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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
2, — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu 

lâyihası. (1/1074)1 
2. — EVkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1927 

senesi Bütçe Kanunu lâyihası. (1/1078) 
3. — Berrî, bahrî, havaî ve jandarma zabi-

taniyle muamelât ve hesap memurlarına bir 
nefer tayini itası hakkında kanun lâyihası. 
(1/1075) 

4. — Binaların numaralanması ve sokakla
ra isim verilmesi hakkında kanun lâyihası, 
(1/1077) 

5. — Hariciye Vekâletinin 1926 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair kanun lâyiha
sı, (1/1076) 

6. — Takriri sükûn kanununun iki sene 
müddetle temdidi hakkında kanun lâyihası. 
(1/1073) 

Sayfa 
3 
3 
3 

Tezkereler 
1. — Reji kolcusu Mehmet Tevkif hak

kındaki hükmün haddi asgariye tenzil ve tah
viline dair Başvekâlet tezkeresi. 

2. — intihabat masarifi için dahiliye büt
çesine yüz bin lira ilâvesinin bütçenin esnayı 
müzakeresinde nazarı dikkate alınması hak
kında Başvekâlet tezkeresi. 

3. — Mahsubu Umumî Kanununun bazı 
mevaddını muaddel 27 Kânunusani 1926 ta
rihli kanunun dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti tezke
resi. 

Mazbatalar 

l.: — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Cumhuriyeti arasında akit ve imza olu
nan itilâfname ile müzeyyelâtının tasdiki hak
kında. (1/1039) numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası. 

Sayfa 
3 
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Sayfa 
2. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki ve 

Denizli Mebusu Yusuf Beylerin, ilk mektep 
muallim ve muavinleri hakkındaki kanunun 
tadiline dair. (2/605, 2/607) numaralı teklifi 
kanunîleri ve Dahiliye ve Maarif Encümenle
ri mazbataları. 

3. — Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve 
kışlak mültezimi derviş Necati Efendinin mal 
sandığına taksit ve depozito akçası olarak vu-
kubulan teslimatının iadesine dair istida ve 
Kavanini Maliye Encümenleri mazbataları. 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Tes-
viyei deyn eden aşar mültezimlerinden reddi 
ferağ harcı alınmaması hakkında. (2/617) nu
maralı teklifi kanunîsi ve reddine dair Kava
nini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları. 

5. — Kütahya Mebusu Nuri Bey ve rüfe-
kasının, Manisa, kasaba ve Alaşehir kazala
rındaki emvali metruke bağlarından dolu se
bebiyle hasara uğrayanlara ait bedeli icar 
bakiyesinin affı hakkındaki kanuna bir mad
de tezyiline dair. (2/618) numaralı teklifi ka* 
nunîsi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

6. — Takriri sükûn Kanununun iki sene 
müddetle temdidi hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası-

Takrirler 
1. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Be

yin, ihraç edilecek tuzlu balıklara sarf oluna
cak tuzun maliyet fiyatından verilmesi hak
kında takriri. 

Azayı Kiranı Muamelâtı 
1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezu

niyetleri hakkında Divanı Riyaset kararı, 

4:5 

Sayfa 
Rey İstihsal 5 

1. — Ecza Ticarethaneleriyle sanat ve zi
raat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir 
kimyevî maddelerin satıldığı dükkânlara mah
sus kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 5,29:31 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 6 

1. — Takriri Sükûn Kanununun iki sene 
müddetle temdidi hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası. (1/10173) 6:9 

2. — îcra Kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında.: (1/1042) numaralı kanun lâ
yihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 9:17 

3̂  — Ceza Kanununun mevkii meriyete 
vaz'ına müteallik kanunun ikinci babına ilâve 
edilecek mevad hakkında. (1/1049) numaralı 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası. 17:19 

4. — Hâkimler Kanununun ikinci madde
sinin yedinci fıkrasının tadili hakkında. 
(1/1046) numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 19:22 

5. — İdare Heyetinin, Riyaseticumhur 
bütçesinde münakale icrası hakkında. (2/615) 
numaralı teklifi kanunîsi ve Muavezenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 22:23,32:34 

6A — Canik Mebusu Cavit Paşanın, umu
ru belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye müntedair 
kanuna bir madde tezyili hakkında. (2/622) 
numaralı teklifi kanunîsi ve Dahiliye ve Ad
liye Encümenleri mazbataları. 23:25 

7. — Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve 
seyahatleri hakkındaki kanunun dokuzuncu 
maddesinin tadiline dair. (1/1043) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye Encü
menleri mazbataları. 25:28 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Alryonkarahisar), Kazam Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

Otuz Sekizinci İçtima 

26 Şubat 1927 Cumartesi 

Birinci Celse 
Hasan Beyin riyasetlerinde inikat ederek zaptı sa

bık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale olundu. 

Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Müdürü İsmet 
Beyin maaşatına ve tefsire mahal olmayan bir me
seleye müteallik mazbatalar okunarak kabul edildi. 

Sîvas Mebusu Şemsettin Beyin, tahlifi icra 
otundu, 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek meb
dei mebusiyetin tespiti hakkındaki Kanunu Esasî 
Encümeni mazbatasının Encümenden gelen üçüncü 
fıkrası müzakere ve tadilen kabul edildi. 

İstiklâl Madalyası Kanununa müzeyyel kanun 
lâyihasının ikinci müzakeresi icra olundu. 

Ecza Ticarethaneleriyle sanayi ve ziraatte müsta
mel mevaddı kimyeviye satışı hakkındaki kanun lâ
yihası müzakere ve tadilen kabul ve heyeti umumi-
yesi tayini esami ile reye vaz olundu. 

Badehu emrazı sâriye ve istilâiye nizamnamesine 
bir madde tezyili hakkındaki kanun lâyihası dahi 
müzakere ve tadilen kabul edildikten ve tayini Esa
mi ile reye konulan kanuna ait arada nisap olmadı
ğı tebliğ olunduktan sonra Pazartesi günü içtima 
edilmek üzere celse tatil olundu. 

Ekseriyet hasıl olmadığından içtima Çarşamba 
gününe talik edilmiştir. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
İSMET BEY (Çorum) — Pazartesiye talik edil

miştir, tashihi lâzımdır. 
RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Pa

zartesi ekseriyet hasıl olmadığından Çarşamba günü
ne talik edilmiştir. 

REÎS — Efendim, zaptı sabık aynen kabul edil
miştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu lâyia-

sı. (1/1074) 
REİS — Divanı Muhasebat, Kavanini Maliye ve 

Muvazenei Maliye Encümenlerine havale edilmiştir. 

2. — Evkaf Müdiriyeti umumiyesinin 1921 senesi 
Bütçe kanunu lâyihası. (1/1078) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Benî, bahrî, havaî ve jandarma zabitaniyle 
muamelât ve hesap numaralarına bir nefer tayini 
itası hakkında kanun lâyihası. (1/1075) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir, 

4. — Binaların numaralanması ve sokaklara isim 
verilmesi hakkında kanun lâyihası. (1/1077) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 
5. — Hariciye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 

münakale icrasına dair kanun lâyihası. (1/1076) 
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

edilmiştir. 
6. — Takriri sükûn kanununun iki sene müddetle 

temdidi hakkında kanun lâyihası. (1/1073) 
REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

Tezkereler 
İ. — Reji kolcusu Mehmet Tevfik hakkındaki 

hükmün haddi asgariye tenzil ve tahviline dair Baş
vekâlet tezkeresi. 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 



İ : 39 2 . 3 . 1927 C : 1 

2. — İntihabat masarifi için dahiliye bütçesine yüz 
bin lira ilâvesinin, bütçenin esnayı müzakeresinde na
zarı dikkate alınması hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

REtS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Mahsubu Umumî Kanununun bazı mevdddı-
nı muaddel 27 Kânunusani 1926 tarihli Kanunun dör
düncü maddesinin tefsiri hakkında Divanı Muhase
bat Riyaseti tezkeresi. 

REtS — Kavanini ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edildi. 

Mazbatalar 
/. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cum

huriyeti arasında akit ve imza olunan itilâfname ile 
müzeyyelatının tasdiki hakkında. (1/1039) numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki ve Denizli 

Mebusu Yusuf Beylerin, ilkmektep muallim ve mua
vinleri hakkındaki kanunun tadiline dair. (2/605, 
2/607) numaralı teklifi kanunîleri ve Dahiliye ve Maa
rif Encümenleri mazbataları. 

REtS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve kışlak 

mültezimi Derviş Necati Efendinin mal sandığına 
taksit ve depozito akçesi olarak vuku bulan teslimatı
nın iadesine dair İstida ve Kavanini Maliye Encümen
leri mazbataları. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mesele 
mühimdir, aynı muamelenin emsali çoktu ruznameye 
alalım. 

REtS — Ruznameye alıyoruz efendim. 
4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, tesviyei deyn 

eden aşar mültezimlerinden reddi ferağ harcı alınma
ması hakkında (2/617) numaralı teklifi kanunîsi ve 
reddine dair Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Vaktiyle deynlerini tediye etmediklerinden dolayı 

hazine namına emlâk arazileri tefevvün olunan aşar 
mültezimlerinden bilâhare tediyei deyn etmeleriyle em
lâk ve arazileri kendilerine iadesi lâzım gelenlerden 
reddi ferağ harcı alınmamasına dair Denizli Mebu
su Yusuf Bey tarafından verilip, lâyiha encümenince 
şayanı müzakere görülen ve Heyeti Umumiyenin 
6.1.1927 tarihli içtimaında Kavanini ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havale buyurulmuş olan teklifi 
kanunî Kavanini Maliye Encümeninin mazbatasiyle 

'birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve mü
zakere olundu. 31 Mayıs 1926 tarihli ve 880 numaralı 
kanun ile meriyet ahkâmı 1342 senesi şubatı nihaye
tine kadar cari olması kabul olunan 29 Eylül 1336 
tarihli ve 30 numaralı kanunun ikinci maddesine tev
fikan bu gibi emlâk ve araziden masarifi muhakeme 
ile reddi ferağ harcı alınmak muktazi olup, Kavanini 
Maliye Encümeninin mütalaası veçhile işbu teklifi 
kanunînin reddi Encümenimizce de muvafık görül
müş ve keyfiyetin reddi Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arzına karar verilmiştir. 

26 Şubat 1927 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Kâtip Aza 
Konya tzmir 
Fuat Ahmet Münir 
Aza Aza 
Bozok Çorum 

Süleyman Sırrı Mühendis Mithat 
Aza Aza 

Diyarbekir Gaziantep 
Şeref Ahmet Remzi 
Azaı Aza 

Konya Gümüşane 
Kâzım Hüsnü Bey Hasan Fehmi 

Hini imzada bulunmamıştır. 

Azla; 
Kütahya 

Faik 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

REÎS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Kütahya Mebusu Nuri Bey ve rüf e kasının, 
Manisa, Kasaba ve Alaşehir kazalarındaki emvali 
metruke bağlarından dolu sebebiyle hasara uğrayan
lara ait bedeli icar bakiyesinin affı hakkındaki kanu
na bir madde tezyiline dair (2/618) numaralı teklifi 
kanunîsi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
6. — Takriri sükûn kanununun iki sene müddetle 

temdidi hakkında kanun lâyihası (1/1073) ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REtS — Ruznameye alınmıştır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (tz
mir) — Takriri sükûn Kanununun iki s.ene müddetle 
temdidine ait bir maddei kanuniye Heyeti Celilenize 



t : 39 2 . 3 . 1927 C : 1 

arz olunmuştur. Bu maddei kanuniyenin, bugün diğer 
mevadda tercihan ve müstacelen müzakeresini rica 
ederim. 

REİS — Efendim, Vekil Beyin teklifini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.» Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, ihraç 

edilecek tuzlu balıklara sarf olunacak tuzun maliyet 
fiyatından verilmesi hakkında takriri. 

REÎS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete 
gönderiyoruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 

hakkında Divanı Riyaset kararı.: 
REİS — Karan okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Atide isimleri muharrer azayı kiramın hizalarında 

muharrer müddetlerle mezuniyetleri Divanı Riyasetin 
27.2.1927 tarihinde münakit birinci içtimaında tensip 
edilmiş olmakla keyfiyet heyeti umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

İsmail Safa Bey (Adana) Bir ay ailevî mazeretine 
binaen, 

Haydar Bey (İstanbul) İki ay, hastalığına binaen 
tabip raporuna müsteniden, 

Mustafa Bey (İzmit) İki ay, hastalığına binaen ta
bip raporuna müsteniden. 

Saf et Bey (Urfa) Bir ay ailevî mazeretine binaen. 
Ziyaettin Bey (Erzurum) Bir ay, hastalığına bi

naen tabip raporuna müsteniden. 
Kâmil Bey (Tokat) İki ay, hastalığına binaen, ta

bip raporuna müsteniden. 
Avni Paşa (Cebelibereket) Bir ay, hususatı zatiye-

sine binaen. 
Gani Bey (Mardin) İki ay, hastalığına binaen, ta

bip raporuna müsteniden, 
Osman Kadri Bey (Muş) Yirmi gün ailevî maze

retine binaen. 
Fuat Bey (İstanbul) Mart nihayetine kadar, Ma

zeretine binaen., 
İbrahim Bey (İsparta) Bir ay, ailevî mazeretine 

binaen. 

REİS — Efendim, ayrı ayrı okunup, reyinize arz 
olunacaktır. 

İsmail Sefa Bey (Adana) Bir ay. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Haydar Bey (İstanbul) İki ay. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Mustafa Bey (İzmit) İki ay, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Saffet Bey (Urfa) Bir ay, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Ziyaettin Bey (Erzurum) Bir ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Kâmil Bey (Tokat) İki ay, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Avni Paşa (Cebelibereket) Bir ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Gani Bey (Mardin) İki ay, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir, 

Osman Kadri Bey (Muş) Yirmi gün, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fuat Bey (İstanbul) Mart nihayetine kadar, Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İbrahim Bey (İsparta) Bir ay, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Rey İstihsali 
1. — Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işle

rinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddele
rin satıldığı dükkânlara mahsus kanunun ikinci defa 
reye vaz'ı. 

REİS — Efendim! Bu kanunu ikinci defa reyini
ze arz ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyuru
nuz, 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Takriri Sükûn Kanununun iki sene müddet
le temdidi hakkında kanun lâyihası (1/1073) ve Adli
ye. Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
'Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celiilesine 
1 Mart 1927 

Takriri Sükûn Kanununun iki sene daha temdidi 
hakkında îcra Vekilleri Heyetince tanzim ve Meclisi 
Aliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Kanun Lâyihası 
8 Şalban 1343 ve 4 Mart 1341 tarihli ve 578 nu

maralı takriri Sskûn Kanununun ikinci maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu glibd tadil edilmiştir: 

İşbu kanun 4 Mart 1927 tarihlinden, 4 Mart 1929 
tarihine kadar yeniden iki sene müddetle meriyülic-
radır. 1 Mart 1927. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
iM. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhaik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut 'Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Haııüıdiye Veküd 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Takriri Sükûn Kanununun ikinci maddesinin ta

dili hakkında Başvekâletten verilip, Encümenimize 
havale buyurulan lâyiha tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyİhai mezkûre esas itibariyle muvafık görülmüş 
ve yalnız ibarede bazı tadilât icrasiyle aynen kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyeye arz olunur. 

