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B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 2,30 sonra 

REÎS — Reisisani Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıb Bey (Kütahya), Âtıf Bey (Kayseri) 

REİS —- Celseyi açıyorum. Zaptı sabık oku
nacak. 

(Zaptı sabık okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-
inikat re'si senei hicriye münasebetiyle İzmir Me
busu Hacı Süleyman Efendi tarafından kıraat 
edilen bir düayr mütaakıp celse küşadedilerek 
zaptı sabık hulâsası tadil en kabul re Başkuman
danlığa sene başını , tebrikini mutazammm bir 
telgraf keşide edilmesi takarrür etti. Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerinden Meclisin selâm ve iti
madının orduya tebliğ edildiğine dair mevrut tel
graf kıraat olundu. 

Çorum Mebusu Euad Beyin Yozgad'da vefa
tını mübeyyin mutasarrıflığın telgrafı okunarak 
ailesine alelûsul muaveneti nakdiyede bulunul
masına karar verilerek'merhumun ruhuna hürme-
ten celse beş dakika tatil edildi. 

İkinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Kiyasetlerinde bil-
inikat vilâyetlerden mevrut mücahedei millîyede 
sebat olunmasına dair telgraflara cevap yazılma
sı tensibedildi. Van vilâyetinde iki nahiyenin 
ilgasiyle yeniden iki nahiye teşkil edilmesine da
ir olan lâyihai kanuniyenin ikinci müzakeresi ic
ra kılınarak birinci madde aynen, ikinci, üçün
cü maddeleri tashihan ve heyeti um um iyesi ekse
riyetle kabul olundu. 

Kanunu Cezanın birrıza fiilişeni hakkındaki 
maddesinin tadiline dair teklifi kanuni bu bap
taki diğer bir teklif ile tevhidedilerek Adliye En
cümenine havale olundu. Orman memurlarının 
mecalisi idare âzasından addolunmasına dair olan 
lâyihai kanuniye İktisat Vekili tarafından istir-
dadolundu, 

Men'i Müskirat Kanununun ikinci maddesinin 
tadili hakkındaki lâyihai kanuniye Adliye Veki
linin talebi veçhile tehir olunarak teneffüs için 
celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-
inikat Tımah Hilmi Beyin Ereğli lıavzai falımi-
yesindeki amelenin dâvalarına mütaallik teklifi 
İktisat Vekâletine havale ve mahakimi şeriyece 
tahrir edilen emvali eytam hakkındaki teklifi ka
nuni Adliye ve Seriye encümenleri mazbataları 
mucibince reddoUıuarak Pazartesi günü içtima 
olunmak üzere celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kati]) Kâtip 
Dr.' Ae/nan M. Ragıh Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında süz ist iyen 
var mı? (Adliye Vekili yerine Maliye Vekili, sa-
dalan) Başka söz istiyen yok. Zaptı sabık kabul 
olundu. 

2. — MAZBATALAR 

/. — Muvakkat Temyiz Heyeti te.şkili hakkın
daki Kanunun beşinci maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihası re Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Muvakkat Temyiz Heyetinin teşkili 
hakkındaki Kanunun beşinci maddesinin tadiline 
dair olan lâyihai kanuniyenin reddine dair Adli
ye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Muvakkat Temyiz Heyeti teşkili hakkındaki 

Kanunun beşinci maddesinin tadiline dair He
yeti Vekütenin 12/Kânunuevvel/1336 tarihli 'lâ
yihai kanuniyesi tetkik ve mütalâa olundu. 

Heyeti mezkûre kazai vazife ile mükellef olup 
kendilerinin vazaifi idariye ve binnetice muha
berat ile iştigalleri muvafık olmadığından şayanı 
iltifat ve kabul görüleni iyen lâyihai mezkûrenin 
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reddi encümenimizce ittifakla tesbit olunarak 
tasdiki Heyeti Umumiyeye teklif olunur. 

