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Mimderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 
1. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; 

Memurin Kanunu hakkında Dahiliye Vekâle
tinden şif ahî suali 

2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; 
Kibrit inhisarlar Şirketinin Kars'a kibrit gön
dermemesi esbabına dair Maliye Vekâletinden 
suali. 

3. — EVRAKI VARİDE 
Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — istanbul Mebusluğuna intihap olunan 
Behiç Beyin mazbatası (3/527) 

Lâyihalar 
1. — İskân kanunu lâyihası (1/812) 
2. — Seyrisefain İdaresinin 1926 senesi 

bütçesi hakkında kanun lâyihası (1/813) 
3. — Düstûruledviye. Komisyonu hakkında 

kanun lâyihası (1/811) 
Teklifler 

1. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin; cinayet 
mahkemeleri heyetinin, bir reis ile iki azadan 
mürekkep olarak, teşkili hakkında teklifi ka
nunisi (2/531) 
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Sayfa 
2. — Denizli Mebusu Yusuf Kemal Beyin; 

Orman Nizamnamesinin sekizinci maddesinin 
son fıkrasının tadili hakkında teklifi kanunîsi 
(2/527) 56 

3. — Denizli Mebusu Yusuf Kemal Beyin; 
Türkiye'de mevcut bilûmum ormanların fennî 
usum idare ve işletilmeleri hakkındaki 22 Ni
san 1340 tarih ve 504 numaralı Kanunun son 
fıkrasının tadiline dair teklifi kanunîsi (2/530) 56 

4. — Karesi Mebusu Vehbi Bey ve rüfeka-
sının; Bandırma Limanındaki mağruk tarak 
dubalarım Bandırma Belediyesine terklerine 
dair teklifi kanunîsi (2/529) 56 

5. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Vilâyat 
belediye kanununa bazı mevad tezyifine dair 
tekhfi kanunîsi (2/528) 56 

6. — Urfa Mebusu Refet Beyin; «Tayyare 
ianesi» unvanlı teklifi kanunîsi (2/526) ; 56 

Mazbatalar 56 
1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; 

ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahruka
tın muamelei resmiyesinin ormanlarda ikmal 
edildikten sonra her yerde serbest nakil ve 
imrer edilmesi hakkında (2/524) numaralı tek-
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Sayfa 
lifi kanunîsinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 56 

2. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; 
yol mükellefiyeti kanununun dört, beş ve on 
yedinci maddelerinin tadili hakkında (2/523) 
numzvrah teklifi kanunîsinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 56 

3. — Tekirdağ Lisesi Müdiri Sabıkı Mah
mut Beyin; İsnat olunan fiilden dolayı meni 
muhakemesine karar verildiği halde harcırahı
nın tesviye edilmediğine dair istidası ve İstida 
Encümeni mazbatası 56 

4. — İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Be
yin; 18 Sefer 1299 tarihli Zabitai saydiye ni
zamnamesine bazı mevad tezyili hakkında 
(2/510) numaralı teklifi kanunîsi ve Ticaret 
Encümeni mazbatası. - 56 

5. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askerî 
Efkap Kanunu» unvanlı ve (2/406) numaralı 
teklifi kanunîsi ile Zonguldak Mebusu Tunalı 
Hilmi Beyin; «Lakap Kanunu» unvanlı ve 
(2/314) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Miîiiye ve Dahiliye ve Maarif encümenleri 
müşterek mazbatası 56:57 

Tezkereler 57 
1. — 26 Kânunievvel İ295 tarihli kefalet 

nizamnamesinin birinci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi (3/528) 57 

2. — Kula'nın Seyidaii mahallesinden Meh
met mahdumu Ali Kâzım'ın idam hükmünün 
tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/529 57 

3. — Bursa'nın Ayazma kariyesinden Deli 
Mehmetoğlu şöhretli İdris oğlu Mehmet hak-

Sayfa 
kındaki idam hükmünün tasdikine dair Baş
vekâlet tezkeresi (3/530) 57 

Takrirler 57 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve 

rüfekasuun; Konya vilâyetine merbut Ismil 
kariyesi zürraına tohumluk itasına dair temen
ni takriri 57 

Rey istihsali 57 
1. — Çifteler Çiftliği dahilindeki araziye 

icarei zemin olarak tahakkuk ettirilip tahsil 
edilmeyen me baliğin affı hakkındaki kanunun 
tayini esami ile ikinci defa reye vazı 57,70:71 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 57 
1. — Muhamat Kanununun bazı me vadim 

muaddil (1/770) numaralı kanun lâyihasiyle 
Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin Muhamat 
Kanununun 2, 3, 5 ve 12 nci maddelerinin ta
dili hakkında (2/431) ve Dersim Mebusu Fe
ridun Fikri Beyin Muhamat Kanununun bazı 
mevadının tadili hakkında (2/441) ve Gazi
antep Mebusu Ahmet Remzi Beyin Muhamat 
Kanununun 11 ve 12 nci maddelerinin tadili 
hakkında (2/429) ve Konya Mebusu Tevfik 
Fikret Beyin Muhamat Kanununa bazı mevad 
tezyifine dair (2/407) ve Giresun Mebusu Tar 
hir Beyin Muhamat Kanununun 11 nci madde
sinin tadili hakkında (2/440 numaralı teklifi 
kanunileri ve Adliye Encümeni mazbatası. 57:67 

2. — Emvali gayrimenkulenin muamelâtı 
tasarrufiyesinde tapu senedatiyle kayıtlarına 
alâkadarının fotoğraflarının Uşak olunmasına 
dair (1/771) numaralı kanun layihası ve Tapu 
Encümeni mazbatası. 67:69 
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BİRİNCİ CELSE 

Beti'?. Müzakerat; Saat : 14.35 

REİS : Kâ: m Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim; 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır . 

Otuz altıncı içtima 

4 Kânunisani 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. Memurin koo
peratifi hakkında Siverek Mebusu Kadri Ahmet ve Şi
mendifer yolcularına gösterilen teshilâtın vapur yolcu
larına da teşmili ve Ankara'daki memurin için iktisadî 
haneler inşası hakkında Karesi Mebusu Vehbi Beylerin 
suallerine Ticaret Vekili Ali Cenani ve Dahiliye Veki-
kili Cemil Beyler tarafından verilen cevaplar istima 
edildi. 

Badehu, ruznamei müzakerata geçilerek gümrük
lerce satti mesaî haricinde çalışan memurine verilecek 
ücreti mesaiye ve Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
ve Lettonya Hükümetleri arasında akid ve imza ile 
muhadenet muahedenamesinin tasdikine dair kanun 
lâyihaları müzakere ve kabul ve heyeti umumiyeleri 
tayini esami ile reye vaz olundu. 

Azayı Kiram muamelâtı 
1. —- İstanbul Mebusluğuna intihab olunan Behiç 

Beyin mazbatası (21527) 

REİS — İkinci Şubeye havale edilmiştir. 

Lâyihalar 
1. — İskân Kanunu Lâyihası (1/812) 
REİS — İskân, Dahiliye ve Muvazenei Maliye 

encümenlerine havale edilmiştir. 

Hizmeti maksureye tabi mualimler hakkında Urfa 
Mebusu Refet Beyin teklifi kanunîsinin reddine dair 
olan Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası ile sefa
rethaneler mensubîni siyasiyesi namına vuku bulacak 
mısvaredatm muamelei mütekabile esasına göre mııa-
fen imran hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve 
vaki talep üzerine encümenlere iade olundu. 

Çifteler çiftliği dahilindeki araziye icarei zemin 
olarak tahakkuk ettirilip tahsil edilmeyen mebaliğin 
affı hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve kabul ve 
heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz edildi. 

Tapu daireleri hududu haricindeki emvali gayri-
menkuleye ait muamelâtı tasarrufiyenin sureti icrası 
hakkındaki kanun lâyihasının birinci müzakeresi icra 
ve aynen kabul olundu. 

Müteakiben tayini esami ile reye konulan dört ka
nundan üçünün kabul ve birinde nisap olmadığı ma
kamı riyasetten bittebKğ Çarşamba günü içtima edil
mek üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
Aynen kabul edilmiştir. 

2. — Seyrisefain idaresinin 1926 senesi Bütçesi hak
kında kanun lâyihası (1/813) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Düsturuledviye komisyonu hakkında kanun 
lâyihası (1/811) 

REİS — Sıhhiye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

1:— Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; Memu
rin Kanunu hakkında şifahi sual takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir 

3. — EVRAKI VARİDE 
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Teklifler 
/. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin; cinayet mah

kemeleri heyetinin, bir reis ile iki azadan mürekkep 
olarak, teşkili hakkında teklifi kanunisi (2/531) 

REİS — Lâyiha encümenine havale edilmiştir. 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Orman nizam
namesinin sekizinci maddesinin son fıkrasının tadili 
hakkında teklifi kanunîsi (2/527) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Türkiyede 
mevcut bilumum ormanların fennî usulü idare ve iş
letilmeleri hakkındaki 22 Nisan 1340 tarih ve 504 nu
maralı Kanunun son fıkrasının tadiline dair teklifi 
kanunîsi (2/530) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
4. — Karesi Mebusu Vehbi Bey ve rüfekasının; 

Bandırma Limanındaki mağruk tarak dubalarının Ban
dırma Belediyesine terklerine dair teklifi kanunîsi 
(2/529) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

5. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Vilâyat bele
diye kanununa bazı mevad tezyiline dair teklifi ka
nunîsi (2/528) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

6. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Tayyare ianesi 
û 

unvanlı teklifi kanunisi. (3/526) 
REİS — Lâyiha encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; Orman

lardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın muamelei 
rcsmiyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra her 
yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hakkında (2/524) 
numaralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere olduğu
na dair lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Ziraat encümenine havale edilmiştir. 

2. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; Yol 
mükellefiyeti kanununun dört, beş ve on yedinci mad
delerinin tadili hakkında (2/523) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha en
cümeni mazbatası. 

REİS — Nafia ve Dahiliye encümenlerine hava
le edilmiştir. 

3. — Tekirdağ 'Lisesi Müdüri sabıkı Mahmut Be
yin; isnat olunan fiilden dolayı meni muhakemesine 
karar verildiği halde harcırahının tesviye edilmediği
ne dair istidası ve istida Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

4. — İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 18 
sefer 1299 tarihli zabıtai saydiye nizamnamesine ba
zı mevad tezyili hakkında (2/510) numaralı teklifi 
kanunîsi ve Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

5. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askerî Elkap 
kanunu» unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi kanunî
si ile Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; «Lâ
kap Kanunu» unvanlı ve (2/314) numaralı teklifi ka
nunîsi ve Müdafaai Milliye ve Dahiliye ve Maarif 
Encümenleri müşterek mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) 
Kabul mü? 

Red mi, 

Heyeti Umumiyeye 
Rize Mebusu Ekrem Beyin Elkap kanunu un

vanlı ve Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Lâ
kap kanunu unvanlı teklifi kanunîlerini müzakere et
tik. Ciheti askeriye ve mülkiyede elkap ve unvan 
hususunda hükümetin talimatname yapmasına karar 
verildi. 

