleri gösterilmek sure
tiyle üç ayda bir Maliye vekâletine bildirilir. 
Cetvellerin tetkiki neticesinde benzeri işler
de terkin yoluna gidilmemesi hakkında verile
cek emirleri mahalli teşkilât yerine getirilmkle 
mükelleftir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Müteferrik hükümler 

İkramiye 

MADDE 35. — Takip ettikleri dâvalarda fay
dalı ve semereli çalışmalariyle temayüz ederek 
başarılar gösteren ve dâvanın Devlet lehine ne
ticelenmesinde ve mühim menfaatlar teminin
de takdire şayan mesaisi görülen müşavir, mü
şavir avukat ve avukatlarla muhakemat müdür
lerine Muhakemat umum müdürünün teklifi üze
rine vekillikçe takdir olunacak münasip bir ik
ramiye verilebilir. 

42 — 
Ad. E. 

sızm vekâletçe iptal ve dâva ve icra kayıtları 
terkin olunur. 

Bu kabil işler hakkmda verilen kararlara 
karşı yüksek dereceli mahkemeye müracaattan 
vazgeçilmesi de hiç bir merasime tabi değildir. 
Doğrudan doğruya mahallî teşkilâtın kanun 
yollarına müracaattan vazgeçmeye salahiyetli 
oldukları bu nevi dâvalar hazırlanacak nizam
namede gösterilir. 

Şahsi hak noktasından müdahale olunan ceza 
dâvalarında suçun sabit olmaması, faili tutulan 
şahıs olmadığının sübut bulması, suç unsurla
rının noksanlığı sebepleriyle verilen beraet ka
rarları hakkmda da bu hüküm tatbik olunur. 

Mahallî terkinlerin merkezde tetkiki 

MADDE 36. — Dâva ve icra takiplerine mü
teallik olmak üzere mahallî teşkilâtın yaptık
ları terkinler, mucip sebepleri gösterilmek su
retiyle üç ayda bir Maliye vekâletine bildiri
lir. Cetvellerin tetkiki neticesinde benzeri iş
lerde terkin yoluna gidilmemesi hakkında ve
rilecek emirleri mahallî teşkilât yerine getir
mekle mükelleftir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Müteferrik hükümler 

İkramiye 

MADDE 37 — Takip ettikleri dâvalarda 
faideli ve semereli çalışmalariyle temayüz ede
rek başarılar gösteren ve dâvanm Devlet lehi
ne neticelenmesinde ve mühim menfaatler te
mininde takdire şayan mesaisi görülen müşa

vir, müşavir avukat ve avukatlarla muhakemat 
müdürlerine Muhakemat umum müdürünün 
teklifi üzerine vekillikçe yukarı haddi beş ma
aşı geçmemek üzere münasip bir ikramiye ve
rilebilir. Bu haddin üstünde ikramiye veril
mesi icra Vekilleri Heyetinin kararma bağlı
dır. 
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Mahallî terkinlerin merkezde tetkiki 

MADDE 36. — Hükümetin teklifi ve Adli
ye encümeninin otuz altmcı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Müteferrik hükümler 

İkramiye 

MADDE 37. —- Takip ettikleri dâvalarda 
faydalı ve semereli çalışmalariyle temayüz ede
rek başarılar gösteren ve dâvanm Beviet lehi
ne neticelenmesinde ve mühim menfaatler temi
ninde takdire şayan mesaisi görülen müşavir, 
müşavir avukat ve avukatlarla muhakemat 
müdürlerine muhakemat umum müdürünün 
teklifi üzerine vekillikçe yukan haddi beş ma
aşı geçmemek üzere münasip bir ikramiye ve
rilebilir. 

Başhukuk müşaviri ve muhakemat umum 
müdürüne verilecek ikramiye miktarı bu had 
dahilinde Maliye vekili tarafından takdir olu
nur. Bu haddin üstünde ikramiye verilmesi tc 
ra Vekilleri Heyetinin kararma bağlıdır. 

B. E. 

Mahallî terkinlerin merkezde tetkiki 

İMÖ?>E M — 4 4 8 p ^ W P ^ n o t u z al
tıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Müteferrik hükümler 

ikramiye 

M4pj)g 31' — W$Yim^mm -9*». ye
dinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mukaveleli ve aidattı serbest avukatlar 

MADDE 36. — Hazine avukatlığı teşkilâtı 
olmıyan ve maaşlı veya ücretli avukat kadrosu 
verilmesine imkân bulunmıyan yerlerde Maliye 
vekâleti ücreti muhakeme masrafları tertibin
den verilmek üzere mukavele ile aylık ücretli 
serbest avukat veya dâva vekili kullanabilir. 
Teşkilât olan yerlerde pek mühim ve istisnai 
sebeplerle herhangi bir dâvanın teşkilât haricin
de diğer bir avukata tevdii Maliye vekâletinin 
teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince karar 
verilmiş olmasına bağlıdır. 

Eski ve yeni kadrolar 

MADDE 37. — 3656 sayılı Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
nun 2 nci maddesine bağlı Maliye vekâleti mer
kez memurları kadrosunun Hukuk müşavirliğine 
ait kısmı ile 3888 numaralı kanunun birinci 
maddesine bağlı daimî ücretli merkez ve vilâ
yetler kadrolarından Hukuk müşavirliğine ait 
olanları ve mezkûr kanunun ikinci maddesi mu
cibince ve 3 numaralı cetvelle 3656 numaralı 
kanuna bağh bir sayılı cetvelin taallûk ettiği 
kısımlarına eklenen Hukuk müşavirliği Baş mu
avinlik kadroları kaldırılmış ve bunların yerine 
işbu kanuna bağlı kadrolar 3656 numaralı kanu
nun Maliye vekâleti hukuk müşavirliği merkez 
ve vilâyetler kadrolarına konulmuştur. 

