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Yetmiş Beşinci İçtima 

16 Haziran 1927 Perşembe 

MÜNDERECAT 

1. —• ZAPTI SABIK. HULÂSASI 

2. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ 
UiMUMİYEYE MARUZATI 

T. — Her gün inikat edilmesine dair Reis 
Paşanın teklifi, 

3. — HAVALE 'EDİLEN EVRAK \ 
ÎLâylfhıaiîar 

l'.° — Anlkara'dan gayri mahallerdeki tele
fonlar hakkında Kanun lâyihası, 0 /l 220) 

2 . — Edviyei müessire kuponlarının tev-' 
hidi için Brüksel'de inikat eden Beynelmiilel 
Konferans mukarreratının tasdikine dair Ka
nun lâyihası. (1/1226) 

3. — ttiihari Milli Bankasının haiz olduğu! 
dmtiyazat ve muafiyatm Türkiye İş Bankasına 
devrine ve 14 Şulbat 1332 tarihli Kanun hük
münün iş Bankası hisse senedatı hakkında da' 
tatbikine dair Kanun lâyihası. (1/1225) 

Sayfa 
4 4. — İntihabı Mdbusan Kanununun ıbazı 

maddelerinin tadili hakkında Kanun lâyihası. 
ı(l/122!l) , •' y 

5. — İstatistik tanzimi hususunda memu
rin ve müstahdemini Hükümet ile idarei hu-' 
susiye ve mahalliye ve belediyeler mensuhini, 
eşhas ve bilumum cemiyet, şürekâ ve müesse-ı 
sata terettüp eden vazaif hakkında Kanun! 
-lâyihası, (1/1222) 

6. — Hükümetle Itzmiir - Kasaba Demiryo
lu ve Temdidi Şirketi arasında takarrür eden 
itilâf namenin imza ve teatisi için mezuniyet 
itası hakkında Kânun lâyihası. (1/122İ3) 

7. — Hükümetle Estern Telgraf Kumpan--
yası arasında imza ve teati edilen Mukavele
namenin tasdiki hakkında Kanun lâyihası'. 
(1/1227)' 

8. — Hükümetle Şark Demiryolları Şirketi 
arasında takarrür eden İtilâf namenin imza vö 

Sayfa 
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teatisi için mezuniyet itası hakkında Kanun 
lâyihası. (1/1224) ' 

9. — Mahkemei Temyiz Teşkilâtının tevsii! 
hakkında Kanun lâyihası, (1 /'l 219) 

Teklif 
{1. — İdare 'Heyetinin, Riyasetieumhur 

1927 senesi Bütçesinde münakale icrasına dair-
teklifi kanunisi. (2/658) 

1. — Haçik ve şeriki cürmü Azizin- idam
ları hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

2. — On üç zatın, İstiklâl Madalyasıyla 
taltifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

3'. — Sabık nahiye müdürlerinden Zeki 
Beyin, istiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında' 
Başvekâlet tezkeresi. 

4. — Tapa FaJbrikalsı 'ıbekçilbrinden Meh-» 
met Efendinin İstiklâl Madalyasiyle taltifi hak
kında Başvekâlet tezkeresi. 

5. — Hilâfetin ilgasına ye Hanedanı Osma-
niyenin Türkiye Cumhuriyeti memaliki hari-* 
cine çıkarılmasına dair Kanunun dördüncü' 
ve beşinci maddelerinin tefsiri hakkında Baş-1 

vekâlet tezkeresi. 
6. — Memurin Kanununun 3:7 nci madde

siyle Ordu ve bahrîye ve Jandarma zabıtan 
ve memurini hakkındaki Kanunun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi ' • . # 

1. — Kabotaj Kanununa bir madde tezyilİ 
hakkında (1/1203) numaralı Kanun lâyihasi 
ye Ticaret Encümeni mazbatası, 

2. — Mersin Limanının inşasına mütedair 
Kanunun (birinci maddesinin tadili hakkında 
(1/1197) numaralı Kanun, lâyihası ve Bütçe 
(Encümeni mazlbatası. 

3. — 16 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı 
Kanunun foirinei maddesine bir fıkra tezyilil 
hakkında (1/876) numarah Kanun lâyihası vd 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları, 

4. — Maarif Vekâletinin 1927 senesi Büt
çesine mevzu 'tahsisatın mütedavil sermaye 
alarak istimali hakkında (1/1'1'73) numarah 
Kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları. 

Sayfa 
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5 

5 
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5. — Şarktan Garba nakledilen eşhas hak
kında (1/1024) numaralı Kanun lâyihası va 
Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları. 

6. — Blumum askeri malfuılilerliin. terfihine 
daiiır Kafaiutnün blaiZr malddelemiin'iın 'tadili hafc-
İkraıidla. (1/1106) nıumiaıriah fcaınıuıni l'ayıühfaisı ve 
•Müdaffaaii MSiliyfe ve Süitçe mcümieölierf maz-
IbaJtalliaırı, 

7. — IKoınlya Mebusu Refik Biey ve ıriüfe-
fcaisMKin, Kayseri şehriınıiın su, eMdtriik, mez-
Ibahıa itesiisıata içim mıajhall 'belıeidliyesliınce afcte-
ıdiflefcek üç yüz blum liiıriaılık istikraza hükü-
midtçe kefîaıliet ddiimlesii hakkılndia (2/652) nu-
ımialrialh ıtefcllilfıi' kıaınıuinisii ve Bütçe Encümeni 
miaizbaltiatea. 

8„ —' Giirleısun Mebusu Hakku Tarık 
(Beyin, Seyrfeefaliın bütçesiinide mulhamlmeın 
mi'kltiaıridiaraı fazla tahakkuk • ©defcelk viaırüidaito 
yüzde anuınıuın diispet idiaMBiSnıdie memurine1 

(tıevziıi 'halkkımıdia (4/514) . nıuimıainaiı tsakıiM ve 
Bütçe 'Erucümieınıi1 maızlbataisı. 

9. — Gümrük komıisyionıcuıliarı hakkınıda 
(1/1167) raımairiaii ikianıuını îlaiyiilhiaisı ve Ticaret 
•ve 'Bütçe lencülmeinleırir madbafctfliairı, 

10. — fMıa'aiıliîf vergisi ihıafkikımida (1/1163) 
mumıaırıaıliı •kıaımuın layiiıhaisı ve Dahiliye, Malaltlif 
vfe IBÜtçe 'önlcüinTiönÜieri miaizibalüaiîıarı. 

11. —> SaimsuıiT Usmaımma linşiaıasılna ımıü-
tedalıır Kaınıuinum bİırömciiı Madidesİinin taidlti 
tualklkınldia (1/11916) numsırah ıfaainuim layihası 
*e Süitçe Encümeni mazbatası. 

12. — Kuriflatrilaın memleketledir! Ibazdia-
rnriidlak'i @aydmehkullı emvali! için işgali Zaünia-
ramda ve lüşıgailiden sonrıa ıvesriiillen vesaikin su-
ırdui kaibulü Ihiaikkınıdla (1/904) inuımarah fca-

'ınıuın layihası ve Tapu! ive Sütçe eneümeiMîeri 
mıaZbaltladiairı.' > 

13. — İMetoıuırikı maaşjaitı hakkında (1/1168) 
ıniuımıainai: ikalniün v layihası Ve Dahiliye, Mali
ye v^ Sütçe' emcümanteri mazbialtalkırı. 

14. — 'Ziraat ©nslffitüferii teslisi ve ziraat 
iteidiriisaltraın Islahı hakkıınida (1/1179) numa-
aiaiBı, Ikîatnjuo It&yihaSa; ive Züıraiait ve İBütç© emeü-
toeinfori ımaizbaitiallları. 

15. — Büyük Müİet Miecİsi, Riiyaseâ-
•cumtar ive Düvann Mıulhıa|ssb!a!t Ibütçelerü 1340 
•ve SÎ925. senıellerii1 hesiabı Ikaltütert hakkında 
TeiîMMı Hesıaibalt lEncüim'einıi' mazlhattası. 
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Sayfa 
16. — (Bütçe Eneümleirinliın, kaizalniç ıveırgii-

sıi foiakkiinidakli 27 Şubat 1926 !taıriiihM (Kanunun 
36 racı raaldıdlösi'nıi muaddeli tekfifii kiaüunlM v e 
niazbateisı. 6 

17, — (Bütçe Enicümldrikıliın Maliye. Viekâ-
«leftiiniiln; 1927 ıseınıefsıi ©ütçeisiiltt© Itaihisfflsiaitı mıun-
'zaiıümıa ülfcalsıinia dıaikı tdkü'fıi kanıuıniiisii ve rniıaz-' 
ihaitası. 6, 

118. — :Selkliz aaitıın' lallefatae hıiıdetaate vıa-
ıtalnliye itetdlülbliın'dieia tmıaaş iflalbJsfiisıi ihıalklkılnlda 
(1/912), l(l'/950), (1/964) uumıa r f ı tonun fla-
•yiilhiaiJairüyllial (Beyazılt İMjdbusu Şefıilk İBeiy v e 
(riüıfidkıasiinım, İsltainlbuil Midbuisu Reifdlk (Beytin, 
ıDelnliızflli (Mebusu 'Neciiıp 'Adli- IBöy ve srüfdkası-
ıniira, IDiyıaırltodkliır •Midbuisu Zülifü Bıeyün rvle Af-
yanlkiarialhıi'siair Midbulsu Ruşen Eşnef Beyiiin! . 
ı(2/336, 2/339, '2/537, 2/574, 2/5.81) nuttnıaıMiı 
ttdkiifii Ikıanıulnliileriiı ve (Sliivals IMtefeuisu' Öoıleı? 'Şev
k i IBey rvte ırülfidkiaisınııın '(4/366) nutaartaOiı ıtalk-
diıii ive ©üitiçie Eııcümlenii mııazbıatıası.; 6 

4. — M Ü Z A K E R E E D İ L E N M E V A D 6 
î . — Aydın (halttı li'tilalfniataesiiinliai' atazia ve 

reye vazı . ı 6,89:91 

2. — Evkaf Müdiırüiyöti UmıuimliyesıMoı 
1926 isömesi ıbütçesiiinide müniafcalle lionasımıa 

ıdiailr IKianıuınıon tikindi ıdlefia feyıe vaizi.- . 6,83:85 

3.; — Türküye Cuımihıuirıiydtii ile EMalnidliya 
(Hüküımölii laırtalsunidla ımünıakit ıtiibaırtett ivie şeydi-
siöfialıto 'mtııalbddıenıaımıesliınlini (tasdiki 'bjakikıittda-. • 
Ikıi OKianiuıniüni tiMîüciii ddfiairieyd vaizi. 6,86:88 

4. — H u k u k -'Davaları Usu lü Mutıakte- . 
midsıi takkıınidıa 1(1/1207) ıiMmariai. kamun tliayi-
l'hiası ıvle Adl iye Ertcüimîanıi ımaizSbatfcais*. 6:5-8 

5 . — Askerli Ceza Kıainıuınıuınuını 200 ııcü 
ımiadidieisıMın Itefsiirıi hakkımda (3/907) ınuinııaıriaih 
IBaşJvdkâlet Itezikleneisü ıvle M ü d a f a a i M ü l y e -ve 
AdlDitye Eöcüımienllerö (mia^bafcafarı. 58:59 

6. — iBerali, 'bıabifli, Ibjaivaii've j&ddiaınma er
k â n ümerai ve aalbiltan life imiemurî'n v e mıeıı-
&üb!ilnli ıajs*kie!rii!yıe imasajşıait ve tobJsiJsiaitı fevlkatâ-• 
idiedeirtiınie ımiüitiddajiir İKıanunun ibeşintai miadde-
istjbiiın- îtıadliılli foiaikkınıda 1(1/1147) »muimiaıraütı fca- • ' 
mun toyilhıasıyîla Rize Midbusu E k r e m (Beydin, 
(2/400) niuımiasriaffii teklifi kalnuinjisi ve Müdsa-
tfaai Mil l iye v e Bütçe eincümienlört mazba 
taları . 59,92:94 

Sayfa 
7, — A s t e t i ıÇeaa 'KaMiınıutoiuın 33 ve 177 

''îici ımiaddeilerfiinıin Itadlili Ihıalklkıınldia (1/1086) trııu-
mıanalb Iklaınıuini Ulalyülbaisı 'vle Mü'dialfalaii M İ İ y e 
va Adiliye len&ülmiânlieni ırualzlbatailları. 59:60 

i8. — îıhitüiyat aa/blilt ive lihîtliiyait 'aslkeriii imles-
mUrıİanii Iklaıruuın! lalyıilhıaisn ve iMaîdlaifalaliı Mliiliye, 
Adilliıye ve ıBüitçte öncümianJeni 'tmaızfbaStıaJlajFi'. - 60:67 

9 . . — IKuınslaırıa 'işitüitfalk, fedan ve ımıdmıuırli-
yeifâ- ttiiuivaklöaite ile fcli'ır taiPalfa ıgöndlerliten- z-a-
Jbiltıaın 'Ve ımıensiulbiirjV atelkleriyenliıni lükamnet yev-
ımliiyeiîerli fhialklkımıdia (1/1141) ıniuimiaınaBiı klainıuin '-
Halyîiihıaisı Ve Müıdiaifiaiaiiı (MliİyaıVe WMç& lelnlcü-' 
ımıenterliı ımıaizlbıaltıailiatFi. _ 67,98:100 

10. — :Aıs!kierİ 'Oeza iKıanıuınıuinla İbir mıaldld© 
tezyü ihıaikkımıdia (1/1193) ouımıaıtlalla İkianıuin la-
yu-hjasa v e IMüdiaifiaiaü • İMüülilye v e Adl iye lencü-
mi'ör'Jeııii ımıaızlbaJtaHlaım. ı67:68 

İl1.' — ODieırıdesıtü' ıteş'klii 'ojlan Büinsa Kiapüıüa-
ton TüTîk Anıcmıita ıŞÜTtkıdtıi'nıe EıVfcalf M ü d i d -
y d i lUımumliyeisliıniiın aşıtüınalkıe raeızuınıiydtıiınıe dlaliır 
iKanunıuın föaıdlil fakfeıınlda (1/1128) îmıimiaıriaii!. 
Ikıainıuın Jiaylitııaisı ve ıB!ültçıe Encümieınli ımazfaai-
tasr.: 68! 

12.' —- îinlöiıhialbı MıdbuSain1 fKıainıuinıiMiuını 
'oniiınau (mıaiddiesliıniiın foaldiiıi IhaMaınlda 1(1/1121) 
raulmlaralı kıalniuMi toylihiasu Ve DalhiMüye Eirycü-
tmjanli '• tmıaızibiatıaisa;. 68:69 

13. — T ü t ü n lıdalnei Mıuıvaıklbaltdstt v e Si-
fgaıriâ IKâğudiı îmbJiisıarı Haiklkıınıdalkli Kıaınıuınıa 
ımıüizeiyyel 7 'Haz&ıan 1926 !taıüihl IKıaaıiuınia tokı 
(madde 'tezyiiiBnıe ıdiaiiır (1/1152) miuimıaırialllı İkia
nıuin 'layliıhlalsı v e Miallliye v e IBütiçıe lemıcümieri:-
îeılîı mazbalMiaın. 69:72,101:103 

14. — Şarkiilkaınattisıar Miebuisu ıSa'bto raeır- . 
hiuiTi A l 'Suıruırii (Bey ve ırüfelfcasııniıin tasuısli bli- • < 
•nıatsı lo'ltoıayani Türlk Öfâalklliaınpa IkiaitıSlaö^k. 'bli-
ınialar hkikkınıdıa-.1(2/589) • anıulmıaaiallii! teklifli' te- . 
nıuinliısü v e IBültıçiö Encütnıeınii- maizbateısıı. 72:7 6 

15 . — DıeMiirydlarıyla İkman 've su ftşlerli • 
liç'.iîi ülkü y ü z 'mlilyon Ikiaâiifc !bomio iibnacı hıalk-
•kiinldalkü IKıaıruuinıa ibüır miaidlde ıtezyüine daiiır 
(1/11'87) nıutoalflaiı İkiamun Üiayibialsa Ve İBü'tşe 
Baicümıenli' (mıaizlbatlalsa. 76:78,95:97 

116.- — IMıemldhaİain Işlldümıe italMisialtioıın 
rraiitıedlaîvîl serlmıaîyie ıhainıdö listtiirrüai 'ihıakkıınıda 
(1/1183) aııumanai Ikiaoıuını tayfası ve Mıaİyie 
ive IBüitıçe letnclkney İ̂JeıclL aiîsaizibEütâSlıaict... 78:80 

3 —• 
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17. — ifeteinibul Mdbulsu öalklkı Şü'nialsi 
Paşa ive rüfidkalsoınııın, ibkliındiı ve lilkiinicii iBüyük 
Millet MıeeiMeıii laıaâlliıığımid'a Ibulîuınıaın tmlültdlüali;-
ıdito faalkfcıinidialk'i fKıaınıuınluin; lifciıneti mtalddesliınftn 
(belfistiriinie ıdlalitr 1(4/562) raıuıırKaınafla (bafcriilrü ve 
iBıiüüçle (Bnlciimfânii miaiz/baltaisn. 

