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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. - EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Ankara şehremanetine bir milyon yedi 

yüz elli bin lira ihrazı hakkında kanun lâyihası 
(1/862) 

2. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti
nin üç aylık bütçesi hakkında kanun lâyihası 
(1/863) 

Sayfa 

252 

252 

252 

252 

252 

252 Teklifler 
1. — Ankara Mebusu İhsan Beyin; İdare i 

Umumiyei Vilâyat Kanununun yüz onuncu mad
desine bazı mevad tezyili hakkında teklifi kanu
nisi (2/542) 252 

2* — Canik Mebusu Cavit Paşanın; Yol Mü
kellefiyeti Kanununun beşinci maddesinin tadili 
hakkında teklifi kanunisi (2/543) 252 

252 Mazbatalar 
1. — Ertuğrul Mebusu Mütekait Miralay Ra-

sim Beyin; rütbesinin iadesi hakkında (4/322) 
numaralı istidası ve İstida ve Müdafaai Milliye 
encümenleri mazbataları, 252:253 

Sayfa 
2. ~ Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rttfe-

kasıntn; Ziraat makinalannda istimal otuna» me-
vaddı müştaile ve yağlarla ziraatte müstamel me
vad ve müstahzaratı kimyevi yenin Gümrük ve 
İstihlâk ve Belediye resimlerine dair (2/504) nu
maran teklifi kanunisi ve Ziraat, Dahiliye ve 

Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 253 
3. — Ecnebilerin hukuk ve vazaifine dair 

mülga Meclisi Mebusandan celp edilmiş olan 
(1/104) numaralı kamın lâyihası ve tâyini mua
meleye mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 253 

4. <— Usulü Muhakeme! Seriye Kararnamesi 
ile hükkâmı şer* ve memurini şerriye hakkında
ki Kanunu muvakkatin altıncı maddesine dair 
olup mülga Meclisi Mebusandan celp edilmiş olan 
(1/173) ve (1/174) numaralı iki kıta kanun lâyi
hası ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 253 

5. — 3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı 
Mahamat Kanununun ikinci maddesinde mu
harrer «hidematı adliye» tabirinin dairei şümu
lüne Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesi Mülazım ve 
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Sayfa • 
Muavinliğinin dahil olup olamıyacağmın tefsiri 
hakkında (3/505) numaralı ve hidamatı adîiyei 
askeriyeden o'an müşaviri adîiliğin de Mehamat 
Kanununun ikinci maddesi muharrer «hidematı 
adliye > tabirinin şümulü dairesinde olup olma
dığının tefsM hakkında (3/507) numaralı Başve
kâlet tezkereleri ve tefsire mahal olmadığı hak
kında Adliye Encümeni mazbatası. 253:254 

6. — Hukuku aile (1/544), Nafaka (î/562) 
ve Mecelle tadili lâyihaları (1/570) ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye Encü
meni mazbatası 254 

7. — Mülga Meclisi Mi.'nisandan celp edilen 
evraktan (1/305) numaralı Kanunu Cezanın 200'-
ncü maddesinin 26 Cemaziyeîahîr 1277 tarihli 
zeyline müzeyyel fıkra ile 206 ncı muaddel Ka
nun, mülga Meclisi Mebusandan celp edilen ev
raktan (1/309) numaralı Kanunu Cezanın 
200 ncü maddesinin 26 Cemaziyelahir 1277 ta
rihli zeyli evveliyle 11 Ramazan 1331 zeyli sani
sini muaddel Kanunu muvakkat, Mülga Mec
lisi Mebusandan celp edilen evraktan (1/310) 
numaralı Kanunu Cezanın 206 ncı maddesini 
zeyîen fıkrai muvakkate, Mülga Meclisi Me
busandan celp eden evraktan (1/311) numaralı 
kim söyledi, ben anonim olarak konuşuyorum... 
Kanunu Cezanın 2î>0 ncü maddesine 19 Rebü-
yülahir 1332 tarih ve 4 Mart 1330 tarihli zeyli 
sanisini muadd'î Kararname, Mülga Meclisi 
Mebusandan celp edilen evraktan (1/312) numa
ralı Kanunu Cezanın 200 ncü maddesine 19 Re-
biyülahir 1332 tarihli zeyli sanisini muaddel 
8 Muharrem l'İ36 ve 25 Teşrinievvel 1333 ta
rihi? Kararnamenin ilga ve mezkûr 19 Rebiyülev-
vel 1332 zeyli sanisiııin de meriyeti hakkında Ka
rarname, Mülga Meclisi Mebusandan celp edi
len evraktan (1/313) numaralı Kanunu Cezanın 
6 Ccmaziyeiahir 1329 tarihli 230 ncu maddeler 
zeyline müzeyyel Kanun, Mülga Meclisi Mebu
sandan celp edilen evraktan (1/313) numaralı 
28 Zilhicce 1272 tarihli Kanunu Cezanın bazı 
mevaddnu muaddel Kanun, (1/315) numaralı 
Mülkiye Ceza Kanununun 102 nci maddesine ilâ
ve edilen fıkrayı havi Kanun, Afyonkarahisar 
Mebusu sabıkı Şükrü Beyin; Kanunu Cezanın 

201 nci maddesinin 22 Mayıs 1327 tarihli zeyli-

Sayfa 
nin tadiline dair (2/113) numaralı teklifi kanuni
si, Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; Kanunu 
Cezanın bazı mevaddında mevcut Osmanlı şekli 
hükümetine ait ve Saltanatı şahsiyeye müteallik 
tâb;rat ve fıkaratın tadiline dair (2/246) numa
ralı teklifi kanunisi, Bolu Mebusu sabıkı Ab
dullah Beyin, Nakzı siyam edenlerin tecziyesi 
hakkında (2/101) numaralı teklifi kanunisi, Kon
ya Mebusu sabıkı Vehbi Beyin; Kadın raks etti
renlerin teşdidi cezası hakkında (2/114) numara
lı teklifi kanunisi ve Miîlî Mücadelenin bidaye
tinden beri hizmetleri sebkeden üç zatın İstiklâl 
Madalyasıyle ve cümlesinin müzakerelerine lü
zum kalmadığı hakkında Adliye Encümeni maz
batası 254:255 

8. — Millî Mücahede esnasında ,muhtelif 
cephelerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil mesai ibraz ettiklerinden dolayı 144 zatın İs
tiklâl Madalyasıyle taltifi hakkında (3/560) nu
maralı, millî mücahede esnasında muhtelif cep
helerde veya dahilî isyanların ıtfasmda bilfiil 
mesai ibraz ettiklerinden dolaya 113 zatın İstiklâl 
Madalyasıyle taltifi hakkında (3/575) numaralı, 
ıııüllî mücahede esnasında muhtelif cephelerde 
veya dahilî isyanların itfasında bilfiil mesai ib
raz ettiklerinden dolayı 2 jandarma zabitinin İs-
tlk'âl Madalyasıyle taltifi hakkında (3/572) nu
maralı, millî mücahede esnasında muhtelif cep
helerde veya dahilî isyanların itfasında bilfiil me
sai ibraz ettiğ'nden dolayı Jandarma Yüzbaşısı 
Nebil Beyin İstiklâl Madalyasıyle taltifi hakkın
da (3/573) numaralı, miîlî mücahede esnasında 
bilfiil hizmeti görülen Çarkçı Yüzbaşılığından 
Emekli Mustafa Sami Efendinin takdirname ile 
taltifi hakkında (3/561) numaralı, millî mücahe
de esnasında fevkalâde hizmetlerine mebni altı 
zatın İstiklâl Madalyasıyle taltifleri hakkında 
(3/534) numaralı, millî mücahede esnasında bil
fiil mesai ibraz etmesine mebni Niğde Mebusu 
Galip Beyin İstiklâl Madalyasıyle taltifi hakkın
da (3/579) numaralı, millî mücahede esnasında 
Ankara'da hüsnü hizmetleri mesbuk a.ltı zatın 
İstiklâl Madalyasıyle taltifleri hakkında (3/554) 
numaralı, millî mücehedenin bidayetinden besi 
kıymetli mesaileri sepkeden iki zatın taltifleri 
hakkında (3/565) numaralı, millî mücahede es-
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Saıyfa 
nasmda bilfiil mesai ibraz etmesine mebns Amas
ya Mebusu Mehmet Esat Beyin istiklâl Madalya-
siyle taltifleri hakkında (3/578) numaralı, millî 
mücahede esnasında muhtelif cephelerde ve da
hilî isyanların itfasında bilfiil mesai ibraz etme-. 
lerine mebni 143 zatın İstiklâl Madalyasiyie tal
tifleri hakkınida (3/550) numaralı ve Jandarma 
sınıfına mahsus üç yüzbaşı ile bir mülâzımı evvel 
ve mütekait bir yüzbaşı ile bir mülâzımı evvelin 
takdirname ile taltifleri hakkında (3/485) numa
ralı Başvekâlet tezkereleri ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 255:263 

9. — 1341 senesi muvazenei umumiyesine 
dahil devair bütçelerine tahsisatı munzama ita
sına dair (1/849) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei aMIiye Encümeni mazbatası 26? 

10. — Arada - Diyarbekir - Ergani demir
yolu inşaatının tevkifi halikında (1/806) numa
ralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Mali
ye encümenleri mazbataları. 263 

Tezkereler 263 

1. — Zabıtan hayvanatının tazminine mü
tedair 28 Nisan 1338 tarih ve yüz on altı nu
maralı Kanuna müzeyyel kanun lâyihasının iade
si hakkında Başvekâlet tezkeresi 263 

2. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin; 
Hâmil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin yeşil -
kırmızıya tebdili hakkında Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi 263 

Takrirler 263 

1. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfki Beyin; 
Posta tasarruf sandıkları teşkili hakkında tak
riri 263 

2. — Cebelibereket Mebusu Avni Paşa ve rü-
fekâsının; Evrakı varidenin 6 ncı numarasında 
bulunan ve ziraat makinalarında müstamel me-
vaddı müştaile vesaireye müteallik olan mazba
tanın müstacelen ve tercihan müzakeresi hakkın
da takriri 263:264 

3. — İsparta Mebusu Mükerıem Beyin; Pa
ris'te vefat eden Saruhan Mebusu Reşat Beyin 
cenazesinin Akhisar'a nakline ve masarifin Mec
lis bütçesinden sarfına ve ailesine hidcmatı va-
taniyeden maaş tahsisine dair takriri 264 

Salyfa 
4. — SaruLan Mebusu Mustafa Fevzi Bey ve 

rüfekasının; Saruhan Mebusu Reşat Beyin Pa
ris'te vefat ettiğine dair takriri 264:265 

5. — Antalya Mebusu Rasih Beyin; Ruzna-
menin on birinci maddesinin tercihan müzakere
sine dair takriri 265 

Evrakı Saire 265 
1. — Kanunu Medenînin Meclisi Âlice ka

bulü doîayjsıyle, İzmit, İstanbul, Dinar ve Geli
bolu'dan gelen teşekkür telgrafları 265 

SUALLER VE CEVAPLAR 265:284 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; 
Mübadele mesailinin bugünkü safhasına karşı 
ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair Hariciye 
Vekâletinden suali 265 

2. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 
Osmaniye'de ianeten inşasına teşebbüs olunan 
mektep hakkında Dahiliye Vekâletinden tahrirî 
sual takriri ve Vekil Cemil Beyin cevabı 284:285 

4. - - MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 265 

1. — Ticaret ve Sanayi Odalarıyie açılacak 
Borsalar ve tesis olunacak Fabrikalar iç'n tahsi
sine lüzum görülecek emvali milliye ve metru
ke ile Vakıf emlâk ve arsaların bedeli mukadde
ri mukabilinde itası hakkında (1/775) numaralı 
Kanım lâyihası ve Ticaret ve Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 265: 

267 
2. — Pullu ilânların muhafaza mecburiyetinin 

bir seneden altı aya tenzili hakkında Giresun 
Mebusu Hakkı Tank Beyin (2/509) numaralı tek
lifi kanunisi ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası 267 

3. — Türkiye ile Rusya'da dağınık bir halde 
kalmış olan harp esirlerinin «tebaa şevki» mua
melesine tabi tutulmaları hakkında (1/827) nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni 
mazbatası 267:268 

4. —• İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; İs
tanbul harikzedegân apartmanlarının Tayyare 
Cemiyetine terk ve tahsisi hakkında (2/513) nu
maralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 268:270 

5. — Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfe
kasının; Ziraat makinalarında istimal olunan me-
vaddı müştaile ve yağlarla.ziraata müstamel me-
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Sayfa 
vad ve müstahzaratı kimyeviyenin Gümrük ve 
İstihlâk ve Belediye resimlerine dair (2/504) nu
maralı teklifi kanunîsi ve Ziraat, Dahiliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 270:273, 

286:288 

REİS — Zaptı sabık hulasası okunacak : 

Elli Sekizinci İçtima 

22 Şubat 1926 Cumartesi 
Birinci Celse 

İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zap
tı sabık hulasası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale olundu. Hakların
da tayini muameleye mahal olmayan muhtelif mesa-
ile müteallik mazbatalar kıraat ve kabul edildi. 

Lâyihalar 

1. — Ankara şehremanetine bir milyon yedi yüz 
elli bin lira ikrazı hakkında kanun lâyihası. (1/862) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyetinin üç 
aylık bütçesi hakkında Başvekâletten gelen kanun lâ-
lây.ihası. (1/863) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Sayfa 

6. — Hâkimler kanunu lâyihası (1/588), hâ

kimlerin muhakeme ve tahkik usulleri hakkında 

kanun lâyihası (1/814) ve Adliye Encümeni maz

batası. 273:284 

Müteakiben düsturülcdviye komisyonu hakkında
ki kanun lâyihası müzakere ve aynen kabul edildi. 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 43 
ncü maddesine mütealMk mazbata dahi müzakere ve 
Kavanini Maliye Encümenine tevdi olundu ve Pa
zartesi günü içtima edilmek üzere celseye hitam ve
rildi. 

REİS — Zaptı sabık hulasası hakkında mütalâa 

var mı Aynen kabul edilmiştir. 

Teklifler 
1. — Ankara Mebusu İhsan Beyin, İdarei Umu-

miyei Vilâyat Kanununun yüz onuncu maddesine 
bazı mevad teziyli hakkında teklifi kanunisi (1/542) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Canik Mebusu Cavit Paşanm; Yol Mükelle

fiyeti Kanununun beşinci maddesinin tadili hakkın
da teklifi kanunisi. (2/543) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbatalar 

1. — Ertuğrul Mebusu Mütekait Miralay Rasim 
Beyin; rütbesinin iadesi hakkında (4/322) numaralı 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; saat : 14.35 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Talât Bey (Çankırı) 

• 

REÎS — Celse açıldı. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

— 252 — 
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istidası ve istida, Müdafaai Milliye encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekası-

nın; ziraat makinelerinde istimal olunan mevadı 
müştaite ve yağlarla ziraatta müstamel mevat ve 
müstahzaratı kimyeviye gümrük ve istihlâk ve bele
diye resimlerine dair (504) numaralı teklifi kanunisi 
ve Ziraat, Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları. 

REİS — Ruznameye ahndı. 
REİS — Efendim! Şimdi Ruznameye aldığımız 

bu madde hakkında encümen tarafından müstaceliyet 
teklifi vardır. Müstaceliyeti kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dıran». Kabul edilmiştir. 

3. — Ecnebilerin hukuk ve vazaifine dair mülga 
Meclisi Mebusundan celp edilmiş olan (1/104) numa
ralı kanun lâiyhası ve tayini muameleey mahal olma
dığına dair Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatan 
Ecnebilerin hukuk ve vezaifme dair olup geçen 

senelerden encümenimize müdevver bulunan (İ/HM) 
numaran kanun lâyihası tetkik ve icabı müzakere 
edildi. Türkiye topraklarında ikamet eden ecnebile
rin vaziyeti Lozan muahedesi ahkâmiyle tespit edil
miş olmakla bu lâyihanın müzakeresine mahal kal
madığı heyeti umumiyeye arz ohımır. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 
Çorum Sinop 
Münir Yusuf Kemal 
Kâtip Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza Aza 
Konya Kastamonu 

Tevfik Fikret AH Nazmi 
Aza Aza 

Karasi Yozgat 
Osman Niyazi Ahmet Hamdi 

REİS — Miilâa va mı efendim? (Hayır sesleri) 
Adhye Encümeni mazbatasını reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın». Kabul edilmiştir. 

4. — Usulü Muhakei § eriye Kararnamesi ile hük-
kâmı şer ve memurini şeriey hakkındaki kanunu mu
vakkatin altıncı maddesine dair olup Mülga Meclisi 

Mebusandan celp edilmiş olan (1/173) ve (1/174) nu
maralı iki kıta kanun lâyihası ve tayını muameleeye 
mahal olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Evvelki senelerden encümenimize müdevver olan 

ve Usulü Muhakemei Şerriye Kararnamesi ile hok
kan» ser ve memurini şerriye hakkındaki kanunu mu
vakkati ve mezkûr kanunun 6 ncı maddesine zeyledil-
mek üzere maddei mavakkateyi ihtiva eden (1/173) 
ve (1/174) numaralı layihalar enciimenimizce tetkik 
ve icabı tezekkür edildi. 

3 Nisan 1340 tarih ve 469 numaralı kanun ile ma-
hakimi şerriye ilga edilmiş bulunduğundan mezkûr 
lâyihalar hakkında tayini muameleye mahal olmadı
ğı teemmül edilmekle heyeti umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 
Çorum Sinop 
Münir Yusuf Kemal 
Kâtip Aza 

Saruhan Antalya 
Aza Aza 

Konya Kastamonu 
Tevfik Fikret Ali Nazmı 

Aza Aza 
Karasi Yozgat 

Osman Niyazi Ahmet Hamdi 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi âli
lerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

5. — 3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Maha-
mat Kanununun ikinci maddesinde' muharrer «hide-
matı adliye» tabirinin dairei şümulüne Şûrayı Dev
let Mülkiye dairesi mülâzım ve muavinliğinin dahil 
.olup olamayacağının tefsiri hakkmda (3/505) numa
ralı ve hidematı adliyei askeriyeden olan müşaviri 
adliliğinde Mahamat Kanununun ikinci maddesinde 
muharrer «hidematı adliye» tabirinin şümulü daire
sinde olup olmadığının tefsiri hakkında (3/507) nu
maralı Başvekâlet tezkereleri ve tefsire mahal olma
dığı hakkmda Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Başvekâleti Celilenin 24 Teşrinisani 1341 tarih ve 

6/5529 ve 36ı Teşrinisani 1341 tarih ve 6/5685 numa
raları ile irsal ve encümenimize havale buyurulan 
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ve hidematı adJiyei askeriyeden olan Müşaviri ad-
liîik ile Şûrayı Devlet mülkiye dairesi mülâzım ve 
muavinliğinin Mahamat Kanununun ikinci madde
sinde muharrer hidematı adliye tabirinin şumülü 
dairesinde olup olmadığımn tefsiri hakkında iki kıta 
tezkere tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Mahamat Kanununun tadilâtı ahiresinde her iki 
memuriyet de kanunu mezkûrun ikinci maddesindeki 
hidematı adliye tabirinin şümulüne ithal edilmiş ol
duğundan bu babta bir karar itihazına mahal kalma
dığı hususu Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi namına Mazbata Muharriri 
Çorum Sinop 
Münir Yusuf Kemal 
Kâtip Aza 

Saruhan Antalya 
Ahmet Saki 

Aza Aza 
Karesi Kastamonu 

Osman Niyazi Ali Nazmi 
Aza Aza 
Konya Yozgat 

Tevfik Fikret Ahmet Hamdı 
REİS — Adliye Encümeni mazbatasını kabul bu

yuranlar lütfen elerini kaldırsın.. Kabul buyurma-
yanlar lütfen elerini kaidrısın.. Kabul edilmiştir. 

6. —Hukuku aile (1/544) ve Nafaka (1/562) ve 
Mecelle tadil (1/570) lâyihaları ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Adliye encümeni mazbatası 

REİS — Okunacaktır : 

" Adliye Encümeni Mazbatası 
Başkvekâleti edilenin 2 . 12 . 1340 tarih ve 6/4104 

numara ve 20 . 11 . 1340 tarih ve 6/4496 ve 
13 . 12 . 1340 tarih ve 6/430 numaralı tezkereleri 
ile irsal ve encümenimize havale buyuıulan ve hu
kuku aileye, mecelleninin tadiline, nafaka mesailine 
mütedair bulunan kanun lâyihaları encümenimizce 
tetkik ve icabı tezekkür edildi. Bütün mesail ahiren 
Meclisi Âlice kabul edilerek kesbi kanuniye* eden 
Kanunu Medenî lâyihasiyle tesbit ve tedvin edilmiş 
bulunduğundan tayini muameleye mahal kalmadığı 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi namına Mazbata Muharriri 

Çorum Sinop 
Münir Yusuf Kemal 
Kâtip Aza 

Saruhan Antalya 
Ahmet Saki 

Aza Aza 
Karesi Kastamonu 

Osman Niyazi Ali Nazmi 
Aza Aza 

Konya Yozgat 
Tevfik Fikret Ahmet Hamdi 

REÎS — Adliye Encümeni mazbatasını kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul buyurma-
yanlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştri. 

7. — Mülga Meclisi Mebusadan celp edilen ev
raktan (1/305) numaralı Kanunu cezanın 200 ncü 
maddesinin 26 cemaziyelahir 1277 tarihli zeyline mü-
zeyyer fıkra ile 206 ncı muaddel kanun, Mülga Mec
lisi Mebusandan celp edilen evraktan (1/309) nu
maralı Kanun Cezanın 200 ncü maddesinin 26 Cema
ziyelahir tarihli zeyli evveliyle 11 Ramazanı 331 zeyli 
sanisini muaddel kanunu muvakkat, Mülga Meclisi 
Mebusandan celp edilen evraktan (1/31.0) numaralı 
Kanunu cezanın 206 ncı maddesine zeylen fıkrai mu
vakkate, mülga Meclisi Mebusandan celp edilen ev
raktan (1/311) numaralı Kanunu Cezanın 200 ncü 
madesine 19 rebiyülahir 1332 tarih ve 4 Mart 1330 ta
rihli zeyli sanisine muaddel kararname, Mülga Meclisi 
Mebusandan celp edilen evraktan (1/312)- numaralı 
Kanunu Cezanın 200 ncü maddesine 19 Rebiyülahir 
1332 tarihli zeyli sanisini muaddel 8 Muharrem 1336 
ve 25 Teşrinievvel 1333 tarihli kararnamenin ilgası ve 
mezkûr 19 Rebiyülahir zeyli sanisinde meriyeti hak
kında kararname, Mülga Meclisi Mebusandan celp 
edilen evraktan (1/313) numaralı Kanunu cezanın 
6 Cemaziyelahir 1329 tarihli 230 ncü maddesi zey
line müzeyel Kanun, Mülga Meclisi Mebusandan celp 
edilen evraktan (1/314) numaralı 28 Zillicce 1274 ta
rihli Kanunu Cezanın bazı mevaddını muaddel ka
nun, Mülga Meclisi Mebusandan celp edilen evrak
tan (1/315) numaralı Mülkiye Ceza Kanununun 102 
nci madesine ilâve edilen fıkrai havi Kanun - Afyon-
karahisar Mebusu sabıkı Şükrü Beyin; Kanunu Ce
zanın 201 nci maddesinin 22 Mayıs 1327 tarihli zey
linin tadiline dair (2/113) numaralı teklifi Kanunisi. Bo-
zok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Kanunu Cezanın ba
zı mevadında mevcut Osmanlı sekli Hükümetine ait ve 
saltanatı şahsiyeye mütaallik tabir at ve fıkaratın ta
diline dair (2/246) numaralı teklifi Kanunisi, Bolu 
Mebusu sabıkı Abdullah Beyin; Nakzı siyam edenle
rin tecziyesi hakkında (2/101) numaralı teklifi ka
nunisi, Konya Mebusu sabıkı Vehbi Beyin; Kadın 
raks ettirenlerin teşdidi cezası hakkında (2/114) nu
maralı teklifi kanunisi, Millî Mücadelenin bidayetin^ 
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denberi hizmetleri sepkeden üç zatın İstiklâl Madal
yasiyle taltifleri hakkında (3/566) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve cümlesinin müzakerelerine lüzum kal
madığı hakkında Adliye Encümeni mazbatası, 

REİS — Okunacaktır : 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Birinci devreden ve ikinci devrei içtimaiyenin 
birinci ve ikinci senelerinden müdevver ve Kanun 
Cezanın mevaddı muhtelfesinin tadiline mütedair 
(1/305), (1/310), (1/312), (1/313), (1/314), 1/315) nu
maralı Kanun lâyihaları ile Bolu Mebusu sabıkı Ab
dullah Beyin; Nakzı siyam edenler hakkında (2/101) 
ve Kanunu Cezanın bazı mevaddında mevcut ve Os
manlı şekli hükümetine ait ve saltanatı şahsiyeye mü

teallik tabirat ve fıkaraün tadiline dair Bozok Me
busu Ham d i Beyin (2/243) ve Konya Mebusu Sabıkı 
Vehbi ve sabık Afyonkarahisar Mebusu Şükrü Efen
dilerin (2/113), (2/114), numaralı teklifi kanunileri en
cümenimizde tetkik ve icabı tezekkür edildi : 

Adliye Vekâletince Hızar ve Meclisi Âliye tak-
dJm olunan Tüık Ceza Kanunu Encümenûm'zce tet
kik ve intaç edEmek üzere bulunduğundan mezkûr 
müteferrik teklif ve lâyihaların müzakerelerine lü
zum kalmadığı mülalâasıyle Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

- Adüiye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Çorum Sinop 
Münir Yusuf Kemal 

Aza 
Kâtip Antalya 
Sanman Ahmet Saki 

Aza Aza 
Karesi Kastamonu 

Osman Niyazi Ali Nazmi 
' Aza 

Konya 
Tevfik Fikret 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edifmeştir. 

8. — Milli Mücadele esnasında muhtelif cephe
lerde veya dâhili isyanların itfasında bilfiil mesai ib-
razettiklerlnden dolayı 144 zatın İstiklâl madalyasiy-
le taltifi hakkında (3/560) numaralı, Millî Mücahede 
esnasında muhtelif cephelerde veya dahili isyanların 
itfasında bilfiil mesai ibraz ettiklerinden dolayı 
113 zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında (3/575) 
numaralı, Milli mücahede esnasında muhtelif cep

helerde veya dahilî isyanların itfasında bilfiil mesai 
ibraz ettiklerinden dolayı iki jandarma zabitinin İs
tiklâl madalyasiyle taltifi hakkında (3/572) numara
lı Millî Mücadele esnasında muhtelif cephelerde ve
ya dahilî isyanların itfasında bilfiil mesai ibraz ettik
lerinden dolayı jandarma yüzbaşısı Nebil Beyin İsik-
lâl madalyasiyle taltifi hakkında (3/573) numaralı, 
Millî Mücadele esnasında bilfiil hizmeti görülen çar
cı yüzbaşılığından mütekait Mustafa Sami efendinin 
takdirname ile taltifi hakkında (3/561) numaralı, Mil
lî Mücadele esnasında fevkalâde hizmetlerine mebni 
altı zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında 
(3/534) numaralı. Millî Mücadele esnasında bilfiil 
mesai ibraz etmesine mebni Niğde Mebusu Galip Be
yni İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında (3/579) 
numaralı, Millî Mücadele esnasında Ankara'da hüs
nü hizmetleri mesbuk altı zatın İstiklâl Madalyasiyle 
taltifleri hakkında (3/554) numaralı, Millî Mücade
lenin bidayetinden beri kıymetli mesaileri sepkeden 
iki zatın İstiklâl Madalyasyile taltifleri hakkında 
(3/565) numaralı, Millî Mücadele esnasında bilfiil me- # 
sai ibraz etmesine mebni Amasya Mebusu Mehmet 
Esat Beyin; İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında 
(3/578) numaralı, Millî Mücadele esnasında muhte
lif cephelerde ve dahilî isyanların itfasında bilfiil me
sai ibraz etmelerine mebni 143 zatın istiklâl madal
yasiyle taltifleri hakkında (3/550) numaralı ve jan
darma sınıfına mahsus üç yüzbaşı ile bir mülâzımı ev
vel ve mütekait bir yüzbaşı ile bir mülâzımı evvelin 
takdirname ile taltifleri hakkında (3/485) numaralı 
Başvekâlet tezkereleri ve Müdafaai Milliye Encüme
ni mazbatası, 

Riyasete 
Mücadeüei Milliye esnasındaki hizmetlerinden do

layı tsâûkîâl Madalyasiyle taltifleri inha editen (415) 
zata alt evrakı teîfcik ettik. Encümen bunlardan (229) 
zatın kırınızı ve (100) zatın beyaz şeritli İstiklâl! Ma-
daîyasiyle ve (3) zatın takdirname ile taltiflerine ve 
(83) zatın inha varakasının da reddine karar verdi. 

Müdafaaıi Miniye 
Encümeni Reisi Namına 

Karafhisarı Sahip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 
Bitlis 

Muhiddin Nâmi 
Aza 

Malatya 
Mahmut Nedim 
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Dahiîiye Vekâleti Esbak Müs
teşarı Bursa Mebusu Refet Bey Beyaz kordcSâh 

Dahiliye Vekâleti esbak Müs-* 
teşarı Çankırı Mebusu Mustafa 
Albdülhalik Beyaz kordelâîı 

Çarkçı Yüzbaşılığından müstafi Mustafa Sami efen
di takdirname ile taltifi muvafık görüldü. 

Kastamonu jandarma alayı kumandanı Remzi bey 
(Beyaz kordeleli) 

Umum jandarma kumandanlığı üçüncü şube mü
dür muavini Kemal bey (Beyaz kordeleli) 

Ankara müstakil jandarma kumandanı 
(Beyaz kordeleli) 

Amasya Mebusu Mahmut Esat bey 
(Beyaz kordeleli) 

Asım efendi zade Lütfi bey (Beyaz kordeleli) 
Hacı Ali zade Kâzım bey (Beyaz kordeleli) 
Deli Bekiroğlu Rıza pehlivan (Beyaz kordeleli) 
Belediye reisi sabıkı Sabri efendi (Kırmızı kordeleli) 
Alaşehir'* Deliler kariyesinden Hasan Kaya 

(Kırmızı kordeleli) 
Alaşehirden Hacı Musa zade Ahmet Halis bey 
Alaşehirden Ali Şalıh karyesinden Mazlum bey 

(Kırmızı kordedeli) 
Alaşehirden mütevelli zade İsmail bey mahdumu 

Mehmet bey (Kırmızı kordeleli) 
Alaşehirden Ilgın karyesinden Karaçavuşöğlu Meh

met Çavuş (Kırmızı kordeleli) 
Alaşehirden Hacı Musa zade Raşit bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Alaşehirden Şehidörenler, Fehmi bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Alaşehirden Hacı bey zade İsmail bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Alaşehirden Müftü zade Mehmet Mazhar efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
Alaşehirden Hacı Himmet zade Esat bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Alaşehirden Hüseyin paşa zade Mustafa bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Alaşehirden Binbaşı zade Galip bey 

(Beyaz kordeleli) 
Alaşehirden Hacı Musa zade Rasim bey 

(Beyaz kordeleli) 
Alaşehirden Hacı Musa zade Nazmı bey 

(Beyaz kordeleli) 
Alaşehirden Nuri bey zade Fuat bey 

(Beyaz kurdeleli) 
Alaşehirden mütevelli zade Akif bey 

(Beyaz kordedeli) 

Giresun Mebusu Şevket bey (Beyaz kordeleli) 
Görelede kuğu zade Rıza Süleyman bey 

(Beyaz kordedeli) 
Akhisar Müdafaai Hukuk cemiyeti azasından Ak

hisar Cumhuriyeet halk fırkası mutemedi Murat bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Postacı zade Şehit Nuri ağanın büyük kerimesi 
Ayşe hansın (Kırmızı kordeleli) 

Bolu Müdafaa Hukuk azasından muhasebei husu
siye müdüri Halil bey (Beyaz kordeleli) 

Bolu Müdafa Hukuk azasından maarif müfettişi 
Eyüp Sabri bey (Beyaz kordeleli) 

Bolu Orta mektebi edebiyat muallimi şehit Şeref 
beyin mahdumu Mustafa Şeref (Beyaz kordeleli) 

Bolunun bey karyesinden Hafız kerim efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Bolunun Yörük Kebir karyesinden Bayramoğlu 
Ahmet ağa (Kırmızı kordeleli) 

Gerede Cumhuriyet Halk fırkası Heyeti İdare aza
sından Kafani zade Yakup efendi (Beyaz kordeleli) 

Bolu jandarma kumandanı sabıkı ve Bartın takım 
kumandanı mülâzımı evvel Cemal bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Düzce Mal müdürü Şehit Reşat beyin makdumu 

Mehmet Vasfi bey (Beyaz kordeleli) 
Eskişehir halk fırkası mutemedi sabıkı Ali Rıza bey 

(Kırmızı kordeleli) 
İzmit'in davulcular mahallesinden Kocabaş zade 

Ali Rıza bey (Kırmızı kordeleli) 
İzmit'in esirler karyesinden Gebeşoğlu Mehmet 

ağa (Kırmızı kordeleli) 
Kırım vapuru sahip ve süvarisi Kalkan zade İb

rahim Rıza bey (Beyaz kordeleli) 
Artvin Meclisi Umumi azasından Mehmet Zihni 

efendi (Beyaz kordeleli) 
Bursa Polis Müdüriyeti Muradiye mevkii memur

larından Mehmet Tevfik oğlu Ali Hilmi efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Nallıhan kazasından Ramız bey zade Ahmet bey 
(Beyaz kordedeli) 

Kandıra kazası kaymakamı sabıkı Şakir bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Konya Mebusu Kâzım Hüsnü bey madalyası şeri
dinin tebdili muvafık görülmemiştir. 

(Kırmızı kordeleli) 
Orhaneli kazasının yenice kasabasının Hamidîye 

mahallesinden hacı Ali zade Ahmet ağa 
(Kırmızı kordeleli) 

İzmir Ziraat Mektebi Muallimlerinden Emin Arslan 
bey (Beyaz kordeleli) 
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Nafıa mühendislerinden Emin Ayni bey 
(Beyaz (kordedeii) 

Niğdenin Ulukışla kazasından ihtiyat zabiti Sü
leyman oğlu Mehmet Ali efendi (Kırmızı kordeldi) 

Giresun Beyazıt zade Ömer Zühtü efendi 
(Beyaz Ikordedeli) 

Hozat Belediye Reisi Mehmet Feyzi bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyeti tabibi Be
sim Mehmet bey (Beyaz kordeleli) 

Şehit Erkânı harbiye kaymakamı Cemal beyin bü
yük mahdumu Hayri bey (Kırmızı kordeleli) 

Fethiye jandarma bölük kumandanı Naim bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Akhisar Telgraf Müdürü Murat bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Adananın Ceyhan kazasından sarbahçeli muhacir 
AK Osman oğlu Ahmet Şükrü efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
Çorum jandarma bölüğü piyade çavuşu Kadir ça

vuşun Şehiden vefatına mebni oğlu Nuri efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Mudanya'da müstahdem polis memuru Mehmet 
oğlu Zekeriya Sırrı efendi (Kırmızı kordeleli) 

Orhangazi kazasının tekke mahallesinden Halil 
efendi oğlu Rıfat efendi (Kırmızı kordeleli) 

Ispartanın İskender mahallesinden aksar zade Rüş-
' tü çavuş (Beyaz kordeleli) 

Ispartanın Yayla zade mahallesinden aşçı İsmail 
(Kırmızı kordeleli) 

Erenköyde Altuntarlada mukim İstanbul münteibi 
sânilerinden Namık bey (Beyaz kordeleli) 

Bolvadin kazası kaymakamı Rıfat bey 
(Beyaz Ikordedeli) 

Vezir Köy kaymakamı sabıkı Mustafa Recaî bey 
(Beyaz kordedeii) 

Malkara Belediye reisi Nazım bey 
(Beyaz kordedeii) 

Lüleburgaz mebusu Şevket bey (Beyaz kordeleli) 
(Beyaz kordedeii) 

Ba'baeskili Yunus ağa zade Hadi bey 
(Beyaz kordedeii) 

Edirneli Mustafa bey zade Ekrem bey 
(Beyaz kordedeii) 

Saraylı Mühendis Ali Naki bey 
(Beyaz kordedeii) 

Edirnede Ahır köylü Ahmet bey 
(Beyaz kordedeii) 

Büyük Çekmece Belediye reisi Hasan Şevket bey 
(Beyaz kordedeii) 

İzmir'de Avukat Süleyman Faik bey 
(Beyaz Ikordedeli) 

Edirne muhacirin Müdüri sabıkı Ali Seyfi bey 
(Beyaz kordedeii) 

Dimetoka kaymakamı sabıkı Ali Galip bey 
(Beyaz kordedeii) 

Uzun Köprü Belediye reisi Mustafa bey 
Edirneli Hafız Mehmet efendi oğlu Rasim efendi 

(Beyaz kordedeii) 
Tekdürdağında mukim Mürefteli Şakır bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Çorlu'da Hoca oğlu Mehmet Faik efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
Dahiliye Vekâleti Nüfus Müdüri Umumisi Abdul-

muttalip bey (Beyaz kordeleli) 
Dahiliye Vekâleti Mülkiye Müfettişlerinden Nazif 

bey (Kırmızı kordeleli) 
Zonguldak Maarif Müdüri sabıkı ve Çankırı me

busu lâhıkı Talât bey (Beyaz kordeleli) 
Adana jandarma yüzbaşı Asım efendi bin İbrahim 

Köprülü sicil numarası 1643 (Kırmızı kordeleli) 
Mersin jandarma yüzbaşı Ahmet Refik efendi bin 

Süleyman Dersaadet Sicil numarası 1648 
(Kırmızı kordeleli) 

Mütekait jandarma yüzbaşı Rıfat bin Mehmet Ma
nastır sicil numarası 455 (Kırmızı kordeleli) 

Jandarma Mülâzımı evvel Kamer Fahri efendi bin 
Süleyman Erzincan sicil numarası 2243 

(Kırmızı kordeleli) 
Jandarma mütâzımıevvel Muhittin efendi bin Ti-

mirhan Tokat {Beyaz kordeleli) 
Jandarma yüzbaşı Salih Lütfi efendi bin Ahmet 

(Takdirname ile) 

Jandarma binbaşı İzmir efradı cedide müdüri Ce
mal bey (Takdirname ile) 

Erzurumun Namervan kazasına merbut Tebkir kar
yesi eşrafından Ahmet bey zade Hakkı bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Milis miralay San efe ve mütekait jandarma binba

şılarından Edip bey (Kırmızı kordeleli) 
Elbistan kaymakamı Eşref bey (Kırmızı kordeleli) 
Siverek Müdaf aai Hukuk azasından Feta zade Re-

fet bey (Beyaz kordeleli) 
Denizli'nin Tavas Kazasının Kahütavas Nahiyesi 

mülga heyeti milliye reisi Bekir efe (Kırmızı kordeleli) 
Amasya Birinci mahallesinden Oyak Hacı Ali oğ

lu Mehmet Ali efendi (Kırmızı kordeleli) 
Amasya Böke karyesinden hızır oğlu Ahmet ağa 

(Kırmızı kordeleli) 
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Amasya Beyazıt Paşa mahallesinden Sultan zade 
tsa bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Efte karyesinden Parti oğlu Mehmet ça
vuş (Kırmızı kurdeleli) 

Amasya Uygur karyesinden Süleyman oğlu Hasan 
ağa (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Tatar karyesinden bütün oğlu Mehmet 
ağa (Kırmızı kordeleli) 

Amasya karyesinden Osman oğlu Osman efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Amasya Efte karyesinden Oruç oğlu Ahmet Pehli
van (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Gömcük nahiyesi Müdüri sabıkı Mumcu 
zade Durmuş efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Ilısu kazasının Kara Yakup karyesinden 
Ali efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Büke karyesinden Himmet oğlu Kasan 
efendi {Kırmızı kordeleli) 

Amasya Uygur karyesinden Delice oğlu Sadık ça
vuş (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Ihsu kazasının Şeyhler karyesinden Osman 
efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya karyesinden Molla Kasım 
(Kırmızı kordeleli) 

Amasya Uzun Mustafa mahallesinden Kadı zade 
Fuat bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Kemenli zade mahallesinden Topçu zade 
Osman efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Kemenli zade mahallesinden Topçu zade 
Mazhar bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Birinci mahallesinden Hacı Ali ağa zade 
Besim bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Şellâr mahallesinden deliâl Dursun ağa 
(Kırmızı kordeleli) 

Amasya Beyazıt Paşa mahallesinden Baytar zade 
Hacı İsmail efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Samsunlu ihtiyat zabltanından Münir 
Hamdi bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Erzurumlu Hesap memuru sabıkı Arif 
bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Bağhelki mahallesinden Hamdi efendi za
de Mustafa efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Gemişli mahallesinden Nabi zade Ahmet 
efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Terzi karyesinden Mehmet Kâhya oğlu 
İsmail ağa (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Sofular mahallesinden Göztaş zade Meh
met efendi Ekber evlâdına (Kırmızı kordeleli) 

Amasya Hacı îlyas mahallesinden Kavaf zade Ha
fız Mustafa efendi Ekber evlâdına 

(Kırmızı kordeleli) 
Amasya Şeyhgarik mahallesinden Bican zade Sü

leyman efendi ekber evlâdına (Kırmızı kordeleli) 
Amasya Küpeli karyesinden Hacı veli zade Meh

met Sabrj efendi ekberevîâdma (Kırmızı kordelcli) 
Amasya Mehmet Paşa mahallesinden Yankı oğlu 

Kasım ağa ekber evlâdına (Kırmızı kordeleli) 
Samsunlu Hacı Hüseyin bey zade Osman bey 

(Beyaz kordeleli) 
Amasyamn Bağhelki mahallesinden Kazan Ashar 

zade Hacı Ali efendi (Beyaz kordeleli) 
Lâdikde mukim mütekait yüzbaşı Ömer bey 

(Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Bağhelki mahallesinden Yamuk Osman 
zade Müftü hafız Tevfîk efendi (Kırmızı kordelcli) 

Amasyamn Pirincu mahalîesiinden Veysi bey zade 
Nafiz bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Bağhelki mahallesinden Topçu zade 
Hilmi Bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Bağhelki mahallesinden Mumcu zade 
îsnıaü Hakkı Bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Samlar mahallesinden Sani Bey zade 
Ahmet Lütfi Bey (Beyaz kordeleli) 

Amasya'nın Şeyhgarik mahallesinden Karton zade 
Şükrü usta (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Varay kariyesinden Kadir oğlu Ali 
çavuş (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'da Zıvlı oğlu Mustafa Ağa 
(Kırmızı kordeleli) 

Irmak kariyesinden Bülbül oğlu Ali Ağa 
(Kırmızı kordeleli) 

Amasya'da mukim Erzurum muhacirlerinden Ma'k-
sutoğlu Salim efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Gümüşlü mahallesinden Genç oğlu 
Lütfi efendi (Kırmızı kordeleli) 

Pirinçci mahallesinden Karslı zade Hüseyin ağa 
(Kırmızı kordeleli) 