Mülhak ve hususi bütçeli daire avukatlariyle ser
mayenin yansından fazlası Devlete ait müessese

ler avukatları hakkındaki memnuiyetler 

MADDE 38. — Maaş ve ücretleri mülhak ve 
hususi bütçeli dairelerle hususi idareler ve bele
diyeler ve Devletle bu dairelerin ve belediyele
rin idare ve murakabesi altındaki daire, 
müessese ve teşekküller ve sermayesinin yar 
ramdan fazlası Devlete ait olan şirket ve 
müesseseler tarafından verilen müşavir, müşavir 
avukat ve auukatlarla muhakemat müdürlerine 
ve bu mahiyette iş görenlere bu kanunla veril
miş olanlardan daha geniş haklar verilemiyece-
ği gibi yukarıda yazılı daire, müessese ve te
şekküller müşavir veya avukatlarından tâyin 
şartları hariçten iş almağa müsait olanlar, kad-

Ad. E. 

MADDE 38. — Hükümetin 36 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — Hükümetin 37 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Hükümetin 38 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Mukaveleli ve aidattı serbest avukatlar 

MADDE 38. — Hükümetin teklifi ve Adliye 
encümeninin otuz sekizinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Eski ve yeni kadrolar 

MADDE 39. — Hükümetin teklifi ve Adliye 
encümeninin otuz dokuzuncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Mülhak ve hususi bütçeli daire avukatlariyle 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait mü
esseseler avukatları hakkındaki memuriyetler 

MADDE 40. — Maaş veya ücretleri mülhak 
ve hususi bütçeli dairelerle hususi idareler ve 
belediyeler ve Devletle bu dairelerin ve beledi
yelerin idare ve murakabesi altındaki daire, 
müessese ve teşekküller ve sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete ait olan şirket ve mü
esseseler tarafından verilen müşavir, müşavir 
avukat ve avukatlarla muhakemat müdürleri
ne ve bu mahiyette iş görenlere bu kanunla 
verilmiş olanlardan daha geniş haklar verile-
miyeceği gibi yukarıda yazılı daire, müesse
se ve teşekküller müşavir veya avukatların
dan tâyin şartları haricinde iş almaya müsait 

B. E. 

Mukaveleli ve aidattı serbest avukatlar 

MADDE 38. — Adliye encümeninin otuz se
kizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Eski ve yeni kadrolar 

MADDE 39. — Adliye encümeninin otuz do
kuzuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mülhak ve hususi bütçeli daire avukatlariyle 
sermayenin yarısından fazlası Devlete ait mü
esseseler avukatları hakkındaki memnuiyetler 

MADDE 40. — Maaş veya ücretleri mülhak 
bütçeli daireler ve hususi idareler ve belediye
ler ve Devletle bu dairelerin ve belediyelerin 

idare ve murakabesi altındaki daire, müessese ve 
teşekküller ve sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait olan şirket ve müesseseler tarafın
dan verilen müşavir, müşavir avukat ve avu
katlarla muhakemat müdürlerine ve bu mahi
yette iş görenlere bu kanunla verilmiş olan
lardan daha geniş haklar verilemiyeceği gibi 
yukarıda yazılı daire, müessese ve teşekküller 
müşavir veya avukatlarından tâyin şartları ha
riçten iş almaya müsait olanlar, kadroya dahil 
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roya dahil olsun veya olmasınlar, yukarıda yazılı 
daire, müessese ve teşeküller aleyhine dâva ka
bul ve takip etmekte ve kabul edenlerle bir
likte çalışmaktan ve Devlet daire ve müessese
leri aleyhine rey vermekten ve istişare kabul 
etmekten memnudurlar. 

Bu memnuiyet hilâfma hareket edenlerin 
vazifelerine derhal nihayet verilmekle beraber 
haklarında Türk Ceza kanununun 240 ncı 
madesi hükmü tatbik olunur. 

Bu kanunun neşrinden evvel yukarıda yazılı 
müesseseler aleyhine dâva kabul etmiş olanlar 
ellerindeki bu işleri altı ay zarfmda tasfiye et
meğe mecburdurlar. 

Muvakkat maddeler Muvakkat maddeler 

Yeni kadroların tedricen tatbiki Yeni kadroların tedricen tatbiki 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hazine avukat
lığı teşkilâtı istikrar buluncaya kadar yeni kad
roları tedricen tatbik etmeğe Maliye vekili sa
lahiyetlidir. Maaşlı kadroların tatbiki imkanı 
hâsıl oluncaya kadar halen cari olan ücretli 
kadrolarda serbest avukat istihdamına da devam 
olunabilir. Bu salâhiyetin kullanılacağı müd
det kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren 
beş seneden fazla devam edemez. 

Ücret kadrolarının tatbikma devam edildiği 
müddetçe yapılacak tâyinlerde 3656 numaralı 
kanunun istisnai hükümleri tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hazine avukat-
lığı teşkilâtı istikrar buluncaya kadar yeni 
kadroları tedricen tatbik etmeğe Maliye vekili 
salahiyetlidir. Maaşlı kadroların tatbiki imkânı 
hasıl oluncaya kadar halen cari olan ücretli 
kadrolarda serbest avukat istihdamına da de
vam olunabilir. Bu salâhiyetin kullanılacağı 
müddet kanunun mer'iyete girdiği tarihten iti
baren beş seneden fazla devam edemez. 