Reis Vekili Mazbata Muharriri 
Konya Konya 
Refik Refik 
Kâtip Aza 

Ahimıeıt Hamdı /BaHıkesİr 
Osman Niyazli 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
(Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Aza 
Denizli 

Necip Aid 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Takriri Sükûn Kanununun İkinci Maddesini 
Muaddel Kanun 

Madde 1. — 8 Şaban 1343 ve 4 Mart 1341 tarih
li ve 578 numaralı Takriri Sükûn Kanununun ikinci 
maddesi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir : 

İşbu kanun 4 Mart 1927 tarihinden, 4 Mart 1929 
tarihine kadar meriyüiicradır. 

Madde 2. — İşbu kanunun tatbikine icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim! Müzakere edilecek mevadda 
geçiyoruz. Adliye Vekilinin teklifi üzerine tercihan 
ve müstaeelen müzakeresine karar verdiğimiz lâyiha
yı müzakere edeceğiz. Lâyihanın Heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muh
terem efendiler! Takriri Sükûn Kanununu kabul bu
yurduğunuz zaman Cumhuriyetin karşısında bulun
duğu müşkilât ve tehlikeler, bu geçen müddetler zar
fında kemali muvaffakiyetle iktiham edilmiş ve ber
taraf olunmuştur. O tehlikeleri derhatır buyurunuz. 
Gerek evvelki müşahedemizde tahmin ettiğimiz gi
bi ve gerek bilâhare vukuat ile teeyyüt ettikten son
ra anlaşılmıştır ki, liki sene evvel karşısında bulun
duğumuz hadlisatın en mühimmi, Şeyh Sait isyaniy-
le tebarüz eden hareketi fiiliye değildi. Asıl tehlike: 
Memleketin umumî hayatında hâsıl olan teşevvüş 
ve tezebzüb idi. 

Bu, memleketin birçok zamanlardan beri hayatı 
siyasesine arız olan başlıca derttir. Memleketin te-
kâmülâtma ve samimî ıslahatçıların bütün gayretle
rine mani olan, asıl engel olan budur ve küçük ihti-
rasatı işletmeğe alışmış mütereddi münevverlerle, 
hürriyeti vicdanı başkalarının vicdanıyatina tecavüz 
için vasıta addeden siyasetçilerin faaliyetidir. (Alkış-
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1ar), (Bravo sesleri) Takriri Sükûn, bu müşevveş ana
sırın hakayıkı eşyayı görmek için memleketin üzeri
ne gerdiği kalın dumanı izale eylemiştir. Eşyanın 
renkleri hakikatte olduğu gibi, görünce huzur, ferah 
ve sükûn derhal teessüs etti, iyiler ve fenalar suhu
letle yekdiğerindien ayrriabildi. Asıl tehlike, müşev
veş olanların salim cemiyeti beşeriyenin kafasına mü
temadiyen darbeler İndirip, hilekâr, mütecaviz gibi, 
ne vuruyorsunuz? Diye avaz avaz bağırmasındlandır. 
Bedihidir ki, içtimaî muhitte bir meselenin mütalaa
sında musip kararı, huzuru efkârı temin edebilecek 
olan 'asıl âmil, salim bir nizamı umumînin mevcudi
yetidir. Arkadaşlarım! Hiç şüphe yoktur ki, bu ni
zam, bir cemiyetin tekâmülatiyle ve hayatı siyasiye-
sindeki meleke ve tecrübeleriylıe tesis ve tahassul ey
ler, Ancaik, fikrinde, akıl ve insaftan zerre olan hiç 
bir kimse, bu kadar büyük mücadelât içimden haya
tını ve mevcudiyetini kurtarmış olan ve az zamanda 
memleketi, en ileri milletler seviyesine çıkarmak için 
süratle çalışma ve süratle ilerlemek ihtiyacında bu
lunan bir memleketin evlâtlarından, uzun zamanla
rın Mdematına tevekkül ve teslimiyetle intizar etme
yi bekliyemez. İttihaz buyurduğunuz tedbir, bizim 
kanaatimizce, yalnız şarkta hadis olan hareketi de
ğil, memleketin terakkisine ve tekâmülüne başlıca 
engel olan, nizamı içtimaiyedekıi teşevvüşü izaleye 
başlıca medar olmuştur, 

Bu iki sene zarfında uğraşmağa mecbur olduğu
muz hadisat hakikaten hayretaverdir. Umumî, irti
caî ve mürettep bir vaziyet karşısında bulunduğumu
zu dermeyan ettiğimiz zaman, bu iki sene zarfında 
zuhura gelecek vukuatın, meydana gelecek delâıilin 
bizim tahminlerimizden çok fazla zuhur edeceğini 
derpiş etmiştik. Bizim, samimî kanaatle meydana 
çıktığını zannettiğimiz bir çok içtihadatı, harekâtın, 
musammem bir plâna müstenit ve muayyen bir men
fî hedefe müteveccih olduğu mahkemeler karşısında 
sabit olduğu zaman hayretten ne kadar mebhut ol
duğumu ifade edemem. 

Memleketin dört köşesinde Cumhuriyet Kanun
ları mevcuttur. Seyir ve seyyahat için ve teşkilât için 
verdiği bir çok imkânların, memeleketin bünyei içti-
maiyesini tahrip edecek hattı hareketlerde perde ol
duğunu gördüğümüz zaman hakikaten mütehayyir 
olmuştuk.; 

Efendilerim, küçük hissiyat ve ihtirasatı işletme
ğe alışmış siyasetçilerin, en aziz canlarımıza kastede
cek kadar gözleri kapanabilecek bir seviyede bulu
nabileceklerini asla derpiş etmemiştik. Bütün bu ah

val, bu iki sene zarfında Takriri Sükûn Kanununun 
ve kemal isabetle tesis ettiğiniz İstiklâl Mahkemele
rinin mücadele etmek mecburiyetinde bulundukları 
müşkülâtın ehemmiyetini izah eder zannederim. İs
tiklâl Mahkemeleri, bu iki sene zarfında ifa ettikleri 
hidematı ile, zaten cidali millî tarihinde haiz olduk
ları mevkii bülendi bir kat daha iîlâ eylemişlerdir. 
Onların küçük hissiyatından tamamen münezzeh olan, 
adalete ve Büyük Millet Meclisinin emanetini mahal
limde istimal etmek için f artı dikkate istinat eden hat
tı hareketleri, Cumhuriyetin müdafaasına, Cumhu
riyetin kemal ve fezaıili iayıkiyle anlaşılıp, teessüs et
mesine, başlıca medar olan avamildendir. 

Hükümet takriri Sükûn Kanununu ne gibi ahval
de resen istimal etti? Bunun hesabını birçok defalar 
Meclisi Âli huzurunda vermeğe çalıştım. Bizim Tak
riri Sülkûn Kanunu tatbikatı esnasında müteellimen 
vaziyet aldığımız işlerden birisi, mukabil teşkilâtı si
yasiye üzerinde ittihazı karar etmek mecburiyetidir. 

Böyle bir mecburiyete düşmemek için ne kadar 
cebrünefs ettiğimizi ve ne kadar sarfı gayret ettiğimi
zi, diğer fırsatlarla mübahi olduğum zaman huzuru
nuzda arz etmiştim. Fakat nihayet memeleketin ha
yatı umumdyesini halelden vikaye etmek ve memle
ketin nizamı umumîsini mecrayı salimde idame et
mek mecburiyeti asliyesi, Büyük Meclisin verdiği 
salâhiyeti istimale bdzi muztar kılınıştır. 

Bu ızdırarımızı Büyük Meclis huzurunda izah et
tiğimiz zaman, bültün vesaik ve delaili, hatta muarız
larıma kabul ettürebiidiğimi zalnnedliyorum. Eğer bu 
tatbikatı kanuniye bizzat kendi aleyhine tatbik olu
nanlar tarafından bilâih'üyar teslim edilecek kadar 
bizilm icraaıtımızdaiki isabeti tezahür etttirmişse, bu 
bizim için şayana iftihar bir mazhariyettir. (Alkış
lar) 

Efendiler, takriri sükûn devrinden ettiğimiz Bü-
yük istifadelerden (birisi de, asırlardan beri bu mem-
Dekeltitle ciddi eribabı gayretin tahayyül ve tasavvur 
eJatikleri İslahatın asgari fedakârlıklarla icra ve tesis 
ohmalbflmesMr. Hakikati ahvalde büyük ıslahat ted-
vinat esasen millîetin istidat ve kabulüne ve bunu ih
tisas eden Büyük Milet Meclisinim karar ve tasvi-
ibine muallaktır. Böyle olmakla beraber şimdiye ka
dar erbabı gayrete bu yolda büyük mesafe kat et
meye mani olan erbabı teşevvüş Takriri Sükûn Ka
nununun ve istiklâl ma'hkeme'leriniîıjı tesiriyle faali-
ydtierinden esaslı surette mahrum kalmışlardır. 

Bu bir defa memlekette nizamı umumiyi tesise 
ve bunun fevaMMn alenen anlaşılmasına medar ol-
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dükltan sonra artık bunun müdafaası kendiliğinden 
kes'bi suhulet eder ümidindeyiz. Bu maruzatımla ge
çen iki senenin umumî hüviyetini bir iki kelimeyle 
tersim eltaıiş oluyorum. 

Şimdi, Takriri Sükûn Kanununun müddetli hitam 
buldülkltan sonraki vaziyeti mütalâa ötmek isterim. 
4 Martöta Takriri Sükûn Kanununun meriyeti ahkâmı, 
şümdiki kanuna göre hitam bulmak lâzımdır. Büyük 
Millet Meclisinin tesis ve intihap eltmiş olduğu istik
lâl mahkemelerinin müddeti faaliyetleri de yedi Mart' 
ta hitam buluyor. Yedi Martta yenliden intihap olun
ması için Büyük Millet Meclisine arz olunmak ica-
bdder. Gelecek sehleier zarfında da Takriri Sükûn 
Kanununun fevaidinden istifade etmek mütalâasm-
(dayız. Yenü girdiğimliz hayaitlta bizim uzun seneler 
başlıca atfıınıazar edeceğiimliz noktta, huzuru efkâr 
içimde istihsal kaibiliyetini Ve mesaî kuvvetini haddi 
azamiye vardırmak ola'bilir. Bu kadar çok ıslahattan 
sonra vakî bir tedbiri mulhafaza dtmek muvafıkı hik-
metltiir. Yalnız düşünüyoruz ki memleketin heyelLi 
umumiyesindtekİ huzur ve isitikrar, bu geçen iki sene 
zarfında azamî hizmetleri sebketmiiş Ve itibarları 
ihaddıellgayede bulunan istiklâl mahkemelerini yeni
den Anltihap için Büyük Meclise tekllfatt'a bulunma
mak mümkündür. Cumhuriyetin müdafaası ve inkılâp 
esaslarının memlekette her türlü tecavüze karşı mü-
dlafaa ve vikayesini Adliyemizin kemali Mmat Ve 
selâbdtla derulhde edebileceğinden emin bulunuyoruz, 

Bundan maada iki sene zarfırtda Adliyede kalbul 
eitlfiiğiniz esaslı kanunlar, Muhterem hâkimlerimizi 
yeni vasıtalarla teçhiz etmiş bulunmaktadır. Ondan 
sonra efendilerini! Nihayet Cumhuriyette idare için 
alsil nasbi nazar etiğimiz noklta, büyük hadiselerin is
tilzam ettiği hususî tedaibirden vakit vakit sıyrılarak' 
tedricen kavaidİ! umumiyeye tevdii mukadderat ey
lemektir. Asıl arzu ettiğimiz nokita budur. Biz, eğer 
hususî tddabire her hangi hir işte tevessül mecburiye
tini Büyük Millet Meclisime arz eyledi isek, Büyük 
•Milldt Meclisi her hangi bir harekete karşı onun rica-
bettiği tedbiri ittihaz için asla tereddüt göstermedi 
fee, bu mesaili olduğu gibi gören salim bir nazarın 
memlekette inkilalbı müdafaa etmek, memleketti ıs
lahat ve tarakkİiyalt hedefine götürmek maksadı as
lîsini mulhafaza için, vesiaüti isalbet ve cesaretle inti
hap etmekteki kabiliyetinin alâmefü'dir. Bu kabiliyet 
çok esaslı bir zamandır, memleketlimizin istikbali için 
çok esaslı bir emniydtitir. 

Efendilerini, bir çok devirlerde büyük hadisat za
manında bir çok hüsnüniyet erbaibı malhza zaaf ve , 
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tereddüde duçar oİduklarınidan dolayı yalmz kendi
lerini değil, milleti de büyük felâketlerden kurtara-
mamışliardır. Büyük hadisat zamani'rida erhalbı hik-
rn'dtin, erbabı tecrübenin başlıca şiarı, tedbiri sükû
netle muvazene edip bulmak, sonra tereddütsüz tat
bik eylemektir. 

Yeni gireceğimiz devirde Büyük Millet Meclisinin 
karşısında bulacağı vaziyet eğer yeni bir takım er
babı fesada medarı cüret olacaksa, onların 'bu kürisü-
den sözlerimi işiteceklerini ve anlayacaklarım ümit 
ederim. Eğer, her hangi bir vaziyette Büyük Millet 
Meclisi, kuvvetli bir tedbir, hususî bir karar almak 
ıztırarını duyarsa, millet ve memleketin selâmeti için 
bu kararı ittihaz etmekte zerre kladar tereddüt etmi-
yecektir. Mazide etmemiştir, atide de bitmeyecektir. 
Milletin istikbâli için başlıca zırnanı kalp olan nokta 
burasıdır. Bu imkân elde bulunduktan sonra biz, ye
di Mart'ta istliklâl mahkemelerinin yenliden teşkilini 
teklif etmemek imkânını görüyoruz. Bu imkânın, 
millettin hakiki amaline, samimi muhabbetine istina
den icrayı hükmeden Büyük Milleit Meclisinin yeni 
intihalbatında daha ziyade huzur ve muhabbetle mil
letin arasına müracaat etmesine de imkân vereceğini 
kabul ediyoruz. Zannediyorum ki maruzatı sarih bir 
teklifle hitama erdirmiş oluyorum. 

Takriri Sükûn Kanununun ilki sene müddetle da
ha temdidini teklif edeceğiz. Tevdi ettiğimiz lâyihai 
kanuniye bunu size arz etmektedir. İstiklâl Mahkeme
lerinin yedi Martta tekrar teşkil olunmasını teklif 
etmeyeceğimizi arz ediyoruz. Bu ahval tahtında ye
nliden ittihaz buyuracağınız kararın gelecek seneler 
için bir kat daha şeref ve muvaffakiyetlere iktiran 
edeceğini kuvvetle ümit dernekteyiz. Bunları arz eder
ken, istiklâl mahkemelerine geçen seneler zarfında 
ibraz ettikleri hidemaltitlan dolayı tdbrikât ve teşek-
ik'üratmıızı tekrar ifade etmek ister'im. (iştirak ede
riz sesleri) 

Efendilerim, Türkiye tarihinıin bir çok dönüm 
noktalarında sizin ittihaz buyurduğunuz kararlar 
memleket için en nikbin olanların bile bidayette tah
min edemiyecekİerii vaziyetleri ve m uvaffiakiyetleri 
vücuda getirtnisjtir. 