Amasya muhacir memuru sabıkı Reşit efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Mehmet Paşa mahallesinden Hacı Ha
lil zade Mustafa efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Çoklar mahallesinden tiryaki zade Ke
mal efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Mehmetpaşa mahallesinden Kâhve'ci 
zade Mehmet Efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Pirinçci mahallesinden Şefik Paşa za
de Rıza Bey (K(ırmızı kordeleli) 
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Amasya'mn Sokuş mahallesinden Arap zade Ruhi 
efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Recep mahallesinden İskilipli zade 
Cevdet eefndi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Bakonya mahallesinden Hacı Ali zade 
Hurrem Bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nm Mehmetpaşa mahallesinden Çerkez 
zade Hasan efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nm Bakonya mahallesinden Kallaş zade 
Hafız Hurrem efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Şeyhgarîk mahallesinden Sıracettinn 
efendi zade Hoca Bahaettin efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
Amasya'nın Şeyhgarîk mahallesinden Nasrullah 

zade Kadem efendi (Kırmızı kordeleli) 
Amasya'nın Mecidiye mahallesinden Osman zade 

Abdullah efendi (Kırmızı kordeleli) 
Amasya'nın Bağhelki mahallesinden Çörekçi zade 

Ahmet efendi (Kırmızı kordeleli) 
Amasya'nın Gökmedrese mahallesinden Hacı Mus

tafa efendi zade Nalbant Hüseyin efendi 
Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Mehmet Paşa mahallesinden Dağ(stan-
h zade Mehmet Sadi efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın İnsaniye mahallesinden Dağıstan mu
hacirlerinden Bekir ağa (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Gökmedrese mahallesinden Hacı Os
man zade Halil efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Sevadiye mahallesinde mukim Boşnak 
Nail ağa (Kırmızı kordeleli) 

Çavuş kariyesinden Hacı Hüseyin zade Bekir 
efendi (Kırmızı kordeleli) 

Bağhelki mahallesinden Darendeli Abdullah 
(Kırmızı kordeleli) 

Sadehetki mahallesinden Vecdi zade Hafız Kadir 
efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Sütçü kariyesinden İnayet oğlu Ömer 
ağa (Kırmızı kerdeleS) 

Amasya'nın Sütçü kariyesinden Polatçı oğlu Hamdi 
çavuş (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Bağhelki mahallesinden Erzurumlu 
Ahmet çavuş (Kırmızı kordeleli) 

Ihça kazasının Orta kariyesinde mukim muhacir 
Ferit çavuş (Kırmızı kordeleli) 

Sütçü kariyesinden Hacı Ali oğlu Rüştü ağa 
(Kırmızı kordeleli) 

Sofular mahallesinden Şirin zade Mahmut Bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Hacı İlyas mahallesinden Kasap Bekir zade Ab
dullah efendi (Kırmızı kordeleli) 

Mahmutpaşa mahallesinden Hacı Mahmut efendi 
zade Mehmet eefndi (Kırmızı kordeleli) 

Varay kariyesinden Bekir Pehlivan 
(Kırmızı kordeleli) 

Sevadiye mahallesinde mukim Boşnak Süleyman 
Ağa (Kırmızı kordeleli) 

Sevadiye mahallesinde mukim Hüseyin oğlu Şerif 
Ağa (Kırmızı kordeleli) 

Hatuniye mahallesinden Fazlı zade Ahmet efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Sofu mahallesinde Mahmut Bey zade 
Adîl Bey (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın İnsaniye mahallesinden Taştimur zade 
Süleyman efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Varay kariyesinden Mustafa oğiu Ali 
Kâhya (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Sevadiye mahallesinde mukim Boş
nak Şerif ağa (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'mn Gümüşlü mahallesinde Müftü zade 
Müderris Hoca Sabri efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Sofular mahallesinden Tiryaki zade 
Saffet efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın Beyazıtpaşa mahallesinden tiz Ali za
de Mehmet efendi (Kırmızı kordeleli) 

Amasya'mn Hatuniye mahallesinden çaycı zade 
Masrur Bey (Kırmızı kordeleli) 

Sevadiye mahallesinde mukim Usturumcali Şerif 
ağa (Kırmızı kordeleli) 

Sadehelki mahallesinden çaycı zade Adil bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Ulus kariyesinden Hacı oğlu Nuri ağa 
(Kırmızı kordeleli) 

Sevadiye mahallesinde mukim Mustafa oğlu Şerif 
ağa (Kırmızı kordeleli) 

Bakonya mahallesinden teslim Zade Ziya bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Sevadiye mahallesinde mukim Petricli Ahmet ça
vuş (Kırmızı kordeleli) 

Terzi kariyesinde topçu zade Şükrü Bey ortakçısı 
Ali ağa (Kırmszı kordeleli) 

Terzi kariyesinden çanak oğlu İsmail ağa 
(Kırmızı kordeleli) 

Sevadiye mahallesinde mukim Usturumcali Recep 
ağa (Kırmızı kordeleli) 

Sevadiye mahallesinde mukim Boşnak Tahir ağa 
(Kırmızı kordeleli) 

Kavak Nahiyesi müdüri sabıkı Vehbi bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Amasya Nafıa Kondöktörü Rıza efendi 
(Kırmızı kordeleli) 
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Sevadiye mahallesinde mukim Boşnak Hüsnü ağa 
Gümüşlü mahallesinden tatarh zade Mühendis 

Resmî bey (Kırmızı kordeleli) 
Sevadiye mahallesinden Yumuk Osman zade Ha

fız Rüştü efendi (Kırmızı kordeleli) 
Beyazıtpaşa mahallesinde Payaslı zade Yümni 

efendi (Kırmızı kordeleli) 
Gümüşlü zade mahallesinden Yumuk Osman za

de Ferruh efendi (Kırmızı kordeleli) 
Bayırh kariyesinde mukim boşnak Nezir ağa 

(Kırmızı kordeleli) 
Bağhelki mahallesinde Veysi Bey zade Sıtkı bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Gümüşlü mahallesinden Toptu zade Şükrü bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Sofu zade mahallesinden baba efendi zade Sad-

rcttin efendi. (Kırmızı kordeleli) 

Gümüşlü mahallesinden topçu zade Mustafa bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Amasya'nın sevadiye mahallesinde mukim Boşnak 
Abdullah çvauş (Kırmızı kordeleli) 

Bağhelki mahallesinden Şerif Bey zade Rüştü bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Bağhelki mahallesinden Çavuşlu zade Hacı Ah-
met efendi (Kırmızı kordeleli) 

Kilis Mal Müdüri Sabıkı Çankırı Muhasebecisi 
Mehmet Tahir bey (Beyaz kordeleli) 

Milis yüzbaşı Divrikli Mehmet efendi oğlu İsma
il Hakkı efendi (Kırmızı kordeleli) 

Milis takımbaşı Yozgath kuyumcu kariyesinden 
Veysel oğlu Veli efendi (Kırmızı kordeleli) 

Milis takımbaşı Yozgatlı Tıp kariyesinden Ahmet 
oğlu Yusuf efendi (Kırmızı kordeleli) 

İzmir Mevkii Müstahdem Karargâhı İstikbarat 
Şubesinde ağır topçu mülazımıevvel Esat Bin Nuri 
Yanya . (Kırmızı kordeleli) 

Denizli Polis Komiser Muavini Yusuf efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Eskişehir'de Hacı Ahmet efendi mahrumu Hasan 
Fehmi efendi (Beyaz kordeleli) 

İznik kazasının Boyaîık kariyesinden İsmail Hak
kı efendi (Kırmızı kordedeli) 

Gönen reji baş muhammini Dıramah Hacı Fehmi 
efendi (Kırmızı kordeleli) 

Siverekte Gergerli aşiret reisi Mahmut Bahri bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Siverek encümeni vilâyet azasından Ramazan bey 
(Beyaz kordeleli) 

Eskişehir'in Kuyucak kariyesi Karakeçili aşiretin
den Hacı Bekir zade Mehmet Emin bey 

(Beyaz kordeleli) 
Bursa Yeni mahallesinden İsmail efendi bin Ali 

(Kırmızı kordeleli) 
Bursa Devirtaş mahallesinden Süleyman ağa bin 

Mustafa (Kırmızı kordeleli) 
Bursa Yıldırım mahallesinden İsmaU Hakkı efen

di bin İdris (Kırmızı kordeleli) 
Bursa Ebu isak mahallesinden Halit efendi bin 

Halim (Kırmızı kordeleli) 
Bursa meydancık mahallesinden Mustafa efendi 

bin Mecit (Kırmızı kordeleli) 
Bursa Piremir mahallesinden Seyfettin efendi bin 

Abdullatif (Kırmızı kordeleli) 
Bursa Aşıklar caddesinde 99/50 hanede Ahmet 

Hulisi efendi bin Abdurrahman efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Bursa Selim zade mahallesinden Şükrü ağa bin 
İsmail (Kırmızı kordeleli) 

Bursa Yıldırım mahallesinden Ahmet efendi bin 
Selim (Kırmızı kordeleli) 

Bursa Ebuisak mahallesinden Mehmet bin Mu
harrem (Kırmızı kordeleli) 

Bursa Sıhhiye Müdüri Ziya efendi bin Ahmet 
(Kırmızı kordeleli) 

Bursa Apdal mahallesinden Şerif ağa bin Derviş 
(Kırmızı kordeleli) 

Bursa Yeşil caddesinde Arslan ağa bin Hasan 
(Kırmızı kordeleli) 

Bursa vilayeti komiser muavini Saffet efendi 
(Beyaz kordeleli) 

Gördes hâkimi Ahmet Tevfik efendi 
(Beyaz kordeleli) 

Urfa Meclisi İdare azasından Hacı Kâmil Zade 
Mustafa Reşit efendi (Kırmızı kordeleli) 

Diyarbekir Jandarma Alayı kumandanlığından 
mütekait binbaşı İhsan bey (Kırmızı kordeleli) 

Saiteli kazasından milis mülazımı evveli Sadrettin 
efendi (Kırmızı kordeleli) 

Saiteli kazasından Cumhuriyet Halk fırkası mute
medi Hafız Enver efendi (Beyaz kordeleli) 

Karacasu kazasının Azizabat kariyesinden Hacı 
Mehmet Ağa zade İsmail Hakkı bey 

(Beyaz kordeleli> 
Urfa Halk fırkası Reisi Hacı Yusuf Kâmil efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
Urfa Belediye Reisi Arabi zade Reşit efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
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Kocaeli serkomiseri Hacı Ali efendi I 
(Kırmızı kordeleli) 

Eğridir Posta ve Telgraf Mü dür i Mehmet efendi 
(Beyaz kordeleli; 

Haran Kaymakamı Sabıkı Halife bey 
(Beyaz kordeleli) 

Adapazarı'nda Selim Bey zade Ömer bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Erdek kazasından Marmaralı Abdullah efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Erdek kazasından Marmaralı Galip Ağa mahdu
mu Basri t fendi (Kırmızı kordeleli) 

Erdek Adiller kafiyesinden Feridun bey 
(Beyaz kordeleli) 

Erdek Hurşit Ağa oğlu Mustafa ağa 
(Beyaz kordeleli) 

Erdek Hamamlı kariyesinden Âdem onbaşı 
(Kırmızı kordeleli) 

Erdek Rotya kariyesinden Hasan çavuş oğlu Ham-
di efendi (Kırmızı kordeleli) i 

Erdek Osman Bey zade Selaattin bey 
(Beyaz kordeleli) 

Erdek Halk fırkası azasından Belediye Reisi Ham 
di bey (Beyaz kordeleli) 

Erdek Belediye azasından müftü zade Cevdet bey 
(Beyaz kordelelO 

Erdek Halk fırkası Reisi Hacı Emin Bey zade 
Sait bey (Beyaz kordeleli) 

Erdek Ali Bey zade Hamdi efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Erdek Tatar Osman oğlu Cemil 
(Kırmızı kordeleli) 

Erdekli Ali efendi (Kırmızı kordeleli) 
Dahilîye Vekâleti Müsteşarı Sait bey 

(Beyaz kardelelH 
Yabanabat kazası Mal Müdürü Müteveffa Ali 

Rıza efendinin mahdumu Mustafa Oğuz efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Maçka kazasının mauna kariyesinden ve Müda-
faai Hukuk azasından Koç Hanıtt zade Şükrü efendi 

(Beyaz kordeleli) 
Maçka kazasının Soldadı kariyesinden ve Müda

faa! hukuk azasından Burhan oğlu Ali 
(Beyaz kordeleli) 

Maçka kazasının Merkez kasabasından ve Müda-
faai Hukuk azasından Eyüp zade Rüştü efendi 

(Beyaz kordeleli) 
Maçka kazasının Merkez kasabasından ve Müda-

faai Hukuk azasından Eyüp zade Rıdvan efendi 
(Beyaz kordeleli) 

Maçka kazasının Merkez kasabasından ve Müda-
faai Hukuk azasından Eyüp zade Eyüp efendi 

(Beyaz kordeleli) 
Maçka kazasının zanvi kariyesinden ve Müdafaai 

Hukuk azasından Eyüp zade Mehmet Hanefi efendi 
(Beyaz kordeleli) 

Maçka kazasının Zanvi kariyesinden ve Müda
faai Hukuk azasından Eyüp zade Mevlut efendi 

(Beyaz kordeleli) 
Maçka kazası mütehayyizanından ve Müdafaai 

Hukuk azasından Eyüp zade Salim efendi 
(Beyaz kordeleli) 

Maçka kazasının zanvi kariyesinden ve Müdafaai 
Hukuk azasından Numan Sabit efendi 

(Beyaz kordeleli) 
Maçka kazasının Hayliyöre kariyesinden ve Mü

dafaai Hukuk azasından Kara Hasan zade AK Hay
dar efendi (Beyaz kordeleli) 

Maçka kazasının Anbela kariyesinden Halk fır
kası reisi Molla zade Kani efendi (Kırmızı kordeleli) 

Kayseri dava vekillerinden Feyzi zade Necmettin 
bey (Beyaz kordeleli) 

Kayseri Halk fırkası Heyeti İdare azasından Hal
laç zade Mahmut Cemal efendi (Beyaz kordeleli) 

Kayserili malzum Rasim bey (Beyaz kordeleli) 
Kayseriden tüccarandan Kâtip zade Nuh Naci bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Kayseri Enderik kariyesinden Turan ağa 

(Kırmızı kordeleli) 
Kayseri tüccaranından Dıraz zade Reşit efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
Kayseri Feyzi Beyzade Mehmet bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Kayseri tüccarandan Dürger zade Hilmi efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
Kayseri tüccarandan İbrahim Safa efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
Yalova kazası Belediye Reisi esbakı Ahmet Ham

di efendi (Beyaz kordeleli) 
Vanlı Hacı Bayram zade Şükrü bey 

(Kırmızı kordeleli) 
Ankara Polis Memurlarından Burhaniyeli İbra

him Hakkı efendi (Kırmızı kordeleli) 
Giresun Vilayetinin Pir aziz nahiyesi Müdafaai 

Hukuk Cemiyeti Reisi Teber Ali zade Hasan bey 
(Beyaz kordeleli) 

Alemdar Vapuru sabık kumandanı İsmail Hakkı 
efendi (Kırmızı kordeleli) 

İstanbul Polis Müdüriyetinde üçüncü sınıf me
murlardan Şakır Şükrü efendi (Kırmızı kordeleli) 
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Mudanya Kaymakamı Fahri bey 
(Beyaz kordeleli) 

Bünyan kazası Cumhuriyet Halk fırkası azasın
dan Hacı Ömer ağa zade Âbidin ağa 

(Beyaz kordeleli) 
Bünyen kazası Cumhuriyet Halk fırkası Reisi 

Kürt Ali zade Nail efendi (Beyaz kordeleli) 
Bünyen kazası Cumhuriyet Halk fırkası azasın

dan Hoca Tahsin efendi (Beyaz kordeleli) 
Bünyen kazası Cumhuriyet Halk fırkası azasın* 

dan Hacı Bekir ağa zade Mehmet ağa 
(Beyaz kordeleli) 

Bünyen Sarıoğlan Cumhuriyet Halk fırkası Reisi 
Hacı Ağa zade Seyit Mehmet efendi 

(Beyaz kordeleli) 
Bünye kazası Müdafaa! Hukuk azasından Bo-

zantı Cumhuriyet Halk fırkası Reisi İiyas zade Kara 
bey (Beyaz kordeleli) 

Bünyen kazası Cumhuriyet Halk fırkası azasın
dan Vaznedar Müderris Nuh efendi 

(Beyaz kordeleli) 
Bünyanda ihtiyat zabitanmdan İsmail Beşe zade 

Emin Hadi efendi (Kırmızı kordeleli) 
Bünyanda mülga haçin şimal cephesi kumandanı 

Ali efendi zade Coşkun Osman bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Bursa Jandarma Bölüğü Kumandanı Nazmi efen
di bin İsmail (Kırmızı kordeleli) 

Soma, Bergama cephesi kuvayı milliye kuman
danlarından sivil Balıkesirli Ekrem efendi bin Nuri 

(Kırmızı kordeleli) 
Soma, Bergama cephesi kuvayı milliye kuman

danlarından sivil Balıkesirli Nazım Derviş efendi 
(Kırmızı kordeleli) 

Ayvalık cephesi bölük kumandanlarından sivil 
Edremitli Mustafa Sami efendi bin Mehmet 

(Kırmızı kordeleli) 
Soma, Bergama cephesi akıncı müfreze kumanda

nı şehit sivil Nasuh çavuş (Kırmızı kordeleli) 
Soma, Bergama cephesi akıncı müfreze kumanda

nı şehit Şaban çavuş (Kırmızı kordeleli) 
Soma, Bergama cephesi akıncı müfreze kumanda

nı şehit Balıkesir'in Köse kariyesinden İzzet çavuş 
(Kırmızı kordeleli) 

İstanbul Polis Müdiriyeti Beşinci şubesinde müs
tahdem komiser muavini Şükrü efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
İnebolu'da hatıpbağı mahallesinden Kaba Ali za

de Rıza bey (Beyaz kordeleli) 

l Kozanın Mahmutlu mahallesinden Çamurdan oğ
lu Hacı Mustafa mahdumu Ahmet Hilmi efendi 

(Kırmızı kordeleli) 
Aydın dahilinde Mesudu kariyesinden Hacı Ali 

I oğlu Mustafa efe (Kırmızı kordeleli) 
Aydın dahilinde Dalamadan kariyesinden Osman 

usta mahdumu Hafız Mehmet efendi 
Kırmızı kordeleli) 

Aydın dahilinde Dalamadan kariyesinden Müdür 
I zade Akif efendi (Kırmızı kordeleli) 
i Aydın dahilinde Hacı Mehmet efendi zade İs

mail Hakkı efendi (Kırmızı kordeleli) 
, Aydın dahilinde Dalamadan Cırav oğlu Hacı 
Mehmet efendi (Kırmızı kordeleli) 

Aydın dahilinden Dalamdan Bandırmalı Mehmet 
Kemal efendi (Kırmızı kordeleli) 

Urfa vilâyetinde Sumatara Nahiyesi Müdürü 
| Remzi efendi (Kırmızı kordeleli) 
! Çatalçanın Kaiikratyada mukim sabık müfreze 

kumandanlarından Kozanalı İsmail Kaptan 
Kırmızı kordeleli) 

Urfa'nın Hâkim dede mahallesinden Kemancı 
zade Fuat efendi (Kırmızı kordeleli) 

Osmaniyenin tevfikiye kariyesinden Ali oğlu 
Ömer ağa (Kırmızı kordeleli) 

Gülnar kazasında Derviş efendi mahdumu Nehri 
efendi (Beyaz kordeleli) 

i Bahçe kazası Sandıkemini Hasan Basri efendi 
(Beyaz kordeleli) 

Bolu Sıhhiye Müdüri Zihni bey 
(Beyaz kordeleli) 

Danişmetli İsmail efe (Kırmızı kordeleli) 
İzmirli yıldırım Kemal efendi (Kırmızı kordeleli) 
Geyve Akhisar Nahiyesine merbut Mekerce ka

riydi Halil İbrahim ağa (Kırmızı kordeleli) 
Geyve Akhisar Nahiyesine merbut Mekerce ka

riydi Mustafa Ağa zade Mustafa bey 
(Kırmızı kordeleli) 

Geyve Akhisar Nahiyesine merbut Mekerce ka
riydi^ Turgutlu Ziya bey (Kırmızı kordeleli) 

Geyve Akhisar Nahiyesine merbut Mekerce ka
riydi Müftü zade Rüştü bey (Kırmızı kordeleli) 

| Geyve Akhisar Nahiyesine merbut Mekerce ka
riydi Katırözü kariyesinden Mustafa çavuş 

Geyve Akhisar Nahiyesine merbut Katırözü ka
riyesinden Muhacir Rasim bey (Kırmızı kordeleli) 

Geyve Akhisar Nahiyesine merbut Melekşe kari-
yesi hatibi Mehmet efendi (Kırmızı korddeli) 

Geyve Akhisar Nahiyesine merbut Paşa Nezviri-
yesinden Aziz efendi (Kırmızı kordeleli) 
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Geyve Akhisar Nahiyesine merbut Gökgöz kafi
yesinden Hafız Hüseyin efendi (Kırmızı kordeleli) 

Geyve Akhisar Nahiyesi Servetiye kariyesinden 
Mehmet çavuş ' (Kırmızı kordeleli) 

Geyve MUdafaai Hukuk Heyetinden Doktor Ke-
malettin efendi (Beyaz kordeleli) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası
nı reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

9. — 1341 .senesi Muvazenei Umumiyesine dahil 
devair bütçelerine tahsisatı munzama itasına dair 
Başvekâletten gelen (1/849) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
10. — Arada - Diyarbekir - Ergani Demiryolu 

İnşaatının tevkifi hakkında Başvekâletten gelen 1/806 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — Zabitan hayvanatının tazminine mütedair 

28 Nisan 1338 tarih ve 116 numaralı Kanuna müzey-
yel Kanun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâlet tez
keresi, 

REİS — Okunacaktır : 

Büyük McHeıt Mecîisi Riyasetine 
Müdafaai MîEiye Vekâletinden yazılan 5 Kânu

nusani 1926 tarih ve Umuru Baytariye dairesi 73/127 
numaralı tezkerede zab'tan hayvanatının tazminime 
mütedair 18 Nisan 1338 tan'h ve 116 numaralı Ka
nuna zey'en tanz'm ve 6 Kânunuevvel 1338 tarhi ve 
2147 numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan ve ei-
yevm Muvazenei Maîiye Encümeninde bulunduğu an
laşılan kanun lâyihasının bazı tetkikat ve tadilât se
ra edilmek üzere istirdadına Mizum gösterilmiştir. 
Muktezaşmın ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyuruhnasmı raca ederim efendim : 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Aîehısuî iade ediyoruz efendim : 
2. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin; Hâ

mil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin yeşil - kırmı
zıya tebdili hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi, 

REİS — Okunacak : * 
Heyeti Umumîyeye 

İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin; İzmir'in 
YunanMar tarafından işgali üzerine 18 Eylül 1335 se

nesinde Nazül'de teşekkül eden kongreye İsparta 
murahhası sıfatiyle işörak ve naziFi cephesinde bil
fiil h'dematı fedakâr'si mesbuk olduğu anlaşıldı
ğından hamili o'duğu İstMâl Madalyası şeridinin kır
mızı - yeşîîe tebdili Heyeti Umumiyenin nazarı tashi
hine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reı:âi 

Kâzım 
REİS — Riyaset tezkeresini kabul buyuranlar lüt

fen ellerini kaldırsın... Kabul buyurmayanlar ellerim 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takrirler , ' 
/ . — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; Pos

ta tasarruf sandıkları teşkili hakkında takriri. 
REİS — Başvekâlete havale edildi. 

?. — Cebelibereket Mebusu Avni Paşa ve rüfe-
kâsmın; Evrakı varidenin 6 ncı numarasında bulu
nan ve ziraat makinalannda müstamel mevaddı müş-
taile vesaireye müteallik olan mazbatanın müstacelen 
ve tercihen müzakeresi hakkında takriri. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekası tarafın

dan teklif edilip bugünkü ruznameye dahil ziraat ma-
kınaları mevaddı müştailesine ait Layihai Kanuniye-
nin acilen mevkii meriyete vazını lüzumuna binaen 
bugün müstacelen ve tercihen müzakeresini teklif ede-

Cebelibereket 
Avni 

Kırklareli 
Şevket 

Sanman 
Etem 

İstanbul 
Ali Rıza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Konya 
Nafm Hazım 

İçel 
Tevfik 

Bitlis 
Muhittin Nami 

Mardin 
AN Rıza 

Edirne 
Faik 

Karesi 
Haydar Âdil 

Adana 
Zamir 

Konya 
TevfŞc Fikret 

Kayseri 
Zeki 

Antalya 
Ahmet Saki 

Mardin 
Abdülrezak 
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Tokat 
Mustafa 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Canik 
Cavit 
Canik 

, Talat Avni 
Ordu 
Recaî 

Antalya 
Rasih 

Erzincan 
Abdülhak 
Mardin 

Abdülgani 
Bursa 

Osman Nuri 
Elâziz 
Naci 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Birinci maddeyi müzakere edelimde efendim sonra. 

YUSUF BEY (Denizli) — Memleketin heyeti mec
muasından bunlari cin şikâyetname alıyoruz. Bu mese
leden dolayı çiftçiler çok müştekidir. (Tercihen ses
leri). 

RElS — Efendim! Aydın Mebusu Mithat Beyin 
de Müstaceliyet teklifi vardır. Fakat .müstaceliyeti 
evvelce heyeti celileniz kabul buyurmuştu. Şimdi ter
cih teklifi vardır. Arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Derakap müzakere
sini teklif ederlerse ayrıca onu da reyi âlilerine arz 
ederim. 

ALI RIZA BEY (istanbul) — Derekap müzakeresi 
lâzımdır. 

3. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; Paris'te 
vefat eden Saruhan Mebusu Reşat Beyin cenazesinin 
Akhisara nakline ve masarifinin Meclis Bütçesinden 
sarfına ve ailesine hıdematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair takriri, 

RElS — Efendim! Saruhan Mebusu Reşat Bey ar
kadaşımızın maalesef vefatına dair haber vardır. Bu 
hususta bazı arkadaşların teklifleri vardır okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Üfulü ebedîsine şimdi kemali teessürle muttali ol

duğumuz refiki muhterimimiz Saruhan Mebusu Reşat 
Bey merhumun cenazesinin Paris'ten memleketi olan 
Akhisar'a nakli ve cenazesinin tahniti keyfiyetinin aci
len Paris Sefaretine tebliği Meclisi Âli namına Di
vanı Riyasetten bir arkadaşın intihabiyle hemen Pa
ris'e izamı ve bu hususta icap eden masarifin Mec
lisi Âlinin 1341/1925 senesi bütçesinden sarfı ve İs
tanbul'daki mühim vazifesini galeyanı hamiyetle 
bırakarak Akhisar cephesinde fiilen iştirak ettiği hare
kâtı millîyede sonuna kadar kıymetli bir faaliyet ve 
muvaffakiyet uzvu olmuş ve bugün millete bütün 
vatanî hizmetlerini aziz hatırasından başka iki küçük 

kızı ile Bir oğlu ve bir kederli zevcesini bırakarak 
gayesi vatanî ve mülî bir iş için gittiği bir ecnebi 
memlekette çok sevdiği vatanına hasret gitmiş olan 
merhumun ailesine hidematı vataniyeden münasip 
bir maaş tahsisi için Divanı Riyasetçe bir Lâyihai Ka
nuniye tanzim ve takdim hususatının tahtı karar alın
masını arz ve teklf ederim. 

İsparta 
Mükerrem 

4. — Saruhan Mebusu Fevzi Beyle bazı arkadaş
larının; Saruhan Mebusu Reşat Beyin Paris'de vefat 
ettiğine dair takriri. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım 
Paşa Hazretlerine 

Mücadelei milliyenin mebdeinden bugüne kadar 
bütün varlığını vatanın saadet ve selâmetine hasde-
den ve Mücadelei milHyede zatı devletlerinin cena
hınızda kahramanane muin ve zahir olan Saruhan Me
busu Muhteremi Reşat Beyefendi icra olunan apan
disit ameliyesi neticesinde irtihali dan cenan eylediği 
Paris'den alınan telgrafta bildirilmekte olduğundan 
kemal iteessürle arzı taziyet eyleriz. Merhumun cena
zesinin Akhisar'a naklini temin buyurmanızı rica 
eder lâyezal hürmetlerinizi takdim eyleriz efendim. 

Saruhan Saruhan 
Mustafa Fevzi Kemal 

Konya Aksaray 
Musa Kâzım Vehbi 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Muhterem 
efendiler! Hepimizin sevdiği merhum Reşad'ın hatı
rasını taziz için elemli bir vazife ifa etmek üzere hu
zuru âlinize geliyorum. Merhumu İzmir'in işgalini 
takip eden kara günlerden beri tanımaktayım. Düş
man memleketimize saflar teşkil ederek ilerlediği za
man sırf hamiyetine, nefsine ve azmine istinat ede
rek, İstanbul'dan vazifesini terk ile memleketimizin 
kurtarılması için silâha sarılanlar meyanında kıymetli 

1 vazife ve hizmet ifa eden Reşat Beyi belki birinci safta 
görüyoruz. Memleketi olan Akhisarm ve aziz vata
nımızın kurtarılması için Akhisar'dan teşekkül eden 
kuvayi mâliyede Reşat Beyin, çok kıymetli hizmet-
lerifa eylediğine bir çok arkadaşlarımız şahittir. Ora
da teşekkül eden cemiyetlerin riyasetini deruhte et
miştir. Ve kuvvetlerin iaşesi için bütün mevcudiyetini 
sarf etmekle beraber ilk saflar arasında pek celâdedkâ-
rane harpler icra etmiştir. Hiç bir zaman memleketin 
istikbalinden ümüdini kesmeyen bu kıymetli ve fa-
ziletkâr arkadaşımız, Büyük Millet Meclisinde, muh
telif encümenlerde, Nafia Vekâletinde, kendi zihniye-
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tine göre ve fakat çok faziletli vazifeler ifa etmiştir. 
Bendeniz o kanattayım ki; yüksek bir feragati nefse 
malik olan bu arkadaşımızın yerine dolduracak kıy
metli arkadaş bulmakta belki müşkilâia tesadüf ede
ceğiz. 

Arkadaşımız Mükerrem Beyin takrirlerini Heyeti 
muhteremelerinin kabul buyurmasını niyazederken 
mağfurun hatırasını taziz etmekliği kendim için bir 
vazife telâkki ettim. Allah merhuma gani gani rah
met ve milletimize de hayırlı selâmetler ihsan eylesin. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — îştirak 
eyleriz. (İştirak ederiz sesleri). 

REİS — Efendim, Mükerem Beyin takriri iki 
kısımdır. Birisi merhumun cenazesinin Paristen nakli 
masarifinin Meclis Bütçesinden temini diğer kısmı 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
keyfiyetidir. 

Evvelâ masarifinin Meclis Bütçesinden tesviye
siyle cenazesinin naklini reyi ailelerine arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, takrirde, lâyihanın divanca tanzimi tek
lif edilmektedir. Bu külfettir. Muvafıksa Muvazenei 
Maliye Encümenine takriri havale edelim, encümen 
lâyihayı tanzim etsin, Meclisi Âtiye getirsin (Muvafık 
sesleri). 

Lâyihayı Muvazenei Encümeninin tanzimini kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Merhumun hatırasına hörmeten müzakereyi beş da
kika tehir ediyorum. 

(Müzakere beş dakika tehir edilmiştir.) 

5. — Antalya Mebusu Rasih Beyin; Ruznamenin 
11 nci maddesinin ter cihan müzakeresi hakkında tak
riri. 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevadda ge
çiyoruz. 

1. — Ticaret ve Sanayi Odalariyle* açûacak bor
salar ve tesi solunacak fabrikalar için tahsisine lüzum 
görülecek emvali millî ve metruke ile vakıf emlâk ve 
arsa bedeli mukadderi mukabilinde itası hakkında 

REİS — Efendim, ruzname hakkında bir teklif 
vardır. 

Riyaseti Ceüleye 
Ruznamenin 11 nci maddesinin bugün tercihen 

müzakeresini arz ve teklif eylerim efendim. 
Antalya 
Rasih 

REİS — Efendim, takrirde müzakeresi tercihen 
teklif edilmektedir. Tercih kararı alan bir çok teklif
ler vardır. Binaenaleyh tercih değil, bugün müzakere-
sinimi teklif ediyorsunuz? 

RASİH BEY (Antalya) — Evet efendim, bugün
den müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendi bugün müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 
FfeıuL'ın, bir takrir daha vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Çiftçiye verilecek mevaddı müştaile hakkındaki 

Kanunun şimdi ve derhal müzakeresini teklif eyleriz. 
İstanbul Adana 

Ali Rıza İsmail Safa 
REİS — Efendim, müstaceliyet ve tercih kara-

rlyle müzakeresi kabul edilen lâyihanın bugün mü
zakeresi teklif edilmektedir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendim, bendeniz bu
gün müzakeresi için takrir vermiştim kabul olundu. 

REİS — İzah ettim efendim. Bugün müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir efendim. 

Evrakı Saire 
/. — Kanunu Medeninin Meclisi Âlice kabulü do-

layısıyle İzmit, İstanbul, Dinar ve Gelibolu'dan gelen 
teşekkür telgrafları. 

REİS — Divandan münasip cevap yazılacaktır. 

(11775) numaralı Kanun lâyihası ve Ticaret ve Kava-
nini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları (1) 

(1) Bu kanunun birinci müzakeresi 56 nci içti-
mada icra edilmiştir. 

SUALLER YE CEVAPLAR 

/. — Denizli Mebusu Mashar Müfit Beyin; Mü
badele mesailinin bugünkü safhasına karşı ne gibi 
tedabir itihaz edildiğine dair Hariciye Vekâletinden 
suali. 

REİS — Efendim, Teyfik Rüştü Beyefendi burada 
yoktur tehir ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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RElS — Evvelce birinci müzakeresi yapılmıştı. 
Bugün ikinci müzakeresine başlıyoruz. 

FUAT BEY (Rize) — Harikzedegân apatmanları-
nın Tayyare Cemiyetlerine terk ve tahsisi hakkındaki 
kanun lâyihasının tercilıan müzakeresi kabul edil
miştir. Kanun lâyihası tabı ve tevzi olunup gelmiştir. 
Lütfen onu müzakere edelim. 

REİS — Efendim, bugün ikinci müzakeresi hulul 
etmiş kanunlar vardır. Onların müzakeresinden sonra 
ona başlayacağız. 
Emvali milliye ve metrukeden veya mazbut vakıflar
dan, bazı müessesat ile belediyelere satılabilecek arazi 

ve arsalar hakkında kanun 

Madde 1. — Menafii umumiyeye hadim müessesat 
ile belediyelere ve ticaret ve ticaret ve sanayi ve zü-
raat odalariyle borsalara ve Hükümet tarafından gerek 
resen ve gerek iştirak suretiyle vücuda getirilecek fab
rika ve müessesata, emvali milliye ve metrukeden ve
ya mazbut vakıflardan lüzumu görülecek arazi ve 
arsalar icra Vekilleri Heyeti Karariyle İdare Heyet
lerince takdir olunacak bedel mukabilinde satılabilir. 

RASİH BEY (Antalya) — Bir sual soracağım. 
REİS — Tadilemi müteallik? 
RASİH BEY (Antalya) — Vaz geçtim efendim. 

Soracağım sual, kanunun birinci müzakeresinde sorul
muş. 

REİS — Efendim, iki tadilname vardır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin dördüncü satırının «Vücuda ge

tirilecek fabrika ve müessesatta eşhası mütegayyibeye 
ait olmayan emvali millîye ve metrukeden» şeklinde 
tadilini teklif ederim efendim, 

22 . 2 . 1926 
Aydın 

Mithat 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhizir tadilini teklif eyle

rim : 
Ve Hükümet veya Sanayi ve Maadin Bankası ta

rafından gerek resen ve gerek iştirak suretiyle ilâh.. 
Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

TİCARET VEKİLİ ALI CENANI BEY (Gazian
tep) — Efendim, Mithat Bey takririnde eşhası mitte-
gayibeye ait olanları da istisna etmek istiyor. Halbu
ki onların bedeli harik zedegâna tahsis edilmiştir. Be
del muhassas olan yere gidecektir. Bunun bedeli için 
tesiri yoktur. Fakat fabrika inşası için muhtelif ma
hallerde bulnan arsalarda eşhası mütekayyibeyc ait 

olabilir. Onları istisna edersek verilecek hiç bir şey 
katmaz. Lâzım olan fabrikaların inşası için yine be
delini vererek bir suhulet olmak üzere eşhas tara
fından. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Müzayede değildir, 
tokdirdir. 

ALİ CENANI BEY (Devamla) — Müzayede ile 
yapılacaktır. Başka eşhas uhdesine geçmemek üzere 
fabrikaya verilsin diye bir madde vardır. Yapılan ka-
ı; .nîar da budur. Harik zedegâna bir tesiri olmaz. 
Ik'deli yine verilecektir. Binaenaleyh bu takririn ka-
l ul edilmesini rica ederim. 

REİS — Efendim, eşhası mütegayyibenin emlâki
nin satılarak kaydedilmesi hakındadır. Halbuki bu 
usul bey hakkındadır. Binaenaleyh Mithat Beyin tek-
iîfîııi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler elerini kaldırsın.. Kabul edilmemiştir. 

Bir de Ticaret Vekili Beyefendinin teklifleri var
dır. Hükümet kelimesinden sonra Sanayi ve Maadin 
bankasının ilâvesini rica ediyorlar. 

TİCARET VEKlLÎ ALI CENANI BEY (Gazian
tep) — Müsaade buyurlursa izah edeyim efendim. 

REİS — Buyurunuz. 

TÎCARET VEKÂLETİ ALİ CENANİ (Gazian
tep) — Efendim! Hükümeten gelen teklifte «Ticaret 
Vekâleti tarafından inşa edilecek fabrikalar» tabiri 
vardır. Muvazene encümeni bunun yerine «Hükümet 
tarafından inşa edilecek» kaydını koymuştur. Halbuki 
Heyeti Çeliklerinin de malûmudur ki, teşvikatı sa-
naiyeye ait olan tahsisat Sanayi ve Maadin Bankasına 
verilmiştir. Şimdiden sonra fabrikaları Sanayi ve 
Maadin Bankası yaptıracaktır. Hükümet bundan sonra 
doğrudan doğruya fabrika yaptırmıyor. Binaenaleyh 
maksat fevt olacaktır. Onun için buraya «Sanayi ve 
Maadin» Bankasının isminin de ilâvesini teklif ve rica 
ederim. 

REİS — Encümen ne diyor efendim? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Mahzur görmüyoruz. 
Kabul ediyorum efendim. 

REİS — Encümen kabul ediyor. Binaenaleyh 
maddedeki «hükümet» kelimesinden sonra «veya Sa
nayii ve Maadin Bankası» cümlesinin ilâvesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. Binaenaleyh mad
de de bu şeklide kabul olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute-
I berdir. 
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REİS — Madeyi rey arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul etmeyenler elle
rini kaldırsınar... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — tşbu kanunun icrasına Ticaret ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsınlar.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini rey arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul et
meyenler ellerim kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz : 

2. — Pullu ilânların muhafaz mecburiyetinin bir 
seneden altı aya tenzili hakkında Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık Beyin; (2/509) numaralı teklifi kanunisi 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (1) 

RElS — İkinci müzakeresini yapacağız. 
Damga Kanununun otuz yedinci maddesinin tadili 

hakkında kanun 
Madde 1. — Damga Kanununun otuz yedinci mad

desi âtideki veçhile tadil edilmiştir. 
REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen

dim? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim! 
Bu madde mücerret bir maddedir. Tayyedilmek icap 
eder. Yahut ikinci madde ile tevhidi lâzım gelir. 

REİS — Yanıî tevhiden okunup müzakere edil
mesini mi istiyorsunuz? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Evet efen
dim. Çünkü birinci madde mücerrettir. 

REİS — Şu halde ikinci madde ile tevhiden okun
sun. O surette reye arz edeyim. 

Madde 1. — Damga Kanununun otuz yedinci mad
desi âtideki veçhile tadil edilmiştir. 

Tâbi ve naşirler, gazete ve her nevi risaili mev
kute ve gayrimevkuteye dere edecekleri ilânların, neş-
rettirenler tarafından pul uşak ve iptal olunmuş nushai 
asliyesini ahiz ve altı ay nezdlerinde hıfs etmeye mec
burdurlar. İlânatı mükerrere için mütteti mezkûrenin 
mebdei son ilan tarihinden itibar olunur. 

REİS — Tevhit edilen şekliyle madde okundu 
efendim. Şu halde maddeyi bu şekilde reye arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen elerini kaldırsınlar.. Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsınlar.. Kabul edihniştir 
efendim. 

(1) Birinci müzakeresi 43 ve 56 ncı içtimalarda-
dır. 

Madde 2. — Gazeteler mevkut ve gayrimevkut risa
lelerin tabı ve naşirleri ilânların tâbi olduğu damga 
pulunu ilânın münderiç olduğu nüshada mahalli mah
susuna ilsak ve bu nüshayı indelicap teftiş memurla
rına ibraz ederlerse ilânın nushai asliyesini muhafaza 
mecburiyetinden vareste tutulurlar. Gazetelerle mev
kut ve gayrimevkut risalelerin koleksiyonlarının tan
zim ve muhafazası mecburîdir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
maddede «gazeteler mevkut ve gayrimevkut risale
lerin» deniliyor. Oraya bir (ile) ilâve edilmek lâzım 
gelir. Yani gazetelerle mevkut ve gayrimevkut risale
lerin... îlâhir denilmesi lâzımdır. Çünkü aşağıda «ile» 
kelimesi vardır oraya da bir «ile» edatı ilâve edi
lirse daha vazıh olur. Onun için bir «ile» kelimesi
nin ilâvesini rica ederim. 

REİS — Efendim! Hakkı Tank Bey Bir «ile» 
kelimesinin ilâvesini teklif ediyorlar. Binaenaleyh 
«ile» kelimesinin ilâvesiyle maddeyi reye arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler elerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsınlar.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul edilmiş
tir. 

Efendim! ruznamenin diğer maddesine geçiyo
ruz*: 

3. — Türkiye ile Rusya'da dağınık bir halde kal
mış olan harp esirlerinin «tebaa sevk» muamelesine 
tabi tutulmaları hakkında (1/827) numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası (1) 

(1) Birinci müzakeresi 56 ncı içtima zabıt ceri-
desindedir. 
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REİS — Efendim! Bunun da ikinci müzakeresini 
icra edeceğiz. Kanun hakkında hiç bir tadilname 
yoktur. Teklif de yoktur. Binaenaleyh maddelere ge
çiyoruz : 

Türkiye ile Rusya'da dağınık bir hakle kalmış 
olan harp esirlerinin sevk muamelesine tabi tutul
maları hakkında kanun 

Madde 1. — Türkiye ile Rusya'da dağınık bir 
halde kalmış olan harp esirleri hakkında, hükümeteyn 
arasında akit ve 21 Temmuz 1337 tarihli kanun ile 
tasdik olunan 28 Mart 1337 tarihli iadei üsera mu
kavelesi ahkâmının tatbikinden sarfı nazar île elçiler 
ve şehbenderler marifetiyle «tebea şevki» muame
lesi ifa olunabilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? (Hayır 
sesleri) O halde maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler elle
rini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Neşri tarihinden muteber olan bu 
kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun Heyeti Umu-
miyesini reye arz ediyorum. Kabul edenler- lütfen 
ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın.. Kanunun Heyeti Umumiyesi kabul edilmiştir 
efendim. 