Sayfa 

80:81 

Sayfa 
18. — -foCainlbulli, tzmfc tölefioöi 'şlirkdtlld-

irfyllle Itıellsiiz 'tedJdfloını vdsiaiic mıüimıalsIM telgraf ve 
telefon şirket ve kumpanyaları nezdlerinde-
!kii (kdmiiisiediMterîe (mlüretteip vaaali'fiiln Ittetoıiinâ 
'hakkında 1(1/1044) ımıimateialh karnin llaylitesı 
ve ıPofslta ve Tdllgriaif ve • Bütçe efacümfânferi 
ma'zlbatafeııı. 8!;82 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talat Bey (Çankırı) 

REİS — Oefee 'k'iiş&t edÜOlmliişlfiir.; 

1 / — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YETİMÜ'Ş İDOROÜNİGÜ İNİKAT 

30 Mayıs 1927 Pazartesi 
Refi elt IBteyfo rÜiyıaisötfeniyıte kuşat • fadifaleik Hazâr 

ıpainm 16 inci pteirşemlb© ıgüınitoe kialdaır ItaÜkÜ1 imıiizake-
ıreye' îktaınair ve ülnlilklaidfa 'niihlalydt VerliMi. 

jells Vieküflii 
Rdfıeıt 

. K â t i p 
DÜlyıarbeikÜ* 

'Şieiflef 

Kâtöp 
'Vıaitt 
Hjalkkı 

.REÎS — Z a p t ı siaNk h'alklkıınldial miitalaia• ıviaır 'ma?.. 
'Zaptı isiaihıfc ialyınıen ka t a ! ddliUtmiişüiir. 

2. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/ . — H e r gün inikat edilmesine dair Reis Paşa
nın teklifi. 

REİS' — Etoadliim, edisdyiii' laiçıyıaruto. 

Ruızniaımtemıilzıdie 'bir ibalyli ımleiviald vardır. Dalhia dla 
ıhıayîi ımiavıald dnfoümıentadera. ıgetadktddlir. Mevcut 

-işleri s'pfö'tile çaikiaıria'blımdk İçlim MtedM .Afinin tar 
ıgüin: ILçâüâmiaJ .dtmlesıi mti'nialsiip olteaMır. Mamıafiı ney 
Hdyddi iGefibnıiaiinjdir. • Reiylnfete . arz ıddlyoırium 
Culmlalrtes'i güıntinideın liltülbalrien fe'er igüinı linlikaidii toa-
'buil 'edenlar lütfenı d| (kadirsin... Kalbu'J dttaeyenfer 
fiitlfieıniefiklailıdii'rtsiln!.,. Kabul edilmiştir. 
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3. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Ankara'dan gayri mahallerdeki telefonlar 

hakkında kanun lâyihası. (111220) (Dahiliye Encüme
nine) 

2. — Edviyei Müessire kuponlarının tevhidi için 
Brüksel'de inikat eden Beynelmilel konferans mu-
karreratının tasdikine dair kanun lâyihası. (1/1226) 
(Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümenine) 

3. — İtibarı Millî Bankasının haiz olduğu imti-
yazat ve muafiyatın Türkiye İş Bankasına devrine 
ve 14 Şubat 1332 tarihli kanun hükmünün İş Banka
sı hisse senedatı hakkında da tatbikine dair kanun 
lâyihası. (1/1225) (Ticaret ve Bütçe Encümenlerine) 

4. — İntihabı Mebusan Kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkında kanun lâyihası .(1/1221) (Da
hiliye Encümenine) 

5. — İstatistik tanzimi hususunda memurin ve 
müstahdemini hükümet ile idarei hususiye ve mahal
liye ve belediyeler mensubini, eşhas ve bilumum ce-
miyat, şürekâ ve müessesata terettüp eden vazaif 
hakkında kanun lâyihası. (1/1222) (Dahiliye ve Ad
liye Encümenlerine) 

6. — Hükümetle İzmir -- Kasaba Demiryolu ve 
temdidi şirketi arasında takarrür eden itilâfnamenin 
imza ve teatisi için mezuniyet itası hakkında kanun 
lâyihası. (1/1223), (Nafıa ve Bütçe Encümenlerine) 

7. — Hükümetle Estern Telgraf Kumpanyası ara
sında imza ve teati edilen mukavelenamenin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası. (1/1227). (Dahiliye Encü
menine) 

8. —• Hükümetle Şark Demiryolları şirketi arasın
da takarrür eden itilâfnamenin imza ve teatisi için 
mezuniyet itası hakkında kanun lâyihası. (1/1224), 
(Nafıa ve Bütçe Encümenlerine) 

9. — Mahkemei temyiz teşkilâtının tevsii hakkın
da kanun lâyihası. (1 /1219), (Adliye Encümenine) 

Teklif 
1. — İdare Heyetinin» Riyaseticumhur 1927 se

nesi bütçesinde münakale icrasına dair teklifi kanu
nisi. (2/658) (Bütçe Encümenine) 

Tezkerefer 
1. — Haçik ve şeriki cürmü Aziz'in idamları 

hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Adliye Encümenine) 
2. — On üç zatin, İstiklâl madalyasiyle taltifleri 

hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai Milliye 
Encümenine) 

3. — Sabık Nahiye Müdürlerinden Zeki Beyin, 
İstiklâl madalyasiyle taltifi hakkında Başvekâlet tez
keresi .(Müdafaai Milliye Encümenine) 

4. — Tapa Fabrikası bekçilerinden Mehmet 
Efendinin İstiklâl madalyasiyle taltifi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. (Müdafaai Milliye Encümenine) 

5. — Hilâfetin ilgasına ve hanedanı Osmaninin 
Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılması-
na dair kanunun dördüncü ve beşinci maddelerinin 
tefsiri hakkınâç, Başvekâlet tezkeresi (Adliye ve Büt
çe Encümenlerine) 

6. — Memurin Kanununun 37 nci maddesiyle 
Ordu, Bahriye ve Jandarma zttbitan ve memurini 
hakkındaki kanunun üçüncü maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi. (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Kabotaj Kanununa bir madde tezyili hak

kında .(1/1203) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret 
Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

2. — Mersin Limanının inşaasına mütedair ka
nunun birinci maddesinin tadili hakkında. (1/1197) 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası. (Ruznameye) 

3. — 16 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı kanu
nun birinci maddesine bir fıkra tezyili hakkında. 
(1/876) numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

4. — Maarif Vekâletinin 1927 senesi bütçeine 
mevzu tahsisatın mütedavil sermaye olarak istimali 
hakkında. (1/1173) numaralı kanun lâyihası ve Maa
rif ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

5. — Şark'tan garba nakledilen eşhas hakkında. 
(1/1024) numaralı Kanun lâyihası ve Dahiliye, Adli
ye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

6. — Bilumum Askerî mamullerin terfihine dair 
kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında .(1/1106) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

7. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının, 
Kayseri şehrinin sut elektrik, mezbaha tesisatı için 
mahallî belediyesince akdedilecek üç yüz bin liralık 
istikraza hükümetçe kefalet edilmesi hakkında. 
(2/652) numaralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası. (Ruznameye) \ 

8. — Giresun Mebusu Hakkı '{Tarık Beyin, Sey-
risefain bütçesine muhammen miktardan fazla ta-
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haklçuk edecek varidatın yüzde onunun nispet dahi
linde memurine tevzii hakkında. (4/514) numaralı 
takriri ve Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

9. — Gümrük Komisyoncuları hakkında. (1/1167) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe Encü
menleri mazbataları. (Ruznameye) 

10. — Maarif Vergisi hakkında (1/1163) numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve Bütçe En
cümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

11. — Samsun limanının insaasına mütedair ka
nunun birinci maddesinin tadili hakkında. (1/1196) 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası. (Ruznameye) 

12. — Kurtarılan memleketlerin bazılarındaki 
gayrimenkul emval için işgal zamanında ve işgalden 
sonra verilen vesaikin sureti, kabulü hakkında. (1 /904) 
numaralı kanun lâyihası ve Tapu ve Bütçe Encümen
leri mazbataları. (Ruznameye) 

13. — Memurin maaşatı hakkında. (1/1168) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

14. -— Ziraat Enstitüleri tesisi ve Ziraat tedrisatı
nın ıslahı hakkında. (1/1119) numaralı kanun lâyi-

1. — Aydın Hattı itilâfnamesinin imza ve teati
si mezuniyetine dair kanun. 

2. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 se
nesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti île Finlandiye Hükü
meti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında kanun. 

REİS -^ Efendim,' bu kanunları iklinei defa ola
rak tayini esami ile reye arz ediyorum. Lütfen rey
lerinizi istimal buyurunuz. 

4. — Hukuk Davaları Usulü Muhakemesi hakkın
da (1/1207) numaralı kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
Hukuk Usulü Muhakemesi Hakkında (1/1207) Nu
maralı Kanun Lâyihası ve Adliye Encümeni Mazbatası 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeMlesine 
19 Mayıs 1927 

Hukuk davaları usulü muhakemesi hakkında Ad
liye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 11 Mayıs 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve . 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle 

hası ve Zirat ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 
(Ruznameye) 

15., — Büyük Millet Meclisi, Riyaseticumhur ve 
Divanı Muhasebat bütçeleri 1340 ve 1925 seneleri 
hesabı katileri hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni 
mazbatası. (Ruznameye) 

16. — Bütçe Encümeninin, kazanç vergisi hak
kındaki 27 Şubat 1926 tarihli kanunun 36 ncı mad
desini muaddel teklifi kanunisi ve mazbatası. (Ruz
nameye) 

17. — Bütçe Encümeninin Maliye Vekâletinin 
1927 senesi bütçesine tahsisatı munzamma itasına 
dair teklifi kanunisi ve mazbatası. (Ruznameye) 

18. — Sekiz zatın ailelerine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında. (İ/912), (1/950), 
(1/964) numaralı kanun lâyihalariyle Beyazıt Me
busu Şefik Bey ve rüfekasının, İstanbul Mebusu Re
fik Beyin, Denizli Mebusu Necip Ali Bey ve rüfe
kasının, Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin ve Afyon-
karahisar Mebusu Ruşen Eşref Beyin. (2/336, 2/399, 
2/537, 2/574, 2/581) numaralı teklifi kanunileri ve 
Sivas Mebusu Ömer Şevki Bey ve rüfekasının. 
(4/366) numaralı takriri ve Bütçe Encümeni mazba
tası. (Ruznameye) 

»İLEN MEVAD .,<, 

esbabı mucibe mazbatasınm musaddak sureti leiffen 
takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

* / . Esbabı Mucibe 
""GeÇen sene Meclisi Âlice kabul buyrulup, sekiz 

aydan beri muvaffakiyetle tafibik edilmekte olan As
ri Kanunların ve bilhassa Kanunu Medeninin faali
yeti inkilâpkârisini teshil ve tesri için şüphesiz yeni 
bir makine ve ona lâyık bir. cihaz lâzımdır. 1925 se
nesinde kaleme alınıp, o tarihte meriyeti başlayan 
Usulü Muhakemei Hukukiye Kanunu garp hukukun
dan mülhem olmaktan ziyade kısmen şeriat ve fıkıh 
kaidelerini tespit ve binnetice ahkâmı mübteviyesi ip
tidai ve nakıs olmaktan kurtulamamıştır Esasen mül
ga mecelle için daha yüksek bir vasıtai seyir ve 
tahrik de tasavvur edilemezdi. 1327 tarihinde yapılan 
tadilât bu eski makineye belki bir iki âlet ilâve etti. 
Fakat bütün bunlar mecelleye bir can, bir kuvvet ve
rebilmek gayretinden mülhem olmuştur; 

4. — MÜZAKERE 
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4 Teşrinievvel 1926 da mecelle ile onun zeyli olan 
gayrinıektup kavaidin ilgasından sonra bu usulü mu
hakemenin de hemen ortadan kalkması zaruri idi. Ge
çen" devrei içtimaiye esnasında başarılması pek arzu 
edilen 'bu iş ancak bugün mümkün olabildi. 

Hukuku Medeniye sahasındaki ihtilâf ve nizaların 
hal ve faslı usullerini tanzim eden kanun, o hukuku 
inkişaf ve izhar ile vazifedar olduğundan onlarla mü
tenazır olmak, onları daima gözonünde tutmak mec
buri yetkidedir. Bu itibarla" kanunun projesini hazır
lamak için 1925 senesi Eylülünde İstanbul'da teşkil 
edilen mütehassıslar komisyonu, mesaisine İsviçre 
kanunlarının iki yeni usulü muhakemesi, 1925 tarih
li (Nevşatel) Kanununu esas ittihaz etmiş ve on beş 
aylık mesai ile ihzar edilen projenin büyük bir kısmı 
mezkûr kanuna müstenit bulunmuştur. Lâyihada Teş
kilâtı mahalliye nazarı dikkatten uzak tutulmadığı gi
bi, (Nevşatel) Kaııununuiıda gayrimevcut ve nata
mam bazı kavaid de Alman ve Fransız Hukukundan 
istiane ve* istifade suretiyle ikmal edilmiştir. Bu su
retle kaleme alınan lâyiha geçen Kânunuevvel ayın
da Mahkemei Temyizde, Temyib Hukuk Daireleri 
Reisleriyle azalardan müteşekkil on bir kişilik bir 
heyeti malhsusaya tevdi olunmuş ve iki buçuk ay bu 
'heyetçe tetkik olunarak mütalâaları abömıştır. 

V ' ' ' " ' • 

Beş ay evvel tabettirilerek bilhassa Adliye Encü
meni azayı kiramının nazarı tetkikine arz ve aynı 
zamanda .vekâleti acizi tarafından tetkik edilen lâyiha 
hakkında ahiren Encümeni müşarünileyh ile hali te
masa gelinerek son uzun tetkikat icra ve tetkikatı 
vakıa neticesinde bilmuvafaka yapılan tadilât ve tas-
hihat neticesinde ıviücüt bulan, Cumhuriyetin (Hukuk 
Davaları Usulü > Muhakeme Kanunu) Büyük Millet 
Meclisinin kabulüne arz olunmak üzere lâyiha ha
linde rnelfufen takdim edilmiştir. Lâyihanın müsta-
celen mevkii meriyete vaziyle inkılâp ve onun büyük 
eseri 'olan Cumhuriyet Adliyesinin de kendisi ne 
mevdu vazaifi hüsnü ifa için muhtaç - olduğu vesait
ten birine daha nailiyetine müsaade buyurulmasını 
rica eylerim efendim. 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

X Adliye Encümeni Mazbatası 
Adliye Vekâletince müteşekkil komisyonu mah

susça kaleme alınıp, Mahkemei Temyiz rüesa ve aza
sından mürekkep bir heyet tarafından tetkik ve dört 
ay evvel tab ve Meclisi Âli azasına tevzi Olunan Hu
kuk Usulü Muhakemeleri lâyihası ahiren<Adliye Ve
kili Mahmut Esat Beyefendi ile Adliye Vekâleti Hu

kuk İşleri Müdürü Saibri Şakir Bey tıazır olduğu hal
de Encümenimizce mütalaa ve tetkik olundu. 

Geçen sene Meclisi Âlice kabul olunan Kanunu 
Medeni >ve Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu gibi 
en yeni ve en asri kavaninin tatbikatında takip edi
lecek usul ve kayaidi irae ©der hir kanuna olan ih
tiyacı mülbrem ve acili tamamen takdir eden encüme
nimiz bu maksadı temin eyleyen lâyihayı bir hüsnü 
memnuniyetle karşılaimış ve ahkâmı ile pek yakından 
ve ehemmiyetle alâkadar olmuştuiY 

Esas itibariyle isviçre'nin 1925 tarihli Nevşatel 
Kanunundan iktibas ve Alman ve Fransız Kanunla
rından bir kısım mevad alınarak ikmal olunan lâyiha
nın hututu umumiyesini encümenimiz muvafık (bul
muş ve jbazı aksamında aşağıdaki esbap ve mülâha
zat altında tadil ve ilâveler icrasında Adliye Vekâ
letiyle mutabık kalmıştır. Lâyihanın (birinci faslını 
teşkil öden bahsin zatı maslahat ve mahal itibariyle 
salâhiyet unvanı altında ikiye taksimi gerek müelle-
tfatı hukukiyemizde ve gerek mehakimknizde öteden 
beri müstamel ve menus olan tasnife tevafuk etme
mekle beraber Teşkilâtı Esasiye Kanununun 53 ncüi 
maddesinde de mahkemelerin vazife ve salâhiyetleri 
kanunla mukayyettir denilmesine mebni zati masla
hat itibariyle salâhiyet yerine sadece vazife ve ma
hal itibariyle salâhiyet makamına da mücerret salâ
hiyet tabirleri kabul edilmiş ve lâyihanın diğer mevad-
dında da buna göre tashihler yapılmıştır^ 

ikinci maddenin ikindi fıkrasındaki «Şifahi ve 
basit muhakeme uslu» kaydı zait görüldüğü gibi al
tıncı madde dahi tayyolunmuştur. Münazaanın mah
kemeden mahkemeye devir ve nakli davacılar içini 
müşkülâtı müeddi olacağı miiısilîu zaten sekizindi 
madde ile sulh vazifesi dahifode bulunan bir dava
nın mabJkemeıi asliyede hal ve rüyet edilebileceği de 
kabul ediilmiiş olmasına göre mezkûr maddte izait gö
rülmüştür. , 

Bundan başka kiainunun mevki meriyete girme
siyle hükümden sakit olacak olan Sulh Hâkimleri 
Kanunundaki Sulh Mahkemıelerİnin vazifelerine mü
tedair ahkâmda bir madde ile birimci kısma ilâve 
olunmuştur. 

On birindi madde ahkâmından Kanunu Medenî 
ile mütenazır; olmayan1 kısımları tayyedilerek veraset 
tin ispatına miras hisselerinin tayinine müteallik da
valarda, alâkiadarana suhulet olmak üzere mirasçıların 
her birlinin bulunduğu mahal mahkemesinin de sa-
lâMyettar olacağına dair bir fıkra ilâve ölünmüş ve 
on ikinci maddenin ikinci fıkrası 558 mi maddedfe 

„ 7 _ 
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ıntosiarıiah olduğumdan çıkarılmış ve on üçüncü mad
dedeki 'birden ziyade gayri menkullere ait hüküm 
aslına ve (icabı maslahata tevfliik edilmek suretiyle 
tasıhlih edilmiştir. 16, 18 ve 21 ndi maddeler Alman 
usulü. hukuMyesinddkiı aslına göre tanzim ve 25 ndi 
madde 37 nci madde ile mütenazır bir hale ifrağ ve 
21 noi fasıl nihayetine tesrii muhakemeyi istihdafen 
ve mevcut ahkâmı tespite© bir madde ilâve olunmuş
tur. Bu hüküm esasen 525 ncü madde life teyit ödiil-
miştki 

Reddi hâkim sebepleriyle aşağıdaki şehadet fas-
lındaki liikna sebepleri arasımda insicamı temin için 
her iki fasıl Alman usulü hukuıkiyesime göre telif edi
lerek o suretle kaleme alınmış ve hu fasılda zait ve 
tekrar görülen mıeıvad ve fıkaraıt tay yolunmuştur. 
Kırık (ikinci madde ile kırk üçüncü madde akinci fık
rası Kanunu Medenî ahkâmiyle mütenazır ve icabı 
maslahata muvafık olmak üzere tashih olunmuştur. 