* Ücret kadrolarının tatbikma devam edildiği 
müddetçe ya.pılacak tâyinlerde 3656 numaralı 
kanunun istisnai hükümleri tatbik olunur. 

Avukatlık imtihanlarının muvakkaten geri bıra-
rakılması 

MUVAKKAT MADDE 2. — 9 ncu maddeye 
göre namzetlikte çalışmış olanların tabi olacak
ları avukatlık imtihanı mecburiyeti üç sene müd
detle geriye bırakılabilir, iki yıl namzetlikte 
çalıştıktan sonra ehliyetleri kâfi görülen ve 
yardımcı avukatlığa terfi ederek yardımcı avu
katlıkta veya avukatlıkta ceman dört sene hiz
met etmiş olanların bu hizmetleri avukatlık 
stapna mahsup olunur. Bu gibiler hizmetten ay-
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olanlar, kadroya dahil olsun veya olmasınlar, 
yukarıda yazılı daire, müessese ve teşekküller 
aleyhine dâva kabul ve takip etmekten ve ka
bul edenlerle birlikte çalışmaktan ve Devlet 
daire ve müesseseleri aleyhine rey vermekten 
ve istişare kabul etmekten memnudurlar. 

Bu memnuiyet hilâfma hareket edenlerin 
vazifelerine derhal nihayet verilmekle beraber 
haklarında Türk ceza kanununun 240 ncı mad
desi hükmü tatbik olunur. 

Muvakkat maddeler 

Yeni kadroların tedricen tatbiki 

WXUVÂKKAT MADDE 1. —• Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Avukatlık imtihanlarının muvakkaten geri 
bırakılması 

MUVAKKAT MADDE 2. — Adliye encü
meninin ikinci muvakkat maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

B. E. 

olsun veya olmasınlar, üçüncü şahıslar namı
na yukarıda yazılı daire, müessese ve teşekkül
ler aleyhine dâva kabul ve takip etmekten ve 
kabul edenlerle birlikte çalışmaktan ve Devlet 
daire ve müesseseleri aleyhine rey vermekten 
ve istişare kabul etmekten memnudurlar. 

Bu memnuiyet hilâfına hareket edenlerin 
vazifesine derhal nihayet verilmekle beraber 
haklarında Türk ceza kanununun 240 ncı mad
desi hükmü tatbik olunur. 

Muvakkat maddeler 

Yeni kadroların tedricen tatbiki 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hazine avukat
lığı teşkilâtı tamamlanıncaya kadar bu kanun
la kabul edilen maaşlı müşavir avukat, avukat 
ve yardımcı avukat kadrolarına bu kadro ma
aşları karşılık gösterilmek suretiyle hariçten 
ücretli mukayyet ve serbest avukat tâyin olu
nabileceği gibi halen serbest olarak müstah
dem bulunan müşavir avukat ve avukatların da 
bu maaşlı kadrolarda kadro maaşları karşılık 
gösterilmek suretiyle serbest olarak ücretle is
tihdamlarına devam olunabilir. Bu salâhiyetin 
kullanılacağı müddet kanunun mer'iyete girdi
ği tarihten itibaren beş seneden fazla devam 
edemez. 

Bu salâhiyetin devamı müddetince yapıla
cak tâyinlerde 3656 sayılı kanunun 6 ncı mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

Avukatlık imtihanlarının muvakkaten geri 
bırakılması 

MUVAKKAT MADDE 2. — Adliye encüme
ninin muvakkat 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Hukuk mezunu memurların avukat namzetliğine 
kabulleri 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hukuk fakülte
sinden veya mektebinden mezun olup halen hu
kuk müşavirliği muavini ve mümeyyizliklerinde 
müstahdem bulunanların bu hizmetlerde geçmiş 
ve geçecek hizmetleri avukatlık staj ma mahsup 
olunur. 

Ücretli hizmetlerin tekaütlüğe mahsubu 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hukuk müşavir
liği merkez ve vilâyetler teşkilâtına dahil müşa
virlik, müşavir avukatlık ve avukatlık ve muha
kemat müdürlüğü vazifelerinde halen maaş ve
ya ücretle müstahdem bulunanların aynı teşki
lât dahilinde evvelce hariçten iş almamak sure
tiyle mukayyet olarak geçirdikler ücretli me
muriyet hizmetlerinin beş senesi maaşlı memu
riyet addedilerek memnuiyet ve tekaütlük müd
detlerinde hesaba ithal olunur. 

Ücretli avukatların maaş kadrolarına nakil 
ve tâyinleri 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte, ücretli serbest Hazine 
avukatlığında müstahdem bulunanların 3656 nu
maralı kanunun muvakkat ikinci maddesindeki 
esaslara göre dereceleri tesbit olunarak halen al
makta oldukları ücret miktarına bakılmaksızın 
tesbit olunan derecelerdeki maaşlı müşavir 
avukat, avukat veya muhakemat müdürlüğü 
kadrolarına nakil ve tâyinleri yapılabilir. Ancak 
bu suretle yapılacak tâyinler diğer memuri
yetler için müktesep hak teşkil etmez. 

48 — 
I Ad. E. 

rıldıkları takdirde Baroya kaydolunmak için 
Avukatlık kanunu mucibince aynca imtihan 
geçirmek mecburiyetinden varestedirler. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin mu
vakkat 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

1 
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Mal. E. 