REİS — Efendim! Ruznamenin diğer maddesine 
geçiyoruz. 

4 —- İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; İstanbul 
Hari\:(-degân apartmanlarının Tayyare Cemiyetine 
terk ve tahsisi hakkında (2/513) numaralı teklifi ka
nuniyi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1) 

REŞİT BEY (Malatya) — Reis Bey! Müsaade bu-
yurulur mu? 

REİS — Buyurunuz! 
REŞİT BEY (Malatya) — İsparta Mebusu Müker

rem Beyin bu teklifi harik zedegân apartmanlarının 
tamamen Tayyere Cemiyetine terk olunması hakkın
dadır. Dahiliye Encümeni ise mazbatasında, bu 
apartmanların nısfının Tayyere Cemiyetine terk edil
mesini serdedlyor. Şimdi Muvazenei Maliye Encü
meninden sorarım... 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bize bunun şümulü 
yok efendim. Dahiliye Encümeninden sorunuz. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

REŞİT BEY (Devamla) — Affedersiniz. Dahili
ye Encümeninden soracağım. 

Harikzedegan deniliyor. Harikzedegan gerek vilâ-
yaiı ıŞarkiyede ve "gerekse vilâyatı garbiyede vardır. 
Buraların üç ruhu yanmıştır. Harikzedegan yalnız İs
tan bui'dakiler değildir. İstanbul'daki harikzedegan için 
vaktiyle paralar toplanılmış ve bu paralarla apartman
lar yapılmıştır. Bunlardan da harikzedegan istifade 
etmemişlerdir. Ellerde kalmış, suiistimale uğramıştır. 
Bugün nısfı oraya verilmek lâzım gelse bile yine ha
rikzedegan müstefit olmayacak, şunun, bunun elinde 
Italacaktır. Binaenaleyh tamamının Tayyare Cemiye
tine verilmesini teklif ederim. Çünkü Tayyare Cemi
yeti umuma şâmildir. Harikzedeler ise umumiyet ifa
de etmezler. Binaenaleyh menafii umumiye içjn zara
rı has ihtiyar olunur. Bu, ahkâmı kanuniye iktizasın
dandır. Onun için tamamen Tayyere Cemiyetine terk 
eliMek lâzımdır. İkinci madde hakkında tadil takriri 
vereceğim. Kabul edilirse birinci maddenin tayyı lâ
zım gelir. Mükerrem Beyin takririni kabul edersek 
birinci maddeyi kaldıralım. 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Tayyarenin 
fevaidi hakkında ne kadar söz söylerse yine azdır. Bi-
naenaieyh harikzedegan apartmanları, şu ve bu gibi 
muhtelif eşya ve 3 ncü, 5 nci derecede ehemmiyeti 
haiz olan yerlerde sarfedilen paraların heyeti umu
misini memleketin müdafaasını temin edecek Tayya
re Cemiyetine brıakmak müreccahtır. Bendenizin 
takririm bu esas dahilindedir. Mükerrem Beyin takri
rini aynen reye konmasını teklif ederim (Reye sesleri). 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim! Malûmu 
âliniz olduğu üzere İstanbul'da onbeş sene önce vuku-
bulan harik dolayısıyle bir komisyon teşkil olunmuş
tu. Fakat öyle bir komisyon ki yangın oludkça günlük 
politika takip eden o günün derdini düşünen bir devre 
ait bir zihniyetle tesis aedilmiştir. Eğer biz halkın 
refahını düşünüyorsak eskisi gibi hareket etmekten 
va:« geçerek tekmil memleketin yanmaması zçin uzun 
bir istikbale ait tedbirler düşünmeliyiz. Bütün memle
ketin yanmaması için Tayyare ve saire gibi mühim 
kuvvetlere ve mühim tetvirlere tevessül etmeliyiz. Bu 
tedbirlerin en mühimmi bu paraları oraya tahsis et
mektir. Yoksa yanan yerler için teberru tedbiri kâfi 
değil. Uzun seneler, Türkiye istikbalini düşünerek ted
bir ittihaz etmeliyiz. 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakereyi kâfi görerek maddelere geçilmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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İstanbul Harikzedegân Apartmanlarının Türk Tayyare 
Cemiyetine Terk ve Tahsisi hakkında Kanun 

Madde 1. — İstanbul'da kâin harikzedegân apart
manları ile emval ve nukudunun emri idaresi İstanbul 
Şehremanetinin nazareti altında teşkil edilecek komis
yona mevdudur. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim! Bu 
hususta beyaıu mütalâadan evvel Muvazenei Maliye 
Encümeninden soruyorum. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Muvazenei Maliye Encümenim alâkadar etmez. Bize 
art değildik. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Dahiliye En
cümeninden soruyorum. Bu harikzedegân apartmanları 
ne suretle vücuda gelmiştir ve kimin namına mukay-
yetttir ve kimler tarafından ne suretle idare edilmek
tedir? Dahiliye Encümeninin bu hususta cevap verme
sini rica ediyorum, Bilâhare mütalâatımı arz edeceğim. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR 
BEY (İzmir) — Esbabı mucibe lâyihasında kâfi dere
cede izahat verilmiştir. Belki kendileri de okumuşlar
dır. Matbudur. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Esbabı mu
cibe lâyihasında arz ettiğim sualler hakkında kâfi iza
hat yoktur. Onun için şifahen malûmat vermelerini 
rica ederim. 

MÜNİR BEY (İzmir) — İstanbul'da büyük halik
ların vukuundan sonra bir çok harikzedelerin me'va 
ve meskensiz kaldıkları hepimizin malûmumuzdur. 
Bunun için birçok paralar toplanmış, fakat harikzede-
lere yed'enbeyed tevzii kabil olmadığı için bidayet 
emirde mttbrem ihtiyaçları için sarfiyatta bulunulmuş 
bilâhare elde kalan paralarla malûm olan apartmanları 
yapılmıştır. Bu harikzedegân apartmanlarından isti
fade edenler, yalnız harikzedeler değildir. Sair eşhas 
da istifade etmektedir. Tabiî harikzedeler bu apart
manlarda oturdukları zaman bedeK icardan bir mik
tar istifade etmektedirler. Sonra bu apartmanlardan 
hâsıl olan varidattan bir çarşı yapılmak ve bu apart
manlardan başka harik mahallerinde bazı evler yapı
larak ucuz fiyatlarla icar edilmek bugünkü şehrema
netinin cümlei vazaifindendir. Bunlar altı ay evvel 
bir komisyon tarafından idare edilmiş ve bugün altı 
aydan beri şehremanetinin tahtı nazaretinde idare 
olunmaktadır. Bugünkü vaziyeti budur. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — İkinci sua
lim, bu apartmanlar tapuda kimin namına mukayyet
tir? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Bu apartmanlar bir tapu
ya rapt edilmemiştir. Şahsı manevî nammadır. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Üçüncü sua
lim, bu apartmanlar kimin tarafından ve ne suretle 
idare edilmiştir? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Şehremanetinin nazareti 
altında bir komisyon tarafından idare edilmektedir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu apartmanlar bir 
yere mukayyet değil mi? Bunlar bir binadır. Bunlar 
muallâkta mıdır? Hiç bir kimse namına kaydı falan 
yok mudur? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Tapuda kaydı olup ol
madığım bilmiyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Şahsiyeti maneviye 
namına diyorsunuz. Tabiî bu bina beynessema velarz 
değilya, elbette bir yere kayıtlıdır. 
MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, arz ettim, tapuda 

kaydı olup olmadığını bilmiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz söz istiyorum. 

REİS — Buyurun! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Harikzedegân apartmanlarının hangi para 
ile yapıldığına dair izahat verildi. Bunlar iane ile ya
pılmış apartmanlardır. Yani milletin malıdır. Bunlar 
için komisyon teşekkül etmişti. Bu paralar komisyonu 
mahsusa tevdi edildi. O komisyon bu ianeden bu 
apartmanları yaptırdı. Bunlar milletin malıdır. Millet 
malı şehremanetinde kalacağına menafii âmme ile uğ
raşan Tayyare Cemiyetine verilsin. Yalnız şehremane
ti karşısında bir arsa var. Bu arsa kimindir? (O da 
milletindir sesleri). Müsaade buyurursanız bendeniz 
maruzatımı ikmal edeyim. Bu arsa milletin olsa 
maalmemnuniye Tayyare Cemiyetine devredilmesi
ne razıyım, Fakat bilirsiniz ki, bu Türk - Al
man Muhanenat Cemiyetinin mubayaa ettiği ar
sadır. Bugün bu cemiyet ortadan kalkmış olursa, 
bu da Hazineye intikal ederse Tayyare Cemiyetine ve
ririz. Fakat zannederimki Cemiyet yaşıyor. Yaşıyan 
bir cemiyetin malını diğer bir müesseseye vermek için 
kanun yapılırsa nasıl olur bilmem? Evvel be evvel ar
sanın mülkiyeti hakkında malûmat versinler. Hazine-
ninse maalmemnuniye meccanen Tayyare Cemiyetine 
terkine taraftanm. Fakat bu arsanın henüz Hazine
nin malı olmadığına kaniim. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Bu arsa şehremane
tinin karşısındaki arsadır. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Anladım efendim, Bu Alman .-> Türk Dostluk Cemi
yetinin arşassdar. Onun parası ile alınmıştır. Bu Cemi
yet ortadan kalkmış ve arsa Hazineye intikal etmiş 
midir? Yoksa Cemiyet yaşıyor mu? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, Şehremaneti 
karşısındaki arsanın Türk -. Alman Mııhadenet Cemi
yetine ait olduğuna encümenimiz kesbi ıttıla ettiğin
den dolaya iandm ettiği maddede o arsayı çıkarmış
tır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O halde öyle okunsun. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Mükerrem Beyin teklifi 
öyledir. Dahiliye Encümeninin mazbatasında arsa çı
karılmıştır. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın... Kâfi göremeyenler lütfen el kaldırsın... 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'da kâin harikzedegân apartmanlarına ait 

kanun lâyihasının Mükerrem Bey tarafından teklif olu
nan şekilde aynen kabulünü teklif ederiz. 

Rize Bitlis 
Ahmet Fuat Muhittin Nami 

Giresun Diyarbekir 
Kâzım Cavit 

Diyarbekir Elâziz 
Zülfi Hüseyin 

İsparta Erzincan 
Hüseyin Hüsnü Abdülhak 

Antalya 
Rasih 

FUAT BEY (Rize) — Arsanın çıkarılmasına dair 
olan teklife muvafakat ederiz. 

Riyaseti Celileye 
Ifürinei madde olarak berveçhi âti maddenin kabu

lünü teklif eylerim. 
İstanbul'da Lâleli'de kâin harikzedegân apartman

ları Ele Şehremaneti karşısındaki arsa Türk Tayyare 
Cemiyetine terk ve tahsis ve mezkûr apartmanların be
deli icarından müterakim mebaliğ dahi cemiyeti mez-
kûreye devrolunmuştur, 

Antalya 
Rasih 

REİS — Efendim, tadil Dahiliye Encümeninindir. 
Binaenaleyh sahibi teklifin teklifinin reye vaz edilme
si teklif edilmektedir. 

Bu teklif birinci madde olarak matbu lâyihanın 
sağ tarafında yazılıdır. Fakat bu teklifte (İstanbul 

şehremaneti karşısındaki arsa) cümlesi vardır. Şimdi 
bir takrir daha var, arsa kelimesinin tayyı teklif edil
mektedir. Yalnız arsa değil (İstanbul şehremaneti kar
şısında arsa) cümlesinin tamamen tayyı teklif edilmek
tedir. Şu halde Mükerrem Beyin teklifi kanunîsinin 
birinci maddesi şöyle oluyor : 

Madde 1, — İstanbul'da Lâleli'de kâin harikzede
gân apartmanları Türk Tayyare Cemiyetine terk ve 
tahsis ve mezkûr apartmanların bedeli icarından müte
rakim mebaliğ dahi cemiyeti mezkûreye devrolunmuş-
tUk*. 

REİS — Birinci maddeyi bu tashih veçhile kabul 
edenle*- lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Burada tarihi neşrinden muteberdir hükmü ne olacak
tır? Devri ne suretle olacaktır? Devir bu tarihten baş
lar. Tarihi neşrinden muteberdir fıkrası zait gibi ge
liyor. 

REİS — Devralmak selâhiyeti bu tarihten başlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ha. o başka. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun ahkâmının icrasına 
Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlilerine vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasının; 
ziraat makinelerinde istimal olunan mevaddı müştaile 
ve yağlarla ziraatta müstamel mevad ve müstahzaratı 
himyeviyenin gümrük ve istihlâk ve belediye resimle
rine dair teklifi kanunisi ve Dahiliye, Ziraat ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, bugün müzakeresini kabul bu
yurduğunuz «Ziraat makinelerinde istimal edilen me
vaddı müştaile hakkındaki teklifi kanuninin müzake
resine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçiyoruz. 

(!) Zaptın sonuna merbuttur. 

— 270 — 



İ : 59 22 . 2 . 1926 C : 1 

Ziraat Makinelerinde ve Ziraatta İstimal Olunan 
Mevaddı Müştaile ve Muharrike ile Müstahzaratı 

Kimyeviyenin Rüsumu Hakkında Kanun 
Madde 1. — Traktör veya motorlu pulluk veya 

muvasotör, batöz ve kamyon ve kamyonet kullanan 
çiftçilerin âlâtı mezkûre için «affedecekleri petrol, ben
zin ve mazot gümrük ve istihlâk ve inhisar resimle
rinden muaftır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

ALÎ RIZA BEY (Mardin) — Muvasotör banoz 
kelimeleri arasında virgül vardır, virgül kalkacaktır. 
Muvasotör banoz olacaktır. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bunun Türkçesini söy
leyelim, biçki makinesi diyelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Diçer ve döğer makine diyelim. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Nebatat ve eşcara arız olan emrazı 
sariye ve haşeratın tedavi ve imhasında veya üzüm
lerin kurutulmasında kullanılıp esamisi Ziraat ve Ma
liye Vekâletlerince müştereken tayin ve lüzumunda 
tebdil edilecek olan mualecat ve mevaddı kimyeviye 
ziraatta istimal edilmek şartıyle birinci maddede tadat 
edilen rüsumdan muaftır. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim, memleke
timizde koyunlara arız olan kelebek hastalığı namıyle 
vahim bir hastalık vardır. Fransızca (Fujer jinio dis-
tol) denilen birtakım ilâçlar imal edilmiştir ki bunlar 
1340 senesinde tadilen kabul edilen kanun içerisinde 
(Fuför jinio distol) diye ilâve edilmiştir. Halbuki şim
di Muvazene! Maliye Encümeniniz tarafından teklif 
edilen lâyihai kanumyenin ikinci maddesinde (neba
tat ve eşcara arız olan emrazı sariye ve haşeratın) 
denildiği takdirde yani emrazı hayvaniye denilmediği 
takdirde ki bunun listesi Ziraat ve Maliye Vekâletlerin
ce tanzim edilecektir. Fujer jinio distolun gümrük res
minden muaf olmak İhtimali yoktur. Onun için ben
deniz bir takrir takdim ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN IBEY (Trabzon) — 
Yukarıya yalnız hayvanat kelimesini koyacağız. İlâç 
ismini zikredecek değiliz. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiâri tadilini arz ve teklif 

ederim : 
Madde 2. — Nebatat ve eşcara ve hayvanata arız 

olan emrazı sariye ve haşeratın tedavi... ilah. 
Mardin Mebusu 

Ali Rıza 

(Kabul sesleri) 
REİS — Hayvanat kelimesinin ilâvesinden İbaret

tir. Takrir hakkında başka mütalâa yoktur. İkinci 
maddeyi bu tadil veçhile kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Çiftçilerin her seneki ihtiyacatını tak
dir ve tespit etmek üzere mahallin en büyük mülkiye 
memurunun tahtı riyasetinde ziraat müdür veya me
muru, en büyük mal memuru ve belediye meclisi aza
sından bir zattan mürekkep komisyon teşekkül eder. 

REİS, — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim?.. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Birinci maddede muharrer mevaddı 
müştaile muafiyetinden istifade etmek isteyen çiftçi
nin mahallî ziraat odalarınca tanzim ve tasdik edile
cek ve berveçhiâti izahatı havi bulunacak olan beyan
nameyi üçüncü maddede muharrer komisyonu mah
susa tevdi eylemesi şarttır : 

A) Kullandıkları traktör, motorlu pulluk veya 
muvassötör batozun adedi nevi ve sistemi ile haiz 
oldukları beygir kuvvetleri, 

B) Sürecekleri arazinin mahallî ile dönüm mik
tarı ve kaç defa süreceği, 

C) A fıkrasındaki âfetlerle ekim, orak veya har
man makinesi işletip isletmeyeceği ve işletecek ise 
bunların nevi ve cesamet ve markası, 

D) A fıkrasında zikrohınan âletlerle çiftlikte baş
ka iş görüp görmeyeceği ve bunların nelerden ibaret 
olduğu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Bey müsaade eder misiniz? Bu kelime hakkında 
teklifim var efendim, ıstılâhat Olarak ecnebi lisanın
dan kelime alabiliriz. Fakat bunu almak muvafık de
ğildir. Yani (Muvassötör batoz) demek doğru değil
dir. (Biçer döğer) makine demektir, bunu böyle diye
lim. 

REİS — Efendim! Vekil Beyin teklifini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde ile dördüncü maddenin A fıkrasının 
bu suretle tashihini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde hakkında mütalâa var mı? (Yok 
sesleri). Maddeyi aynen kabul edenler el kaldırsın... 
Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Komisyonu mahsus çiftçi tarafından 
verilen ve dördüncü maddede zikrohınan beyanna-
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meyi badettetkik beyanname sahibi olan çiftçinin se
nevi ihtiyacım tespit ettikten sonra mevsime na
zaran azamî iki ay için lüzumu görülen miktarla o 
miktara ait gümrük istihlâk ve inhisar rüsumu mik-
tarmı müşir kuruşlu bir mazbata ita eyler. 

Komisyonu mahsus kararına razı olmayanlar 
Ziraat Vekâleti nezdinde İtiraz ederler. Ziraat Vekâ
letinin vereceği karar katidir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Beşinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen e! kal
dırsın... Eîmeyenler el kaldıran-... Kabul cdıiüniL'ştir. 

Madde 6. — Çiftçinin her defaki müracaatında 
komisyonun ita edeceği mazbatanın hini tanzimin
de, evvelce verilen mevaddı müstaüenin umuru zirai-
yede sarf ediip edilmediği hakkında tahkikat icrası 
cümlei vazaffindendir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayrı sesle
ri). 

Adana Mebusu İsmail Safa Bey ve rüfekasmın bir 
takriri vardır. Altıncı maddenin sonuna berveçhi âti 
î tkranın ilâvesini teklif eyleriz. 

Adana Burdur 
İsmail Safa Hüseyin Bâlki 

Kastamonu 
Fuat 

Fıkra : Ancak bu tahkikatın bir hafta zarfın
da intacı, mecburidir. 

YUSUF BEY (DenizM) — Üç gün olmalıdır. Bir 
çiftçi mütemadiyen bir hafta hiçbir vakit bekiemez, 
bir hafta çoktur. 

REİS — Efendim, tadilname bir fıkra ilâvesine 
mütedairdir. (Tahkikat icrası cümlei vazaifindedlir.) 

dedikten sonra (Ancak bu tahkikatın bir hafta 
zarfında intacı mecburidir) cümlesinin ilâvesine dair
dir. 

Bu fıkranın ilâvesini buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İkinci maddede muharrer mevad 
müstahzaratı kimyeviye rüsumunun muafiyeti için 
Ziraat Odalarınca tanzim edilecek beyanname üze
rine komisyonlarca beşinci madde mucibince mua-
leme ifa edilir. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Beşinci ve yedinci madde mucibince 
tanzim olunacak mazbatalar muhteviyatı inhisar 
idaresince ve alâkadar mal dairelerince nakit ma
kamında kabul ve maliye bütçesinde rakamsız ol

mak üzere küşad edilecek fash mahsusundan mah
sup olunur. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul buyuranlar 
Eütfen el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Dördüncü ve yedinci maddelerde 
muharrer beyannameleri hilafı hakikat imlâ ve tas
dik ettirenlerle aldığı mevaddı müştaiie veya mevad 
ve müstahzaratı kimyeviyeyi ziraattan gayri hususat-
ta sarf veya istimal eyleyenlerden gümrük ve sair 
rüsumun beş misi cezaen ahz ve kendileri altı ay
dan bir seneye kadar hapsedilmekle beraber işbu 
kanunun bahşeylediği muavenette de mahrum kılı
nırlar. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar el kaldırsın... 
Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Hilafı hakikat beyanne imlâ ve 
tasdikim veya umuru ziraiyede istimal kaydiyîe 
alınan mevaddı müştaiie ve müstahzaratı kimyevi-
yenin ziraatten gayri mahalle sarf ve istimalini ih
bar edenlere, alman cezanın nısfı ikramiye olarak 
tesviye ve ita olunur. 

REİS — Onuncu madde hakkında mütalâa var 
nu efendim? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edifL 
mistir. 

Madde "11. — Mazharı muafiyet mevaddı ihitira-
kiye sarfeden bilûmum ziraat makinalaruıın beher 
efektif beygir kuvvetinden seksen kuruş resim is
tifa olunur. 

REİS — On birinci madde hakkında mütalâa 
varmı efendim? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Etmeyenler lütfen el kaldırışın... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — İşbu kanunim suveri tatbikiyesi-
ni mübeyyin talimatname İcra Vekilleri Heyetince 
tanzim olunacaktır. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Traktörlerin tam 
faaliyet devresi olduğu malûmu ihsanımzdır. Bina
enaleyh 12 nci maddede okluğu vecih üzere şayet 
Heyeti VekiJieden bir talimatname yapılması me
selesi mevzuuibahis olursa zannederim ki, 20 - 25 
gün kadar geçecektir. Kanun vazıhtır zannederim. 
Arzu buyuruEursa Vekil Bey şimdiden emir versin. 
O bir taraftan talimatnameyi tanzim buyursunlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! kanunun mevkii meriyete vazı, İcra Vekil
lerince tanzim olunacak talimatnamenin ikmaline 
tâSik edilecek değildir. Kanun Vekâlete tebliğ edil
dikten sonra tatbik olunacaktır. Neşri tarihinden 
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itibaren mevkii meriyete konacaktır. Erbabı ziraata 
o esasa göre gaz ve sair mevaddı müştaile tevzi edi
lecektir. Talimatname kısa bir zamanda İhzar edi
lir ve edilmektedir. Her halde kanunu mevkii icra
ya koyarız. Heyeti Vekileden tanzim Olunacak tali
matnameye talik edilmeyecektir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bugünden itibaren çift
çilere gaz verilebilecek midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Biz bugün
den itibaren gazı inhisar altına almadık ki? 

YUSUF BEY (Denizli) — Şimdi çiftçiler gazı 
kimden alacaklar? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Nerdenolsa alacaklardır? Ellerindeki mazbatayı na
kit makamında bana getireceklerdir. Mesele bundan 
ibarettir. 

REİS — 12 nd maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 14. — İşbu kanunun ahkâmım icraya Ad-
Siye, Dahiliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen eHerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reye 
vaz edilecektir. Tayini esami yoklama suretiyle ola
caktır. 

(Reyler toplandı) 
Efendim, reylerini istimal etmeyen aza Kitfen rey

lerini istimal etsinler. İstihsali ara muamelesi hitam 
bulmuştur efendim, aranın neticesini arz ediyorum. 
Ziraatta kullanılan mevaddı mütaileye ait mazbataya 
rey veren azanın adedi 161'dir. Muamele tamam ka
nun 161 rey ite kabul edilmiştir. 

6 — Hâkimler Kanunu (1/588) ve hâkimlerin mu
hakeme ve tahkik usulleri hakkında (1814) numaralı 
iki kıta kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbata
sı (1) 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen varını? (Hayır sesleri) maddelere ge-

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler Mitfen el kaSdırsın... Maddelere geçilmiş
tir. 

HÂKİMLER KANUNU 
Başlangıç 

Hâkimlerin Sınıfları 
Madde 1. — Hâkimler iki sınıftır. 
Birincisi muhakeme icrasına memur hâkimlerdir. 

İcra reisleri ile muavinleri ve müddeiumumilerle 
muavinlerin ve müstantıklar bu sınıftandır. Vekâlet 
Teftiş Heyeti Reisi ve adliye müfettişleri ile zat ve 
hukuk ve ceza işleri müdürleri bu sınıf dâhilinde sa
yılır. 

İkincisi :Temyiz Mahkemesi hâkimleridir. Baş-
ımiddeiumumi bu sınıftandır. Vekâlet müsteşarı bu 
sınıf dâhilinde sayılır. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen yok
tur. Birinci maddeyi aynen kabul edenler Kitfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

BİRİNCİ FASIL 
Hâkimlerin ve şeraiti ve dereceleri hâkimliğe 

kabul şartları, 
Madde 2. — Hâkimlik sınıfına girebilmek için : 
1. Türk oimak, 
2. Yirmi yaşını bitirmiş olmak, 
3. (Mükellefiyeti askeriye) Kanununca askerli

ğini yapmış veya askeriye elverişli olmadığı anlaşıl
mış bulunmak veya tecil edilmiş bulunmak, 

4. Bulaşıcı hastalığı veya başka illeti olmamak 
ve vazifesini görmeye mani sakatlığı bulunmamak, 

5. Mahkemelerden verilen kati bir ilâmla ağır ha
pis veya o derecede bir ceza ile veya namus ve hay
siyete dokunur bir cürümden veyahut vazifei me
muriyetini suiistimalden dolayı hapis ile mahkûm ve
ya suihal ile dile düşmemiş olmak, 

6. Darülfun Hukuk Fakültesinden veya Hukuk 
Mektebinden mezun olmak veyahut ecnebi bir hu
kuk fakültesinden mezuniyet ruusunu haiz olup da 
hukuk fakültesi veya mektebi programlarına nazaran 
noksan kalan derslerden bilimtihan ehliyetini gös
terir tasdikname almış bulunmak, 

7. Bir mahkeme yanında zabıt kitabeti vazi
fesini en aşağı akı ay yapmak suretiyle tatbikat gör
müş otasak, şarttır. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen yok
tur, maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler Kitfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
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Hâkimlerin dereceleri 
Madde 3. — Birinci sınıf hâkimlerin dereceleri 

aşağıtln gösterilmiştir : 

1. Dördüncü mertebe müddeiumuini muavinliği, 
üçüncü mertebe Âza Mülâzımlığı, dördüncü merte
be Müstantiklik ve üçüncü mertebe hâkim muavin
liği, 

2. Üçüncü mertebe Müddeiumumi muavinliği, 
tkmci meiiCibe aza mülâzımlığı, üçiincü mertebe müs-
tantıklık, ikinci mertebe hâkim muavinliği ve sıfatı 
hâkimiyeti haiz üçüncü mertebe icra muavinliği, dör
düncü mertebe azalık, üçüncü mertebe Sulh Hâkimli
ği, dördüncü mertebe Malıkemei Asliye Müddeiumu
miliği ve üçüncü mertebe hâkimlik, 

3. İkinci mertebe müddeiumumi muavinliği, bi
rinci mertebe müsâzımlığı ikinci meıtebe müstan-
tıklılk, birinci mertebe hâkim muavinliği, sıfatı hâki
miyet haiz İkinci mertebe icra muavinliği, üçüncü 
mertebe azaSsk, ikinci mertebe Sulh Hâkimliği, üçün
cü mertebe Mahıkemiei Asiliye müddeiumumiliği üçün
cü mertebe Başmüddeiamumi Muavinliği, dördüncü 
mertebe Cinayet Müddeiumumiliği, dördüncü ' mer
tebe icra Riyaseti, ikinci mertebe hâkimlik, dördün
cü mertebe Mahkeme! Asliye Riyaseti ve Adliye Mü
fettiş Muavinliği; 

4. Birinci mertebe Müddeiumumi muavinliği, bi
rinci mertebe müstantiklik, sıfatı hâkimiyeti haiz 
birinci mertebe icra muavin'Jiği, ikinci mertebe aza
lık, birinci mertebe SuSh Hâkimliği, ikinci mahkeme! 
asliye müddeiumumiliği, ikinci mertebe Başmüd-
deiumumi muavinKğî, üçüncü mertebe cinayet müd
deiumumiliği üçüncü mertebe icra riyaseti, birinci 
mertebe hâkimlik, üçüncü mertebe Mahkeme! Asliye 
Riyaseti ve üçüncü mertebe Adliye müfettişliği; 

5. Birinci mertebe âzalık, birinci mertebe Mah
kemei Asliye Müddeiumumiliği birinci mertebe Baş-
müddeiumumıiiiği muavinliği, ikinci mertebe cinayet 
Müddeiumumiliği, ikinci mertebe îcra Riyaseti, ikin
ci mertebe Mahkeme! Asliye Riyaseti, ikinci merte
be Cinayet Riyaseti ve ikinci mertebe Adliye Müfet
tişliği; 

6. Temyiz Başmüddeiumuııııi Başmuavinliği, bi
rinci mertebe Cinayet müddeiumumiliği, birinci mer
tebe İcra Riyaseti, birinci mertebe Malıkemei Asliye 
Riyaseti, birinci mertebe Cinayet Riyaseti, birinci 
mertebe Adliye Müfettişliği birinci maddede yazdı 
müdürlükler ve Teftiş Heyeti Reisliği. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İkinci sınıf hâkimlerin dereceleri 
berveçhi âtidir*: 

1. Temyiz âzaiığı, Vekâlet Müsteşarlığı; 
2. Temyiz İkinci Reisliği ve Temyiz Başmüd-

dciumumiîiği; 
3. Teniyiz Başreisliği. 
REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lüt

fen eü kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
an... Kabul edilmiştir.. 

Madde 5. — Adliye Vekâletince gösterilecek mın
tıkalarda yerinin icap ve ihtiyacına göre hâkimlere 
ayrıca verilecek tahsisat üçüncü maddedeki derece
lere dokunmaz. Şu kadar ki bir seneden fazla bulun
mak bu gibi mıntıkalarda geçen hizmet müddetinin 
üçte birinden yansına kadarı kidemine zam olunur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümenden bir şey 
sormak istiyorum. Kıdem zammının neticei hükmi-
yesi nedir? 

ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Bu mazbata
nın muharriri Yusuf Kemal Bey idi. O da yoktur. 
Ben de azayım. Bendeniz isterseniz arz edeyim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Burada kıdem zammın^ 
dan bahsedilmiştir. Bu kıdem zammından ne gibi 
neticei hükmiye ve ne gibi neticei maliye kasdedil-
miştir. Bunu anlamak isteriz. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, esa
sen Memurin Kanununun malî cihtei; Muvazenei Ma
liye Encümeninde müzakere edilmektedir. Bu ona 
taarıız edince bunun hükmü kalmaz. O anakanun 
dur. O çıkınca onun hükmü cari olur. Şayanı endişe 
değildir bu. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kıdem meselesi, terfie 
tesir eder, tekaüde tesir eder veyahut tekaüt maaşı
nın hesabında âmil olur. Bu cihetle iye anlaşılmıyor. 
Burada hangisinin kasdedildiği ifade edilmiştir. Bi
naenaleyh bu cihetin sarahaten Meclisi Âlice ifade 
edOmiş olması veyahut da bu maddenin Memurin 
Kanununun Meclisi Âlice kabul edileceği zamana 
tehir buyuruîmasını rica ederim. 

REİS — Maddenin tehirini mi istiyorsunuz? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evet, bu maddenin mü
zakeresinin tehirini talep ediyorum. 

REİS — Encümen mi talep ediyorsunuz? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Evet Muvazenei Maliye 

Encümenine verilmesini talep ediyorum. 
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REİS — Efendim! Beşinci maddenin bir tesiri 
malisi olacağına kanaat ederek Encümene havalesini 
Muvazenei Maliye Encümeni istiyor Encümene ha
valesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Mu
vazeneye veriyoruz. 

Madde 6. — Hâkimlerden seçilen Adliye Vekâ
leti Zat ve Hukuk ve Ceza İşleri muavinleriyle Tem
yiz Mahkemesi Başmümeyizlerinüı işbu memuriyet
lerde geçirdikleri müddetin üç senenin tamamı ve 
fazlasının üçte biri hâkimlikte kidemlerine zamolu-
nur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bu da aynı veçlüîe En
cümeni verilmelidir. 

REİS — Efendim, bu da aynıdır. Muvazenei Ma
liye Encümenine havalesini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Darülfünun Hukuk Fakültesinden 
veya Hukuk Mektebinden mezun ohıp da ayrıca bir 
ecnebi hukuk fakültesinden dahi mezuniyet ruusü 
almış olanlar birinci sınıfın üçüncü derecesinde bir 
vazifeye tayin olunurlar. 

Darülfünun Hukuk Fakültesinden veya Hukuk 
mektebinden mezun ohıp da hâkimlik sınıfında en 
aşağı iki sene bulunduktan sonra bir ecnebi hukuk 
fakültesinde tahsilini bitirmiş olanlar evvelce bu
lundukları derecenin iki derece fevkinde bir hâkimli
ğe terfi hakkını kazanırlar. Kanunen lâzım gelen şe
raiti ihraz ederek avukatlık mesleğine intisap eden-
Berin bu meslekte bilfiil geçirdikleri müddetin nısfı 
hâkimlik sınıfındaki kıdemlerine zanımolunur. O 
kıdeme hak kazandıkları birinci sınıftaki dereceler
den birine tayin hakkını kazanmış olurlar. Adliye 
mesleğinde bulunupda teşriî hayata girenlerin me
buslukta geçirdikleri müddet kidemlerine zammolu-
nur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bu da aynıdır. 
REİS — Bunun da Muvazenei Maliye Encümeni

ne verilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ FASIL 

Hâkimleri İntihab ve Terfi ve Taltif ve Tahvilleri 

İNTİHAB ENCÜMENİ 

Madde 8. — Hâkimlerin intihab ve terfi ve tah-
vffîeri ve ihtiyaç halinde işten eîçektiriJmeleri ve hak
larında takdir veya inzibat muamelelerinin Tayini 
İntihab Encümeni karariyle yapıhr. İntihab Encüme

ni Temyiz Mahkemesi reislerinden birini riyasetin
de olmak üzere Vekâlet müsfeşariyîe üç Temyiz Aza
sından ve Zat İşleri Müdürüyle Ceza veya Hukuk 
İşleri Müdüründen ve Teftiş Heyeti Reisinden teşek
kül eder. Encümen Reisi ile Temyiz Heyetine men
sup azalar her artı ayda bir Temyiz Mahkemesi 
Umumî Heyetince intihab olunurlar. Adliye Vekili 
Encümenin tabiî reisidir. Temyiz Reisinin mazereti 
halinde müsteşar vekâlet eder. Reyler müsavi olursa 
reisin bulunduğu taraf tercih olunur ve Heyetten al
tı zat bulunmadıkça İntihab Encümeni toplanamaz. 
Verilen kararlardan intihaba ait olanları Adliye Ve
kili tarafından tasvip olununca tasdiki âliye arz olu
nur. 

İntihab kararları esbabı mucibe beyaniyle vekil 
tarafından reddolunabilir. İntihap Encümeninin in
zibat muamelesine müteallik kararları vekâlet ta
rafından alâkadarlara tebliğ olunur. İtiraz müddeti 
tcpliğ tarihinden itibaren onbeş gündür. İtiraz ar
zuhali alâkadarın bulunduğu mahal mahkemesine 
tevdi ve usulü üzere kaydolunarak Temyiz Mahke
mesi Başreisliğine gönderilir. İtiraznameler Temyiz 
Mahkemesi reisleriyle Başmüddeiumumiden ve Tem
yiz dairelerinin her birinden alınacak birer azadan 
mürekkep heyet tarafmdan tetkik edilir. Bu heyetin 
vereceği karar katidir. Bu kararlar heyeti mahsusaca 
tasdiki veyahut itiraz müddetinin geçmesiyle katile-
şir. Bu takdirde muktezası vekâletçe yapılır. Şu ka
dar ki, hâkimlikten iskat cezası ağır hapis veya o de
rece bir ceza veya namus ve haysiyete dokunur bir 
cürümden dolayı hapis cezasiyie mahkûmiyetten ileri 
gaÜimiş ise derhal icra olunur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bu maddenin 
bir fıkrası vardır. İntihab kararlan esbabı mucibe be
yaniyle vekil tarafından reddolunabilir, deniliyor. Bu 
maddeyi ve bu fıkrayı Hükümetin teklifiyle karşılaş
tırdım. Hükümetin teklifinde bu fdtra yerine şu iba
re görülür: (mükerreratın vekil tarafından reddi es
babı mucibe beyanına mütevakkıf olup bu surette 
keyfiyet encümence bir kere daha tetkik ve müzakere 
olunarak mukarreratı sabıka tadil veya esbabı muci
be serdiyle ibka olunur ve bu takdirde mukarreratı 
vakıa katidir» (Mukarrerat) tabiri hem intihaba, hem 
terfi ve tahvile, hem işten el çektirmeye şamil bir ta
birdir ve Hükümetin teklifinin aynen kalması mah
kemelerin istiklâli noktai nazarından daha murahcah-
tır. Encümen bu fıkrayı başka bir sefile ifrağ etmiş
tir. (Mukarrerat) tabiri yerine yalnız (intihab karar
ları) denildiğine göre, maksut olan mana intihap hak-
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kındaki mukarrerat reddoluııabihr. Ancak, tahvil, 
terfi, işten e! çektirmek gibi mukarrerat reddoluna-
maz. şeklinde oluyor. Encümenden öğrenmek .istiyo
rum: Acaba (intibah kararları) ibaresi, («intihab en
cümenleri kararları» maksadiyle mi buraya konmuş
tur, yoksa intihab taallûk eden karar ile doğrudan 
doğruya mı konulmuşlar? Bir kere bu nokta tavzih 
olunmalıdır. Ondan sonra vekilin reddiyle iş bitmiş 
olmamalıdır. Yani Hükümetin teklifi tercih olunma
lıdır ve o tatbik edilmelidir. Encümenin kraldan zi
yade kral taraftarı olması zannediyorum ki, muvafık 
değildir. Hükümet kendi kendisine demiş ki : «Ben 
eğer bir esbabı mucibe beyaniyle bir kararı reddeder
sem encümenin hakkı vardır, tekrar bunu tetkik ede
bilir. Tetkik edildikten sonra esbabı mucibe ile eski 
kararında ısrar ederse ben o eski karara mutavaat 
edeceğim.» 

Encümen, hayır efendim olamaz diyor. Vekil ta
rafından reddodunursa bu, muta olup kalacaktır gibi 
bir mana ve mütalaa! kasdetmiş. 

Bunun için bendeniz encümenden bir kere bu in
tihap kararları ibaresinin tavzihini rica ile beraber 
Hükümetin teklifinin aynen kabul edilmesi kanaatin
deyim, bunun için de bir takrir takdim ediyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim! 
Birinci cihete cevap : Bu intihaba müteallik kararla
ra aittir. İkinci cinci de encümenin kraldan ziyade 
kral taraftan olmasına gelince : Bunun cevabı esba
bı mucibe mazbatasında verilmiştir, zannederim. Es
babı mucibe mazbatasında şöyle denilmiştir : 

İntihab encümenine dair olan sekizinci madde
nin teşkili ait kısmı aynen ibka olunmuş ve reyler 
müsavi geldiği vakit Adliye vekiline hakkı tercih ver
meyi, intihab encümeni kararlarının tamam olmasına 
bir mani görerek encümenimiz muvafık bulmamış 
bunun yerine bu gibi hallerde kanunlarımızda bir çok 
yerlerde kabul olunan usule tevfikan reisin bulundu
ğu tarafın tercih olunması kaidesini koymuştur. Bu
na, Adliye Vekili Beyefendinin encümende bu hu
susta yeniden Hükümet namına şifahen vukubulan 
beyanatını dinledikten sonra encümenimiz, memle
kette, müesseselerce yapılmakta olan İslâhatta, o mü
esseseleri temsil edecek veya onlann uzuvları olacak 
şahıslan, milletvekillerine karşı mesul olan makamın 
ehemmiyeti mahsusa ile nazarda tutmaya mecbur ol
duğunu düşünmüş ve adlî istikrarımızın biran evvel 
ikmaliyle temini namına lâyihanın son fıkralarının 
çıkarılmasını zatmi görmüş ve Adliye Vekilinin in

tihab Encümeninin reisi tabiisi olduğunu sarahaten 
maddeye derç eylemiştir. 

Şimdi bu maddede Hükümetin verdiği şekle göre 
encümenin lehde de aleyhte de mütalâası vardır. Leh
te olanı Hakkı Tarık Beyefendi nazarı itibara almadı
lar. Aleyhte olam nazarı itibare aldılar. Eğer in
saf etselerdi dikkat ederlerdi ki : Hükümetin gönder
diği şekilde İntihab Encümeninde tesavi vukuunda 
hakla tercih Adliye Vekiline veriliyordu. Biz onu ge
ri aldık. 

Sonra yine dikkat buyurmadılar ki, encümen, ka
rarlara bir itiraz yolu açtı. O itiraz yolu da Hüküme
tin teklif ettiği şekilde yoktu ve encümen her iki ta
dili yaptıktan sonra aleyhte görülen tadile şu esaslı 
noktai esasiyeye binaen ve istikran adlîmizin kemali 
namına razı olmuştur. Onun için encümen kraldan 
ziyade krallık taraftarı olmamıştır. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar! Adliyenin hükkâmın istiklâlinin, tesiratı 
hariciyeden müteessir olmamasını bikayeten bu ka
nun teklif ediliyor. 

Faka! maalesef sekizinci madde bu kanunun bü
tün ruhunu imha etmiştir. Burada İntihab Encüme
ni, Adliye Vekilinin intihab ettiği Hukuk ve Ceza 
müdürleri ile, müsteşar ve müfettişlerden ve bir de 
yine Adliye Vekâletinin tavassudiyle intihab edilecek 
Mahkemei Temyiz azasından mürekkeptir. 

Rica ederim beyefendiler! Adliye Vekili tarafın
dan bizzat intihab olunan bir memurun, Adliye Ve
kili bir karara itiraz ettiği vakit, ona mukavemet et
mesi imkânı var mıdır? Yoktur. Mukavemet ettiği 
gün memuriyetinden münazildir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Öyle şey mi 
olur? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Devamla) — Binaena
leyh madem ki bu kanunu kabul edeceğiz, Adliye Ve
kiline doğrudan doğruya bu hak verilmemelidir. 