52 ndi maddenin ilkiinoi fıkrası Borçlar Kanunu
na ve aslına muvafık surette tashih ve 62 ndi madde 
dahi esas itibariyle muvafık görülen Avukatlık Ka
nunu ahkâmiyle telif edilmiştir. 62 nci maddedeki 
tashihat feugünkü Sulh Hâkimleri Kanuniyle kabul 
edilen esası tespite matuf bulunmuş ve 82 noi mad
de dahi gerek Alman ve Nevşatel usulü hukuikiyele-
ri ve gerek memldketimizin ihtiyaç ve icabatı da dü
şünülerek tashih olunmuştur.; 

Altıncı faslın unvanı ihtiva ettiği ahkâmı daha 
açık ye vazıh surette ifade etmek suretiyle ıslah ke
limesiyle tebdil ve buna dair olan maddeler bu suret
le tashih edilmiştir. 97 nai maddenin ikinci fıkrası 
hükmü 101 ndi madde üle temin edilmiş olduğundan, 
tay ve 103 ncü madde faslı, olan isviçre îcra Kanu
nuna göre tashih ve ancak son fıkrasındaki hüküm 
lüzum ve İhtiyaç dairesinde tadil ve tashih edilmiş-
Uir. Bilhassa haczi ihtiyatiden maada ihtiyatî tedbir
lerde müddeilerii teminat iraesine mecbur tutmaik 
her zaman için lüzumlu görülemüyeoeğİnden 111 ndi 
maddeye aslında mevcut olan ikinci fıikra ilâve edil
miş ve son fıkra dahi gerek devam ve gerek maha-
kiftıi zait muamelelerden kurtarmak için ve müzahe
reti adliyeye nail olan kimselere de şamil olmak üze
re konulmuştur. 116 ncı, 117 noi maddeler mevzuu 
iitibariyle tevhit ve ikmal ve 116 ncı maddenin 2 nci 
numarasının son fıkrası ayrı bir madde olarak tes
pit edilmiştir. 122 nci maddedeki şehirde ikametgâh 
iraesine dair mecburi yet kırk beş Ve 118 nci madde
lerde kabul edilmıiş dairei kaza dahilinde ikametgâh 
•iraesline mecburiyetle telif edilmiştir. 

127 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları aslı 
olan Alman usulü hukuikiyesine göre tashih ve 132 
noi maddenin ikinci fıkrası 133 ncü maddenin 6 ncı 
numarasına göre tekrar olduğundan ve 142 noi mad
denin son fıkrası hukuku düvel kaidesiyle ve kavaidi. 
umumiye ile müemmen bulunduğundan tayyedilmiş-
t ir , . • . 

Kezaliik 132 nci maddenin üçüncü fıkrası masla
hata ve birindi fıkra hükmüne muvafık suretle tas
hih ve 151 ndi madde aslına göre tespit edilmiş ve 
lüzumuna mebni bu maddeye ahkâmı cezaiye ilâve 
olunmuştur. 152 nci madde esasen şifahî murafaa es
nasındaki muamelâta mütedair olmak lâzım geldi
ğinden dördüncü fıkranın ikinci cümlesi hu suretle 
tashih ve son fıkra dahi tavzih ve ikmal edilmiştir., 

184, 185 ve 186 ncı maddeler tatbikatta suhuleti 
mucip ve nefsüîemre muvafık olmak üzere tashih 
ve tevhit ve 188 nci maddenin bininci numiarası ilti
basa mahal bırakmamak için tavZihan tahrir edilmiş 
ve 196 ncı maddenin son fıkrası dahi daha şümullü 
bür surete ifrağ olunmuştur. 198 noi maddeye aslı 
mucibince ve diğer mevad ile telif en müddet konul
muş ve 203 ncü maddenin son fıkrasındaki numara 
tashih ve ikiyüz dördüncü maddenin birinci numa-
rasındaki müphemiyet ref 205 ndi maddenin son fık
rasındaki madde numarası Icezalik natıfc olduğu hük
me göre tashih edilmiştir. 210 ncu maddenin son 
fıkrası 220 ve 247 nci maddelerin son fıkraları zait 
görüldüğünden tayyedildiği gibi 232 nci maddenin 
son fıkrası da çıikaolaraik hükmü icajbatı ahvale göre 
hâkimin takdirine bırakıllmışjtır. 236 ncı madde ge
rek aslına ve gerek maslahata ıgöre tashih olunmuş
tur. . . . 

İkdar faslına, lahika olarak lâyihaya dercoiunan 
madde aslında olmadığı gibi daha ziyade nazarî ve 
amelî daha ziyade hukuku medeniye kavaidine mü
teallik bulunduğundan tayyedilmiştir. 245 nci mıad1 

de ziyade hâkimin takdirine bırakılmış bir hüküm ol
duğundan zait görülerek tay ve 247 nci maddede 
mezkûr madde numarası tazammun ettiği hüküm 
(itibariyle tashih olunmuştur. 

Şehadet kısmında 248 İlâ 257 nci maddeler Al
man usulü hükukiyesinden alınmış olmak itibariyle 
aslına göre ve reddi hâkim eshabiyle mütenazır ola
rak tavzihen ve ikmalen kaleme alınmış ve 258 nci 
maddedeki ikinci ve üçüncü fıkralarda katiyet ref -
olunmuştur. 262 ve 263 ncü maddeler gerek dairei 
kaza dahilindeki ve gerek haricindeki istinabeleri 
şamil olmak ve ihtiyaca da muvafık olmak üzere 



t : 75 16 . 6 . 1927 C : 1 

birİeştirlilmtiştir. 270 ve 352 nci maddelerdeki şekil 
aynı Cenevre Kantonu usulü hukdfciyesine ve bugün
kü ihtiyacata göre ikabul ve 277 nci madde' ile 279 
ncu maddenin ikinci fıkrası aslıma ve maslahata tev-
£ik edlilrniştir. 

294 ncü maddenin son fıkrasiyle 304 ve 305 nci 
maddeler ve 309, 310 ve 312 noi maddeler zait gö
rüldüğünden tayyedilimiştir. 322 noi madde hükmü 
334, 335, 346 ve 347 noi maddelerle müemmen oldu
ğundan zalit görülerek tayyedilmiştir. 377 noi mad-
de mermeketimizin ve mahlkemeleriim'izin iiMiiyaç ve 
icabına, göre tadil ve 390 nci madde zait görülerek 
tayyedilmiştir, 391 nci maddenin üçüncü fıkrası, red
di hâkime dair olan 33 ncü maddenin üçüncü fıkra
sında mevzu olup, tayyedilen hükme müstenit ve 
matuf/ olmak itibariyle çıkarılmıştır. 392 noi madde
nin emri muhıaikemeyi teshil ve tesri edeceği meş
kûk görüldüğünden tay ve 393 ncü maddeye 280 noi 
madde hükmünün mahfuziyefâne dair bir fıkra ilâ
ve olunmuştur. 397 noi madde bugün için kabili tat
bik görülmediğinden öteden berü memleketimizde 
oari usule göne tadil edilmiş ve 401 nci madde asl-
lında olduğu gibi birinoi fıkraya hasredilerek ikin
di fıkrası tay ve 402, 405 nci maddeler 397 nci mad
de ile mütenazır surette tashih ve 412 nci madde as
ılma ve ifade ettiği manaya göre tavzih edilerek mü-
tealliük olan maddeler gösterilmiştir. 417 nci. madde 
encümence uzun uzadıya münakaşa edilerek tadil 
edlmıiştir, 428 nci madde mevcut ve harç tarifesi ah
kâmına göre tashih ve 430 ncu madde bugünkü mah
keme teşkilâtımız nazara alınarak _ tayyedilmiş ve 
434 ncü maddenin üçüncü fıkrası tatbikatta takdiri 
müşkül bir keyfiyet olacağından çıkarılmıştır. 440 
nci maddenin birindi fıkrası aslına göre tashih ve 
ikincil fıkra aslında müstakil majdde olmakla bera
ber tatbik ve takdirinde müşkülât görüldüğünden 
tayyedilmiştir. 

Bugünkü teşkilâtımızda Meclisi Âlice kabul bu-
iyurulmuş olan kanunu ahîr ile lağvına mehni istinaf 
Mahkemeleri mevcut olmadığı ;ve bununla beraber 
gerek malî ve gerek fendî vesaiti mevcudeye nazaran 
ihyasına imkân da ibulunmıadığı cihetle İstinaf Mıah-
keımelerl teşekkül etmeden evvel onlar hakkında 
şimdiden vazı ahkâmda hiç bir fayda mevcut olma
yıp, bilâkis- ahkâmı saireye karşı mahzurlu bir ha
şivden ibaret kalacağından 443 ncü maddeden 462 
nci maddeye kadar devam eden istinaf faslı tama
men tayyediilmişitir. İstinaf faslının 443 ncü maddesi 
son fıkrası Temyiz faslına nakledilmiş fakat mühim 
olduğu kadar yeni olan bu hükümde biraz daha ih

tiyat ve teenni tariki iltizam olunarak azamî miktar 
2 500 kuruşa hasrolunmuştur. Köy Kanununun 49 
ncu maddesinin birinoi numarasiyle ihtiyar meclis
lerinin on liraya kadar ödünç para dâvalarına kaıtî 
surette bakacağı kabul edilmiş olmasına göne mev
k i kazayı ihraz etmiş olan bir 'meslek hâ'Mmiinim 
2 500, kuruşa kadar olan (alacak davalarına kaıtî su
rette bakacağı kabul edilmiş olmasına göre mevkii 
kazayı ihraz etmiş olan bir meslek haksiminin 2 500 
kuruşa kadar olan alacak davalarım katî surette rü-
yet etmesi ihkafcıhak noktasından mucibi endişe gö
rülmemiştir. 

Temyiz faslı teşkilâtı hazıraya ve memleketin ih-
tiyacatına tevfik edilmiş Ve Mahkemei Temyizin me
saisini büâlüzum hedre saik olacak usul ve tarikler 
fcaldirılmiştır. Ezcümle sulh mevaddına karşı tashihi 
karar kabul edilmemiş (ve tashihi karar taleplerinin. 
kanarın lâhik olduğu aynı dairede tetkiki muvafık 
görülmüştür. Kezalk Sulh Mahkemeleri hükümle
rine karşı temyiz müddeti bu davalarım ibesatetiyle 
ve istilzam ettiği süratle mütenasip olarak tenkis 
olunmuştur, Mahkemei Temyizde şifahî izahat ita
sına dair talepler ancak miktar veya kıymeti bin li
rayı tecavüz eden deyin ye ayın davalarıyle boşan
ma, nesep ve hacir gibi aile ve şahsın hukukuna mü
essir ve ehemmiyeti mahsusayı haiz davalarına ha
sır ve mamafih lüzum görülecek ahvalde Mahkemeli 
Temyizin resen de iki tarafı istimia etmek üzere da
vet edilebileceği tasrih edilmiştir. Mahkemeli Tem
yizce ittihaz olunacak karlarlarda nisabı müzakere 
ve rey, Mehkemei Temyiz teşkilâtının tevsiine dair 
10 Mayıs 1926 tarihli ve 834 numaralı Kanun ite 
muayyen olduğundan 474 ncü maddenin dördüncü 
fıkrası çıkarılmıştı^ 478 ive 479 ncu maddeten ihtiya
ca göre tashih ve 479 ncu maddeye devlet ve müza
hereti adliyeye mal olanlar hakkında bir fıkra ilâve 
olunmuştur^ 

İadei muhakeme faslı mehazı olan Nevşatei ve 
Alman usulü hukukiyelerine göre tashih ve tatbikat
ta vaki olduğu üzene yekdiğerine mütenakıs olarak 
iktisabı katiyet etmiş iki hükmün mevcudiyetini de 
iadei muhakeme esbabı meyayına ithal ve devletle 
müzahereti adliyeye nail olanlar hakkında 486 ve 
490 nci maddelere birer, fıkra ilâve edilmiştir. 487 
nci maddenin ikinci fıkrasında (Tashihi karar) tabiri 
'(İadei muhakeme) olarak tashih edilmiştir. Dördün
cü fasilın 495 nci maddenin ikinci fıkrasında mevzu
bahis edilen numara tashih olunmuş ve fasıldaki 
(tefsir) tabiri manayı ilmisine muvafık olmadığından 
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yerine (tavzih) keİİntesl okame edilmiştir. 497 ncr 
maddenin ilk fıkrasına, iicraî haczede şamil olmak 
üzene (ihtiyaten) ve (icraen) kelimeleri ilâve edilmiş -
tii". On ikinci numaranın birinci fıkrasında, tayin edi
len mikyaslar muamelenin besatetini ihlâl edeceği 
cihetle daha amelî 'bir şekle ifrağ ve 'ikinci fıkrasına 
Kanunu Medenî mucibince kardeş nafakalarına da 
şamiii olmak üzere (vesaire) kelimesi ilâve olunmuştur. 
Devlet kendi mahkemelerinden verilen alâmata ve 
bunların tenfM ahkâmına efrattan daha fazla hür
metkar olmak Mbariyle devletin varidat ve hâsıla
tını ive her hangi bir mal ve eşyasını haciz yolunda 
fevkalâde tedaıbine tevessüle lüzum ve ihtiyaç hasıl 
olamıyaeağı gibi esasen usulüm Muhasebei; Umumiye 
Kanununa da mahkeme ilâmına müstenit olan dü
yun tertibinde karşılığı bulunmadığı takdirde bile 
ühtiyat faslından naklolunacak tahsisattan ve bu ter
tipte de tahsisat mevcut değilse masarifi gayrımelhu-
za faslından tediye olunacağına dair ayrıca ahkâm, 
vazedilmiş olmasına göre mezkûr 497 ncii maddenin 
üçüncü numarasının yalnız bilumum emvali devlet 
fıkrası alelıtlak; ipka edilerek onu takip öden fıkralar 
tayyolunmuştur, 

Müzahereti adliye babının unvaniyle mütenasip 
olacak bir tarzı teshiilâtkâriyi mutazammın olması 
muvafık görüldüğünden o dairede tadilât yapılmış 
ve 536 ncı madde aslına daha mutabık surette tas-
ıhiih ve 537 ncii madde hükmü müzahereti adiye fas
lında temin edilmiş olmak itibariyle tayyediildiği gi
bi 552 nci maddemin (a) fıkrası yeni İcra Kanunu ile 
alakadar olduğundan filbal kanunda vücuduna lü
zum görülmemiştir. Mahcuz mallara istihkak davası 
faslında 'davanın tabi olduğu süratle mütenasip ola
cak surette tadilât yapılmıştır. 586 ncı maddenin son 
fıkrası evvelki fıkraya nazaran zaiiit görüldüğü gibi 
594 ncü maddenin ikinci fıkrası dahi ahkâmı umu-
mİyeye nazaran zajit olduğundan tayyedilmiştir. Hâ
kimlerin mesuliyetine dair olan onuncu bap, tatbi-

îfcatı dalha kolay bir şekle ifrağ ve mevaddı mahsusa 
ımeyanına Sulh Hâkimleri: Kanununda mevcut ve 
İcra vazifesinin Adiye Vekâletinin tensibi ille Sulh 
Hâkimlerine teffiz olunabileceğine dair olan hüküm 
aynen ilâve edilmiştir. Bunlar haricinde diğer mad
delerde bazı tadilât ve tashihat daha yapılmış ve 
esaslı noktalara taalluk etmediği için tafsiline lüzum 
görülmemiştir., 

Aslı, 633 maddeden iıbaret olup, tay ve tadil he
sabiyle 582 majdde olarak tespit eolunan lâyihanın 
ehemmiyetine ve bu sene mevkii tatbike vazı lüzu-
mundafci mübremiyete • vje aynı zamanda malûm ve 
muayyen esaslara istinat etmekte bulunmasına meb-
ni kül hainde müstacelen ve tercihan müzakere ve 
kabulünü Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
eyleriz. Mayıs, 1927 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Kastamonu 

Mustafa Fevzi Ali Nazmi 
^ Kâtip Aza 

Bozok Karesi 
Ahmet Hamdli Osman Niyazi 

Aza Aza 
Kastamonu Denizli 

Hasan Fehmi Necip AH 
Aza Aza 

Konya Antalya 
Refik ' Ahmet SaM 
Aza Aza 

Kastamonu . Sinop 
Necmettin Yusuf Kemajl 

Azal Aza 
Menteşe Konya 

Şükrü Kaya1 Teyfik Fikret 

Konya, Çorum-
Musa Kâzım! - Münür 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Ait Fihrist 

I - Umumî Hükümler 
I - Vazife ve salâhiyet, 
1,, Vazife 
2. Salahiyet 
2. Hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi 
3. Taraflar 
L Tarafların ehliyeti 
2. Tarafların taaddüdü ve davanın tefrik ve tevhidi 
3. Davanın ihbarı • 
4. Üçüncü şahsın müdahalesi ( 
4, İki taraf vekilleri 
5J, İki tarafın hak ve vazifeleri 
6. Islah 

7. Feragat ve kahul ' . ) ' 
8. Teminat - , * 
9. lîhtiyatî tedbirler 
10. Muamelelerin şekli -
1< Davetiyeler ve .tebligatlar 
2* Muhakeme celseleri, zabıtlar, dosyaiaî 
llb Müddetler ve hali şahika irca 

L Müddetler 
2. Hali şahika: irca 

12.; Tatil 
II - Sulh Mahkemeleriyle Mahkemei Asliyede Müdafaa Usulü 
1., Dava ikamesi 
2, İtirazatı iptidaiye ı 
3.; Esasa cevap 

1'4 Umumî hükümler 
2. Davayı mütekabile 

4, Tahkikat 
5. Hadise1 """"' 
6* 'Muhasebeye muhtaç davalarda ihzarî muameleler 
7. Tahkikat hakiminin iki tarafı istecvalbt 
8., Deliller ve İkamesi 
1. Umumî hükümler 
2. Şahadet 
3. Ehli vukuf 
4. Senet 

1>; Umumî hükümler 
'2., Senedatın ibrazı mecburiyeti 

5«! Yemirt 
!., Umumî hükümler - , 
2.: (Kati yemin 
3« Resen teklif olunan yemin 

6<(' Keşif - ,. . • . 
7. Hususî esbabı hüküm 
8,, Delillerin tespiti 

- 11 — 
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9< Tahkikatın Hitamı ve Muhakeme 
10ı. :Hüküm 

lj Mahkemöi asliye tarafından verilen Hüikümler 
2. İSüJh hâkimleri kararları 

'11, Gıyağp 
(12H Masarifi muhakeme 
III - Hükümlere karşı müracaat tarikleri 
l'< Temyiz 
2. îadei muhakeme ,'• • 
3', Hükümlerin tavzihi 
IV - Haczi caiz olmayan şeyler 
V - Müzahereti adliye 

VI - Şifahi usulü muhakeme 
1/ Umumî hükümler 
% Tahkikat 
3. Hadise 
4» Edhahı sulbutiyenin tetkiki > 
5.. Muhakeme ve hüküm 
VII - Hususî usulü muhakemeler 
I1., Neisep işlerinde usulü muhakeme 
2.; IBoşanma işlerinde sulh teşebbüs. 
% Seri usulü muhakeme ü, evlilik birliğinni himaye tedbirleri 
4̂  Basit usulü muhakeme 
5, Mahcuz mallara istihkak davası 
VIII - Tahkim 
ES -

1, Ecnebi mahkemelerinden verilen ilamların sureti tenfizi 
2. Temhir usulü 
3', Tahri* 
4. Taksim ve izalei şüyu 

(1„ Taksim 
2< -İzalei şüyu 

5A Müzayede ile satış 
X •" Hakimlerin mesuliyeti 
MeVaddi mahsusa 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

Birinci'.Dap. 