Müşterek Encümen Reisi 
Müdafaai Milliye 

Encümeni 
Reis Vekili 

Mazbata Muharriri 

Rize 
kanun yapılması 

fikrindeyim 
Ekrem 

Maarif Encümeni 
Mazbata Muharriri 

Karahisar 

Bozok 
Salih 
Bolu 

taraftarım 
Cevat Abbas 

Müdafaai Milliye 
Encümeni 

Afyonkarahisar 
Musa Kâzım 

Dahiliye Encümeni 
Mazbata Muharriri 

İzmir 
Ahmet Münir 

Konya 
Naim Hazım 

Ordu 
Kanun lâyihasının tadili 
ile kabulü taraftarıyım 

Reçai 

Maarif Encümeni azasından 

Çorum 
İsmail Kemal 

Ardahan 
Tahsin 

Yozgat 
Süleyman 

Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Konya 
Velit Celebi 
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İzmir 
Kanun lâyihasının tadili 

ile kabulü reyindeyim 
Kâmil 

Kocaeli 
Encümen Kararına 

muhalifim 
İbrahim Süreyya 

İstanbul 
Kanun lâyihasının tadili 
ile kabulü taraftarıyım 

Ahmet Hamdi 

İstanbul 
Bazı şerait dahilinde 

kanun yapılması taraftarıyım 
Akçoraoğlu Yusuf 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
kanunu müdafaa edeceğim. Binaenaleyh ruznameye 
alınmasını teklif ederim. 

REİS — Pekiyi. Ruznameye alıyoruz efendim. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) - Efendim, bir 

kere reye konsun, belki mazbata kabul edilmez, o va
kit ruznameye alınsın. 

Tezkereler 
/. — 26 Kânunievvel 1295 tarihli kefalet nizam

namesinin birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi (3/528) 

REİS — Kavanîni Maliye Encümenine havale edil
miştir. 

2. — Kulanın Seyitali mahallesinden Mehmet 
mahdumu Kâzımın idam hükmünün tasdiki hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. (3/529) 

REİS — Adliye Encümenine havale edildi. 

3. — Bursa'nm Ayazma kariyesinden Deli Meh-
metoğlu şöhretli Jdrisoğlu Mehmet hakkındaki idam 
hükmünün tasdikine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/530) 

REİS — Adliye Encümenine havale edildi. 

Takrirler 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve rüfe-

kasının; Konya vilâyetine merbut İsmil kariyesi zur-
raına tohumluk itasına dair temenni takriri. 

REtS — Başvekâlete gönderildi. 

Rey İstihsali 
/ . — Çifteler çiftliği dahilindeki araziye icarei ze

min olarak tohumluk ektirilip tahsil edilmeyen ıne-
baliğin affı hakkındaki kanunu. 

REÎS — İkinci defa tayini esami ile reye koyu
yorum. Kutular dolaştırılacaktır. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey verecektir. 

2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin Kibrit in
hisar şirketinin Kars'a kibrit göndermemesi esbabına 
dair Maliye Vekâletinden suali. 

REİS — Maliye Vekili cevap verecek mi efendim? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Elendim; Başvekâlet vasıtasîyle gelen sualnameyi da
ha dün tebellüğ ettim. Şirkete yazdım, akkğını ce
vap üzerine arzı malumat edeceğim. Onun için bu
gün cevap vermekliğime imkân yoktur. 

REİS — O halde tehir ediyoruz efendim. 
Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz : 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim; Muhamat kanununun müzake
resine devam ediyoruz. 

/. — Muhamat kanununun bazı mevadını muad-
dil (1/770) numaralı kanun lâyihasıyle, Antalya Me
busu Ahmet Saki Beyin; Muhamat kanununun 2, 3, 5 
ve 12 nci maddelerinin tadili hakkında (2/431) ve 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Muhamat ka
nunun bazı mevadının tadili hakkında (2/441) ve Ga
ziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin; Muhamat ka
nununun 11 ve 12 nci maddelerini ntadili hakkında 
(2/429) ve Konya Mebusu Teyflk Fikret Beyin; Mu-
htmat kanununa bazı mevad tezyiline dair (2/407) 
ve Giresun Mebusu Tahir Beyin; Muhamat kanunu
nun 11 nci maddesinin tadili hakkında (2/440) nu
maralı teklifi kanunîleri ve Adliye encümeni mazba
tası. 

REİS — Efendim, encümene giden maddeler gel
miştir ve encümen bir mazbata yazmıştır. Bu yapı

lan yeni tadilât hakkında yeni bir mazbatadır okuna-' 
caktr: 

Riyaseti Celileye 
Muhamat kanununun bazı mevadını muaddil ol

mak üzere Meclisi Âliye arz edilmiş olan kanun lâ
yihasının birinci maddesinin esnayı müzakeresinde 
vuku bulan tadil teklifi nazarı dikkate alınarak en
cümenimize tekrar havale edilmesi üzerine tetkikat 
ve müzakerat icra kılınmıştır. 

Muhamîlerin mülâzemet müddetinin iki sene hiz
meti adliyede bulunmak suretiyle ifa ettirilmesi esas 
itibariyle kabul edilmiştir. Bu cihet birinci maddede 
mezkûrdur. 

Mülkiye mezunlarının mektebi mülkiyede okut
turulan derslerden Hukuk Fakültesi ve Hukuk Mekte
bi programlarına göre noksan kalan kısımlardan im
tihanların icra kılınmak ve tasdikname istihsal ve 
mülâzemet müddeti ifa edilmek şartıyle nıuhami ola
bilmeleri muvafık görülmüştür, Bu cihet dahi birinci 
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maddenin son fıkrasında gösterilmiştir. Beş sene müd
detle müstemiren ruhsatnamesiz dava vekâleti ya
panlar bilimtihan vekâlet hakkı ve beş dava vekili 
bulunmayan yerlerde Adliye Vekâletince tayin edile
cek şekilde imtihan verenlerin o gibi mahallerde ve
kâlet edebilmeleri suretiyle maddenin tespiti tensip 
edilmiştir. Ve beşinci ve altıncı maddeler ona göre 
tadil olunmuştur. Yedinci maddenin de muhamat ka
nununun ikinci maddesinde muharrer şeraiti cami 
olup da iki sene Divanı Temyizi Askerî aza ve müd
deiumumilik muavinliklerinde ve Şûrayı Devlet âza 
müddeiumumi ve muavin ve mülâzımhklannda ve 
davair ve müessesati resmiye umuru hukukiye müdü
riyetinde veya hukuk müşavirliğinde veya umuru me-
hakim müdüriyeti veya müşaviri adlîliklerde bulu
nanlar ayrıca müîâzamete tabi olmadıkları tarzında 
tadil ve tashih suretiyle heyeti muhteremelerine tak
dimi takarrür etmiştir ve tadilât ve tashihatı vakıayı 
havi yeniden tanzim edilen lâyihai kanuniye ve işbu 
esbabı mucibe mazbatası heyeti celileye arz olunur. 

e Encümeni Reisi 

Kâtip 
Saruhan 

Kemal 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

Mazbata Muharriri 
Yusuf Kemal 

Aza 
Antalya 

bu mazbata muharriri 
Ahmet Saki 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim; encümene giden maddelerden 
birinci madde vardır ki; encümenden yeni gelen şe
kildir. Okunacaktır : 

Madde 1. — Muhamat kanununun ikinci madde
sinde muharrere mülâzemet, Adliye Vekâletinin ten
sip edeceği bir mahkemede iki sene hizmet adliyede 
bulunmak suretiyle ifa edilir. Mektebi mülkiyeden 
mezun olupta Hukuk fakültesinde veya mektebinde 
okunan derslere nazaran kısmen veya tamamen nok
san kalan derslerden bilimtihan ehliyetini müsbit tas
dikname istihsal ederek mülâzemet müddetini ikmal 
edenler ikinci maddedeki şeraiti haiz oldukları suret
te muhamî olabilirler. 

REİS — Efendim; Heyeti umumiyece nazarı dik
kate alınan takrir veçhile encümence yapılan tadil bu
dur. Mütalâa var mı? 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, bu madde 
dolay isiyle Adliye Vekilinden yahut Adliye Encü
meninden bir şey soracağım lütfen cevap versinler. 

Şeraiti kanuniyeyi haiz olupta icrayı vekâletten 
men edilen belediye reislerinin Adliye Vekili tarafın
dan idarî olarak verilen emir üzerine dava vekâletin
de istihdam edilmemekte olduğunu işitiyorum. Bu, va
ki midir? Bunu soruyorum, ya encümen veya hükümet 
cevap versinler. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
Kİ BEY (Antalya) — Efendim Suali âlinize cevap 
olarak adliye encümeniniz namına şunu arz ederim. 
Malumuâlinizdir ki Belediye meclisi azası meyanın-
dan. birini reis intihab eder. Binaenaleyh Belediye 
reisi olmadan evvel azadandır. Her halde bu hakkı 
varda'. Ve bu hakkım istimal etmek lâzım gelir fik
rindeyiz. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, belediye reis
lerinin müntahap azadan hiç bir farkı olmadığı Mec
lisi âlicede malumdur ki hepsi azadır. Aza, içlerinden 
birisini riyasete intihab eder ve reis olur ve Meclisi 
idare eder. Binaenaleyh belediye reislerinin de aynı 
meclisten olduğu iştibah götürmez. Yani böyle bir 
emir verilmiş ise kanuna muhaliftir. Tashihini rica 
ederim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Pekâlâ ama; hem 
belediye reisliği hem de dava vekilliği nasıl olur? 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Pekâlâ olur. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, belediye reisle

rinin dava vekâleti yapamayacağı evvelce meclisten 
tef siren geçti. Bendenizce mevzuu bahis olan bu de
ğildir. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Ne gibi efendim? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Belediye reisleri dava 

vekâleti yapabilir mi? yapamaz mı? diye meclisten 
geçmiş ve yapamaz diye Dahiliye Encümeni mazba
tası üzerine Meclisi Âli karar Vermiştir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Ve yapmamalıdır. 
ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Ne zaman efendim? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Geçen sene böyle bir 