Hukuk mezunu memurların avukat namzetliğine 
kabulleri 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hukuk fakül
tesinden veya mektebinden mezun olup halen 
hukuk müşavirliği muavin ve mümeyyizlikle
rinde ve vilâyetler muhakemat memurlukların
da müstahdem bulunanların bu vazifelerde geç
miş ve geçecek hizmetleri avukatlık staj ma mah
sup olunur. 

Ücretli hizmetlerin tekaütlüğe mahsubu 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin tek
lifi ve Adliye encümeninin muvakkat dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ücretli serbest avukatların maaş kadrolarına 
nakil ve tâyinleri 

MUVAKKAT MADDE 5. — Hükümetin tek
lifi ve Adliye encümeninin muvakkat beşinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşlerin tasfiyesi 

MUVAKKAT MADDE 6. — Bu kanunun 
40 ncı maddesinde yazılı müesseseler aleyhine 
dâva kabul etmiş olanlar ellerindeki bu işleri 
altı ay zarfmda tasfiye etmeğe mecburdurlar. 

B. E. 

Hukuk mezunu memurların avukat namzetliği
ne kabulleri 

MUVAKKAT MADDE 3. — Maliye encüme
ninin muvakkat üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ücretli serbest avukatların maaş kadrolarına 
nakil ve tâyinleri 

MUVAKKAT MADDE 4. — Adliye encüme
ninin muvakkat beşinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

İşlerin tasfiyesi 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunun 
40 ncı maddesinde yazılı müesseseler müşavir, 
müşavir avukat veya avukatlarından olup 
üçüncü şahıslar namına mezkûr maddede yazı
lı daire, müessese ve teşekküller aleyhine dâ
va kabul etmiş olanlar ellerindeki bu işleri altı 
ay zarfmda tasfiye etmeğe mecburdurlar. 

Ücretli memurların maaş kadrolarına nakli 

MUVAKKAT MADDE 6. — Başhukuk mü
şavirliği kadrolarında halen ücretle müstah
dem bulunanların bu kanunla kabul edilen ma
aş kadrolarına nakil ve tâyinlerinde aşağıda 
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Hü. Ad. E, 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 39. — 2573 numaralı kanun, 4143 
numaralı kanun ve diğer kanunların bu kanuna 
uymıyan hükümleri mülgadır. 

Kanunu icraya memur makam 

MADDE 40. — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 41. — Bu kanun 1 . VI . 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 
M. M. V. Da. V. Ha. V. 

A. R. Artımkal Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu 
Ma. V. 

F. Ağrah 
tk. V. 

Srrı Bay 
Zr. V. 

Mî. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. Tl. Alataş 

Mü. V. 
Muhlis Erkmen F. Engin 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 41. — 2573 numaralı kanun ve 
diğer kanunların bu kanuna uymayan hüküm
leri mülgadır. 

Kanunu icraya memur makam 

MADDE 42. — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 43. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 
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Mal. K. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 41. — 2573 numaralı kanun ve 
1050 saydı Muhasebei umumiye kanunu
nun 136 ve 137 nci maddeleriyle 2996 sayılı 
kanunun 6 ve 26 ncı maddeleri mülgadır. 

Kanunu icraya memur makam 

MADDE 42. — Adliye encümeninin kırk 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 43. — Hükümetin teklifi ve Adliye 
encümeninin 43 ncü maddesi aynon kabul edil
miştir. 

B. E. 

yazılı esaslar tatbik olunur: 
Halen bulundukları ücret derecelerinde ter

fi müddetini doldurmuş olanlar ücretlerinin 
karşılığı olan maaş kadrolarına nakil ve tâ
yin olunurlar. 

Bulundukları ücret derecelerinde henüz terfi 
müddetini doldurmamış olanlar almakta ol
dukları ücret derecesini bir derece aşağısmda-
ki maaşlı kadrolara veya bu esas dairesinde 
alabilecekleri maaş miktarını geçmemek şar-
tiyle yukan derecedeki maaş kadrolarına nak
lolunabilecekleri gibi bunlardan ücrette kalmak 
istiyenlerin terfi müddetlerini dolduruncaya 
kadar kadro maaşları karşılık gösterilmek su
retiyle halen almakta oldukları ücretle istih
damlarına da devam olunabilir. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 41. — Maliye encümeninin 41 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunu icraya memur makam 

MADDE 42. — Adliye encümeninin kırk 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 43. — Bu kanun 1 şubat 1943 ta
rihinden mer'idir. 
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CETVEL No. [1] CETVEL No. [2] 

). 

2 

3 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
3 
4 
5 
.fi 
7 
8 

11 
13 

Merkez 

Memuriyetin nev'i 

Bashukuk müşaviri ve muha
kemat umum müdürü 
Hukuk müşaviri 
Merkez muhakemat müd. 
Baş muavin 
Muavin 

» 
» 
» 

Birinci mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Memur 

» 
Müşvir avukat 

» » 
» » 

Avukat 
» 
» 

Avukat namzedi 
Kâtip 

Adet 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
8 

14 
2 
6 
5 
5 
3 
3 

10 
5 

Maaş 

125 
100 
100 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
30 
20 

D. 