Yeni ittihaz edeceğiniz mukadderatın yeni mu
vaffakiyetlerimize falı hayır olmasını temenni eyle
rim. (Şidddtlli ve sürekli alkışlar) 

REİS — Efendim, bir takrir var okunacak : 
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Riyaseti Celİleye 
Başvekil İsmet Paşıa Hazretleri rıJin beyanatım tas-

viben kanunun heyeti umumiyesinin kabulüyle madde
lerin müzakeresine geçilmesini teklif ederiz. 

Afyon Konya 
Ali Refik 

REİS — Maddelere geçülmiesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul ettmeyenter el kaldırsın... Kabul 
•edilmiştir. 
Takriri Sükûn Kanununun ikinci Maddesini Mu

addel Kanun 
Madde 1. — 8 Şaban 1343 ve 4 Mart 1341 tarih

li ve 578 numaralı Takriri Sükûn Kanununun ikinci 
maddesi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir : 

İşjbu Kanun 4 Mart 1927 tarihimden, 4 Mart 1929 
tarihine kadar meriyülicrıaldır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum, 
Kabul edenler ellerimi kaldırsın... Kabul etmeyenler 
dlerind kaMırSın... Kalbul edilmtiştir. 

Madde 2. — İşbu Kanunun tatbikine tcra Vekil
leri Heyellıi memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul dtmeyenl'er el kal
dırsın... Kalbul ddümştir. 

Kanunun HeyeM Umumiyetini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kıaldırsı'n. Kanunun 
hfeyeti ümumıiyesi kalbul ediilmişttir. 

Bundan evvel tayini esami ile reye konulan Ka
nuna reylerini vermeyenler lütfen rey verdin. İstih
sali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 

REİS — Efendim, ruznamemizin diğer maddesini 
müzakereye geçiyoruz : 

2. — İcra Kanununun bazı maddelerinin tadili. 
hakkında (1J1042) numaralı Kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
İcra Kanununun Bazı Maddelerinin TadiM Hakkmda 
(1/1042) Numaralı Kanun Lâyihası ve Adliye Encü

meni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 19 Kânunusani 1927 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/278 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İcra Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 
Adliye Vekâleti Celıilesince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 13 Kânunusani 1927 tarihli iç-

timaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun layihasiyle esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve Neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
İcra muamelatında öteden beri tesadüf edilmekte 

olan betaet ve şikâyetlerin esbap ve avamili hak
kında yapılan tetkikat neticesinde bunların teşkilat
tan ziyade kanuni tedabirin noksanında olduğu gö
rülmüştür. Layihanın ihtiva ettiği maddeler işte bu 
noktaların ikmaline ve icra muamelatının haddi za
tında icabeden süratle takip ve intacına matuf ted
birlerden ibarettir. 

İcra muamelatında ve bu muamelattaki teahhu-
ratta icra memurlarından başka diğer devlet me
murları da alakadar olduğundan layihada bilhassa 
mal memurlarına ve diğer memurine bu baptaki va
zifelerinde keyfiyetin ehemmiyetiyle mütenasip ilti
zamı dikkat ve tekayyütte bulunmalarım zamin ah
kâm konmuştur. Layihanın aynen kabulü halinde 
icra işleri bugünkü seyrini ehemmiyetle tezyit et
miş ve halkın Adliyeden beklediği son ve fakat en 
mühim vazife bu suretle teshil edilmiş olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 14.2.1920 
Adliye Encümeni Mazbatası 

İcra Kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kında Adliye Vekâletince tanzim olunup, Başvekâle
tin 6/278 numara ve 19 Kânunusani 1927 tarihli tez
keresiyle Encümenimize tevdi Duyurulan kanun layi
hası Vekâlet namına Encümende isbatı vücut eden 
umuru hukukiye müdürü Sabri Bey huzuriyle tet
kik ve müzakere olundu. 

Layihanın heyeti umumiyesi mütalaa olunarak 
esas itibariyle yapılmak istenilen tadilat icra mua
melatında mevzubahis olabilecek teehhür şikâyatının 
önüne geçmek için tesrii temin ve icranın tebligatı
nı kanuni kuvvei müeyyidelerle teyit ve tahkim mi-
sillû hususata taallûkuna binaen muvafık görülerek 
kabul edilmiş ve maddelere geçilmiştir. 

İcra memur ve muavinlerinin meslek mektebi me
zunlarından ve bu misillû memuriyetlerde vücudu 
müktazi nazari ve umumi malumatı hukukiye ile 
mücehhez zevattan doğrudan doğruya vekâletçe ta
yinlerini teminen birinci maddenin lüzumunda itti
fak edilmiş, ve şu kadar ki, bunun onuncu madde 
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ile o kadar alaka ve irtibatı bulunmamasına binaen 
layihanın nihayetine maddei müstakile olarak ilavesi 
daha muvafık görülmüştür. 

KalblemüMim nafakaya müteallik hususat, Kanu
nu Medeninin 137 nci maddesinin hâkimlere bahşey-
lediği salâhiyet ile temin edilmiş ve Kanunu Mede
ninin tatbikatına müteallik kanunun icra muamela
tına ait 45 nci maddesinin ikinci fıkrasında itiraz da
vasının nafakaya ait hükümlerin icrasım tehir edeme
yeceği hükmü mevcut bulunmuş ve Usulü Muhake-
mato Hukukiye Kanununa müzeyyel Kanunun yir
minci ve îcra Kanununun 27 nci maddeleriyle lüzu
mu infazı müeyyet bulunan icrayı muvakkat karar
larını havi mukarreratın emri icrası hususunda istis
nai yeniden ahkâm vaz'ına esasen mevcut bulunma
sına nazaran lüzum ve ihtiyaç gayri mevcut görül
müş ve yine icra Kanununun 22 nci ve Usulü Hu
kukiye zeylinin saiifülarz yirminci maddesinin birin
ci fıkrasında hükmü gıyabilerin itiraz vukuuna değin 
itiraz zarfında icra olunabileceğini tazammun eden 
ve mahkûmünlehler lehine indelicap haciz vaz ede
bilmek ve mahkûmünaleyhi hükmü gıyabiye karşı 
itiraza arzu ve niyeti varsa biran evvel sevkeylemek 
gibi tesri noktasından fevaidi ve yine Kanunu Mede
ninin tatbikat kanununun icra fiiline ait kırk beşinci 
maddesinin birinci fıkrasına göre hüküm kesbi kati
yet etmeyince mahkûmünaleyhin hapsi gayrı caiz bu
lunmasına binaen meydanda gayrıkabili telafi bir za
rar ihdası imkân ve ihtimali de esasen mürtefi bu
lunmak hasebiyle ipkasında hiç bir mahzur tasavvur 
olunmayan mevzu ahkâmın lağvı kanun layihasının 
istihdaf ettiği istiyfası hak noktai nazarından tesri 
gayesiyle kabili telif görülemeyerek madde tayyedil-
miştir. 131 nci maddeye her iki tarafın hukuk ve 
müdafaatını kâfil bir fıkra ilave ve diğer maddeler 
ufak tefek tashihat ve tadilat ile kabul olunmuştur. 

Binaberin ihkak olunmuş bir hakkın istiyfası gi
bi memleketteki adli teşkilatımızın ruh ve zübdesine 
taalluk eden emri icrayı tesri ve bunu bir takım ka
nuni müeyyidelerle daha fazla teyit ve takviye fikir 
ve esasına mülabis bulunan kanun layihasının kabu
lü Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili Mazbata Muharriri 

Konya Kastamonu 
Refik Ali Nazmi 
Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Saki 

Aza Aza 
Karasi Çorum 

Osman Niyazi Münir 
Hükümetin Teklifi 

îcra Kanununa İlave Edilen Maddelerle Bazı Me-
vaddının Tadili Hakkında Kanun 

Onuncu Maddeye ilave 
Sıfatı kazaiyeyi haiz olmayan icra muavinleriyle 

icra memurları adliye vekâletince tayin olunur. 

Yirmi ikinci Maddenin Tadili 
Nafaka ve icrayı muvakkat hükümleri müstesna 

olmak üzere gıyabi ilanlar itiraz müddeti zarfında 
icra olunamaz. 

Elli Birinci Maddeye İlave 
Yedi adil kendisine tevdi olunan malları icra da

iresince istenildiği anda evvelki vaziyette vermeye 
mecbur ve kendine atfolunamayacak bir sebepten 
dolayı malların telef ve ziyaı vukua geldiğini ispat 
etmedikçe evvelce tespit edilmiş olan kıymetlerini 
hükme hacet kalmaksızın icra kanununa tevfikan taz
min ile mükelleftir. 

Seksen Yedinci Maddeye ilave 
Yukarıdaki maddelere göre tevkifat icrası için 

kendisine tebligat yapılan bilumum mal memurları 
veya daire amirleri haczin icra olunacağını ve me
murun maaşı miktarını bir hafta zarfında icra dai
resine cevaben bildirmeye ve ilk maaşından itibaren 
borç bitinceye kadar icra dairesi namına tanzim ede
ceği ayrı bir bordroyu maaş bordrosuyla beraber 
vize ettirmek şartiyle her ay tevkifat yapmaya mec
burdur. 

icra dairesinin tebligatı, memurun maaş veya 
memuriyetince vukubulacak tebeddüllere de şamil 
olup, yeniden tebligata intizar etmeksizin mal me
muru veya daire amiri tarafından tevkifatın buna 
göre icrası ve memuriyetçe tebeddül başka bir şube
den maaş almayı mucip olmuş ise tebligatın derhal 
o şube memur veya amirine bildirilmesi ve her iki 
surette icrasına tahriren malumat verilmesi de mec
buridir, 

Seksen Sekizinci Maddeye ilave 
Yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmemiş 

olanlara vazifesini ifada ihmal ve terahi eylemiş na
zariyle bakılarak haklarında takibatı kanuniye icra 
olunabileceği gibi kesmedikleri veya ilk vasıta ile 
göndermedikleri para, ayrıca mahkemeden hüküm 
istihsaline hacet kalmaksızın icra dairesince maaşla
rından veya sair mallarından istiyfa olunur. Bunla
rın mahkûmünaleyhe hakkı rücuu vardır, Yukarıki 
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madde hükümlerine riayet etmeyen her hangi bir me
mur veya amir hakkında istenilecek malumatın, icra 
dairesine derhal verilmesi, bunların mensup olduğu 
dairenin vazifesi cümlesindendir. 

Doksan Beşinci Maddeye İlave 
Bu sebeple icra muamelesinin tehiri caiz olama

yacağı gibi, ihalei katiye üzerine borçluya tebliğ edi
lecek ihbarname müddetinin mürurundan sonra da 
bu talebi mesmu olmaz. 

Yüz Üçüncü Maddeye İlave 
İlan, satılacak emvali gayrimenkulenin nev'ini, 

numarasını, bulunduğu mevkiin mahalle, cadde ve 
sokağının isimlerini ve vaziyet esnasında görülen 
hududunu, mesahasını, müştemilatını ve borçlunun 
isim ve. şöhretiyle gayrı menkulün kimin tahtı işga
linde olduğunu ve müzayedenin icra olunacağı ma
hal ve vakit ve saati ve müzayedeye iştirak şeraitini 
havi olmak icabeder. 

Yüz Otuz Birinci Maddenin Tadili 
Borç kendisine tebliğ olunacak ihbarname müd

deti zarfında icra dairesine müracaatla borcunu ni
hayet bir senede ve müsavi taksitlerle itfa edecek bir 
sureti tesviye göstermeye ve aynı günde ilk taksiti 
de vermeye mecburdur. Bu mecburiyeti ifa etme
miş olan borçlunun bilâhara sureti tesviye göster
mesi alacaklının bizzat muvafakatini veya yedinde 
alacaklının icra dairesinde mevcut tatbik mühür ve
ya imzasını havi bir muvafakatname veya kâtibiadil-
den musaddak bir vesikası bulunmadıkça kabul olun
maz. Ancak, borçlu müddeti zarfında müracaata 
maddeten imkân olmadığı hakkında kabule şayan 
mazeretini derhal isbat eylerse icra reisi kendisine 
yukarıdaki fıkra veçhile sureti tesviye iraesi salahiye
tini verebilir. Sureti tesviye göstermemiş olan borç
lu, alacaklının talebi üzerine hapsolunur. 

İcra Reisi miktarı pek fazla olup da bir sene zar
fında imhası kabil olamayacağına kanaat ettiği borç
lar için alacaklıyı dinledikten sonra bu müddeti bir 
buçuk seneye temdit ve ufak borçlar için de bir aya 
tenzil edebilir. Şu kadar ki kanaati husule getiren 
esbabın kararda zikir ve tafsili mecburidir. Borçlu
nun hapsedilmiş olması bilâhare mahna müracaata 
mani değildir. 

Yüz Otuz Üçüncü Maddeye İlave 
Borçlu gösterdiği sureti tesviyeyi icra reisince 

kanaatbahş ve kabule şayan bir mazeret olmaksızın 
vaktinde ifa etmediği veya borcun verilmesine dair 
alacaklı ile icra dairesi huzurunda kabul ettikleri 
şartları ihlal eylediği takdirde alacak kesbi muacce-
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liyet eder. Hükmolunan nafaka hakkında taksitte 
merbut sureti tesviye resen kabul olunmaz. Teraküm 
etmiş nafakalar bu hükümden hariçtir. Aylık nafa
kayı ve müterakimi için gösterilen sureti tesviyeyi 
muayyen zamanda ifa etmeyen borçlu hapsolunur. 

Yüz Otuz Beşinci Maddenin Tadili 
Hapis müddetini bitirmemiş olan borçlu, alacak

lının muvafakatiyle hapisten çıkarılır. Bu keyfiyet 
borcun verilmesi için aralarında icra dairesi huzu
runda takarrür etmiş bir şarta müstenit olup da borç
lu bunu ifa eylemez ise alacaklı kendisini geri kalan 
müddet için tekrar hapsettirebilir. 

Borçtan dolayı ikmali müddet etmiş olan borç
lunun hapsinden evvel zimmetine taalluk etmiş olan 
sair borçlar için iktidarı ispat edilmek şartiyle tekrar 
hapis caizdir, 

Yüz Kırk Üçüncü Maddeye İlâve 
Alacaklının talebi üzerine maaş haczi veya borç

lunun hapsi hakkında verilen kararlar resen takip 
olunur. 