karar verilmiştir. Şimdi bunu takdim ederim. Asil 
mesele, birinci maddeyi encümen tad'ıî ederken; böy
le bir madde koymuş k i : Yarın tekrar buraya tefsi
re gelecektir. Maddede; mektebi mülkiyeden mezun 
olupda hukuk Fakültesinde veya Mektebinde okunan 
derslere nazaran kısmen veya tamamen noksan ka
lan derslerden imtihan verecektir... deniyor. Mektebi 
hukukta ve Darülfünun Hukuk Medresesinde meselâ 
hukuku düvel okunsa mektebi mülk'yede hukuk dü
vel okunsa mektebi hukukun mu noksandır? Mekte
bi mülkiyenin mi noksandır bunu takdir etmek bil
miyorum mümkün müdür? ve Hatta buna bir had 
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koymak imkânı var mıdır? Herhangi bir fakültede 
veya mektebde okunan dersler hangisinde noksan ve 
hangisinde tamamdır ve bunun artık ötesi yoktur de
menin îımkân ve ihtimali yoktur. Bizim hatta Darül
fünunda vereceğimiz dersler ileride mütehassıs ola
cak zevat için bir anahtar mahiyetindedir. Onun için 
bu (kısmen) kelimesi kalkmalıdır. Olmayan bir ders 
vardır. Onun imtihanını versinler, fakat olan dersin 
mukayesesini kime bırakacağız? Onun için bendeniz 
encümenden rica ediyorum. Çok uzun tefsirlere mey
dan verecek olan ve pek çok şümulü olan (kısmen) 
kelimesini tay etsin. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
Kİ BEY (Antalya) — Geçenki müzakerede arz et
miştim ki mektebi mülkiyede doğrudan doğruya ida
re umuruna müteallik kısımlar mükemmel okunuyor. 
Fakat bazı dersler vardır ki; bunlar Hukuk Fakülte
sinde okunduğu halde mektebi mülkr.yede okunmuyor 
veyahut nakıs okunuyor. îşte nakıs kalan dersler için 
kısmen kaydını koyduk. Bazıları da vardır ki mekte
bi mülkiyede hiç okunmuyor. O da tamamiyle nakıs 
kalan kısmıdır. îşte o derslerden de imtihan veren 
mülkiye mezunlarına muhamat hakkı veriliyor. Baş
ka çare yoktur. Meselâ usulü muhakematı cazafye ve 
hukukiye, emin olunuz ki mektebi mülkiyede yalnız 
mücmel bir fikir verilmek üzere okunuyor. Bu gayrı 
kabili inkârdır. Bazı dersler vardır ki Mektebi Mül
kiyede daha mufassal okunuyor. Çünkü doğrudan 
doğruya idare memuru yetiştirmek gayesi tak'p edi
liyor. Onun için kısmen veya tamamen kaydı koy
duk. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, malumu âli-
nizdir ki vekâlet de bir haktır. Her şahse şeraiti ka
nuniye dairesinde verilmî.ş bir haktır. Şimdi belediye 
reislerinin vekâletten menine dair bir kanun olmadık
ça bunların alelıtlak dava vekâletinden men: kadar 
sakat birşey tasarvur edemem. Bu. tefsiri Vehbi Bey 
biraderimiz Dahiliye Encümeninden çıkmıştır buyur
dular. Zannederim ki böyle bir tefsiri mütehassıs ve 
alâkadar olan Adliye Encümeninden çıkması lâzım 
ve zaruri idi. Bilhassa nazarı dikkate âlinizi celp ede
rim. Bu mesele Meclisi Âlinizce nazarı dikkate alın
sın ve kanunun bahsettiği bir haktan kimse mahrum 
bırakılmasın. 

TALAT BEY (Ardahan) — Belediye reisliğinden 
istifa eder, ondan sonra dava vekilliği yapar. Bir be
lediye reisi dava vekili olursa halk üzerinde iyi bir 
tesir yapmaz. Yirmi beş senelik tecrübeme istinaden 
bunu mufassalan izah edebilirim. Vekâlet o vakit hep 
belediye reislerine inhisar eder. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, Mektebi Mül
kiye mezunlarının da muhamilik yapabilmeleri hak
kında heyeti celilenizin geçen içtimada szhar buyur
duğu arzuya binaen çok ümit etmiştim ki muhterem 
encümen kendine çok yakın arkadaşları hakkında da
ha müsamahakâr ve daha adilane ve daha doğrusu 
daha adaletperver bür madde ile buraya gelecekler. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Adaletten ay
rılmadık. 

FAİK BEY (Devamla) — Fakat doğrusunu söy
leyelim encümenden gelen maddeyi okuduğum zaman 
kendimi siyasî bir nota karşısında zannettim. O ka
dar itina ile kuyut ve şurutu tertip edilmişti. Encü
menin çok muhterem mazbata muharriri bir kaç de
fa bu kürsüye teşrif buyurduğu zaman söylediler k i : 
Mektebi Mülkiyede idarî dersler daha itina ile oku
nur. Fakat adlî dersler daha muhtasar okunur. 

Şunu da kabul buyururlar mı ki Hukuk Fakülte
si ve Hukuk Mektebi idarî dersleri muhtasar ve hu
kuk dersleri daha mufassal okunur. 

AHıMET SAKİ BEY (Antalya) — Bu mevzuuba-
his değildir. Muhami arıyoruz. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Muhamilfık denildiği 
zaman eşhas arasında tahaddüs eden mesailin hal ve 
faslı için muhakime müracaat eden zevat mı anlaşılı
yor? Aynı muhamaiın dairelerinde ve onların en yük
seği olan (Şûrayı Devlette de vekâlet ettikleri yok mu
dur ve bu varit değil midir? Madem ki idarî dersleri , 
daha az okuyorlar o halde lütfen itiraf buyursunlar 
ki onlar da efrat arasındaki ihtilâfa! için vekâlet ede
cekleri zaman veya Şûrayı Devlet nezninde ifayı ve
kâlet edecekleri zaman lütfen noksanlarım ikmal ede
rek teşrif etsinler. Bendeniz zannediyorum ki Adliye 
Encümeni terazimn iki kefesini aynı hissi adaletle 
tevzin eder ve ona göre buraya gelirler. Bugün kür
süye çıkmaya ve heyeti ceîiienizi tasdi etmeye hiç ni
yetim yoktu. Fakat bu arz ettiğim çok mutena mad
de karşısında sabredemedim ve hususiyle meslektaş
larımın hakkı mevzuubahis oluyordu. Şahsen bugün 
hatırlamadım ki dava vekâleti yapmak ihtiyacında 
kalayım veyahut bu mesleğe girmeği hiç bir zaman 
düşünmemiştim. Yalnız kendi mesleğinle merbut bu
lunuyordum. Bundan sonrası için de haünmdam geç
miyor. Fakat meslektaşlarım arasında belki bu mes
leğe girmek ve bu suretle de çalışmak isteyenler bu
lunacağına nazaran onların hakkı namına tasdkie bu
lunmaya lüzum görüyorum. 

Muhterem encümenin bir noktada nazarı dikkati
ni celp edeceğim. Encümende derdesti müzakere şâ-
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mil ve büyük kanunlarımız vardır ki, ticaret kanunu, 
kanunu medenî, zannediyorum ki mehakimi işgal 
edecek yegane kanunlar bu kanunlardır. Yakında bu 
kanunla» kabul edilecek ve mevkii meriyete konacak. 
O zaman hukukçu arkadaşlarımızla tamamen hem
hal olarak halkın karşısına çıkacağız (Bravo sesleri). 
Acaba dün dava vekili olmak, muinimi olmak selâ-
hiyeti resmiyesini kazanmış olan arkadaşlarımız o za
mandan da bize diyecekler midir ki, bizim okumadı
ğımız dersler için siz vekâlet hakkını haizsiniz biz 
vekâlet hakkını haiz değiliz? Mesele okuduğunu an
layabilecek kadar nazariyata sahip olmak meselesi 
olacaktı. Yeni kanunların nazariyatını hangi şube da
ha iyi biYiv, bunun üzerinde münakaşa etnıiyeceğim, 
yalnız memleketimizde hukuku amme ile iştigal eden
lerin daha ziyade garp nazariyatiyle iştigal ettiklerini 
arz etmek istiyeceğfim. Şu halde zaten efradın huku
ku tahliyesinin takibinden başka bir şey olmayan ve 
daha doğrusu gerek mecaliste ve gerek matbuatta er
babı hukukun haiz olduğu bir nüfuzdan bilistifade 
imtiyaz gibi yaşattıkları mesele üzerimde bizim mem
leket gibi erbabı ilmî maalesef ihtiyaç derecesinde 
olmayan bir memlekette, Mektebi Mülkiye gibi bir 
müessesenin yetiştirdiği adamları icrayı vekâletten 
mene kalkışmak, öyle zannediyorum kj insafsızlığın 
biraz büyüğü olur. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — O kelimeyi ka
bul etmeyiz. 

FAİK BEY (Devamla) — Onun için heyeti celi-
lenizden rica ediyorum bu faidesiz ve belki, zararlı 
olan kuyudun refile Mektebi Mülkiyenizin yetiştirdi
ği ve tevehcühünüze lâyik olacak insanlara da bu 
hakkı veriniz. 

REİS — Vehbi Bey buyurunuz! 

VEHBİ BEY (Kares*) — Efendim; evvela Şefik 
Bey ile mazbata muharriri beyefendi arasında mev
zuu bahis olan mesele bir kere tefsiren intaç edilmiş
tir. Tefsir şudur : Belediye Reisi ve azalarının vazai-
fi saire ile fiştigalleri caiz olup olamayacağının tefsiri 
hakkında dördüncü madde : Belediye reislerinin da
va vekâletiyle de bilfiil iştigal etmeleri caiz değildir. 
Filhakika b"<r taraftan belediye işlerine sekte iras et
mekle beraber belediye reisinin bizzat bir dava ve
kâleti deruhde ve ifa etmesi mevkiinin tesir ve nüfu
zunun sui istimali g'bi bir netice de verebilir. Ancak 
Belediye reisleri hakkındaki mahzur, belediye meclisi 
azası hakkında aynı derecede varit olmadığından 
mensup oldukları belediye aleyhinde dava vekâleti 
yapmamak şartiyle azanın icrayı vekâlette serbest bu- [ 
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Ilınmalarına encümenimiz bîr mani tasavur eîmeme-
mektedir. Bu kabul edilmiş ve meclisten geçmiştir. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Tarihi nedir? 
VEHBİ BEY (Karesi) — 27 Kânunuevvel 1339. 
REŞİT BEY (Malatya) — Söz isliyorum, usulü 

müzakere hakkında. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, arkadaşımız 
Faik Beyefendi bu meselede encümeni ruhulünü izah 
ve tashihini teklif etti. Bendeniz yalnız encümenden 
şu noktayı da demin sordum izah buyurmadılar. Tek
rar soruyorum herhangi bir dersin noksan veya ta
mam olduğunu kim bilecek, bunun mukaddiri kim 
olacaktır? Bu maddede böyle bfr şey kabul edildikten 
sonra meselâ herkesin yeniden öğrenmeye mecbur ol
duğu kanunu medeniyi; mektebi hukukuda ve mek
tebi mülkiyede tederrür ettikten sonra, Mektebi Hu
kuk bunu fazla okutmuştu. Mektebi Mülkiye bunu 
noksan okutmuştu dîye kim hakem olacak? Farz edi
niz ki bütün Mektebi Mülkiyede okunan dersler nok
san addedilse, tamamen okumamışsınız, binaenaleyh 
bunlardan tamamen imtihan edeceğim derse bu vazi
yet karşısında kim hakem olabilir? Esasen mektepler
de ve hatta demin de arz ettim; Darülfünunda oku
nan dersler ileride o meslekte mütehassis olmak iste
yen zevata verilen anahtarlardır. Onun için Mektebi 
Mülkiyede hukuku hususfyei düvel var ve mektebi 
hukukda da vardır. Her ikisinde de vardır. Mecelle 
ki kanunu medenî, hep yeni okuyacağız. 

KEMAL BEY (Saruhan) — Tamamen okunur 
mu? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ne orada ve ne de orada 
tamamen okunur. Bunu dünya bilir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Rica ederim, 
bunun söylemeyiniz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bunu bu kürsüden tek
rar etmenin manası yoktur. Bu ders programlarında 
var mı? Geçin, olmayan ders nedir? Filan ders yok
tur. Olmayan derslerden ini t'han ediniz. Bunu teklif 
ediyoruz ki Adliye arkadaşlarımızın mensup oldukları 
isme nazaran bunu kabul etmeleri lâzım gelirken, 
hayır bu şekilde kabul etmiyeceğiz, eşkâlli bir su
rette kabul edeceğiz demek doğru bir şey değildir. 
Lütfen Memurin Kanununu bir kere de gözden ge-
çirsinler. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
Vehbi Beyefendi, kısmen veya tamamen ibaresine 
itiraz ettiler. Faik Beyefendinin beyanatından 
sonra da diğer kısımlarına itiraz ettiler. Bundan 
evvelki içtimada müzakere esnasında kabul edilen 
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takrirleri aynen bu maddede de kabul edilmişti. 
Yalnız kısmen veya tamamen kaydı konmuştu. Bu
yuruyorlar ki; Mektebi Mülkiyede, hukukda oku
nan dersler tamamen okunuyor. Tamamen oku
nuyorsa bu kaydın imaline lüzum kalmaz. Okuma
dıkları dersten imtihan verirler. Mecelleden bir 
kitap okumuşlar da diğer kitapları okumadılar ise 
tabiî okumadıkları derslerden imtihan verirler. Ka
tiyen ne sdtı bir kayıttır, ne de bir şeydir. 