3 
4 
5 
4 
5 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 

Vilâyetler 

Memuriyetin nev 'i 

Muhakemat müdürü 
» » 
» » 

Mmtaka muhakemat müd. 
» » 

Muhakemat müdür muavini 
» » » 

Müşavir avukat 
» » 

Avukat 
» 
» 
» 

Yardımcı avukat 
Dâva kalemi şefi 

» » » 
Memur 

» 
» 

Adet 

3 
4 

12 
2 

10 
5 
5 

20 
30 
30 
30 
40 
50 
40 

5 
5 

15 
15 
10 

Maaş 

100 
90 
80 
90 
80 
60 
50 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
15 

-m<* 
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S. Sayısı: 53 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair ka

nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/909) 

T. C. 
Başvekâlet 12 . XII . 1942" 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4595 

Büyük Mîllet Mleclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 655 000 lira munzam tah
sisat verilmesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 . XI I . 
1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuştur; 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesine 655 000 lira munzam tah
sisat konulmasına dair kanunun mucip sebepler lâyihası 

1. — Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı masraf bütçesinin 4. faslın 4. 
maddesini teşkil eden memur ve müstahdemlerle işçilerin tedavi ve hastanenin ilâç, ve müstahdemle
rin iaşe ve diğer masrafları tertibine mevzu (20 000) liralık tahsisat, ilâç ve -malzeme fiyatlafiyle 
hastaların iaşeleri için mubayaa olunan müstehlek mevat fij^atları tahminin fevkinde çok yükselmiş 
ve bu bapta dört ayda (10 000) lira derecesinde masraf ihtiyarına mecburiyet hâsıl olmuş bulundu
ğundan geri kalan tahsisatın sene nihayetine kadar olan ihtiyaca kâfi gelmiyeeeği mülâhazasiyle bu 
maddeye (10 000) lira munzam tahsisat istihsaline ihtiyaç görülmüştür. 

2. — Tahmil ve tahliye işlerinin geceleri ve bilhassa tatil günlerinde müstemirren devam etmesi ve 
bir çok vesaitin üslerinden uzak yerlerde askerî hizmetlerde çalıştırılmaları dolayısiyle 4. faslın II . 
fazla mesai ve taamiye maddesine mevzu (30 000) liralık tahsisat, dört ay zarfında sarf edilmiş oldu
ğundan mütebaki sekiz ay için bu maddeye daha (50 000) liralık munzam tahsisata ihtiyaç görül
müştür. 

3. — İşlerin inkişafı bir çok muhaberatı mucip olduğu gibi telefon ücretlerine zam yapılmış bu
lunduğu eihetle 5. faslın I. posta, telgraf ve telefon ücretleri maddesine (5 000) lira; 

4. — Kâğıt fiyatlariyle tabı masraflarının tezayüdü hasebiyle 5. faslın 2. maddesine (10 000) lira; 
5. —Mazot ve makine yağlariyle ecnebi memleketlerden celbedilen fenerlere mahsus asetilen gaz

ları gibi istihlâk maddelerinin fiyatları mühim derecede yükseldiğinden 6. faslın I. müstehlek mevat 
ve malzeme masrafları maddesine (70 000) lira; 

6. — Kumaş fiyatlariyle dikiş ücretlerinin yükselmesi dolayısiyle memur ve müstahdemlerle işçi
lerin elbiselerini temin için keza 6. faslın 3. maddesine (5 000) lira; 

7. — Tahmil ve tahliye işlerinin inkişafı ve amale ücretlerinin tezayüdü dolayısiyle 6. faslın 5. 
amele ücretleri maddesine (200 000) lira; 

8. — tnşaat ve tamirat malzemesi fiyatlariyle atelye amele yevmiyelerinin çoğalması ve bilhassa 
Almanya ve isviçre'den mubayaa olunan makine alât, edevat ve saire bedelleri dolayısiyle 6. faslın 
6. maddesine (300 000) lira; 



9. — Tahlisiye mevkileri hizmetlerinde kullanılan hayvanların yem ve sair masraflarının fiyat 
yüksekliğini karşılamak üzere 7. faslın 3. maddesine (5 000) lira ki; ceman (655 000) liranın içinde 
bulunduğumuz fevkalâde ahvalin zaruri icapları dol ay isiyle idare bütçesine munzam tahsisat olarak 
ilâvesine zaruret görülmüştür. 

idare tarifelerinde yapılan zamlardan elde edilecek varidat fazlasiyle bu munzam tahsisatı ta
mamen karşılayacağım arzeylerim. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 25 

Esas No. 1/909 

16 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1942 malı yılı bütçesine 655 000 lira munzam tah
sisat verilmesi hakkında Münakalât vekilliğince 
hazırlanan ve Başvekâletin 12 birinci kânun 1942 
tarih ve 6/4595 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası encümenimize tevdi 
buyurulmakla Münakalât ve Maliye vekâletle
rinin salahiyetli memurları hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Devlet limanları bütçesinin bazı masraf ter
tiplerine tahsisat ilâvesi; limanlarda tahmil ve 
tahliye işlerinin artmış olmasından ve fazla me
sai ücreti verilmesi zaruretinden, ecnebi memle
ketlerden yeni bir takım tamir ve inşa malzemesi 
mubayaası imkânının elde edilmesinden, alelû-
mum eşya ve malzemesinin ve bilhassa makine 
ve mazot fiyatlarının artmasından neşet ettiği 

anlaşılmıştır. 
Umum müdürlük bütçesinde yeniden açılacak 

bir fasla, 4306 sayılı kanunun tatbiki için konu
lan tahsisatında aynı bütçenin varidat fazlala-

riyle karşılanacağı anlaşılmış ve bu teklifte ka
bule şayan görülmüştür. 