Umumî Hükümler 

Birindi Fasıl 

Vazife ve salâhiyet 

Birinci Kıisım 

Vazife 

Birinci Madde —• Mahkemelerin vazifeleri Teşkili 
Mehâkiim Kanunüyle muayyendir. 

Teşkili Mehakim Kanunundla muhaıkeimenlin vazi
fesi müeddeabinin kıymetine göre tayin edilmiş ise iş
bu kıymet; müeddeialhihin ikame edildiği gündeki kıy
metine o zamana 'kadar tahakkuk elden faiz ve masraf 
ve tefenruaıtı dahi ilâve edilmek suretiyle aşağıda gös 
terilen (kaideler mucibince hesap ve tayin olunur. 

İkindi Madde — Müddeabih para iise mahkemenin 
vazüf esıini tayinde, mliıktlar esas ittihaz olunur. 

Müddeabih başka bıir şey olupta iki taraf kıyme
tinde uzîaşimazlarsa kıymeti, davanın ikame edildiği 
mahkeme tarafından takdir ve tayin olunur. 

Haciz ve iflas muamelâtından dolayı ikame edi
lecek istihkak davaları hakkındaki! ahkâm mahfuzdur. 

Üçüncü Madde — Müddeabih, birden ziyade ise 
miktar ve kıymeüerilnin mecmuu esais ittihaz olunur. 
Müddeabih bir tarafın birini ifa veya istifade muhay
yer olduğu »İM Veya daha ziyade şeylerden biri ise 
bunlardan hangisinin kıymetti ziyladle iise yalnız o na
zarı dikkate ainır. 

Hakkı ihtiyar muayyen para ile diğer şeye taalluk 
ettiği halde mahkememin vazifesini tayinde yalnız para 
esas ittihaz olunur. 

Dördüncü Madde — Alacağın bir kısmı dava 
olundukta, eğer son kıs-nm ise mahkemenin vazifesini 
tayinde müddeabibin kıymetine ibakılır. 

Son kısım olmadığı ve alacağın tamamı da müna-
zalı olduğu takdirde batağın tamama nazları itibare 
alıniiiV 

Alacağın tamamı münazaah. değilse dava olunan 
kısma 'bakılır. 

Beşinci Madde — Mütekabil davanın miktar veya 
kıymetii aisııl (davanın miktar veya kıymetinden çok 
ise mütekabil davanın kıymeti esastır. 

Altıncı Maidde — Bir mülkün diğer bir mülke 
karşı irtifak hakkı dava olunduğu takdirde işbu hak
kın müteallik olduğu (iddia olunan mülke temin ettiği 

zıiyadei kıymetle diğer mülke iras ettiği noksan kıy
metten hangisi çok ise vazife onunla taayyün eder. 

Yedinci Madde — Rüyet ve tetkiki diğer bir mah
kemeye veya idare mafcamüarından biirine ait bir dava 
mahkemeye arz olunursia mahkeme vazifeıdar olma
dığına resen karar verir. 

Vazife iddiası muhakeme bitinceye kadar derme-
yan edilebilir. 

Bir dava Mahkemesi asliyede hükmen halledildik
ten sonra davanın sulh mahkemesinin vazifesi dahi
linde olduğundan bahisle, mafevk mahkemesinde 'iti
raz olunamaz. 

Sekizinci Madde — Sulh hâkimleri miktar veya 
kıymeti üç yüz liraya kadar alacak ve menkul ve 'gay
rimenkul ayni davaları ile icar müddeti hitam bulmuş 
olan mecurun tahliyesine mütedair (talepleri ve kanu
nen musarrah sair daVaıları rüyet eder. 

İkinci Kısım 

. Salâhiyet 

Dokuzuncu Madde — Her dava. ikame edildiği ta
rihte müddeialeyhin Kanunu Medenî mucubince 
ikametgâhı addolunan mahal mahkemesinde bakılır. 

Müddeialeyh müteaddit Ve sebebi dava müttebid 
veya yekdiğerine mürtebiıt ise dava müddeıialeyMerden 
(birinin ikametgâhı mahkemesinde ikame olunur. Şu-
kaldarki sebebi davaya nazaran kanun: müddeialeyh-
'lerin umum hakkında müşterek salâhiyeti hak bir 
mahkeme tayin etmiş ise davaya o'mahkemede; bakı
lır. 

Davanın mücerret müddeialeyhlerden birini kendi 
mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek tasni 
edildiği karinei hailiye veya dlelâili saire ile anlaşılır 
ise mahkeme ademi salâhiyet kararı verir. 

t Onuncu Madde — Dava, mukavelenin icra oluna
cağı veyahut müddeialeyh veya vekili dava zamanın
da oırada bulunmak şartiyle alkdin vuku bulduğu ma
hal mahkemesinde de bakılabilir. 

<• On Birinci Madde — Aşağıdaki! davalar mütevef -
fanm ikametgâhı muhakemesinde görülür. 

1. Terekenin taksimine veya 'kısmetin butlan ve 
feshine ve mirasçılar arasında terekenin idaresine ait 
iddialar. 

2. Terekenin taksimi katisine kadar tereke aley
hine ikame olunan davalar, 

Terekeden bir mal hakkında, istihkaka davası, tere
kenin, tahrir ve tespiti zamanında mal nerede bulunur 
ise orada dahi ikame olunabilir. 

13 — 
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Verasetin ispatına, miras hissderimin tayinine mü- « 
' tedaJir davalar mirasçıların her birimin bulunduğu ma
hal mahkemesinde rüyet olunabilir. 

On ikinci Madde — Haczi ihtiyatiden sonra ha
ciz kararımın müstenidi olan alacak davası haciz kara
rını veren marı'kemede de liklame olunabilir. 

On Üçüncü Madde — Gayrımenkule müteallik 
davalar, gayrimenkulun bulunduğu mahal mahkeme
sinde ikame olunur. Gayrirnenkule müteallik dava se
bebi ne olursa olsun gayrı menkulün aynine veya gay
rimenkul üzerinde bir hakka veya muvakkat olsa bile -
onun zilyedliğine veyahut hakiki hapsıime mütedair 
olanlardır. İrtifak halklarına dair iddialarda, üzerine 
irtifak hakkı taalluk eden mahn^ bulunduğu mahal 

i 

mahkemesi salâhiyattardir. 

Dava birden ziyade gâynimemkule aıid ise gariimen-
kuilerden birinin bulunduğu mahal mahkemesinde ika
me olunur. 

On Dördüncü Madde — Davayı asliyenin ikame 
olunduğu mahkeme davayı mütekaibiliiyeye dahi bak
mağa salâhiyattardır. 

On Beşinci Madde — Bir dava münasebetiyle iki' 
taraf vekiHeriinin ücret ve masraf iddiaları miktarı her 
neye baliğ olunsa olsun o davaya bakan mahkemede 
görülür. 

On Altıncii Madde — Türkiye dahilinde malum 
ikametgâhı olmayanlar aleyhindeki mal davaları Tür
kiye'de sialkin olduklani mahal mahkemesinde ve 
Türkiye'de majum meskeni yoksa emvalinin veya mü-
nazalı şeyin veya teminatı var ise o teminatlın bulun
duğu mahal mahkemesinde bakılır. 

On Yedinci Madde — Hakikî veya hükmî bir 
şahsım muhtelif mahallerde şubeleri bulunduğu tak
dirde - o şubenin muamelesinden dolayı iflâs davası 
müstesna olmak üzere o şubemin bulunduğu mahalde 
dahi dava ikame olunabilir. Şirket ve cemiyetlerin ve 
tesislerin (kendi işlerine müteallik olmak üzere azası 
aleyhine ve azanın bu sıfastla yekdiğeri aleyMerlhe 
ikame edecekleri dava bu şirket, cemiyet veya tesisin 
ikametgâhı addolunan mahal mahkemesinde bakılır. 

On Sekizinci Madde — Türkiye'de ikametgâhı 
bulunmayan Türk tabaası Türkiyede siakin değil ise 
ahkâmı şahsiye noktasından Türkiye'deki som ikamet
gâhı mahkemesine ve bulunmadığı halde Ankara mah
kemesine Italbjdir. 

On Dokuzuncu Madde — Sigorta mukavelesin
den mütevellit tazminat davası1 sigorta emvali gayrı-
menikuleye veya muayyen tnir yerde ıkaîlrnası şart kılı-, 
nan emvali menkuleye müteallik ise emvali mezkûre-
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mîn bulunduğu ve vaziyeti icabı müstakar olmayan 
emvale müteallik ise tehlikenin hadis olduğu ve ha
yat sigortalarında sigorta olunan şahsın ikametgâhının 
bulunduğu mahallerde dahi ikame edebilir. : ^ 

Bu kanunun meriyetinden sonra sigorta mukave
lelerine bu maddeye muhalif konulacak şartların hük
mü yoktur. 

Bu madde bahrî sigortalara şamil değildir. 
Yirminci Madde — Memur, asker, mektep tale

besi, amele, çırak ve hizmetçi gibi bir mahalde muvak
katen sialkin bulunanların oradaki ikametleri meşguli
yetlerine göre uzunca (bir zaman devam edebilecek 
ise bu kabil ıkimseler aleyhine alacak ve emvalimen-
küle davaları bulundukları mahal mahkemesinde bakı
labilir. 

Yirmi Birinci Madde — Haksız bir fiilden müte
vellit dava o fiilin vukıibulduğu mahal] mahkemesinde 
ikame olunabilir. 

Yirmi İkinci Madde — Mahkemenin salâhiyeti 
intizamımı amme esasına binaen tayin edilmemiş olan 
hallerde iki taraf 'bir veya müteaddit muayyen husu
sa müteallik ihtilâfların salâhiyattar olmayan mahke
mesinde görülmesini tahriren mukavele edebilirler. 
Bu halde işbu mahal mahkemesi o davaya bakmak
tan imtina edemez. 

Yirmi Üçüncü Madde — Salâhiyattar olmayan 
bir mahkemede aleyhine dava ikame olunan kimse 
esasa gıMşmezden evvel hu (bapta itirazda bulunmaz
sa o mahkemenin salâhiyetimi kabul etmiş addolunur. 
Şu kadar kıi: Münhasıran iki tarafın arzularına tabi 
olmayan mesai! bundan müstesnadır. Mahkeme bu 
nevi davalarda hitamı muhakemeye kadar resen ve
ya iki taraftanf birinin talebi üzerine ademi Mâhiyet 
Ikararı verir. Mahkememin salâhiyattar olmadığını id
dia eden taraf salâhiyetten mahkemeyi beyana mec
burdur. 

Yirmi Dördüncü Madde — Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu ve Kanunu medenî vesaik- kanunlar ve muahe
deler ile salâhiyet hakkında vazolunan hükümler mah-
fuztur. 

Yirmi Beşinci Madde — Salâhiyattar mahkemenin 
bir davaya (bakmasına fiil veya hukukî bir mani çık
tığı veya idi mahkemenin kazaî huduıtlariinın şümu
lünde tereddüt olunduğu veya iki mahkemenin ayni 
davanın rüyetine vazifedar veya salâhiyattar olduğu
na veya olmadığına dair ittihaz ettiMeri kararlar ka
tiyet kesbettiği takdirde tayini merci için mafevk 
mahkemesine müracaat olunur. 

Yirmi Altıncı Madde — Tayini merci hakkında 
tetkikat evrak üzerine icra olunabîilir. 
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Yirmi Yedinci Madde — Mahkeme vazifedar veya 
salâhiyattar olmadığından dolayı dava arzuhalimin red
dine karar verdiği takdirde arzuhali ve dava dosyası
nı ait olduğu mahkemeye gönderir ve yeniden harç 
alınmaz. '. •, 

İkinci Fasıl 
Hâkimin davaya baktaakıtan memmuiyeti ve reddi 
Yirmi Sekizinci -Madde — Hâikim aşağıdaki hal

lerde davaya bakmaktan memnudur. Talep edilmese 
bite bizzat istinkâfa mecburdur: 

1. Kenldis'in'e iait olan Veyahut doğrudan doğru
ya veya dölayısiyle alâkadar olduğu davalarda, 

2. Aralarinda, evlilik rabıtası mürtefi olsa bile 
karısının davasında ve neseben veya sebebenı usul ve 
furuunun veya üçüncü dereyece kadar (bu derece da
hil) neseben veya 'kendisiyle sıhriyet hâsıl olan evlilik 
mürtefi olsa dahi ikinci, dereceye kadar (bu derece 
dahil) sebeben civar hısımlarımın veya aralarında ev
latlık rabıtası bulunanların davasında^ 

3. İki taraftan birinin vetoili veya vasisi veya 
kayyımı sıfatiyle hareket ettiği davalarda, 

4. Hini davada heyet idaresinden bulunduğu ce
miyete, befediyeye veya diğer .hükmî bir şahsa ait 
davalarda, ' 

Yirmi Dokuzuncu Madde — Aşağıdaki hallerde 
hâildim bizzat 'kendisini reddedebilir veya iki taraftan 
biri canibinden rdddoiunabilîr. 

İL Davada iki taraftan binine nasihat vermiş ve 
yol göstermiş olması, 

2. Davada iki taraftan biri veya üçüncü şahııs mu
vacehesinde kanunen icap etmeden reyini beyan etmiş 
olması, 

3. Davada şahit veya ehli hiıbre veya bâkem 
veyahut hâkim sıfatiyle dinlenmiş veya hareket etmiş 
'olması, 

4. Davanın dördüncü dereceye kadar (bu derece 
dahil) civar hısımlarınla ait bulunması, 

5. Dava esasında ilki taraftan birisiyi© davaısı ve
ya aralarında bir düşmanlık bulunması, 

6. Umumiyetle hâkimin bitaraflığından şüpheyi 
mucip esbabı mühimme ibulunması., 

Otuzuncu Madde — Davaya bakmaktan memnu 
bulunan hâkim ancak iki tarafı teşkil edenlerin cüm
lesinin sarih ve tahrirî muvafalkatları ile mahkemede 
hazır bulunabilir. Aksi takdirde memnuİyet sebebi
nin hadis olduğu (tarihten itibaren o hâkim huzuriyle 
yapılan bilumum muameleler mafevk mahkemesinin 
karariyle iptal olunabilir. Hüküm Ve kararlar ise 

v her hailde iptal olunur. Hâikim masarifi muhakeme ile 
mahkûm edilebilir. 

Otuz Birinci Madde — Hâkim, reddini mucip se
beplerden biri var iken, bizzat istinkâf etmezse iki ta
raftan biri ret talebinde bulununcaya kadar davaya 
bakabilir. . v ' • • • 

İki taraf muvafakat etseler bile ret sebeplerinden 
biri varsa, hâkim bizzat istinkâf edebilir. 

Otuz 'İkinci Madde —Reddini mucip olan sebe
be vakıf olan hâkim derhal istinkâf mı muhakeme ka
lemine tahriren bildirir. (Mahkeme Başkâtibi de bunu 
hemen iki tarafa bilâharç tebliğ eder. 