25/Şubat/1337 

Reis 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Âza 

Kırşehir 
Müfid 

Âza 
Erzurum 

lîüsevin Avni 

Mazbata M. namına kâtip 
Sinob 

Şevket 
Âza 

Kângırı 
Neşet Nâzım 

Âza 
Yozgad 

Rıza 

Lâyihai Kanuniye sureti 

MADDE 1. — Heyeti Temyiziye rüesa ve 
başmüddoiumumisi ile başmüddeiumumi muavin
leri doğrudan doğruya Umuru Adliye Vekâletin
den intıihabolunarak memuriyet İteri Büyük Mil
let Meclisi Heyeti îcraiyesince tasdik olunur. 
Heyeti Temyiziye âzalığmm inhilâli takdirinde 
başmüddeiumumi de dâhil olduğu halde Heyeti 
Umumiyiece dördüncü maddenin birinci fıkrasın
da muharrer olan memuriyetlerde bulunup da 
hüsnü afhlâk ile mü'ştehir şuabatı ilmi hukukta 
ihtisası kâmüeyi haiz bulunanlar meyanından 
tefrik edilecek namzetler hakkında nıüdavelei ef
kâr olunarak reyi hafi vle müzakereye iştirak 
eden zevatın ekseriyeti sülüsanı arası ile üç, zat 
namına olarak bittefrik Adliye Vekâletine irae 
olunur. Makamı vekâlet bunlardan birini münhal 
olan âzalığa intihabederek Büyük Millet Meclisi 
Heyeti leraiyesinin tasdikine arz olunur. 

MADDE 2. — İşbu maddei muaddele tarihi 
neşrinden muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu maddei m Haddelenin ic
rayı ahkâmına Adliye Vekili mtenıurdur. 

VŞHBİ Ef. (Konya) — Efendim, bu maz
bata,. yani encümenin ret teklifi doğrudur. 

SIRRI B. (İzmit) — Müdafaasında bulunan 
kimse yok mu efendim? 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim, bu, 25 Şubatta teklif 
edilmiş bir kanundur. Bendenizin bundan habe
rim yoktur. Tabiî kendim tevdi etmediğim fik
rin bendenizce müdafaası biraz müşküldür. Mü
saade ederseniz bir defa bendenize iade edilsin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
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Zaten bu bapta nizamname vardır. Adliye Ve
kâleti mevcut nizamname mucibince hükkâmı ad 
1 iyenin iyi bir usule raptını temin eder. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Bu teklif mahiyeti itibariyle He
yeti Temyiziyeye dair olacak arkadaşların; lıük-
kâmm kendi aralarından sülüsanı ekseriyeti âra 
ile üçünün intihabı ye bu üçten bir tanesinin 
Adliye Vekâleti trafmdan tâyini şeklinde midir, 
teklif ne şekildedir? Bu kabili tatbik midir, değil 
midir? Bir meselei adliye olmak itibariyle cef
felkalem bir söz söylemek doğru değildir. Eğer 
münasip görürseniz bendeniz bunu tetebbu ede
yim, bil âhara gelir; ona göre kendi noktai naza
rımı arz ederim. 

EMİR Pş. (Sivas) -^ Encümenin mazbatası 
mucibince teklifi reddedelim, Adliye Vekili ken
di tet'ebbuatmı sonra gelip söyler. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Meclis teklifi reddettikten sonra 
bendeniz burada gelip tekrar beyanı mütalâa 
edemem. Rica ederim Heyeti Muhteremeden, ret 
hakkındaki salâhiyetleri baki kalsın. Acelesi 
nedir? 

REÎS — O halde efendim, Adliye Vekili Bey 
bu kanunun iadesini talebediyorlar. ladesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Hayır sa-
daları) Geri almaya salâhiyeti var, geri istiyo
rum, benden evvelki arkadaşım bu kanun lâyi
hasını yapmıştır, ben bunu Meclîse teklif etmi-
yeceğim, diyorlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Heyeti Um um iyenin 
malı olduğu için reye koymanız lâzımdır. 

REİS — ladesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. (Hayır hayır sadaları) Etmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsın. Eftendim, bendeniz 
bir şey anlıyamadım, ekseriyet hâsıl olmuyor. 

İadesini kabul edenler ayağa kalksın. Ekseri
yet var, efendim. İade edilecek. 

2. — Sinob Mebusu Şevket Beyin, Sulh Mah
kemeleri Kanununun tadiline dair kanun teklifi 
ve Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Sulh Hâkim
leri Kanununa bir zeyil ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası (2/240, 
2/178) 

REİS — Sulh Hâkimleri Kanununun tadili 
teklifi vardır. 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sulh hâkimleri hakkındaki Kanunu muvak

katin üçüncü ve dördüncü maddelerinin berveç-
hi âti şekilde tadilini teklif ederim : 

17 Cemaziyelevvel 1331 tarihli Sulh Hâkimleri 
Kanunu muvakkatinin 3 ncü ve 4 ncü madde

lerini muaddil Kanun 

MA DDK 1. — Sulh Hâkimleri Kanununun 
3 ncü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir : 