Sonra .Faik Beyefendi buyurdular ki bu mad
deyi okurken âdeta nota verilmiş gibi telâkki ettim. 
Halbuki bu madde yalnız mülkiyeliler için değil, iki 
sene mülâzemet müddetine de şamildir ve umum 
hakkındadır. Sonra şeraiti saire vardır ki Muha-
mat Kanununun ikinci maddesinde umum hakkın
dadır. Bir noksan kalan derslerden imtihan var
dır. Zaten bilimtihan diye takrir verdiler de onun 
için kondu. Adliye Encümeninin bunu bitarafane 
tetkik etmediğimi ve insafsızca hareket ettiğimi söy
lediler. Adliye Encümeni bunu Adliye Vekilinin 
huzuriyfe tetkik ve müzakere etti. Esnayı müzake
rede encümene bu hususda ne bir meslek hissi ve 
ne de hiç bir şey gelmiş değildir. Encümen bir ka
nun vaz ediyorum, diye düşünmüş ve bu şekilde 
tespit etmiştir. İşte (kısmen veya tamamen) kaydı 
bu suretle konulmuştu. 

İHSAN HÂMlT BEY (Ergani) — Esasen mese
lede bu tabirlerde ya. 

AHMET HAMDİ BEY (Devamla) — Sonra, 
Vehbi Beyefendi Hukuk Fakültesinde dersler tama
men okunmaz buyuruyorlar. Bendeniz bunu Hu
kuk Fakültesine ve Hukuk Mektebi müderrislerine 
bir tariz addetim. Hukuk bütün dersler tamamen 
ve mükemmeten okutturulmak tadır ve okutturulu
yor. Onun için bu husus katiyen kabul edilmez 
bir şeydir. Keza Vehbi Beyefendinin belediye reis
lerinin dava vekâleti ile iştigal edemiyecekleri hak
kındaki mütalâalarına gelince: Kendilerinin bu 
hususta okudukları tefsir 1339 senesine aittir. Ya
ni o sene içindedir. O zaman Muhamate Kanunu 
da mevcut değildi. Bu tefsir, Dahiliye Encümeninin 
yaptığı bir tefsirdir. 1340 senesinde Muhamat Ka
nununun dördüncü maddesinde bu mesele tasrih 
edilmiştir. Ve madde sarihtir belediye reisleri reis 
diye intihap edilmez. Onlar da azadır. Azalar 
kendi içerisinden birisini reis intihap ederler. Fakat 
hakikatta onlar da azadır. Ve Belediye Kanununda 
bu husus pek sarihtir. Eğer belediye reislerinin da
va vekâletiyle iştigallerinde bir mahzur varsa Mu

hamat Kanununun bu maddesinin tadili lâzım gelir. 
Şimdi bundan bir sene evvelki tefsiri ele alarak, işte 
tefsir meydandadır, demek caiz olamaz. Çünkü 
ondan çok sonra bir kanun çıkmıştır. Mamuldür 
ve sarilidir. 

REİS — Efendim; bu mesele hakkında daha 
altı zat söz almıştır ifayet takriri de vardır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir — Bu mesele hakkında bir kelime arza müsaade 
buyuruîur mu Paşa hazretleri: 

REİS — Buyurunuz efendim: 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir! — İhtilâfın mevzuu, kısmen veya tamamen 
kelimeleri etrafında olduğunu anladım. Bendeniz 
kısmen veya tamamen kelimelerin kaldırılmasına 
muvafakat ederim. Ümit ederim ki encümeni âli 
de muvafakat eder. 

REŞİT BEY (Malatya) — Reis Paşa usul hak
kında söz istemiştim. 

REİS — Buyurunuz. 
REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler; Vehbi 

Beyefendinin belediye reisleri hakkındaki mütalâa
ları 1339 senesinde yapılan bir tefsire istinat etmek
tedir. Evvelce belediye reisleri tayin ile olurdu. 
Halbuki şimdi intihap iledir ve belediye reisleri de 
azadır, aza sonradan kendi aralarından reis intihap 
ederler. Binaenaleyh belediye reisleri de vekâlet 
yapabilirler. 

REİS — Efendim bir takrir vardır.; 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Takrirlerin okunmasını tek
lif eylerim. 

Diyarbekir 
Şeref 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Kifayet aleyhinde söy
leyeceğim efendim. 

REİS — Buyurunuz. 
ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim; belediye 

reislerinin vekâlet hakkında vaki olan j sualime cevap 
verilmedi. Men edilmişler midir, edilmemişler mi
dir? İcrayı Vekâletten men edilmelerine dair hiç
bir nehyi kanuni yoktur. Bunu Meclisi Âlinize arz 
ediyorum. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Reis Paşa 
Hazretleri encümen de; maddenin metnindeki kıs
men veya tamamen kelimelerinin tayyına muvafakat 
ediyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Pa
şa! Adliye Vekili Beyefendiden bir sujal soracağım. 
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RElS — Buyurunuz! 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Muhterem 

Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin prensibi iktizasın
dan olduğu gibi, Türkçeci olmayan Türkçü olmaz 
sözünü şimdi Türkçü Vekilimize soruyorum: Adliye 
Encümeni bu maddeleri yazarken muhamat, muha-
mi, mulıamüik, dava vekilleri, dava vekâleti gibi 
antika bir hale gelmiş kelimeleri böyle bir arada bu
lundurmağa nasıl razı olmuşlar? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Sual esas itibariyle, Adliye Encümenine ait
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sualde 
bendeniz de encümenden sorayım. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim; belediye reis
lerinin icrayı vekâletten menine dair makamı âlinizin 
bir tebligatı var mıdır? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz- u 

mir) — Meclisten çıkmış böyle bir tefsir varmış. 
Mamafih icrayı vekâlet etmelerinde kanunî bir mah
zur yoktur. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Tefsir 1339'dadır, hal
buki Muhamat Kanunu ondan sonra çıkmıştır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Başka bir şey bilmiyorum. Tefsirdir. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Tefsirden sonra ka
nun var. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Yapmalarında bir mahzuru kanunî yoktur. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakereyi reyinize 
arz ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzakere 
kâfi görülmüştür. Takrirler okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Kısmen veya tamamen fıkrasının yerine «Hukuk 

Fakültesinin veya Mektebinin Mektebi Mülkiyede 
okunmayan derslerinden...» fıkrasının konmasını 
arz ve teklif eylerim. 

Giresun 
Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki Adliye Vekâletinin tensip edeceği 

mahkeme yerine (kur'a çekilerek isabet eden mah
kemede) demek daha muvafıktır. Madde bu şekil
de kabul edilmezse mensubiyet gayreti güdülerek ve
kâlet üzerinde müessir olacak müdahaleye imkân 
verilmiş olur. Nitekim bu esas Tıp Fakültesi mezun

ları hakkında kabul ve tatbik edilmektedir. Binaen
aleyh maddedeki Adliye Vekâletinin tensip edeceği 
mahkeme yerine (kur'a çekilerek isabet eden mah
kemede) yazılmasını arz ve teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (kısmen veya tamamen noksan kalan) 

ibaresi yerine (okumadıkları) tabirinin ikamesini 
teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Efendim; takrirlerin ikisi encümenin de 
kabul ettiği kısmen veya tamamen kelimelerinin kal
dırılması hakkındadır. Fakat yerine başka kelime 
koymuşlar. Birinde okumadıkları diğerinde okun
mayan derslerden diyor. Aym mealdedir. 

Efendim Giresun Mebusu Kâzım Beyin takriri 
daha şümullüdür. Binaenaleyh tekrar okuyoruz. 
(Tekrar okundu). Bu takriri reyinize arz ediyorum 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Takrir nazarı dikkate alın
mıştır. Hakkı Tarık Beyin takriri muhtasar ve ay
nı mealdedir. (Yozgat Mebusu Süleyman Sun Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim namzetlerin kur'a suretiyle mahal
lerinin tayini muvafık değildir. Adliye Vekâletinin 
tensip edeceği mahaller tabiri daha doğrudur. Ad
liye Vekâletinin filan yere ihtiyacı vardır oraya gön
derir. Kur'a ile olursa işi talihe terk etmek demek
tir. Farz ediniz ki aynı kur'ada namzedlerin hepsi 
birden filan yere düştü ne yapalım? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tababette 
nasıl tatbik ediyorlar? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) —- Bu bir. İkincisi, Süleyman Beyin tak
ririnin esbabı mucibesine ilişmek isterim. Adliye Ve
kâleti, Cumhuriyet Adliyesidir. Adliye Vekâleti 
tesir altında kalacak sözünü beyden beklemezdim ve 
kendisine iade ederim. Tesir altında kalmasına im
kân ve ihtimal yoktur. Tesir altında kaldığı gün 
milletin mümessilleri heyeti edileniz var. Adliye 
Vekilini çağırır, istizah edersiniz. Adliye Vekâletinin 
ne bugün ve ne de yarın, ne şunun ve ne de bunun 
tesiri altında kaldığı yoktur ve kalamaz. Kaldığı 
gün arz ettiğim gibi birer birer sorarsınız. 

REİS — Süleyman Beyin takririni nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın.. Almayanlar lütfen 
el kaldırsın... 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sıhhiye I 
Vekâleti kur'a usulünü nasıl tatbik ediyor? 

REİS — Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 
Efendim, diğer iki takrir vardır. Hilmi Beyle 

Mazhar Müfit Beyin aynı mealdedir. Takrirleri 
okuyorum. I 

Riyasete 
Muhamat, dava vekili gibi sözler yerine (avukat) 

(avukatlık) kelimelerinin kabulünü teklif ederim. 
Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti CeHteye I 
1. — Kanunun ismi olan muhamat yerine avukat I 

kelimesinin. I 
2. — Kanunda her nerede muhami kelimesi var- I 

sa yerine avukat kelimesinin konulmasını teklif ede- I 
rim. I 

Denizli 1 
Mazhar Müfit I 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (iz
mir) — Reis Paşa Hazretleri vekâlet kabul eder. I 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMET SAKİ BEY 
(Antalya) — Encümen dahi kabul eder. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Yahnız (Mu
hami) yerine (avukat) (muhamat) yerine (avukatlık) I 
denmesi münasiptir. I 

AHMET SAKI BEY (Antalya) — Yani muha
mmin müteradifi avukat, (muhamat) müteradifi de 
(avukatlık), encümen o surette kabul ediyor* I 

REİS — Efendim, Mazhar Müfit,Beyle Hilmi 
Beyin teklifleri Encümen ve Adliye Vekâletince de I 
kabul edilmiştir. O halde kanunda (muhamat) yazılı 
olan yerlere (avukatlık) ve (muhami) diye yazılı olan 
yerlere (avukat) diyeceğiz. Bu suretle tashihat icra 
edeceğiz. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Bu öbürünün cüzüdür. 
Ona da şamildir. 