Otuz Üçüncü Madde — Reddi hâkim arzuhali 
reddolunacak hakimin mensup olduğu mahkemeye ve
rilir. Vekilin reddi hâkim iddiasında bulunabilmesi bu 

- baptaki salâhiyetin vdcâletnamesinde musarrah bulun
ması ile meşruttur. • 

Reddi hâkimin arzuhali mahkemece tedkik olunur. 
Reddedilen hâkimin ademi iştirakinden dolayı mah
keme teşekkül etmediği takdirde ret arzuhali mafevk 
mahkemesince tedfcik olunur. Mahkemei asliye vezaifi 
bir,hâkim tarafından ifa olunan mahkemelerde o hâ
kim hakkında vuku bulan ret talebi refiki var ise 
onun tarafından yok ise en yakın Mahkemei asliye
de bakılır. Sulh hâkimi reddedildiği takdirde refiki var, 
ise onun tarafından yok ise mensup olduğu Asliye 
mahkemesi tarafından tetkik olunur. 

s Otuz Dördüncü Madde — Davanın veya rüyetine 
memur olan hâkim hakkında reddi mucip bir şebe^ 
bin mevcudiyetine vakıf olan iki taraftan biri reddi 
hâkim talebini her türlü itiraz ve müdafaadan evvel 
beyan etmek lâzımdır. ' 

Eğer reddi mucip sebebe davaya bakıldığı sırada 
vakıf olmuş iise usule müteallik yeni bir muamele ic
rasından evvel derhal bu talebi beyan mecburidir. 
Aksi halde reddi hâkim talebi sakıt olur. 

Reddi hâkim talebinde bulunan taraf evvel emir
de isbü talebini istinat ettiği esbap ile beraber diğer 

• ' r • 
tarafa tebliğ eder. Tebliğden sonra ilki tarafın talep 
ve cevabı, reddi talep edilen hâkime mahkeme baş
kâtibi tarafından bildirilir. Hâikim ve iki taraf esbabı 
reddi kabul ederlerse ıkeyfiyet dava zaptına dereolu-
nur ve hâkim istinkâf eder. 

Aksi takdirde hâkimin cevabiyle beraber sair ev
rak başkâtip tarafından mahkemeye takdita olunur. 

. Esbabı ret vesaiki tahririyeye istinat etmediği tak
dirde mahkeme davayı reddetmek veya ikame edilmek 
istenilir şühudu istima ederek bir karar vermekte 
serbestü takdiri haizdir. 

Reddi hâkimi mucip sebep saik olmasa bile mah
keme bunu muhtemel görünse ret talebini (kabul ede
bilir Esbabı redden dolayı yemin teklif olunamaz. 
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Otuz Beşinci Madde — Reddi hâkim1 talebinim 
mahkemede tetkik ve rüyetinde reddi talep olunan 
hâkim iştirak edemez. 

Otuz Altıncı Madde — Reddi hâkim talebime dair 
olan karar evrak üzerime ita olunabilir. 

Reddi talep edilen hâkim ret halkfcın'da kararı ka-
tî ita ediMinceye kadar o muhakemede hazır buluna
maz.! 

Şu kadar ki, tehririnde mazarrat melhuz olan me
sailin tetkik ve muhakemesinde bulunması caizdir. 

Reddî hâkim talebinin muhakemece ademi kabulü 
hallinde reddi talep eden kimseden bin kuruştan dört 
bin kuruşa kadar cezayı nakdî alınır. 

Otuz Yedinci Madde — Reddi hâkim esbabına 
müsteniden davanın zabıt (kâtibi de reddolümalbilir, İş-
bu ret talebi kâtibin ifayı vazife eylediği mahkeme 
taraflından tedkik olunur. , 

Üçüncü Fasıl 

Taraflar 

Birinci Kısım 

Tarafların; ehliyeti 

Otuz Sekizinci Madde — Davaya ehliyet Kanunu 
medenî ile tayin olunmuştur. 

Otuz Dokuzuncu Madde — Ehliyeti haiz olan 
hükmî şahıslar, kanunî uzuvları) vasıta siyle ve icabe-
den mezuniyeti istihsal ile hareket ederler. 

Aksi halde hakim, tayin edeceği müddet zarfında 
şeraitin ikmali için muhakemeyi talika mecbur olduğu 
gibi davanın her hallinde taraflardan her biride bunu 
talep edebilir. Ancak müstacel işlerde hâkin dava
nın muvakkaten devamına karar verebilir. 

Kırkıncı Madde — Hâkimim tayini ettiği müddet 
zarfında şeraiti lâzime iıkmal olunmazsa yapılan mua
mele hükümsüz addolunur. Şu kadar ki, kanunen da
vanın takibi" bir makamın mezuniyetine mütevakkıf 
ise hâkim bu makamı haberdar etmek şartıyle yeni bir 
mühlet de verebilir. 

Kırk Birinci Madde — İki taraftan birimin vefatı 
hallimde diğer tarafın talebiyle hâkim davamın takibi 
(için bir kayyim tayin edebilir. 

Kırk İkinci Madde — Taraflardan birinin vesayet 
altına alınması veya kendisime kanunî bir müşavir ta
yin edilmesi talep.'edilirse hâkimi bu hususta katî bir 
karar verilinceye kadar muhakemeyi talik edebilir. 

Taraflardan biri icabı kanuniye binaen şifıahene-
ye konulmuş veya ihtilâttan men ve tecrit edilmiş ölüp 
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ta asaleten veya vekâleten mahkemede bulunması 
mümkün değilse kezalik o kimse hakkımda davayı ta
kip İçin bir kayyim tayin olununcaya kadar muhake
me talik olunabilir. 

İkinci Kısım! 

Taraflarım taaddüdü, davanın tefrik ve tevhidi 
Kırk Üçüncü Madde — Birden ziyade kimseler 

aşağıdaki hallerde birlikte dava ikame edeblecekleri 
gibi birlikte aleyhlerime de dava ikame olumalbilir. 

1. Müddeiier veya müddeialeyhlier arasımda rnüd-
deabih olan. hak veya borcun iştirak hainde hulunrna-

I sı veyahut müşterek bir muamele ile hepsinin lehine 
bir hak taahhüt edilmiş olması veya kendilerinim bu 
suretle taahhüt altıma girmeleri, 

2. Davamın, her biri hakkında aymi sebepten ne
şet etmesi, 

Kırk Dördüncü Madde — Müçtemian müddöi ve
ya müddeialeyh olanlar birlikte hareket ederler. An
cak bunlardan, biri hususî bir iddia veya müdafaa 
vasıtasına malik ise omu 'ayrıca kullanabilir. Birlikte 
hareket edenler her halde davaya bkan rmahkememim, 
dairei kazası dahilimde müşterek bir ikametgâh gös
termeğe mecburdurlar. 

Kırk Beşinci. Madde — Kanunen icap etmediği 
halde ayni davada cemolunanmüdddaleyhlerdenı biri
min veya bir kaçının talebi üzerime davanın onlar hak
kında tefrikime karar verilir. Ancak bu talep esasa gi-
rişümıezden evvel dermeyam edilmek lâzımdır. 

Kırk Altıncı Madde — Tahkikat hâkimi tarafımdan 
tahkikatın: hüsnü ceryanını temim içim de taraflardan 
birimin talebi üzerime davamını her halimde tefrik kara
rı verilebilir. 

Kırk Yedinci Madde — Kanunu medenî muci
bince müştereken dava ikame etmeleri veya aleyhleri
ne ikame olunması iktiza edenlerin davalarında tefrik 
kararı verilemez. 

Kırk Sekizinci Madde — Tahkikat hâkimi, dava
nın her halinde talep üzerine alâkadarları isti'ma et
tikten sonra yekdiğerine mürtebit işlerin tevhidine ve
ya birleştirilen davalların tefrikıma karar verebilir. Da
vanın tefrik veya tevhidi hâkimine iktiza edem suretler 
ile beraber verilecek istida ile talep olunur. 

Üçüncü Kısım 

Davamın ihbarı 
Kırk Dokuzuncu Madde — İki taraftan biri da

vayı kaybettiği takdirde üçüncü şahsa rücu hakkı ol
duğu mülâhazasında bulunursa makamıma kaim ola
rak davayı takip veya davada üçüncü şahıs srfatiiyle 
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kendisine iltihak etmesi lüzumunu o şahsa ihbar ede
bilir, 

Davanın her halinde ihbar caizdir. Şu kadarki ih
bar için ilki tarafın biri canibinden vuku bulacak 
mühlet talebi davanın ikamesini veya davada rücuu-
icap eden vasıtanın mahkemeye arzını müteakip der-
meyan edilmezse mühlet verilemez. 

Ellinci Madde — Üçüncü şahıs ihbar eden kim
senin makamına kaim olarak davayı takip etmeyi 
kabul ederse davayı kendi namına takip etmeyip yal

nız ihbar eden şahsı temsil eder. 
Elli Birinci Madde — Üçüncü şahıs ihbar eden 

kimsenin makamına kaim olarak davayı takip veya 
davaya müdahale eylemediği halde bu hususu ihbar 
eden kimse davada bulunmağa mecburdur. Şu kadar 
ki, ihbar tarihinden itibaren üçüncü şahsa karşı yalnız 
hilesinden veya ağır kusurundan mesuldür. 

Bili İkinci Madde — Kendisine ihbar vaki olan 
A 

üçüncü şahıs o hususta başkasına hakkı rücuu olduğu 
mülâhazasında ise, kendisi de o kimseye keyfiyeti iti
bar edebilir. 
Bu suretle ihbarın tevalisi caizidir. Bu gibi hallerde 
hâkim ancak zarurî odan mühletleri verir ve mühlet 
talep edenlerden teminat da isteyebilir. 

Dördüncü Kısım 

Üçüncü şahsın müdâhalesi 
Elli Üçüncü Madde — Hakkı veya borcu bir da

vanın neticesine bağlı olan üçüncü şahıs iki taraftan 
birine iltihak için davaya müdahale edebilir. 

Eli Dördüncü Madde — Müdahale talebi muha
keme bitinceye kadar dermeyan olunabilir ve davayı 
asliyenin cereyanı talik olunur. Müdahale talebi ar
zuhal ile olur. 

Tahkikat hâkimi tarafından tayin olunacak muha
keme günü arzuhale işaret edilerek suretleri iki tara
fa tebliğ olunur. 

İElli Beşinci Madde — Tayin olunan günde iki ta
raftan her biri müdahale talebine itiraz edebilir ve iş
bu itiraz tahkikat hâkimi tarafından hadiseler hak
kındaki usule tevfikan tetkik île karar Verilir., 

Elli Altıncı Madde — Müdahale talebinin kabulü 
halinde rnüdan! davayı ancak bulunduğu noktadan 
itibaren takip edebilir, 

JEili Yedinci Madde — Müdahil iltihak ettiği taraf
la birlikte hareket eder. Fakat hüküm iltihâk olunan 
tarafa muzaf olarak verilir. Mahkeme iltihak olunan 
tarafla müdahil arasında tahaddüs ederek hakkı rücu 
davasını birlikte halledebilir, 

Elli Sekizinci Madde — İşbu fasıfli ahkâmı kanu
nen müddeiumuminin müdahalesi lâzım gelen hukuk 
davalarında tatbik olunur. 

Dördüncü Fasıl 

İki taraf vekilleri! 
Elli Dokuzuncu Madde — Dava ikamesine ehil 

olan her şahıis davasını bizzat veyahut intihap edece-
- ği vekil vasıtasiyle ikame ve takip edebilir. 

Kanunî mümessiller dahi bu hakkı haizdir. 

Altmışıncı Madde — Davaya vekâlet, aşağıdaki hü
kümler müstesna olarak Kanunu medeninin hükümle
rine tâbidir. 

Altmış Birinci Madde — Vekil baroda resmen 
mukayyet bulunan avukatlardan ve, baro teşekkül et-
miyen yerlerde en aşağı üç dava vekili varsa bunlar
dan intihap edilmek lâzımdır. 

Birinci fıkra mucibince avukat veya dava vekili 
olmayan vekil, müvekkili namına esnayı muhakemede 
hazıır olısa bile miuhakemie gıyaben icra "olunarak hü
küm verilir. • 

Şu kadar ki, şifahî usulü muhakemeye tâbi olan 
işlerde bu kaide cari değildir, 

iBaro teşekkül etmeyen ve birinci fıkra veçhile 
dava vekili bulunmayan mahallerde herkes dilediği 
kimseyi tevkil edebilir. 

Aitmiş İkinci Madde — Kanunen salâhiyeti mah
susa itasına mütevakkıf husular müstesna oülmak üze
re vekâlet, hüküm katiyet kesıbedinceye kadar dava-. 
nın takibi için icap eden bilumumi muameleleri ifaya 
ve hükmün icrasına ve masarifi muhakemenin tahsi
liyle bundan dolayı makbuz itasına ve kendisi aley
hinde de tişbu muamelâtın kâffesinin ifa edilebilmesi
ne mezuniyeti mutazammındır. 

İşbu mezuniyeti takyit edecek bütün kayıtlar diğer 
taraf indinde gayri muteber addolunur. 

Altmış Üçüncü Madde — Sarahaten mezuniyet 
verilmemlişse vekil sulh olamaz ve aharı tahkim veya 
ibra ve davadan hiç bir suretle feragat veya hasmiln 
davasını ve teklif olunan yemini kabul veya mahkûmi-
inhibi kahz ve haczi fek edemez, Yeminin kabul veya 
reddini beyan için salâhiyet ancak yemin edecek kim
se tarafından yemin teklif olunan meseleye ıttıla fces-
bettikten sonra verilebilir. 

Altmış Dördüncü Madde — Davaya müteaddit 
vekil tayin olunmuş ise her biri münferiden ibrayı ve
kâlet edebilir. Hilâfına vuku bulan şart hasım indinde 
muteber değildir. 
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Altmış Beşinci Madde — Kâtibiadil, nahiye mec
lisi veya ihtiyar heyeti veyahut Sulh Hâkimi tara
fından imzası musaddak bir vekâletname ile vekâ
letini vekil ispat etmeğe ve veikâletnamenıin aslını 
veyahut musaddak suretini dava dosyasına (konulmak 
üzere vermeğe mecburdur. Şu kadar ki, nahiye mec
lisi, ihtiyar (heeyti veya Sulh Hâkimi tarafından tas
dik edilecek vekâletname ancak Sulh hâkimleri hu
zurunda görülecek davalar hakkında muteberdir. De-
vairi resmiye vekillerine mensup oldukları daire âmi
ri • tarafından usulüne muvafık surette verilen vekâlet
nameler muteber olup ayrıca tasdike tabi değildir. 

Altmış Altıncı Madde — Davanın her halinde ve 
esas hakkındaki hükme kadar vekâletnamenin aslı 
i&tenilebileeeği gibi bunun kâfi veya usulüne muva
fık olmadığı hakkında da itiraz olunabilir. 

Altmış Yedinci Madde — îfci taraftan 'birinin ve
kil olduğunu beyan eden kimse mahkemenin veya di
ğer tarafın talebi üzerine derhal musaddak vekâlet
namesini ibraza mecburdur. Etmezse o kimse huzu-
riyle mahkemeye devamla beraber vekâletnamenin 
ibrazı için kendisine bir mühlet verilir. Bu mühlet 
zarfında muahhar tarihli olsa bile vekâletname ib
raz olunursa evvelce yapılmış olan muameleler mute
berdir. Aksi takdirde Ikeenlemyekün addolunarak 
o kimse bilûmum masraf ve zarar ve ziyan ile mah
kûm edilebilir.; 

O kimsenin suiniyetle hareketi anlaşılırsa elli li
rayı tecavüz etmemek üzere ayrıca hakkında cezayı 
nakdî dahi hükmolunâbilir. 'Bununla beraber Ceza 
Kanunu ahkâmı dahi mahfuzdur. 

Altmış Sekizinci Madde — Müvekkili namına 
muamele yapmış olan vekil nefsini azlettiğini veya 
müvekkili tarafından azliolunduğunu dava zaptına 
kayıt veya tebliğ ettirilmek suretiyle diğer tarafa 
"bildirmedikçe, istifa ve azlin o taraf hakkında hük
mü yoktur. 

Altmış Dokuzuncu Madde — Vekilin esnayı mu
hakemede müvekkili huzurunda vaki beyanâtı mü
vekkil tarafından derhal tekzip edilmezse müvek
kilden sadir olmuş addolunur. 

'Yetmişinci Madde — Davasını tezat takip eden 
kimse huzuru mahkemede münasip olmayan hal ve 
tavırda bulunursa hâkim kendisine ihtar eyler. Buna 
da riayet etmezse hâkim kendisini derhal dışarıya 
çıkarılmasını emir ve icabı halinde kendisini vekil 
tayinine icbar eder. Vekil tayin etmediği surette gı
yaben mahkeme icra ve hüküm olunur. 

J Vekil münasip olmayan hal ve tavırda bulunur-
I s a yulkarıki fıkralar mucibince mahkemeden çıkarı-
I lir ve mahkemece katî lüzum görülürse hu bapta 
I esbabı mucibenin ziikriyle tayin edeceği müddet zar-
I fında başka bir vekil göndermesinin asile tebliğine 
I karar verilir. 
I Müvekkil mahkemece tayin olunan müddet zar-
I fında diğer bir vekil göndermezse "mahkemeye gıya-
I ben bakılır. . 
I Yetmiş Birinci Madde — Tahkikat hâkimi iki 
I taraftan birinin lâyıkıyle davasını takip edecek ehli-
I yette olmadığım görürse bir vekil refakatine ahnrna-
I sini emredebilir. O kimse emre riayet etmezse mah-
I keme gıyaben icra olunur. 

I Beşinci Fasıl 

I İki Tarafın Hak ve Vazifeleri 

I Yetmiş İkinci Madde — Hâkim iki taraftan bi-
I rinin talebi olmaksızın resen bir davayı tetkik ve hal-
I ledemez. 
I Yetmiş Üçüncü Madde — Kanunun gösterdiği İs-
I tisnalar haricinde hâkim her iki tarafı istima veya-
I hut iddia ve' müdafaalarını beyan etmeleri için ka-
I nunî şekillere tevfikan davet etmedikçe hükmünü 
1 veremez. 

I Yetmiş Dördüncü Madde — Kanunu medenî ile 
I muayyen hükümler mahfuz olmak üzere hâkim her 
I iki tarafın iddia ve müdafaalariyle mukayyet olup, 
I ondan fazlasına veya başka bir şeye hüküm vere-
I mez. Tahakkuk edecek hale göre talepten noksan ile 
I hüküm caizdir. 