Evet Adliye Vekâleti kuvvei teşriiyeye karşı me
sul olması hasebiyle onun behemahal bu ittihaz edi
lecek mukarrerata karşı bir hakkı itirazı olmalıdır. 
Bunu kabul ediyorum. Fakat vekâlet itiraz ettikten 
sonra encümen kararında ısrar ederse onu da Adliye 
Vekilinin reddetmemesi icabeder. Binaenaleyh Hü
kümetin teklif ettiği maddei kanuniye muvafıktır, 
onun kabulünü istirham ediyorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Yusuf Kemal Beyefendiye itiraz mevkiinde bulundu
ğum için çok müteessirim. 



î : 59 22 . 2 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — İtiraz Yusuf I 
Kemal değil, Adliye Encümendedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Şahsen Yusuf 
Kemal Beyefendiye itiraz mevkiinde bulunduğum için 
mustaribim. Çünkü kendilerinin isabeti muhakemele-
rıne kanaatim katidir. Ancak zannediyorum ki, bura
da bir sehvi tefehhüm vardır, bir tefehhüm yanlışlığı 
vardır. Çünkü verilen cevap ile teklif edilen lâyihanın 
tertip itibariyle ibareleri birbirini tutmuyor. Buyurdu
lar ki, biz evvelce Adliye Vekiline söz veriyorduk son 
sözü onda bırakıyorduk. Halbuki şimdi son sözü en
cümen reisine bırakmışızdır. 

Sonra buyurdular ki; hakkı itiraz vermişizdir. Hal
buki bu ibareyi okuduğumuz zaman bu neticeyi elde 
ederiz. İtiraz hakları kimlere verilmiştir? (İntihap ka
rarlan esbabı mucibe beyaniyle Vekil tarafından red-
dolunabilir.) Bu, bu kadardır. Bunun ardında, bunu 
takiben Hükümetin teklifi vardı. Ret olunabilir, di
yor. 

Fakat encümen bu karara itiraz edebilir. Esbabı 
mucibe beyan eder. Eğer bu esbabı mucibeden sonra 
bu eski kararda İsrar edecek olursa Hükümet eski ka
ran tatbik mecburiyetinde kalır. Yani birisi bir yere 
hâkim intihap olunmuş, onu artık oraya hâkim yap
maktan Adliye Vekili katiyen istinkâf edemez. Halbu
ki itiraz hakkı ne şekilde verilmiştir? (İntihap encüme
ninin inzibat muamelesine müteallik kararları Vekâlet i 
tarafından alâkadarlara tebliğ olunur. İtiraz müddeti 
tebliğ tarihinden itibaren on beş gündür.) Görülüyor 
ki, verilen itiraz intihap için değildir. İnzibat mua
melesine müteallik kararlar içindir. 

Eğer Yusuf Kemal Beyefendi encümen namına bu 
inzibat muamelesine müteallik kararlardan maksut 
olan mana, intihap encümenlerince bütün mukarre-
rata, tayin, terfi, tahvil, ihtiyaç halinde işten el çek
tirmek gibi bütün muamelâta şümulünü kabul ederler
se mesele tamamen halledilmiş ohır. Fakat bu ibare 
bu halde kaldıkça ve İntihap Encümeninin inzibat mu
amelesine müteallik kararlan tebliğ ve nihayet bunun 
üzerine itiraz edilebilir manasım tazammun ettikçe 
maksut hiç bir zaman hâsıl olmaz. Sonra son söz İn
tihap Encümeni Reisinde yahut bir başka zatta kalıp 
kalmayacağı da bir dereceye kadar müphem gibidir. 
Adliye Vekili encümenin tabiî reisidir. Reyi haiz reis 
midir, değil midir? Bu niçin konulmuş. Burası anla
şılmıyor. Adliye Vekili Adliye Encümeninde bulun
duğu zaman reye iştirak edecek mi, etmeyecek mi? 
Edecekse zannediyorum ki muvazene büsbütün deği- [ 
şir. Yani kendileri bir muvazene tesisini kast ederek j 
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bazı tadilât icrasını söylemişlerdir. İfadelerinin ruhu 
budur. Öyle anladım, fakat vaziyet büsbütün değişmiş 
zannındayım. Onun için bendeniz evvelki teklifte İs
rar ediyorum. Hükümetin teklifi daha muvafıktır. Onu 
kabul etmelidir. Yahut bu ibareyi şu şekle kalb etme
lidir. (İntihap Encümeninin kararlan Vekâlet tarafın
dan alâkadarlara tebliğ olunur.) diye mutlak bırakma
lıdır, İnzibat muamelesine müteallik fıkrasını, kaydını 
tay etmelidir. Bunu kabul buyururlarsa mesele halle
dilmiş olur. 

MAZBATA MUHARRİRİ YUSUF KEMAL 
BEY (Sinop) — Evvelâ Feyzi Bey biraderimizin iti
razına cevap vereceğim: Adliye Vekâletindeki müdür
lerin bilâ kaydü şart Adliye Vekilinin emri tahtında 
maklna gibi bulunmalan... 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Öyle deme
dim, 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Adliye Ve
kilinin emriyle hareket eden bir memur Adliye Vekâ
letinin emrine muhalif hareket edebilir mi, dediniz. 
Bunun manası ne demektir? Şu vazedeceğiniz kanun
la, Zat İşleri, Hukuk İşleri müdürleri, Ceza İşleri Mü
dürü kemali serbesti ile reylerini istimal ediyorlar - bu 
kanunda olmasa = şimdi de istimal ediyorlar, ettikleri 
vakidir. Adliye İdaremizin başında bulunan zevatı; ta^ 
mamen Vekilin emriyle hareket eder şekilde görmeye
lim rica ederim. Çünkü onlar hâkim sınıfındandır. 
Bu vazifelerden ayrıhrlarsa açıkta kalmayacaklardır. 
Bu kanun onu temin ediyor. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — O başka, 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Başkası yok
tur. Kanunu yukandan aşağıya kadar okursanız onun 
başkalığı olmadığı görülür. İkincisi, demin arz etti
ğim gibi intihap karartandır. İntihap Encümeninin 
intihaba müteallik verdiği kararlar başka, İntihap En-' 
cümeninin inzibat muamelâtına dair verdiği kararlar 
yine başkadır. Bunlar başka başka mahiyettedir. Onun 
için diğer arkadaşlarımızın da itirazına geçerek bun
ların ikisini ayn ayn düşünmek lâzımdır. İntihaba 
müteallik verilecek kararlar, inzibata müteallik verile
cek kararlar, aşağıda görülecektir ki, hâkimler için bir 
terfi defteri yapılacaktır. O terfi defteri veçhile mua
mele yapılacaktır. O terfi, defteri Mahkeme! Temyizde 
yapılacak, zatişlerinde yapılacak, meydana gelecek
tir. İnzibat İşlerine müteallik kararlara karşı bir hakkı 
itiraz vermek lâzımdır. Hükümetin evvelce teklif et
tiği lâyihada, mazbatada bu yoktu. Encümeniniz bunu 
ilâve etti, Hükümet de kabul etti. thtihap kararlan 
hakkında bir hakkı itiraz vermek mümkün müdür? Biz 
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sizi buraya intihap etmedik, filân yere intihap ettik. 
Şuraya filân intihapolunacak iken falanı intihap ettik, 
ihtimalleri varit olabilir. iŞimdi terfi defterleri buna 
ekseriyeti azime ile man'dir. Sonra encümen yazdığı 
esbabı mucibe mazhatasındaki cümleleri kemali dik
kat ve ehemmiyetle yazmıştır. Hakkı Tank Beyefen
di buyuruyorlar ki, bir suitefehhüm vardır. Hayır, hiç
bir suitefehhüm yoktur. Bendeniz kendilerine cevap 
verirken İntihap Encümeninin intihaba müteallik ka
rarlan ile inzibata müteallik kararlanm kanştıraıak 
istemedim, Yalnız demek İstedim k:; Hakkı Tarık 
Beyefendi encümene karşı kraldan ziyade kral taraf
tarı olmuş dediler. Encümen başka iki iş yaptığı hal
de onları görmediler de bunu gördü. Bunu da encü
men bilerek gördü, bilerek yaptı, Adliye Vekili Beye
fendi Hükümet namına geldi, tekrar beyanatta bulun
du, adlryenin istikran namına bu selâhiyeti istiyo
rum, çünkü Büyük Millet Meclisine karşı bu hususta 
ben mesulüm, dedi. Encümen de bunları düşündü, inti
hap kararlarına müteallik hususatta bunu kabul etti. 
Binaenaleyh hiç bir sui tefehhüm yoktur. Kapalılık 
yoktur, hepsi açıktır. Onun için intihap kararlanm 
inzMbat kararianndan ayırmak lâzım gelir. İnzibat 
muamelesine müteallik kararlara itirazım, intihap ka
tarlarına ait hususata teşmili mümkün olamaz. Bina
enaleyh buna dair itirazlan varit değildir, zannediyo
rum. Adlfye Encümeniniz; selâhiyeti katiye vermeye
ceğiz, bu salâhiyeti tamamen Encümeni İntihapta bı
rakacağız, Encümeni İntihaba ait olan eski maddede 
bir şeyler vardır, onu da görmüyorlar zannederim. 
«Tesavii âra vukuunda hakkı tercih Adliye Vekiline 
afttirv> Bu çıkmıştır. Sonra «İttihaz olunan karar 
Adliye Vekili tarafından ledettasvip tasdiki âliye arz 
olunur.» ledettasvip ne demektir? Adiye Vekili tara
fından tasvip olunmazsa tasdiki âliye arz olunmaya
cak. Adliye Vekili ne ret edecek, ne de tasdik edecek. 
Olduğu gibi kalacak. Böyle mi istiyorsunuz? Onun için 
Encümen zannediyor ki, memleket adliyesinin men
faatine en muvafık olan şekli bulmuştur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Söz isterim. 
REİS — Takririniz vardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Takririmi izah 
edeceğim efendim. 

REİS — Kifayeti müzaekreyi reyi âlinize arz ede
ceğim. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! Bir sözüm vardır. 

REİS — Buyurun efendim! 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Muhterem efendiler! Adliye Encümeni Maz
bata Muharriri Muhterem Yusuf Kemal Beyefendinin 
fikirlerine tamamen iştirak ediyorum. Adliye Encüme
ni ile Hükümetiniz son yapılan tadilâtta hemfikirdir. 
Yalnız müsaadenizle bir arkadaşıma buradan cevap 
vennek istiyorum. Mustafa Feyzi Beyin iliştiği nokta 
şudur: İntihap Encümeni azalan mey anında adliye mü-
diranı da vardır. Müsteşar da vardır, Heyeti teftişi-
ye reisi de vardır. Bunlar Adliye Vekili tarafından in
tihap ve tayin edilmiş zevattır. Binaenaleyh kararla
rında hür ve serbest değillerdir. Bendeniz bir kere bu 
fikire iştirak etmem. Şimdiye kadar adliye muamelâ
tında merî hiç bir kanun olmadığı halde - hükkâmııı 
hukukunu siyaneten bu kanunu hazırlayan ve huzu
runuzda bulunan bir Adliye Vekili sıfatiyle arz edi
yorum .-! hiç böyle bir yolsuzluğa şahit olmadım ve 
olamam da... Mustafa Feyzi Beyin noktai nazannı tah
lil edecek olursak şu neticeye gidebiliriz: Adliye Veki
line itimat edilemez ve intihabı tesir altında bırakabi
lir. Efendiler! Kendi müntehininiz olan ve kendi içi
nizde ayırdığınız ve her vakit mesuliyeti deruhteye 
amade bulunan bir Vekile itimadınız olmazda, onun 
tahtı emrine verdiğiniz müdürlere mi emniyetiniz var
dır? Mustafa Feyzi Beyden bunu da sorarım. Musta
fa Feyzi Beyin fikri, hakkında mantıkî bir silsile yürü
türsek şu neticeye vanrız. Her vakit sizin ve milletin 
huzurunda mesuliyeti kabule amade bulunan bir Ve
kile itimat etmeyiniz. Bütün salâhiyetini Adliye En^ 
tümenine ve Adliye Encümenindeki müdürlere veriniz. 
O halde bu şekil kabul edildikten sonra Adliye Vekili 
neden dolayı Heyeti CelÜenize karşı mesul bir vazi
yette kalsın? Dikkat buyurun efendiler! Arkadaşımızın 
silsilei mantıkıyesinde yine zayıf bir nokta vardır. 
Çare olarak şunu serd ediyorlar: Adliye Vekili bir de
fa karan reddetmeli, ikincisinde kabul etmelidir. 
Niçin? Müdürlere tesir etmemek için. Efendiler! Eğer 
Adliye Vekili müdürlere tesir edecek halde bulunu
yorsa ikinci defade •* zaten lüzum yoktur - müdürler 
tesir ıltmda bulunuyorsa Adliye Vekili doğrudan doğ-
nıya onlara karar verdirebilir. Binaenaleyh teklif et
tikleri çare gayet sakattır. Çünkü ikinci İsrara lüzum 
kalmaz ki... Tesir altında bulunan bir müdüre Adliye 
Vekili şöyle veya böyle hareket edeceksin der ve hiç 
birine de, İsrara hacet kalmaksızın karar doğrudan 
doğruya çıkar gider. 

Efendim! Meselenin ehemmiyeti şudur: Bu dakika
ya kadar Türk hâkimlerinin vaziyetini, mukadderatı
nı tayin eden bir kanun yoktu. Bu kanunu hazırladık 
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ve Türk hâkimlerinin ne zaman terfi edeceklerini, ne I 
vakit hata cezası görecelilerini, memuriyetlerinden ııe 
suretle iskat edileceklerini tespit ettik. Bundan daha 
fazla tazyik etmek, hayatın manasına muhalif bir ka- i 
nun yapmak demektirki hayatın manasına muhalif bu
lunan kanunlar -. şimdiye kadar pek çok tecrübeleri
miz vardır -. kendiliğinden ehemmiyetini ve tatbik ka
biliyetini kaybederler. Adliye Vekilini yolsuz hare
kâtından dolayı her vakit mesul etmek salâhiyetini ha
izsiniz. Fakat bu kanunda mevzuubahis olan salâhiye- | 
ti Adliye Vekiline tevdi etmediğiniz takdirde kendi
sine tevcihi ittap etmek salâhiyetini de siz kaybeder
siniz. Binaenaleyh Adliye Vekiline kanunla muayyen 
salâhiyeti veriniz ve ondan sonra kendisini mesul edi
niz. Aksi hal, hâkimlerin hukukunu değil, gayri kabili 
tatbik bir kanunun hükmünü iptal demektir. O zaman 
yen'den kanunsuz bir vaziyete girmiş olacağız. Bina
enaleyh Hükümet Encümen ile hemfikirdir. Encümen 
tadilâtı yaparken görüştük ve mutabık kaldık madde
nin aynen kabulünü rica ederim. (Müzakere kâfi ses
leri.) 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, 
bendeniz kürsüye çıkınca evvelemirde Adliye Vekili 
Muhteremine, sarahaten söylemedimse de, zannederim 
manen teşekkür ettim ve mahkemelerin istiklâlini ko
ruyacak ancak böyle bir kanundur. Fakat şu madde 
bu kanunun ruhunu hafifletmiştir, dedim. Bendeniz 
doğrudan doğruya Adliye Vekili muhtereminin şahsın
dan bahsetmedim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Ben de şahsımdan bahsetmedim, umumî söy
ledim. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Devamla) — Kanunun 
bu maddesini Adliye Vekili muhteremi kendi içtiha
dına göre tefsir buyurdular. Fakat ben yine kendi 
içtihadıma göre tefsir ediyorum ki; burada bir İnti
hap Encümeni vardır. Bu encümence ittihaz oluna
cak kararı Adliye Vekili reddedebildikten sonra en
cümene acaba ne lüzum vardır? Adliye Vekili müdi-
ranı vasıtasıyle her memurun siciline bakar ve falan 
yere tayin ettim, terfi hakkın yoktur, diyebilir. Asıl 
maksat şudur : Adliye Vekili - her hangi bir zat olur
sa olsun •» şahsen bunun deruhte etmesin. Mütehas
sıs bir heyeti ilmiye bulunduktan sonra bu kanuna ne 
lüzum vardır? 

ZAMİR BEY (Adana) — Adliye Vekilinin mesuli
yeti vardır efendim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, Mustafa Feyzi Bey biraz evvelki ha
fif silsilei mantıkiye içinden çıkamadılar. Yine o sil- j 
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sile dahilindedirler. Yalnız şimdi başka bir noktaya ile
tiler. Müsaadenizle buna cevap vereceğini. Diyorlar 
ki; intihap hakkı mademki encümene veriliyor, o hal
de Adliye Vekili niçin encümenin ittihaz edeceği ka
rarı ret hakkını haiz olsun? Takip ettikleri silsilei man-
tıkiyeyi tam yapmak için şöyle de diyebiliriz: Adliye 
Vekili intihabın tasdiki âliye arzında imzasını koy
masın ve encümenden çıkan karar doğrudan doğruya 
tasdiki âliye arz olunsun. Bu bir. 

İkincisine gelince: Di.yorki; mademki encümen in
tihap hakkına haizdir. Adiiye Vekilinin ret salâhiyeti 
olmasın. Çünkü aksi takdirde İntihap Encümeninin 
vücuduna lüzum kalmıyor, diyorlar Mustafa Feyzi 
Beyin dediğine göre Meclisi Âli Adliye Vekilini bil
hassa hangi meseleden dolayı mesul etmek hakkını ha
iz olacaktır? Hükkâımn vazifesine bittabi müdahale 
edemiyecektir. Bir defa o zat intihabedilmiştir. Keza-
Iik o vazifeyi yapabilir mi, yapamaz mı diye de tetkik 
etmeyecektir. Doğrudan doğruya tasdik edecektir. Bu 
karar tatbik edildikten sonra Heyeti Celilenizin adli
yedeki bozukluklar, sakatlıklar hakkındaki sualine 
kim cevap verecektir? Bunu bendeniz bir türlü anlaya
mıyorum. Adliye Vekili esbabı mucibei kanuniye gös
terdikten sonra ret edebilir ve encümene iade eder. 
Ondan sonra encümen esbabı muetibe serdederek ka
rarında israr eder. Adliye Vekilinin tasdik hakkını 
kaldırmak Adliye Vekilinin mesuliyetini de kaldırmak
ta'. 

Çünkü mesuliyetler salâhiyetlere göredir. Salâhiyeti 
olmayan bir Vekilin mesuliyeti de yoktur. Salâhiyeti 
kalmayan bir vekili mesul etmek de kabil değildir. Ne
tice itibariyle Adliye Vekilinin Kabinede yer alması
na da lüzum yoktur. 

HAKKI TAÜIK BEY (Giresun) — Efendim, ki-
fcayet aleyhinde söyleyeceğim i 

Efendim! Mustafa Feyzi Beyin sözleri benim tek
lifime muvafık mıdır, muarız mıdar, pek iyi anlaya
madım, biraz karıştı gibi geliyor. Teklifin esası şudur: 
Hükümetin teklifinde Adliye Vekiline ret hakkı veril
miştir, Encümen bu ret hakkını kabul etmiştir. 

Fakat retten sonra bir yeni safha vardır, esbabı 
mucibe beyaniyle tekrar encümene gelen bu ret kararı 
üzerine müzakere cereyan edecektir ve neticesini Ad
liye Vekiline arz edecektir. Vekil Beyefendinin son 
sözlerinden bunu anlıyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (tz-
mir) — Hayır, fikirlerine iştirak etmiyorum. İzah ede-
eteğim. 
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HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Yani burada 
buyurdular ki, encümen karar verebilir, encümenin 
kararma Vekil itiraz edebilir ve bu itiraz üzerine en
cümen tekrar bir müzakere ile eski karannda İsrar 
ett'ğini Vekâlete bildirebilir. Deminki sözlerinden bu
nu anladım. Eğer öyle ise, benim müdafaa ettiğim esas 
da hemen hemen buna yakındır» Bir kere meseleyi esa
sından tetkik etmek lâzımdır. Bu kanunu niçin yapı
yoruz? Adliye Vekilimizin şimdiye kadar yaptığı in
tihapları hatalı bulduğumuzdan dolayı yapıyoruz? Bi
lâkis ben, şahsen çok muhîere markadasım Mahmut 
Esat Beyin intihaplarına da tamamiyle itimat ederim, 
hüsnü intihabına tamamen itimadını vardır. Ancak 
kendilerinin buyurdukları gibi, şahıs değil, makam 
mevzuubahistir. Binaenaleyh Yusuf Kemal Beyefendi, 
mütemadiyen bize dikkat tevcih buyurduklarından do
layı bn sözü söylemeye mecbur oluyorum. Buna karşı 
yine kendi mazbatalarının bir iki noktasını okuyaca
ğım. 

26 ncı sayfada esbabı mucibede bizzat Mazbata 
Muharriri olan zat demişlerdir ki; «Reyler müsavi gel
diği vakit Adliye Vekiline hakkı tercih vermeyi İnti
hap Encümeninin kararlarının tamam olmasına bir 
mani görerek» bu ne demektir? Bu ibarenin tazammun 
ettiği manada bir hakikat vardır, o hakikati izah et
mek lâzım gelince, burada söylenen sözlerde az çok 
tezat bulmamak mümkün olmaz. Sonra buyurdular 
ki bir eski hükümet maddesinde (ledettasvip tasdiki 
âliye arz olunur) diye bir fıkra vardı. O fıkra kalk
mıştır. Bilâkis (ledettasvip) kalkmış ama yerine (tas
vip olununca) kaydı konmuştur. Maddeden okuyo
rum : (Verilen kararlardan intihaba ait olanları Vekil 
tarafından tasvip olununca tasdiki âliye arz olunur.) 
burada intihap kararlan için yalnız tasvip konulmuştur 
ve altında da bundan evvelki fıkrada yani Hüküme
tin teklifinde ret hakkı verilmiştir. Yusuf Kemal Be
yefendi, intihap ile diğer işler mezcedilmiştir ve mu
karrer kelimesiyle hepsi birleştirilmiştir, böyle cevap 
verebilirler. Fakat zannediyorum ki, intihap hakkında
ki bu ifade yine bu şekilde mazbut kahr. Şimdi asıl 
dava nerededir? Dava şudur: İntihap nedir; bir kere 
yeniden hâkimlik silkine girmek isteyen bir zatın in
tihabı vardır. Bir kere işten el çektirilmiş, istifa et
miş veyahut her nasılsa meslekten ayrılmış bir zatın 
intihabı vardır, zannederim ki intihap, bu iki hâdiseye 
de şâmildir. Terfii tamamiyle ayırdılar, dediler ki, 
terfi mekanik bir surette olacaktır. Kendiliğinden ter
fi edip gideceklerdir, Adliye Vekilinin bu hususta hiç 
tesiri olmayacaktır, hattâ hiç ret hakkı olmayacaktır. 

Mutlak olarak öyle bir mana çıkabilirdi. Terfi için 
bu salâhiyeti bu şekilde takyit ederek veriyorsunuz da, 
intihap için bu salâhiyeti niçin vermiyorsunuz? Diye 
bir sual varit olabilir. Fakat bu matlup değildir. Mat
lup olan şudur: Ben, bizzat bir hukuk mezunuyum, 
mebus değilim. Hâkim olmak sitiyorum, buradaki ev
safı. haizim işte Türküm, şu kadar zaman da zabıt 
kâtipliği yapmışım yahut yapmamışım, müracaat et
mişim. İntihap Encümeni beni intihap ediyor, arz edi
yor. Adliye Vekili - Mahmut Esat Bey değildir - bu 
Hakkı Tank hâkim olamaz diyor, yahut burada hâ
kim olamaz diyor »reddediyor. İşte bu karar bu halde 
kalacaktır, benim bunun üzerine hakkı itirazım yok
tur. Ancak Meclise gelebilirim, ancak İstida Encüme
nine şikâyet edebilirim. Yahut Başvekile gittikten 
sonra buraya gelebilirim. Yahut ben her hangi bir su
retle işten el çektirilmişim, istifa etmişim, yeniden hâ
kim olmak istiyorum. Adliye Vekâletinde bulunan 
zat encümenin intihabına rağmen kendi mahsusatına 
kendi şahsî istitlaatına rağmen bu karan reddediyor. 
Hakkı vardır, çünkü birtakım esbabı mucibe beyan 
edecektir. Diyecektir ki: Şu şu esbaptan dolayı bu 
adam hâkim olamaz. 

Hakikaten intihap encümeni bu malûmata mutta
li olmadığından dolayı yanlış bir intihap yapabilir ve 
encümen Vekilin dermeyan edeceği esbabı mucibeyi 
nazarı dikkate alacaktır. Ret kararını ya kabul ede
cektir, yahut Vekil tarafından serdedilen esbabı mu
cibeyi gayrivarit görecektir. Diyecektir ki: Hayır Ve
kil Beyefendi, bu zat hâkim olmak salâhiyetini haizdir 
ve burada hâkim olabilir ve biz bu kararda İsrar edi
yoruz. Zannederim Adliye Vekili Beyefendi son söz
lerinden sonra evvelki sözlerinde yahut bu maddenin 
bu şeklinde İsrar etmeyeceklerdir. Çünkü ben aynı 
sözü kendilerine teklif edebilir, yani bendenizi ilzam 
edemezler buyurdular. Meclis bir Vekil karşısmdadır. 
Kendi arkadaşı karşısmdadır. Ona itimat etmeyip de 
İntihap Encümenine mj itimat edecektir? Aynı muka
bele ile kendilerine cevap veririm : 

Bu encümeni teşkil eden zevatın bir kısmı kendi 
mahsulü intihabıdır. Zatişleri, Hukuk veya Ceza İşle
ri Müdürleri, Heyeti Teftişiye Reisi... Hepsini kendi
si intihap etmiştir. O halde kendisinin intihap ettiği 
ve meslekten yetişmiş olan bu zatlann bittabi ~. Ad
liye Vekili Meclisten, Parlâmentodan geleceği için her 
halde işlerin ledeniyatına o kadar nüfuzu olamaz 
sözünü hükümsüz bırakabilir mi? Bırakmamak mevki
indedir. Nasıl biz Adliye Vekiline böyle söylüyorsak 
o da kendi intihap ettiği arkadaşlarına karşı aynı va-
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ziyettedir. Onlar da elbette tetkikat neticesinde bu zat 
hâkim olabilir veya olamaz demişlerdir. 

Şimdiye kadar yalnız müspet tarzda yürüdük. Hal
buki intihap kararlan hem müspet, hem menfi o!a-

. bilir. İntihap encümeninin filân yerde hâkim olmama
sına karar verdiği bir zat Vekil Bey tarafından reddo-
lunabilir. İntihap encümeni İsrar eder, derki: Efendi
ler! Bu hâkim, falan yerde hâkim olmak üzere ismi 
ortaya çıkan zat hâkim olamaz. Biz bunun filân fa
lan yerlerde hâkimlik etmesine cevaz veremeyiz. Böy
le dediği halde Vekil bu intihap encümeninin kararı
nı reddedecektir ve retten sonra intihap encümeni
nin İsrara hakkı kalmayacaktır. Efendiler! Bu nokta 
üzerine nazarı dikkatinizi davet ediyorum. Bu kanu
nun sebebi tanzimi bundan başka bir şey değildir. 
Mustafa Feyzi Bey gayet güzel temas etmişlerdir. Me
sele budur. Yoksa Vekilimizden bugün müşteki deği
liz, yapılan işlerden müşteki değiliz. Bunları müdafaa 
mevkiindeyiz. Adliye Vekili hattâ şu dakikada kendi 
aleyhinde söylese bile biz onu müdafaa mevkiindeyiz. 
Fakat bir kanun tanzim ediyoruz. Niçin? Bunun için 
istikrardan bahsediyoruz. 

Adliye Encümeninin yeni bir fıkrası üzerine na
zarı dikkati celp ederim. 

«Millet Vekillerine karşı mesul olan makamm 
ehemmiyeti mahsusa ile nazarda tutmağa mecbur ol
duğunu düşünmüş ve adlî istikrannıızın biran evvel 
kemaliyle (temini namına lâyihanın son fıkralarının 
çıkarılmasını zarurî görmüş» 

Efendiler! İstikrar temini içlin bir hakkı itiraz ve 
red kararı üzerine hakkı İsrar tanımlıyor ve bu da 
istikrarın müeyyidesi, müemmenesi olmak üzere zik-
rohmuyor. İmkân var mıdır? İstikrar teinin etmek 
isteniyor, halbuki her hangi bir suretle vazifesin
den çıkmış, yahut tekrar vazifeye girmiş, vazifeyi 
kuvvetlendirmek arzusiyle hareket lâzım gelirken bu 
yokla azil, nasıp iki noktaya müntehi olur. İkisi de 
aynı vaziyete aynı neticeye müncer olur. Yan! imti
han kararlan bu şekilde müeyyidesiz kalıyor. Bina
enaleyh tafsile lüzum yoktur, zannediyorum, anlaşıl
mıştır. Her halde İntihap Encümeni doğrudan doğ
ruya Adliye Vekilinin intihap gerdesi olan zevattan 
müteşekkildir. Bilhassa Mahkemei Temyizden mürek
kep zevatın iştirakiyle vücut bulmaktadır. Böyle bir 
heyetin, tamamen adliye mesleğinin ulviyetini, saf
fetini muhafaza ile mütehassis olması lâzım gelen bir 
heyetin kararları -zannediyorum- bir şahsın karar
larından netice itibariyle, kuvvet itibariyle daha üs
tün olmak lâzım gelir. Biz, bugün bu salâhiyeti 

Adliye Vekilimizde görüyoruz ve Adliye Vekilimiz 
bir kanun olmadığı halde bugün bunu kendisi gör
müş ve lüzumunu anlamıştır ve bugün belci bu salâ
hiyeti kendi arkadaşlarına vermiştir. Onların sözleri
ne itimat etmekte bulunmuştur. Esasen hal ve hâdi
se bu şeklide cereyan etmektedir ve bu şekilde mu
hafaza etmekten başka çare yoktur. 

Bu fıkra, bu kanunun ruhudur. Değiştiği tak
dirde kanun yoktur neticesine varabilirsiniz. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Hakkı Tarık 
Beyefendinin mütalâa ve müdafaa ettiği tez pek cazip 
bir tezdir. Fakat adliyemizin istikran namına encü
men bunu düşünerek, dikkat ederek oraya koydu. 
Rica ederim, adliyemizin tarihine bakınız. Arkadaş
lar! Keyfî olarak hâkîmlerin azlini de görürsünüz, 
Eğer Meclisi Afiniz bugün adliyemizde doğrudan 
doğruya bir intihap encümeninin kararfyle, otomatâk-
man, kendiliğinden Reisicumhur Hazretlerinin tasvi-
bjyle hâkim yapmak istiyorsa ve bugün adliyemiz 
bu hale gelmiş ise mesele başkadır. Ya pek iyi anla
yamıyoruz veyahut kasten başka türlü anlıyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ne kast ola
bilir Yusuf Kemal Bey!» 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bendeniz 
arz ediyorum.: Encümeni intihabın kararlarım Adli
ye Vekili red edemesin. Tez budur. Ya encümeni 
intihabın kararlarım Adliye Vekifi Reddeder veya 
edemez; Başka bîr çare var midir? Yoktur. Eğer 
Adliye Vekili Encümenin kararlarını red edebilsin 
derseniz şekü budur. Adliye Vekili Encümenin ka
rarlarım reddedemez diyorsanız, bunu iddia ediyor
sanız başka şekül yoktur. 

Eski şekü bu idî, gelen şekil bu idi veyahut «İn
tihap Encümeninin kararlarına Adliye Vekil! itiraz 
etsin, İntahap Encümenine tekrar gitsin, İntihap 
Encümeninin verdiği kararlar son şekil olsun» ibti-
tadî şekil bu idi 

Fakat mazbatalarımızda sarahaten söyledik ar
kadaşlar ve encümen bir sözden müteessirdir. Yani 
doğrudan doğruya ve millet namına hareket eden 
bir heyet hakkında hükümetten daha ileri gitmiş, ya
ni Adliye Vekilinden daha tteri gitmiş, kraldan zi
yade kral taraftan olmuş dediler. Bütün bu nok
taya tevcihi hitap edüiyor. Encümen bunları âriz ve 
âmik düşündü ve belki bunları kabul ederken tek
rar tekrar söylediğimiz gibi bir zaruret olarak kabul 
etti. Yoksa meselenin cazip tihetini encümen de bel
ki gönünden temenni ediyordu. Başka türlü değil
dir, Encümeni âliniz bihaber olarak o kaydı koy-
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madı sonra bendenize diyorlar ki mazbata muharriri 
ledettasvip yerine burada tasvip olununca diyorlar. 
Burada buna sebep nedir? Bunun ne farkı vardır, 
diyorlar. Hiç fark yoktur. Ledettasvip, tasvip 
olununca demektir. Yalnız'Adliye Encümenine kral
dan ziyade kral taraftarı olmuş dedikleri zaman ce-
cevaben söyledim. Yani ilk gelen şekilde de bu var
dır. Söylediğim budur (Anladık sesleri). Anladınız 
ama, arkadaşlarınız da tekrar tekrar söyledi. (Gü
rültüler) tenkitten müteessir olmuyoruz. Sonra bu
yurdular ki... 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Ne deseniz 
dayanıyoruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Tabiî, da
yanacağız Beyefendi Milletin işini görüyoruz. (De* 
vam sesleri) tenkitten müteessir olmuyoruz. Arkadaş 
çünkü ne siz bana hitap ediyorsunuz, ne de ben 
svze. Adliye Vekiline hakkı tercih vermeği, intihap 
encümenlerinin kararlarının tamam olmasına bir ma
ni görerek o fıkrayı zikrettiler. İşte burada buyur
dukları suitefelıhiim var, yok değil, İntihap Encü
meninin kararlarının tamam olması bir intihap hak
kında verilen kararın son şeklini alarak.katiyet kes-
betmesidıV. Bir de intihap Encümeninden o mesele
nin çıkması için bir şekil atması demektir. Şimdi 
Mahkemei Temyiz Reislerinden biri, üç tane Mah
kemeli Temyiz Azası etti dört, Heyeti Teftişiye Reisi, 
Müsteşar Mustafa Feyzi Beyin mütalâasına göre. Ya
ni Heyeti Teftişiye Reisi, Müsteşar, müdürlerden de 
ikisi dört, eğer farzı muhal olarak bu ihtimal karşı
laştığı vakitte intihap hakkında İntihap Encümeni hiç 
bir karar veremez olur. İntihap kararları tamamlan
mamış olur. İşte biz burada tamamlanmamış sözü
nü bu manada zikrettik. Başka fikirle değil. Daima 
biz o fikirde değiliz. Yani o nazarla bakmıyoruz. 
İdare memurlarına o nazarla bakanların nazannea 
dört Mahkemei Temyizden, daima dört idare me
murlarından kalacaktır ve İntihap Encümeninin ka
rarları hiçbir vakitte tamam olmayacaktır. Hepsi 
Adliye Vekiline gidecektir. Yani bütün bu intihap
lar Adliye Vekiline gidecektir. Adliye Vekili hakkı 
tercih yapacaktır. Yani fiilen daima doğrudan doğ
ruya Adliye Vekili intihap yapacaktır. İşte encü
men bunu başka suretle kabul ve tadil etti. Onun 
için kraldan ziyade kral taraftarı olmadı. Arz etmek 
istediğim budur. Şimdi neticeye gelecek olursak ar
kadaşlar, mesele pek basittir ve açık konuşalım gizli 
konuşmayalım. Birisi; bütün selâhiyeti İntihap En
cümenine verirsiniz İntihap Encümeninin kararlan 

katidir derstiniz. Ondan sonra AdMye Vekilinin tas
diki âliye arz etmesi surîdir. Tasdiki âli surîdir. Bu, 
bir tezdir. Bu şekle korsunuz. Tekrar ediyorum. 
Memleketin istikrarı âtisi namına, memleket namı
na bir an evveli Adliye makinasını istediğimiz şekle 
getirmek vazifesiyle mükellef ve Meclisi Âlinize karşı 
mesul bir zatı nazarı itîbare alacak olursanız artık iki 
cihetten birisini tercih edersiniz* 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Arkadaşlar! Hakkı Tank Beyin ve Mustafa 
Feyzi Beyin fıldrferini bir noktada toplamak müm
kündür. O da şudur: Vekil, İntihap Encümenin 
kararını reddettiği takdirde haklı ise encümenin bu 
intihabında hak kaybolur. Binaenaleyh, İntihap 
Encümenine salâhiyet verilmelidir. Vekil onun karar
larını red edememelidir. Bir defa red etmelidir, 
ikincisinde kabul etmelidir demek istiyorlar ve o, 
katı olmalıdır. 

Yani endişe edilen nokta şudur ki: Adliye Vekil
leri haksız olarak kararlan reddederler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hayır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Hakkı Tarık Bey; çok sabırsızsınız. Zatı 
âlinizi, ben saatlarca dinledim. Sonra Hakkı Tank 
Bey diyor ki: «Vekilin haksız muamelesine maruz ka-< 
lanın nihayet yapacağı şey, Meclise, hükümete 
müracaat etmektir» demek ki şikâyet yolu açıktır ve 
müracaat yolu bulunur. Gider söyler. Encümenin red
dettiği, encümenin ısrarla vekile kabul ettirmek iste
diği kararlar haksızsa bu defa o şahıs kime müracaat 
edecek? Vekile mi? O vekil ki encümenin kararlarını 
tashih salâhiyetim bile haiz değildir. 

Fakat birinci şekilde hiç olmazsa meclise gelir. 
Meclis meseleye vaziyet eder. «Gayri kanunî yapıl
mış» diye cevap verir. Başvekâlete müracaat eder. Baş
vekil alâkadar olur güzel... 

Fakat intihab encümenini teşkil eden vezat hak
kında, haksızlığa maruz kalan zat kime müracaat et
sin, kime şikâyet etsin? Adliye Vekiline öyle mi? Ad
liye Vekili İntihab Encümeninin karannı tashih ede
mez ki. Öyle ise İntihab Encümeni aleyhinde meclisi 
müracaat etsin. O vakit Adliye Vekilinin manası kal
maz. Bu olur mu efendiler? 

Bendeniz Hakkı Tank Beyin noktai nazannı mü
dafaa etseydim başka yoldan giderdim. Dedim ki; bu 
encümen, müdirandan da mürekkep olmayacak, hepsi 
Mahkemei Temyizden gelecektir. Çünkü müdirandan 
müteşekkil olursa kısmen bunlar vekille yakından alâ
kadar olan zevattır ve vekile karşı mesuldürler. Eğer 
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tesir altında kalmaları muhtemel ise - bendeniz onu 
kabul etmiyorum - Hepsi temyizde olmalı idi. Hepsi 
temyizden olunca şunu söylemeli idi. Adliye Vekili, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince gayri mesuldür 
ve oradaki rolü, korkuluktan ibarettir, tşte budur. 

Efendiler! Bendeniz zannediyorum ki, Mustafa 
Feyzi Beyin teklifi ve ona iltihak ederi Hakkı Tarık 
Beyefendinin teklifi, mesuliyet mefhumunu kökünden 
söküp atacaktır. Bu memlekette mesuliyet mefhumu 
kalkarsa kanun namına, bu memleketi batırmış olu
ruz. Müfit ve yüksek emellerle vaz edilen kanunlar, 
mesuliyeti ortadan kaldırdığı gün, memleketi batına 
bir vaziyete giderler. Bu tarzda bir karar vermek 
zannederim ki hiç birimizin salâhiyeti dahilinde de
ğildir. Sonra mütemadiyen tekarrür eden bir söz var. 
«Kraldan ziyade kral taraftarı» (Handeler) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Geri aldım. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Efendiler! Bunlar, istipdat devrine ait lâf
lardır. Bizde hükümet, millet ayrı mefhumlar değil
dir. Adliye Encümeni millet taraftarı olmuştur. Onu 
söyleyebilirim. Bizde ikilik yoktur. (Bravo sesleri) 
Cumhuriyet Meclisinde böyle lâflar geçmemeli idi, 
kral mıral mevzuu bahis olmamalı idi. Bu hususta 
tecrübesi oldukça derin olan Adliye Vekilinize itima
dınız varsa, ki bendeniz hâkimlerin kanunsuz idaresi 
devrinde de bulundum; intihablan falan gayrimuay-
yen esaslara müstenitti, o endişe ile bendeniz bu ka
nunu hazırladım, geldim. 

Bu madde i kanuniyenin memleketin menfaatine 
uygun olduğunu kabul buyurunuz ve Adliye Vekili
nize itimat ediniz. Binaenaleyh maddenin aynen ka
bulünü rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Adliye Vekili Bey
efendi eskiden kendi getirdiği teklifin çok fenalığın
dan bahsetmiştir. Nasıl olmuş da bunu evvelce getir
miştir. Bunu lütfen söylerler mi? Getirdiği bir teklifin 
aleyhinde söylüyor. 

ADLÎYE VEKlLt MAHMUT ESAT BEY (İzmir) 
— Efendiler; Muhtar Beyin bu gibi latifeler yapması 
âdetleridir. Malumu âliniz bu kanun bir sene evvel 
hazırlanmıştı. Hatta projesi bir buçuk sene evvel izhar 
edilmişti. Tetkik ettim, baktım ki; arada bir mantık
sızlık vardır. Bu mantıksızlıkta Beyefendi gibi müte-
nuadîyen İsrar etmeyi memleket selâmetine muhalif 
buldum. Mantıksız bir yolu kabul etmek, onda ısrar 
etmek, lâtife tarzında dahi olsa, memleket mevzuuba-
his olurken, memleketin mukadderatı mevzubahis 
olurken doğru olmaz. Binaenaleyh doğru bir yola gir

dik ve encümen maddeyi bu şekle ifrağ ettiği zaman, 
Hükümet de kendisine iştirak etti. Lâf oyunu yapma
yalım efendiler, memleketin menfaati vardır (Bravo 
sesleri) Bu madde, memleketin menfaatine uygun ve 
mutabık olan bir şekildir. Öteki şekil mesuliyet mef
humunu lâğveder ve Muhtar Beyin lâtif esiyle sakat 
biı yola girilmiş olur. (Reye sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Lâtife değil efen
dim, çok ciddî sordum. Meclis içerisi eğlence yeri 
değildir. 

REİS — Müsaade buyurun Muhtar Beyefendi! 
Nizamname müsait değildir. Size hakkı kelâmınızdan 
fazla söz verdim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ben lâtife etmedim, 
ciddî sordum. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendiler; mütead
dit kifayet takrirleri var iken Muhtar Beyefendinin 
bir sual hakkını kendisine vermeyi riyaset salâhiyeti 
haricinde görmedi. Suali ciddî bir tarzda ifade etme
diklerini Vekil Beyefendi ispat etmişlerdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bilâkis ben ciddî 
sordum. Siz tarafgirlik yapıyorsunuz. 

REİS — Rica ederim Muhtar Beyefendi; Hakkı 
Tarık Beyin bir mesele hakkında iki defa hakkı ke
lâmı vardır. Bu hakkı kelâmı mufassal olarak üç defa 
istimal etmişlerdir. Fakat, riyaset meselenin ehemmi
yetine binaen müsamaha etmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müsamaha 
diye kabul etmiyorum. Nizamnamenin teyit ettiği bir 
hakkı istimal ettim. 