Aynen kabul edilen lâyiha Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reisi V. M. M. 
Kastamonu Muğla 

Taksin Coskan II. Kitabet 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 

Kâtip 
tstanbul 

F. öym.en 
Bursa 

Dr. Sadi Komik 
Giresun 

M. Akkaya 
Kars 

(7. Dursunoğlu 
Muş 

Ş. Ataman II. 
Tokad 

H. Nazmi Keşmir 

Antalva Bolu 
İV. E. Sümer Dr. Zihni Ülgen 

Diyarbakır 
R. Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
Yalman M. 

Yozgad 
S. îçöz 

Elâzığ 
F. Altay 

istanbul 
II. Ülkmen 

Konya 
A. R. Türel 

Samsun 
Ali Yörüker 

Zonguldak 
E. Erişirgil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesine 655 000 lira munzam tahsisat 

verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde yazılı tertiplerine (655 000) lira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memudrur. 

10. XII . 1942 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
R. Peker N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel Sırrı Day 

S. t M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V . Ti. V. 
F. Engin Dr. B. Uz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTIRİŞİ 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat 

konulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2. — Aynı malî yıl bütçesinde 
(4306 sayılı kanun mucibince verilecek giyim 
eşyası bedel ve bilûmum masrafları) adiyle ye
niden açılan 11 nci fasla (100 000) lira fevka
lâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun 
mer'idir. 

neşri tarihinden 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Lira 

Memur ve müstahdemlere nizamname hükümlerine tevfikan yapılaeak te
davi ve hastane masraflariyle işçilerin tedavi, ilâç, cenaze masrafları, 
sıhhi yardım ve idare hastane, dispanser ve revirlerinin bilcümle leva
zım, demirbaş, mefruşat, mualecat, iaşe bedel ve masrafları, memur ve müs
tahdemlerle işlilerin ailelerinin poliklinik tedavi masrafları ve serbest 
doktor ücretleri 10 000 
Fazla- mesai ücretleri, taamiye bedelleri ve nizamnameye dahil diğer bilû
mum tahsisatlar 50 000 

Fasıl yekûnu 60 000 

Posta, telgraf, telefon, radyo ve telsiz ücret ve masrafları 5 000 
Kırtasiye, matbu evrak, ilân, reklâm, kitap, mecmua, gazete bedel ve mas^ 
raftariyle Denizyolları ve Limanlan mecmuasına yardım 10 000 

- - . : * Fasıy yekûnu 15 000 

Kara ve deniz vesait ve tesisatlariyle işletme ve idare işlerine tahsis edi
len mebaniin tenvir, teshin, yağ, mahrukat vesair müstehlek mevad ve 
masrafları 70 000 
(bu mevad ve malzemeyi mubayaa tekellüm iddi har, nakil gibi müteferrik 
masrafları dahildir.) 
Nizamname mucibince memur ve işçilere verilecek melbusat 5 000 
Ticari eşya tahmil, tahliye, aktarma ve sair liman hizmetleri ücret ve 
hammaliyeleriyle tuz nakliye masrafları 200 000 
İşletme ve idare işlerine tahsis olunan binalar, rıhtımlar, iskeleler, men
direkler, fenerler, sabit tesisat, kara, deniz ve tahlisiye vasıtalariyle sair 
mihaniki ve telefon tesisatının ve işletmeye müteallik, bilcümle malzeme, 
mefruşat, teçhizat ve demirbaşların bakım, tamir, tadil, tecdit, inşa, mu
bayaa ve sair müteferrik masraflariyle atelye ve işletme işçilerinin iaşeleri 
ve atelye işçi ücretleri ve iskelelerin idare masrafları 300 000 

(motorlu, motorsuz vesait kira bedelleriyle malzeme ve işçilerin nakliye 
masrafları dahil) 

Fasıl yekûnu 575 000 
* 

Hayvan, iaşe, yem ve tedavi masraflariyle koşum, tımar levazımı ve mevcut 
hayvan kadrosunun tecdidi 5 000 

655 000 
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Bütçe encümeninin değiştiri§ine "bağlı 

CETVEL 

M. Muhassatın ney'i Lira 

4 Memur ve müstahdemlere nizamname hükümlerine tevfikan yapılacak te
davi ve hastane masraflariyle işçilerin tedavi, ilâç, cenaze masrafları sıh
hi yardım ve idare hastane, dispanser Ve revirlerinin bilcümle levazım, 
demirbaş, mefruşat, nıualecat, iaşe bedel ve masrafları, memur ve müstah
demlerle işçilerin ailelerinin poliklinik tedavi masrafları ve serbest doktor 
ücretleri 10 000 

11 Fazla mesai ücretleri^ taamiye bedelleri ve nizamnameye dahil diğer bilû
mum tahsisatlar 50 000 

Fasü yekûnu 60 000 

1 Posta, telgraf, telefon, radyo ve telsiz ücret ve masrafları 5 000 
2 Kırtasiye, Matbu evrak, ilân, reklâm, kitap, mecmua gazete bedel ve 

masraflariyle Denizyolları ve limanları mecmuasına yardım 10 000 

Fasıl yekûnu 15 000 

1 Kara ve deniz vesait ve lesisatiaı-iyle işletme ve idare işlerine tahsis edi
len mebaninin tenvir, teshin, yağ mahrukat ve sair müstehlek mevat ve 
masrafları 70 000 