«Sulh hâkimleri alelıtlak mehakimi nizami
yenin dairei salâhiyetinde olan hukuk ve tica
ret dâvalarından lira yüz kuruş hesabiyle resül-
mal veya kıymeti elli bin kuruş olan ve ayın, 
deyin dâvalariyle hakkı misil ve hakkı mürur 
dâvalarını kabili temyiz olmak üzere rüyededer.» 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun 4 ncü mad
desi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

«Sulh hâkimi; mahiyet ve kıymeti nazarı 
itibara almmıyarak bilcümle deavii mütekabi-
leyi dahi rüyet eder. Müstedinin şahsi vâhid 
zimmetinde cihatı muhtelifeden müteaddit mat-
lubatı bir dâvada cem olunduğu takdirde mat-
lûbatı mezkûreden her biri elli bin kuruştan dûn 
olsa bile mecmuu dâva elli bin kuruşu mütecaviz 
olur ise sulh hâkimi rüyete haizi salâhiyet de
ğildir. Ancak dâvayı asliyeye müteferri faiz ve 
masrafı ve zarar ve ziyan ve menafi miktarı 
her neye baliğ olursa olsun rüyet ve hükmede
ceği gibi münhasıran dâvayı asliyeden mütehad-
dis zarar ve ziyan dâvayı mütekabilesi dahi her 
ne miktarda olursa olsun rüyet ve hükmeder.» 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmü tarihi 
neşrinin ferdasından mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
umuru Adliye Vekili memurdur. 

Sinob Mebusu 
Mehmed Şevket 

Adliye Encümeni mazbatası 
Sinob Mebusu Şevket Beyin Sulh hakimleri 

hakkındaki Kanunun üçüncü ve dördüncü mad
delerinin tadiline mütedair bulunan 9 Teşrinsâ-
ni 1336 tarihli teklifi kanunisi tetkik ve müta
lâa olundu. Sulh Hâkimleri Kanununun üçün
cü maddesi mukaddema Meclisi Umumice ka
bul edilerek iktisabı kanuniyet eylemiş olmak
la bunun tekrar müzakeresine hacet olmayıp 
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ancak mezkûr üçüncü maddeye nazaran sulh 
hâkimlerinin salâhiyeti kazaiyesi elli bin kuruş
luk deaviyc iblâğ edilmiş ve dördüncü madde
nin bu dairede tadiline ihtiyaç hâsıl olmuş ve 
teklifi vâki yalnız bu cihete matuf olmakla şa
yanı iltifat bulunmuş olduğundan aynen kabu
lü ittifakla tensip kılınmakla tasdiki Heyeti 
Umumiyeye teklif olunur. 25 Şubat 1337 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Encüme
nin tadilini kabul etmiş olduğu madde dördün
cü maddedir. Bu evvelden kabul edilmiştir. Bu
nun için şimdi buna hacet yoktur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Reis Bey, tetkik 
tarihi kaç t ı r ! Encümenin tetkik tarihi? 

REİS — 25 Şubattır, efendim. 
YASİN B. (Gazianteb) — Reis Bey, o tarih

le şimdiki tarih arasında çok müddet geçmiştir. 
Bu şayanı dikkattir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yeni Adliye Vekili 
Beyin mütalâalarını almışlar mı ? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, her kanunun harfleri üze
rinde bile imâli zihin ile mükellef olan bizler, 
böyle «Sulh Hâkimleri Kanununun 4 ncü mad
desinin tadili» şeklinde müzakere edersek, bi
zim Vehbi Efendi hocamızın buyurdukları gibi, 
yırtılacak, yakılacak Adliye Kanunu çıkar. Ri
ca ederim, hepinize sorarım, iştigal eden zatlara 
sorarım. Dördüncü maddeyi bilen kimimiz var? 
Yoktur. 

Efendim! Bendeniz şimdi burada istinasın 
verdiği bir kudretle düşündüm, biraz bir şey 
anladım. Fakat bir kanunu tadil etmek için mef
humu anlamak kâfi değildir zannederim. Onun 
için Heyeti Muhteremlerinden rica ederim, za
ten. ikinci ve üçüncü maddelerin dördüncü mad
de ile rabıtası olmak itibariyle üçüncü madde 
tadil edilince dördüncü madde de tadil edilmek 
lâzımgclir. (jiinkü üçüncü madde, beş bin kuru
şa kadar deaviden bahseder. Halbuki dördüncü 
maddede beş binden bahsediliyor. Üçüncü mad
deyi elli biti yapınca dördüncü maddede mevcut 
miktarı da tashih ederek elli bine iblâğ el m ek lâ
zım gel ir. 