REİS — Nizamname sarihtir. Beyefendi riyaset 
bilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde mü
samaha etmişseniz zannediyorum ki, mesele büsbütün 
değişir. 

REİS — Müzakerenin aleyhinde söz söylemek is
tediniz. Müzakerenin kifayeti hakkında söylediniz rica 
ederim. Efendim; iki tane kifayeti müzakere takriri 
vardır. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... 
Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Efendim, Mustafa Feyzi Beyin teklifleri, evvelce 
Hükümetin teklifinin kabulü mahiyetinde idi. Sonra 
bu şekle müncer oldu. Onun için tadilnamede verme
diler. Yalnız Hakkı Tank Beyin tadilnamesi vardır. 
Bu teklifname; sekizinci maddede «vekil tarafından 
ret olunabilir» ibaresinden sonra şöyle bir fıkranın, 



İ : 59 22 . 2 . 1926 C : 1 

- ki, Hükümetin teklifinde mevcuttur - ilâvesini tek
lif ediyorlar. 

«Bu surette keyfiyet encümence bir kere daha tet
kik ve müzakere olunarak eski karar ya tadil veya 
esbabı mucibe senliyle ibka olunur, tbka takdirinde 
karar katidir.» 

Maddenin bu surette tadilini teklif etmektedirler. 
Bu teklifi nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya alınmamıştır. Binaenaleyh madde
yi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 

2. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Osma
niye'de ianeten inşasına teşebbüs olunan mektep hak
kında Dahiliye Vekâletinden sual takriri ve Vekil Ce
mil Beyin tahrirî cevabı. 

Riyaseti Celileye 
Dairei İntihabiyemdeki tetkikatın neticesinde Er

gani Kaymakamı Münir Sabri Bey tarafından Osma
niye'de ibtidaî bir mektep inşa edilmek üzere iane 
toplattınlmakta olduğunu ve bu hususta bir çok yol
suzluğun vukua getirildiğini anladım. Memlekette 
maarifi intişanna ait halisane gayretlerin takdir ile 
karşılanacağı tabiî ise de bu baptaki teşcbbüsatım 
ahkâmı kanuıiiyeye mutabakatı ve suiistimale müsa
it eşkalden masuniyeti şarttır. Mekâtifoi iptidaiyenin 
tesis ve inşası ve bunların maarifi umumiye kanunu
na tevfikan idare ve nazareti meclise umumilere mev
du vazaif meyamnda olup Osmaniye'de bir mektebin 
ihdasına lüzumu sahih var ise keyfiyetin Ergani Vi
lâyeti meclisi umumisince derpiş edilerek bütçeye 
tahsisat vazı icabederdi. 

Bilfarz iş böyle olmayıp da hidematı mahalliye-
den addedildiği surette cemi ianat kanununa tevfiki 
muamele olunması zarurî idi. Halbuki bunlann hiç 
birine tevessül edilmemiştir. Bundan başka toplanı
lan bir kısım paraların kaymakamı mumaileyh ile 
sili şöhretle maruf Ergani Belediye Reisi Ali efendi 
tarafından müştereken dercep edildiği halk arasında 
miitevatren şayi, cebrii ikrah ise aşikâr bir tarzda va-

el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Efendim; Muvazenei Maliye Encümeninin bir 
teklifi vardır, hâkimler kanunu lâyihasının 11, 19 ve 
21 nci maddelerinin, encümene verilmesini istiyorlar. 

Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, vaktimiz gecikmiştir. Çarşamba günü 
saat 14.00'te içtima edilmek üzere celseyi tadil ediyo
rum. 

Hitamı müzakerat; saat : 17.20 

kidir. Mahallinde daha müsait şeraitte tedariki müm
kün olan keresteleri mubayaa etmek ve zahiren göz
lerini tedavi ettirmek üzere Kaymakam beyin mer
kezden istihsale mecbur olduğu meziniyeti olmaksızın 
Belediye Reisi Ali Efendi ile beraber Malatya'ya ka
dar gitmesi otomobil ücretinin iane parasından veril
mesi medyunu müstağrak bir halde bulunan Ali Efen
dinin mektebe mahsus vesait ve malzemeden istifade 
suretiyle şahsı için ev yaptırması ve ashabı ianeye 
makbuz verilmemesi gibi halter enzan umumiyede 
manidar görülmektedir. Binaenaleyh âtideki suallere 
Dahiliye Vekâleti Celilesince tahriren cevap veril
mek üzere vesateti riyaset panahîlerini istirham eyle
rim efendim. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

1. — Salifülarz ianeye lüzum ve ihtiyacın bida
yeti takdirinde cemi ianat kanununun on ikinci mad
desinde muharrer usul ve eşkâle tamamen tevfiki 
muamele edilmiş ve keyfiyet makamı vekâletin tas
vibine iktiran etmiş midir? 

2. — Toplanılan paranın miktariyle mektep bina
sının masarifi keşfiyesi nedir ve bina elyevm ne hal
dedir? înşaat bitam bulmamış ise ne yapılacaktır? 

3. — Zatı meselenin bütün eşkâl ve safahatiyle 
taayyünü için tahkikatı mahsusaya lüzum olduğun
dan Vekâleti Cehle mali kolduğu müfettişler vasıta-
siyle bu lüzumu ifaya kani midir? 

• » • — » M ^ « » B I H 

SUALLER, CEVAPLAR 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kavanin Müdüriyetinden yazdan 13 . 12 . 1341 

tarihli ve 25/8/675. sayılı tezkerei devletlerine melfu-
fen irsal buyurulan Ergani Mebusu Kâzım Beyefen
dinin tahrirî takriri mütalâa olundu. 

1. — Ergan'de mektep inşası için cemi ianat ka
nununa tevfikan toplanmış bir iane yoktur. Ancak 
köy kanununun 13 ncü maddesinin 15 nci fıkrasında 
münderiç «köyde maarif idarelerinin vereceği örneğe 
göre bir mektep yapmak» mecburiyetini ifa için yine 
mezkûr kanunun iş'de, vazife ve salâhiyeti suiistimal 
olmadığı anlaşılmış ve köy kanununun 16 nci mad
desine tevfikan köylüye mektep parası sahnmıştır. 
Vekâletçe bu meseleye ıttıla hasıl edildiği, suiistimal 
olmadığı anlaşılmış ve köy kanununun yanlış tatbi
kinden mütevellit bir içtihat hatası görühnüştür. Zira 
Köy Kanununun 13 ncü maddesinin 15 nci fıkrası ile 
16 net maddesi bir köyde yapılacak mektebe ait pa
ranın o köyün ahalisine salınacağını göstermektedir. 
Halbuki Ergani'de bir kaç köy tarafından salman 
paranın heyeti mecmuasiyle köylü çocuklarının oku
tulması için merkez kazada bir leylî mektep inşası 

tasavvur olunmuştur. Binaenaleyh 31 . 8 .1341 tarihli 
ve 22 saydı tahriratla Ergani Vilâyetine «bu suretle 
para salınmasının muvafıkı kanun olmadığı ve topla
nan paranın kaza dahilindeki ilk mektepler maaşat 
ve masarifine karşdık addedilerek ı idarei hususiyece 
devralınması ve Ergani kazasında bir leylî mektebe 
lüzum ve ihtiyaç görüldüğü takdirde keyfiyetin mec
lisi umumiye teklifiyle Meclisi Mezkûrdan keyfiyet 
tetkik olunarak tahsisat alınmak ve masarifi o mek
tepten istifa edecek yerlere tevzi edilmek suretiyle 
mektebin inşa ve tesisi mümkün olacağı cihetle ona 
göre muamele ifası» tebliğ olunmuştur. 

2. — Salma suretiyle toplanılan paranın miktarı 
(5 013) liradır. Mektep binasının bedeli keşfi on ye 
di bin dokuz yüz altı lira olup bermucibi keşif mek
tebin inşası münakaşaya vazedilmiş ise de talip zuhur 
etmemesine mepni pazarlık suretiyle ihalesi icra edil
miştir. Mektebin inşaatı devam etmektedir efendim. 

17 Şubat 1926 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
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Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmğil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B, 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 
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KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRKŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B.' 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
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Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 

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

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

[Reye İştirak 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstiklâl 
Mahkemesi Âzası) 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reis V.) 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (Ankara İs
tiklâl Mahkemesi Âzası) 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
İbrahim B. 
Rasim B. 

2 . 1926 C : 1 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
ismail B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Mehmet Sabri B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 

Etmeyenler] 

ERZURUM 
Câzim B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. (V.) 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. Şark 
istiklâl Mahkemesi Reisi 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 

Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B, 

VAN 
Hakkı B. 
ibrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunah Hilmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
(M.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
İsmail Canbulat B. (M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M. Umumisi) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. (M.) 

KAYSERİ 
Sabit B. 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tiklâl Mahkemesi Âzası) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstiklâl 
Mahkemesi Âzası) 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. (M.) 
Faik B. 
Nuri B. 

Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. (M.) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Tahsin B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M,) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. (M.) 
Galip B. (M.) 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. (M.) 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. (M.) 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Huki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühtü B. (M.) 

SlVAS 
Dr. Ö.ıier Şevki B. (M.) 
Muammer B. (M.) 
Rasim B. (M.) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. (M.) 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. (Reis V.) 

İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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Kâtip 
Giresun 

AH Şevket 

Aza 
Kütahya 
Cevdet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
58 

Aza 
Ankara 

Hilmi 

Aza 
Antalya 

Rasttı 

13 . 

İSPARTA MEBUSU MÜKERREM BEYİN İSTANBUL HARİK ZEDEGAN APARTMANLARININ 
TAYYARE CEMİYETİNE TERK VE TAHSİSİ HA*|£INDA (2/513) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ 

VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Malum olduğu üzere İstanbul'da vukubulan hari-

ki kebiri müteakip işbu âfetten musap olanların tah
fifi âlâm ve tehvini ihtiyacatı maksadiyle erbabı ha
miyetten derç ohınan ianat, sureti tevzihi tayin olun
mamasına mebni menafü işbu masaipzedegâna ait 
olmak üzere LaleB'deki harik zedegân apartmanları
nın inşasına tahsis olunmuş ve bu inşaata ve idaresi
ne nezaret etmek üzere bir de komisyon teşkil kılın
mış idi. Zikrolunan apartmanlarının inşaatı hayli za
man evvel hitam bulmuş olduğu halde harik zedegâ-
mn ahare kar olunmakta olan işbu binalardan vecih 
ve sureti intifaı tayin ve tesbit edilememiş ve hatta 
işbu komisyonun ahiren lağvı dolayısiyle bunların 
sureti idaresinden mesul bir heyet ve makam da kal
mamıştır. Esasen hariki mezkûrdan mutazarrır olan
lar kısmen vefat etmiş ve kısmen ahval ve hadisatı 
muhtelife sebebiyle memleketimizin aksamı sairesine 
nakl eylemiş olduğundan menafü mezkûrenin işbu 
alâkadaran arasında tefrik ve tevzii de gayri müm
kün bulunmaktadır. Binaenaleyh harik zedegân için 
yapılmış olan işbu apartmanlarla İstanbul Şehrema
neti karşısında temelleri atılarak terk edilmiş olan 
arsanın ve mezkûr apartmanların bedeli icarından 
müterakim ve bankalara mevdu elli altmış bin lira 
raddesindeki meblâğın, memleketimizin müdafaai 
âliyesine muavenet maksadı hayırkârisiyle teessüs et
miş olan Tayyare Cemiyetine terk ve tahsisi münasip 
olacağı teemmül edilmiş ve bu yolda tanzim kılınan 
üç maddelik teklifi kanunî Meclisi Âlice berayı tas
dik takdim kılınmıştır efendim. 

18 .12 .1341 
İsparta 

Mükerrem 

Lâyiha Encümeni 
36 

Riyaseti Celileye 
İstanbul harik zedegân apartmanlarının Tayyare 

Cemiyetine terk ve tahsisi hakkında İsparta Mebusu 
Mükerrem Beyin teklifi kanunisi encümenimizce le-
delmütalâa şayanı müzakere görülmüş olmakla He
yeti umumiyeye arz olunur efendim. 

Reis Mazbata Muharriri 
Konya 

Mustafa Feyzi 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 

İstanbul harik zedegân apartmanlarının Tayyare 
Cemiyetine terk ve tahsisi hakkında İsparta Mebusu 
Mükerrem Beyin teklifi kanunisi encümenimize ha
vale buyurufanakla tetkik ve müzakere olundu. 

Dahiliye Vekili Cemil Beyefendinin huzurlanyle 
cereyan eden müzakerede altı aydan beri İstanbul 
Şehremaneti nazareti altında idare edilmekte olan 
harik zedegân apartmanlarının iradı ve mevcut nu-
kudu ile harik zedeler için bir çarşı ve bazı haneler 
inşası tasavvur edümekte bulunduğuna ve harik zede
lerin işbu mebani bedeli icarlarından tenzilât ifası su
retiyle istifade eylemelerine binaen mezkûr apartman
larla varidatının kamilen Tayyare Cemiyetine terki 
maksadı teberru ile gayrı kabili telif olacağı teem
mül edilerek kuvayi havâiyenin de bugün haiz oldu
ğu hayatî ehemmiyetini takdir eden encümenimiz ha
rik zedegân apartmanları ile vücuda gelmiş ve gelecek 
emval ve akaratın hasılatı safiyesinden nısfının Tay
yare Cemiyetine terkini muvafıkı hal ve maslahat 
görmüş ve bu bapta tadilen tanzim kılınan lâyihai 
kanuniye heyeti ceKyeye arz ve takdim kılınmıştır. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde 
Mehmet Ağa 

Kâtip 
Tahsin 

la mir 
Ahmet Münir 

Aza 
Mehmet 
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Âza Aza I 
Yozgat Çorum 

Hasılatın ikiye tefriki tara- İsmail Kemal 
feynin ihtiyacını temin etme
yeceğinden aleyhindeyim. 

Süleyman Sırrı 
Aza I 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

İSPARTA MEBUSU MÜKERREM BEYİN 
TEKLİFİ 

İstanbul Harik Zedegân apartmanlarının Tayyare I 
Cemiyetine terk ve tahsisi hakkında kanun I 

Birinci Madde — İstanbul'da Lâleli'de kâin ha
rik zedegân apartmanları ile İstanbul Şehremaneti 
karşısındaki arsa Türk Tayyare Cemiyetine terk ve I 
tahsis ve mezkûr apartmanların bedeli icabından mü- I 
terakim mebaliğ dahi cemiyeti mezkûreye devrolun-
muştur. I 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Dahili
ye Vekili memurdur. 

İsparta 
Mükerrem 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madde 1. — İstanbul'da kâin harik zedegân apart
manları ile emval ve nukudunun emri idaresi İstanbul 
Şehremanetinin nazareti altında teşkil edilecek bir ko
misyona mevdudur. 

Madde 2. — Harik zedegân apartmanları ile vü
cuda gelmiş ve gelecek emval ve akaratın hasılatı sa-
fiyesinin nısfı Tayyare Cemiyetine aittir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına Da* 
hiliye Vekili memurdur. 
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Sıra Numarası : 76 

MARDİN MEBUSU ALİ RIZA BEY VE RÜFEKASININ; ZİRAAT MAKİNELERİNDE İSTİMAL OLU
NAN MEVADDI MÜŞTAİLE VE YAĞLARLA ZİRAATTA MÜSTAMEL MEVAD VE MÜSTAHZA
RATI KİMYEVİYENİN GÜMRÜK VE İSTİHLÂK VE BELEDİYE RESİMLERİNE DAİR (2/504) NU
MARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE DAHİLİYE, ZİRAAT VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLE

Rİ MAZBATALARI 

Riyaseti Celileye 

Istilısalâtı ziraiyenin tezyidine hadim olan ziraat 
ve makinelerinin memleketimizde tamim ve intişarı
nı teşvik ve tergip emeliyle umuru ziraiyede kullanı
lacak ziraat makinelerinde sarf ihrak edilecek me-
vaddı müştaile ve yağların gümrük ve istihlâk resim
lerinin Ziraat Vekâletince tesviyesi ve mahsubu sure
tiyle itfası düşünülmüş ve bunun için 12 Nisan 1339 
tarihinde 329 numara ile bir kanun tedvin edilmiştir. 

İşbu Kanun ile Ziraat Bankasına zürraın ihtiyacım 
temini kâfi mevaddı müşdaileyi tedarik ve manatıkı 
ziraiyeye sevk vazifesi tahmil olunmuş ve Ziraat Ve
kâleti de tertibi mahsusuna gümrük ve istihlâk resim
lerini tesviyeye memur olmuştu. Ziraat Bankasının 
deruhte ettiği bu mühim vazifeyi ifada her daim mu
vaffak olamadığı zürraın bir çok yerlerde vakit ve 
zaminiyle mevaddı müştaile tedarik edememelerin
den veyahut da aynı mahalden gümrük ve istihlâk 
resmi Hükümet tarafından verilen mevaddı müştaile 
ile ashabı tarafından gümrük ve istihlâk resmi veri
lenler arasında bazan hiç bir farkı fiyat görülmedik
ten maada bazan da daha fazla yol çıkmasından anla
şılmakta ve bin netice zürraın işbu kanundan hiç bir is
tifade temin edemediği ve bilhassa şu sıralarda büs
bütün çiftçinin aleyhine icrayı tesir eylediği maale
sef görülmektedir. 

Binaenaleyh berveçhi bâlâ arz olunan 12 Nisan 
1339 tarih ve 329 numaralı Kanunun ilgasiyle serbes
tli ticaret dolayısiyle tevlidi dekabet esasına müste
nit ve binaenaleyh zürraın daha ziyade menafiini 
kâfil bulunan merbut lâyihai kanuniyenin kabul ve 
tasdikini arz ve teklif eyleriz. 

(ardın 
i Rıza 

Adana 
Zamir 

Adana 
Mehmet Kemal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

28 17 . 12 . 1341 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti CeHleye 

Ziraat makinelerinde istimal olunan mevaddı 
müştaile ve yağlarla ziraatta müstabmel mevad ve 
müstahzaratı kimyeviyenin gümrük ve istihlâk ve be
lediye resimlerine dair Mardin Mebusu Ali Rıza Bey 
ve rüfekasının teklifi kanunisi encümenimizce ledet-
tetkik esas itibariyle şayanı müzakere görülmekle he
yeti umumıyeye arz olunur. 

Reis 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Kâtip 
Aza 

Çankırı 
Yusuf Ziya 

Aza 

Aza 
Malatya 

Reşit 
Aza 

Elâziz 
Hüseyin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ziraat Encümeni 

Adet 
13/15 Karar 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Aza 

Antalya 
Rasih 
Aza 

Aza 

-

13 . 1 .1926 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasının zi
raatta istimal olunacak mevaddı müştaile ve müstah
zaratı kimyeviye ile ziraat nakliyatında istihdam edi
lecek olan kamyon ve komyanetlerin tekâlif ve rüsu
muna dair teklifi kanunisi Maliye Vekili Beyin huzu-
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riyle Ziraat Encümeninde uzun uzadıya badel müza
kere uzun harp senelerini müteakip her bir memle
kette olduğu gibi bizde de maalesef işleyecek kuv
vetlerle beraber hayvanatın azalması ve halbuki diğer 
taraftan iktisadi memleket noktai nazarından tevsii 
ziraatın lüzumu mecburiyeti karşısında memleketi
mizin birtakım yerlerinde makine kuvvetinden istifa
de zarureti ve istihsalâtı ziraiyemizin tezyidinin o gi
bi yerlerde ancak bu vasıta ile temininin mümkün 
olabileceği kanaatına vasıl olunmuş ise de alâtı cedi-
dei ziraiye yani traktör veya motoşarolarla hafriyat 
ve zeriyat icra edebilmek için çiftçilerin fazla masraf 
ve bir çok fedakârlık ve yorgunluk ihtiyarını göze al
malarını iktiza eyleyeceğinden buna mukabil her hal
de kendilerinin Hükümet tarafından tergip ve teşvi-
ka mazhar olmaları keyfiyeti de nazarı dikkati celp 
eylemiştir. Diğer bir çok hükümetler tarafından yapı-
lagelmekte olan bu nevi teşvikat filhakika hükümeti
mizce de mukaddema derpiş edilerek 1339 senesinde 
bu hususa dair bir kanun tedvin edilmiş ve 1340 se
nesinde de birinci maddesi tadilen mevkii meriyete vaz 
olunmuş ise de mezkûr kanunlar işbu lâyihai kanuni-
yede zikrolunan mevaddı müştaile vesairenin güm
rük ve istihlâk resimlerini Ziraat Vekâleti teşvikat 
ve gümrük resmi maddesinden tesviye ettirmek şar-
tiyle ve hariçten tedarik kaydiyle Ziraat Bankasını 

tavzih eylediğinden ve halbuki Ziraat Bankası bütün 
gayretine rağmen kanunun bahşeylediği fevaidi arzu 
edilen derecede temin edemedikten maada şu son za
manlarda da muhtelif esbab dolayısıyle mevaddı 
müştailesini büsbütün yüz üstü bıraktığından bir çok 
çiftçilerin eli böğründe kalmıştır. Elyevm erbabı zi
raat makinelerinin hali faaliyete geçmesi için Hükü
metin lütfü atıfatına her an teşeddüd eden bir ihti
yaçla arzı iftikâr eylemek ızdırarındadırlar, bilhassa 
ilkbahar zeriyatının takarrüp etmekte bulunmasına 
ve bahusus iktisadı memleket noktai nazarından de-
recei ehemmiyeti varestei arz ve izah olan pamuk zi
raatına Şubat ayı zarfında başlanacağına nazaran ta
dilen tanzim kılınan işbu lâyihai kanuniye biran ev
vel kesbi kanuniyet eylemek üzere Meclisi Âlice müs
taceldi müzakere ve tasdiki istirhamatiyle riyaseti ce-
lüeye takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Musa Kâzım Mardin 

Ali Rıza 

Kâtip Aza 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Azın Aza 
Kâzım Hüsnü Kastamonu 

Mehmet Fuat 
Aza Aza 

Zamir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
37 1 . 2 , 1926 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasının zi
raatta istimal olunacak mevaddı müştaile ve müstah
zaratı kimyeviye ile ziraat nakliyatında kullanılacak 
kamyon ve kamyonetlerin tekâlif ve rüsumdan affına 
dair 9 . 12 . 1925 tarihli teklifi kanunîleri encümeni
mize havale Duyurulmakla tetkik ve müzakere olun
du. 

Geçen harp senelerinin memleketimiz nüfus ve 
hayvanatı üzerindeki tahripkâr tesiri hasebiyle kabili 
ziraat bir çok arazinin ziraatsız kaldığından memle
ketimiz arazisinin kuvvei inbatiyesi nisbetinde mah
sulât idrak edilemediği gayrı kabili inkâr bir haki
kattir. 

Hükümeti Cumhuriyemizin iktisadî ve ziraî bir 
çok tedabir ittihaz etmesi sayesinde seneden seneye 
ziraatimizin inkişaf eylediğine büyük bir haz ile şahit 
oluyor isek de başlanılan bu eseri sahai kemale isal, 
köylümüzü fennî ziraata alıştırmak ve kol noksa
nını makine kullanarak telafiye teşvik etmekle, gerek 
müstahzaratı fenniyenin ve gerek makine istimalinin 
masarifi azime ihtiyarına ihtiyaç messettirmeyecek 
b.r ehveniyette teminiyle kani olan encümenimiz Zi
raat Encümeninin tespit ettiği maddeleri berveçhi âti 
bazı tadilât icrasiyle kabul etmiştir. 

Bilinci madde aynen kabul olunmuştur. 
İkinci maddede de müstahzaratı kimyeviyenin ta

dat olunan envaa hasredilmeyip Ziraat ve Maliye Ve-
kâletlerince tayin ve lüzumunda tebdil edilecek müs
tahzarata da teşmili prensip itibariyle badii münaka
şa olmuş ve bu kaydın ibka ve tayyı etrafında iki fi
kir tebellür ederek makamı riyasetin ibkaya taraftar 
olmasiyle tesavii âra husule gelmiştir. 

3, 4, 5, 5, 7, 8 nci maddeler de aynen kabul olun
muştur. 

Dokuzuncu madde halk arasına nifak ve şikak 
ilgasına ve tezvüata badi olacağı mütalaasiyle tay 
olunmuştur. 
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Bilumum kavaninin tarzı tanziminde şimdiye ka
dar kabul edilen usule riayet edibnesi daha muvafık 
olacağı mütalâasiyîe 11 nci madde 10 ve 11 nci mad
de olarak tesbit ve heyeti celilenin nazan tasvibine 
arz edilmiştir. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Niğde İzmir 

Mehmet Ata Ahmet Münir 
Kâtip Aza 
İzmir Tekirdağı 
Kâmil M. Faik 
Aza Aza 

Yozgat Çorum 
Süleyman İsmail Kemal 

Aza 
Tahsin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası 
Adet 
134 

Esas Numarası 
2/504 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Ziraat makinelerinde ve ziraatta istimal olunan 

mevad ve müstahzaratın rüsumdan muafiyetine dair 
Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasımn teklifi 
kanunileri ve buna müteallik Ziraat ve Dahiliye En
cümenleri mazbataları Maliye Vekili Hasan Beyin 
huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Makine ile ziraatın tevsi ve tamimi için kabul edil
miş olan 12 Nisan 1339 tarihli ve 329 numaralı ka
nun ile bu kanunun birinci maddesini tadil eden 20 
Kânunuevvel 1340 tarihli kanunun istihdaf olunan 
maksadı tamamen temin edemedikten başka bazı 
mahzurları da davet eylemekte bulunmuş olduğuna 
encümenimiz de kanaat getirmiştir. Bu kanunda ta
da olunan mevaddın muafiyete tabi tutulması bin ne
tice istihsali ve varidatı devleti tezyit edeceği düşü
nüldüğünden istisnaen kabulünde isabet ve zaruret 
görülmüş, muafiyetten yalnız ziraatın istifadesini 
temin için konulan kayıtlarla cezalar muvafık bulun
muş ve bazı maddelerde işbu sebeplerle tadilât yapıl
mıştır. 

Birinci Madde — Kamyon ve komyonetlerden 
ziraatta kullanılacak olanlarının tefrik ve temyizi 
müşkil olduğu gibi bunların ziraatı için celp edilerek 

bilâhara hususatı sairede kullanılması pek mümkün 
bulunduğundan resimden istisnalarında faydadan zi
yade zarar mülâhazasiyle ve maddeden çıkarılarak 
yalnız sarf olunacak mevaddın muafiyeti kâfi gö
rülmüştür. 

İkinci Madde — Muafiyete tabi olan maddelerin 
kısmen olsun zikrine ihtiyaç görülmediği gibi (tekâlif) 
tabiriyle iltibasa meydan kalmamak üzere bu tabirler 
çıkarılarak madde tadil olunmuştur. 

Beşinci Madde — Murakabenin daha yakın za
manlarda icra edilmesi için iki aylık ihtiyaç miktarının 
tespiti ve tediye tarzının ayrı bir madde ite temini 
tercih edilmiş ve komisyon kararlarına karşı ziraat 
ashabına hakkı itiraz verilmiştir. 

Reddi rüsum şeklinde tediye ve maksup icrasın
da malî mahzur olduğu gibi bu şekil iş sahipleri için 
de müşkilâtı daî bulunduğu cihetle ibraz olunacak 
mazbataların inhisar idaresi ve alâkadar mal daire
lerince nakit makamında kabulü ve maksubunun ic
rası için ayrıca sekizinci madde tanzim olunmuştur. 
Bu esaslara göre Ziraat Encümeninin yedi ve sekizin
ci maddeleri tadil edilmiştir. 

Halk arasında nifak ve şikakı vadî olacağı mülâ
hazasiyle Dahiliye Encümenince tay edilen dokuzun
cu maddenin suiistimal ve kaçakçılığı men edebilmek 
üzere onuncu madde olarak ibkasında fayda görül
müştür. Gümrüklerde kaçağı meydana çıkarmak için 
bu tarzın kabul edilmiş bulunduğunu da encümeni
miz nazarı itibara almıştır. 

Fakir köylünün bir çift hayvanından vergi alındı
ğı ve makine sahiplerinin bu vergiden istisnası muva
fık olamayacağı teemmül edilerek on birinci madde 
ilâve edilmiştir. 

Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
20 Şubat 1926 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakır 
Kâtip Aza 
Konya İstanbul 

Fuat Bey Ali Rıza 
Hini imzada bulunamadı 

Azn Aza 
İstanbul Diyarbekir 

Teyfik Kâmil Bey Şeref 
Aza Aza 

Gaziantep Sivas 
Ahmet Remzi Rasim Bey 

Hini imzada bulunamadı 
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Aza Aza 
Kırşehir Giresun 

Yahya Galip Bey Kâzım 
Hini imzada bulunamadı. 

Aza 
Maraş 

Mithat Bey 
Hini imzada bulunamadı. 

MARDİN MEBUSU ALİ RIZA BEYÎN TEKLİFİ 

Ziraat makinelerinde istimal olunan mevaddı müş-
taile ve yağlarla ziraatta müstamel mevad ve müstah
zaratı kimyeviyenin gümrük ve istiklâl ve Belediye 

resimlerine dair kanun 

Madde 6. — Ziraatta müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevaddm gümrük resmine dahil olan 
12 Nisan 1339 tarih ve 329 numaralı Kanunla mez
kûr kanunun birinci maddesini muaddel 20 Kânunu
evvel 1340 tarihli kanun mülgadır. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Dahi
liye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Ziraat makinelerinde istimal olunan mevaddı müşa-
taile ile ziraatta kullanılan mevad ve müstahzaratı 
kimyeviyenin gümrük ve istihlâk vesair tekâlif ve 

rüsumu hakkında kanun 
Madde 1. — Traktör veya motorlu pulluk veya 

mnvassönörbatoz kullanan çiftçilerin âlâtı mezkûre 
için sarf edecekleri gazyağı, benzin, mazotla çiftlik 
nakliyatında kullanacakları kamyon ve kamyonetler 
gümrük istihlâk resimleri ile inhisar farkı fiyatların
dan muaftırlar. 

Madde 2. — Nebatat ve eşcara arız olan emrazı 
sariye ve haşeratın tedavi ve imhasında veya üzüm
lerin kurutulmasında kullanılıp esamisi Ziraat ve Ma
liye Vekâletlerince müştereken tayin ve lüzumunda 
tebdil edilecek olan mualecat ve mevaddı kimyeviye 
île distol ve fujer jniyo dahi ziraatta istimal edilmek 
şartiyle rüsum ve tekâlifi devletten muaftır. 

Madde 3. — Çiftçilerin her seneki ihtiyacatını 
takdir ve tespit etmek üzere mahallin en büyük mül
kiye memurunun tahtı riyasetinde Ziraat Müdürü ve
ya memuru, en büyük mal memuru ve Belediye Mec
lisi azasından bir zattan mürekkep komisyon teşek
kül eder. 

Madde 4. — Birinci maddede muharrer mevaddı 
müştaüe muafiyetinden istifade etmek isteyen çiftçi
nin mahallî ziraat odalarınca tanzim ve tasdik edile
cek ve berveçhiâti izahatı havi bulunacak olan be
yannameyi üçüncü maddede muharrer komisyonu 
mahsusa tevdi eylemesi şarttır. 

A) Kullandıktan traktör, motorlu pulluk veya 
molotozbatozun adedi nevi ve sistemi ile haiz olduk
ları beygir kuvvetleri. 

B) Sürecekleri arazinin mahalli ile dönüm mik
tarı ve kaç defa süreceği. 

C) A fıkrasındaki aletlerle ekim, orak veya har
man makinesi işletip işletmeyeceği ve işletecek ise 
bunların nevi ve cesamet ve markası. 

D) A fıkrasında zikrolunan aletlerle çiftlikte 
başka iş görüp görmeyeceği ve bunların nelerden iba
ret olduğu. 

Madde 1. — Ashabı ziraatın, makinelerde kullan
mak üzere mubayaa edecekleri gazyağı, benzin, pet
rol, mazot ile vakum, gres valovinin gümrük istihlâk 
resimleri mahallî ziraat odalarınca gösterilecek lü
zum üzerine Ziraat Müdür veya memurlarınca tan
zim ve Hükümeti mahalliyece tasdik edilecek beyan
namelerin hamiline Ziraat Vekâleti bütçesindeki teş-
vikat ve gümrük resmi tahsisatından verilecek hava-
lattan mahalleri mal sandıklarınca tediye ve iade olu
nur. 

Madde 2. — Tüccar tarafından münhasıran ziraat 
makinelerinde kullanılmak üzere celp ve idhar edilen 
mevaddı müştaüe mahallî Ziraat Müdür veya me
murlarınca tanzim ve Hükümeti mahalliyece tasdik 
edilecek beyannameler üzerine ardiyeden maada her 
gûna rüsumu belediyeden muaftır. j 

Madde 3. — Nebatat ve eşcara arız olan emrazı ! 
sariye ve haşeratın tedavi ve imhasında müstamel \ 
olup esamisi Ziraat Vekâletince tayin ve lüzumunda 
vekâleti müşarünileyhaca tebdil edilebilecek olan 
mualecat ve müstahzaratı kimyeviye listesi ile distol I 
ve fujeryiniyonun gümrük resmi dahi birinci madde j 
ahkâmına tabiîdir. j 

' ı 
Madde 4. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 

mübeyyin talimatname Ziraat Vekâletince tanzim 
edilecektir. 

Madde 5. — Birinci madde mucibince umuru zi-
raiyede istimal edilmek kaydiyle gümrük ve istihlâk 
resimleri Ziraat Vekâletince tesviye olunan mevaddı 
müştaüe ve yağîarrn ve üçüncü maddede mezkûr me
vaddı kimyeviye ve müstahzarat ve muacelatın zira- < 
attan gayrı bir mahalle sarf edildiği tahakkuk ettiği 
takdirde mezkûr mevaddm gümrük ve istihlâk vesa- j 
ire resimleri cezaen beş misil olarak ashabından is- i 
tiyfa olunur, ] 
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Madde 5. — Komisyonu mahsus çiftçi tarafından 
verilen ve dördüncü maddede zikrolunan beyanname
yi badettetkik beyanname sahibi olan çiftçinin sene
vi; ihtiyacım tespit ettikten sonra mevsime nazaran 
azamî üç ay için lüzumu görülen miktarla o miktara 
ait gümrük, istihlâk vesaire rüsum ve tekâlif mikta
rını müşir kuruşlu bir mazbata ita eyler. 

İşbu kuruşlu mazbatanın rüsum ve tekâlife ait 
muhteviyatını gümrük veya sair rüsum ve tekâlif 
idarelerinin mazbata sahibine ret veya mahsubunu 
icra eylemesi mecburidir. 

Madde 6. — Çiftçinin her defaki müracaatında 
komisyonu ita edeceği mazbatanın hini tanziminde 
evvelce verilen mevaddı müştailenin umuru ziraiyede 
sarf edilip edilmemesi hakkında tahkikat icrası cüm-
lei vazaifindendir. 

Madde 7. — Birinci maddede zikrolunan kamyon 
ve kamyonetlerle ikinci maddede muharrer mevad ve 
müstahzaratı kimyeviyenin rüsum ve tekâlifinin mua
fiyeti için de Ziraat Odalarınca tanzim ve tasdik edi
lecek beyanname üzerine beşinci madde mucibince 
muamele ifa edilir. 

Madde 8. — Dördüncü ve yedinci maddelerde 
muharrer beyannameleri hilafı hakikat imlâ ve tasdik 
ettirenlerle aldığı mevaddı müştaile veya mevad ve 
müstahzaratı kimyeviyeyi veya kamyon ve kamyo
netlerden gümrük vesair rüsumun beş misli ceza alı
nacağı gibi altı aydan bir seneye kadar hapsedilir. 
İşbu kanunun bâhşeylediği muavenetten de âtiyen 
mahrum kılınır. 

Madde 9. — Hilafı hakikat beyanname imlâ ve 
tasdikini veya umuru ziraiyede istimal kaydiyle alı
nan mevaddı müştaile, müstahzaratı kimyeviye veya 
kamyon, kamyonetin ziraattan gayrı mahalle sarf ve 
istimalini ihbar edenlere alınan cezanın nısfı ikramiye 
olarak tesviye ve ita olunur. 

Madde 10. — Ziraatta müstahmel olup hariçten 
ithal edilecek gümrük resmine dair olan 12 Nisan 
339 tarihli kanunla mezkûr kanunun birinci mad
desini muaddel 20 Kânunuevvel 340 tarihli kanun 
mülgadır. 

Madde 11. — Neşri tarihinden muteber olan işbu 
kanunun ahkâmının icrasına Maliye, Dahiliye, Adli
ye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Ziraat makinelerinde ve ziraatta istimal olunan me
vaddı müştaile ve muharriki ile müstahzaratı kimye-

viyenin rüsumu hakkında kanun 
Birinci Madde — Traktör veya motorlu pulluk 

veya muvassötör, batoz ve kamyon ve kamyonet kul

lanan çiftçilerin âlâtı mezkûre için sarf edecekleri 
petrol benzin ve mazot gümrük ve istihlâk ve inhisar 
resimlerinden muaftır. 

İkinci Madde — Nebatat ve eşçara1 arız olan em
razı sariye ve haşeratın tedavi ve imhasında veya 
üzümlerin kurutulmasında kullanılıp esamisi Ziraat 
ve Maliye Vekâletlerince müştereken tayin ve lüzu
munda tebdil edilecek olan mualecat ve mevaddı 
kimyeviye ziraatta istimal edilmek şartiyle birinci 
maddede tadad edilen rüsumdan muaftır. 

Üçüncü Madde — (Ziraat Encümeninin üçüncü 
maddesi) aynen kabul. 

Dördüncü Madde — (Ziraat Encümeninin üçüncü 
maddesi) aynen kabul. 

Beşinci Madde — Komisyonu mahsus çiftçi tara
fından verilen ve dördüncü maddede zikrolunan be
yannameyi badettetkik beyanname sahibi olan çiftçi
nin senevi ihtiyacını tespit ettikten sonra mevsime na
zaran azamî iki ay için lüzumu görülen miktarla o 
miktara ait gümrük istihlâk ve inhisar rüsumu mik
tarını müşir kuruşlu bir mazbata ita eyler. 

Komisyonu mahsus kararına razı olmayanlar Zi
raat Vekâleti nezdinde itiraz ederler. Ziraat Vekâleti
nin vereceği karar katidir. 

Altıncı Madde — (Ziraat Encümeninin altıncı 
maddesi) aynen kabul. 

Yedinci Madde — İkinci maddede muharrer me
vad ve müstahzaratı kimyeviye rüsumunun muafiyeti 
için Ziraat Odalarınca tanzim edilecek beyânname 
üzerine komisyonlarca beşinci madde mucibince 
muamele ifa edilir. 

Sekizinci Madde — Beşinci ve yedinci maddeler 
mucibince tanzim olunacak mazbatalar muhteviyatı 
inhisar idaresince ve alâkadar mal dairelerince nakit 
makaramda kabul ve Maliye bütçesinde rakamsız 
olmak üzere küşad edilecek faslı mahsusundan mah
sup olunur. 

Dokuzuncu Madde — Dördüncü ve yedinci mad
delerde muharrer beyannameleri hilafı hakikat imlâ 
ve tasdik ettirenlerle aldığı mevaddı müştaile veya 
mevad ve müstahzaratı kimyeviyeyi ziraattan gayrı 
hususatta sarf veya istimal eyleyenlerden gümrük 
vesair rüsumun beş misli cezaen ahz ye kendileri altı 
aydan bir seneye kadar hapsedilmekle beraber işbu 
kanunun bâhşeylediği muavenetten de mahrum kılı
nırlar. 

Onuncu Madde — Hilafı hakikat beyanname imlâ 
ve tasdikini veya umuru ziraiyede istimal kaydiyle 



alınan mevaddı müştaile, müstahzaratı kimyeviyenin 
ziraattan gayrı mahalle sarf ve istimalini ihbar eden
lere alınan nısfını ikramiye olarak tesviye ve ita olu
nur. 

On Birinci Madde — Mazhan muafiyet mevaddı 
ihtirakiye sarf eden bilumum ziraat makinelerinin be
her efektif beygir kuvvetinden seksen kuruş resim 
isiiyfa olunur. 

On İkinci Madde — tşbu kanunun suveri tatabi-
kiyesini mübeyyin talimatname İcra Vekilleri Heye
tince tanzim olunacaktır. 

On Üçüncü Madde — tşbu kanun neşri tanainden 
muteberdir. 

On Dördüncü Madde — tşbu kanunun ahkâmını 
icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat Vekilleri 
memurdur. 
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BAŞVEKALETTEN GELEN (1/588) VE (1/814) NUMARALI HÂKİMLERİN KANUNU VE HÂKİM
LERİN MUHAKEME VE TAHKİK USULLERİ HAKKINDAKİ İKİ KITA KANUN LÂYİHASI 

HÜKKÂM KANUNU LÂYİHASI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İslahatı adliyedeki gayeyi temin etmek maksadıyle 

hükkâmın sureti intihab ve tayinine ve muamelâtı sai-
renin sureti salime ve muntazama icrasına müteallik 
olmak üzere Adliye Vekâleti Cetilesince ve İcra Ve
killeri Heyetinin 7 . 1 . 1341 tarihli içtimaında ledet-
tezekkür Meclisi Âliye arzı tekarrür eden intihabı 
hükkâm kanunu ile esbabı mucibe lâyihası leffen 
takdim kılınmıştır. İfayı muktezasma müsaade bu-
yurulmasını istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

HÜKKÂM KANUNU 
ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Mukaddeme : 
Adliye devlet denilen şahsı hükmînin lâzımı gayrı 

müfankı olan bir müessesesidir. Çünkü bir devletin 
namus ve vicdanı faziletini ancak müessesatı adliyesi 
temsil eder. Nasıl ki diğerin hakkına hürmet etme
yen, menfaati şahsiyesini sairlerin mahsulü mesaisin
de arayan bir ferdin cemiyeti beşeriye arasında un
vanı «Hırsız, katil, dolandırıcı» ilândır; ihkakı hak 
etmeyen bir devletin umvanı «zalim» ve fıkdanı mev
zuatından dolayı edemeyen bir devletin de ailei dü
veliye namındaki mevkii «aciz» dir. Şu halde şaritai 
istiklâlin rüknü rasini hakkı kazadır. Bir devletin de-
recei tekâmüKyle rüştü istiklâli arasındaki nispeti izah 
eden hakkı kaza onu kurnu- evvel, urnu ahir meyanm-
da yösteren bir sıfatı kaşişe olduğu da bugün tarihle 
müspet bir hakikattir. 

Devlet, tebeasının fedakârlıklarına mukabil bir 
vazife tekapbül etmiştir ki o da her ferdin semerei 
mesaisini iktitaf etmesini temin ve tazmindir. Bu âli 
emniyenin vasıta! tecellisi adliye olduğuna göre de
nilebilir ki adliye sadece bir hükümet değil bir dev
let meselesidir. Zira devletin mabel istinadı odur. 

Asri bir tekâmüle namzet olan adliyemiz cumhu
riyetin icap ettirdiği teminat ve zinamı verebilmek 
için muayyen bir program dairesinde yürümek ve 
bu hususta ilmî adımlar atılmak lâzım gelir. 