REİS — Onun da ismi değişecektir. Avukattık 
tabirinin ona da şümulü vaı/iır (tabiî sesleri). Tak
rirler mucibince birinci maddenin tashihini encümen 
yaptı mı? I 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Hayır efen
dim* . 

REİS — O halde tashih veçhile maddeyi okuyo
rum, 

Madde 1. — Avukatlık Kanununun ikinci madde
sinde muharrer nıülâzemet, Adliye Vekâletinin ten- | 
sip edeceği bir mahkemede iki sene hizmeti adliyede 
bulunmak suretiyle ifa edilir. Mektebi Mülkiyeden j 
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mezun olup da Hukuk Fakültesinin veya mektebi
nin Mektebi Mülkiyede okumadıkları derslerinden 
biÜmtihan ehliyetini müsbit tasdikname istihsal 
ederek mülâzemet müddetini ikmal edenler Avukat
lık Kanununun ikinci maddesindeki şeraiti haiz olduk
ları surette avukat olabilirler. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, encümenden gelen beşinci madde ya
vaş yavaş okunacak, lütfen arkadaşlar yazsm. 

Madde 5. — Beş sene müddetle hâkimlik sınıfın
da hizmeti mesbuk olanlar ve Hukuk Fakültesinde 
veya mektebinde okunan derslerden biÜmtihan ruh
satnameyi haiz olarak yine beş sene müddette icrayı 
vekâlet edenler avukat olabilirler. Lâakal on sene 
müddetle ruhsatnamesiz olarak mahakimde müste-
mirren dava vekâleti yapanlar bilimtüıan avukatlık 
hakkını haizdirler. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında söz is
teyen var mı? 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — (olabilir) keli
mesi yerine (olur) kelimesi konsun. 

REİS — Manaları ayrıdır efendim, tadil için tak
rir lütfediniz. 

Efendim, Sadık Beyin bir takriri var, okunacak: 
Riyaseti Celileye 

Bu maddedeki (olabilir) demek kanun ifadesi 
olamaz. Katiyet ifade eylemek için (ötebilir) yerine 
oüur) denmesini arz ve teklif eylerim. 

Afyonkarahüsarı Mebusu 
Sadık 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Encümen bu
nu kabul eder efendim. 

REİS — O hakle bu suretle tashih ediyoruz. 
MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Paşa Haz

retleri Encümenden sualim var. Birincisi, beş sene 
müddet, hangi tarihten başlayacaktır? Muhamat 
Kanununun hini neşrinden itibaren mi, yoksa bu ka
nunun tarihi neşrinden itibar mı edilecek? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Tabiî kanun 
mutlaktır. Mutlakı ıtlakı üzerine caridir. Muhamat 
Kanunundan bahs yok ki Muhamat Kanununa at
fedelim. Binaenaleyh bu kanunun kabulü tarihin
den muteberdir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Tadil edi
len kanun tarihi muteberdir. Demek pek âlâ! 

İkinci sualim: Hukuk Mektebinde okunan dersler
den bilimtüıan ruhsatnameyi haiz olarak diyor. Bu 
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tabir vilâyat encümenlerinde imtihan veren ve el-
yevm salahiyetnameyi haiz olanlara da şâmil midir? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Hayır onlar 
bu hakkı iktisap etmişlerdir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Ruhsatna
me demek umumîdir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Evet. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mazbata 

Muharriri Beyefendi buyurdular ki mebde; bu tadil 
edilen kanunun tarihi neşrinden itibaren başlayacak
tır. Şu halde ben yarın müddetimi ikmal ediyorum. 
Beş seneden beri dava vekilliği yaptığım hakle o 
seneler nazarı dikkate alınmayacak mı? Yarından 
itibaren avukat olamıyacak mıyım? 

İHSAN BEY (Ankara) — Mazbata Muharriri 
Beyin yanlış cevap verdiğini zannediyorum. Muha-
mat Kanunu çıkmazdan evvel dört sene ruhsatname 
ile vekâlet etmiş fakat Muhamat Kanunu çıkmış, ic
rayı vekâletten men edilmiş. Bir sene daha baro ol
mayan yerlerde vekâlet ederse ve beş seneyi bu su
retle ikmal edecek olursa bu suretle ikmali hizmet 
eden avukatlık hakkını ihraz eder. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Tabiî efendim, 
dava vekilliğine başladığı tarih muteberdir. Bu 
müddeti ikmal edenler avukatlık hakkını haizdir. 

REİS — Efendim; bir takrir var okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Maddedeki beş senenin ,üç seneye tenzilini teklif 
ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Efendim, zannederim geçen içtimada üç sene me
selesi reye konmuş ve kabul edilmemişti. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; mek
tepte üç sene okumuş iki senede mülâzemet yaparak 
beş sene hizmet etmiş bir adamla beş sene dava ve
killiği yapmış bir adamı müsavi tutuyoruz. Daha ne 
istiyorlar? 

REİS — Efendim; bu takriri reyinize arz edece
ğim. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. O halde maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Avukatlık Kanununun hini neşrinde 
ruhsatnameyi haiz olanlar, baro teşekkül etmeyen yer
lerde dava vekâleti edebilirler. Beş sene müddetle 
müstemirren ruhsatnamesiz dava vekâleti yapanlar 
bîlimtîhan bu hakkı haizdirler. Beş dava vekili bu

lunmayan mahallerde Adliye Vekâletinde tespit edi
lecek şekilde imtihan verenler o gibi mahallerde da
va vekâleti ederler. 

REİS — Maddeyi reyinize vaz edeceğim. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Avukatlık Kanunun ikinci maddesin
de muharrer şeraiti haiz olup da iki sene Divanı Tem
yizi Askerî aza ve müddeiumumiliklerinde ve muavin
liklerinde ve Şûrayı Devlet reis ve aza ve müddeiumu-
mî ve muavin ve mülâzımlıklarında ve devair ve mü-
essasatı resmiye hukuk müşavirliğinde veya umuru 
mehakim müdiriyetinde veyahut müşaviri adlîliklerde 
bulunanlar ayrıca mülâzemete tabi değildirler. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
yok, maddeyi reyinize arz edeceğim. Maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Avukatlar deruhte olunan deavinin 
ücret ve masrafına karşı müvekkillerine ait olarak 
yedlerinde bulunan emval ve nukut üzerinde hakkı rüç-
hanı hususiyi haizdirler. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

TAHİR BEY (Giresun) — Muhterem arkadaşlar 
bendeniz bu okunan madde hakkında söylemeyeceğim. 
Müsaadenizle bu kanunla bulunması pek lüzumlu olan 
bir fıkra maddesinin buraya ilâvesini sizden istirham 
edeceğim. Malûmu âlinizdir ki eshabı hukukun şun
da bunda onbeş kuruşu var, veyahut bir koyun, sığı
rı veya bir kile buğdayı vardır veya buna mümasil 
ufak tefek şeyleri var. Bunların, vermeye taannüt 
edenlerden istihsal için ashabı hukuk hotbehot istiyfa-
yı hukuk etmek hakkını haiz değildir. Bendeniz öyle 
b'liyorum, bilmem öyle mi? Onbeş kuruşu vermekte 
inat ederse elimizde mevcut olan hukuk kanunu mu
cibince mahkemeye müracaat edecek meselâ şimdi 
bir kile buğdayı var, yahut onbeş kuruş alacağı var 
veyahut bir sığır veya koyunu vardır. Şimdi bunu 
istiyfa etmek için avukat mı tutacak? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim, ken
disi gider mahkemeye söyleyebilir. 

TAHİR BEY (Giresun) — Eğer kendisi gidemi-
yor&a orada bulunmuyorsa bunları bağışlasın mı? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Sulh Mahke
mesine gider. 

TAHİR BEY (Devamla) — Sulh kanununda ger
çi bunlar için, yani akraba ve eviddarının, bir ada
mın işlerini takip için vekâlet etmesine müsaade gös-
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• terilmiştir. Fakat sonradan çıkan Muhamat Kanunu 
mucibince bunu mehakimde kabul etmediler. Rüesa 
kabul etmedi. Muhamat Kanunu mucibince kimse ve
kâlet edemez dediler. Hatta tesviye! umur için tayin 
edilmiş vekilleri bile kabul etmediler. Şimdi bende
niz bir madde teklif ediyorum. Birinde bir kuzusu var 
diye avukata bir koyun mu yani kuzunun anasını mı 
götürsün? (Handeler) Bunun için para ile pul ile de
ğildir. Bu kanuna ufacık bir maddenin ilâve edilme
sini sizden çok rica ederim. Şöyle teklif ediyorum : 
«Sulh hukuk davalarında ashabının gösterecekleri ak
raba ve mensuplarının vekâletleri caizdir» densin. Bu 
kadarcıktır ve pek lüzumludur fıkra maddesidir ka
bulünü rica ederim. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Reis Paşa Hazretleri! Beyefendinin iliştiği 
nokta varit değildir. Esasen kanunda mevcuttur. Sulh 
mahkemelerinde akrabası filân davasını görebilirler. 

TAHİR BEY (Giresun) — Efendim; rüesa kabul 
etmemiştir. Mademki öyledir, tamim buyursunlar. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Madde göstersinler, neresi ve kim kabul et
memiştir efendim? 

REÎS — Efendim; mevzuubahis olan madde hak
kında bir tadil teklifi ve söz isteyen yoktur. Bina
enaleyh maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, Giresun Mebusu Tahir Beyin se
kizinci madde olarak teklif ettiği bir madde vardır, 
okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Halkın eşhas zimmetindeki en ufak, velevki on-

beş, yirmi kuruş olsun veyahut bir kaç okka hubu
bat ve mahsulden ibaret bulunsun, haklarını hodbe-
hod istihsalden kanunen memnu ve bu gibi cüziyattan 
haklarında hükmen istihsalinden başka şimdilik bir 
usul ve maddei kanunî gayrı mevcut bulunduğu ci
hetle ekseriya böyle cüziyattan bulunan sulh hukuk 
davalarının ashabının gösterecekleri mensupları, ta
raflarından takabbül edilmesi zarurîdir. Binaenaleyh 
sulh hukuk davalarında akraba ve mensubînin ve
kâlet eylemelerinin kabulünü rica ve berveçhiâti mad
denin sekizinci madde olarak kabulünü teklif ede
rim. 
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Madde 8. — Sulh hukuk davalarında ashabının 
gösterecekleri akraba ve mensuplarının vekâletleri 
caizdir. 

Giresun 
Tahİr 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; bü 
hüküm zaten vardır. Binaenaleyh Meclisi Âli, bu tak
rir hakkında ret suretinde bir karar verirse zanneder
sem bir .karışıklık olur. Bu hüküm sulh kanunlarında 
esasen mevcuttur. 

REÎS — Efendim; mademki kanunda vardır, bu 
takriri reye koymaya hacet yoktur. (Takriri geri al
sın sesleri) 

Madde 8. — Avukatlık Kanununun ve kavanini 
sairenin işbu kanuna muhalif olan ahkâmı mülgadır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; ben
deniz maddenin yerine kaim olmak üzere bir teklif 
takdim etmiştim. 

REİS — Efendim; bu madde hakkında zatıâliniz-
le beraber Ali Sururi Beyin de bir takriri vardır. Aynı 
mealdedir. Onu birinci madde olarak kanun nihaye
tinde reye arz edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Muhamat kelimesinin (Avukatlık) ve muhami ke

limesinin «avukat» suretinde tadil ve istimali kabul 
buyurulmuş olmasına ve halbuki bu kelimeler yalnız 
bu lâyihada değil bu lâyihanın tadil ettiği «muhamat» 
kanununda dahi mükerreren müstamel bulunmasına 
binaen bu lâyihaya birinci madde olarak berveçhi
âti maddenin derci lâzımdır. Kabulünü teklif ede
rim. 