Kanunu Medenînin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki kanunun 45 nci maddesi altıncı numara
sına aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

Ancak, mahkûmünbih meblağ gerek talebe ve 
gerek sulh mahkemesi ilâmına müstenit bulunsun, de
pozito edildiği veya mahkûmun malları haczolundu-
ğu takdirde nafakaya ve icrayı muvakkate mütedair 
ahkâma şâmil olmamak üzere icra neticei temyize 
kadar teh!ir olunur. 

icra Kanununa aşağıdaki madde ilâve olunmuş
tur : 

İcra Dairesince kanuna tevfikan yapılan tebligat 
hükmünü derhal infaza ve neticesini bilâtehir icra 
dairesine iş'ara alâkadarlar mecburdur. Makbul se
bep haricinde bu mecburiyeti ifa etmeyenler hakkın
da daÜrei aidesince tahkikatı evveliyeye lüzum kal
maksızın müddeiumumilikçe resen takibat icra olu
nur. 13 Kânunusani 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

'Bulunamadı. 
Dahiliye Vekili 

'M. Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Necati Beyefendi 

Bulunamadı. 
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Nafıa Vekili Ziraat Vekili I 
'Behiç Beyefendi Mehmet Sabri 

Bulunmadı Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili I 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili I 
Madde 1. — îcra Kanununun 51 nci maddesine 

aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir. I 
Yedi adil kendisine tevdi olunan malları icra dai- I 

resince istenildiği anda evvelki vaziyette vermeye mec- I 
bur ve kendisine atfolunamayacak bir sebepten do- I 
layı malların telef veya ziyaı vukua geldiğini isbat et- I 
medikçe evvelce tespit edilmiş olan kıymetlerini hük- I 
me hacet kalmaksızın îcra Kanununa tevfikan tazmin 
ile mükelleftir. I 

" Madde 2. — Mezkûr kanunun 87 nci maddesine I 
aşağıdaki fıkralar ilâve olunmuştur.ı I 

'Yukarıdaki maddelere göre teVkifat icrası için I 
kendisine tebligat yapılan bilumum malrnemurları ve- I 
ya daire amirleri haczin icra olunacağını ve memu- I 
run maaşı miktarını bir hafta zarfında icra dairesine I 
cevaben bildirmeye ve ilk maaşından itibaren borç I 
bitinceye kadar icra dairesi namına tanzim edeceği I 
ayrı bir bordroyu maaş bordrosiyle beraber vize et- I 
tirmek şartiyle her ay tevkif at yapmaya mecburdur. I 

İcra dairesinin tebligatı, memurun maaş veya I 
memuriyetince vuku bulacak tebeddüllere de şamil I 
iolüp, yeniden tebligata intizar etmeksizin mal memu- I 
ru veya daire amiri tarafından tevkifatın buna göre I 
icrası ve memuriyetçe tebeddül başka bir şubeden I 
maaş almayı mucip olmuş ise tebligatın derhal o şu- I 
be memur veya âmirine bildirilmesi ve her iki su- I 
rette icra dairesine tahriren malûmat verilmesi de I 
mecburidir. I 

Madde 3. — Mezkûr kanunun 88 noi maddesine I 
aşağıdaki fıkralar ilâve olunmuştur. I 

Yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmemiş I 
olanlara vazifesini ifada ihmal ve tarahi eylemiş na- I 
zariyle bakılarak haklarında takibatı kanuniye icra I 
olunabileceği gibi kesmedikleri veya ilk vasıtayla gön- I 
dermedikleri para, ayrıca mahkemeden hüküm istifi- I 
şaline hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından I 
veya sair mallarından istiyfa olunur. Bunların malı- I 
kûmünaleyhe hakkı rücuu vardır. Yukarıdaki madde I 
hükümlerine riayet etmeyen herhangi bir memur ve- I 
ya âmir hakkında istenilecek malûmatın, icra daire- I 
sine derhal verilmesi, bunların mensup olduğu daire- I 
nin vazifesi cümles indendir. I 
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Madde 4. — Mezkûr kanunun 95 nci maddesine 
aşağıdaki fıkralar ilâve olunmuştur. 

iBu sebeple icra muamelesinin tehiri caiz olama
yacağı gibi, ihalei katiye üzerine borçluya tebliğ edi
lecek ihbarname müddetinin mürurundan sonra da 
bu talebi mesmu olmaz. 

Madde 5. — Mezkûr kanunun 103 ncü maddesi 
aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir. 

İlân, satılacak emvali gayrimenkulenin nevini, nu
marasını, bulunduğu mevkiin mahalle, cadde ve so
kağının isimlerini ve vaziyet esnasında görülen hudu
dunu, mesahasını, müştemilâtını ve borçlunun isim ve 
şöhretiyle gayrimenkulun kimin tahtı işgalinde oldu
ğunu ve müzayedenin icra olunacağı mahal ve vakit 
ve saati Ve müzayedeye iştirak şeraitini havi olmak 
icabeder. 

Madde 6. — Mezkûr kanunun 131 nci maddesi 
aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir. 

iBorçlu kendisine tebliğ olunacak ihbarname müd
deti zarfında icra dairesine müracaatla borcunu ni
hayet bir senede ve müsavi taksitlerle itfa edecek bir 
sureti tesviye göstermeye ve aynı günde ilk taksiti 
de vermeye mecburdur. Bu mecburiyeti ifa etmemiş 
olan borçlunun bilâhare sureti tesviye göstermesi ala
caklının bizzat muvafakatini veya yedinde alacaklı
nın icra dairesinde mevcut tatbik mühür veya imza
sını havi bir muvafakatname veya kâtibiadilden mu-
saddak bir vesikası bulunmadıkça kabul olunmaz. 

Ancak borçlu, müddeti zarfında müracaata mad
deten imkân olmadığı hakkında kabule şayan ma
zeretini derhal isbat eylerse icra reisi kendisine yu
karıdaki fıkra veçhile sureti tesviye iraesi salâhiye
tini verebilir. 

'Sureti tesviye göstermemiş olan borçlu, alacaklı
nın talebi üzerine hapsolunur. İcra Reisi miktarı pek 
fazla olup da bir sene zarfında imhası kabil olamı-
yacağına kanaat ettiği borçlar için alacaklıyı dinle
dikten sonra bu müddeti bir buçuk seneye temdit 
ve ufak borçlar için de bir aya tenzil edebilir. Şu 
kadar ki, kanaati husule getiren esbabın kararda zi
kir ve tafsili mecburidir. 

Tecil kararından sonra evvelce malum olmayan 
veyahut sonradan hâdi's olan bir sebep dolayısiyle 
borçlunun borcunu defaten veyahut daha az bir za
manda verecek vaziyette bulunduğu hakkında alacak
lının delaili mütebereye müstenit itirazı üzerine icra 
reisi tetkik ve yeniden ittihazı karar eder. Borçlunun 
hapsedilmiş olması bilâhare malına müracaata mani 
değildir. 
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Madde 7. — Mezkûr kanunun 133 ncü maddesi 
aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir. 

Borçlu gösterdiği sureti tesviyeyi icra reisince ka-
naatbahş ve kabule şayan bir mazeret olmaksızın vak
tinde ifa etmediği veya borcun verilmesine dair ala
caklı ile icra dairesi huzurunda kabul ettikleri şartları 
ihlâl eylediği takdirde alacak kesbi muacceliyet eder. 
Hükmolunan nafaka hakkında taksite merbut sure
ti te'sviye resen kabul olunmaz. Teraküm etmiş na
fakalar bu hükümden hariçtir. Aylık nafakayı ve 
müterakimi için gösterilen sureti tesviyeyi muayyen 
zamanda ifa etmeyen borçlu hapsolunur. 

Madde 8. — Mezkûr kanunun 135 nci maddesi 
aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir. 

Hapis müddetini bitirmemiş olan borçlu, alacak
lının muvafakatiyle hapisten çıkarılır. Bu keyfiyet 
borcun verilmesi için aralarında icra dairesi huzurun
da takarrür etmiş bir şarta müstenit olup da borçlu 
bunu ifa eylemez ise alacaklı kendisini geri kalan 
müddet için tekrar hapsettirebilir. 

Bir borçtan dolayı ikmali müddet etmiş olan borç
lunun hapisten evvel zimmetine taallûk etmiş olan 
sair borçlar için iktidarı isbat edilmek şartiyle tek
rar hapis caizdir; 

Madde 9. — Mezkûr kanunun 143 ncü maddesi
ne aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur. 

Alacaklının talebi üzerine maaş haczi veya borç
lunun hapsi hakkında verilen kararlar resen takip 
olunur. 

'Madde 10. — Mezkûr kanuna aşağıdaki maddeler 
ilâve olunmuştur. 

1. Kaza sıfatını haiz olmayan icra muavinleriy-
le icra memurları Adliye Vekâletince tayin olunur. 

2. İcra dairesince kanununa tevfikan yapılan 
tebligat hükmünü derhal infaza ve neticesini bilâte-
hir icra dairesine iş'ara alâkadarlar mecburdur. Mak-
'bul sebep haricinde bu meoburiyeti ifa etmeyenler 
hakkında dairei aidesince tahkikatı evveliyeye lüzum 
kalmaksızın müddeiumumilikçe resen takibat icra 
olunur. 

Madde 11. — Kanunu medeninin sureti meriyet 
ve şekli tatbiki hakkındaki kanunun icra kanununa 
taalluk eden 45 nci maddesinin altıncı numarasına 
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur. 

Ancak, mahkûmünbi'h meblağ gerek talebe ve ge
rek sulh mahkemesi ilâmına müstenit bulunsun de
pozito edildiği veya mahkûmun malları haczolundu-
ğu takdirde nafakaya Ve icrayı muvakkate mütedair 
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ahkâma şâmil olmamak üzere icra neticei temyize 
kadar tehir olunur. 

Madde 12. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

'Madde 13. — Bu kanunun hükmünü icraya Ad
liye Vekili memurdur. 

icra Kanununun Mevzubahis Maddeleri 
İcra Kanununun 51 nci Maddesi 

Maddei sabıka veçhile tayin olunan haciz memu
ru icabı takdirinde bir kâtip ve mübaşir ile beraber 
haozolunacak emvalin bulunduğu mahalle azimet ve 
mümkün olduğu surette kendisiyle tarafeyne münase
bet ve karabeti olmayan iki şahit veya mahalle imam 
ve muhtarlarından birini istishab ederek muameleyi 
hacziyeye mübaşeret ile haczeyled'iği nukut, ve em
val ve eşyanın cins ve nevini ve kıymet ve miktarını 
mübeyyin bir defter tanziminden sonra cereyanı mua
meleyi mübeyyin tanzim edeceği zabıt varakasını ken
disiyle birlikte hazır bulunan kesana imza ettirerek 
icra dairesine tevdi eyler. Emvali mahcuze nuküt ve
ya mücevherat gibi zîkıymet eşyadan ibaret olduğu 
takdirde dairei icraya naklile emanatın hıfzına mah
sus mahalle tevdi ve emvali saireyi icabına göre ma
hallinde tahtim veya münasip bir mahalle nakil ve
ya yedi adle tevdi veya bekçi ikamesi suretiyle mu
hafaza eder. 

İcra Kanununun 87 nci Maddesi 
Medyunini muvazzafinin maaşlarının kat ve tev

kifi zımnında devairi icraiyeden vuku bulacak tebli
gat üzerine şahsı salis sıfatında bulunan mal memur
ları haczi vakiin icra edildiğini ve medyunun maaşı 
muhassası miktarını nihayet bir hafta zarfında dairei 
icraya tahriren bildirmeye ve medyunun maaş ve 
memuriyetince vuku bulacak her gûna tebeddülü ay
rıca iş'ar etmeye mecburdurlar. 

İcra Kanununun 88 nci Maddesi 
Tebligatı vakıa üzerine medyunun maaşı haczedil

dikten sonra kanun hilafına olarak tevkif at icra et
meyen veya noksan tevkifatta bulunan mal memurla
rının maaşlarından veya emvali sairelerinden tevkif 
etmedikleri miktar akça ayrıca hüküm istihsaline 
hacet kalmaksızın dairei icra marifetiyle istiyfa olu
nur. 

İcra Kanununun 95 nci Maddesi 
Medyun mahcuz bulunan emvali gayrim enkule-

sini hini ferağda deyn mahkûmünbihin mafaiz ve 
masarif baliğ olduğu miktar akçe tevkif olunmak 
üzere ve dairei icranın müsaadei tahririyesiyle ahara 
bey ve ferağ edebilir. 
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İcra Kanununun 103 ncü Maddesi I 
İlânatı vakıa satılacak gayrimenkulun vaziyedi es- I 

nasında tahakkuk eden bilcümle evsaf ve ahvalini ve 
tarafeynin isim ve şöhretleriyle müzayedenin vakit I 
ve saatini ve müzayedeye iştirak şeraitini havi olmak I 
icabeder. I 

İcra Kanununun 131 nci Maddesi 
Medyun kendisine tebliğ olunacak ihbarname 

üzerine darrei icraya müracatla iktidar ve ahvali za
hiresi ve deynin miktariyle mütenasip bir sureti tes
viye iraesine mecburdur. Medyun deynine bir sureti 
tesviye irae eylemedıği veya gösterilen teminat ve ta- I 
yin edilen takasit dayin tarafından kabul olunama-
yarak medyunun fazla iktidarı iddia ve ispat edildi
ği surette icra reisinin ol baptaki kararı üzerine med
yun hapsolunur. Medyunun hapsedilmiş olması bilâ
hare emvali sairesine müracaatla istiyfayı hak edil
mesine mani değildir. 

İcra Kanununun 133 ncü Maddesi 
Kendi tarafından beyan ve dayin tarafından ka

bul edilmiş olan sureti tesviye ve takasiti ifa etme
yen ve şeraiti mukarrereyi ihlâl eden medyunun ay
rıca ispatı iktidarına hacet yoktur. Kezalik nafaka- I 
dan ve mihir ve emvali evkaf ve eytamdan dolayı 
medyun bulunan kesanın iktidarının isbatı icabetmez. 

İcra Kanununun 135 nci Maddesi 
Medyunun her ne suretle olursa olsun, hapisten I 

çıkmasına muvafakat etmiş olan dayinİn o deynden 
dolayı hapsini talebe salâhiyeti yoktur ve ikmali I 
müddet etmiş olan medyunun hapsinden mukaddem 
zimmetine taalluk etmiş olan düyunatı sairesi için 
dahi hapis caiz değildir. - I 

İcra Kanununun 143 ncü Maddesi 
Tenfiz ahkâmı talebiyle dairei icraya tevdi olu

nan ve son muamele tarihinden itibaren altı ay zar
fında ashabı tarafından müracaat vuku bulmayan 
ilâmat ve evrakı saire müceddeden arzuhal itasiyle 
tecdidi talep olunmadıkça icrası tehir edilir. 

Kanunu Medenînin Sureti Meriyet ve Şekli Tatbiki I 
Hakkında Kanunun 45nci Maddesi 

İcra Kanununa Aşağıdaki Maddeler İlâve Olunmuştur. I 
1. Hüküm iktisabı katiyet etmedikçe mahkû- I 

münaleyh hapsolunamaz. Bu hüküm sulh mahkeme- j 
lerinden verilen ilânlar hakkında dahi tatbik olunur. 

2. İtiraz davası nafakaya müteallik ilâm hük- I 
mümin icrasını tehir etmez. I 

3. Kısmen veya tamamen hükmü icra edilmiş 
olan herhangi bir ilâm temyizen nakzolunduğu su- I 
fette icra iade olunum Ancak, müddeiumumi nakız j 
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üzerine mahkemeye müracaat etmiş ise, icra haliyle 
kalır. 

'Bu maddenin hükmü sulh mahkemelerinden ve
rilen ilâmat hakkında dahi caridir. 

4. İcra Kanununun 131 ve 139 ncu maddeleri 
hükmü sulh mahkemelerinden verilen ilâmlar hak
kında da caridir. 