Memaliki Ecnebiyedeki Vaziyet : 
Esasen bu yoldaki tarzı mesai düveli garbiyece sa

lim esaslara raptedilerek netayici meşkûreleri iktitaf 
edilmekte olduğunu külliyevm görmekteyiz. Filhaki
ka devletin tevzii adalet vazifei mühimmesini deruh

te eden şahsiyetlerin evvelâ ehliyeti ilmiyeyi haiz ol
maları saniyen : Hiçbir nüfus ve tesir tahtında bu
lunmamaları ve mevkilerinin emin ve tedfi ve terak
kilerinin kavaidi mazbuta ile temin olunmuş bulun
ması, salisen : İstiklâli fikrîlerinin zımanı kanunî tah
tında olması esastan zihne tebadür edebilir. Düveli 
garbiye, her hissi selimin teslim edebileceği bu esas
lardan mülhem olarak birtakım kuyudu kanuniye vaz 
etmişlerdir. Ezcümle ehliyeti ilmiyenin temini için me
selâ Fransa'da hukuk Fakültesinden mezuniyet rüüsü 
almak ve iki sene müddetle staja tabi olmak ve ik
mali mülâzemetten sonra da imtihan geçirerek sınıfı 
hâkimiyete duhul hakkını ihraz edebilmek gibi şart
lar kabul olunmuştur. 

Görülüyor ki ehliyet bu üç nokta ile temin edil
miştir. Bundan sonra da hâkimlerin mevkilerinden 
emin olması, istiklâli fikrîlerini muhafaza edebilmesi 
mevzuubahis olabilir. Bu sahada dahi düveli garbi-
yede katî ve layetegayyer esaslar vaz edilmiştir. Ez
cümle misal aldığımız Fransa Teşkilâtı Adliyesinde 
hükkâmın istiklâli adlîsini temin için hiç bir surette 
ve bahane ile mevkilerinden mahrum edilmemeleri 
ve liyakat ve iktidarı görülenlerin derecei liyakat ve 
iktidarlarına göre kıdemleri nazarı dikkate alınarak 
terfi edilmeleri ve diğer bazı memalikte ise bir mer
tebeden diğer mertebeye terfii için hükkâmın imtiha
na tabi tutulmaları gibi esaslar kanuna vaz edilmiş
tir. Fakat kıdem ve ehliyet gibi her hâkimin şahsî 
dosyalarından istihraç imkânı olan ve bu itibarla bi
rinin diğerine tercihinde idare makinesinin tesri aşi
kâr bulunan mevadda kanuna yalnız bu gbi âmil ve 
şamil kuyud vaz etmenin bir faidei ameliyesi olmadığı 
tecarüple sabit olmuş ve bunun için Adliye Umuru 
Zatiye Müdüriyetince hükkâm iktidar ve liyakatları 
ve kıdemleri itibariyle tasnif edilerek muayyen za
manlarda terfi ve terakki levhalarının tanzimi esas 
olarak kabul edilmiştir. 

Tarihçe : 
Devletin edvarı evveüyei teşekkülünde umuru ka-

zaiye için müstakil kadılar tayin edilmekle beraber 
vazifei kaza miri miran ve beyler beyinden de nez 
edilmemişti. Diğer taraftan kazalarda hükmü hükü
met tamamen kadıların elinde idi. Bundan başka Def-
terhaneye, belediyeye, kâtibi adillere ait vezaif dahi 
kadılara mefvuz bulunuyordu. Sultan Orhan zama-



nmda asaklri Osmanıyenin umuru şerriyesini riiyet 
maksadıyle iktas olunan kazaskerlik Sultan Fatih dev
rinde Anadolu ve Rumeli Kazazkerliklerine ayrılmış 
ve bilâhara salâhiyeti kazaiyeleri umuru askeriye ha
ricine işmal edilerek hükkâmm teftiş ve murakabesi, 
azil ve nasıplarınm inhası ve bilaarz bazı tevcihat 
icrası gibi bir kısım hususatı idareye dahî kazazker-
Iere verilmiş idi. Kazazkerler Divanı Hümayunda ha
zır bulunarak müzakerata iştirâkederler, vazifelerine 
müteallik hususat hakkında bizzat maruzatta bulu
nurlardı. Ancak Sultan Mahmut zamanında nazaret-
ler usulünün ihtasına mebni kazazkerler erkânı dev
let adedinden çıkarılmış isede vazife ve selâhiyeti is-
tiklâliyelerine halel gelmemiştir. 

Vazifei kazaiyenin sureti icrası : 
Evaili saltanatı mutlakada alelûmum hâdisatı hu

kukiye ve mevaddı taziriye için mabettatbik olacak 
kavanin vaz ve tanzim olunmadığı cihetle hükkâm 
rey ve hükmünde kanaat ve malumatı şahsiyeîeri da
iresinde hükümderler idi. Ahkâmı sadırayı fesih ve 
tadil edecek telekkiyatı hazıranuz dairesinde bir ma
fevk mahkemesi teşkil edilmemişti. Belki buna lüzum 
da yoktu. Filhakika Sultan Süleyman Kanunî zama
nında devrei tekemmülünü itrâk eden Medrese Teş
kilâtının yetiştirdiği kudret ve selâyiheyeti ilmiyeyi 
haiz hâkimler tarafından ita edilen hükümlerin ahkâ
mı şeriyeye derecei isabeti hasebiyle mafevk merci
lerin ihdası için - O asrın zihniyetince - bir saiki ha
kiki de mevcut değildi. Fakat müteaddit senelerin 
mahsulü mesaîsi olarak elde edilen ve bihakkın eh
liyeti kazaiyenin silsile! meziyeti mahiyetinde olan 
unvanların sonraları ehliyeti ilmiye nazara ahnmaya-
rak birer payei mücerret şeklinde tefvizi, medaris teş
kilâtından matlup ve muntazır olan netayici ihlâl 
ettiği gibi kudredi kazaiyeyi haiz olmayan kimselerin 
de hâkimlik sınıfına duhulüne ıııesağ vermiş ve «iç
tihat ile içtihat nakz olunmaz» kaidesinin sütrei sı-
yanetine iltica eden kararlar fesih ve nakza maruz 
kalmaksızın tenfiz ve icra edilmekte bulunmuştu. 

işte asırdan asra devir ve intikal eden ilcaat ve 
ihtiyacatın bir araya toplanmasiyle bizzarure husule 
gelen inkılabı iştimaî ve siyasî Gülhane Hattı Hüma
yununun neşrine ve teşkilâtı kazaiye ve idariyemizin 
yeni ve daha mazbut esasata ibtinaen tanzimine saik 
oldu. 

Bidayeti" tanzimatta devletçe görülen lüzuma bi
naen münhasiren muamelatı ticariyeden mütevellit 
ihtilafatı hal ve fasletmek üzere İstanbul'da bir Ti
caret Meclisi teşkil edildiği gibi 1284 tarihinde Di-
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I vanı ahkâmı Adliye tesis ve 1288 tarihinde işbu di
vana merbut olmak üzere mahakimi nizamiye teşki-

I lâtı icra edilmiş ve devaîi seriye mehakimi şeriyede, 
deavîi nizamiye de mahakimi nizamiyede rüyet olu-

I nur denilmiş isede işbu davaların mahiyetleri ve ne
vileri katî ve vazıh bir surette tayin edilmeksizin ma-

I hakimi nizamiye Adliye Nazaretine, mahakimi seri-
I yede makamı üftaya raptedilmişti. 

Bu hal aynı mesailin faslı halli hususunda her 
I iki mahkemeye de müracaat imkânını nezetmediği ci-
I hetle pek mühim bir membaı ihtilâf husule getirmiş

ti. Her ne kadar 1925, 1303 ve 1330 senelerinde tef-
I riki vazaif nizamnameleri neşredilerek mahaziri meb-

husenin refi için sarfı mesaî edilmiş isede hukuk esa-
I siyenln mahiyeti nazariyeye haiz bir kayidesi olmak-

dan ziyade asırların hâdisatı tatbikiye ile de teyit ve 
I taknin ettiği hakayık cümlesinden olan ve bir vazi-
I fenin iki müstakil uzvu hükümet arasında taksimine 
I gayrı müsait bulunan kaidei katiye hükümetin her 

türlü azmine rağmen yine tesirini göstermekten halî 
kalmamış ve bu edvarı kalilede bu yüzden tehaddüs 
ve tekasüf eden müşkilât ancak her iki kuvvei kaza-

I iyenin sademat salâhiyetine maruz kalan efradı mil
letin pek elim hissiyatiyle kabili ifade bir hale gel
miştir. İşbu vaziyet saltanatı meşruta hükümeti 1 Ni
san sene 1333 tarihinde neşrolunan tevhidi kaza ka
nununun tanzime mecbur etmiştir. Bütün bunlara 

I rağmen saltanatı ferdiyenin tahtı hükmünde bulunan 
ve hukuku milleti hükümdar tarafından lütfen bahş 
ve ihsan olunmuş bir atıfattelakki eyleyen bir zihni
yeti Iıâkimenin milletin hakiki ihtiyaçlarına tekabül 
eden semereler vermesine imkân bırakamazdı. Filha
kika 1293 tarihinde Mithat Paşa merhumun tazyi-
kiyle neşir ve ilân olunan kanunu esasî hükkâmın 
müstakil ve layenazil olduğu esaslarını kabul etmiş 
ise de bu yalnız devletin muhalledatı Tesmiyesinde 
bir kemmiyet ifade etmekten başka hi çbir manayı 
harz olamamıştır. 

Vakiî zaman zaman umuru adliyeyi tahtı idaresi
ne alan Adliye Nazır veya Vekilleri memleketin bu 
sahadaki ihtiyacını teslim ve takdir ederek hükkâmm 
istiklâline son derece hörmet etmişlerdir. Fakat şu-

I rasını da teslim etmeliyiz ki bu müstesna vaziyetler o 
kabil zevatın şahsiyetleriyle kabil olmuş ve herhangi 

I bir tebettül bu teminatın idamesine imkân bırakma
mıştır. Çünkü hükkâmın intihab ve terfii hususunda 

I hâkim olan bir kanun değil belki şahısların telakki-
I yatı idi. Bu sistemin neticei elimesi malum olduğun

dan sakatlığını isbat külfeti hiç kimseye teveccüh 
I edemez. 



Açık ve sarih söylemek lâzım gelirse müstesna 
fıtratları, bir tarafa bırakırsak hükkâmın bu şerait 
dairesinde istiklâli fikrîsini halka itminan verecek bir 
şekilde muhafaza etmesine imkân yoktur. Çünkü 
mevki ve mukadderatından emin olmamak tehlikesi 
bütün harekatına hâkimdir ve dünyada hiç bir hükü
met yoktur ki istiklâle mahakim umdesinin kabiliye
ti tatbikiyesini hükkâmımn müstesna fıtratlarından 
iktibas etmiş olsun. 

Cumhuriyet devrinin bu husustaki icraatı : 
Hâkimiyeti sahibi hakikisine tevdi eden şu devri 

Cumhuriyet, Meşrutiyetin on beş senelik mesaîsine 
rağmen teşkilâtı kazaiyemizi asri bir halde bulama
mıştır. Hâkimiyeti milliye düsturunun devletin şua 
batı muhtelif esinde imkânı tecellisini temin için 1340 
senesi Nisanının sekizinci günü edvarı saltanatın mi
rası elîmi olan bu tezebzübe nihayet verilmiş ve ma-
hakimi şerriyenin ilgası Meclisi Âlilerinin neşrettiği 
bir kanunla tespit edilmiştir, tşte Cumhuriyetimizin 
asrî prensipleri üzerinde adliyenin seyri tekâmülünü 
gaye ittihaz eden vekiliniz memlekette her türlü te
sir ve nüfuzdan azade bir kuvvei adliyenin tesisini 
umdei devlet olarak kabul etmiş ve bu gayenin hu
sulüne hadim olmak üzere de hükkâm kanununu 
Meclisi Âlinizin nazarı tasvibine arz etmiştir ki bu
nunla ilk merhalei taali temin edilmiş oluyor. 

Filhakika netayici müessifesi tafsilâtı salife ile te
zahür eden telekkiyah şahsiyenin intihab ve terfii 
hükkâmda amil olması devamına mesağ olmayan sa
kim bir usul olduğuna şüphe yoktur. Çünkü adalet 
gibi mühim ve en esaslı bir vazifei devletin ifasına 
memur olan hükkâmın hal ve istikballeri bir şahsın 
keyfine tabi oldukça adaletin bitaraflığından bihak
kın şüphe edilebilir. Binaenaleyh kuvvetini muhterem 
milletin mümessillerinden alan bu kanunla hükkâmın 
teyidi mevkileri zarurî görülmüş ve saltanat devirle
rinde olduğu gibi efradı milletin na kabili tasvir fe-
dakârhklariyle babı refahı açılmış olan Cumhuriyet 
devrinde dahi hükkâmın fertlerin tehakkümünden is» 
tihlası tahtı vücubta bulunmuştur. 

MUKADDEME 
MEVADDI KANUNÎYE 

Meratibi Hükkâm 
Madde 1. — Hükkâm iki mertebedir : Birincisi 

bilfiil icrayı kazaya memur hükkâm ve İcra Reisle
riyle hâkimlik sıfatını haiz muavinlerinden ve bilcüm
le Müddei Umumi ve Muavinlerinden ibarettir. Ad
liye Müfettişleriyle Vekâlet Heyeti Teftişiye Reisi ve 
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Umuru Hukukiye ve Cezaiye ve Zatiye Müdürleri 
bu sınıf dahilinde itibar olunur. 

İkincisi : Mahkemei Temyiz hükkâm ve Müddei 
Umumisinden ibarettir. Vekâlet Müsteşarlığı bu kıs
ma dahildir. 

BİRlNCÎ FASIL 
Sınıfı hükkâma duhul ve istihdam şeraiti derecat ve 

maaşatı hükkâm Duhul ve İstihdam Şeraiti 
Madde 2. — Sınıfı hükkâma dahil olabilmek 

için : 
1. Türkiye Cumhuriyeti tebeasından olmak, 
2. Yirmi iki yaşım ikmal etmiş bulunmak, 
3. Mükellefiyeti askerîye kanunu mucibince hiz

meti askeriyesini ikmal etmiş veya askerliğe elverişli 
olmadığı tahakkuk etmiş bulunmak, 

4. llel ve emrazı sariyeden salim bulunmak ve 
vazifeyi ifaya mani maluliyeti bulunmamak, 

5. Mehakimi adliyeden sudur etmiş bir ilâmı 
katiye müsteniden cinayet veya muhilli namus ve 
haysiyet bir cünhadan veyahut vazifei memuriyetini 
sui istimalden dolayı hapis ile mahkûm ve sui hal 
ile müştehir olmamak, 

6. Türkiye Darülfünunu Hukuk Fakültesinden 
mezun olmak veyahut ecnebi bir Hukuk Fakültesin
den mezuniyet rüüsünü haiz olupda Hukuk Fakülte
si programlarına nazaran noksan kalan derslerden bi-
ümtihan ehliyetini müsbit tasdikname istihsal eyle
miş bulunmak, 

7. Bir sene müddetle tatbikat görmüş olmak 
şarttır. 

Derecatı Hükkâm 
Madde 3. — Birinci mertebe hâkimleri bervechi-

lâti derecata münkasemdir : 
1. Dördüncü sınıf müstantiklik, üçüncü sınıf 

Müddei Umumî Muavinliği, Aza mülâzımlığı, Nahi
ye Hâkimliği, ikinci sınıf Hâkim Muavinliği, 

2. Üçüncü sınıf müstantiklik, sıfatı kazaiyeyi 
haiz üçüncü sınıf İcra Muavinleri, ikinci sınıf Müd
dei Umumi Muavinliği ve üçüncü sınıf Cinayet Müd
dei Umumî Muavinliği ve Aza Mülâzımlığı, Üçüncü 
sınıf Mahkeme Azahğı, birinci sınıf Hâkim Muavin
liği, üçüncü sınıf Sulh Hâkimliği, 

3. İkinci sınıf müstantiklik, sıfatı kazaiyeyi haiz 
ikinci sınıf İcra Muavinleri, üçüncü sınıf İcra Reis
leri, İkinci sınıf Cinayet Müddei Umumiliği Baş Mu
avinliği, Cinayet Müddei Umumi Muavinliği, Üçün
cü sınıf Mahkemei Asliye Müddei Umumiliği ve Hâ
kimliği, İkinci sınıf Mahkemei Asliye Aza ve Sulh 
Hâkimliği, Birinci sınıf Mahkemei Asliye Müddei 



Umumili Baş Muavinliği, Dördüncü sınıf Adliye 
Müfettişliği, 

4. Birinci sınıf müstantiklik, sıfatı kazaiyeyi haiz 
Birinci sınıf İcra Muavinliği, İkinci sınıf İcra Reis
leri, Birinci sınıf Cinayet Müddei Umumiliği Baş 
Muavinliği, Birinci sınıf Mahkemei Asliye Azahğı» 
Temyiz Baş Müddei Umumi Muavinlikleri, Birinci 
sınıf Sulh Hâkimliği, Cinayet Mahkemesi Azahğı, 
İkinci sınıf Mahkemei Asliye Müddei Umumiliği ve 
Riyaseti, Üçüncü sınıf Adliye Müfettişliği, 

5. Mahkemei Temyiz Başmüddei Umumiliği bi
rinci sınıf Muavinliği, Birinci sınıf Cinayet Mahke
mesi Azahğı, İkinci sınıf' Cinayet Müddei Umumiliği 
Riyaseti, Birinci Sınıf Mahkemei Asliye Riyaseti sa
niyesi ve Müddei Umumiliği, İkinci sınıf Adliye Mü
fettişliği, 

6. Birinci sınıf Cinayet Müddei Umumiliği, Baş 
Müddei Umumi Baş Muavinliği, Birinci sınıf Mah
kemei Asliye Riyaseti Ulası, Birinci sınıf Cinayet Ri
yaseti, Birinci sınıf Adliye Müfettişliği, birinci mad
dede muharrer vekâlet birinci sınıf -müdüriyetleri, 
Heyeti Tef tişiye riyaseti. 

Derecatı ânifede muharrer sımuf, mehaklm mua
melâtının kesret ve tenevvuu ve ehemmiyeti mevkli-
yesi itibariyle Adliye Vekâletince tefrik ve tayin olu
nur. 

Madde 4. — İkinci mertebe hâkimleri derecatı 
âtiyeye münkasemdir : 

1. Temyiz azahğı, Vekâlet müsteşarlığı, 
2. Temyiz Reisi sanilikleri, Temyiz Baş Müd

dei Umumiliği, 
3. Temyiz Riyaseti Ulası. 

Bazı Manatık Tahsisata 
Madde 6. — Adliye Vekâletince tahîit edilecek 

manatıkta icafeat ve ihtiyacatı mevkiiyeye göre hük-
kâma ayrıca ita olunacak tahsisat üçüncü maddede 
tespit edilmiş olan derccata müessir olamaz Şu ka
dar ki bu gibi manatıkta mesbuk müddeti hizmetle
rinin sürlüsü hükkâmm kidemlerinc zammolunur. 

Madde 7. — Sınıfı hükkâmdan müttehab vekâlet 
Umuru Hukukiye ve Umuru Cezaiye ve Umuru Za
tiye Muavinleriyle Mahkemei Temyiz Baş Mümeyiz-
lerinin işbu memuriyetlerde geçirecekleri müddet hâ-
kimlikdeki kitleme zammonulur. 

Madde 8. — Darülfünun Hukuk Fakültesinden 
menzun oiupda ayrıca bir ecnebi Hukuk Fakültesin
den dahi mezuniyet rııusu istihsal etmiş olanlar birin
ci mertebenin üçüncü derecesinde bir vazifeye tayin 
olunurlar. 
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Darülfünun Hukuk Fakültesinden mezun oiupda 
hâkimlik sınıfında laekâl iki sene bulunduktan sonra 
bir ecnebî Hukuk Fakültesinde ikmali tahsil etmiş 
olanlar evvelce bulundukları derecenin iki derece fev-
kinda bir hâkimliğe terfi hakkını ihraz ederler. Ka
nunen lâzım gelen şeraiti ihraz ile meslekî manama-
ta intisap edenlerin bu meslekte bilfiil geçirdikleri 
müddetin nısfı hâkimlik sınıfındaki kıdeme zammo
lunur ve o kkleme nazaran istihkak kesbettikleri bi
rinci mertebeye dahil derecattan birine tayin hakkını 
haiz olurlar. 

İKİNCİ FASIL 

Hükkâmın intihab ve terfi ve taltif ve tahvilleri 
encümeni intihab 

Madde 9. — Hükkâmm işbu kanun ahkâmına tev
fikan intihab ve terfi ve tahvil ve ledelhacc işten el 
çektlriEmeleri ve takdir ve haklarında muamelei inzi
batiye tayini hususatı encümeni intihab karariyle ic
ra oîiîRur. 

Encümeni intihab Mahkemei Temyiz rücsasından 
bir'cKci talsih riyasetinde olmak üzere vekâlet Miiste-
şariyle üç Teniyiz Azasından ve Heyeti Teftişiye re
isiyle Umuru Hukukiye veya Cezaiye ve Umuru Za
tiye müdürlerinden teşekkül eder. Encümen Reisiyle 
Heyeti Temyiziyeye mensup azalar her altı ayda bîr 
Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesince intihab olu
nur. Reisin mazereti halinde Müsteşar Vekâlet eder. 
Tesavii Âra vukuunda hakkı tercih Adliye Vekiline 
aittir. 

îittihaz olunan mukarrerat Adliye Vekili tarafın
dan lededtasvip tasdiki âliye arz edilir. Mukarreratm 
vekil tarafından reddi esbabı mucibe beyanına mü
tevakkıf olup bu surette keyfiyet encümence bîr ke
re daha tetkik ve müzakere olunarak mukarreratı sa
bıka tadil veya esbabı mucibe serdiyle ibka olunur 
ve bu takdirde mukarreratı vakıa, katidir. Şu kadar 
ki kararı intihaba mütedair olup da vekilin esbabı 
mucibe serdiyle reddi üzerine encümeni intibahça 
kararı sabıkta ekseriyetle İsrar edildiği surette vekilin 
ikinci bir namzedin intihabını encümenden talebe se-
lâhayeti vardır. Bu halde yine esbabı mucibi serdiy
le karar vekil tarafından reddolumır ve encümeni in
tihab kararı müttehazda mütlef ikan veya ekseriyet
le israr ederse işbu intihab katî addolunur. 

Terfii Hükkânı 
Madde 10. — Hükkâmm bir dereceden diğerine 

i terfii o derecede laekal üç sene hizmet etmiş olması 
j ve maddei âtiyedeki şeraitin tahakkuk eylemesiyle 



mümkündür. Şu kadar ki liyakatta tesavi halinde ki-
dem esası tercih olunur. 

Madde 11. — Terfi şartlarının tahakkukunu te
min için : Evvelâ; levayıkı teftişiye ile sîret yaralı
larında şayanı takdir ve terfi görülen hokkam ve 
memurinin esamisini mübeyyin Heyeti Teftişiye Ri-
yasetince her üç ayda bir defter tanzim olunur. 

Saniyen; ehliyeti ilmiyenin tevsiki maksadiyle bi
ri hükkâma ait olmak üzere Mahkemei Temyizin her 
dairesinde ve diğeri Müddei Umumilere müteallik 
olarak Baş Müddei Umumilikte birer defter tutulur. 

işbu defterlere hükkâmın ilta eyledikleri mukar-
rerat ile Müddei Umumilerin tanzim ettikleri levayik-
tan isabeti ilmiyeleri itibariyle müntaz ve nazarı dik
kati calip olanlarla sarahati kanuniyeye münafi ve 
hatası fahiş bulunanlar heyetin tensibiyle kaydolu
nur. 

Salisen; Umuru Zatiye Müdüriyetince : 

A) Hükkâm ve memurinin kıdemi, 
B) Rüesa ve Müddei Umumiler canibinden gön

derilen tezkiye varakaları, 
C) Encümeni İntihabca hükkâm ve memurin 

hakkında ittihaz olunan mukarrerat esas tutularak 
bir kıdem defteri tanzim olunur. 

Her üç ayda bir vekâlete teveH kılınan işbu def
terler vekâlet canibinden Mahkemei Temyiz Heyeti 
Umumisinden müntahab iki aza ile Heyeti Teftişiye 
Reisi ve Umuru Zatiye Müdüründen mürekkep tef
rik encümenine havale oüunur. Encümeni tefrikçe iş
bu defatir ve indelhace sicil kuyudatı esas ittihaz edi
lerek hükkâm ve memurinin idare kabiliyeti ve ihti
sası ve derece ve sınıf itibariyle kıdem ve ehliyetleri
ne göre terfi defteri tanzim olunur. Bu-defter hari
cinde terfi icrası caiz değildir. Ancak haki» terfiden 
mahrum kaldıklarından bahisle vekâlette müracaatta 
bulunanların bu babdaki istidaları lieciüttetkik inti
hab Encümenine tevdi ve icra kılınacak tetkikat ne
ticesinde müracaatı vakıa muhik görüldüğü takdirde 
terfi defteri encümen kararı dairesinde tasdik olu
nur. 

Madde 12. — Vazaifi mevdualarım muvaffakati-
yetle ifa eyledikleri tahakkuk eden ve kanunen mu
ayyen kidem müddetini ikmal eyledikleri anlaşılan 
hükkâmın unvan ve mahallî memuriyetleri tebdil 
edilmeksizin mafevk dereceye muhassas maaş veril
mek suretiyle terfileri caizdir. 

Madde 13. — Vekâlet müsteşarı ve Umuru Hu
kukiye ve Cezaiye ve Zatiye Müdürlerinin sınıfı hük-
kâmdan itihabı meşruttur. Müsteşar birinci mertebe 
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hükkâmının altıncı ve müdiran laekal beşinci dere
cesinden intihab olunup usulü terfi ve tahvilleri işbu 
kahun ahkâmına tabidir. 

Madde 14. — Mahkemei Temyize aza intihab 
olunabilmek için üçüncü maddede muharrer dereca-
tın altıncısında laekal üç sene hizmeti mesbuk olmak 
şartiyle on sene hâkimlikte bulunmak ve terfi levha
sına ismi geçmiş olmak şarttır. 

Madde 15. — İkinci maddede münderiç şeraiti 
haiz olup da yirmi sene bilfiil icrayı mahamat eden
ler veya on sene Darülfünun Hukuk Fakültesi Mü
derrisliğinde bulunanlar veya bu iki vazifede mesbuk 
hizmetleri itibariyle mütteti muayyeneyi ikmal eden* 
îerden metaneti ahlakiye ile müştehir ve ulumu hu-
kukiyede iktisası tanıma malik olanlar iki sene hâ
kimlikte bulunmak şartiyle Mahkemei Temyize aza 
intihab olunabilirler. 

Madde 16. — Mahkemei Temyiz azahğmda inhi-
lal vukuunda Adliye Vekili tarafından şeraiti kariu-
niyeyi haiz olarak irae olunan altı zatın esamisi tez-
kerei mahsusa ile Mahkemei Temyiz Riyaseti Ûlaşı-
na bildirilir. 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli Baş Müddei Umu
minin huzuriyle heyeti umumiyeyi teşkil ederek zar
fı muvacehei heyette küşad ve kıraat eder. Badehu 
irae olunan namzetler hakkında hafi olarak âra top
landıktan sonra tasnif ve en ziyade reyi kazanan üç 
namzet tespit olunarak aynı celsede bir mazbata ile 
Adliye Vekâletine bir teskerei mahsusa ile bildirilir. 
Adliye Vekili bu namzetlerden birini tercihle azalığa 
arz eyler. 

Madde 17. — Mahkemei Temyiz Reisi sanileri 
Baş Müddei Umumî dahil olduğu halde heyeti umu-
miyenin iştimaiyle şeraiti anife dairesinde icra kılı
nacak intihabta içlerinden en ziyade rey kazanan üç 
namzetten biri Adliye Vekili tarafından intihab olu
nur. Mahkemei Temyiz Baş Müddei Umumisi ikin
ci mertebeye dahil hükkâm meyanında olmak üzere 
doğrudan doğruya Adliye Vekili tarafından intihab 
olunur. 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli Temyiz Reisi sa-
nileriyle Baş Müddei Umumî arasından Adliye Ve
kili tarafından intihab olunur. 

Madde 18. — Hükkân sınıfına mensup olanların 
tahvili memuriyetleri muvafakatlarına mütevafkıftır. 
Ancak bulunduğu mahkeme hâkimlerinden biriyle 
veya merakizi mühimme müstesna olmak üzere da-
irei kazasında icrayı mahamat veya vekâlet eden bir 
ınahanıı veya dava vekili ile ikinci dereceye kadar 
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karabet ve sıhriyeti olduğu veyahut deruhte ettiği va
zifenin hüsnü ifasına ademi kifayeti anlaşıldığı ve
yahut bir mahalde devamı memuriyeti kuvvei adliye
nin nüfus ve itibarını veya memleketin ümnü süku
nunu muhil bulunduğu vesaike müsteniden tahakkuk 
eylediği takdirde rızalarına bakılmaksızın encümeni 
intihab karariyle tahvilleri icra olunabilir. 

Madde 19. — Haklarında tahkikat icrasına veya 
tahtı muhakemeye alınmalarına mezuniyet verilen bi
rinci mertebeye mensup hükkâmın vazifelerinde de
vamı kuvvei adliyenin nüfus ve itibarım veyahut tah
kikatın selâmeti cereyanını muhil bulunduğu takdir
de neticeye intizar olunmayarak encümeni intihab 
karariyle vekâletçe muvakkaten işten el çektirilebi-
lir. 

Madde 20. — Maddei ânifeye tef ikan işten el 
çektirilenlere neticei tahkikat ve muhakemata kadar 
maaşlarının nısfı verilir. Hitamı tahkikatta tayini 
muameleye lüzum görülmediği veya tenzili derece 
veya hâkimlikten ıskattan gayrı bir cezayı inzibatî 
tatbikiyle intifa edildiği veya tahtı muhakemeye alın
masını mucip olan esbabın mahiyetine nazaran vazi
fesine iadesinde bir mahzur olmadığı encümeni inti-
habca tahtı karara alındığı veyahut neticei tahkikat 
ve muhakematta meni muhakemesine veya beraet 
veya ademî mesuliyetine karar verildiği halde vazi
felerine tekrar devam ettirilmekle beraber işten el 
çektirildikleri müddetçe mahrum kaldıkları maaşatın 
nısfı diğeri iade olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Muamelatı Takdiriye ve İnzibatiye 

Madde 21. — Muamelatı takdiriye takdirname 
itası ve zammı kıdemden ibarettir. Vazifesinde ik
dam ve ehliyeti ve muamelatında intizam ve muvaf
fakiyeti mütehakkik olanlara vekâletçe takdirname 
ita olunur. Her derecede iki takdirname alanların ki-
demlerine bulundukları derecede bir defaya mahsus 
olmak üzere encümeni intihab karariyle bir sene zam-
moluniır. 

Madde 22. — Mücazatı inzibatiye ihtar, tevbih, 
tenkisi kidem, tenzili derece, hâkimlikten iskat ceza
larıdır. 

İhtar : İka edilen fiil ve hareketin mucibi tenbih 
olduğunun hâkime tahriren tebliğidir. 

Tevbih : İka olunan fiil ve hareketin müstelzimi 
muahaze olduğunun hâkime tahriren tebliğidir. 

Tenkisi kıdem : Hâkimin ihraz eylediği kıdem 
müddetlerinden hakkı tekaüde müessir olmamak üze

re altı aydan bir seneye kadar tenzilât icra olunma-
sıdır. 

Tenzili derece : Hakimin maaş itibariyle bir dere
ce madununa naklidir. 

Hakimlikten Iskat : Hakimin silki hakimiyetten 
sureti katîyede ihracıdır. 

Madde 23. — İfayı vazifede bilâ sebep teehhür 
muamelât veya devamda ademî intizam ve tekayyüt 
ve ashabı masalihe dürüştane muamele gibi ahval 
bir zararı müeddi olmadığı takdirde ihtarı müstelzim
dir. Üç sene zarfında iki defa ihtara duçar olduktan 
sonra üçüncü defa olarak ihtarı müstelzim bir hare
kette bulunmak ve ihtarı cezasına duçar olduktan 
sonra aynı mahiyetteki hatayı tekrar eylemek veya 
işrete vesair menhiyata münhemik olmak ve Mec
lisi Mahkemede mehabeti ihlâl edecek ahvalde cüret 
ve âdabı hakimiyete münafi harekata tasatti ve cere
yanı müzakereyi veya hasbel vazife mahrem tutulma
sı icap eden mevaddı ifşa etmek ve siyasî nümayişle
re iştirak veya siyasî cemiyetlerde fiilen bir vazife 
deruhte eylemek gibi efal tevbihi müstelzimdir. 

İki sene zarfında iki defa tevbih cezasına duçar 
olduktan sonra yine mucibi tevbih bir harekette bu
lunmak veya tevbih cezasına duçar olduktan sonra 
ve aynı mahiyetteki fiilî tekrar eylemek ve bir gûna 
kasta makrun olmasa dahi sureti halli zahir veya irae 
edilmiş olan mesailde mükerreren ahkâmı sarihai 
kanuniyeye muhalif karar ittihaz veya muamele icra 
etmek gibi efal tenkisi kidemi muciptir. 

Vazifesinde aczi veya idaresizliği delâil ve esbabı 
maddiyeye müstenit vesaikle tahakkuk etmek ve bir 
derece tenkizi kıdem cezasına duçar olduktan sonra 
yine tenkizi kıdemi mucip bir fiil ve harekette bu
lunmak tenzili dereceyi müstelzimdir. İki defa ten
zili dereceye duçar olduğu halde üçüncü defa yine 
işbu cezayı müstelzim bir harekette bulunmak ve kas
ten ahkâmı sarihai kanuniyeye mugayir karar ittihaz 
ve muamele icra eylediği hükmen sabit olmak ve 
itibar ve haysiyetini bilkülliye muhil ve kuvvei adli
ye hakkında hörmet ve itimadı umumiyi salip bir fiil 
harekette bulunduğu tahakkuk eylemek veyahut bir 
cinayet veya muhilli şeref ve haysiyet bir cünhadan 
dolayı hapis cezasıyle mahkûm olmak hakimlikten 
iskatı muciptir. 

Madde 24. — İhtar cezası dairei aidesinin mü-
talâasıyle Adliye Vekili tarafından icra olunur. Ih-

, (ardan maada muamelâtı inzibatiyenin tayini encü
meni intihaba aittir. 
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Mevaddı Muvakkate 
Madde 25. — Mektebi kuzzattan mezuniyet rüü-

sünü istihsal edip de ikinci maddede muharrer şeraiti 
saireyi haiz olanlar Darülfünun Hukuk Fakültesinden 
mezun bulunanların haiz oldukları hukuka maliktir
ler. 

Madde 26. — Adliye Meslek Mektebinden neşet 
ve ikinci dereceye kadar terfi eden müstantıklardan 
üçüncü dereceye geçmek için terfi levhasında ismi 
ithal edilenler Hukuk Fakültesinde tetris olunan ders
lerden imtihan vererek isbatı ehliyet ettikleri takdir
de hakimlik sınıfının derecatı sairesine tayin oluna
bilirler. 

Meslek mektebinden neşet etmemiş olan müstan-
tıklar dahi bu usule tabidir. 

Madde 27. — Mahkemei Temyiz merkezi hükü
metten ayrı bir mahalde bulunduğu müddetçe doku
zuncu maddede muharrer salâhiyeti haiz olmak üze
re intihab Encümeni Müsteşarın tahtı riyasetinde He
yeti Teftişiye Reisi ve Umuru Hukukiye ve Cezaiye 
ve Zatiye Müdürlerinden terekküp eder. 

Madde 28. — Maddei sabıka mucibince teşekkül 
eden encümeni intihabın tevbihden maada mücazatı 
inzibatiyeye müteallik mukarreratına alâkadaranı 
tarafından vuku bulacak itirazat Mahkemei Temyiz 
rüesası ile Baş Müddeiumumiden mürekkep bir he
yeti mahsusai temyiziye tarafından tetkik olunur. Bu 
heyetin vereceği karar katidir. 

Madde 29. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
merîdir. 

Madde 30. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye Veikili memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai Adliye Vekili 
Milliye Vekili Mahmut Esat 

Ali Fethi 
Bahriye Vekili Dahiliyle Vekili 

İhsan Cemil 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Şükrü Kaya Mustafa Abdülhalik 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Saraçoğlu Şükrü Feyzi 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mashar 

Esbabı Mucibesi 
Lâyihai kanuniyenin birinci maddesi hüklkâmı iki 

mertebeye ayırmıştır. Filhakika hadisat ile doğrudan 

doğruya temas ederek mevzuatı kanuniyeye nazaran 
o hadiseye verilecek şekli halli tespit eden hükkâm 
mevcut olduğu gibi memlekeJlte ihtiyacı atliyi ve me
v l id i kaiHiniyejvin hikmet ve sebebi vazını takdir 
ederek mevaddı kanuniyeden münfehim olmak lâzım 
gelen menaiyi tespit ve suvefi tatbikiyesini irae eden 
hükkâm da mevcuttur. Malûm olduğu üzere fertler 
gibi taazzuu ve tekamül devirleri olaa kavanini tallbi-
kaî sahasıoıda vakıfane itinalar ve müşkilpesandane 
Ejyarilerde namzet oldukları kemale taıkrip veya 
bci\ edecek o'anlar meslekî hakimiyet mensuplarıdır. 
Zira hâkim sair memurini devlete »nispetle hadisatı 
Içihnaiycyi adeclen pek çok ve mahiyeüen pek kolay 
görmek, tamnüak hususunda mesleğimin miisaadatı 
müîidesine naildir. İşte birinci derecede hükkâmın 
mıshassalaı teükikaiı şu sure'lle mertebe! saniye hük-
kâmımn nazarı ıttı?aı>7ia arz olunur. Mertebei sani
yede^ addolunan Mahkemei Temyizin ise teşhis edî-
bn bu marazların müdavatına matuf her emelimi tat
min içinde elinde «iştiha'l» tesmiye edilen bir kudreti 
tîiahsusası vardır. İşte bu esibalbı mantıkıyıeye binaca1 

hükkâm iki mertebe olarak tefrik edilmiş ve birinci 
metfebe bilfiil icrayı kazaya memur hükikâm İcra Re
isleriyle sıfatı hâkimeyi haiz muavinlerden ve bilcüm
le Müddei Umumilerden ve ikinci mertebe ise Mah
keme! Temyiz hükkâm ve Müddeî Umumisinden iba
ret bulunmuştur. 

Balâdaki «bilfiil icrayı kazaya memur» kaydiyle 
müstaîîiıkiar, mahkeme azaları kasdedildiği gi!bv «bil
cümle Müddei Umum! Muavinlerinden» kaydiyle de 
gerek Mehakimi Asliye ve gerek Mahakimi Cinaiye 
Maddei Umumi ve Muavinleri ve Mahkemei Temyiz 
Müddei Umumi Muavinleri kastolunmuştur. 

Vekâletin vasıtai tetkik ve rüyeti olan Müfettiş
lere devairi merkeziye müdiranınıın birinci mer'îelbe 
dahilinde ve keza Adliye Müsteşarının ikinci mertebe 
m ayanında zikredilmesi bu zevatın mutlaka meslekî 
aküden müntahab kimselerden olması ve nükât ve 
tai'bükd'ı kanuniyeye vafkıf olmayanların ne murakabe 
m işleğine ve ne de idarei merkeziye amirleri meyanına 
dahil olunamamağını temin gayesine matuftur. 

Lâyihai kanuniyenin ikinci maddesi sınıfı hükkâ-
ma dahi! olabilmek için icap eden şeraiti tayin etmek
tedir. Fiihakka ba'âda biıhnüaıasebe arz edildiği ci
hetle sınıfı hükkâm meyanına ithal edileceklerin şa
yanı 3'imat ve namuskâr zevattan olması ne dereceye 
kadar lâzım ise kendisine mevdu vazifenin hüsnü ifa
sı içinde ehliyeti müsellemei ilmiyeyi haiz bulunması 
dahi o derece labüttür. 



Ehliyeti ilmiyenin tayini için lâyihai kanuniye iki 
esas kabul edilmiştir buralardan birisi hukuk tahsilini 
müspit şahadetname ve diğeri dahi şahadetname al
dıktan sonra bir sene miidddtfe malıakimi adliyede 
tatbikat görmektir. Filhakika müktesebaîı nazariye
nin tatbikat ile teeyyüt ve takviyesi bilhassa sınıfı 
hükkânna irjühap edenler için elzem olduğundan bu 
kaydın vazı zarurî görülmüş ve maddei kanunfycn&v 
fıkaraîı sairesi de maksadı marazu temin ve takviye 
için vaz olunmuştur. 

Lâyihai kanuniyenin üçüncü, dördüncü ve beşin
ci maddeleri hükkâmm derecatım ve işbu dereceler 
arasındaki farkı maaşatın bazı kuyud tahtında ne
den ibaret olduğunu gösteriyor. Hokkamın derecele
rinin iraesinden maksat her hakimin mevkilerinin ka
nunen tayini muayyen bir müddet zarfında ifayı va
zife ettikten sonra hangi dereceye terfi edeceklerinin 
tespiti olup şu suretle silsilei hükkâma dahil olan her 
zat sarfettiği mesai nispetinde âtisinden ümit var ola
cağı gibi telâkki ve terfihinin de ancak kendi sayı 
zatisine mütevakkıf bulunduğuna ve bu hususta hiç 
bir tesirin amil olamayacağına kanaati kâmile hâsıl 
ederek vazifei mevduasında müsterihane ibzalı mesai 
edecektir. 

Hükkâm ve sınıfı hükkâma dahil olanların tayini 
derecatında kıdem ve ehliyet esasları nazarı itibara 
alındığından derecat bu suretle tasnif edildiği gibi 
bununla bir dereceye aîettertip dahil olanların dere-
catı müteakibeye mensup hükkâmm tertip ve tüselsül 
itibariyle dununda bulundukları kastolunmuş ve her 
dereceye mensup hükkâmm maaşatı maddei kanuni-
yede tespit olunmuştur. 

Lâyihai kanuniyenin altıncı maddesi ile hükkâma 
maaşlarından başka ayrıca bir de tahsisat itası ve 
kıdem zammı esasları kabul edilmiştir. İşbu esasatın 
kabulünü icap ettiren ahval uzaklığı hasebiyle bazı 
mahallere hakimlerin rağbet etmemesi yüzünden mün-
halatm kapatılmasındaki müşkilâttır. İşbu manatıkın 
tahdidinde hakim olan esas uzaklığı ve bu gibi ma
hallere rağbet edecek hükkâmın bulunmaması ola
caktır. Bu sebepten manatıkı mezkûrenin metni mad
dede tespitine mahal görülememiş ve icabatı hale gö
re tayin ve tahdidi Adliye Vekâletinin cümlei salâ
hiyeti meyanma ithal olunmuştur. Şu kadar ki bu gi
bi mahallere gidecek hükkâma verilecek olan tahsi
sat kendilerinin derecelerine haizi tesir olamayaca
ğından bu husus da maddei kanuniyede tasrih edil
miştir. 
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Adliye Müsteşarı ile devairi merkeziye müdiram-
nın sınıfı hükkamdan alınması cereyanını bir kat 
daha temin için sınıfı hükkamdan alınan müdür mua
vinlerinin mezkûr muavinliklerde sepkeden hizmetle
rini hakimlik müddetlerine mahsubiyle kıdemlerine 
zammed'ilmesi esası muvafıkı nispet görülmüş ve lâ
yihai kanuniyenin yedinci maddesi işbu mülâhazatın 
mevludu bulunmuştur. 