Onun için Heyeti Miıhteremeden rica ederim, 
eğer mesele yalım aded üzerinde ise, yani beş 
bin adedinin elli bine iblâğı suretinde bir tadil 
ise demek ki kanunun iskeleti duruyor, yalnız 
rakamlar elli bin olmuş oluyor. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Saib) — 

istinaf meselesi de mevzuubahistir. 
ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De

vamla) — Müsaade buyurun bir defa anlıyalmı 
efendim. Kanunun aslını tetkik etmek üzere talik 
edelim. (Şüphesiz öyle münasip sadaları) 

REİS — Efendim Adliye Vekili Bey de bu
nun talikini teklif ediyorlar. (Muvafık sesleri) 
Efendim talikini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Talikini kabul ettik. 
Fakat dönüp dolaşacak yine böyle olacak. Müta
lâa etmek için tabettirelim. 

REİS — Mümkün olduğu kadar tabettiririz. 
Sulh hâkimlerine ait bir kanun teklifi üzeri

ne tanzim edilmiş mazbata daha vardır. 
Sulh hâkimleri hakkındaki' Kanunun üçüncü 

maddesine berveçhi âti mevat tezyil olunmuştur : 

MADDE 1. — Üçüncü maddenin iktisabı ka-
nuniyet ettiği tarihte bidayet mahkemelerinde 
derdesti rüyet bulunan deavi sulh hâkimlerine 
devir veya Sulh Hâkimleri Kanununa tevfikan 
bidayet mahkemelerinde rüyet olunur. Ancak bu 
bapta bidayet mahkemelerince icra kılman bil
cümle muamelât muteber addolunur. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

İşbu kanunun icrasına Adliye MADDE 3. — 
Vekili memurdur. 

Binaenaleyh keyfiyet Heyeti Umumiyeye ar/. 
olunur. 

25 . II . 1337 
Reis Na. 

Sinob 
Mehmed Şevket 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

-
Yozgad 

Rıza 

Kângırı 
Neşet Nâzm 

Aza 
Erzurum 

Şifahen beyan edeceğini 
esbaba binaen muhalifim 

Hüseyin Avni 

(Onu da Adliyeye gönderiniz sesleri) 
REİS — Onu da beraber gönderiyoruz. 

3% — Kayseri Mebusu Atıf Beyin, Usulü Mu-
hakematı Seriye Kararnamesinin sekizinci mad
desine müzeyyel kanun teklifi ve Adliye Encü
meni mazbatası (2/165) 

- 151 
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REİS — Efendim; Usulü Muhakemei Seriye 

Kararnamesinin sekizinci maddesinrh tadiline 
dair lâyihai kanuniye var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Mahakimi Şeriyeye müracaat eden erbabı 

masalihin ekserisi acezei nisvan ve eytam ve 
eramilden ibaret olduğu malûmuâlileridir. Hal
buki mahakimi mezkûre için tedvin edilen usu
lü muhakematta hükkâmı şer'in vazaifi hasrıı 
tazyik edildikten başka bir dâvada bir kimseyi 
dört mahkemeye ayrı ayrı müracaat etmek 
mecburiyetinde bulundurmaktadır. Mahkeme
den meahkemeye takibi dâvadan melâlpezir 
olanlar ekseriya dâvalarını takipten vaz'geç
tikleri gibi herkes de usulü takibi dâvaya 
âşinâ olamıyacağmdan vekil tutmaya ve bazan 
hissei irsiyeden ziyade masraf ihtiyarına mec
bur kalıyorlar. Meselâ zevci vefat eden bir ka
dın terekeden hisse ve mehrini talcbetmek için 
Mahkemei Şeriyeye müracaat edip de bâzı eş
yayı zâtiyesinin kayınvalidesi tarafından zapte-
edildiğini dâva ederse mehir dâvasının niyetiyle 
beraber Mahkemei Sariye eşyayı zatiye dâvası 
da rüyet edememekte olduğundan eşyayı zati-
yesi beş bin kuruştan dûn ise Sulh mahkeme
sine; ziyade ise Hukuk mahkemesine ve şayet 
terekede bir poliçe zuhur ederse Ticaret mah
kemesine müracaat gibi müziç ahval karşısın
da kalıyor. Bu gibi daha bâzı esbaptan dolayı 
hissei irsiyeden mütevellit deavinin taksim ve 
tevziine mahakimi mezkûreye mezuniyet itasında 
fevaidi âdide mevcut bulunduğundan Usulü 
Muhakematı Seriye Kararnamesinin tevlidey-
lediği müşkülâtı bertaraf etmek üzere karar-
namei mezkûrun sekizinci maddesine berveçhi 
âti zeylin ilâvesini teklif eylerim. 