Madde 3. — 3 Nisan 1340 tarihli Muhamat Ka
nununda mevcut muhamat kelimeleri «avukatlık» su
retinde ve muhami kelimeleri «avukat» suretinde tadil 
olunmuştur. 6 Kânunusani 1926 

Karahisarışarki 
Ali Sururi 

Riyaseti Celileye 
9 ncu madde olarak şu fıkranın kabulünü teklif 

ederim : 
Muhamat Kanunundaki «muhamat» tabirleri ye

rine avukatlık», «muhami» tabirleri yerine «avukat» 
tabiri ikame olunur. 

Giresun 
Hakkı Tarık 
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REÎS — Efendim, Ali Sururi Beyin teklifi ile Hak
kı Tarık Beyin teklifleri aynı mealdedirler. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) 
— Birinci madde olarak kabul ediyoruz efendim. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
Kİ BEY (Antalya) — Reis Paşa Hazretleri, bu tek
lifin maddei münferide olarak tespiti daha muvafık 
olur. Çünkü Meclisi Âli maddeleri tayin etmiştir. 

REİS — Efendim; maddeleri numaralarıyle bera
ber reye koymuyorum. Madde numarası söylemiyo
rum, yalnız maddeleri reye arz ediyorum. Binaenaleyh 
maddeleri numaralarıyle reye konulmadığı için birin
ci madde olarak reye arz edilmesi mümkündür. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ka
mımın metninde bu teklifin bulunmasına ihtiyaç var
dır. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarışarki) — Efendim, 
mademki Encümen ve Adliye Vekâleti teklifi aciziyi 
mısvafık buluyorlar, tafsllâtıyle arz etmeyeceğim. Yal
nız Saki Beyefendi maddei münferide olsun buyurdu
lar. Maddei münferideler böyle kanunlarda en sonra 
yakılır. Halbuki bendenizce bu, maksadı temin etmez, 
usu!e muhaliftir. Şimdi bu lâyihanın sernamesinde 
«avukatlık kanununu muaddil kanun» demiyeceğiz. 
«Muhamat Kanununu muaddil Kanun» diyeceğiz 
- çünkü bu sernameyi yazdığımız dakikaya kadar Mu-
hnmat Kanunu, muhamat ve muhami kelimeleri mer'i-
diı. Sernameye Muhamat Kanununun filân maddesini 
muaddil kanun dedikten sonra birinci madde ola
rak diyeceğiz ki. filân tarihli Muhamat Kanununda 
müstamel muhamat kelimeleri avukatlık ve muhami 
kelimeleri avukat suretinde tadil olunmuştur. (Doğru 
sesleri). Bu tadili yaptıktan sonra ikinci madde de 
Avukatlık Kanununun ikinci maddesinde şöyle böyle... 
Ondan sonra söyleyeceğiz. Eğer maddei münferide ya
pacak isek muhami ve muhamat kelimelerini tadil et
meksizin bunları biz ceffelkalem tadil etmiş ve öyle
ce istimal etmiş oluruz. Tekrar arz edeyim. Mazur gö
rünüz, sernameyi «Avukatlık Kanununu muaddil Ka
nun» demiyeceğiz. Öyle dersek o zaman karışıklığı mu
cip olur. Sernamesi olduğu gibi kalır. 

«Muhamat Kanununu muaddil kanun» diyeceğiz. 
Ondan sonra arz ettiğim gibi olacak. Maddeler He
yeti Celilenizce kabul edilmiş olmakla numaraların 
da değişmemesi lâzım gelmez. Çünkü henüz kesbi 
meriyet etmedi. Esasen Heyeti Umumiyesi reye kon
madı. Teklifi acizi birinci madde olarak tespit edi
lir ve o suretle ikinci madde, üçüncü madde ve ilh. 
gider. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, esasen kabul ediyoruz. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarışarki) — Efendim, 
kürsüye gelmeyeceğim. Fakat Ahmet Saki Beyefendi 
maddei münferideden bahsettiler. Onun için arz ettim. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
söz istiyorum. 

REİS — Ne hakkında? 
TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 

eğer fikrimi kabul ederlerse aşağıda gelecek tabirler 
vardır. O tabirleri değiştirmek lâzımdır. 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesi bittikten 
sonra söz alırsınız. Efendim; kanunun sekizinci mad-
desindeyjz ondan sonra takriri madde olarak reye ko
yacağım. (Sekizinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenier lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim; birinci madde olarak AH Sururi Beyin 
teklifini Encümen de kabul ediyor. 

Madde 1. — 3 Nisan 1340 tarihli Muhamat Ka
nununda mevcut muhamat kelimeleri «avukatlık» su
retinde ve muhami kelimeleri «avukat» suretinde ta
dil edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenier el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Efendim; madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenier lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — İşbu kanu
nun ahkâmının icrasına denilmek lâzımdır. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Efendim; Encümen de kabul ediyor. 

ALİ SURURİ BEY (Şarkıkarahisar) — Yalnız 
bir cihet daha vardır. Muhamat ve muhami kelime
leri Muhamat Kanunundan maada kavanînde mevcut
sa, bunun asıl mütehassısı Adliye Vekili muhteremi 
ve Encümeni muhteremedir. Oraya diğer bir kelime 
daha ilâve etmek ve kavanîni saireye de demek lâzım 
gelir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Muhami keli
mesi ve muhamat kelimesi ancak bu kanunda mevcut
tur. Bu kanunun çerçevesi dahilinde istimal edilmiş
tir. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Söz isti- | 
yorum. 

REİS — Hilmi Bey; Kanunun sebk ve raptı rak-
kmda söyleyebilirsiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tadili 
hakkında. 

REİS — Olamaz, maddeler kabul edilmiştir. Yal
nız onuncu madde reye konmamıştır. Bu maddeyi 
Encümenin kabul ettiği tashih veçhile kabul edenler i 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kal- ,j 
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Maddelerin numarası değişecektir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo- 1 

rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi- J 
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Ruzna-
menin üçüncü maddesine geçiyoruz. 

2. — Emvali gayri menkulenin muamelâtı tasar
ruf iyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına âlâkadaranın ) 
fotoğraflarının ilsak olunmasına dair (11771) numa
ralı kanun lâyihası ve tapu Encümeni Mazbatası (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, vakıa bu su
reti tasarrufu temin için lâzım olan bir şeydir. Fakat 
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde öyle kazalar, öyle 
alım satım yerleri vardır ki, oralarda fotoğrafçılığın 
ismi bile geçmemiştir. Oralarda Ynuamele nasıl ola
cak? Behemehal fotoğrafçı bulunacak mı? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; ar
zuya tabidir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Ama, Istanbulda vesair 
yerlerde bayi ve müşterilerin fotoğraf ileri olmazsa 
muamele yürümüyor. Oralarda bu doğrudur. Çünkü 
temin tasarrufu müeyyet olduğundan fenimelmatlup 
oluyor. Fakat öyle kazalarımız vardır ki, daha fotoğ
rafçılığın ismi gitmemiştir. Onlar ne olacak? Bilaşüphe 
muamelât duracak ve halkın işini işkâl edecektir. Bu
nun hakkında istisna lâzımdır yoksa kanunun aslı iti
bariyle muhalif değilim. 

REİS — Efendim, bundan evvel tayini esami ile 
reye koyduğumuz kanuna rey vermeyen zevat varsa 
reylerini istimal etsinler. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
Tahsin Beyin itirazları varit değildir. Kanunda şu su
retle münderiçtir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. I 
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(.. İlsak olunmasını arzu eyledikleri takdirde..) 
Binaenaleyh bu mahzur mündefi olmuştur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Fakat bugün böyle bir 
kanun olmadığı halde İstanbul'da fotoğrafsız alım 
satım muamelesi yapılamaz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bu gayrı ka
nunî bir muameledir. 

REİS — Efendim, maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Emvali gayrı menkulenin muamelâtı tasarruf iye
sinde tapu senedatı ile kayıtlarına âlâkadaranın fo
toğrafları ilsak olunmasına dair kanun 

Madde 1. — Emvali gayrı menkuleye ait her ne
vi muamelâtı tasarruf iye için tapu dairelerine müra
caatla tapu senedatı istihsal edecek olanlarla evvel
ce emvali gayrı menkule temellük ve teberru eden
ler tapu senedatı ile kayıtlarına fotoğraf ilsak olun
masını arzu eyledikleri takdirde dört ve altı ebadın
da üç nüsha fotoğraf ilerini tapu dairelerine tevdi 
edeceklerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
mademki fotoğraf ilsakı arzuya tabidir. Zannetmem-
ki kimse fotoğraf aldırıp da tapu dairelerine götür
sün. Mecburî olsa da Tahsin Beyin buyurdukları 
gibi makine bulunmaz. Binaenaleyh bu maddeden 
bir faide doğacağını bendeniz ümit etmiyorum. Tay-
yetmelidir. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efendim 
gerek Tahsin Beyefendinin ve gerekse Süleyman Sır
rı Beyefendinin buyurdukları mahzur varit değil
dir. Hakikaten mecburiyet yoktur. Fakat alâkadara-
na teshilât vardır. Eskisi gibi böyle mahalle ilmüha
berlerine şahitler celbine lüzum kalmıyacaktır. Fe
rağ muamelelerini herkes fotoğraflarını alıp yaptıra
bileceklerdir, 

REİS — Efendim; birinci madde hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. 

ALI SURURt BEY (Karahisarışarki) — Bunun 
hakkında zannediyorum İcra Vekilleri Heyetinin de 
bir talimatnamesi var. Her yere tebliğ edilmiştir. 
İstanbul'da ve daha sair büyük yerlerde fotoğraf is
teniyor. Şimdi bu kanun hakkında böyle ihtiyarî 
muamele yapılırsa İcra Vekilleri Heyetinin tamimi 
bir kere ortadan kalkmış olur. Sonra hiç bir faideyi 
de mucip olmaz. Zannediyorum ki fotoğraf ilsakın-
dan maksat ve ümit olunan en büyük faide sahtekâr
lığa meydan vermemektir. Binaenaleyh korkulan sah
tekârlıklar en ziyade İstanbul, İzmir, Ankara vesai-
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re gibi büyük şehirlerde olur. Şu halde fotoğrafçı 
bulunan bu gibi büyük mahallerde fotoğraf ilsakı-
nı mecburî tutmalıdır. Ekseri kazalarda fotoğrafçı 
yoktur. 

Fotoğrafçı yoksa mecburiyet de yoktur. Binaena
leyh oralarda sahtekârlık memul değildir. Kazalarda 
kâtibi adil huzuruna, yahut tapu memurunun huzu
runa başka bir adam getirmek ender vaki olur. Fa
kat bendeniz sahtekârlığın İstanbul'da birçok emsa
lini biliyorum. Takrir için başkasını getirmişlerdir ve 
ferağ muamelesi yapılmıştır. Sahibinin haberi yok
tur. Binaenaleyh böyle bir kanun yapılacaksa fotoğ
rafçı bulunan yerlerde fotoğraf ilsakım mecburî tut
malı ve fotoğraf bulunmayan yerlerde fotoğraf ilsa
kım mecburî tutmamalıdır. Yok eğer fotoğraf ihti
yarî olacak denilse kanun hiç bir faideyi haiz değil
dir, red etmelidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
kanunun birinci maddesi fotoğrafı arzuya talik edi
yor. Fakat İstanbul'da arzuya tabi değil, mecburî
dir. Bu mecburiyet de Heyeti Vekilenin kararı ile
dir. Bir arkadaş buyurdular ki: Fotoğraf ilsakım mec
burî tutmalı, muamelatta faideli, sahtekârlıktan vi
kayedir, Malumuâliniz, alım, satım muamelâtında 
bir ilmühaber meselesi vardır. 