I Yetmiş Beşinci Madde — Kanunun tayin eyle-
I diği istisnalardan başka hallerde hâkim iki taraf-
I tan birinin söylemediği şeyi veya iddia sebeplerini 
I resen nazarı ̂ dikkate alamaz ve onları hatırlatabile-
I cek hallerde dahi bulunamaz. 

I Ancak» müphem ve mütenakız gördüğü iddia veya 
I sebepler hakkında izahat isteyebilir. 
I Hâkim davanın her safhasında iki tarafın iddia-
I lan hududu dahilinde olmak üzere kendilerini isfci-
I ma ve lâzım olan delillerin ibraz ve ikamesini emre-
j debilir. 
I Yetmiş Altıncı Madde — Hâkim resen -Türk 
I kanunları mucibince hüküm verir. Ancak bir eene-
I bi hukukunun tatbiki lâzım olan hallerde, buna is-
I tinat eden taraf o kanun hükmünü ispatla mükel-
I leftir. İspat olunmazsa Türk Kanunları mucibince 
1 hükmolunur. 
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Yetmiş Yedinci Madde — Hâkim tahkikat ve I 
muhakemenin mümkün olduğu derecede sürat ve in
tizam idairesinide cereyamna ve beyhude masrafa 
meydan verilmemesine dikkatle mükelleftir., 

Yetmiş Sekizinci Madde — Hâkim muhakeme 
a'dalbı (haricine, çıkan tarafı meneder. 

Okunamayan veya münasebetsiz olan evrak iade 
ddilir ve yeniden tanzim için münasip bir mühlet 
verilir. Bu mühlet zarfında tanzim olunamazsa yeni
den mühlet verilemez. 

Yetmiş Dokuzuncu Madde — Kanunen sarahat 
olmadıkça hiç kimse kendi lehine olan davayı ika
meye veya hakkını talebe icbar olunamaz. 

Seksenindi Madde — İki tarafın veya hâkimin, 
zahir ve açık olan yazı ve hesap hataları daima tas
hih olunabilir. Bu tashih neticesinde bir münazaa, 
mahiyetini değiştirir veya halledilin! bulunursa ma
sarifi muhakemeyi tayinde bu cihet nazarı dikkate 
alınır. 

Seksen 'Binindi Madde — Hâkim tarafından es
babı mucibe gösterilerek müstaceliyet karan verilen 
hallerden maadasına güneş battıktan doğuncaya ka
dar ve tatil günlerinde aleyhinde muamele yapılacak | 

•kimsemin muvafakati olmaksızın tebligat işleri müs-
tesna olmak üzene hüç bir muamelei adiye yapıla- I 
miz. . ' | 

Seksen İlkindi Madde — Esaslı merasime riayet 
edilmöfesizi'n yapılan usule müteallik muameleler,- bu j 
bapta menfaati bulunan kimsenin davayı taklipten I 
evvel talebi sıebkede-rse iptal olunur. 

Umumî intizamı veya muamelei usuliyenln istih-
daf ettiği maksadı temin mülahazaısiyfo vazolunan 
ahkâm esaslı merasimden addolunur. 

Esaslı olmayan merasime riayet edilmezse bu 
bapta menfaati olan kimsenin davayı takipten ev
vel talebi ısebkederse tashih veya ikmal olunur. 

Altıncı Fasıl 

Islah 
Seksen Üçüncü Madde — İki taraftan her biri 

usule müteallik olarak yaptığı muameleyi tamamen 
veya kısmen ıslah edebilir. Ayni davada her taraf 
ancak bir kene ıslah hakkını kullanabilir. 

Seksen Dördüncü Ma,dde — Islah, tahkikata ta
bi olan davalarda tahkikat bitinceye kadar ve tabi 
olmıyanlar da muhakemenin hitamına kadar yapıla
bilir. 

Seksen Beşinci Madde — Islah, muayyen celse
de diğer taraf hazır olduğu halde yapılabileceği gibi 

- 19 

evvel emirde o tarafa tebliğ edilmek şartiyle arzuhal 
ile de yapılabilir, 

Seksen Altıncı Madde — Islah eden taraf bu ta
rihe kadar olan dava marifetiyle diğer taraf için tak
dir olunacak zarar ve ziyanı davada mahkûm olmuş 
gibi derhal mahkeme veznesine vermeğe mecburdur. 
Aksi halde ıslah yapılmamış addolunur. 

İleride zarar ve ziyanın fazla veya noksanlığı sa
bit olursa fazlayı tazmin ve noksanı istirdat eder. 

Seksen Yedinci Madde — Islah , bunu yapan ta
rafın teşmil edeceği noktadan itibaren usule müte
allik bilcümle muamelelerin yapılmamış addolunma
sını müstelzimdir. Ancak hâkim huzurunda, sıebke-
den İsrarlarla bir mahallin fcaşjif ve muayenesi üze
rine tespit olunan hali mübeyyin her nevi zabıt va
rakalarının ve ehli hibre raporlarının münderecatı 
veşehitlerin şahadetleri mahfuzdur. Şu kadar ki ıs
lahtan sonra cereyan edecek tahkikat neticesinde te-
beyyün edecek hal, mezkûr reylerin nazara alınma
sını icap etmezse bunlara da olmamış nazariyle ba
kılır. Müddei ıslah suretiyle müdideabiıhi tezyit ede
mez. 

Seksen Sekizindi Madde — Islah eden taraf da
vasını kamilen ıslah ettiği ve bunun tebliği tarihin
den (itibaren üç gün zarfımda, yeni bir dava ikame ey-
lemediği halde davası iptal olunur. 

Seksen Dokuzuncu Madde — Davasını tamamen 
ıslah eden müddei iptal tarihinden itibaren üç ay 
zarfında, yeniden dava ikame eylemezse davasından 
feragat etmiş addolunur. 

Doksanıncı Madde — Islah hakkının, mücerret 
hasmı izaç ve davayı sürüncemede bırakmak gibi 
fena bir maksatla, kullandığı karinei haliye ile anla
şılırsa hâkim ıslah talebinde bulunan kimseyi diğer 
tarafın bilumum zarar ve ziyanını tazmin ile mah
kûm ettikten başka • yüz liraya kadar cezayı nakdiye 
de mahkûm edebilir. 

Yedinci Fasıl 

Feragat ve Kabul 

Doksan Birinci Madde — Feragat iki taraftan 
birinin neticeii talebinden vazgeçmesidir. 

Doksan İkinci Maidde — Kabul, iki taraftan bi
rinin diğerinin netİcei talebine muvafakat etmesidir. 

Doksan Üçüncü Madde —Feragat ve kabul, iki 
tarafın hazır İse mahkeme huzurunda şifahen ve 
değilse bir sureti diğer tarafa, tebliğ edilecek istida 

• ile tahriren yapılır. 
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Doksan Dördüncü Madde — Feragat veya kabul 
eden taraf mahkûm olmuş gibi masarifi muhakeme
yi tediyeye meclburdür. 

$u kadar k'i, müdideialeyh hal ve vaziyeti ile 'aley
hine dava ikamesine sebebiyet vermiş ve lilk muha
keme celsesinde de müddeinin 'iddiasını kabul et
miş ise masarifi muhakeme ile ilzam olunamaz. 

Feragar veya kabul nıetiic'di talebin yalnız bir kıs
mı hakkında ise masarifii muhakeme buna göre ta
yin olunur. ~ 

Doksan 'Beşinci Madde — Feragat ve kabul, ka-
tî bir hükmün hukukî neticelerim hasıl eder. 

Biibeyyine hükme raptı kanunen mecburî olan 
hallerde müddeialeyh müddeinlin neticei talebimi ka
bul ederse müddeialeyhin davada devam huzuru 
mecburî değildir ve bu kabul bundan başka hukukî 
bir netice husulle getirmez. 

Sdtoizinci Fasıl1 

Teminat 

Doksan Altıncı Madde — Bir davada verilecek 
teminat mahkemenin takdir edeceği nakit veya mah
kemece kabul olunacak senim ve tahvil veya gayri 
menkul rehin veyahut mutaber bir banka kefaleti 
veya kâtibi adiden musaddak senetle kefil1 iraesü su
retiyle yapılır.- İki taraf teminatın nevi ve sekilimi mu
kavelenamelerimde tasrih etmişlerse teminat ona gö
re tayin olunur. Kanunun başka, şekilde teminat gös-
terilmeısıine müsaade ettiği haller bundan müstesna
dır. 

Doksan Yedinci Madde — Türkiye'de kanunu 
medenî mudi bince ikametgâhı olmayan müddeıi ve
ya davaya müdahale eden kimse diğer tarafın muh
temel zarar ve ziyaniyle masarifi muhakemesine mu
kabil 96 ncı madde mucibince teminat göstermeğe 
mecburdur. 

İşbu kaide tahkikat ve muhakeme esnasında, ika
metgâhım ecneibi memlekete nakledenler hakkında 
da caridir. Muahede hükümleri mahfuzdur. 

Doksan Sekizinci Madde — Teminat talebi da
vanın ikamesini müteakip ve esasa girişilmıezdem ev
vel veya Türkiye haricinde mukim olan kimse da
vaya dahil olur olmaz dermeyan edilmek lâzımdır., 

Davanın diyeti esnasında İkametgâhını ecnebi 
memlekete nakledenler hakkında teminat talebi oa-
Ikil keyfiyetinin diğer tarafa bildirilmesini müteakip 
vakit olmak iktiza eder. Aksi1 halde her iki surette 
teminat talebi nakil keyfiyetinin diğer tarafa bildi-
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i rilmesini müteakip vaki olmak iktiza eder. Aksi hal-
J de her iki surette teminat talebi hakkı sakıt olur. 
I Doksan Dokuzuncu Madde — Hâkim tarafın-
I dan tayin olunan müddet içlinde teminat verilmezse 
I muhakemede hazır bulunulmamış addolunur. 
I Yüzüncü Majdde — Teminatın kâfi veya mute-
I ber olup olmadığı hakkındaki ihtilâflar davayı tah-
I kik eden hâkim tarafından hallolunur. 

I Dokuzuncu Fasıl 

I İhtiyati Tedbirler 

Yüz Birindi Madde — Hâkim iki taraftan birinin 
I talebiyle davanın ikamesinden evvel veya sonra aşa-
I gıda gösterilen hal ve şekillerde İhtiyatî tedbirler iit-
I tihazına ka;rar verebilir : 
I ,İ. Menkul ve gayrimenkul malların ayni müna-

zaalı liisie bunun haciz veya yedi adle tevdiine, 
I 2. Münazaalı şeyin muhafazası için lâzım ge-
I len her türlü tedbirlerin ittihazına, -

I 3. Kanunu Medenî ile muayyen hallerde nafa-
I Oca alınmasına, 
I 4. Ayrılık veya boşajnma davası üzerine Kanu-
I nu Medenî mucibince icap eden muvakkat tedbirle-
I rin ittihazına, 
I Yüz İkinci Madde — Muaccel olan alacağın mu-
I kabilinde rehin olmaz veya bulunan rehin akacağın 
I mecmuunu tediyeye kâfi görülmezse borçlunun ala-
I caklarımn kendi veya üçüncü şahıs nezdinde bulu-
I nan menkul ve gayrimenkul mallarının aşağıda, gös-
I terilen hallerde ihtiyaten haczime karar verilebilir. 

I 1. iBorçİunuını muayyen üfcame'tgâıhı ollmlaıması, 
I 2. Taalhhüd'aitiindan Ikuriultaalk liiçiin Ibolrçtulnüm 
I mailarünıı gıMlemıösi veya kaçımılimiaisıı veya feaçmıaisı' 
I veyai fcaiçtmaiyiai Ihaizrfaınmıası, . 

3. 'MıalhûydiJi iltifoiairiylle derihafl veirilrnösi icap eden 
I bilir borç İla Ihoırçiliu bufanialn Iklirniseiniın gelip' igıeçıiöi 
[ veya paaar ve pıana'yıdlairda muıalmefe yapıafn ktaıse-
I landon oiîrhıalsı, 
I ' 4. Böa-ÇLİüLiun Türkiye'de ikiamıeıtlgâhı buffiunimıa-. 
I ması. 
I İşbu IhaiYürdıen birindi"• ve İkindisine müstetnliden 
I vaideısıi geÖmerniiş tedaini aliatatkitıan dolayı' da haczi !üh-
I İhtiyati talep olunabilir ve birinci "'hal'e müsteniden 
I vaaoluiniam halezi üıhtJiyaiti de borç, borçluya karşı müac-
I ceiyelt ıkesbelder. -
I Yüz Üçüncü Mialdde — 101 ve 102 nci madde -
I Deride gos'teıriilfanı halfanda ' baişka tdhirinide ıteMike 
J 'oDam veya rnühi'ta b&r zartam olacağı' ainfaşıilıah: hall-
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iaridö itJöhıMtee Veya aalflain defi üıçüin ihâiklim üeap ©dem 
ühltti'yiaJtii itadlbiırfileırüıa dciriaisıııua kaıraır veırielbiİr. 

Y ü z D ö r d ü n c ü (Mıaldidie — D a v a likataeslikıdeın ev
vel ıhaczi ihıiyaitıi kaimin nıaihkielmie tarafımdan verilir. 

{Haczi iilhliDyıaitıİden ırılaaidla . itıafep otolara İlhtliıyalti 
itedbürteûn em aız imıalsırtaifılla ve em çalbük ınlarıede İfası 
aniirrikıüa fes üşibu ItıedbıJrileırie o. ımaihall ımialhkeirnieisli Ha-
•naif ıinıdian 'dıaihıi, Ikjaınaıri vıeırtffielbüki 

iDalvla - ıilkıâımi3sıimidtcıa ısonına ibLiîluimuim" İıbtSyaiti itied-
fbirlerii ifcalhlkÛfcaitıa ımamıur hiâlküim tiaırialfiiııldam kaırar ve-
.nlllüır; 'Şu Ikıaldaır k i mâkliim HlhMyaıtii ydbirlim diğer iblir 
ımıaihiafilcta Idaihia aiz mıaisıralflıa ve idaiba çaibuık lifialsıoı 
toalbl Igöırür flse 'bo tasıustıa k a r a r ver i lmek üzere >o 
mıaSbai MkıLmiinli mıaijp ifcayüm e d e b i l r . . 

•Yüz iBeişiödi İMialdlde —- HâlMmıddn iiııtliyafcli tdd-
ibkte- klanlar v'eırliiümielsıi aırzuihıall -lile ıtaliap (oŞuınıuır. (Burnum 
üzariiınle idietrlhiail ve nıüisitiaıcieto iki Uatnaif dlarveit edilip 
geteeler 'bile lilkfea ©dan k a r a r verilir . . " • . 

ıMüısitabdİ veya müdddiınfrn muifcükumu. darihal ımı-
(hlalfialza zıaırluırti dliain M l e r d e tor lilklı Itairajf dave t ddils-
(mıeikisiiiziiın! dlaihli lihitâyiaitii tteidıMtre Iklainar ver ldbl i i r . 

• Y ü z Aİtiinen Madde" — ıîıh%a(ti itödblk" kıariarıı, iiöa-
ibı b'aliinldle ikuıvvdi talüseİaihla iısltüsihaibiylie dcırtai daliıre-
ısıims ıtaiübûk loiiulniuırv Şu Ikialdar k i hacz i lihltü'yatiidlen 
ımıaiaidia itfâdbûıSleriiln tolüblilkiiı mıalhlkleımle 'başkâtibimi© Veiya 
lkâi%larliınjdetn ibiklime idle -tövıdli ö t o a l b i l k . 

Kıartattiıın surdîii ıattâ!kiaıdiaırHiaına fficrıa- ıdslnialsıında v e ibu-
temıaizSaırısla rnültieialkiban t 'dbİğ ıolüınııur.< 

Y ü z Yödliıneü İMialdlde — Gıyalbem vetriîlmiş olam 
üibtiiıyiaitliı Itedibir Ikaırairfflarıınia IMıraiz caizdir . îşjbu İıtikıaız. 
• lüanainma tdMriiırıle kaıraır varilmıedÜkç© iicraınım! Stdhiriiınlir 
mıüslfcaMlm ıdlegjillidlir. 

Y ü z 'Sejüizüttiicıı iMıaldkJe — lıtiiriaz arzulıial i le yalpı-
lllıır ve evratla sübultıilydsıi (de larzulhaîlb rapMüınur . 

İİhitiyiali Jedbik Ikaırıarııınıa liltiiırazdam evvel , d a v a ika-
mıe teidllmıîş ii'sa üliriaız larzulhailli ItalhlklilkıaJt ıhâ'k&miilnie ıvie-
'üJiii\ 104 ınlcü mıaidld'önlm isioin fılkriaisı hüiklmü mıabfuz-
'dluır. İ'tiınaz lyıulkıupnidla ihâlküta lilkii tiaıralfı dlaıvleft ve ıber 
ibjiırûnÜi lilsitüımıa elîltLİfctieini ısoınıria ik'airianMi taidil ıve'yia teb-' 
dCll veyıa reffedıelbılicr. ıŞo todlaır iki lifkii taırialfıtıaın Ibiirıi. ve-

' ıyıa lilkiiısli1 ıgeSlmiözlllarse övrialk ülzeırüıie tieltlklikıait lionalsıylla 
IkaıriaK viöriiilüır. 