5, Gayrimenkul malların taksimine veya bilmü-
zayede satılmasına dair sulh mahkemelerinden ve
rilen kararlar katiyet iktisap etmedikçe infaz olun
maz. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

İcra Kanununa İlâve Edilen Maddelerle Bazı Me-
vaddının Tadili Hakkında Kanun 

'Madde 1. — İcra Kanununun 51 nci maddesine 
aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir : 

Yedi adil kendisine tevdi olunan mallan, icra 
dairesince istenildiği anda evvelki vaziyette vermeye 
ntecbur ve kendisine atfolunamıyacak bir sebepten 
dolayı malların telef veya ziyaı vukua geldiğini ispat 
etmedikçe evvelce tespit edilmiş olan kıymetlerini 
hükme hacet kalmaksızın icra kanununa tevfikan taz
min ile mükelleftir. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim! 
İbarede ufak bir hata görüyorum. Bendeniz onun 
tashihini rica edeceğim. Bir sebepten dolayı malla
rın telef veya ziyaı vukua geldiğini ispat etmedikçe 
deniyor. Mallarda telef veya zıya denilse idi. Vukua 
gelmek ibaresi yakışırdı. Fakat malları telef ve ziyaı 
denince vukua geldiği ibaresi fazladır, zaittir. Bu
nun için «vukua geldiği», ibaresinin tayyını teklif 
ediyorum. i()Müvafık sesleri) 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — (Malları te
lef veya ziyamı ispat etmedikçe) doğrudur, Encümen 
kabul ediyor efendim. 

REIİS — Efendim, Encümen bu suretle tashihini 
kabul ediyor. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, muad
del ve muaddil maddeler arasındaki farkı encümen 
izah etse muvafık olacaktır. Niçin bu tadilât olmuş
tur. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Eski madde, 
tadilin kenarına yazılmıştır. Sarahaten gösterilmiştir, 
Beyefendi de aynı zamanda Adliye Encümeninin 
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azasıdırlar. Bilmem ki kendilerine izaha lüzum var 
mıdır? 

'MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, bir 
maddeyi tadile bir sebep ister, bir hadise olmalıdır 
ki tadil edilmelidir. Okuduğum aynı ibaredir, hüküm 
de birdir. Mazbatanın kenarında yazılıdır, isterseniz 
okuyayım. Bunun için tadilin tabiî bir sebebi olmak 
lâzım gelir. Filhakika ben de Adliye Encümeni aza-
sayım. Ama o celsede bulunmamışım. Bulunmayı
şım, burada böyle bir sual sormaklığıma hiç bir za
man mani teşkil etmez. Her halde bir sebep ister. 

AUİ NAZJMİ BEY (Kastamonu) — Esasen bu 
51 nci madde tadil olunmuyor, bir fıkra ilâve edili
yor. Eski maddede yed'iadil kendisine teslim olunan 
eşyayı aynen teslim etmezse ne suretle muamele edi
leceği muvazzahan mezkûr değildir. Onun için tavzih 
ettik. Hükme hacet kalmaksızın bunu resen icra ka
nununa tevfikan tazmin ile mükelleftir, mesele bu
dur, tavzihten ibarettir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
'(Hayır sesleri) 

Konya Mebusu Feyzi Beyin bir takriri var, oku
nacaktır : 

Riyaseti Celileye 
'Maddedeki (vukua geldiğini) ibaresinin tayyını 

teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 

A l i NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, esa
sen muvafakat ediyorduk. Telef ve ziyamı ispat et
medikçe doğrudur efendim, muvafakat ediyoruz. 

REİS — Efendim, maddeden «vukua geldiğinb 
kelimelerinin tayyiyle «telef veya ziyamı ispat et
medikçe» şeklinde maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler al kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

ıMadde 2. — Mezkûr kanunun 87 nci maddesine 
aşağıdaki fıkralar ilâve olunmuştur. 

^Yukarıdaki maddelere göre tevkif at icrası için 
kendisine tebligat yapılan bilumum mal memurları 
Veya daire amirleri haczin icra olunacağını ve me
murun maaşı miktarını bir hafta zarfında icra daire
sine cevaben bildirmeye ve ilk maaştan itibaren borç 
'bitinceye kadar icra dairesi namına tanzim edeceği 
ibir bordroyu maaş bardrosiyle beraber vize ettirmek 
şartiyle her ay tevkifat yapmaya mecburdur. 

İcra dairesinin tebligatı, memurun maaş veya 
memuriyetince vuku bulacak tebeddüllere de şamil 
olup, yeniden tebligata intizar etmeksizin mal memu

ru veya daire amiri tarafından tevkifatın buna göre 
icrası ve memuriyetçe tebeddül başka bir şubeden 
maaş almayı mucip olmuş ise tebligatuı derhal o şube 
memur veya amirine bildirilmesi ve her iki surette 
icra dairesine tahriren malûmat verilmesi de mecbu
rîdir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
ı(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

"Madde 3. — Mezkûr kanunun 88 nci maddesine 
aşağıdaki fıkralar ilâve olunmuştur : 

Yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmemiş 
olanlara vazifesini ifada ihmal ve terahi eylemiş na
zariyle bakılarak haklarında takibatı kanuniye icra 
olunabileceği gibi kesmedikleri veya ilk vasıta ile 
göndermedikleri para, ayrıca mahkemeden hüküm 
istihsaline hacet kalmaksızın icra dairesince maaşla
rından veya sair mallarından istiyfa olunur. Bunların, 
mahkûmünaleyhe hakkı rücuu vardır. Yukarıki mad
de hükümlerine riayet etmeyen herhangi bir memur 
veya amir hakkında istenilecek malûmatın, icra dai
resine derhal verilmesi, bunların mensup olduğu dai
renin vazifesi cümlesindendir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
l(Hayır sesleri) Rahul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

tMadde 4. — Mezkûr kanunun 95 nci maddesine 
aşağıdakif ıkralar ilâve olunmuştur : 

Bu sebeple icra muamelesinin tehiri caiz olamı-
yacağı gibi, ihalei katiye üzerine borçluya-tebliğ edi
lecek ihbarname müddetinin mürurundan sonra da 
Bu talebi mesmu olmaz. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen Var mı? 
((Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edjildi. 

'Madde 5. — Mezkûr kanunun 1Ö3 ncü maddesi' 
aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir : 

İlân, satılacak emvali gayrimenkulun nev'ini, nu
marasını, bulunduğu mevkiin mahalle, cadde ve so
kağının isimlerini ve vaziyet esnasında görülen hudu
dunu, mesahasını, müştemilâtını ve borçlunun isim 
ve şöhretiyle gayrimenkulun kimin tahtı işgalinde 
olduğunu ve müzayedenin icra olunacağı mahal ve 
vakit ve saati ve müzayedeye iştirak şeraitini havi ol
mak icabeder. 

REÜıS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 
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Madde 6. — Mezkûr kanunun 131! nci maddesi 
aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir : 

Borçlu kendisine tebliğ olunacak ihbarname müd
deti zarfında icra dairesine müracaatla borcunu ni
hayet bir senede ve müsavi taksitlerle itfa edecek bir 
sureti tesviye göstermeye ve aynı günde ilk taksiti de 
vermeye mecburdur. Bu mecburiyeti ifa etmemiş olan 
borçlunun bilâhare sureti tesviye göstermesi, alacak
lının bizzat muvafakatini veya yedinde alacaklının ic
ra dairesinde mevcut tatbik mühür veya imzasını havi 
bir muvafakatname veya kâtibiadilden mus'addak bir 
vesika bulunmadıkça, kabul olunmaz. 

Ancak borçlu, müddeti zarfında müracaata mad
deten imkân olmadığı hakkında kabule şayan maze
retini derhal ispat eylerse icra reisi kendisine yuka
rıdaki fıkra veçhile sureti tesviye iraesi salâhiyetim 
verebilir. 

Sureti tesviye göstermemiş olan borçlu, alacaklı
nın talebi üzerine hapsolunur. îcra reisi miktarı pek 
fazla olup da bir sene zarfında imhası kabil olamı-
yacağına kanaat ettiği borçlar için alacaklıyı dinle
dikten sonra bu müddeti bir buçuk seneye temdit ve 
ufak borçlar için de bir aya tenzil edebilir. Şu ka
dar ki kanaati husule getiren esbabın kararda zikir 
ve tafsili mecburidir. 

Tecil kararından sonra evvelce malum olmayan ve
yahut sonradan hadis olan bir sebep dolayrsiyle borç
lunun borcunu defaten veyahut daha az bir zamanda 
verecek vaziyette bulunduğu hakkında alacaklının 
delâili mutebereye müstenit itirazı üzerine icra reisi 
tetkik ve yeniden ittihazı karar eder. Borçlunun hap
sedilmiş olması bilâhare malına müracaata mani de
ğildir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

MADDE 7. — Mezkûr kanunun 133 ncü maddesi 
aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir : 

Borçlu, gösterdiği sureti tesviyeyi icra reisince ka-
naatbahş ve kabule şayan bir mazeret olmaksızın 
vaktinde ifa etmediği veya borcun verilmesine dair 
alacaklı ile icra dairesi huzurunda kabul ettikleri 
şartları ihlâl eylediği takdirde alacak kesbi muacce-
liyet eder. Hükmolunan nafaka hakkında taksite mer
but sureti tesviye resen kabul olunmaz. Teraküm et
miş nafakalar bu hükümden hariçtir. Aylık nafakayı 
ve müterakimi için gösterilen sureti tesviyeyi muay
yen zamanda ifa etmeyen borçlu hapsolunur. 
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REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmveyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 8. — Mezkûr kanunun 135 nci maddesi 
aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir : 

Hapis müddetini bitirmemiş olan borçlu, alacak
lının muvafakatiyle hapisten çıkarılır. Bu keyfiyet 
borcun verilmesi için aralarında icra dairesi huzu
runda takarrür etmiş bir şarta müstenit olup da borç
lu bunu ifa eylemez ise alacaklı kendisini geri kalan 
müddet için tekrar hapsettirebilir. 

iBir borçtan dolayı ikmali müddet etmiş olan borç
lunun hapisten evvel zimmetine taalluk etmiş olan 
sair borçlar için, iktidarı ispat edilmek şartiyle, tekrar 
hapsi caizdir. 

EYÜP SABRı BEY (Konya) — Paşa Hazretleri! 
Encümenden bir şey soracağım. Bu ispat keyfiyeti 
icra reisi huzurunda mı olacak? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — İcra reisine 
karşı olacak efendim. Ya şuhut ile, ya başka şey ile... 
Ne suretle icra reisini ikna ederse... 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 9. — Mezkûr kanunun 143 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur : 

Alacaklının talebi üzerine maaş haczi veya borç
lunun hapsi hakkında verilen kararlar resen takip 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Madde 10. — Mezkûr kanuna aşağıdaki maddeler 
ilâve olunmuştur : 

1. Kaza sıfatını haiz olmayan icra muavinleriy-
Ie icra memurları Adliye Vekâletince tayin olunur. 

2, İcra dairesince kanununa tevfikan yapılan teb
ligat hükmünü derhal infaza ve neticesini bilâtehir 
icra dairesine iş'ara alâkadarlar mecburdur. Makbul 
sebep haricinde bu mecburiyeti ifa etmeyenler hak
kında dairei aidesince tahkikatı evveliyeye lüzum 
kalmaksızın müddeiumumilikçe resen takibat icra 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 11. — Kanunu Medenînin sureti meriyet 
ve şekli tatbiki hakkındaki kanununun icra kanunu
na taalluk eden 45 nci madesinin altıncı numarasına 
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur ; 
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Ancak, mahkûmünbih meblağ, gerek asliye ve ge
rek sulh mahkemesi ilâmına müstenit bulunsun depo
zito edildiği veya mahkûmun malları haczolunduğu 

' takdirde nafakaya ve icrayı muvakkate mütedair ah
kâma şamil olmamak üzere icra neticei temyize ka
dar tehir olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 12. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

'Madde 13. — Bu kanunun hükmünü icraya Ad
liye'Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize arz edi
yorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bu infaz olu
nan hükümler üzerine dayinden, alacaklıdan yüzde 
iki buçuk resim tahsil olunuyor. Bu, medyundan alı
namaz mı? Bunun için bir fıkra ilâvesi mümkün de
ğil midir efendim? 

REİS — O başka meseledir efendim. Esasen o 
geçmiştir, zeyl olarak bir teklif yaparsınız. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, bu kanun hakkında hükümetçe 
müstaceliyet kararı vardı. Fakat Encümende zühul 
olmuştur. Binaenaleyh Heyeti umumiyesinin reye 
vazından evvel müstaceliyetini rica ediyoruz, Encü
men de iştirak ediyor. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMİNA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Encümen de iştirak ediyor 
ofeiîdllm. 

REİS — Efendim, Kanunun heyete umumiyesini 
reyinize arz ediyorum. Ka'bul edenler lütfen ei kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz'ına 
mütaallik Kanunun ikinci babına ilâve edilecek me-
vad hakkında (1/1049) numaralı Kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
Ceza Kanununun mevkii meriyet vaz'ına mütaal

lik Kanunun ikinci babına ilâve edilecek mevad hak
kında (1/1049) numaralı Kanun lâyihası ve Adliye 
Encüntenıi' mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müd'iriyeti 
Adet : 6/420 

27 Kânunusani 1927 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Cv.za Kanununun meriyete vaz'ına müteallik 825 
numaralı Kanunun ikinci babına ilâve edilecek me
vad hakkında Adliye Vekâleti Celilesiııce tanzim edi
len ve İcra Vekilleri Heyetlinin 23 Kânunusani 1927 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliiye arzı tas
vip olunan kanun lâyihasıiyle es'bafoı mucibe rriazba 
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muiktezasının ifasına ve ndfic'esıirilin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet . 

Esbabı Mucibe 
Malum olduğu üzere mevzuatı kanuniyemiz mu

cibince ağır ceza davalarından maalda davaları bir 
reis ve iki azadan mürekkep asliye mahkemeleri ve
ya hâkirrti münferitler rüyet etmektedir. Me-
vaddı sulhiye dahi sulh hâkimleri bulunan yer
lerde sulh hâkimlerli tarafından, bulunmayan yer-
İeı'de asliye mahkemeleri reis veya aza ve aza 
mülâzımları ve hâkimi münferit ve muavinleri 
tarafından rüyet edilmektedir. Haklimi münfe
rit bulunan mahallerde ise bir veya müteaddit mua
vin bulundurulabilir. Hâkimi münferitler hukuk ve 
ceza davalarını rüyet etmekte ve mevcut olduğu tak
dirde muavinleri de kendilerine tevdi edilen deaviyi 
görmekte iselerde bir mahalde hukuk ve ceza davala
rının icabına göre ayrı ayrı hâkimlere tevdii mesailini 
torri, hâkimlerin ihtisasını temin ve liyakat ve ikti
darlarının derecesini ve inldelicap derecei mesuiyet-
leri iteıbyin edeceği müstağni arz ve beyan olmakla 
gerek bu maksada kemaliyle vusul ve gerek iindeföcap 
müotemi mahkemelerin hâkimi mündteritliğe tahvilin
den mütehassıl fevaidti ma'diye ile hâkı'mlerimizi da
ha fazla terfii'h için lâyilhai kanuniyenin birinci mad
de^ tespit edilmiştir. 