Lâyihai kanuniyenin sekizinci maddesi eshebi hu
kuk fakültelerinden mezun olan zevatın dahil olabile-
leceklcri dereeaiı göstermektedir. Filhakika Türkiye 
Hukuk Fakültesinden mezun oldutan sonra bir ecne
bi Emkuk fakültesinden dahi mezuniyet rüüsü alanların 
hakimlik sınıfının ilk derecesine alınması mesaîi maş
rapalarının ademi takdiri gibi bir netice tevlit eder. 
üağhusus ki mahakimimizin muhailedatı içtihadiyesi 
meyanma asrı prensiplerin duhulünü şiar ittihaz eden 
hükümeti curnhuriyemiz bu hususta teşvikkâr bir va
ziyet itasına kendisini mecbur görmüştür. 

Lâyihai kanuniyenin ikinci faslı hükkâmm inti-
hab ve terfi ve taltif ve tahvilleri hakkındadır. Şim
diye kadar intihabı hükkâma dahil neşrolunan kava-
nin ve nizamat esasatı salimeyi iktiva etmemektedir. 

Filhakika elvan salifenin usulü intihabından bahis 
olan esbabı mucibe lâyihasında zîkredildiği üzere 
mukaddema bizde de kuzzatın intihabı derecatın en 
yüksek mevkiinde bulunan kazaskerlere verilmişti 
hükkâmm istiklâlinde en ziyade hörmetkâr olan bu 
sistem eîyevm düveli garbiyece de kabul ve tatbik 
edlîegeîmekte olduğundan kabulü zarurî ve intihabı 
hükkânı encümeninde Mahkemei Temyizden mün-
tehab bir heyetin bulunması muvafık görülmüştür. 
Çünkü keyfiyeti intihabın müstakillen heyeti hakime-
den mürekkep bir encümene verilmesinde hisabet 
olamayacağı gibi yalnız erkânı vekâletten mürekkep 
bir encümene tevdii de doğru olamazdı. Filhakika 
hükkâmm ahvali umumiye ve ahlâkı mesîekiyeleri 
hakkında vesait ve vesaiki muhtelife ile malumatı kâ-
miieye malik olan vekâlet erkânım intihab ile alâ
kadar etmemek bu noktai nazardan bir çok hataiyata 
sebebiyet vereceği gibi Mahkemei Temyiz hükkâmını 
dahi encümeni intihabta bulundurmamak hükkâmm 
seviye! ilmiye ve irfaniyeleri hakkında malumatı kâ
fiyeye sahip olmadan haklarında mukarreratı mü
himine ittihazım istilzam eder. 

Mülâhazatı salifeye binaen encümeni intihabta 
heyeti temyiziye mensubhıinden dört zat ile erkânı 
vekâletten kezalik dört zat bulundurulması münasip 
görülmüş ve şu kadar ki Umuru Cezaiye Müdürünün 
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mazereti halinde encümenin imkânı içtimaını temin 
için Umuru Hukukiye Müdürünün encümene iştiraki 
kabul ve bu sebebe mepni maddeye (veya hukukiye) 
kaydı ilâve edilmiştir. 

İşbu lâyihai kanuniye ile hükkâmın emri intiha
bını telekkiyatı şahsiyeden kurtarmak maksudu aslî 
olmasına binaen vekilin encümene yapılan intihabatı 
ancak esbabı mucibe beyanıyle iade edebilmesi esası 
kabul edilmiş ve fakat işbu esbabı mucibe üzerine 
encümenin keyfiyeti bir daha tetkik ile kararı sabı
kı ya tadil veya esbabı mucibe serdiyle ipka selâhi-
yeti maddede tasrih kılınmıştır. 

Ancak bir hadise hakkında tesavii ârâ vukubul-
duğu surette hakkı tercihin vekile aidiyeti faidei ame
liyeyi mucip görüldüğünden maddede kanuniyeye (te
savii ârâ vukuunda hakkı tercih Adliye Vekiline ait
tir) fıkrası ilâve edilmiştir. 

Hükkâmın terfii için evvelâ kıdem ve saniyen eh
liyeti meslekiye , esas ittihaz edilmiştir. Kıdem mese
lesi kuyudatı resmiye ile mütehakkik bir keyfiyet ol
duğundan bu hususta uzun uzadıya bastı mütalâaya 
lüzum görülmemiştir. Ancak hükâmın ehliyeti mes-
lekiyelerini anlamak için teçörübü sabıkanın hasıl 
ettiği netayice göre memleketimizde kabili tatbik 
esaslar vaz edilmiş ve lâyihanın on ve on birinci mad
deleri bu esasların tafsilinden ibaret bulunmuştur. 

Şu kadar ki herhangi bir hakimin ehliyeti mes-
lekiyesinin tayinini bir makamın takdirine bırakmak 
doğru olamayacağından evvelâ levahlyi teftişiyeye, 
saniyen Malıkemei Temyizin her hakim hakkındaki 
vesaike müstenit kanaati ilmiyesine, salisen rüesa ve 
müddeiumumiler canibinden gönderilen tezkiye va
rakalarına intibaen tespiti muvafık görülmüş ve bu 
yolda tertibi muktezi terfi ve telâkki levhasının tan
zimi de dört kişiden mürekkep bir tefrik encümenine 
havale edilmiştir, tşte bu derece şümullü ve teminatı 
haiz vesaik üzerine tertip edilen terfi levhası haricin
de terfi icrası caiz görülemediğinden lâyihai kanuni-
yenin on birinci maddesine bu gayeyi müemmen fı-
karat vaz edilmiştir. Şu kadar ki mezkûr levhaya is
mi geçmeyen ve şu surette hakkı terfiden mahrum 
edildiğine zahik olan her hakimin hakkı itirazını ka
bul etmek de labüt görüldüğünden alâkadaran tara
fından bu hususta vekâlete verilecek itiraznamelerin 
intihab encümenince nazarı dikkate alınması esası bil 
kabul itiraz muhik görüldüğü takdirde terfi ve terak
ki levhasmın intihab encümeni kararıyle tadili zarurî 
addolunmuştur. 

Mafevk derecede bir münhal makamın fıkdanı 
veya bir hakimin o memuriyetteki muvaffakiyetinden 
vekâletin temadi] istifadesini temin için memuriyetin
de ibkası veyahut vazifeslndeki ihtisası dolayısıyle 
infikâkinde mahzur tahakkuk etmesi gibi ahvalde 
bir hakimin imkânı terfii bulunmaması mesai ve liya
katinin sahibi aleyhine bîr tesir tevlit etmesini intaç 
etmektedir. 

İşte bu mahazire mani olmak ve hâkimlik sı
nıfına mensup olanlardan bilâ istisna kâffesinin ih
tisas ve faaliyetlerinden mütesaviyen istifadelerini te
min eylemek üzere vazaifi mcvdualarım muvaffaki
yetle ifa eden ve kanunen muayyen kıdem müddet
lerini ikmal eyleyen hükkâmın unvan ve mahallî me
muriyetleri tepdil edilmeksizin mafevk dereceye mu-
hassas maaşaün itası suretiyle terfileri caiz olduğu 
esası kabul ve lâyihai kanuniyenin on ikinci maddesi 
bu mülâhazatın neticesi olarak tespit edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin on üçüncü maddesi erkânı 
vekâletin hangi derecelerden intihab edilebileceğini 
göstermektedir. 

Adliye Müsteşarı ile Umuru Hukukiye ve Cezaiye 
ve Zatiye Müdürlerinin intihab encümenine dahil ve 
bu itibarla hükkâmın mukadderatı üzerinde ittihazı 
karara haizi seîâhiyet bulunmaları zevatı mumailey
himin meslekî hükkâmdan intihabım icap ettirdiği 
gibi vazaifi mevdualarımn hüsnü suretle ifası da ken
dilerinin derecatı mehakimde uzun müddet tatbikat 
görmelerine mütevekkif olduğuna şüphe yoktur. Fil
hakika kavanin ve nizamatı hukukiye ve ticariyeyi 
mütemadiyen tetetbu ederek fikri İslahatı takip ve bu 
hususta mütalaanameler tanzim ve masalihi hukukiye 
ve ticariyenin ciheü idariyesine müteallik müracaat
tan tetkik ile tayini icabatı Umuru Hukukiye Müdü
riyetinin cümle vazaifinden olduğu gibi kavanin ve 
müessesatı cezaiyemizin esbabı tekâmülünü ihzar ve 
memurini adliyeye müteallik şikâyat ve tahkikatı tet
kik Umuru Cezaiye Müdüriyetine ve hükkâmın ah
vali şahsiye ve meslekiyelerini yakından takip ve 
teşkil makakim kanununun icrayı ahkâmına müteal
lik esasatı tatbik ve bu hususa mütedair muamelâtı 
tetvir de Umuru Zadiye Müdiriyetine aittir. Vekâlet 
devairi merkeziyesinin müfredatı umurunu ve mua
melâtını umumî bir nazarla takip ile mütehalif cere
yanlara meydan vermemek de vazaifi saire meyanın-
da Adliye Müsteşarına mevdudur, izahatı maruzaya 
nazaran anasırı vekâleti teşkil eden işbu zevatın de
ruhte ettikleri vazaif mahiyetleri itibariyle rusuh ve 
ihtisası istilzam eder. Kaldı ki bu hususta teassüs 
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eden taamülât dahi bu merkezdedir. İşte ihtiyacın 
meviudu olan bu zaruret lâyihai kanuniyenin on üçün
cü maddesiyle tespit edilmiş bulunuyor. 

Lâyihai kanuniyenin on dördüncü ve on beşinci 
maddeleri ikinci mertebe hokkamın (Mahkemei Tem
yiz Azalarının) kimlerden intihab olunabileceğini gös
termektedir. Kavanini mevzuamn bilumum mahakim-
de hüsnü tatbiki ve kavaklı ilmiye dairesinde tefsiri 
Mahkemei Temyize ait olduğundan Adliyemizin en 
yüksek mahkemesine aza intihab edilirken bu nokatın 
lâyıkıyle tatbiki icap ederdi. Filhakika hakimlik sını
fına girebilmek için aranılan mektebi hukuk mezunu 
olmak ve bir seme müddetle stap yapmak gibi nazarî 
ve amelî malumatın Mahkemei Temyize namzet olan
larda fazlasıylc aramak bir zarureti mantıkiyedir. 
Binaenaleyh evvelâ laekal on sene müddetle hakimlik 
etmiş olmak saniyen terfi ve terakki levhasında ismi 
mezkûr bulunmak gibi şartlar birinci mertebe meya-
nında mevcut olan hükkâmdan ikinci mertebeye ge
çecekleri için vaz edildiği gabi nıahakim haricinde 
kalmakla beraber meslekleri itibariyle ailei adliye 
meyanmdan addi tabiî ve ikinci maddede müroderiç 
şeraiti haiz olan mahamı ve Darülfünun Hukuk Fa
kültesi Müderrislerinin müddeti hizmetlerine nazaran 
muktazi tecrübe malik oldukları lâyihai kanuniyede 
tasrih edilen şekilde anlaşıldığı takdirde bu mertebeye 
ithallerine mesağ verilmiş ve lâyihanın on dördüncü 
ve on beşinci maddeleri bu esasları ihtiva etmekte 
bulunmuştur. Vakıa on beşinci maddede mahamilerle 
müderrisler için mesleklerindeki kıdemlerinden maada 
iki senelik hakimlik şartı konmuş ise de bundan mak
sat bu kabil zevatın ihtisaslarına rağmen bu babdaki 
derecei kabiliyetlerini takdir olup evvelce hakimlikte 
ifayı hüsnü hizmet eden ve bilâhara müderrislik ve 
mahamat meslekine sülük eyleyen zevatın bu merte
beye İthalinde ayrıca iki sene müddetle hakimlik sı
nıfında istihdamlarına lüzum görülmemiştir. îşte bu
nun için lâyihanın on beşinci maddesi sureti mutla-
kada «İki sene hakimlikte bulunmak şartıyle» kaydı
nı muhtevidir. 

Lâyihai kanuniyenin on altıncı ve on yedinci 
maddeleri Mahkemei Temyiz Azaları ile rüesasmın 
ve Başmüddei Umumi ile Mahkemei Temyiz Reisi 
evvelinin şekli intihabına ait olup hükkâmın azamî 
teminatı haiz olması esasına müstenit olan esbabı 
mucibesi maddelerin mündereeatmdan müntehim ola
cağı cihetle fazla izahat itasına lüzum görülmemiş
tir. 

On sekizinci madde hükkâmın tahvili memuri
yetlerine mütedairdir. Lâyihai kanuniyenin intihap 

ve terfii hükkânıda vaz etmiş olduğu bütün temi
nata rağmen keyfiyeti tahvilin serbest bırakılması 
bütün ha teminatın hükümsüzlüğünü intaç edeceği 
aşikârdır. Çünkü bir hâkimin tahvili memuriyeti 
sureti mutlakaıda tecviz olunduğu takdirde o hâki
min istiklâli fikrîsini muhafaza edebilmesine imkân 
kalmaz. İşle bu esbaba binaen lâyihai kanuniyenin 
on sekizinci maddesinde hükkâm sınıfına mensup 
olanların tahvili merauriyetüeri muvafakatlarına mü
tevakkıftır. Denilmiştir. Ancak bu kaideyi sureti 
mutlakada tatbik etmekte bazı mahazir olduğu da 
bedihîdir. Mahallî memuriyetindeki işlerin kesret 
ve tenevvuıına nazaran orada ifayı vazife edemeye
ceği ve fakat işleri daha basit olan diğer bir mahal
de muvaffakiyet gösterebileceği tahakkuk eden bir 
hâkimin yerinde bırakılması maşlaha ten rehini ce
vaz oîaınıyacağı gibi bir hâkimin bir mahalde devamı 
memuriyeti kuvvei adliyenin nüfus ve itibarını veya 
memleketin ün? nü sükûnunu muhil bulunduğu vesai-
ka müsdenklen tahakkuk ettiği takdirde dahi mü
cerret tahvilin rıza olması prensibine istinaden o hâ
kimin aynı mahalde tutmak halkın adliyeye emniye
tini seîp edecektir. Bundan maada bulunduğu mah
kemenin hâkimlerinden veya dairei kazasında icrayı 
mahamat edenlerden biriyle ikinci dereceye kadar 
bir hâkimin karabet ve sıhriyeti olması keza halkın 
hâkimlerin bitaraflığından şüphe etmesine meydan 
vereceği cihetle o hâkimin mevkiinde ipkası doğru 
olamaz. İşte bütün bu esbaba binaen bu kabil zeva
tın istihsali rızalarına hacet kalmaksızın encümeni in
tihap karariyte mahallî âhare tahvilleri zarurî görül
müştür. Şu katlar ki nüfusun tekasüfü ve muamelâ
tın tenevvuu itibariyle birkaç mahkemenin teşkil edil
diği merakizi mıühimmede hâkimin maham ilerden bi
riyle karaibeti bulunması tahviline esas olamıyacağın-
dan bu husus «veya merakizi mühimine müstesna 
olmak üzere» kaydiyîe temin edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin on dokuzuncu maddesi bi
rinci mertebedeki hükkâmın işten el çektirilmesine 
dairdir. Bu keyfiyet gerçi kemali istiklâl ile ifayı 
vazife etmesi icap eden hükkâmın hukuku müemme-
nelerini tahdit ettiği zannını tevlit edebilirse de tecellii 
adaletin lâzımı gayri müfarıkı olan kaidei bitarafiyi 
de ihlâl edecek her hangi bir tarzı hareketin devamı
na da mesağ gösterilmesi mukteziyatı adaletle kabili 
telif olamaz. Nasıl ki kuvvei idarenin baziçei tahak
kümü olan hükkâm ile mütekâmil bir adliye tesisi 
mümkün değildir. İstiklâlini adaletin tecelliyatından 
mâada hususata sarf eden bir heyeti hâkimenin ha
rekâtı keyfiyesine cevaz vermek de teessüsü adalete 



bir mani teşkil eder. Şurası unutulmamak lâzım ge-
îirki hâkim de nihayet bir insandır ve icabatı beşe-
riyeden olarak bazı hatayat irtikâp edebilir. Bu gi
bi ahval karşısında o hâkimin idareten azletmek 
esasım kabul etmiyoruz. Çünkü bu ha] hükkâm ka
nununun ruhuna mıünafidir. Hâkim hiç bir zaman 
azlediîemez. Fakat hatanın hakikaten icra edilip 
edilmediğini ve denece! ehemmiyetine göre kasta mak-
run bulunup bulunmadığını anlamak da Adliye Ve
kâletine teveccüh eden bir vazifedir. Binaenaleyh 
bir hâkim hakkında tahkikat icra edebilmek ve in-
delhace tahtı muhakemeye alınmasına lüzum gös
termek zaruretleri hasıl olurj 

Fakat hakkında tahkikat icra edilen bir hâkimin 
mevkii ve nüfusu memuriyeti hasebiyle hangi bir tah
kikatı akim bırakabilmesi malhuz olur veyahut tah
kikata esas ittihaz edilen Vesaik ve delâilin ehemmi
yet ve kuvvetine nazaran isnadı vakiin hilafı sabit 
olmadıkça devamı memuriyetine imkân görülmezse 
hâkime artık işten el çektirilmesi en az mahzuru daî 
bir usul olarak kabul edilmiş olduğundan ahvali mü-
masilede encümeni intihabın muvafakati alındıktan 
sonra vekâletçe o hâkime muvakkaten işten el çek-
tirllebiteceği esas maddeye konulmuştur. 

Fakat bu hareketin bir azil mahiyetinde telâkki 
edilememesi için de hâkime işten el çektir ildiği müd
detçe maaşının nısfı verileceği ve îsnadatı vakıanın 
ademi tahakkuk halinde dahi mütebakisinin iade edi
leceği yirminci maddede tasrih edilmiştir. 

Bir hâkim hakkındaki tahkikat için biri idarî ve 
diğeri kazaî olmak üzere iki şekil mütesavverdür. 
Hitamı tahkikatta tayini muameleye lüzum görülme
diği veya tenzili derece veya hâkimlikten ıskattan 
gayrı bir cezayı inzibatî tatbikiyle iktifa edildiği veya 
tahtı muhakemeye alınmasını mucip olan esbabın 
mahiyetine nazaran vazifesine iadesinde mahzur ol
madığı takdirde işten el çektirildikleri müddetçe mah
rum kaldıkları maaşatın nısfı diğerine dahi kesbi is
tihkak edecekleri gibi takibat neticesinde meni mu
hakemesine ve beraet veya ademî mesuliyetine karar 
verilen hükkâmın kezalik memuriyetlerine iadesiyle 
müstahak oldukları nısfı diğer maaşatın tesviyesi de 
muvafık görülmüştür. Ancak idarî tahkikatta ten-
zîîi derece veya hâkimlikten Iskatı müstelzim bir fii
lin hudusu anlaşılır ve kazaî tahkikat ve muhake-
matta dahi hâkimin lüzumu muhakemesine karar 
verildikten sonra mahkumiyetini müstelzim bir hal 
hükmen tahakkuk ederse sabit olan fiilî hareketinin 
derecesine göre kanunu kezada muayyen olan ceza
lara halel gelmemek üzere o hâkim ' hakkında en 
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I yüksek mücazatı inzibatiyenin imkânı tatbiki temin 
olunmuş ve bu surette hükkâmın mukadderatı şahsi
ye ve meslekiyelerine telâkkiyatı şahsiye hâkim ola
mamasını temin için kanunen müteşekkil encümeni 
intihap mukarreratının haizi tesir olabilmesi esası 
kabul edilmiş ve on dokuzuncu maddede bütün bu 
ihtimaîât derpiş edflerek kaleme alınmıştır. 

Vazifesinde ehliyet ve liyakati ve fartı mesaisi 
görülen hükkâm hakkında takdirat icrası hem ken
dilerinin ezdiyadı şevk ve gayretlerini ve hem de em
salinin aynı esere tevfiki hareketlerini icap ettireceği 
tabiî bulunmuş ve bunun için de yirmi bîrindi mad
dede tasrih edildiği üzere takdirname itası ve zammı 
kıdem esası kabul edilmiştir. 

Hükkâmın kanunen mucibi mücazat olan efalin-
den dolayı haklarında alelusul takibatı kanunîye ifası 
derkâr olmakla beraber ahvali resmiye ve şahsiyele-
rine müteallik öiarak indettahkikat tebeyyün eden ve 
fakat anasırı cürmiyenin fıkdanı sebebiyle muktezi-
yah kanuniyeye tabi tutulamayan efal ve harekâtın
dan dolayı haklarında bir gûna muamelei intibahiye-
nin tatbik edilememesi kuvvei adliyenin her türlü ku-

I yudu inzibatiyeden âzâde kalarak ktyfemayeşa hare
ketlerinin makrunu cevaz görüldüğü hissini tevlit ede
ceğinden bu gibi ahvalde mabettafbik olmak üzere 
yirmi ikinci madde ile alet derecat ihtar, tevbih, ten-
kizi kıdem, tenztî derece ve nihayet hâkimlikten iskat 
gibi inzibati cezalar vaz edilmiş ve ne gibi efal ve ha
rekâtın mücazatı mezkûrenin tatbikini icap edeceği de 

1 yirmi üçüncü madde ile tavzih olunmuştur. 

Ancak bunlardan ihtardan maada muamelâtı in-
Zibatiyenin hâkimin hukukuna müessir olması itiba
riyle encümeni intihabın nazarı tasvibinden geçmesi 
gibi bir teminat vazı da muvafık görüldüğünden yirmi 
dördüncü maddeye bu yolda bir fıkrai mahsus ilâve 
edilmiştir. 

Lâyîhai Kanuniyenin mevaddı muvakkate unvanı 
tahtında cem edilen yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi 
ve yirmi sekizinci maddeleri hukuku müktesebenin 
ademî ihlâli veya Mahkemei Temyizin muvakkaten 
mahallî aharde bulunması hasebiyle encümeni intiha
bın teşekkülüne imkân olamaması gibi gayrı kabili 
tecviz müşkülâtın hallini temin için kaleme alınmıştır. 
Filhakika ikinci maddede sınıfı hükkâma dahil ola
bilmek için şeraiti saire meyanmda Darülfünun Hukuk 
Fakültesinden mezun olmak şartı da mevcuttur. Tev-

I hidi tedrisat dolayısıyle seddedilen mektebi kuzzat 
I mezunları şimdiye kadar Mektebi Hukuk mezunlan-
I nm imtiyazahnı haiz idiler. Lâyihai Kanuniyenin mut-
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lafciyet ifadesi mukaddema mektebi kuzzaîtan mezun 
olanların hâkimlik mesleğine ahn-masma gayrî ıssüsa-
ittir. Halbuki elj-evm hâkimlikte istihdam edilen bir 
çok mektebi kuzzat mezunu mevcut olduğu gibi he
nüz müstahdem bulunmayanları da vardır. Her fer
din hakkı sarihi"! mütekâmil bir şekilde temin edebil
meyi gaye ittihaz eden bir lâyiha! kanuniyede sarih 
bir hakkı müktesebin ihüâllne meydan verilemez. İşle 
bu sebepten lâyiha! kanuniyenin yirmi .beşinci! mad
desi mektebi kazzat mezunlarının da Hukuk Fakül
tesi mezunları gibi haizi hukuk olduklarım tasrih et
miş ve fakat fhnabaat mektebi kuzzat namiyle bir 
mektep kalmadığından işbu madde ahkâmı muvak
kate meyanrna ithal edilmiştir, 

Lâyihai kamıniyenin yirmi altıncı maddesi Adliye 
Vekâletince lüzum ve zarurete naebni açılan meslek 
mektebinden mezun müstantıklara dairdir. Bu kabil 
müstantıkların âtilerini muayyen bir dereceye kadar 
tahdit taliplerin kesri şevkim mucip olmakla beraber 
bilumum meratibi ihraz cdebilmele/irce mc-sağ ver
mek de binnetice - Hukuk' Fakültesin s devamın ve 
esaslı bir tahsilin meslekî adlîde pek de müsmir ola
mayacağını kabul demek olacağından bu iki mülâha
za nazarı dikkate alınarak bir tedbiri salim ittihaz 
edilmiştir. Meslek mektebinden mezun olup azamî 
altı sene zarfında ikinci derecedeki kıdemini bilikmai 
terfi levhasına ismi geçen müsîante'kların Hukuk Fa
kültesinden tedris edilen derslerden imtihan vererek 
ispatı ehliyet ettikleri takdirde dercca'tı sakeye terfi 
edebilmeleri esası kabul edilmiş ve lâyihanın yirmi 
altıncı maddesi bunun teyidinden ibaret bıilunmoş-
tur. Usulü mevzua dairesinde imtihan edildikten son
ra uhdelerine müstantiklik tevcih kılınanlara gelince 
bu gibilere dahi aynı kıdem ve ehliyeti gösterdikleri 
takdirde derecatı saiiîeye terfi edememeleri bir mes
lek dahilinde bulunan iki ferdin ayrı ayrı usullere 
tebeiyetîerl demek olacağından bunların da diğerleri
ne tefikan terfileri esası kabul edilmiştir. 

Lâyiha! ka-nuriyerain yirmi yed! ve yirmi sekizinci 
«raddeleri Mahkeme! Temyizin merkezi hükümetten 
muvakkaten ayrı bir mahalde bulunmasından müte-
hassıl vaziyeti nazarı dikkate almıştır. Filhakika en-

1 cameni intihabın Mahkeme! Temyiz rücsasmdaıı biri
nin tahtı riyasetinde ve üç temyiz azasının iştirakiyle 
teşkili dokuzuncu madde nıukteziy alındandır, Şeraiti 
hazara dairesinde kanunun tatbikine maddeten imkân 
oîmadığn da aşikârdır. 

Mahkeme! Temyizin merkezi hükümetle teşkili bir 
eniri mukarrer olduğundan bu enıniyereîn husulüne 
karlar intihap muamelâtım sektedar etmemek kabeder. 
Zira intihap Encümenin vazife! mevdua'sını iıa ede
bilmek için haftanın muayyen zamanlarında içtima! 
zm'uri olduğu gibi alelfevlr hadasu ınefhıa bazı rae-
vaddı müstacele cinde fevkalâde içtimaa mecburiyeti 
d-erkârdır. Bütün bu ahvalde Eskişehir'den dürt. kişilik. 
bir heyeti temyizi celp etmek Mahkeme; Temyizin 
muamelâtına tabiat'iyle haizi tesir olacağa şüphesiz-
d.'f. intihap Encümenin kolaylıkla toplanabilecek bir 
heyetten teşkili bu sebebe mebni muvafıkı maslahat 
g'.KÜ!müşiür. Fakat hükkâısı hakkında tatbik edilecek 
Kîikazatı inzibatiye encümeni intihabın cümle i vaza-
Iflndcn olmasına ve Mahkeme! Temyiz azalanının da 
bizzarar iştirakleri temin edilememesine •me'bni ka-
nunan istihdaf ettiği teminat ve zamana halel gelme
mek iiserc ahvali mümasilede alâkadaranın itiraz cde-
bihneîeri kabul edilmiş ve ithmalı vakıanın- mercii 
tetkiki de Mahkeme! Temyiz iüesasiyîe Baş Müddeti-
uminsiide mürekkep bir heyeti mahsü-sai temyiziye 
öM^ğu kairuuda tasrih 'kıiınmıştır. 

Her ne kadar lâyihai kanuniyenin on birinci mad
decine nazaran terfi 'levhalarının tanzimi için teşkil 
»'^u'^n encümeni tefrikte Mahkeme! Temyiz azasın
dan İki zahrı huzuru muktezi ise de Mahkeme! Tem
yizin ayrı bir mahalleden bulunmasından mütevellit 
mahaziri mephuse bu hususta pek de varit görülme
miştir. 

Çünkü encümeni tefrik terfi levhasını ihzar için 
. elş ayda 'bk İçtima edeceğinden sureti daimede mer
kezde 'bulanmasına ihtiyaç yoktur. İşte bu esbaba bi
naen lâyihai kanuniyenin yirmi yedinci ve yirmi se-
MZİECI maddeleri şekli maruz dairesinde kaleme ahn-
sruş ve bu hususta ahkâmı asliye cari olmak üzere en
cümeni tefrik için bir hükmü muvafakat vazına lü
zum görülmemiştir. 
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HÂKİMLERİN MUHAKEME VE TAHKİK USULLERİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 

(1/814) NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 31 Kânunuevvel 1341 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/6313 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİME 

7 Kânunusani 1341 tarih ve 6/127 numaralı tezke
reye zeyldir : 

Adliye Encümeninde müzakeresi derdest bulun
duğu anlaşılan Hâkimler aKnununa lahika olmak üze
re; hâkimlere isnat olunan cürümlerin muhakeme ve 
tahkik usulleri hakkında, Ardiye Vekâletince tanzim 
ve tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 23 Kânu
nuevvel 1341 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip edilen ikamın lâyihası ile esba'bı mu
cibe mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuş
tur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyuruSmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmeî 

Hâkimler Kanununa İlâve Olunacak Usulü Tahkik 
ve Muhakemeye Ait Maddelerin Esbabı Mucibe 

Lâyihası 

Hükkâm ile bu sınıfa mensup olanların vazife! 
kammiyelerini dahil ve haricinde vukua getirecekleri 
cürümlerden dolayı tabi olmaları lâzım gelen tahki
kat ve muhakeme usul ve müracaata mütedair olmak 
üzere USUJÖ Muhakematı Cezaiye Kanununda mev
cut ahkâm, mezkûr kanunun istinat eylediği mehakim 
teşkilâtının peyderpey tadii ve tebdili dolayısıyle âdeta 
iîiesiîefcis kalacak hale gelmiş Ve" binaena'ey'h Nisan 
1340 tadilâtı ıneyannıda tıs babta dahi bir ınaddei 
kanuniye vaz edilmiş ise de 'ba keyfiyetin ihsas ve iika 
ettiği ihtiyacatın yalnız mercii muhakemeye mütedair 
hükmü ha? i tekbir madde ile tatmin edilemeyeceği 
şimdiye kadarki tecrübe ile tahakkuk etmesi üzerine 
ha 'babta önhi bugünkü teşkilâtlınızla kabili telif ola
cak bir esas dairesinde tecaribi ıneş'hodeden mülhem 
ihtiyacaîı müemmen bazı ahkâm vazı lâzımeden gö-
riîlmüş ve leffen takdim lohıgan mevaddı kanuniye 
lâyihası bu sebeple tanzim olunmuştur. Münderecatm-
dan nıüsteban olacağı veçhile lâyihai kanuniye hük
kâm kanunu lâyihasiyle tefrik edilmiş olan her iki 

sınıfa yani Temyiz Mahkemesiyle maadasına mensup 
hükkâmı ayrı ayrı nazarı dikkate alarak bu bahta her 
birine smıf ve mevkiinin istilzam ettiği hususiyetle 
mütenasip ahkâmı İhtiva etmektedir. 

Temyizden maada mahakime mensup hükkâm 
hakkında şimdiye kadar cari olan usvMl tahkikiyeye 
nispetle İhtiyar kılman fark, ancak vazifeden müte
vellit hususatta tahkikata memur edilecek hâkim ve
ya müfettişe nrüstantik sıfatı tefviz etmiş olmaktan 
ve bir de lüzum veya meni muhakeme kararı vere
cek mahkeme] asliye heyetince tahkik memuru tara-
"iîdîrn ynpıîmış olan tahkikatı bilâ sebep ve zaruret 
tecdit vs tekrire mahal bırakmamaktan ibaret olup 
ahkâmı saire işba esasafcn hüsnü tatbikini temin ede
cek ve bu bahta tereddüt ve ihtilâfa mahal bırakmaya
cak bazı mevaddı feriyeye mütedairdir. Tahkikat icra 
edecek hâkim veya müfettişe müstantik sıfatı tefvizi
nin en mühim icap ve neticesi muha'îlefen şahit isti
mal hususunda ve ledelhace ahvali zaruriyede vekâle
te bilmifrreaa Mahkemei Temyiz hükkâmmdan dör
dünün hazır bulunacağı İnzibat Encümenince tevkif 
kararı isıihsaiiııe vesatetten ibarettir. Şuhudun muhal
i f i n istimaım bir hâkimin mukadderatı hayatiyesine 
şiddetle müessir olacak muamelât ve muhakemata 
esrs teşkil eden tahkikatın tezvir ve tazayyudan selâ
meti ve bu babta ledelhace hükkâmın hak iddia ve 
taTim-in-inin mafvuziyeti ile beraber tahkik memuria-
nnca yapılacak tahkikata kanun noktai nazarından 
şe'kîlyet ve müessİIiyet vermenin adlen ve maslahaten 
mucip olacağı fevait dahi istihdaf olunmaktadır. Fil
hakika şimdiki usul veçhile tahkikat memuru tarafın-
dan yapılmış olan tahkikatın mücerret şuhudun gayrı 
muhaüef iddiaları yüzünden merciince keenlemyekün 
a^diyîe yeniden tahkikat icrası suretiyle bir kere gö
rülmüş brr işi bilâ sebep bir kere daha tekrar etmeden 
zpman ve maslahat itibariyle tevellüt edegelen tee'hhü-
rat mahzura! hasseten şâyâm zikir olacak derecede 
mühim olmakla beraber bir taraftan bir hâkimi tahtı 
muhakemeye almaya ve hattâ ledeîlıace işinden çek
meye kâfi görülen bir muamelenin diğer taraftan 
müstenit hüküm olacak mahiyet ve kabiliyette gö
rülmemesinin tazamımm ettiği tezat ve tenakuz dahi 
bizatihi muhtacı teemmül bulunmakla bu gibi esbabtan 
ve alelhıssus şahadetten nükûl edenler halikında şaa-
doi kâz^he cürmüne müreitep cezaî hükümlerin tat
bikine imkân temini maksadından dolayı zaten sıfatı 



hâkimiyeti ve mutemediyeti haiz bulunan tahkikat 
memurlarına bu noktai nazardan muştan tik sıfat ve 
salâhiyetinin tefvizi lâzimeden görülmüş ve ahval ve 
kaatı zaruriyede tevkife karar itası keyfiyeti tabi ol
duğu kuyud ve şurud itibariyle hükkâmrn hukuku 
noktai nazarından bilhassa teminatı lâzimeyi ha'iz bu
lunmuştur. 

Bu sınıftaki hâkimlere müteallik ahkâm arasında 
Vekâlet Müsteşariyle Teftiş Heyeti Reisinin ve encü
meni intihaba dahil zat ve Hukuk ve Ceza İşleri Mü
dürleri ile müfettişlerin vazifeleri dahil ve haricindeki 
ahval ve efalden dolayı tabi olacakları tahkik ve mu
hakeme mercileri hakkında dahi ahkâmı mahsusa ko
nulmuştur. 

Bu bapta halen mevcut usul, Memurin Muhake-
mat Kanununundaki ahkâmdan ibaret ise de ahkâmı 
mezkûre müsteşardan maadasının yalnız tahkikat mer
cileri hakkında sarahati havi olmakla noksan ve gayri 
kâfi bulunmasından katı nazar hâkimler kanuniyle 
işbu zevat dahi hâkim sınıfı dahilinde ad ve İtibar 
edilmiş olmak hasebiyle bu keyfiyetin icap ve netice
si olmak üzere tahkikat ve muhakemat mercilerince 
de vaihdet ve mümaselet vücudu lâzım gelmekle bu 
esası tetmimen bu bapta dahi tasrihatı mahsusa dere 
olunmuştur. 

Temyiz hükkâmına gelince : Mahkemei Temyiz 
hâkimlerinden birinin vazifeyi suiistimal veya daha 
ağır bir curam vukuunda halen tabi olacakları tah
kikat şeraiti usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun 
387 noi maddesinde ve merci muhakemelerine müte
dair ahkâm dahi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 60 ve 
61 nci maddelerinde mevcut ise de Usulü Muhakema
tı Cezaiye Kanununda mevcut ahkâm, bazı mertebe 
nevakısı muhtevi olduğu g;bi ahkâmı mezkûreyi ik-
tiva eden faslın bu maddeden maadası peyderpey vu-
kubulan tadilâtı kanuniye ile mevkii meriyetten ref 
olunduğu cihetle gerek icabeden vuzuh ve şümulü te
min etmek ve gerek bir asla teferru eden kâffei ahkâ-
kı bir noktada toplamak üzere bu bapta dahi iki 
madde vazı lâzımadan görülmekle 8 ve 9 ncu maddeler 
bu maksatla kaleme alınmıştır. 

Bu fashn heyeti umumiyesi hükkâm hakkında le-
delhace tatbik olunacak muamele'i kanuniyeye müte
dair olmasına ve hükkâm hakkında tatbik olunacak 
inzibatı muamelât mukaddema takdim kılınmış olan 
hükkâm kanununun bir faslı mahsusunu teşkil etme
sine göre hükmen ve mahiyeten irtibat ve münasebeti 
vücuh ile derkâr bulunan her iki fasla mütedair ah
kâm aynı kanundan cem edilmiş olmak üzere işbu 
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I mevaddı kanuniyenin dahi Hâkimler Kanununun bir 
faslı halinde mezkûr kanuna ilâvesiyle heyeti mec-

J muasının birden ve bir kanun halinde taknini cümle i 
I temenniyatı acizanemdendir. 

Hâkimler Kanununa İlâve Olunacak Usulü Tahkik ve 
Muhakemeye Ait Maddelerin Lâyihası 

I Karar Numarası : 2%0 
Madde 1. — Hâkim sınıfına mensup olanların va

zifelerinden münbahis veya vazife sırasında hadis olan 
cürümlerinden dolayı haklarında yapılması icabeden 
tahkikat; Adliye Vekâletinden verilecek emir ve me-

I zunjyete binaen Adliye Müfettişleri veya hâkim sını-
fsna mensup memurlardan biri tarafından yapılır. 

Müfettişler, teftiş sırasında muttari olacakları tah
kiki mucip ahvali mezuniyet istihsaline hacet olmak
sızın tahkik etmek salâhiyetini haizdir. Bu takdirde 
keyfiyeti derhal vekâlete bildirirler. 

Madde 2, — Tahkikatı yapan zat müstantik sı
fat ve salâhiyetine haizdir. Tahkikat Usulü Muhake
matı 'Cezaiye ahkâmına tef ikan icra olunur. Ancak hi
tamı tahkikatta lüzum veya meni muhakeme kararı 
verilmeyerek tahkikat evrakı zîrine tahkikatı vakıanın 
hülâsasını ve netayicini havi fezlekesi yapılır ve zîri 

I müfettiş veya muhakkik tarafından imza edilerek ta
kımı ile Adliye Vekâletine gönderilir. 

Madde 3. — Tahkikat ırasında mütekaına memu
run tevkifine lüzum gösterildiği takdirde Umuru Ce-

I zaiye Müdüriyetinin mütalâası alındıktan sonra en-
I cümenıi iritihabca tevkif kararı verilebilir. 

Madde 4. — Vekâletçe evrakı tahkikiye Umuru 
Cezaiye Müdüriyetine verilip hâkime isnat olunan 
maddelerin mahiyet ve esbabı subutiyesi bittetkik ne-
ticei tahkikat mücazatı kanuniyeyi müstelzim bulun
duğu ve keyfiyet Vekâletçe de muvafık görüldüğü hal
de hâkim hakkında tekrar tahkikata hacet olmayarak 
lüzum veya meni muhakeme karan verilmek üzere 
müştekâına memur ister cinayet, ister Asliye Mahke-

I meşine mensup olsun bulundukları dairei cinaiyeye en 
yakın bulunan Cinayet Mahkemesine gönderilir. Mez
kûr mahkeme evrak üzerine tetkikat icrası suretiyle 

I bir hafta zarfında kararını verir. 
I Madde 5. — Lüzumu muhakemesine karar verilen 

memur mevaddı dnaiyeyi niyetle mükellef hâkim sı-
I nffmd-an ise muhakemesi Temyiz Mahkemesine, de-
I ğiîse mensup olduğu Cinayet Mahkemesine aittir. Mu

hakeme, evrakın tevdii tarihinden itibaren nihayet 
bir ayda intaç olunur. 

I Madde 6. — Hükkâm sınıfına mensup memurî-
I nln şahsî cürümleri hakkındaki takibat ve tahkikat; 
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maznunu aleyh Cinayet Mahkemesi memurinden İse 
en yakın Cinayet Mahkemesi Müddeiumumi ve miis-
tantığına, değil ise mensup olduğu Cinayet Mahke
mesi Müddeiumumi ve müstaniığma ve muhakemele
ri dahi mafevk mahkemesine aittir. Yalnız cinai cür-
m» meşhut tahkikatı ahkâmı umumiyeye tabidir. 

Madde 7. — Müfettişler ve Teftiş Heyeti Reisi ile 
encümemi intihabe da'hil müdürler ve müsteşar hak
kında umum cürüm'erinden dolayı lüzum veya me
ni muhakeme kararı itası encümeni intihaba ve mu
hakemeleri Temyiz Mahkemesine aittir. 

Madde 8. — Temyiz Mahkemesi hükkâmından bi
rinin vazifei memuriyetine taallûk eden diriminden 
dolayı müstantık sıfatiyle tahkikat icrası Adliye Ve
kâletince tensip olunacak Temyiz Reislerinden biri
ne ve Müddeiumumilik vazifesi Baş Müddeiumumiye 
aittir. Baş Müddeiumumi hakkında tahkikat icrasın
da MüddrJ'umumiMk vazifesi dahi rüesadan biri tara
fından ifa kılınır. Vazifeye taallûk etmeyen bir cünha 
ve cinayet eürnıü hakkında dahi bu usul caridir. 

Madde 9, — Tahkikat neticesinde lüzumu muha
keme kararı verilirse evrak DiVam Âliye sevkedilmek 
üzere Adliye Vekâletine gönderilir. 

Madde 10. — Gerek efrattan olsun ve gerek hük-
kâmı gayri memurini devletten bulunsun hükkâmın ka
nunen cürüm teşkil eden fiillerinde aslen veya feren 
zimelhal olanlar haklarında usulü tahkik ve takip ile 
mercii muhakeme hususlarında hükkâmın tabi bulun
duğu ahkâm cereyan eder. 

Madde 11. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridû". 