Y ü z Doikıızıunıau Mıadde —• liht&yialti' tedlbür fcairıarı 
daVa iilbaımiösiilııldbın eivviel Meirlimiiş ise ıtiâîtîbiik edllmliiş 
ıcisıuın; loümiaisma ikiaıriaırııni • ıvedMiğii ftaırjiihlteinı litlilbaırbıı. om 

. gün zarifsmldla eisials hıaikkıınıdıa dlalvıa .Ülkaimieisi i'azıımıdır. 
ıBiuı müiddötltıe mıüddeli dalvıalsilnı iilkıaimie e^ylsdli-ğiiınl rnüis-
ıbût ©vırialkıii, İkiaınarı tiaıtıbOk edan nıiemıurıa ibrazla1 dbısya-
jya vaz'ii ve lkla!ytdieittlk'eine& ımıulkıalblilındle dillmüba'ber al-

mıaya mietibuîrdü'r. Akısii !tıa!k!dWe fflbtiıyialti t&âHk foilr 
ıgülma 'mıariaisiJmıe ihıaiöeıt olmıaBösızua kicedüliğUtodıeını Ikıaflı-
klaır ve tikıtılaalsiinıa ıgöre vaızotaniaın ıtddbik&n fıiıilemı' Iklaıl'-
diiî îlîlmaisn ıiih'SJyıaitlii' itieidbM 'tiaftibıilk eidleın ıdlalire Veyıa mıe-
imıuiiidan ıtiailielp 'oil!uın)a!bi(ililr!. 

Y ü z Onuıııcu Mıadıde —• îlb%!a!ti ıtîddblitr Ikıasriaıriıını 
•tialSep leldan ifcaırialf 'bulnıd'an dolayı ıdıiiğer Haınalfıın. ve üçüın-
c ü işıalbsunı idüçıaır olması rnıulbltıemıel1 zaırıar ve ziiyıanillaıriiı-' 
ima iraulkıalbil .tıelmıltnıat taasıiöla mıedbuırdıur. îcalbı tııaflle 
/göîie Ihâkıiım üişibu mıödbuırliıyetli .ıtetfieıdlelbliir ve lilhltüiyaltıi 
ıfedlbüır Ikarialri'iM ıtallep ddien diavldt veyıa imıüzalbeırieıtii 
ladrıDyeiye imali Ikıilmse 'ise itemünıait inaeısli Blazain ;gıdlimiez. 

Y ü z Om iBJrincıi İMialdlde — Aİeylhüıne liihti'ylaîti ıblitr 
ıtddbire ıkiainaır vetnJllmiiş ©ilan: itaırialf ıteımiittiialt g'ösitıerliirisie 
ılciaip Ve vaziyete ıgöıre b u 'Cedbiır tebdil vieiyia rteıfiollıuınıa-
'blecısğÜ ıgütbü vaz&yeıt v e ışianaitliın tebeiddülü ısalböt 'oîiur-
'Saı lihtıiyialtıi Itedbkiiln! ıtömûnialtisaz itıadiiffl veyıa atelfli. d e oaiz-
d i î r . ~ . "• 

Y ü z O n İklimdi 'Madde — E s a s hıalk'fcımlda smıahlk©-
Tma Üıalnaifısnldlaln verlii'dn klaıriarjın töfihliitn (vleyıa -itıelbiğ 
loliummaisımr mıüüaa'fâp ffiüiiyaiten 'itana kıEiıınmuş oılıaın ted-
biir^mıüritdf'i oiliuır. Şu Ikıaıdlair İki ımialhkiemıe hüikimüin1 !ic-
ınaisnın'i ıtlemliın ilçön. liışıbu ftiödlbiıriin ta'yiın eldeceği müdıddt 
zarf ıınida dldvıaimııınia iklaıraır vardbiiir. , 

Y ü z Om Ü ç ü n c ü Mıaidda — Ih'tÜyıaitü- tedbiidm fflt-
'tiiıhazınia ımüiCeıaŞllIitk evırıalk, d a v a idsais dtoisyaısıvlia iblir-

- feşltıiıriifc.. ' 

Otaıu'nöu Fıaıslı 

iMıuialmıeleleırtlm Ş a k i 

ıBMiöclii (Kııisıto • 

(Daiveitıilyieleır v e Telbilgait 

Y ü z On,Diöuidümdü. ıMiadde —. Dıal^dtüyelerı . v e 
rrüalhlkelmie vaisıltasuylla 'tıdblıiğ 'olunacak Ibluimıuim 'evrak, 
ıbM dosyıalsıınia Ik'o'nımıalk ve ıdliğerü ıtdblğ iddlİfllecdk klimı-
sıdlıane veırıiillmleik üzarie Hüzuımıu Iklaıdair müslhıalaırdlaın m ü -
ıiıdklfeep 'oâlmalk lazımdıir.: 

HTdblliğ loilluinlmialk üzere mıalhlketnıe Ikaıllelmıiine verile
cek; ©Vrialkııın İhlar ımüslhıasaınida ve r i ld iğ i ifcarıiıh yaızılinr Ve 
taiîep vulkuıutoidıa malkbuz varîiillmıelk liaızımdıır.' 

Y ü z Om IBeşiiintcli IMadd© — D^veiürye . - iaşağıkiaiki 
kiuiyıudiu! üihitıilva eder , 

L İk i talriAn ve tm^ümiasislilerliıniiln iısitaı ve şöihrdt 
ve sıâinlalt ve ikaimieltlgâh ıvaya mıesikiemliedıyılle saftır ervsafı' 
fmümeyyizeleırM', 

2. 'Sarih ve muh ta sa r bir suret te tebliğin mev
zuunu , 
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3. Mahkemece celp olunan şahsın hangi mahke
me veya dairede hangi gün ve saatte hazır bulun
ması lâzım geldiğini ve bu mahkeme veya dairenin 
bulunduğu mahalli, 

4. Mahkeme mühür ünü ve başkâtibin imzasını. 
Yüz On Altıncı Madde — Tebliğ edilecek evrakın 

her nüshasında müddei veya vekilin imzası bulun
mak lâzımdır. 

Yüz On Yedinci Madde — Mahkemenin dairei 
kazası haricinde ikamet eden müddeti ve müddeialeyh 
mahkemenin dairei kazası dahilinde bir ikametgâh 
tayin etmeye mecburdur. 

İkametgâh tayin edilmemiş ise diğer taraf tebligat 
icrası için ikametgâh tayin etmesini hâkimden talep 
edebilir, 

Yüz On Sekizinci Madde — Tebliğ; mahkeme 
başkâtibinin tayin edeceği mübaşir vasıtasiyle yapılır. 

Yüz On Dokuzuncu Madde — Vekil vasıtasiyle 
cereyan eden mahkemelerde, vekillerin makbuz mu
kabilinde yekdiğerine icra edecekleri tebligat mute
berdir. 

Yüz Yirminci Madde — Dava ikame ve müda
faasına ehil olmayanlar hakkındaki tebliğ kanunî mü
messillerine yapılır. Hükmî şahıslara yapılacak tebliğ 
bunların reis veya müdürlerine veyahut kanunî mü
messillerine yapılır. Hükmî şahısların müteaddit mü
messil veya müdürü var ise tebliğin bunlardan birine 
yapılması kâfidir. 

Yüz Yirmi Birinci Madde — Bir ticarethanenin 
umur ve muamelâtında tahaddüs eden davaya müte
allik tebliğ o ticarethane namına işleri tedvir edenlere 
yapılabilir. 

Yüz Yirmi İkinci Madde — Berrî ve bahrî ve ha
vaî efradı askeriye ve küçük zabitana tebligat kıta 
kumandanı veya müessese amiri gibi en yakına yapı
lır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak kimse yedine 
vermediği takdirde mafevk tazminat ile mahkûm olur. 

Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Zatına veya ika
metgâhına usulü dairesinde tebliğ icra edilmiş olan 
kimse ikametgâhını değiştirirse yeni ikametgâhını der
hal bildirmeye ve ikametgâhını başka bir şehre nak
letmiş ise mahkemenin dairei kazası dahilinde bir 
ikametgâh göstermeye mecburdur. 

Mübaşir tebliğin icrası esnasında mübellâğunileyhi 
ikametgâhını değiştirdiğini anlarsa tebliği yeni ika
metgâhında yapar. Şu kadar ki ikametgâhını diğer bir 
şehre nakleden mübellâğunileyh mahkemenin bulun
duğu mahalde ikametgâh tayin etmemiş ve yeni ika
metgâhı meçhul bulunmuş ise mübaşir tebliğ oluna

cak evrakın bir nüshasının evvelki ikametgâhının bu
lunduğu mahalle muhtarına verir ve diğerini de mah
keme divanhanesine yapıştırır. Bu surette bundan son
raki tebliğ divanhaneye talik suretiyle yapılır. 

Mübellâğunileyhin başka şehirdeki ikametgâhı ma
lum ise evrakın bir nüshası namına taahhütlü olarak 
postaya verilir ve evrakın divanhaneye yapıştırıldığı ve 
postaya verildiği tarihler dosyasına yazılır. Bu tarihle
rin hangisi muahhar işe o tarihte tebliğ yapılmış ad
dolunur. 

Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Vekil vasıtasiy
le cereyan eden dâvalarda tebliğ behemahal vekile 
yapılır. 

Yüz Yirmi Beşinci Madde — Kendisine tebliğ 
icra edilecek şahsın hüviyeti mübaşirca malum ise her 
nerede bulunursa tebliğ zatına yapılır. 

Yüz Yirmi Altıncı Madde — Kendisine tebliğ 
yapılacak şahıs ikametgâh veya meskeninde bulunmaz
sa tebliğ kendisiyle birlikte sakin ailesi efradından 
veya hizmetçilerinden yetişmiş olan birine yapılır. 

Bu eşhastan biri bulunmadığı takdirde o hanede 
ikamet eden mucir gibi kimselere ve tebliğ olunacak 
şâhıs otel ve hastane gibi bir evde ise o daireyi idare 
eden kimseye kabul etmeleri şartiyle tebliğ edilir. 

Kendisine tebliğ yapılacak şahsın muvakkaten baş
ka bir mahalle gittiği ikametgâhında bulunanlar ta
rafından beyan olunur ve işbu ifadenin sıhhati anlaşı
lırsa keyfiyet mübaşir tarafından tebliğ olunacak ev
rak zirine imzası tahtında yazılarak mahkeme kale
mine verilir. Bunun üzerine münasip bir mehil tayin 
olunarak tebliğ yukardaki kaidelere tevfikan ayni ikâ-
metgâhda bulunanalara yapılır. 

Yüz Yirmi Yedinci Madde — Tebliğ müstemirren 
bir mahalli muayyende sanatini icra edenlerin zatına 
yapılmazsa mübellâğunileyhin o mahaldeki daimi müs
tahdemlerinden birisine yapılabilir. Avukatlara yazı
hanelerinde tesadüf olunmaz ise o mahalde bulunan 
kâtip veya hizmetkârlarına tebliğ yapılabilir. 

Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Hükmi şahıslar na
mına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler muayyen 
saatlerinde merkez muamelelerinde bulunmadıkları ve
ya evrakı bizzat kabul etmiyecek bir halde oldukları 
takdirde tebliğ, evrakın orada hazır bulunduğu di
ğer bir memur veya müstahdeme bırakılması suretiy
le yapılır. 

Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — 126, 127, 128 nci 
maddelerde mübellâğun ileyh namına tebliğ icrası caiz 
olan kimselerin o davada hasım olarak alâkaları var
sa mübellâğunileyh namına kendilerine tebliğ icra 
edilmez. 

— 22 — 
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Yüz Otuzuncu Madde — Bir kimse bir işte bir
den ziyade şahısların mümessili ise tebliğ olunacak 
evrakın yalnız bi r -nüshası verilir. Şu kadar ki; yal
nız evrakı tebliğ için tevkil olunan kimseye temsil 
ettiği şahısların adedi kadar nüsha verilmek lâzım
dır. 

Yüz Otuz Birinci Madde — Tebliğden imtina ha
linde tebliğ olunacak evrakı mebellâğunileybin önüne 
mübaşir tarafından bırakılır ve keyfiyeti imtina teb
liğ mazbatasına yazılır ve ziri o mahallede ikâmetgâhı 
maruf bir şahsa da imza ettirilir. 

iİkaimidügâıhta !tdblğ tana ödlbodk Ikiiırrise hufantaia-
ıdığı Itıalkdıiırdle miüjbalşlür Itdbf ğ otaniaıaalk esvnalkı mialhaH-
tenlilnı muh ta r veya heyetli lühtıüyariye laaasınidıan 'birlime 
Ivdriiır ıveya ipioiliıs, 'kolmüısıeır iveiyia mıu&ivlMtnd (vöyia jiaaı-
ıdıarımia maıikiez kumialnldiaınlliığıinia bırakır 'Ve lelvnalkıım 
tanlardan haıügilslkıie foMafcidığını atnübeyyiiını w bma-
Ifciaın Ikiımsönlm. laldrösiinii (muhtevi 'Varakayı likamıeitgâhı 
kapısına yapuşitırır ve tmJübelağuhleyha keyfiiydtiı 
öhbair 'oülunımialsıınıı en yakın Ikiomışıusuinla Ibldıiınir. 

iKJanldliisiılnıe' 'tdbliğ -yapıİaicıaik tklitmfe© ffimaaisınn ytaizas-
öalk, fealdlalr yialzı bllmiez iilsie köm'şularidıaîn b i r IklişSi hu
zurlumda soıl dliınlkı. baş ıparmiağı Ibasitırıilkrıiak isuıreitliylb 
ıt'dbiğ edıiliiir. * 

Tdbliğ liiorlaisı ikabi 'ofaaldığı (hallide imüteşiitr 'Vufcuıu 
telli mübeyyiıı i'biır zabıt ıvaraikıasıyfa fceyfıiyetli rniah-
kieimo relisi Jnıa aırz eidler /ve' artdüs. töebiğ ımıuatmelllesiitnıiin ic
rası sııriasıiinıda hazır bu lunmak üzere mülbaşlirıe • Mrlitafi 
ıteffirlik vie Ibıuintu «Ha. zabit ^aın^klals'inja ülşıainöt ©yiter, 

Y ü z Obuız. tancıi M'addle — 'Mlülbıafşjir toeyfdydtii 
tebliği mübayyikı 'bir tebliğ mıazbiaitalsı yapar. 

itşbu taiazlbaltia : ' 
İl. Tdblğiiın herhangi zannan vie Mahallide yıapi-

ıdığıinlı, 
• 2 , Töbliğ (isltöyanı . ftartalfın iiısUm 've hüviiyetiiyfle 

malhlkömiönliln lis'mıM, 
>3. T d b l ğ 'öfflunıaciak şahsın fişlim 'Vb hüvliybitiinli, 
4 . Tdbjiğiiln Ikiilme yapıldığın*, 
5. ılfaaJmıettjgâJhttîa •kiiSmlse 'huHuınmiaıdığı 'veya 'teb-

Miden totiınia 'olunduğu Itafcıdliirida 'bu hususa müteallik 
myamblahin yapıldığına, 

6. Tebliğ 'olusniaoalk levrak iküme iVörlilrdiiş: ii'sı© onıum-
flöa m'übaşljriiın İmzalarını mıuıhtevii oilkrıaikiır. -

Yüz Otuz Üçüncü (Maddide- — Tdbliğ ımfa^bafcası 
tebliğ iödliüla'cidk evrakın (aslınla veya tanla urtaipttediüiöoelk 
ıdiğar ibiır ıvanakayla yazılır 've 'buinıun 'bir sureti îmü-
Ibıa'lâgpnli'îdyhe bınalkılaın nüshaya yıaizıihıp mülbaşlir ta 
raf ından tasdik edıliır. 

Yüz ÖDu'z Bönıdüncü 'Mıadde — iFoisltıa liıdaıreslihk 
teibfıgalt lianasınıa ıtaivalsisıuity kalbul dittiği ımialhiaillier liçiin 
'tebliğ ibu !vasitıa İle İde yapılabiıliır.. İBü 'vais-ıita ile Itdb-
liğ loılluıni&ıaaik evrakın. giönıdeıriilMiiği mfalhiaü ve iadrias >ve 
veruîan pöstıahanie üs'rnliiyie '; veriıdliği tıarlih dosyasıma 
lişianeit lOİuınıor. 
• Y ü z Otuız Biâşlndi Mıadide. — Positıaiya veirliten zarfa 
mür'sıdlünteyhiın ısiarüh adresli rvte ıgoradıenea mahkıelmie-
ıniiini lislmii (Ve dîoıs'ya riutaalriası yaızıhr vle Zarif rieişlmii mü-
Ihiüklle ikapaitiıır. Zarifim ıp'oıstiahiaööye iveırliMğinıi mı'üs-
Ibliıt 've' pıo'slîıa ımeımuırıuniuın-lim'zaısiylıa poisitıah'anlenliın nes-
m!i rnıühürünü Ihaivi lailuniacalk üıknlühalbeır 'döisıyasunida 

' islalklllanır. 
Yüz IOİÜUZ Ailitıınoı 'Mıadide —* 'Pdsita IMÜVÖZZİİ 'tebliğ 

halklkiiınidıalkÜ" 'alhkârnia tevfıiteanı mıelk'tobu müraelüinıiteyhe 
'tebliğ 'Ve Ibln ida telblliğ ımiazbatıası itianiziiim' ödler, İişbu 
mıa'zibaita pıasltaihıatnia -tanafıinıdlaın dierhal lalüt' ^olduığui 

•'mla'hJfcdmsye ıganldleriiıİr. -
Y ü z Otuz - Yâdıiınlclii İMıadde — MıaMcdmienliıni !bü-

ıluıdduğu iklaıza Iharlidin'da yapılaüaik 'üdbSliğ o mıahıal 
imialhlkiamiasıi vta)â!iitey>îa da yaptırılalbilir. 

Y ü z Otuz iSdklizümdi Mıaldde — Eanıdbi mıeimleklei-
'tiinldta itdbiğ, ıo meımlîdkeltliın sıailaiMydötiar ırüaikıaımıi; vıeya 
100a Türlkit'ye şdhbanıderi 'Veyahut ısıiyıasl ımemıuru >va-
ıssitiaisııyla yaipıüıır. 

Yüz Otuz Ddklüzuinou IMıâ didle —. Eönlehi 'bliır raetm-
fflelkiöfita resimli Ibir, -valzlüfe Jile bütanları T ü r k ım'emuırHa-
mıınıa ıtdbıliğ Hiariildi'ya 'Vdfcâlatü vtaısııitıais'iylla yapiır. . ... . 