3 Nizamname mucibince manur ve işçilere verilecek melbusat 5 000 
5 Ticari eşya tahmil, tahliye, aktarma ve sair liman hizmetleri ücret ve ham-

maliyelikleriyle tuz nakliye masrafarı 200 000 
6 İşletme ve idare işlerine tahsis olunan binalar, rıhtımlar, iskeleler, men-

direkler, fenerler, sabit tesisat, kara, deniz ve tahlisiye vasıtalariyle sair 
mihaniki ve telefon tesisatının ve işletmeye mütaallik bilcümle malzeme, 
mefruşat, teçhizat ve demirbaşların bakım, tamir, tadil, tecdit, inşa, muba
yaa ve sair müteferrik masraflariyle atelye ve işletme işçilerinin iaşeleri 
ve atelye işçi ücretleri ve iskelelerin idare masrafları 300 000 

Fasl yekûnu 575 000 

3 Hayvan, iaşe? yem ve tedavi masraflariyle koşum, tımar levazımı ve mev
cut hayvan kadrosunun tecdidi 5 000 

YEKÛN 655 000 

^atm • • 

( S. Sayısı : 53 ) 





S. Sayısı: 55 
Posta, Telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı Bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/911) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 12 . XII . 1942 
Sayı: 6/4596 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 1 538 550 lira munzam ve 
300 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince 10 . XI I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Posıta, telgraf, telefon ve telsiz işletmelerinin istilzam eylediği malzeme ve eşya fiyatlarının gün 
geçtikçe artmakta olması, askerî ve idarî sebepler icabı olarak merkez memurin kadrolarında icrası 
zaruri görülen tebeddülattan dolayı harcırah mas raflarının çoğalması, kadrosu noksan bulunan 
merkezlerde mesai saatleri haricinde çalıştırılanlara prim verilmesi, hali hazır vaziyet dolayısiyle tele
fon mükâlemelerinin artması neticesinde tahsildar ve umumî merkezlere verilen aidatın çoğalmastı, 
benzin, lâstik, yedek parça ve arpa tedarikindeki müşkülât sebebiyle posta sürücülüklerinin geçen 
senelere nazaran daha yüksek fiyatlarla ihale olunması, posta tarifesinde yapılan değişikliğin neti
cesi olarak yeniden pul ve kartpostal tabettirilmesi, telgraf ve telefon hatlarının ıslah ve tamirinde 
çalıştırılan amele ücuratının bir mislinden fazla artmış bulunması, direk bedelleriyle nakliye mas
raflarının yükselmesi, hasta memurların tedavisi için icrası zaruri masrafların geçen seneye nispetle 
yüksek olması gibi sebeplerle 1942 malî yılı bütçesinin, bağlı listede, yazılı tertiplerine mevzu tah
sisat kifayet etmemiş ve bütçenin diğer fasıllarından bu tertiplere münakale imkânı da bulunama
mıştır. 

4306 sayılı kanun mucibince memurlara ve ailelerine verilecek giyim eşyası ve bilûmum mas
rafları için 1942 yılında sarfı tahmin olunan 300 000 liranın 1942 vardat fazlasiyle karşılanmak 
üzere bütçenin sonunda açılacak bir fasla fevkalâde tahsisat olarak konulması zaruri görülmüştür. 

Haziran 1942 başından eylül 1942 sonuna kadar Posta, telgraf, telefon ve telsiz hasdlatında mun
tazam bir seyir halinde 700 000 lira raddesinde bir fazlalık müşahede edilmiştir. Varidat tahsila
tının bu seyri neticesinde 1942 malî yılı nihayetine kadar elde edilecek varidat fazlasının iki milyon 
liraya baliğ olacağı ve bu suretle munzam tahsisatın karşılanacağı anlaşılmıştır. 

Bundan başka resmî dairelerin 1939, 1940, 1941 seneleri muhabere ve mürasele ücretlerinden dü
yuna kalan 2 241 963 liradan da ayrıca tahsilat icrası memul olup bu da karşılık nispetini bir daha 
arttıracağı tabiidir. 



Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M M. 

Bütçe encümeni IQ _ J^JJ 1942 
Mazbata No. 27 

Esas No. 1/911 
Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesine (1 538 550) lira munzam 
ve (300 000) lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 12 birinci kânun 1942 tarih ve 
6/4596 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası encümenimize tevdi buyurul-
makla Posta, telgraf ve telefon umum müdürü 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet esbabı mucibesinde tafsilen izah 
oluduğu veçhile Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bütçesine, munzam ve fevkalâde tah
sisat olarak ilâvesi teklif edilen mebaliğ alelûmum 
eşya vo malzeme ve bilhassa akar yakıt fiyatla
rında husule gelen yükselmelerden, hizmetlerin 
genişlemesinden, memurlara, paraslız giyim eş
yası dağıtılmasından neşet etmektedir. Kaçınıl
ması mümkün olmayan bu masrafları kabul za
rureti görülmüştür. 

Umum müdürlüğün varidatında dört ay zar
fında husule gelen (700 000) lira fazlalık bu yıl 
bütçesinin iki milyon liraya yakın bir varidat 
fazlasiylc tahakkuk edeceğini gösterdiği ve mun
zam ve fevkalâde olarak yapılan tahsisat ilâvele

rinin varidat fazlasiylc karşılanacağı anlaşılmış 
vo lâyiha encümenimizce kabule şayan görülmüş
tür. 