Zeyil : « 
Madde 1. —• Mucibi tahrir terekâtm hini 

tahririnde terekeden gerek ayın ve gerek de
yin olsun ikame olunacak istihkak dâvaları 
mahkemei şeriyede fasıl ve rüyet olunur. An
cak ticaretten mütevellit poliçe, ciro, bonu gi
bi deavi kemafissabık ticaret mahkemelerine 
aittir. 

Zeyil : 
Madde 2. — Talâktan mütevellit mehir ve 

nafakai iddet dâvaları meyanında eşyayı ciha-
ziye ve zatiye dâvaları ile zevcin akaribinden 
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âdeti belde üzere zevceye hediye ve hibe olu
nan emval ve eşya deavisi ve bunlardan müte-
haddis deavii mütekabileyi dahi fer'i olmak 
itibariyle mahkemei şeriyede fasıl ve rüyet olu
nur. 

Zeyil : 
Madde 3. — Hissei irsiyeden mütevellit de-

avide araziden maada gerek menkul ve gerek 
gayrimenkul eşya ve emlâkin ve mevaşi ve 
hayvanatın kezalik usulü mevzuasına tevfikan 
fasıl ve hasmi mahkemei şeriyeye aittir. 

Madde 4. — İşbu zeyle muhalif olan karar
namenin altıncı maddesi mefsuhtur. 

Madde 5. — îşbu zeylin tatbikine Adliye 
Vekili memurdur. 

14 Kânunuevvel 1336 
Kayseri Mebusu 

Atıf 

Adliye Encümeni mazbatası 
Usulü Muhakemei Seriye kararnamesinin 

sekizinci maddesine bâzı fıkarat ilâvesi lüzumu
na mütedair olan Kayseri Mebusu Atıf Beyin 
14 Kânunuevvel 1336 tarihli teklifi kanunisi 
encümenimizce tetkik ve mütalâa ve icabı mü
zakere olundu. ' 

Mucibi tahrir terekâtm hini tahririnde te
rekeden ikame olunacak istihkak dâvalarının 
Mahkemei Şeriyeye aidiyeti hakkında Usulü 
Muhakemei Seriye kararnamesinde kayıt ve 
işaret mevcudolmaması ve muayyen olan husu-
sattan maadasını rüyetten hükkâmı serin me-
nedilmesi hasebiyle eshabı müracaatın bu ka
bil deaviden dolayı mahakimi hukukiyeye mü
racaata mecbur kaldıkları ve netieeten ızrar olun
dukları emsali âdidesiyle müspet bir keyfiyet 
olmakla beraber zevceyin arasında tal\addüs eden 
mehir ve nafaka dâvaları meyanmda ikame olu
nacak eşyayı cehaziye ve zatiyeye ve hissei irsi
yeden mütevellit emvali gayrimenkuleden maada 
hususata mütedair deavi için de aynı usul câri 
olduğu ve mahakimi şeriyeye müracaat eden er
babı mesalilıten ekserisinin acezei nisvan ve ey
tam ve eramilden ibaret olup yekdiğeriyle müna
sebeti ve irtibatı bulunan iki dâvadan biri için 
mahkemei şeriyeye ve diğerinden dolayı mahke
mei hukuka müracaat zarureti karşısında bıra
kılarak mağduriyetlerinin temadisi gayrieaiz ve 
keyfiyetin bir kaidei salimeye raptı lâzımgeldği 
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bir emribâriz bulunduğu cihetle teklifi vâki şa
yanı iltifat ve kabul görüldü. Ancak teklifi mez
kûrun Usulü Muhakemei Seriye Kararnamesinin 
sekizinci maddesinden ziyade yedinci maddesine 
taallûk ve münasebeti bulunduğu nümayan olmuş 
ve ayrı ayrı üç madde ile tesbitinclen ise bir mad
de ile tedvini daha münasibolacağı teemmül olu
narak teklifi vâki buna göre bittadil yedinci 
maddeye zeyil olmak üzere berveçhi âti şekilde 
tesbit olunmuştur: 