Usulü Muhıakematı Cezaiye Kanununun yirmi 
dördüncü maddesi mucibince indeMcap Başkâtipler 
müddeiumumiliğe vekâlet edeblilecekîeriinden son za
manlara kadar kanunun gösterdiiği cevaz dairesinde 
başkâtiplerden istifade ile mahakim muamelâtı halel 
ve teeihhurden sıyanet edilmekte iken, ahiren Mah-
kemei Temyiz heyetli umum/iyeslince müıttehaz Bir ka
rar da Ceza Kanununun talfjbik altına müteallik ka-
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nunun teşkilâta müteallik ahkâmıiyl'e başkâtiplerin sı
fatı kaziayeileri zıali'l olduğu zikir ve tasrih edilmesS 
üzerine bu yolda istöifadeye imkân kalmamış ve bu 
yüzden muamelât müteessir olmakta bulunmuştur. 
Halbuki bir münhal vukuunda memur izamı zamana 
mütevakkıftır. O müddet zarfımda yenime birinita tev
kil edilememesi hiç bir suretle rehini cevaz olamaz. 
Bu mahzuru izale içlin ide lâyihai kanuniyenıin ikinci 
maddesi kaleme alınmıştır. Üç ve dördüncü madde
lerde bu kanunun sureti meriyet ve icrasına taalluk 
etmektedir. 

TBMM 
Adliye Encümeni 

Karar Numarası : 42 
17 . 2 . 1927 

* Adiliye1 Encüim'eri Mazbatası 
Mahakimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddil kainu-

nun beşinci maddesiyle maddei muvakkalttesine birer 
fıkra ilâvesi hakkındaki lâyihai kanunliye Encüme-
nihnizce tetkik ve müzakere ediMi. 

Adliye Vekâletinden tanzim edilen esbabı muci
be lâyihası Bnoüimeri'iIrrKizce de muvafık görülmüş ol
makla lâyihai kanuniye birinci Ve ikindi maddelerin
de Encümende hazır bulunan Adiliye Vekili Mahmult 
Esat Beyefendinin muvafakatiyle cüz'i tadlilât icra 
olunarak kabul edilmiştir. Müstacelen müzakeresi ri-
casiyle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adiye Encümeni Reisi 
Konya 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 

Yozgat 
Ahmet Halmdi 

Aza' 
Anltaİya 

Ahmet Saki 
Aza 

ÇoruM 
Mehmet Münir 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 
Ali Nazmİ 

Aza 
Çorum 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 
Aza 

Aza 

Hükümetin Teklifi 
Lâyihai Kanunliye1 

Maidde 1. — Ceza Kanununun mevkii meriyet© 
vaz'ına müteallik 825 inumaralı Kanunun 25 noi mad
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir : 

Bundan maada Adliye Vekâleti görülecek 'lüzu
mla binaen icabeden yerlerde aislliye ve sulhiye salâ
hiyetini haiz olmak ve ayn ayrı hukuk ve ceza da

valarını rüyet dilmek ve lüzumunda biri dliğeribe ait 
vazaifi görmek üzere bir veya müteaddit haklini bu
lundurabilir. 

Bu takdirde kehdıilerine lüzumu kadar muavin 
tefrik edilebilir. 

Madde 2. — Mezkûr Kanunun beşinci maddesine 
fıkrali atiye ilâve edilmiştir. 

Ağır ceza davalarını rüyet eden asliye mahkeme
lerinden maada kaza ve nahiye merkezlerinde bulu-
nan mahkemelerde müddeiumumi ve müstantıkın 
gaybubetinde reis Veya hâkimin tenslibiyle bunllar-
'dain birine ait vazaif muhkem© başkâtli'b'm'e dahi gör-
dürülebilir. 

Madde 3. — işbu Kanun tarihi neşrinden multe-
berdlir. 

Madde 4. — îşbü Kanunun ahkâmımın icrasına 

Adliye Vekil memurdur. 
Başvekil 

tsmet 
Müdafaaİ Milliye Vekili 

Recep 
Dahiliye Vekilli . 

M. Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Behiç Beyefendi 
Bulunmadı 

Ticaret vekili 
Mustafa Ralhmi 

23 Kânunusani 1927 
Adliye Vekili 
Mahmut Esalt 

Bahriye Vekili 
İhsanı 

Hariciye Vekilli 
Doktor Tevf-'k Rüştü 
Maarif Vekâleti! VekiM 

Ddktor Refik 
Ziraat Vekilli 

M'ebmelt Salbrü 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Adliye Enfcümenlinin Taldili 
Mahakimin Teşkilâtına a'iit Ahkâmı Muaddil Kanu
nun beşkcli maddesiyle maddei muVakkaltesine birer 

fıkra ilâvesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Mahakimin teşkilâtına alit ahkâmı 
muaddel 8 Nisan 1340 tarihli Kanunun beşinci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmişıtıir : 

Müddeiumumi ve rnüstanltıkın gaybubetinde reis 
veya hâkimin tensibiylte bunlardan birine ait vazife
leri mahkeme başkâtibi görebilir. 

Madde 2. — Mezkûr kanunun muvakkat madde
sine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

loabeden yerlerde asliye ve sulhiye salâhiyetini 
haiz olmak ve ayrı ayrı hukuk ve ceza davalarını rü
yet etmek ve lüzumunda biri diğerine ait vazifeleri 
görmek üzere müteaddit hâkim bulundurulabilir. 

— 18 — 



î : 39 2 . 3 . 1927 C : 1 

Madde 3. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Bu Kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

REİS — Efendim, kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mıdır? 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, hükümetin 
teklifi şöyledir : 

Madde 1. — Ceza Kanununun mevkii meriyete 
vaz'ına müteallik 825 numaralı Kanunun 25 nci mad
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir... diyor. Encümenin tadili ise: Mahakimin teş
kilâtına ait ahkâmı muaddil kanunun beşinci madde
siyle maddei muvakkatesine birer fıkra ilâvesi hak
kında kanun diyor. Burada bir tezat vardır. Bunun 
sebebi nedir? Bu bir. ikincisi, bir çok kazalarda hâ
kimi münferit teşkilâtı mevcuttur ve hali faaliyette
dir. Bir çok yerlerde de mahakimi asliye vardır. Bu 
kanun mevcut ise buna ne lüzum vardır. Şayet bu 
kanun mevcut değilse şimdiye kadar hâkimi münfe
rit teşkilâtı ne suretle yapılmıştır? Bunun izahını En
cümenden rica ederim. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Efendim, malumu âliniz, ma
hakimin teşkilâtı hakkındaki kanun Encümenin maz
batasında arz olunan 8 Nisan 1340 tarihli kanundur 
ve mahakimin bütün teşkilâtı mevzubahistir. Geçen 
sene Meclisi Alinizce 'kanunu cezanın kabulü üzerine 
teşkili mahakim kanuniyle teşekkül eden cinayet mah
kemeleri ağır ceza mahkemelerine münkalip oldu. 
Binaberin o noktadan ağır ceza mahkemeleri demek 
suretiyle tashih edildi. Fakat asıl ana kanun teşkili 
mahakim kanunudur. 

Adliye Vekili Beyefendinin huzuriyle Encümende 
uzun uzadıya münakaşa ettik. Neticede mutabık kal
dık ve Meclisi Âlinize arz edildi. İkincisine gelince : 
Teşkili mahakim kanununca, memleikette üç azalı 
mahkemei asliye kabul edilmiştir. Asıl budur. Fakat 
üç azalı mahkemei asliye teşkili kanunun maddei mu-
vak'katesine göre mümkün olmaz ise hâkimi münfe
rit ikame edilir. Fakat uzak yerlerde müddeiumumi
nin mezun bulunması, hasta olması, ölmesi, kaldırıl
mış bulunması gibi esbap dolayısiyle mahkeme muat
tal kalıyor. Binaberin başkâtibe vekâlet vermek mec
buriyeti hâsıl oluyor. Asıl muhakemei cezaiye de bu 
var idi. Fakat Mahkemei Temyiz heyeti umumiyesi 
başkâtibin vekâleti caiz değildir diye içtihat etti bu 
içtihat karşısında bunu değiştirmek lüzumu hâsıl ol
du. Bu mesele de bundan ibarettir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz zaten onun 
hakkında bir şey söylemedim, o lâzımdır. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mahakimin teşkilâtına ait ahkâmı muadvdel kanunun 
beşinci maddesiyle maddei muvakkatesine birer fıkra 

ilâvesi hakkında! Kanun. 

Madde î. — Mahakimin teşkilâtına ait ahkâmı 
muaddel 8 Nisan 1340 tarihli kanunun beşinci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

Müddeiumumi ve müstantıkın gaybubetinde reis 
veya hâkimin tensibiyle, bunlardan birine ait vazife
leri mahkeme başkâtibi görebilir. 

REİS —• Birinci madde haıklkında söz isteyen var 
mıdır efendim? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr Kanunun muvakkat mad-
ded;nıe aşağıdaki fıkra ilâve olunmuşltur : 

İcabedön yerlerde asliye ve suİıiye salâhiyetini 
haiz oümak ve alyrı ayrı hukuk ve ceza davalarını dü-
yet ötmek ve lüzumunda biri diğerine ailt vazifeleri 
görmek üzere, müteaddit hâkim bulundurulaibilir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mıdır? (Hayır sesleri) İkinci maddeyi aynten kabul 
edenler lütfen d kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
d kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kalbul edenfer eljcaldır-
sın... Kabul eltmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiş

t i r . 

Madde 4. — Bu Kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi klalbul edenler lütfen 
d kaldırsın... Kabul etmeyenler lüJtfen d kaldırsın... 
Kaibul edilmiştir efendiim. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesinii kalbul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler d kaldırsın... 
Kaibul edtömiştir. 

4. — Hâkimler Kanununun ikinci maddesinin ye
dinci fıkrasının tadili hakkında (111046) numaralı 
Kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
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Hâkimler K^.uiKuıun ifeiııci maddesinin yedine" 
ftkrasjmuı tadili hakkında (J/1046) numaralı Kaınun 

Eây'liası ve Adiye Encümeni Mazbatası 

19 Kânunusani' 1927 
Türkiye Cumhuriyeti 

'Başvekâlet 
Kalöint Mahsus Müdiriyeti 

Adet : 6/280 

Büyük M i1! İdi Meclisi Riyaseti Cel'l'lesıJns 

Hâkimler Kanununun ikinci maddesin/in yedinci 
fıkrasını tadi'len Adliye Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 Kânunusani 1927 
taıfhli içitiimann'cla tefekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyiıha^yle esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasınr rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

3 Mant 1926 tarih ve 766 numaralı Hâkimler Ka
nununun ikinci maddesinin yedinci fıkrasında (Bir 
mahkeme yanında zabıt kitabeti vazifesini en aşağı 
altı ay yanmak suretiyle tatbikat görmüş olmak şart
tır) diye muharrerdir. 

Hukuk Fakültesinden veya mektebinden mezun 
stajiyer hâkimlerin bu suretle altı ay nıüdchtli staja 
tabi tütulmalarındaiki: mecburiyeti kanuniiye kendi'le-
iinden bu müddetin hitamından evvel istifadeye mani 
teşkil ermekle ve bu sebeple de bazılarının bu kayıt 
muvacehesinde mesleğe duhulden sarfınazar etmele-
r'ini icabeitmekitedir. Halbuki mektep mezunlarının 
staja tabi tutulmaksızın doğrudan doğruya hâkimlik 
sınıfına alındıkları zamanlarda, bu sahada temin et
tikleri muvaffakiyet, lehlerine tecelli etmesine ve 
inekten!1* hâkimlerimizden bir an evvel isltlfade etmek
teki lüzum da aşikâr bulunmasına binaen bunlara 
staj göstermek ve staj müddetini tayin hususunda ve
kâlet, mutlak surette istimali salâhiyet edebilmek 
üzere fıkrai mezkûrehin melfuf lâyihai kanuniyenin 
mütalâasından müsiteban olacağı veçhile, tadiline lü
zum hâsıl olmuş ve meslek mektepleri mezunları hak
kında da bu müsaadenin teşmili muvafık görülmüş
tür. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
Karar Numarası: 41 

1 7 . 2 . 192: 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Hâkimler Kanununun ikinci maddesinin yedinci 

fıkrasının tadili hakkındakii lâyihai kanuniye Ve Ad
liye Vekâletinin esbabı mucibe mazbatası Encümeni
mize havale buyurulmuş olmakla tetkik ve müzakere 
edildi. 

Adliye Vekâletinin esbabı mucibe lâyihası Encü-
manimizce esas itibariyle muvafık görülmüş ve yal
nız staj müddetinin katî olarak tespiti daha musip 
bulunmuş ve Encümende hazır bulunan Adliye Ve
kili Mahmut Esat Beyefendi de muvafakat etmiş ol
makla ol veçhile birinci madde tadilen ve diğer mad
deler aynen kabul edilmiştir. Müstacelen müzakeresi 
rieasiyle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 

Yozgat 
Ahmet Ham d i 

Aza 
Çorum 

Mehmet Münir 
Aza 

Mazbata Muharrir;! 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Antalya 

Ahmet S'aki 
Azn, 

Aza 

Hükümet'n Teklifi 
Hâkimler Kanununun, ikinci maddesinin yedinci 

fıkrasını mıraddil Kanun 
1. 766 numaralı Hâkimler Kanununun ikinci 

maddesinin yedinci fıkrası yerime fıkrai atiye kaim 
olmuştur ( 

Balâdaki şartlardan maada Adliye Vekâleti lüzum 
gördüğü mahkeme veya dairede altı aya kadar tatbi
kat gördürebiilir. 

2, İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
3< İşbu kanun ahkâmının icrasına Adliye Vekili 

memuldur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

îmzada bul!ummadı 

9 Kânunusani 1927 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekil? 

îhsan 
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Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhaiik 

Nafıa Vekili 
Behiç Beyefendi 

imzada bulunamadı 
Ticaret Vekili 

Mustafa Rahmi 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Necati Beyefendi 

İmzada bulunamad? 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 

Sıhh'ye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekilii 

Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 
Hâkimler Kanununun ikinci maddesinin yedinci 

fıkrasını muaddil Kanun 
Madde 1. — 776 numaralı Hâkimler Kanununun 

ikinci maddesinin yedinci fıkrası yerine aşağıdaki 
fıkra İkame edilmiştin-. 

(Bir mahkeme yanında altı ay müddetle tatbikat 
görmüş olmak) 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber-
dii'n 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Efendim : Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsm... Ka
bul edilmiştir. 

Hâkimler Kanununun ikinci maddesinin yedinci 
fıkrasını muaddil Kanun 

Madde 1. — 766 numaralı Hâkimler Kanununun 
ikinci maddesinin yedinci fıkrası yerine aşağıdaki fık
ra ikame edilmiştir : 

(Bir mahkeme yanında altı ay müddetle tatbikat 
görmüş olmak) 

MUSTAFA FEVZİ BEY (Konya) — Efendim, bu 
kanuunun esbabı mucîbesinİ okumak lâzım gelirse neti
ce itibariyle bu kanunun ikinci maddesinin yedinci 
fıkrası mülgadır demek icabeder. Onu okuyacağım. 
«Hukuk Fakültesinden veya mektebinden mezun staji-
yer hâkimlerin bu suretle altı ay müddetle staja tabi 
tutülmalarındaiki Mecburiyeti kanuniye, kendilerin
den bu müddetin hitamından evvel istifadeye mani 
teşkil etmekte ve bu sebeple de bazılarının bu kayıt 
muvacehesinde mesleğe duhulden sarfınazar ekmele
rini icabetmektedir. Halbuki mektep mezunlarının 
staja tabi tutulmaksızın doğrudan doğruya hâkimlik 
sınıfına alındıkları zamanlarda, bu sahada temin ct-
tflkleri muvaffakiyet, lehlerinde tecelli etmesine ve 

mektepli hâkimlerimizden bir an evvel istifade et-
mekltek'i lüzum da aşikâr bulunmasına binaen...» Bu 
kanunu teklif ediyoruz diyor. Bendeniz de bu esbabı 
mucibeyi nazarı dikkate alarak diyorum k'i, 766 nu
maralı Hâkimler Kanununun ikinci maddesinin ye
dinci fıkrası mülgadır. Maruzatım bundan ibarettir. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALÎ NAZMI 
BEY (Kastamonu) — Efendim, Hâkimler Kanunu
nun ikinci maddesinin yedinci fılkrası mucibince bir 
mahkeme nezdinde altı ay müddetle zabıt kâtibi sıfa-
tiyle tatbikat görmek lâzımdır. 