Müzakere sırasında teklif olunup varit görü
len (100 000) lira ilâve dolayısiylo tadilen kale
me alınan lâyiha ve merbutu cetvel Umumî Hey
etin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis Reis V. M M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
t. Eker T. Coşkan H. Kitabet 

Kâtip 
İstanbul Antalya Bolu 
F. öymen N. E. Sümer Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Diytrbakır Elâzığ 
Dr. Sadi Konuk E. Bekit F. Altay 

Giresun İsparta istanbul 
M. Akkaya E. Ünlü H. Ülkmen 

Kars Kırklareli Konya 
C. Dursunoğlu B. Denker E. Türel 

Muş Ordu Samsun 
Ş. Ataman II. Yalman M. Ali Yörüker 

Tokad Yozgad Zonguldak 
II. N. Keşmir S. îçÖz E. Erişirgü 

( & Sayısı : 55 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ı 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesine 1 538 550 liralık 
munzam tahsisat yerilmesi hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon 

umumî müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 
ilişik cetvelde gösterilen tertiplerine 1 538 550 
liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — 1942 malî yılı Posta ve tel
graf umum müdürlüğü bütçesinde (4306 saydı | 
kanun mucibince verilecek giyim eşyası bede- ı 
lı ve bilûmum masrafları) adiyle açılan 45 nci 
fasla 300 000 lira fevkalâde tahsisat olarak ko
nulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

10 . XII . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha.V. Mal. V. 

R. Peker N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Mf. V. . Na. V. îk. V. 
Yücel S. Bay 

S. I. M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
F: Engin Dr. B. Uz \ 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat 

konulması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 
ilişik cetvelde gösterilen tertiplerine 1 638 550 
liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — 1942 malî yılı Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü bütçesinde (4306 sa
yılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası 
bedeli ve bilûmum masrafları) adiyle açılan 45 
nci fasla 300 000 lira fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

( & Sayısı: 55 ) 
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Hükümetin teklifiyle bağlı 

CETVEL 

F. M. Tertibi Lira 

1 3 Çocuk zammı 

11 1 Tenvir ve teshin 

14 Daimî memuriyet harcirahı 

15 Muvakkat memuriyet harcirahı 
17 Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücretler. 

10 3 Tahsildarlar aidatı 
4 Umumî telefon merkezleri aidatı 
6 Sai ücreti 

20 000 

20 000 

100 000 

100 000 
50 000 

Fasıl yekûnu 

5 000 
12 000 
1 500 

18 500 

20 Bilûmum bina, arsa mubayaa, inşaat, tesisat ve tamirat bedelleriyle kontrol 
memurları ücret vesair masrafları 450 000 

21 1 Nakliyat 302 250 

22 1 Posta pulu ve kartlar, albümler, teşhir tabloları ve otomatik tarih damgaları, 
müsabaka ,malzemc, tabı, gümrük ve nakliye masraflariyle ilân ücretleri 
ve Bern bürosundan celbedilecek kupon ve pullar bedeli 75 000 

23 Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü ihbarlı telgraflar için yapıştı
rılan veya battala kalan pullar bedeli. 1 800 

30 000 
25 1 Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratında çalıştırılacak amele yev

miyesi. 
2 Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratı ve her nevi makine, alât, ede

vat ve malzeme bedelleriyle nakliye vesair masrafları. 316 000 

Fasıl yekûnu 

27 Mühendis, makinist vesair fen memurlariyle mmtakaları haricinde çalıştı
rılacak hat bakıcılarının muvakkat memuriyet harcirahlan. 

34 1 3335 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi, yol vesaire masrafları. 

Umumî yekûn 1 538 550 

346 000 

5 000 

50 000 

( S. Sayısı : 55 ) 
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F. M. 

Bütçe encümeninin değiştiricine bağh 
CETVEL 

Muhassatm nev'i 

1 3 Çocuk zammı 

11 1 Tenvir ve teshin 

14 Daimî memuriyet harcırahı 

15 Muvakkat » » 

lü Müfettişler harcırahı 

17 Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücretler 

19 3 Tahsildarlar aidatı 
4 Umumî telefon merkezleri aidatı 
G öai ücreti 

20 Bilûmum bina, arsa mubayaa, inşaat, tesisat ve tamirat bedelleriyle kontrol 
memurları ücret ve sair masrafları 

21 1 Nakliyat 

22 1 Posta pulu ve kartlar, albümler, teşhir taploları ve otomatik tarih dam
gaları, müsabaka, malzeme, tabı, gümrük ve nakliye masraflariyle ilân 
ücretleri ve Bern bürosundan celbedilecek kupon ve pullar bedeli 

23 Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü ihbarlı telgraflar için yapış
tırılan veya battala kalan pullar bedeli. 

25 1 Telgraf ve telefon tesisat inşaat ve tamiratında çalıştırılacak amele yev
miyesi 

2 Telgraf ve telefon, tesisat ,inşaat ve tamiratı ve her nevi makina, alât, 
edevat ve malzeme bedelleriyle nakliye ve sair masrafları 

Fasıl yekûnu 

Zi Mühendis, makinist ve sair fen memurlarıyla mmtakaları haricinde ça
lıştırılacak hat bakıcılarının muvakkat memuriyet harcırahları 

34 1 3335 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi, yol ve saire masrafları 

UMUMÎ YEKÛN 

Lira 

20 000 

20 000 

120 000 

130 000 

30 000 

50 000 

•• ı 

Fasıl yekûnu 

5 000 
12 000 
1 500 

18 500 

450 000 

302 250 

75 000 

1 800 

30 000 

316 000 

346 000 

25 000 

50 000 

1 638 550 

( S. Sayısı : 55 ) 