Madde 12, — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Ticaret Vekili Sıhh: 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

ye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili 

Doktor Refik 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adet t 44/61 15.2,1926 

Riyaseti Ceîileye 
Hâkimlerin intihap ve tayinine ve muamelâtı sai-

res:n:n sureti rn'intazamada icrasına mütaallik olmak 
üzere İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 7 Kânunu
sani 1341 tarih ve 6/Î37 numaralı tezkeresiyle takdim 
ve teklif edilen hâkimler Kanunu lâyihası ve yine 
buna îâyıka olmak üzere hâkimlere isnat olunan cü
rümlerin muhakeme ve tahkik usulleri hakkında müşa-
rüiîeyh riyasetin 31 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 
6/6313 numaralı tezkeresi ile takdim ve teklif edilen 
kanun lâyihası Encümenimize havale buyurulmuş ol
makla, bazılarında bizzat Adliye Vekili Beyefendinin 
ve bazılarında namlarına Encümene gelmiş olan zatın 
lıuzuriyle mezkûr lâyihalar müteaddit celselerimizde 
etkik ve tezekkür olundu. Kuvvei kazaiyenin müsta
kildi ve halkın menfaatlerine en ziyade hadim bh şe
kilde işlemesini temin için Teşkilâtı Esasiye Kanunu-
nun vaz eitiği esaslardan birinin (Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu 56 ncı madde) suveri tatbikiyesini ihtiva eden 
lâylhai kanuniyenin heyeti umumiyesi, Hükümetin 
umumi esbabı mucibcslndc kanun lâyihasının müste-
nidiileyhi olmak üzere ses d olunan mülâhazalara en
cümenimizin de iştiraki suretiyle kabul edildikten son
ra maddelere geçildi. 

Lâyihanın birinci maddesi esas itibariyle aynen 
kabul edilerek yalnız mertebe kelimesi yerine Encü
mence daha muvafık görülen «sınıf» tabiri ikame 
olunmuş, ikinci maddesinde gençlerimizin tahsile baş
ladıkları yaşların şimdiki haline göre şerafti saireyi 
haiz oldukları halde hâkimlik mesleğine girebilmek 
için yirmi yaşmı bitirmeleri kâfi görülerek maddenin 
iki numarası ona göre tadil olunmuş ve mahkemenin 
çabuk ve muntazam iş çıkarması için ehemmiyeti 
mahsusayı haiz olan kalem muamelâtına da vukuf 
hâsıl etmek için mülâzemetinin mutlaka zabıt kâtipli
ği yapmak suretiyle ifası fakat buna mukabil müd
detin bir seneden altı aya indirilmesi münasip olaca
ğı mütalâa edilerek ikinci maddenin 7 numarası da 
ona göre yazılmıştır. Üçüncü maddede lâyihanın her 
bir derece dahilinde «sınıf» addettiği hâkimlik ma
kamlarına encümence «mertebe» denilmiş Ye Vekâ
letle beraber tekrar bir tetkik yapılarak derece ve mer
tebelerde Encümence arz olunan bazı tadiller yapılmış
tır. Maddenin son fıkrası tabiî ve zaruri bir hükmü 
ihtiva ettiğinden lüzumsuz görülerek tay edilmiştir. 
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Dördüncü madde aynen kabul olunmuştur. Diğer yer
lere nispetle az rağbet gören mahallere gidecek hâkim
lere aynca tahsisat verileceğinden bahseden beşinci 
madde esas itibariyle kabul edilmiş ve bunların kıdem
lerine vukubulacak zammın oralarda geçirecekleri 
daha ziyade temin edeceği düşünülmüş şu kadar ki 
müddetlerin nısfına kadar çıkarılabilmesi maksadı 
bu zatların kıdem zarcım? nimetine nail olabilmek için, 
gittikleri yerlerde hiç elmazsa bir sene .kalmaları şart 
kılınnuştii'. Altıncı maddede bahsolunan muavinlerin 
ve Temyiz Baş Muavinlerinin mümeyyizlerinin bu rne-
raarâyetterde geçirecekleri, müddetin üç. senesinden faz-
îasınBiı ancak sülüsünün hâkimlik kıdemlerine zammı 
adalet ve müsavata daha muvafık görülerek madde 
ona göre tadil olunmuş, yedinci madde aynen kabul 
edilmiş yalnız kanunu tatbik ile meşgul iken kanunla
ra yapan heyete girmsş bulunan zevatın teşri hayatın
da geçirecekleri müddetin hâkhRÜîk kıdemlerine zam
ma Encürcıenimizce muvafık addedilerek maddenin 
sonuna o mealde bir fırka ilâve olunmuştur. 

intihap Encümenine dair olan sekizinci maddenin 
teşkile ait kısmı aynen ipka olunmuş ve reyler müsa
vi geldiği vakit Adliye Vekiline hakkı tercih vermeyi 
intihap Encümeninin kararlarının tamam olmasına bir 
mani görerek encümenimiz nıuvafök bulmamış bunun 
yerine bu gibi hallerde kanunlarımızda birçok yerler
de kabul olunan usule tevfikan reisin mulunduğu ta
rafın tercih olunması kaidesini koymuştur. Buna mu
kabil Adliye Vekili Beyefendinin Encümende bu hu
susta yeniden Hükümet namına ve şifahen vukubulan 
beyanatını dinledikten sonra Encümenimiz, memle
keti de, müesseselerde yapılmakta olan ıslahatta o mü
esseseleri temsil edecek veya onların uzuvları olacak 
şahısları da nıMlctvekîli.erine karşı raesuî olan makamın 
ehemmiyeti mahsusa ile nazarda tutmaya mecbur ol
duğunu düşünmüş ve adlî istikrarınızın bjran evvel 
kemaliyle temini namına lâyihanın son fıkralarının 
çıkarlımasını zarurî görmüş ve Adliye Vekilinin İnti
hap Endsmenimn Reisi tabiîsi olduğunu sarahaten 
maddeye derç eylemiştir. 

Yine bu maddede İntihap Encümeninin inzibat 
muamelesine müteallik kararlarına karşı alâkadarlara 
itiraz suretiyle Temyiz Mahkemesine müracaat yolu 
açılmış ve buna mahsus ahkâm ilâve edilmiştir. 

Lâyihanrn dokuzuncu maddesinin son 'fıkrasıyle ko
nulan kaide, li-yakntta müsabat pek bilinemeyeceği 
k.ln Encümenimizce terk ve bunun yerine bundan son
raki maddede kıdemde müsavat halinde ehliyet ter
cih olunur.» kaidesi kabul edilmiştir. 

Terfi defterlerinin sureti tanziminden bahseden 
onuncu maddede ilmî ehliyeti göstermek için tutula
cak defterlerden müddeiumumilere mahsus olanının 
da Temyiz Mahkemesi dairelerince tutulması, bu def
terin lâyihada yazıldığı veçhile Baş Müddeiumumiliğe 
tutulmasından, daha ziyade maksadı temin edeceği 
düşünülmüş ve Tefrik Encümenine Temyiz Mahkeme
sinden bir aza daha ilâve edilerek bu encümen azala
rının dörtten beşe çıkarılması intizam ve selâmeti mu
amele itibariyle daha muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın on birinci maddesi hemen aynen kabul 
edilnrş yalnız bu madde ile konulan esasın bir neticei 
tabiîyesi ola» hüküm, ilâve edilen son fıkra ile tasrih 
clunınuştui'. 

On ikinci maddede mevzuubahis olan ve adliye 
idaresinin başında bulunan zatların bu idareden Mec
lise karşv mesul Adliye Vekili tarafından doğrudan 
doğruya hâkim sınıfından intihap ve tayini zaruri gö
rülmüş ve Müsteşarın beşinci dereceden dahi olabile
ceği derç ve adliye müfettişleri de bu zevat meyanı-
na ithal olunmuştur. 

On üçüncü maddede altıncı dereceye kadar çıka
bilmek için on seneden fazla hâkimlikte bulunulacağı 
hükmü kanun iktizasından olduğundan bu maddedeki 
laekal on sene hâkimlikte bulunmak şartı, lüzumsuz 
görülerek tay olunmuştur. Muayyen müddetin hesa
bında bir sene müderrislik encümenimizin mütalâası
na göre iki senelik avukatlığa muadildi. 

On dördüncü maddede esasa taallûk etmeyen bazı 
tadilât yapılmış ve yirmi sene avukatlık etmiş veya 
on sene hukuk ilmi okutmuş bulunanlardan «iki se
ne de hâkimlik etmiş bulunmak» şartını aramak fazla 
görülerek son fıkra çıkarılmıştır. 

Lâyihanın on beşinci maddesi Temyiz Azalığı 
namzetlerini intihap edecek heyetlerde nisabın nasıl 
hâsıl olacağı hakkında bir fıkra ilâvesiyle ve on altın
cı maddesi aynen kabul olunmuştur. Hâkim sınıfına 
mensup olanların memuriyetlerinin tahvili muvafa-
katlarma bağlı olmak kaidesini koyan on yedinci mad
dedeki istisnalardan bir avukat veya davavekili ile ka
rabeti encümenimiz memurinin tahviline kâfi kuvvet
li bir sebep addetmemiş, işin çokluğuna ve çeşidine 
göre vazifede muvaffakiyet göslerememekliğin mühim 
merkezlerde de olabileceğini düşünmüş ve bir hâki
min bir yerde memuriyetinin devamı memleketin üm-
müsiikûnunu muhil olursa bunun tabiaüyle kuvvei ad
liyenin nüfuz ve itibarını da ihlâl eyleyeceğini nazara 
almış ve bu sebeplerden dolayı maddenin o meselele
re müteallik fırkalarının çıkartılmasını muvafık gör-
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nıüştür. Müfettişler ve müddeiumumilerin ne suretle 
tahvil edileceğine dair de bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Haklarında tahkikat yapılmasına veya muhakeme 
altına alınmalarına izin verilen birinci sınıfa mensup 
hâkimlere ne gibi hususatta intihap encümeni kara-
rıyle muvakkaten işten el çektirilebileceğini gösteren 
on sekizinci maddeye yine AdÜye Vekili Beyefendinin 
talebi üzerine müstacel işlerde doğrudan doğruya Ve
kâletçe işten el çektirilebileceğine dair bir fıkra ilâvesi 
muvafık görülmüş, fakat bu halde de keyfiyetin inti
hap encümenine verilmesi şart edilmiştir. Lâyihanın 
on dokuzuncu maddesi aynen kabul olunmuştur. 

Yirminci madde kabul edilmiş ve Adliye Vekili 
Beyefendi talebi üzerine fevkalâde ahvalde Adliye 
vekili tarafından da bir seneye kadar kıdeme zam-
mohınabileceği kalbul edilerek o mealde bir fıkra 
ilâve olunmuştur. Yirmi birinci madde esasen ka
bul edilmiş yalnız derece tenzilinden maksat maaşa 
müessir olsun olmasın dereceyi indirmek olduğu için 
maddenin buna müteallik fıkrasındaki maaş itiba
riyle kaydı çıkarılmıştır. 

Yirmi ikinci madde bazı hafif tadilât ite yirmi 
üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. Hâkimler her 
isnat olunan cürümlerin tahkik ve muhakemesine 
dair lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri aynen ka
bul edilerek yirmi dördüncü ve yirmi beşinci madde 
olarak derç edilmiş ve üçüncü maddedeki hâkimin 
tevkifi kararının intihap Encümenine terki encümeni-
mizce münasip görülmeyecek böyle bir hal vukuunda 
tevkif kararının yine bir mahkemece verilmesi hâ
kimlik mesleğine temin edilmesi lâzım gelen hukukun 
mukteziyatından addedilmiş ve madde ona göre ta
dil olunup yirmi altıncı madde olarak derç edil
miştir. 

Yine bu lâyihanın dördüncü, beşindi ve altıncı 
maddeleri lâyihanın «memur» tabirini kullandığı her 
yerde encümenimizce (hâkim) tabiri kullanılmak ve 
esasa taallûk etmeyen sair bazı tadilât yapılmak su
retiyle kalbul ve 27, 28, 29 ncu maddeler olarak derç 
edildikten sonr alâyihanın yedinci maddesine geçil
miş ve Müfettişlere. Teftiş Heyetli Reisi ile İntihap 
Encümenine dahil müdürlere ve müsteşara memuri
yetlerine müteallik bir cürüm isnadı halinde lâyiha
nın teklif eylediği tahkik usulünün terkiyle hâkim sı
nıfına mensup olmalarından dolayı bunlara ait tah
kikatta hacet görüldüğü zaman haklarında tevkif ka
ran verihnesinde fKlen hâkim olanlar hakkında tat
bik edîlen usule benzer bir usulün tatbikîni ve ikinci 
sınıf hâkimlerden bulunan müsteşara böyle bir cü

rüm adfohmduğu zamanda sunfına yaraşır bir tah
kik usulünün ve mercii muhakemenin kabulü 
muvafık görülerek 30 ncu madde ona göre yazıl
mıştır. Lâyihanın 8, 9, 10 ncu maddeleri aynen ka
bul ile 31, 32, 33 nctt madde olarak derç edilmiştir. 
Hâkimler kanunu lâyihasının muvakkat maddelerin
den 24 ve 25 nci maddeler aynen kalbul edilerek 34 
Ve 35 nci madde olarak derç edümiş ve müstantık-
lar gibi icra memurlarının da haklarım muhafazası 
için 36 ve 38 nci madde olarak bir madde ilâve, lâ
yihanın 26, 27 nci maddesi aynen kalbul ile 37 ve 38 
nci madde olarak derç olunmuş ve mülga İstinaf Mah
kemesi Reisliği ve azahkları ile Müddeiumumice ve 
muavinliklerinde evvelce hizmet ederek bir hak ik
tisap etmiş olanların müktesep haklarına riayet olu
nacağına dair bir madde ilâvesi münasip göriilmüş 
ve nihaî maddeler olarak konulması mutat olan me-
vad dahi 40, 41 ve 42 numaralariyle derç ve ibka 
edilmiştir. 

Bunlardan başka lâyihanın baştan aşağı madde
lerinde ibarece bâzı tadilât yapılmıştır. Her iki lâyi
ha bu veçhile heyeti umım%enin nazarı tasvibine 
arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Yusuf Kemal 
Mustafa Fevzi Bey 

Müzakeresinde bulundu 
hini imzada bulunmadı 

Kâtip Aza 
Çorum 
Münir 

Aza Aza 
Konya Ali NazmS 
Refik 

Aza Aza 
Osman Niyazi Terfik Fikret 

HÂKİMLER KANUNU 

«Hâkimler Sınıflan» 

Madde 1. — Hâkimler 8ü sınıftır. Birincisi mu
hakeme icrasına memur hâkimlerdir. İcra reisleri ile 
Muavinleri ve Müddeİ Umumilerle Muavinleri ve 
MüstantıMar bu sınıftandır. Vekâlet Teftiş Heyeti 
Reisi ve Adliye .Müfettişleri ile Zat ve Hukuk ve Ceza 
İşleri Müdürleri bu sınıf dahilinde ^sayjlır. 

İkincisi : Temyiz Mahkemesi Hakimleridir. «Baş 
Müddei Umumi bu sınıftandır. Vekâlet Müsteşarı bu 
sınıf dalrittnde sayıhrv 



BİRİNCİ FASIL 
Hâkimlerin evsaf ve şeraiti ve dereceleri, hâkimli

ğe kabul şartları: 
Madde 2. — Hâkimlik sınıfına girebilmek için : 
1. Türk olmak, 
2. Yirmi yaşımı bitirmiş olmak, 
3. — (Mükellefiyeti askeriye) Kanununca askerli

ğini yapmış veya askerliğe elverişli olmadığı anlaşıl
mış bulunmak veya 'tecil edilmiş olmak, 

4. — Bulaşıcı hastalığa ve başka illeti olmamak 
ve vazifesini görmeye mani sakatlığı bulunmamak, 

5. — Mahkemelerden verilen fcalîi bir ilâmla ağır 
hapis veya o derecede bir ceza ile veya namus veya 
haysiyete dofcuüıur bir cürümden veyahut vazifei me
muriyetini suiistimalden dolayı hapis ile mahkûm ve
ya suihal ile dile düşmemiş olmak, 

6. — Darülfünun Hukuk Fakültesinden veya Hu
kuk Mektebinden mezun olmak veyahut Eetaebi bir 
hukuk fakültesinden mezuniyet rüüsünü haiz olup da 
hukuk fakültesi veya mektebi programlarına nazarata 
noksan kalan derslerden biliıhtihan ehliyetini göste
rir tasdikname almış bulunmak, 

7. — Bir mahkeme yanında zabıt kitabeti vazife
sini en aşağı altı ay yapmak suretiyle tatbikat gör
müş olmak şarttır. 

«Hâkimlerini Dereceleri» 
Madde 3. — Birinci sınıf hâkimlerin dereceleri 

aşağıda gösterilmiştir. 
1. — Dördüncü mertebe Müddei Umumi Muavin

liği, üçüncü merteibe Aza* Mülâzımlığı dördüncü mer
tebe müstantiklik ve üçüncü mertebe Hâkim Mua
vinliği, 

2. — Üçüncü mertebe Müddei Umumi Muavinliği, 
ikinci mertebe Aza Mülâzımlığı, üçüncü merteibe 
müstantiklik, ikinci mertebe hâkim muavinliği, sıfatı 
hâkimiyeti haiz üçüncü mertebe icra muavinliği, dör
düncü mertebe azahk, üçüncü merteibe sulh hâkimliği, 
dördüncü mertebe Mahkemei Asliye Müddei Umu
miliği ve üçüncü mertebe hâkimlik. 

3. — İkinci mertebe müddei umumi muavinliği, 
birinci mertebe aza mülâzımlığı ikinci merteibe müs
tantiklik, birinci mertebe hâkim muavinliği, sıfatı hâ
kimiyeti haiz ikinci merteibe icra muavinliği, üçüncü 
mertebe azahk, ikinci mertebe Sulh Hâkimliği, üçün
cü mertebe Mahkemei Asliye Müddei Umumiliği, 
üçüncü mertebe baş müddei umumi muavinliği, dör
düncü merteibe cinayet müddeti umumiliği, dördün
cü mertebe icra riyaseti, ikinci mertebe hâkimlik, dör-
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düncü mertebe mahkemei asliye riyaseti ve adliye mü
fettiş muavinliği, 

4. — Birinci mertebe müddei umumi muavinliği, 
birinci merliebe müstantiklik, sıfatı hâkimiyeti haiz 
birinci mertebe icra muavinliği, ikinci mertebe azahk, 
birinci mertebe sulh hâkimliği, ikinci mertebe mahke
mei asliye müddei umumiliği, ikinci mertebe baş müd
dei umumi muavinliği, üçüncü mertebe cöniayet müd
dei umumiliği, üçüncü mertebe icra riyaseti, birinci 
merteibe hâkimlik, üçüncü mertebe mahkemei asliye 
riyaseti ve üçüncü mertebe adliye müfettişliği. 

5. — Birindi merteibe azahk, birinci mertebe Mah
kemei Asliye Müddei Umumiliği birinci mertebe 

Baş Müddei Umumi Muavinliği, ikinci merteibe Onar 
yet Müddei Umumiliği, ikinci mertebe İcar Riyaseti, 
ikinci mertebe Mahkemeli Asliye Riyaseti, ikinci mer
teibe Cinayet Riyaseti ve ikinci mertebe Adliye Müfet
tişliği. 

6. — Temyiz Baş Müddei Umumi Baş Muavinliği, 
birinci mertebe Cinayet Müddei Umumiliği, birinci 
mertebe İcra Riyaseti, birinci mertebe Mahkemei As
liye Riyaseti, birinci mertebe Cinayet Riyaseti, bi
rinci mertebe AdEye Müfettişliği, birinci maddede 
yazılı müdürlükler ve Teftiş Heyeti Reisliği, 

Madde 4. — İkinci sınıf hâkimlerin dereceleri 
bervechjâtidir: 

1. Temyiz Azalığı, Vekâlet Müsteşarlığı, 
2. Temyiz İkinci Reisliği ve Temyiz Baş Müd

dei Umumiliği, 
3. Temyiz Baş Reisliği. 

Madde 5. — Adliye Vekâletince gösterilecek 
mıntıkalarda yerinin icap ve ihtiyacına göre hâkim
lere ayrıca verilecek tahsisat üçüncü maddedeki dere
celere dokunmaz. Şu kadar kî bir seneden fazla bu
lunmak şartiyle bu gibi mıntıkalarda geçen hizmet 
müddetinin üçte birinden yatışma kadarı kıdemine 
zammohınur. 

Madde 6. — Hâkimlerden seçilen Adliye Vekâle
ti Zat ve Hukuk Ve Ceza İşleri Muavinleri ile Tem
yiz Mahkemesi Başmümeyizlerinin işbu memuriyet
lerde geçirdikleri müddetin üç senenin tamamı ve 
fazlasının üçte biri hâkimlikdeki kıdemlerine zanı-
mohınur. 

Madde 7. — Darülfünun Hukuk Fakültesinden 
veya Hukuk Mektebinden mezun olup da ayrıca bir 
Ecnebi Hukuk Fakültesinden dahi mezuniyet rüüsü 
almış olanlar birinci sınıfın üçüncü derecesinde bir 
vazifeye tayin olunurlar. 
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Darülfünun Hukuk Fakültesinden veya Hukuk 
Mektebinden mezun olup da hakimlik sınıfında en 
aşağı iki sene bulunduktan sonra bir ecnebi hukuk 
fakültesinde tahsilini bitirmiş olanlar evvelce bulun
dukları derecenin iki derece fevkinde bir hâkimliğe 
terfi hakkım kazanırlar. Kanunen lâzım gelen şa'raiti 
ihraz ederek avukatlık mesleğine mtisahedenlerin bu 
meslekte bilfiil geçirdikleri müddetin nısfı hâkimlik 
s'nıfındaki kıdemlerine zammolunur ve o kıdeme hak 
kazandıkları birinci sınıfdaki derecelerden birine 
tayin hakkını kazanmış olurlar. Adliye mesleğinde 
bulunup da teşriî hayata girenlerin mebhuslukta geçir
dikleri müddet kıdemlerine zammolunur. 

ÎKİNCÎ FASIL 

Hâkimlerin İntihap ve Terfi ve Taltif ve Tahsilleri 
İntihap Encümeni 

Madde 8. — Hâkimlerin intihap ve terfi ve tah
villeri ve ihtiyaç halinde işten el çektiriilmeleri ve 
haklarında takdir veya inzibat muamelelerinin tayini 
İntihap Encümeni karariyîe yapılır. İntihap Encüme
ni Temyiz Mahkemesi Reislerinden birinin riyase
tinde olmak üzere Vekâlet Müsteşariyle üç Temyiz 
Azasından ve Zat İşleri Müdüriyle Ceza Veya Hukuk 
İşleri Müdüründen ve Teftiş Heyeti Reisinden te
şekkül eder. Encümen Reisi ile Temyiz Heyetine 
mensup azalar her altı ayda bir Temyiz Mahke
mesi Umumî Heyetince intihap olunurlar. Adliye 
Vekili encümenin tabiî reisidir. Temyiz Reisinin 
mazereti halinde Müsteşar vekâlet eder. Reyler mü
savi olursa reisin bulunduğu taraf tercih olunur ve 
heyetten altı zat bulunmadıkça intihap Encümeni top
lanamaz. Verilen kararlardan intihaba ait olanları 
Adüye Vekili tarafından tasvip olununca tasdiki âliye 
arz olunur. 

İntihap kararları esbabı mucibe beyaniyle vekil 
tarafından reddolunabilir. İntihap Encümeninin in
zibat muamelesine müteallik kararları vekâlet tarafın
dım alâkadarlara tebliğ olunur. İtiraz müddeti teb
liğ tarihinden itibaren on beş gündür. İtiraz arzuha
li alâkadarın bulunduğu mahal mahkemesine tevdî 
ve usulü üzere kaydolunarak Temyiz Mahkemesi Baş-
reisliğine gönderilir. İtiraznameler Temyiz Mahke
mesi Reisleri ile Başmüddei Umumiden ve Temyiz 
Dairelerinin her birinden alınacak birer azadan mü
rekkep heyet tarafından tetkik edilir. Bu heyetin ve
receği karar katidir. Bu kararlar heyeti mahsusaca 
tasdiki veyahut itiraz müddetinin geçmesiyle katîleşir. 
Bu takdirde muktezası vekâletçe yapıhr. Şu kadar ki, 
hakimlikten iskat cezası ağır hapis veya o derece bir 

veya namus ve haysiyete dokunur bir cürümden do
layı hapis cezasiyle mahkûmiyetten ileri gelmiş ise 
derhal icra olunur. 

«Hâkimlerin Terfii» 
Madde 9. — Hâkimlerin bir dereceden diğerine 

terfii o derecede en aşağı üç sene hizmet etmiş olma
sına ve bundan sonraki maddede sayılan şartların 
tahakkuk eylemesine mütevakkıftır. 

Madde 10, — Terfi şartlarının tahakkukunu te
min için; 

1. Teftiş lâyihaları ile siret varakalarında ve 
terfie lâyık görülen hâkimlerin isimlerini gösterir 
teftiş Heyeti Reisliğince bir defter yapılır. 

2. İlmî ehliyeti göstermek için biri hakimlere 
ve o biri Müddei Umumilere mahsus Temyiz Mah
kemesinin her dairesinde ikişer defter tutulur. Bu 
defterlere verdikleri kararlarla yazdıktan lâyihalar
dan ilmî isabetleri itibariyle miintaz ve nazarı dik
kati calip veya kanunun sarahatine münfai ve hatası 
fahiş bulunan hakimler ve Müddei Umumiler ait ol
duğu Temyiz Dairesinin tensibiyle ve esbabı mucibe 
beyaniyle kaydolunur. 

3. Zat İşleri Müdürlüğünce hakimlerin tayinleri 
ile İntihab Encümenince verilen kararlara göre bir 
kıdem defteri yapılır. 

Bu defterler her üç ayda bir vekâlete verilip ve
kâletçe tefrik encümenine havale olunur. Tefrik En
cümeni, Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetinin ara
sından seçeceği üç kişi ile Teftiş Heyeti Reisi ve Za-
tişîeri Müdüründen mürekkeptir. Tefrik Encümenince 
bu defterler ve lüzumunda sicil kayıtları esas tutula
rak hâkimlerin derece ve sınıf itibariyle liyakat ve ihti
saslarına ve kıdemlerine göre terfi defteri yapılarak 
ilân olunur. 

Kıdemde müsavat halinde ehliyet tercihe sebep 
olur. Bu defter haricinde terfi icrası caiz değildir. 
Ancak terfi hakkından mahrum kaldıklarından bahis
le vekâlete müracaatta bulunanların istidaları, tetkik 
için İntihab Encümenine verilerek yapılacak tetkikat 
neticesinde haklı görülürse defter düzeltilir. 

Madde 11. — Vazifelerini muvaffakiyetle yapan 
ve kanunla muayyen olan kıdem müddetini doldurduk-

: lan anlaşılan hakimlerin memuriyet yerleri değişti-
I rilmeksizin yukarı dereceye muhassas maaş verilmek 

suretiyle terfileri caizdir. Bu kabil hakimler kanunun 
| o dereceye verdiği hukuku haizdir. 

Madde 12. — Vekâlet Müsteşarı ile Zat ve Hukuk 
ve Ceza İşleri Müdürleri ve adliye müfettişleri hakim 
sınıfından olmak üzere Adliye Vekiü tarafından 
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intihab olunur. Müsteşar birinci sınıf hakimlerin al
tıncı veya beşinci ve müdürler beşinci derecesinden 
ve Adliye müfettişleri dahi üçüncü maddede yazılı 
derecelerine göre tayin olunup terfileri işbu kanun 
hükmüne tabidir. 

Madde 13. — Temyiz Mahkemesi Azaları üçüncü 
maddede yazılı derecelerin altısında en aşağı üç sene 
hizmeti geçmiş ve terfi defterine ismi yazılmış olan* 
lardan intihab olunur. 

Madde 14. — İkinci maddede yazılı şartları haiz 
olup da yirmi sene bilfil avukatlık edenler veya on 
sene Darülfünun Hukuk Fakültesi veya Hukuk Mek
tebinde Hukuk İlimleri Müderrisliğinde bulunanlar 
veya bu iki vazifede geçen hizmetleri itibariyle mu
ayyen müddeti bitirenlerden metin ahlakiyle tanınmış 
olanlar Temyiz Mahkemesi Azalığına intihab olu
nurlar. 

Madde 15. — Temyiz Mahkemesi Azahğı açıldı
ğında Adliye Vekili tarafından kanunun aradığı şart
lan haiz altı zatın adları tezkere ile Temyiz Mah
kemesi Başreisliğine bildirilir. İşbu tezkerede avu
katlar ile hukuk ilmi okutan ihtisas sahiplerinden 
namzet gösterildiği surette bunların adedi üçte biri ge
çemez. Temyiz Mahkemesi Başreisi umumî heyeti 
toplayıp zarfı heyetin önünde açarak tezkereyi okur, 
sonra gösterilen namzetler hakkında gizli olarak ve 
Başmüddei Umuminin reye iştirakiyle reyler toplanır. 
Namzetlerden en çok rey kazanan üç zat ayrılıp bir 
mazbata ile Adliye Vekâletine bildirilir. Bu umumî 
heyette nisap; Temyiz Mahkemesi Dairelerinin Reis
leri ile azalan topunun üçte ikisi ile olur. İntihab 
muamelesinin bir oturuşta yapılması ve bitirilmesi 
şarttır. Adliye Vekili ve zatlarda birini, tercinde aza-
lığını tasdiki aliye arz eder. 

itibarına dokunduğu Vesikaları ile anlaşıldığında rıza
larına bakılmaksızın intihab Encümeni karariyle 
yerleri değiştirilebilir. Müfettişler ile Müddei Umumi
ler ve Adliye Vekili tarafından gösterilecek lüzum 
üzerine intihab Encümenince hakimlik sınıfının di
ğer kısımlarına naklolunur. 

Madde 18. — Haklarında tahkikat yapılmasına 
veya muhakeme altına ahnmalanna izin verilen bi
rinci sınıfa mensup hakimlerin vazifelerinde devamı 
adliye kuvvetinin nüfus ve itibarına yahut tahkikatın 
selâmeti cereyanına halel getirdiği halde netice bek
lenmeksizin İntihab Encümeni karariyle müstacel iş
lerde doğrudan doğruya vekâletçe muvakkaten işten 
el çektirilebliir. Vekâletçe doğrudan doğruya işten 
el çektirildiği takdirde keyfiyet intihab Encümenine 
verilir. 

Madde 19. — Yukariki maddeye göre işten el 
çektirilenlere tahkikat ve muhakemenin sonuna ka
dar aylıklarının yansı verilir. Tahkikat bittiğinde bir 
muamele tayinine lüzum görülmediği veya derece ten
zili veya hakimlikten iskattan gayri inzibatî bir 
muamele kâfi görüldüğü veya muhakeme altına alın
masını icap eden sebeplerin mahiyetine göre vazife
sine iadesinde bir mahzur olmadığı İntihab Encüme
nince karar altına alındığı veyahut tahkikat ve muha
kemenin sonunda meni muhakemesine veya beraet 
veya ademi mesuliyetine karar verildiği halde vazife
lerine tekrar devam ettirilmekle beraber işten el çek
tirildikten müddetçe alamadıktan aylıkların ikinci 
yarısı verilir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Takdir ve İnzibat Muameleleri 
Madde 20. — Takdir Muamelesi : Takdirname 

verilmesi ve kıdem zammından ibarettir. Vazifesinde 
ikdam ve ehliyeti ve işinde intizam ve muvaffaki
yeti anlaşılanlara vekâletçe takdirname verilir. Her 
derecede iki takdirname alanların kıdemlerine bulun
duktan derecede o derece için bir defa İntihab En
cümeni karan ile bir sene kadar za molunur. Fev
kalâde ahvalde Adliye Vekili tarafından da bir sene 
kadar kıdem zam olunabilir. 

Madde 21. — İnzibat muamelesi : İhtar, tevbih, 
kıdem tenkisi, derece tenzili ve hakimlikten iskattır. 

İhtar; yapılan fiil ve hareketin tenbihi mucip 
olduğunun hakime yazılmasıdır. 

Tevbih; yapılan fiil ve hareketin itabı müstelzim 
olduğunun hakime yazılmasıdır. 

Madde 16. — Temyiz Mahkemesi ikinci reisleri; 
Başmüddei Umumi dahil olduğu halde umumî he
yetin birleşmesiyle yukarıdaki şartlara göre yapıla
cak intihabta Temyiz Mahkemesi azalan arasından 
en ziyade rey kazanan üç namzetten biri Adliye Ve
kili tarafından intihab olunur. Temyiz Mahkemesi 
Başmüddei Umumisi ikinci sınıfa dahil hakimler ara
sında olmak üzere doğrudan doğruya Adliye Vekili 
tarafından intihab olunur. 

Temyiz Mahkemesi Baş Reisi Temyiz İkinci Re
isleri ile Başmüddei Umumi arasından Adliye Vekili ! 
tarafından intihab olunur. 

Madde 17. — Hakim sııufına mensup olanların \ 
memuriyetlerinin tahvili muvafakatianna bağlıdır. ! 

Ancak memuriyet yerlerindeki işlerin çokluğuna ve I 
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Kıdem tenkisi; tekaüt hakkına tesiri olmamak 
üzere kıdem müddetinin altı aydan bir seneye kadar 
tenkisidir. 

Derece tenzili; bir derece aşağı indirmektir. 
Hakimlikten iskat; hakimlik mesleğinden katı su

rette çıkarılmaktır. 

Madde 22. — Vazifeyi ifade sebepsiz teahhur ve 
intisamsızhk ve kayıtsızlık ve iş sahiplerine sert ve 
fena muamele gibi haller bir zarar vermemiş olursa 
ihtarı müstelzimdir. 

Üç sene içinde bir çok sebeplerden dolayı üç de
fa ihtar müştekim harekette bulunmak veya bir ih
tar cezasına uğradıktan sonra yine öyle bir hatayı üç 
sene içinde tekrar eylemek veya vekar ve haysiyete 
dokunacak işrete vesair menhiyata düşkün olmak 
ve muhakeme şurasında mehabeti bozacak hallere ve 
hakimlik adabına uymayan hareketlere tasaddi etmek 
veya müzakerenin cereyanım veyahut vazifece gizli 
tutulması icap eden maddeler ifşa eylemek ve siyasî 
cemiyetlere girmek tevbihi müstelzimdir. İki sene 
içinde bir çok sebeplerden dolayı üç defa tevbih ce
zasını müstelzim harekette bulunmak veya bir tevbih 
cezasına uğradıktan sonra yine öyle bir filî iki sene 
içinde tekrar eylemek ve bir gfma kasta mahrum ol
mayarak halli zahir olan meselelerde mükerreren 
kanunun sarahatına muhalif muamele yapmak veya 
kezalik mükerreren kanunun sarahatine muhalif ka
rar verdiği Temyiz Mahkemesince tutulan defter ile 
anlaşılmış bulunmak kıdem tenkisini icap eder. 

Vazifesinde aczi veya idaresizliği maddî delil ve 
sebeplere müstenit vesikalarla anlaşılmak ve bir de
rece kıdem tenkisi muamelesine uğradıktan sonra yine 
kıdem tenkisini mucip bir fiil ve harekette bulunmak 
derece tenzilini müstelzimdir. İki defa derece tenzi
line uğradığı halde üçüncü defa yine bu muameleyi 
müstelzim harekette bulunmak ve kasti olarak kanu
nun sarahatine mugayir karar verdiği ve muamele 
yaptığı hüküm ile sabit olmak ve itibar ve haysiyete 
büsbütün dokunur ve adliye kuvveti hakkında umu
mî hörmet ve itimadı giderir bir fiil ve harekette bu
lunduğu anlaşılmak veyahut bir cinayet veya namus 
ve haysiyete dokunur bir cünhadan dolayı hapis ceza-
siyle mahkûm olmak hakimlikten çıkarılmayı icap 
eder. 

Madde 23. — İhtar muamelesi ait olduğu daire
nin mutalaasiyle Adliye Vekili tarafından yapdır. 
İhtardan maada inzibat muamelesini tayini intihab 
Encümenine aittir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Usulü T a h k i k l e Muhakeme 
Madde 24. — Hâkim sınıfına mensup olanların va

zifelerinden münbais veya ifayı vazife sırasında vu
kua getirdikleri cürümlerinden dolayı : haklarında ya
pılması icap eden tahkikat : 

Adliye Vekâletinden verilecek emir ye mezuniye
te binaen Adliye Müfetişleri veya hakim sınıfına 
mensup zevattan biri tarafından yapıhr. 

Müfettişler ; teftiş sırasında muttali olacakları 
tahkiki mucip ahvali mezuniyet istihsaline hacet ol
maksızın tahkik etmek salahiyetini haizdir. Bu takdir
de keyfiyeti derhal vekâlete bildirirler. 

• Madde 25. — Tahkikatı yapan zat müstantık sıfat 
ve salâhiyetine haizdir. 

Tahkikat; usulü muhakematı cezaiye ahkâmına 
tefikan icra olunur. Ancak hitamı tahkikatta lüzum 
veya meni muhakeme kararı verilmeyerek tahkikat 
evrakı zirine tahkikatı vakıanın hülâsa ve netayicini 
havi fezlekesi yapılır ve ziri müfettiş veya tahkikatı 
yapan zat (tarafından imza edilerek takımıyla Adliye 
Vekâletine gönderilir. 

Madde 26. — Tahkikat sırasında hakkında şikâyet 
edilen hâkimin tevkifine lüzum ve ihtiyaç görüldüğü 
lakdirde Cinayet Mahkemesine mesısup olmayan hâ
kim cinayet mahkemesince ve cinayet hakimlerinden 
olanlar en yakın cinayet mahkemesinde tevkif edile
bilir. 

Madde 27. — Vekâletçe evrakı tahkikiye bittetkik 
lıakkıda şikâyet vukubulan hâkime isnat olunan mad
delerin mahiyet ve mevcut esbabı subıitiyesi mücazatı 
kanuniyeyi müstelzim bulunduğu takdirde delinere 
göre tekrar tahkikat icrasına hacet olmayarak lüzum 
veya meni muhakeme kararı verilmek üzere o hâkim 
isler cinayet ister asliye mahkemesine mensup olsun 
bulunduğu cânayet mahkemesi dairesine en yakın bu
lunan diğer cinayet mahkemesine gönderilir.: Bu mah
keme evrak üzerinde tetkikat yaparak bîr hafta zarfın
da kararım verir. 

Madde 28. — Lüzumu muhakemesine karar veri-
Iön hâkim cinayet muhakemelerini gören hâkimlerden 
ise muhakemesi temyiz mahkemesine, değil ise men
sup olduğu cinayet mahkemesine aittir. Evrakın mah
kemeye tevdii tarihinden itibaren bilâ fasıla devam 
suretiyle muhakeme nihayet bir ayda intaç edilir. 

Madde 29. — Hâkimlerin şahsî cürümleri hakkın
daki takibat ve tahkikat: 
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Maznunu aleyh cinayet mahkemesi hâkimlerinden 
ise; en yakın cinayet mahkemesi müddeti umumi ve 
müstarfiığına, değil ise ınelnisup olduğu cinayet mah
kemesi mü ekte i umumi ve müstanfığuıa ve muhake
meleri dahi mafevk mahkemesine aittir. Yalnız ci
nai cürmü meşhut tahkikatı ahkâmı umumiyeye ta
bidir. 

Madde 30. — Adliye müfettişleri ve teftiş heyeti 
reisi ve encümeni intihaba dahil müdürlerim vazife 
ve memuriyetlerine müteallik cürümlerinden dolayı 
tahkikat icrası vekâletin memur edeceği zata ve lüzum 
veya meni muhakeme karan ilası yine vekâletin tev
di eyleyeceği cimayet mahkemesine ve muhakemeleri 
mahkemei temyize ve müsteşarın kezaîik vazife ve 
memuriyetine müteallik tahkfkatıyine Adliye Vekili
nin memur edeceği zata ve Mizura. veya meni muha
keme kararı itası ahkâmı temyiz istida dairelerinden 
birisine ve muhakemesi .temyiz ceza dairesine aittir. 

Madde 31. — Temyiz mahkemesi hâkimler ünden 
birinin vazife ve memuriyetine taalluk eden cürmün-
den dolayı müstantık sıfatiyle tahkikat icrası Adliye 
Vekâletince tensip olunacak temyiz reislerinden birine 
ve müddei umumilik vazifesi baş müddei umumiyeye 
aittir. Baş müddei umumi hakkında tahkikat icrasın
da müddei umumilik vazifesi dahi rüesadan biri tara
fından ifa kılınır. Ceraimi şahsiyeleri hakkında da 
bu usul caridir. Cinaî cürmü meşhut ahkâmı umumi
yeye tabidir. 

Madde 32. — Tahkikat neticesinde mahkemei 
temyiz ceza dairesince lüzumu muhakeme kararı ve
rilirse evrak divanı âliye sevk edilmek üzere Adliye 
Vekâletime gönderilir. 

Madde 33. — Gerek etraftan olsun ve gerek hâ
kimlerin gayrı memurini devlelttelîi bulunsun hâkim
lerin kanunen dirümteşikl eden fiillerinde aslen ve 
feren zimedhal olalnlar hakkında usuîü tahkik ve mer
cii muhakeme hususiandna hâkimlerin tabiî bulun
duğu ahkâm cereyan eder. 

Muvakkat Maddeler 

Madde 34. — Kuzzat mektebinden mezuniyet 
rütisü alıp da ikinci maddede yazılı sair şartları haiz 

olanlar Darülfünun Hukuk Fakültesinden mezun bu
lunanların haiz oldukları hukuka maliktirler. 

Madde 35. — Adliye Meslek Mektebinden çıkıp 
da ikinci dereceye kadar terfi eden müstantıkîardan 
üçüncü dereceye geçmek için terfi levhasına ismi ge
çenler Hukuk Fakültesinde veya Mektebinde okunan 
derslerden imtihan vererek ehliyet gösterdikleri tak
dirde hâkimlik sınıfının sair derecelerine tayin olu
nabilir. Meslek mektebinden çıkmamış olan müstan-
tıklar dahi bu usule tabiîdir. 

Madde 36. — Adliye Meslek mektebinden çıkıp 
da icra memurluğunda üç sene iyi hizmet etmiş olan
lardan Adliye Vekâletince tayin edilecek usul ve şe
rait dairesinde yapılacak imtihanda kazananlar üçün
cü mertebe icra Muavinliğine Tayin ve bu kanun 
üzere birinci sınıf İcra Reisliğine kadar terfi edebi
lirler. Meslek Mektebinden çıkmayıp da bugün müs
tahdem bulunan tera Memurları dahi bu usule ta
bidir. 

Madde 37. — Temyiz Mahkemesi Cumhuriyet 
Merkezine gelinceye kadar sekizinci maddede yazılı 
selâhiyeti haiz olmak üzere fntihab Encümeni müs
teşarın reisliği altında Teftiş Heyeti Reisi ve Zat 
Hukuk ve Ceza İşleri müdürlerinden terekküp eder. 

Madde 38. — Bundan evvelki madde mucibince 
teşekkül eden lııtihab Encümeninin tevbihden maada 
inzibat muamelelerine müteallik kararlarına alâka
darları tarafından vuku bulacak itirazlar Temyiz 
Mahkemesi Reisleri ile Baş Müddei Umumiden mü
rekkep bir heyetçe tetkik olunur. Bu heyetin verece
ği karar katidir. 

Madde 39. — Mülga İstinaf Mahkemesi Reisliği 
ve Azalıkları ile Müddei Umumilik ve Muavinlikle
rinde hizmeti geçmiş olup da bu kanunun meriyeti 
tarihinde müstahdem bulunmayanların kazanmış ol
dukları haklar maffuzdur. 

Madde 40. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meridir. 

Madde 41. — İşbu kanuna mugayir ahkâm mül
gadır. 

Madde 42. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 