MADDE 1. — Usulü Muhakemei Seriye Ka
rarnamesinin yedinci maddesine berveçhi âti fı
karat ilâve olunmuştur: 

Emvali gayrimenkule ve mevaddı ticariyeden 
maada hissei irsiyeden mütevellit hususat ile 
mucibi tahrir terekâtm hini tahririnde terekeden 
gerek ayın ve gerek deyne mütaallik olarak ika
me olunacak istihkak dâvaları ve zevceyn arasın
da lıudus edecek mehir ve nafaka dâvaları ıne-
yanında ikame olunan eşyayı cihaziye ve zâtiye 
dâvaları dahi mahkemei şeriyede rüyet ve fas-
lolunur . 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasınla Adliye 
Vekili memurdur. 

Keyfiyet ekseriyetle tensibolunarak tasdiki 
Heyeti Umumiyeye teklif olunur. 

20 . I I I . 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Erzurum Sinob 
Maddenin ikinci fıkrasına Mehmed Şevket 

muhalifim 
Celâleddin Arif 

Kâtip Aza 
Kân gırıı Kırşehir 

Neşet Nâzım Müfid 
Aza Âza 

Niğde Antalya 
Mustafa Hilmi Halil İbrahim 

(Çok doğru, sadaları) 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKED B. 
(Saruhan) — Efendim, malûmu âliniz Usulü 
mahakimi seriye Kararnamesi çıkınca mahakimi 
seriye ile mahakimi nizamiye arasındaki vaza-
ifin aslı, mahkemei şeriyede bulunduğu zaman, 
fer'i, mahakimi nizamiyede bulunuyor. İşte böyle 
ihtilâfat vardır. Bu teklifle bu usulü muhalefet 
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kaldırılmıştır. Eski şekilde muhalefet kalmamış
tır. Fakat bâzı öyle işler oluyor ki, bâzı öyle hâ-
disat husule geliyor ki, aslı mahkemei şeriyede 
bulunduğu zaman fcr'i mahakimi nizamiyededir. 
Halbuki bu suretle bir adamı bir meseleden do
layı iki mahkemeye koşturmak zahmeti icabedi-
yor. Bunu nazarı dikkate alan sahibi teklif şu 
şekilde bir mütalâa . dermeyan etmiş ve Adliye 
Encümeni de kabul etmiş ve bendeniz tamamen 
bu fikirdeyim. Eshabı mesalihe bir suhulet gös
teriyor. 

Çünkü, terekeyi tahrir eden mahkemei seriye 
iken ve ona vâziülyed iken alacak dâvasının baş
ka mahkemede ikame edilmesi, ilâm alınması gibi 
uzun işler oluyor. Halbuki vâziülyed mahkemeye 
dâva etmek muvafık olur. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır, 
sesleri) O halde bir daha okuyalım. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
buyurursanız usulü muhakematı şeriyenin on se
kizinci maddesi nedir? Bilmiyoruz ki, fer'i üzerin
de yani tadil olunacak madde üzerinde beyanı 
fikir edelim. Münasip ise bunlar bir kere tabı 
olunsun. 

REÎS — Mümkün olduğu kadar tabettiriyo
ruz. Zaten Adliye Vekili Beyefendi de izah etti. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bu mahkemelerden 
her zaman şikâyet ediyoruz. Halbuki Adliye Ve
kili Beyefendinin izahatına nazaran bu gibi işleri 
tavikten ziyade tacil etmelidir. Dâvaları mahke
mei şeriyeye vermekle işler tacil edilmiş olacak. 
Binaenaleyh bunun kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen yok. Maddelere geçiyoruz. 
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Usulü Muhakemei Seriye Kararnamesinin yedinci 
maddesine ilâve edilen mevat hakkında Kanun 

MADDE 1. — Usulü Muhakemei Seriye Ka
rarnamesinin yedinci maddesine berveçhi âti fı-
karat ilâve olunmuştur. 

Emvali gayrimenkulc ve mevaddı ticariyeden 
mâada hissei irsiyeden mütevellit hususat ile 
mucibi tahrir terekâtm hini tahririnde tereke
den gerek ayın ve gerek deyne mütaallik olarak 

. ikame olunacak istihkak dâvaları ve zevceyn ara
sında hüdııs edecek mehir ve nafaka dâvaları mo-
yanında ikame olunan eşyayı cihaziye ve zâtiye 
dâvaları dahi mahkemei şeriyede rüyet ve fasl-
olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize koyuyorum, kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Ad
liye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini müstacelen 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, Perşembe günü içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 
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