Hizmet, mecburi olmadığı için zabıt kitabetine 
gitmiyorlar ve bunlar hep istanbul'da toplanıyorlar. 
Böyle mektep mezunu gençleri, genç uzuvları mes
lekten kaybetmemek ve onların atiyen memlekete ya
pacakları hizmetiten mahrum kalmamak için hükü
met: bu maddeyi teklif etmek ıztırarında kalmış
tır. Biz de Adliye Encümeninde bu maddeyi mü
zakere ve münakaşa ettik. Biz de mutlak ola
rak altı ay müddetle bir mahkeme nezd'indeki 
stajı, Adliye Vekâletinin lüzum gördüğü mahke
me veya dairede tatbikat görmeleri suretinde muva
fık gördük ve onun için bu teklifi huzuru âlinize arz 
ettik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
burada bir mahkemede den ilim emiştir. (Yanında) de
nilmiş. Bir mahkemede denirse daha iyi olur. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Fıkranın eski 
şekliyle böyle olduğu için bozmadık ve yanında de
dik. Nezdinde de olur, yanında da olur. Kelime far
kıdır, mefhum tehaılüf etmez. 

REİS — Bir takrir var okunacak : 

Riyasetli 'dellileye 
Maddenin berveçhi'ati tadilini teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Fevzi 

Madde 1. — 766 numaralı Hâkimler Kanununun 
ikinci maddesinin yedinci fıkrası mülgadır. 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

O halde maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 
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REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el 'kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz. 

5. — İdare Heyetinin Riyaseticumhur bütçesinde 
münakale icrası hakkında (2/615) numaralı teklifi ka
nunîsi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS Mazbata okunacaktır. 

İdare Heyettiniı», Riyaseticumhur Bütçesinde Münakale 
İcrası Halkkında (2/615) Numlaralı Teklifi Kanunîsi 

ve Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İdare Heyeti 
Adet : 91i 

29 . 12 . 1926 

Riyaseti Celileye 

Reisicumhur Hazretlerinin sene iptidasında vaki 
olan seyahatleri ve hidematın çokluğu dolayısiyle 
1926 senei maliyesi Riyaseticumhur bütçesine mevdu-
otomobil ve vesaiti nakliye masrafi tahsisatı kifayet 
etmediği cihetle fazla tasarruf mevcut olan 22 nci 
memurin maaşatı faslından 1470 ve 24 ncü tahsisatı 
fevkalâde faslından 2 397,5 ve 25 nci faslın üçüncü 
demirbaş maddesinden 1 500 lira ki cem'an 5 367,5 
liradan 3 000 lirasının 25 nci faslın ikinci otomobil 
maddesine ve 2 367,5 lirasının da 28 nci faslın beşin
ci vesaiti nakliye maddesine münakalesi için atideki 
kanunun kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Heyetinden 
Rasim 

İdare Heyetinden 

İdare Heyetinden 
Ali Rıza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Karar Numarası : 67 

Kayıt Numarası : 2/615 
Adet : 

17 Şubat 1927 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
1926 senei maliyesi Riyaseticumhur bütçesinde 

münakale icrasına dair İdare Heyeti tarafından veri
lip, Heyeti Umumiyenin 3 . 1 . 1927 tarihli içtimaın-
da Encümenimize havale buyurulan teklifi kanunî 
tetkik ve müzakere olundu. Esbabı mucibede izah 
olunan sebep dolayısiyle teklif olunan lâyihai kanu-
niyenin kabulü muvafık görülmüş ve şekle ait bazı 
ttadİlât icrasiyle Heyeti Umumiyeye takdimine karar 
verilmiştir. 17 Şubat 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Hakkâri 
Asaf 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

] 

Aza 
Giresun 

Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Çorum 
Mühendis1 Ziya 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Vlusâ Kâzım 

İdare Heyetimin Teklifi 
Madde 1. — 1926 senei maliyesi Riyaseticumhur 

bütçesinin 22 nci memurin maaşatı faslından 1 470 ve 
24 ncü tahsisatı fevkalâde faslından 2 397,5 ve 25 nci 
faslın üçüncü demirbaş maddesinden 1 500 lira ki 
cem'an 5 362,5 lira bittenzil 3 000 lirasının 25 nci fas
lın ikinci otomobil maddesine ve mütebaki 2 367,5 
lirası da 28 nci faslın beşinci vesaiti nakliye madde
sine nakledilmiştir. 
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Madde 2. — İşbu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu Kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
1926 senei maliyesi Riyaseticumhur bütçesinde mü

nakale icrasına dair kanun 

Birinci Madde — 1926 senei maliyesi Riyaseticum
hur bütçesinin menbut cetvelde muharrer fasıl ve 
maddeleri arasında cem'an 5 367 liranın münakalesi
ne mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde —• Bu Kanun ahkâmı Büyük Mil
let Meclisi tarafından icra olunur. 

Münakale Cetveli 

Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 

Fasıl Madde Nev'i Muhassasat gelen gelen 

22 Memurin maaşatı 1 470ı 
24 Tahsisatı fevkalâde 2 397 
25 3 Demirbaş 1 500 
25 2 Otomobil 3 000 
28 5 Vesaiti nakliye 

masrafı 2 367 

Yekûn 5 367 5 367 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesî 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Riyaseticumhur 1926 senei maliyesi bütçesinde mü
nakale icrasına dair Kanun 

Madde 1. — 1926 senei maliyesi Riyaseticumhur 
bütçesinin merbut cetvelde muharrer fasıl ve madde
leri arasında cem'an 5 367 liranın münakalesine me
zuniyet verilmiştir. 

Nev'S Muhassasat 
Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 

Fasıl Madde Nev'i Muhassasat gelen gelen 

22 Memurin maaşatı 1 470, 
24 Tahsisatı fevkalâde 2 397 
25 3 Demirbaş 1 500 
25 2 Otomobil 3 000 
28 5 Vesaiti nakliye 

masrafı 2 367 

Yekûn 5 367 5 367 

REİS — Birinci madde hakkında mütalaa var 
mı? Birinci maddeyi merbut cetvel ile reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın,.. Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun ahkâmı Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 
arz ediyorum. Reylerinizi istimal buyurunuz efendim. 

6. — Cantk Mebusu Cavit Paşanın, umuru beledi
yeye ait ahkâmı cezatyeye mütedair kanuna bir mad
de tezyiU hakkında (2/622) numaralı teklifi kanunisi 
ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okutuyorum: 
« . 1 . 1927 

Riyaset)! Celileye 
Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hak-

kındaki 16 Nisan 1340 tarihli ve 486 numaralı Kanu
nun beşinci maddesi ahkâmına ademi riayetten dola
yı İstanbul'da ve civarında ve bittahsis Kadıköy'ün
den Bostancı'ya kadar olan mesafede mevcut fırınla
rın sahip ve müstecirlerine cezaen fırınları kapattırı
larak, yevmiye ekmek ihtiyaçlarım bu fırınlardan te
darik ve temin etmekte bulunan ahali uzak mesafe-
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lerden geç vakit gelecek ekmeklerin ıtevziaıtına ka
dar ekmeksiz kaldıkları ve bu hal istanbul'da sık sik 
tekerrür ederek ekmek tedarik veya ekmek ve saire 
tabıh ve ihzarında birçok müşkülâta ve binaenaleyh 
fırıncıların duçar olacakları cezaya maruz kalmakta
dırlar. Halbuki istanbul ve civarı ahalisi ekmeklerini 
yakınlarındaki mahalle fırınlarından suhuletle celb ve 
tedarik edebilmeleri için ekmekçiler hakkındaki 
30 Haziran 286 tarihli nizamnamenin 25 nci madde
sinde çeşnisi ve kerestesi bozuk ve hamur olan ek
meklerin zapt ve fukaraya tevziii ve tekerrürü hak-
kırida taz'ifen cezayı nakdî ahzı ile iktifa olunduğu 
Kaide sali'fülarz beşinci madde mucibince fırıncıların 
müstehak oldukları ceza ilki kat hükrnolunduk'tan baş
ka üç günden ohbeş güne kadar icrayı sanat ve tica
retten men edilmekte olduklarından ahali üç günden 
onbeş güne kadar en mübrem olan ihtiyacatı tabiiye-
lerini pek geç olarak uzak mahallerden tedarik ve iş
lerinden geri kalmak ve zaman zayi etmek müşkülâtı 
karşısında kalmakta bulunduklarından ahaliye ekmek 
tedarikinde suhule husulüne hadim olmak maksa-
diyle cezaen fırınların kapatılmasından ise 16 Nisan 
1286 tarihli Nizamnamenin 25 nci maddesi veçhile 
çeşnisi ve kerestesi bozuk ve hamur ve vezni noksan 
olan ekmeklerin müsaadere ve fukaraya tevziiyle ve 
tekerrürü halinde iki kat cezayı nakdî ahzı suretiyle 
cezalandırılması mukarrer olduğuna göre daha şedit 
ceza tertibiyle fırıncıların cürümünden dolayı müs
tehliklerinde cezadide olmamalarını arz ve teklif eder 
ve bu baptaki lâyihai kanuniye suretini rapten takdim 
eylerim. 

Canik 
Cavit 

Türkiya 
Büyük Millet Meclisi 23 . 1 . 1927 
'Dahiliye Encümeni 

Karar Numarası: 32 
Kayıt Numarası: 2/622 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 
Kanuna bir madde tezyidi hususuna dair Canik Me
busu Cavit Paşanın teklifi kanunisi tetkik ve müza
kere olundu. 

Teklifin istihdaf ettiği netice fırıncıların belediye 
talimat ve nizamatına riayet etmedikleri ve çeşnisi ve 
kerestesi bozuk ve hamur ekmek imal ettikleri tak
dirde fırıncıların müstehak oldukları ceza ikii kat 

ıhükmolunduktan başka üç günden onbeş güne kadar 
icrayı sanat ve ticaretten men edilmekte oldukların
dan halbuki bazı manatikta yalnız bir fırın buluna
cağından bunun şeddi halinde halkın ekmeksiz kal
maları zarurî olduğundan sed keyfiyetinin önüne geç
mek ve fırıncıların ıslahı halleri ve belediye nizamat 
ve talimatına müracaatları esbabı cezanın teşdidi su
retiyle temin edilmek suretiyle bir madde tezyidi tek
lifinden ibaret bulunmaktadır. 

Filvaki bazı mahallât ve kasabalarda ancak halkın 
ihtiyacına tekabül edecek adette fırın varken, bunla
rın her hangi suretle şeddi halkın ekmek ihtiyacını 
tazyik edeceği tabiî ise de belediyelerin bir taraftan 
da halkın ihtiyacını temin vazifesiyle mükellef olduk
larından bir fırını saddetmeden evvel o mahallin ek
mek ihtiyacını derpiş ederek halkın ekmeksiz bırakıl
maması için tedabir almaları ve bu cihet temin edil
medikçe sed suretiyle değil, cezanın teşdidi ve teker
rürü tarzında fırıncıların ıslahı cihetine gidilmesi mu
vafık görülerek buna göre umuru belediyeye müte
allik ahkâmı cezaiye hakkındaki kanunun beşinci 
maddesine bir fıkra ilâve edilmiştir. Keyfiyet Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi namına 

Tekirdağ 
M. Faik 

Kâtip 
izmir 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
izmir 

Ahmet Münir 

Mazbata Muharriri 
'Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 

Aza 
Balıkesir 
Ali Şuuri 

(Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hak
kındaki kanunun beşinci maddesine berveçhiati fıkra 
ilâve edilmiştir: 

Ancak, bu maddenin ikinci fıkrasındaki icrayı sa
nat ve ticaretten men cezasının fırıncılar hakkında 
tatbikine lüzum görüldüğü ve bu sebeple her hangi 
bir fırının şeddi iktiza eylediği halde belediyeler o fı
rının bulunduğu mıntakadaki halkın ekmek ihtiyacını 
temin ile mükelleftirler.) 
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Türkiya 
Büyük Millet Meclisi 22.2.1927 

Adlîye Encümeni 
Karar Numarası: 45 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Canik Mebusu Cavit Paşanın umuru belediyeye 

ait ahkâmı cezaiyeye mütedair kanuna bir madde tez-
yiü hakkında (2/652) numaralı teklifi kanunîsi ve 
buna mütedair Dahiliye Encümeni mazbatası Encü
menimize havale buyurulmakla mütalâa ve tetkik kı
lındı, 

Esas itibariyle Dahiliye Encümeninin teklif ettiği 
şekil Encümenimizce şayanı kabul görülmüş ve iba
rece esasa taalluk etmeyecek bazı tadilât yapılarak 
maddenin metni daha kısa ve muhtasar bir hale ifrağ 
ve usulen vaz edilen ahkâmının zamanı meriyetini ve 
icra salâhiyetinin hangi makama ait olduğunu göste
rir ikt madde de ilâve edtflm'iştlir. Bu suretle tespit 
edilen mevaddı kanuniye Heyeti Umumiyeye arz olu
nura 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
'Konya Yozgat 

Mustafa Fevzi Ahmet Hamdi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 

Aza Aza 

Canik Mebusu Cavit Paşanın Teklifi 

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 
Hakkındaki 16 Nisan 1340 tarihli ve 486 

'Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Kavanin ve nizamat ve talimatı be
lediyeye muhalif hareket eden ekmekçilerden çeşnisi, 
kerestesi bozuk ve hamur ve vezrii noksan olan ek
mekler zapt ve müsadere olunarak fukaraya tevzi ve 
ashabından yüz kuruştan iki bin kuruşa kadar cezayı 
nakdî ahzolunur. Tekerrürü halinde ekmeklerin zapt 
ve müsaderesi ve fukaraya tevzi ile beraber işbu ce
zayı nakdî iki kat alınır. 

Madde 2. — tşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — tşbu kanunun hükmünü icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

Adliye Encümeninin Tadili 
Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hak

kındaki Kanunun beşinci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair Kanun. 

Madde 1. — Umuru belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiye hakkındaki 16 Nisan 1340 tarih ve 486 nu
maralı Kanunun beşinci maddesine aşağıdaki fıkra 
ilâve edilmiştir : 

Ancak, fırıncılar hakkındaki sed kararının infazı 
fırının bulunduğu mıntakadaki halkın ekmek ihtiyacı
nı temin etmek şartına bağlıdır. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dik 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Dahiliye Vekili 
memuldur, 

REtS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı?.. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Umuru belediyeye müteallik Ahkâmı Cezaiye 
Hakkındaki Kanunun beşinci maddesine 

bir fıkra ilâvesine dair Kanun 

Madde 1. — Umuru belediyeye mütellik ahkâmı 
cezaiye hakkındaki 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numa
ralı Kanunun beşinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir : 

Ancak, fırıncılar hakkındaki sed kararının infazı, 
fırının bulunduğu mıntakadaki halkın ekmek ihtiya
cını temin etmek şartına bağlıdır. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim?. Birinci mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. —- Bu kanunun icrasına Dahiliye Vekili 
memurdur. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin yedinci maddesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

7. — Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri 
hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesinin tadiline dair 
(1 /1043) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Ad
liye Encümenleri mazbataları. 