Mahalleden bundan başka efendim şuradan bura
dan tasdik edilecektir. Fakat bugün İstanbul'dan fo
toğraf ilsak edenler böyle ilmühaberlerden vareste
dir. O kimseler bu külfetten kendilerini kurtarmış olu
yorlar. Binaenaleyh eğer bu fotoğrafı, hakikaten 
arzuya talik edersek, ahaliyi ilmühaber almaktan 
kurtarırız. Yani ilmühaber alacağım diye uğraşaca
ğına bir külfet fotoğraf çıkartmaktan ibaret kalıyor. 

Fakat Sururi Beyefendinin buyurdukları gibi fo
toğraf çıkartılabilen yerlerde fotoğraf çıkartmak 
mecburîdir. Suretinde bu kanunu çıkarırsak daha 
faidelidir, halk ilmühaber almaktan vareste kalır ve 
kendilerine suhulet gösterümiş olur. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efen
dim, ilmühaberden kurtulunmuyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
bendeniz kendim söylemiyorum. Burada Müdiri 
Umumî Beyden sorduk. Faidesi nedir? Dedik. O da 
halkı ilmühaberden kurtarıyoruz, dedi. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Yalnız 
intikal muamelâtında ilmühaber vardır, fakat ferağ 
muamelâtında ilmühaber yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Müdiri 
Umumî Beyden sorunuz efendim. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Tasar
ruf muamelâtında ne kadar zaptı rapt matlup ise in
tikal ve ferağ gibi muamelâtta da o kadar teshilât 
göstermek lâzımdır. Bu kanun, inzibatın bir mebdei 
olmuş oluyor. Filhakika kanunlar mecburiyeti tah
mil etmelidir. Kanunlar mecburiyeti tahmil etmezse 
hiç bir faidesi olmaz. Fakat bu inzibatın bir mebdei 
olmak itibariyle teshilâtla başlamak lâzımdır. Mad
dede «fotoğrafçı mevcut olan mahallerde» denilmek 
doğru değildir. Çünkü biz nerelerde fotoğrafçı var
dır, nerelerde yoktur. Bilmiyoruz. Bu malum değil
dir. Sonra fotoğraf çıkarmak istemeyenler olur. 
Onun için metni kanunda doğrudur. Şimdiden arzu 
edenlerden başlar. Her şey tekâmüle tabi olduğu gibi 
bu iş de bu suretle tekâmüle doğru gider. Mecburi
yet meselesi bir kaç sene sonra gelmiş olur. Binaen
aleyh kanuna mecburiyet koymak hukuku tasarrufi-
yc ve intikal muamelâtını tasib etmiş olur. Bu yal
nız şu faydayı müstelzim oluyor ki bundan sonra ge
lecek olan maddelerde görüleceği veçhile fotoğraf 
yapıştırmayanlar ilmühaber ibraz edeceklerdir. As
habı mesalih ilmühaberle fotoğraf arasında tehyir 
edilmiştir. İsterse fotoğraf getirir, isterse ilmühaber. 
Bunu şimdiden mecburiyete almak doğru değildir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin fotoğrafçı bulunan mahallerde 

fotoğraf ilsakının mecburiyeti olduğu tarzında tadili 
zımnında maddenin. Encümene iadesini teklif ederim. 

Karahisarışarki 
Ali Sururi 

REİS — Efendim, takriri nazarı dikkate alanlar 
ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar ellerini 
kaldırsın.... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. O halde 
maddeyi bu suretle tadil etmek üzere Encümene iade 
ediyoruz. 

Madde 2. — Tevdi olunacak fotoğrafilerden biri 
alâkadaranın hüviyet varakalarına diğeri emvali gay
ri menkulenin tapu senetlerine diğeri de kuyudu ta-
sarrufiyeye bililsak resmî mühür ile tasdik olunacak
tır. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Paşa hazretleri; mad
delerin kısmı azamı bütün hep fotoğrafa aittir. Onun 
için heyeti umumiyesinin encümenden tashih edilerek 
gelmesi muvafıktır. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Doğrudur 
efendim. 

REİS — Encümen maddeyi bu esasat dahilinde 
tadil etmek üzere geriye istiyor ve veriyoruz. 
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Efendim; tayini esami ile reye konulan çifteler 
çiftliği dahilindeki araziye icarei zemin olarak tahak-r 
kuk ettirilip tahsil edilmeyen mebaliğin affı hakkın
daki kanunun neticesini arz ediyorum. Kanuna (157) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. (156) kabul, 
bir ret vardır. Binaenaleyh kanun (156) rey ile kabul 
edilmiştir. 

Bugünkü ruznamemizde bir şey kalmadı. Ruzna-
meye bugün alınanlar yann tabı ve tevzi edildiği tak
dirde üzerinden yirmi dört saat geçmediği için mü
zakere edilemeyeceğinden yann da içtiına mümkün 
olamayacaktır. Cumartesi günü içtima edilmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 16.15 

n» • * 

-* e o -
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Çifteler çiftliği dahilindeki araziye icareizemin olarak tahakkuk' ettirilip tahsil edihniyen mebaliğin affı 
hakkındaki, kanunun ikinci defaki neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Isma'il Safa B4 

Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B 
izzet Ulvi B, 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref Bj 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşal 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Rasih Bi 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B, 
Tahsin B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BtGA 
Sam'ih Rifat B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B, 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

157 
156 

l 
0 

(Kabul edenler) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B, 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B, 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Ismaül Kemal Bt 

Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B.: 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B, 

Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İtfet B. 
Halil B, 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B.
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B, 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zek'i B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Hafız ibrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
ismail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B, 

IZMlR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B, 
Mustafa Rahmi B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halıt B, 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat Bv 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B, 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya Bi 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B̂  
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Sadi B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Nuri. B. 
Rağıp B. 

* 

| MALATYA! 
Bedir B. 

! Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B, 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B, 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B, 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat Bi 

MERSİN 
Besim Bi 

MUŞ 
llyas Sami B< 

"(Redde 

GİRE! 

Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B, 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B, 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

den) 

SUN 

I ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 

1 URFA1 

Ali B, 
Refet B. 
Saffet B.: 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münir B. 
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EMVALÎ GAYRİ MENKULENİN MUAMELÂTI TARRUFİYESİNDE TAPU SENEDATJ İLE KAYIT
LARINA ALÂKADARININ FOTOĞRAFİLEPİNÎN İLSAK OLUNMASINA DAÎR BAŞVEKÂLETTEN 

GELEN (1/771) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE TAPU ENCÜMENÎ MAZBATASI 

30 Kânunuevvel 1341 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet 
6 

5866 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Gayri menkul tasarruf muamelâtında tapu sene

datı ile kayıtlarına akâkadaranm fotoğrafilerinin il-
sak olunması hakkındaki Başvekâletince tanzim olu
nan ve İcra VekiBeri Heyetinin 7 Kânunuevvel 1341 
tarihli içtimaında tezekkiir ve Meclisi Âliye arzı tas
vip edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazba
tasının müsaddak sureti teffen takdim olunmuştur. 
Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyurubnasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Yakın zamanlarda imam vemuhtarların resmî mü

hürleri taklit edilerek ashabmm haber ve malûmatı 
olmaksızın birkaç parça mülkün birçok para muka
bilinde rehm veya beyi ve ferağı vukububnuştur. 
Alelekser emlâk ve arazi muamelâtının medayine 
veya beyi ve ferağı muamelâtında takrir ita olundu
ğu sırada mutasarrıfı hakikilerinin yerlerine şahsıaher 
irae ve ikâme edilmek suretiyle sahtekârlıklara cüret 
olunmaktadır. Bu gibi ahvali müessifenin önüne 
geçilmesi maksadiyle bir tedbiri âcil ittihazının el-
zemiyeti mülâhaza edilmiş ve bu da emlâk ve ara
zi ashabının nezdinde bulunacak hüviyeti varaka
ları ve tapu senedatı ile kayıtlarına kendilerinin bi
rer fotoğrafilerinin ilsak ve tasdik edilmesine mü-
tevekkif bulunmuş ise de fiDıal bazı kaza merkez
lerinde ve hususiyle nevahi ve kurada fotoğrafı ahzı 
sıfatiyle meşgul kimse olmadığından dolayı şimdi
lik bizzarrure emvali gayri benkulenin muamelâtı 
tasarruf iyesi ite alâkadar olanların arzularına taM -
ken tapu senedatı ile kayıtlarına fotoğrafilerin il-
sakı usulüne dair bir kanunun tanzim ve teklifi mü
lâhaza edilmiş ve ihtiyara müteallik bu surette fo-
toğrafi usulünün ittihazından birçok zaman geç
meksizin alelekser halkın vesaiki tasarrufiyesine 

fotoğrafı ilsakına hahişkâr olacakları derkâr bulun
muş olduğundan mezkûr kanunun mevkii tatbike 
vazından sonra emvali gayri menkule muamelâtının 
icrası için müracaat edecek olan alâkadaran veya 
akidinin her biri kendilerinin fotoğrafileri tapu daire
lerine irae ve tevdi olunduğu takdirde tapu seneda
tı ile kayıtlarının ilsak edileceği yerleri ve vüsatça 
teşhisin derecesi nazan mütalâaya aSınarak dört ve 
altı ebadında fotoğrafilerinin ilsak olunacağı ve bu 
kanunun meriyetinden evvel uhdelerine emvali gayri 
menkul geçirmiş olanlar fotoğrafinin ilsaki fevaidini 
derpiş edip de tapu dairelerinde müracaatları vu
kuunda onların da tapu senedatı ite kayıtlarına aynı 
şekilde ilsakı lüzumu birinci ve ikinci maddelerde 
gösterilmiştir. Ecanibin konsoloshanelerden ilmüha
ber istihsal etmeleri zaruri olduğu cihetle gerek on
lara ve gerek Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan
lara ait hüviyet varakalarına emvali gayri menku
ldün tapu senedatı ile kayıtlarına fotoğrafileri ilsak 
edilmiş olanlar mutasarrıf oldukları emvali beyi 
ve ferağ ve rehin ve ifraz ve taksim etmek için müra
caat eyledikleri takdirde hüviyet ve şahısları ma
lûm olacağından artık onlar için ilmühaber istihsa
li fuzulî olacağı ve mesalihi tasarrufiyeye suhulet 
bahşolmak üzere muamelâtı takrkiye için şahit ve 
musarnf aranıhnaksızın alâkadarının ita edeceği be
yannameye istinaden muamelâtı mathıbe icra kılı
nacağı üçüncü maddede beyan olunmuştur. 

Eryevm kâtibi adiller marifetiyle tanzim olunan 
vekâletnamelere Adliye Vekâletinin emri tamimine 
müsteniden ekseriyet itibariyle tarafeynin ve bazen 
ahadı akidinin fotoğrafileri ilsak edilmekte ise de 
kanun dairesinde muttariden bilûmum tanzim olu
nacak vekâletnamelerde biîmecburiye tarafeyni aki
dinin fotoğrafilerinin ifcakiyfe bilnetice muamelâtı 
tasarruf iyenin muhafazai mahfuziyeti maksadiyle 
dördüncü madde ilâveten tanzim olunmuştur. 