REtS — Mazbataları okutuyorum : 
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Ecniebiterin Türkiye'de ikamet ve seyahatled hak
kındaki Kanunun dokuzuncu maddesinin tadiline dair 
(1/1 <0M3> numaralı kamın lâyihası ve Dahiliye ve 

Adliye Encümenleri mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyet'l 
IBaşvekâlet 

Kaiîemi Mahsus Müdirîyetfi 19 Kânunisanii ,1927 
Adet: 6/287 Lef : 2 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiesine 
Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hak

kındaki 2 Mant 1331 tarihli Kanunu muvakkatin do
kuzuncu maddesini taditen Dahiliyle Vekâleti Celifesin-
ce tanzim edilen ve îcra Vekilleri1 Heyetinin 9 Kânu
nusani 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âİye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiiyle esbabı mu
cibe mazbaltasının musaddafc sureti leffen takdim 
olunmuştu^ 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbalbı Mucibe 
İkamet veya seyahat maksadiyle gelen veya eski

den beri memleketimizde ikamet eden ecnebilerden 
2 'Mart 1331 tarihli Kanunu muvakkatin ikinci ve 
üçüncü maddeleri ahkâmına tevfikan müddeti muay
yene zarfında ikametgâhlarının mensup olduğu, polis 
dairesine müracaatla beyanname ita etmeyenler ile 
ikametgâhlarını tebdil ettikleri takdirde muayyen olan 
müddet zarfında kezali'k gittikleri mahaller zabıtasına 
kayıtlarını icra ettirmeyenlerden alınan cezalar kanu
nu mezkûrun dokuzuncu maddesine müsteniden sulh 
hâkimlerine dair olan kanuna tevfikan mahakimi ni
zamiyece hüküm ve tahsil edilmekte ise de memleketi 
terk etmek isteyen ecnebi bir şahsın pasaportunu vize 
ettireceği sırada bu baptaki mecburiyeti kanuniyeye 
müracaat etmemiş olduğu görülerek tanzim ddilen 
zabıt varakalariyle mahkemeye tevdiinde eyyamı ta-
tiliyeye tesadüf etmesi hasebiyle muhakemenin vak
tiyle rüyet edilememesinden veyahut mahkemeden 
verilen hüküm kesbi katiyet edinceye kadar cezayı 
nakdînin tahsiline imkânı kanunî olmuyor ve binaen
aleyh pasaportları vize edilmeyen ecnebilerin mah
keme kararına İtiraz etmeyeceklerini ve mahkûm ol
dukları cezayı nakdîyi tediyeye hazır olduklarım der-
meyan ettikleri halde mahkûm oldukları meblâğın 
tahsili cihetine gidemediğinden hemen azimet etmek 
medburiyetinde bulunan ecnebilerin pasaportları vize 
edilmeyerek bizzarur yollarından geri kalıyorlar. Bu 

f gibi müşkülât yüzünden ecnebi sefaretler tarafından 
I birçok şikâyetlerin tevali ettiği cereyan eden muame

lâttan anlaşılmakta ve bu gibi müşkülâtın izalesi de 
zarurî görülmekte olduğundan tespit edilecek cezayı 

I nakdînin polis daireleri tarafından kendilerine ayrıca 
verilecek talimat dairesinde makbuz mukabilinde ta
yin ve istiyfası ve birrıza tediye etmek'istemeyenlerin 
kanun ahkâmına tevfikan mahkemeye sevk edilmeleri 
muvafık olacağı derpiş olmakla mezkûr dokuzuncu 

I maddenin sureti tadili hakkındaki lâyihai kanuniye 
rapten arz ve takdim kılınmıştır. 

I Türkiyo 
Büyük Millet Meclisi 30. 1 . 1927 

I Dahiliye Encümeni 
Adet: Karar Numarası: 34 

Kayıt Numarası: 1/1043 

I Dahiliye Encümeni Mazbatası 
I Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hak-
I kındaki kanunu muvakkatin bazı mevaddını tadıilen 
I tanzim olunan ve îcra Vekilleri Heyetinin 9 Kânunu-
I sani 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Ali-
I ye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye Dahiliye En

cümeninde tetkik ve müzakere olundu. 
I Kanunu mezkûrun ikinci maddesinde tayin olu

nan müddet zarfında isim ve mahal ve tarihi velâdet-
I leriyle sıfat ve sanat ve ashabı seyahatlerini ve peder 
I ve validelerinin isim ve şöhretlerini ve kendilerine re

fakat eden evlâdı sigar ve zevcelerinin isimleri ile 
sinlerini ve tabiiyetlerini ve Türkiye dahilinde ikamet 
ve seyahat edecekleri mahalleri muhtevi bir beyan-

I nameyi bulundukları mahallin polis merkezine tev-
I die mecbur oldukları zikredilmekte ve üçüncü mad-
I idesinde bir şehir veya kasa'bada ikamet için tezkere 
I almış olanlar ahar şehir veya kasabaya gittikleri ve 
I seyahat için tezkere alanlar tezkerede gösterilen ma-
I hallerden gayrı bir yere azimet ettikleri halde ikamet 
I veya seyahat tezkerelerini gittikleri mahallin polis 
I merkezine irae edecekleri musarrah bulunmaktadır. 
I Bu iki maddede muharrer mecburiyeti ifa etmeyen-
I lerden alınacak cezayı nakdî dokuzuncu madde hük-
I müne tevfikan sulh hâkimleri ve mahakimi sulhiye 
I henüz teşekkül etmeyen mahallerde bidayet mahke-
I meleri tarafından sulh hâkimlerine dair kanuna tevfi-
I kan hükmedileceği muayyen bulunmakta ise de, mah-
I keme hükmünün zamana tevakkuf etmekte ve.esasen 
I hükmedilecek cezayı nakdîyi vermeye amade olan 
I ecnebilerin neticei hükme kadar tevakkufa duçar ol-
I maları bihakkın şikâyetlerini mucip olmakta bulun-
j duğundan ânftfülarz cezayı nakdinin on lira üzerin-
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den zabıtaca istiyfası ve şayet cezayı nakdîye itiraz 
edilirse o vakit mahkemeye gitmekte ve neticei hük
me intizarda" muhtar olmaları encümence de muvafık 
görülmüş ve bu, emniyeti istihsal maksadiyle tanzim 
olunan maddei kanuniye berveçhiati heyeti umumi-
yenin nazarı tasvibine arz edilmiştir. 

•ah'iiiye Encümeni 
Reisi namına 

Tekirdağ 
M, Faik 

Kâtip 
İzmit* 
Kâmil 

Aza 
Çorum 

ismail Kemal 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 

Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
Karar Numarası: 43 

21 .2.1927 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hak
kındaki Kanunun dördüncü ve dokuzuncu madde
sinin tadiline dair (1/1043) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası Encümenimize ha
vale buyurulmakla mütalâa ve tetkik edildi. 

Dahiliye Encümeninin mazbatası esas ittihaz edil
mekle beraber birinci maddede zabıtaca istiyfa olu
nacak cezayı nakdînin hini tahsilinde makbuz veril
mesi esası kabul olunmuş ve daha şekle ait bazı tadi
lât yapılmıştır. 

Esasen talimatname yapmak devairi aidesinin sa
lâhiyeti dahilinde bulunduğundan ikinci madde lü
zumsuz görülerek tay ve mevaddı mütebakiyesi ay
nen kabul edilmiştir. Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

ıdliye Encümeni Reisi 
Konya 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 
Aza 

Aza 

Aza 

Hükümetin Teklifi 

Ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve ikametleri hak
kındaki 2 Mart 1331 tarihli Kanunu muvakkatin 

dokuzuncu maddesinin tadili hakkında Kanun 

Madde 1. — îşîbu kanunun ikinci ve üçüncü mad
deleriyle mevzu mecburiyete riayet etmeyenlerden 
zabıtaca on lira cezayı nakdi istifa olunur. Birrıza 
tediye edilmediği takdirde kanunda muharrer diğer 
cezalar misillû Sulh Hâkimlerine dair olan Kanuna 
'tevfikan hükmolunur. 

Madde 2. — Birinci maddeye tevfikan zabıtaca 
İstifa edilecek nakdî cezanın sureti tahsilini muvaz-
zah Dahiliye Vekâletince ayrıca bir talimatname tan
zim edilecektir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden meridir. 
Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Da

hiliye Vekilleri mezundur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

bulunmadı., 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç Beyefendi 

ıbuhmımadı, 
Ticaret Vekili 

Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

'Maarif Vekili 
ıNecati, Beyefendi 

(bulunmadı, 
Ziraat Veküi 

Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaîye Vekili 
Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
Ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve ikametleri hak
kındaki 2 Mart 1331 tarihli Kanunu muvakkatin 
dördüncü ve dokuzuncu maddelerinin tadili hakkında 

Kanun 
Madde 1. — İşbu kanunun ikinci ve üçüncü mad

deleriyle mevzu mecburiyete riayet etmeyenlerden 
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zabıtaca on lira cezayı nakdi istifa olunur. Birrıza 
tediye edilmediği takdirde kanunda muharrer diğer 
cezalar misillû Sulh Hâkimlerine dair olan Kanuna 
tevfikan hükmolunur. 

Madde 2. — Birinci maddeye tevfikan zabıtaca 
istifa edilecek nakdî cezanın sureti tahsilini muvaz-
zah Dahiliye Vekâletince ayrıca bir talimatname tan
zim edilecektir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
m îr,-di ı* 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Da
hiliye Vekilleri mezundur. 

Adliye Encümeninin Tadili 
Ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve ikametleri hakkın
daki 2 Mart 1331 tarihli Kanunun dördüncü ve 

dokuzuncu maddelerini muaddel Kanun 
Madde 1. — Ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve 

ikametleri hakkındaki 2 Mart 1331 tarihli Kanunu 
muvakkatin dördüncü ve dokuzuncu maddeleri aşağı
da yazıldığı veçhile tadil edilmiştir. 

Bu kanunun ikinci ve üçüncü maddeleriyle mevzu 
mecburiyete riayet etmeyenlerden onar lira cezayı 
nakdî alınır ve bu cezayı nakdîyi rızasiyîe ifa etmek 
îslteyenTerden zabıtaca makbuz mukabilinde Miyfa 
edilir. Rızasiyîe tediye etmeyenler sulh mahkemesine 
sevk olunurlar> 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden meridir. 
Madde 3. — Bu kanunun icrasına Adliye ve Da

hiliye Vekilleri memurdur. 
REfS — Efendim, bu kanun hakkında bir takrir 

var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Bu kanun ecnebilerin tesri ve teshili seyyahatine 

taalluk ettiği ve esasen tadil mahiyette müstaceliyetini 
istilzam eylediği cihetle müstaeelen müzakeresini tek
lif eyleriz. 

Bozök Antalya 
Ahmet Haindi Ahmet Saki 

REİS —• Bunun müsitaceliyeitini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı?.. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve ikametleri hakkın
daki 2 Mart 1331 tarihli Kanunun dördüncü ve 

dokuzuncu maddelerini muaddel Kanun 
Madde 1. — Ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve 

ikametleri hakkındaki 2 Mart 1331 tarihli Kanunu 
muvakkatin dördüncü ve dokuzuncu maddeleri aşağı
da yazıldığı veçhile tadil edilmiştir. 

Bu kanunun ikinci ve üçüncü maddeleriyle mevzu 
mecburiyete riayet etmeyenlerden onar lira cezayı 
nakdî alınır. Bu cezayı nakdî, rızasiyîe ifa ötmek 
isleyenlerden zabıtaca makbuz mukabilinde istiyfa 
edilir. Rızasiyîe tediye etmeyenler sulh mahkemesine 
sevk olunurlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? Mad
deyi aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden merîdir. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanunun icrasına Adliye ve Da

hiliye Vekilleri memurdur. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 

kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, bundan evvel reyinize arz edilen kanu
na rey vermeyenler varsa lütfen reylerini versinler. 
İstihsâli ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 

îsltiihsal'i ârâ neticesini arz ediyorum : 
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde 

kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin sa
tıldığı dükkânlara mahsus kanuna rey veren azanın 
adedi (179) muamele tamamdır. Kanun ikinci defa 
reye konulmuştur. (178) kabul, (1) müstenkif vardır. 
Binaenaleyh kanun (178) reyle kabul edilmiştir. 

Riyaseticumhur 1926 senei maliyesi bütçesinde 
münakale icrasına dair kanuna (124) zat rey vermiş
tir. (123) kabul, (1) müstenkif vardır, (1) rey de son
ra verilmiştir. Muamele tamam olmadığı için kanun 
ikinci defa reye konacaktır. 

Efendim, bugünkü müzakeremiz hitam bulmuştur. 
Cumartesi ıgünü saat on dörtte içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 16.00: 
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Ecza Tkarethaneleriyle Sanal ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Mcssir Maddelerin Satıldığı Dükkân
lara Mahsus Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmişti.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Hilmi B. 
thsan B. 
Şakir1 B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
179 
178 

0 
l 

107 
1 

[Kabul Belenler] 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DÎYAR1BEKİR 
Cavit B. 
Fevzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

İ Emin B. 
GAZİAY1NTAP 

Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Kıhç Ali B. 

j Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
| Kâzım B. 

Şevket B. 
Tahir B. 

GUMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
thsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Alı Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
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KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
tsmet Paşa 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

M ARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

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

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Fevzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

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

AYDIN 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. (M.) 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik. Mah. Â.) 
Salih B. (M.) 

BURSA 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Yusuf B, 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. ' 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İstik Mah. 
Müd. U. Mv.) 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. 
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GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 

Mükerrem B. (M.) 
İÇEL 

Dr. Tevfik B. 
İSTANBUL 

Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 

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

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İstik. 
Mah. Müd. U.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. (M.) 
Mehmet Fuat B. (M.) 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (İstik Mah. 
Â.) 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galib B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. (İstik Mah. Â.) 
Mustafa B. (M.) 

KONYA 
Bekir B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İstik Mah. 
R.) 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. (M.) 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. (M.) 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

I SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 

i Recep Zühtü B. 
SİVEREK 

Halil Fahri B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Rıza B. (M.) 
I Mehmet Emin B. (M.) 

x TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B.{M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 

VAN 
I İbrahim B. 

Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

Elâziz : 1 
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RayaseticuiHhur 1926 Senei Maliye®' Bütçesinde Münakale İcrası Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 

BEYAZ1D 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

287 
124 
123 

0 
1 

162 
1 

[Kabul Edenler] 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ah Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B, 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
İsmail B. 
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RtZE 

Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 

Ethem B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SÎNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B, 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKÎ KARAHlSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. (M;) 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik Mah. A.) 
Salih B. (M.) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Fevzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İstik Mah. 
Müd. U. Mu.) 

ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. (M.) 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. 
Edip Srvet B. 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüıtü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
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Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESt 
Ahmet Süreyya B. (tstik. 
Mah. Müd. U.) 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (tstik 
Mah. Â.) 
Refik ismail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. (İstik. Mah. 
Â.) 
Mustafa B. (M.) 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Saip B. (İstik Mah. 
R.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
İsmet Paşa 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

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

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. (M.) 
Recai B. 

RİZE 

Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

SİIRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Hasan B. 
ı o zade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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