Emvali gayri menkulenin intikalâtında verese ve 
hakkı intikal ashabımn istihsal edecekleri tapu sene-
datma ve kayıtlarına fotoğraf ilsak olunmasını arzu 
ettikleri takdirde onların adediyle hüviyetleri hak
kında mensup oldukları kariye ve mahalle ve konsu-
lâtodan ilmühaber istihsal eylemeleri zarurî ol
duğundan her birine ait fotoğrafi vesafki tasarrufi-
yeterine ilsak edileceği cihetle ona göre beşinci 
madde tertip olunmuştur. 
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Emvali gayri menkuîenin senedatma ve kayıt

larına fotoğrafları ilsak olunan ashabının çiçek çı
karma ve sari olan sair hastalık veya hali şebabetten 
sinni şeyhuhata vusul nıüüfıbesesiyle eşkâü veçhiye-
de tağayyurat ve tahavvülât vukubuSduğu meşhut 
olduğu halde yeniden fotoğraf ilsala muamelesinin 
ifası zarurî olup şayet evvelice mevdu ve mübarek 
oîan ve yeniden aldırılıp tevdi olunacak fotoğraflar 
beyninde müşabehet görülemediği halde tapu daire
lerince tahkikat ve tetkikatı tazime ifa<sı ile netayici 
hasılaya göre muamele olunması iktiza edeceğin
den dolayı altıncı madde kaleme alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 3 . 1 . 1926 

Tapu Encümeni 
Adet 

6 Karar 

Tapu Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Emvali gayrimenkuldun muamelâtı tasarrufiyesin-
de tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadarammn fotoğ
raflarının Uşak olunmasına dair Başvekâletten gön
derilen kanun lâyihası Encümenimizce tetkik ve mü
talâa olundu. 

Filhakika Maliye Vekâleti Celilesiniıı esbabı mu
cibe lâyihasında gösterildiği veçhile emvali gaynmen-
kulenin terhin veya beyi ferağı için mahalle veya kar
ye imam ve muhtarlarının mühürleri taklit olunarak 
medayine ve beyi ve ferağ muamelâtında mutasarrıfı 
hakikîlerinin yerlerine şahsı ahar ikame olunarak tak
rir verdirilmek gibi sahtekârlıkların meni vukuu ve hal
kın hukukunun muhafaza ve muamelâtın teshil ve tes
rii hususunda Hükümeti Cumhuriyetimizin istihdam 
ettiği gaye şükranla karşılanmaya seza görülmüş oldu
ğundan emvali gaynmenkulenin tapu senetleriyle ku
yudatına mutasarrıflarının birer kıta fotoğraflarının 
likasına dair olan kanunun birinci ve ikinci madde
leri aynen müsavi kabul olunmuş ve tapu senetleriyle 
kuyudatına birer kıta fotoğrafları ilsak edilmiş bu
lunan emvali gayrimenkula mutasarrıflarının tekrar 
beyi ve ferağ veya terhin ve ifraz etmek üzere tapu 
idarelerine müracaatları vukuunda hüviyet ve şahısları 
mezkûr idarelerce malûm olacağına binaen bu kabil 
tapu senedatı sahiplerinin mahalle veya karyelerinden 
ilmühaber istihsaline hacet kalmayacağı gibi imam ve 
muhtarlar mühürlerinin taklidi ile sahtekârlığa da 
meydan verilmeyeceği ve muamelâtı takririye için de 
musarıf ve şahit aranılmasına lüzum kalmayacağı ve 

ancak alâkadaranın ibraz edecekleri beyannameye is
tinaden muamelâtı takririyenin ifa olunacağı anlaşıl
mış «ancak ecaııibi tabiiyet hakkında konsulatalar
dan usulen ilmühaber alacaklardır.» fıkrasındaki müp-
hemiyete binaen ancak ecanibi tabiini hakkında men
sup oldukları konsulatalardan usulen ilmühaber ala
caklardır.» suretiyle tespit ve yine maddei mezkûrde 
miünderiç «fotoğrafı muhtevi» ibaresindeki muğlaki-
yete binaen «evvelce fotoğrafları ilsak edilmiş olan» 
fıkrasına tahvil edilmiştir ve dördüncü, altıncı, yedin
ci maddeler esbabı mucibe lâyihasında zikrohınan sa
rahate binaen aynen kabul beşinci maddede «musadda-
kan» kelimesi yerine «tasdik eden» ibaresi vazedilerek 
merbut muaddil lâyihai kanuniyenin Heyeti Celileye 
arzı takarrür etmiştir. 

Reis Kâtip 
Canik Malatya 
Cavit Mahmut Nedim 
Aza Aza 
Aydın Kastamonu 
Mithat Mehmet 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Hükümetin Teklifi 
Emvali Gayrımenkulenin Muamelâtı Tasarrufiye-
sinde Tapu Senedatı ile Kayıtlarına Alâkadaranın 

Fotoğraftan İlsak Olunmasına Dair Kanun 

Madde 1. — Emvali gaynmenkuleye ait her nevi 
muamelâtı tasarrufiye için tapu dairelerine müracaat
la tapu senedatı istihsal edecek olanlar ile evvelce em
vali gaynmenkule temellük ve tefemi edenler tapu se
nedatı ile kayıtlarına fotoğraf ilsak olunmasını arzu 
eyledikleri takdirde dört ve altı ebadında üç nüsha fo
toğraf îannı tapu dairelerine tevdi edeceklerdir. 

Madde 2. — Tevdi olunacak fotoğraflardan biri 
alâkadaranın hüviyet varakalanna diğeri emvali gay
rımenkulenin tapu senetlerine diğeri de kuyudu ta-
sarnıfiyeye bililsak resmî mühürle tasdik olunacaktır. 

Madde 3. — Mevaddı anife mucibince tapu sene
datı ile kayıtlanna alâkadaranın fotoğrafı ilsak edil
miş olan emvali gayrımenkulenin ashabı bilumum mu
amelâtı tasarrufiyede kura ve mahalle ilmühaberleri
nin istihsal ve ibrazına varestedir. Encümen ecanibi 
tabiiyet hakkında konsulatalardan usulen ilmühaber 
alacaklardır. Alâkadaran tarafından imlâ ve tasdik 
olunacak matbu iki kıta beyanname üzerine tapu dai
relerince fotoğrafı muhtevi mutasamflann vesikai ta-
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sarrafiye ve hüviyet varakaları kayıtları ile bittatbik 
muvafakati halinde beyannamenin bir kıtası Maliye 
varidat şubelerine tevdi olunacak ruhsat tezakiri kat 
olunduktan sonra talep olunan muamelâtı tasarrufiye 
icra olunacak ve esnayı takrirde muarif ve şahit ara
nılmayacaktır. 

Madde 4. — Fotoğrafları tapu senedatına ve ka
yıtlarına ve tasdik edilmiş olan emvali gaynmenku-
Ienin muamelâtına dair salâhiyettar olan mercilerin 
tanzim edecekleri vekâletnamelere müvekkillerle ve
killerin fotoğrafları bililsak mührü resmî ile bermin-
val muharrer tahtım ve resimleri müvekkil ve vekil
lerin fotoğrafları olduğu vekâletnamelerde tasrih olu
nacaktır. Bu suretle fotoğraftan Uşak ve tasdik edil
memiş olan vekâletnameler tapu dairelerince kabul 
edilmeyecektir. Şu kadar ki müvekkilin bulunduğu 
mahalde fotoğraf ahzı kabil olamadığı veyahut vekâ
letname vekilin gıyabında kabulüne mevkufen tan
zim edilmiş olduğu takdirde fotoğrafı ilsak olunama
yan vekâletnamelerin natık olduğu emri muamelede 
usulen ilmühaber istihsal olunacaktır. 

Madde 5. — trs ve intikâl muamelâtında Türki
ye Cumhuriyeti tabiiyetinden olan veresenin ve hak
kı intikal ashabının adet ve hüviyetleriyle tabiiyet
lerine musaddakan karye ve mahalle ilmühaberleri
ne ve ecanibin konsulatalardan istihsal edeceği ilmü
haberlere verese ve ashabı hakkı intikalin fotoğrafla
rı ilsak olunduğu takdirde verese ashabı hakkı inti
kale verilecek senedat kayıtlarına fotoğraf ilsak ve 
tastık olunacaktır. 

Madde 6. — Eşkâli veçhiyede vahleten teşhise 
mâni olacak derecede tagayyurat vâki oldukça bu 
kanun ahkâmına tevfikan fotoğrafların tebdili mec
buridir. Binaenaleyh eski ve yeni fotoğraflar beynin
de müşabehet görülemediği takdirde tapu dairelerin
ce tayin ve tespiti hüviyet için tahkikat ve tetkikatı 
lâzime icra olunacaktır. 

Madde 7. — İşbu kanunun ahkâmı tarihi neşr ve 
ilânından bir ay sonra meriyulicradır. 

Madde 8. — Bu kanunun icrasına Maliye ve Ad
liye vekilleri memurdur. 

BaşvekU Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

MUdafaaiMilliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep Hasan Hüsnü 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Ticaret Vekili 
Aü Cenani 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Nafıa Vekili 

Hasta 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Tapu Encümeninin Tadili 
Emvali gayri menkulenin muamelâtı tasarruf iye

sinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadaramn fo
toğrafları ilsak olunmasına dair muaddil Kanun. 

Madde 1. — Aynen. 
Madde 2. — Aynen. 

Madde 3. — Mevaddı anife mucibince tapu se
nedatı ile kayıtlarına alâkadaramn fotoğrafları Uşak 
edilmiş olan emvali gayri menkulenin ashabı bilû
mum muamelâtı tasarruf iyede kura ve mahalle ilmü
haberlerinin istihsal ve ibrazından varestedir. 

Alâkadaran tarafından imlâ ve tasdik olunacak 
matbu iki kıta beyanname üzerine tapu dairelerince 
evvelce fotoğrafları Uşak edilmiş olan mutasarrıfla
rın vesikai tasarrufiye ve hüvviyet varakaları kayıt
lan ile bittatbik muvafakati halinde beyannamenin 
bir kıtası maliye varidat şubelerine tevzi olunarak 
ruhsat tezakiri kat olunduktan sonra talep olunan 
muamelâtı tasarrufiye icra olunacak ve esnayi tak
rirde muarrif ve şahit aranılmayacaktır. Ancak eca-
nip tabiini hakkında mensup olduğu konsulatölardan 
usulen ilmühaber alacaklardır. 

Madde 4. — Aynen. 
Madde 5. — trs ve intikal muamelâtında Türki

ye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan veresenin hakkı in
tikal ashabının adet ve hüvviyetleriyle tabiyetlerini 
tasdik eden karye ve mahalle ilmühaberlerine ecani
bin konsulatölardan istihsal edeceği ilmühaberlere ve
rese ashabı hakkı intikal ve ecanib fotoğraflarını il
sak arzu ettikleri takdirde hüviyet varakalariyle ta
sarruf kayıtlarına ve yedlerine verilecek senedata fo
toğraf ilsak ve tasdik olunur. 

Madde 6. — Aynen. 
Madde 7. — Aynen. 
Madde 8. — Aynen. 
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