Y ü z IRırlkınlcı ıMıaidldie — İsitıiiniaibıe sürietiiyle yapıüan 
ıtdblğ, ilsUiınıaıbe'iadilmlilş' mıean'ur Itanafeinldaın ftasıdıilk lolüm)-
tmialk lazırridiır. " 

Yüz KJırlk İBiklincıi Madde — tklalmieıtgâlhı ive ımıeis-
jkenli mıs^hut 'oHanlaıria ıtdbliğ. li'lanıem yapAr . 

Eünıdbi mietmldk'dtlte .uisıufllü ıdialiıtieısliınde itdblğ librası 
ımümfcün göır.üllimiedüği 'tıalkdliınde tebffliğ .İlan ısondtfylie 
yapiialbiir. ' • 

IBu. hailde Mahkeme Ibalşk'âtibi Ifcdbiğ loluınıacak' 
'evralk suıriatlertiinii öanıdbli mıerridkidtlte ibullunıaın Ikliimıse-
ınliın 'mlail'umı (olaın ladresline (ayrıçta itaalhhüâü ımıdkttopfa 
ıgönldariir ve laltonıaciaik poısita liilîmühalbıerliınli. ıdoısyas:iinia 
ikloyar. . 

Y ü z KJirk İlkliınöi Mıaldde — illjalo isıurtdtıiiyle 'tdbliğ, 
mıalhlk'arnıe rdiısli ivöya' ıtahkıilkalt tveya isıullh hâlkliımiiıniiın 
•eslbalbı- mıucii'be Ibeyanıı'yla ıveırıeoep! Ikariar üzertitnıe. lalşıağı-

. i'dalkii şenalit idatesllinlde fora offluınıuir. 
1. .Tdbliğ 'Oluımâ cialk iövraOc: mıahlkieme Idllvalnhate-

isûn'a lüafllJk 'oiiunıuır,, 
2; Telbîiğ lalunaicialk ievri^kunı Ibullasiali mıuihtieivti'yalfcı 

mlalhlkjeımönlin ıda'iıreli Ikıazasınıda ınıeşroluinian blii£ vıeya 
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ftıütealdidli't -<vte tfemâ fiflainıaitı kabul1 ©den 'gazetelerden-
bMınıde İlan olunur, 

3. IBuinllIaırldiaın başka1 mlahkemiani'ın dalkieii kazası 
dialhüllJnıdie ıveya tarueliinıde idliğer leıvnalkı hıavıadliıstein bi-
Üiındle ide (lan yıaıpıülmıatsınlaı kiaınaır verildbliir. 

4, Gazete ınaşralöntmıayan ımialbaliande üanıalt ten-
ısii'ip olıumaiciak jgazdtdllendenı.'bliırfcdie ıneşınoluınıutr, 

5.> Tdblğ ıdjuınıaeıak kıiirnsıanlin muayyen iilklaimfet-
ıgâ'hn iviar 'İse liainım ibiır suındöi polsitiaya verilecek taah
hütlü İbik Dmıdkifiuipılıa litoalmidîlgâıh'iinıa ıdla göddeırüiır. 

Yüz Kaırk. Üçüncü M'aldde .— lüainıda Ski taıriaifın 
lislilm ve hüiviilyeli ve itdbfğ lolupaciak evrakın neden 
Ubartdt ıciduğu ve davanın' ımidvzuu. ve ilanın heıreıden 
Venillidiiğli ve Man idavdtıi. mıUüaızaımımın üsle mıarelde ve jnie-
işin, hıanlgii 'gün ive ısıalaltltie hazır Ibullluıriıaöağı yazıllrnıak 
(lazımıdır. 

Yüz IKıırk Döırdliinicü -iMiaıdıde — tıîalniön tödbliiğ, ga-
zetidledJn neşri töarilftinliin fendaısnnıda yapimış ald ve İM-, 
bar 'dlluınor, Rdis tanalfiındıaın toyum edilecek mıüddeit 
IOÜ ıgüinıdani ıaız ive 'beş ayıdan çok olllalmıa'z'. Muihıaındbıe. 
zaimıaoiinida, kısimlr ıveya ımıevzıiıi veya omıulmıi sidfıarber-
ıllk haffinıde 'Ve Iblulmıulm imaifldvırıaffiaiîida icabaltınıa glöne 
ıdaha ziyada müddet vierilmiefsi caiizdliır, 

Yüz Kırık Beşinci Madde — îşbu kanuna muha
lif olarak icra kılınmış olan tebliğ mübeliâguniley-
hin muttali olduğunu beyan ettiği tarihten itibaren 
muteber addolunur.; \ 

Yüz Kırk Altıncı Madde — Kanunun sureti rnah-
susasında tebliğine lüzum gösterilmediği neticei ta
lepler vesair evrak suretleri mahkeme kâtibi tara
fından hasmına verilir. 

Yüz Kırk Yedinci Madde — Evrakın mübaşire 
yenildiği tarihten itibaren nihayet üç gün zarfında 
tebiğ olunması ve müballâgunileyhin ikâmetgâhı 
meçhul ise evrakın yine bu müddet zarfında mah
keme kalemine iade edilmesi mecburidir. 

Yüz Kırk Sekizinci Madde — İkâmetgâhı meç
hul olanlar veya istinabe suretiyle tebliğ icrasına lü
zum görülenler hakkında ilânat icrası veya istinabe 
varakasının mahalline irsali hususunda talep vukuun
da evvelce tayin edilmiş olan mahkeme gününe inti
zar edilmeksizin karar verilir. 

İkinci Kısım 

Mahkeme Celseleri, Zabıtlar, Dosyalar. 

Mahkeme alenen yapıhr^ Alenen icrası âdâb ve 
ahlâkı umumiyeye mugayir olduğu muhakkak. olan 
hallerde, mahkeme esbabı mucibe beyaniyie muha
kemeyi hafiyen icra edebilir. 

Yüz Bilinci Madde — Mahkemenin idare ve za
bıta işleri nefse aiddir. 

Reis iki taraftan her birine icabına göre söz ve
rir ve söz söylemekten nıeneder ve mahkemenin in
tizamını bozan her şahsı mahkemeden çıkartır. 

iBir kimse mahkeme huzurunda münasip olmayan 
'kavil veya fiilde bulunursa derhal ralis tarafından 
mahkeme karariyle tevkifhaneye gönderilir ve yirmi 
dört saat zarfında isticvap olunarak 'bir haftaya ka
dar hafif hapis veya yirmi 'beş liraya kadar hafif ce
zayı nakdî İle mücazat olunmasına mahkemece ka
rar verilir. 

ıBu kimse derhal tutulamadığı takdirde yukarı
daki Ceza gıyabında hükmolunur. Ancak hu husus
taki ilâmın tebliği tarihinden itibaren on gün müru- -
runa kadar hapsolunmak üzere kendiliğinden gelirse 
defi davaya hakkı olur,. Münasip olmayan kavil ve
ya fiil daha ağır cezayı müstelzim ise derhal tutula
cak zabıt varakasiyle ait olduğu Ceza mahkemesine 
verilir.; I 

Yüz Elli 'Birinci Madde — Zabit kâtibi, hâkimin 
nezareti altında tahkikat, ve muhakematın cereya
nım zabıtnameye kaydeder. 

Zabıtname, mahkemenin ve hâkimlerin isimlerini, 
tahkikat Ve muhakematın cereyan ettiği mahalli, cel
senin açıldığı gün ve saati, iki tarafın ve vekillerinin 
isimlerini; cereyan eden muhakeme ve muamele ile 
iki tarafın ne gibi evrak ibraz ettiklerini, mahkeme
nin alenî icra kılındığını veya aleniyetin ref'ini icap 
eden esbabı, veya sulhu veya davaya kısmen veya 
tamamen nihayet Veren feragati, hulâsai iddia ve 
müdafatı, şuhut ve ehli hibrenin beyanatım, müna-
ziünfihin keşif ve muayenesi halinde rapor hulâsa
sını ve ittihaz olunan kararla sureti tefhimini ihtiva 
eder. 

Zabıtnamede raptedildiği ^ zikrolünan vesikalar 
mündericatı da zabıtname metni hükmündedir. , 

Hâkim tarafından mezuniyet verilmedikçe iki ta
raf Vekilleri ifadelerini zabıtnameye imlâ suretiyle 
yazdıramazlar. Reis, iki tarafın ifadeleri hulâsasını 
alenen söyliyerek zabıtnameye yazdırır. 

Zabıtnamenin, şahitlerin ve ehli hibrenin ifade
lerine ve iki tarafın ikrar ve sulh ve feragatına taal
luk eden (kısımları bunların huzurunda okunarak ken
dilerine imza ettirilir. 

Yüz Elli ikinci Madde — Muhakeme celsenin hi
tamından zabıtname muhakemede hazır bulunan hâ
kimlerle zabit kâtibi tarafından derhal imza olunur; 
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Yüz Elli Üçüncü Madde — Şifahî muhakemenin 
tarzı cereyanı ancak zabıtname ile ispat olunabilir. 

Yüz Elli Dördüncü Madde — Mahkeme haricin
de hâkim veya naip huzuriyle yapılacak bilumum 
muamelede zabıt kâtibinin hazır bulunması lâzımdır. 

Yüz EMİ Beşinci Madde — Zaptın tamamının ve
ya bir kısmının suretleri talep vukuunda iki tarafa 
verilir. îşbu suretlere muhakemenin mühürü vaz ve 
aslına mutabık olduğu Başkâtip tarafından imza olu
narak tasdik olunur. 

Yüz E l i Altıncı Madde — Mahkeme esasında ve
ya haricinde ibraz olunan evrak zabıt kâtibi tarafın
dan dosyasına konularak zabıtnameye işaret edilir. 
Dosyanın başka bir mahalle gönderilmesi icap eder
se evrakı ibraz edenler asılları yerine musaddak su
retlerinin gönderilmesini talebe s aîâhiyatlardırlar. 

Bu baptaki karar tahkikat hâkimi tarafından ve
rilir. Zabıt kâtibi, dosya muhteviyatını mübeyyin lis
teye ilâve veya istirdat olunan evrakı derhal kay
detmek mecburiyetindedir. 

Yüz EHİ Yedinci Madde — Zabıt kâtibi, hakimin 
nezareti ve emri altındadır. Her iki taraf veya vekil
leri dava dosyasını tetkik ve mütalaa edebilirler. 

Yüz Elli Sekizindi Madde — Zabıt Kâtibi Mu
hakemeden evvel ve icap ettiği halde muhakemenin 
hitamından sonra da dava dosyasını berayı tetkik 
mahkeme azalarına vermek ve vakit ve zamanında 
noksansız almak ile mükellef tir* 

On Birinci Fasıl 

Müddetler Ve Hali Sabıka îcra 

OBirinci Kısım 

Müddetler 

Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Müddetleri kanun 
veya hâkim tayin eder. Kanunda gösterilen müstes
na hallerden başka, hâkim kanunen tayin edilen 
müddetleri tezyit veya tenkis edemez. Kendinin tayin 
ettiği müddetleri iki tarafı dinledikten sonra menkul 
sdbeplere binaen tenkis veya tezyit edebilir. 

Yüz (Afflttaş'inıcı Madde — Müddeiİer iki tarafa 
ıtefhikn ve lazım isle uı&uîein tebliğ Itatnilhiiınıdlen; iltdbaırten 
başlar.; 

. Yüz lAİItimiış 'Bliıriisnlöi Mıadde — Müddet güm ofla
mak İtalyan- edilmiş ise ıtöflhliinı veya tlebİğ edldüği ıgün1 

Ihesiaiba k^talmiaz ve isoin ıgünü toaltü. saatinde biter.. 

— 25 

Müddet toıaifto Veyıa7 lay ollaırak itayiın fâdılmliş ilse 
'başıüaidlığı igiinie ısioın bıafıtıa veiya ıaydia (tekabül öden 
igüıniün Itatüll sıalaltiinıdie' biltıer. Müddet- ay maihliyeltiınıe doğ-
m ibaş/iayup idla IbÜifitüğa ayım aynı günü yoksa müddet 
(bu ıayıın ısonuındla bilter. ©u sıuıneitıle pazartesi ıgünü 
ıbaşllalmiîiş 'oillan tmüldddt fmünlkla'zi loiîlaclağı bıalftıanıin • pa
zartesi! günlünde ve ayım bitrliınıcli igüniü başlayanı imıüd-
dcit mıünlkalzü lotociağıp ayın blkiilnicli igününlde ve 31! 
kâınıuınıuı'dvveiîdlö (iikıi ay ımıüddat şubatın sı'ön günlünde 
i bö t e r . - . " ' ' • ' • • ; 

Yüz lÂltams İkinci Mıaddle — Talt!I güniiarli mıüd-
dısifce dalhiJMtr.' Şu kadar Ikii müddettin ıslan (günü füa-
t!]fe lîösiaıdüf edelnsie 'tatilin löntetsii ıgünü Ihiiitıaım tboıflluır.-

. Yüz Alitirmş Üçüncü Mıadde — Kanunun talyiiin 
•elliği ımüdıdlatSier katlidir, ©u müddeitlende • yapılması 
Sazına 'oülatai muiamıeüie- yapılmazsa o bak ışâkıit oiliuır. 
Hâkllim füaiyiiını ıdtitliğii ırnıüddeitiin ikıaltü olduğunla da' fca-
'naırf veıridbûiiiır, Aksli, ıtakdûrda" ıtaykı - olunan müddeti 
ıg^kimlüş oSan taraf yeniMınıi listeydbiiıllir. ©u tsıuretHe" vie-
îtfoadk ımıüdldi0t fcalîîidiir. ©k • dahıa Verleımıez. 

Yüz Ailltımıış Dördüncü (Madde — Kendisine müd-
deit vieırûHen kMseı in llkialmıeitlgâhı muamele yapacağı 
nıialhalden altı saat ve daha ''züyiade • uzakta liisie mıüd-

"döte beihieır A l saait ve küsuinu İçin ibfir ıglün zaımimıofiu-
rnıur. Zaimimiı lliazıım igellletnı müddet iaslbabı mıüoilbe gös
terilmek isuneltüyla ikt&zasuna ıgöıre itanlkliıs veya tezyit 
dlünlaJbÛllk, , 

' Yüz Altnıı'ş ©eşıllndi Mialdde — Kanıunun veya faâ-
klümiJn 'tayiJn -©ylgdiği miüddeltiiin başlatması tebliğe. ımıü-
itövialkkıılf sisla müddet, Itdbltiğ yaptııran taraf lalaybiinie.' 
dalhliı ItdMliğ tarikinden Mbaırten başiaır. Meğerki' tıla-
îfıinia kanuinlda »anaıhaıt'budunla. 

tkjjnicli Kasımı ' 

H a l ISâ bılkıa tıroa 
Yüz Alitimdş 'Aılltııücı Madde — ©u katnıuinıuin Veya 

îhâki'mılın ıtayiim leltitiiği kialtüı ımüdddtliın müruniyle -sükıut 
etımiış olîan Ihalkikıın ihlali: isiabıika Sırdan, aişiağıidıa beyan 
'öîüflan talffleiıldle Itiaülöp Ve Ihüfcmıöffluniür. 

Yüz Altoış Yedinüi Mıadde — SJâklılt olan hakikin 
ıhalii ısalbıikıa Siiroaımıa kanar viandbilmdk liiçiln : 

1; Muiayyenıi" mühlet 'zıaırfıtnıdiaı mıuialmieıİeiyİ yıap-
ımıaya mıeübuır 'offianı kiiimısıanliin veya vdkiiilikıliın, arzu ve1 

lühltiıyarıı Ibanicllınıde ıdlaınalk -muameleyi yapmı^klta iadiiz 
büluinıduğuınıun Itahaklkufc' idtanıeisi, 

2. İKanıulnii yolara müracaatın hükulkain iimlkân 
Ibûîlunttnıalsı 'iazımidıırv 

Yüz -•Alîlömıış iSakiMnCii Mıade — Hali sabıka 'iıroa 
ıtıaldbi ımıanilın -''zıeiv'aflliı ıtariibiindân iitibiaren on gün ztair-
fıırnda lüsuiîen darımayan lödiîmeıdikçe- miesmıu oiıamaz. • 
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Tahlkiiikat esmaisunida m ü r u r eitaııiş loliain mii'dıdleltille-
ırtiin «salsa raüıfcedia'iır ivffiöalhıi ıhülküıımdiön s'onrıa faali "sıa-
IbılkJaj.iiırcıaıı (talep 'oiluinlaimıalz.. 

Y ü z Aılltanuş D o k u z u n c u Maidde •— Halli-saJbılka 
ılıroa' îtaUdbi ımlesidlenin iesaisiin faıaUle Salllalhıi'ydtitıai" oîlato 
hâMlmle ıanz d t a u ı r . 'Büır ıh'ülfcüm .ihialkfcıinlda'JkıainııM yıoli-
lİlama ırnüraıcıaat ıhiaikkınım sâJM olmas ı üzartilnle ihiallü sıa-
ibılkıa 'irca italdbli, veıriJan faüklmü 'tdtlkilke sıallaihiiyieıtltıaitf 
'Ollainı ımalhlfceimfâyie iarz (otoınıuır. 

Y ü z Ydttaiiişljncii iMaidde — Maihfcemöi asiyle vö 
• su lh Ihâiktaıîeröıridan ıvulkıübulacak faıai sialbıöüa Iflüa ıta-
ilepıîarfi maıdlisidiar ıhalklfaımıdalkli usu le ve temiyiz tmıalhlkie-

.rniasüne ıdertaldyan öluınian Ihafllii salbıikıa Sınca Uaffidbii tem-
[ytlz ış'önaliltıiınie tevlfliikıan yapiı ı r ive !bu şjelkilde ıtıabMlk ve 
'hükimıpSiuinıuir. 

Y ü z Yöümülş .Şiirindi [Madde —• Oaİ i sialbıikıa liırcıa 
ıtallöbi (mıuihıalkeımleimın itelllilkûnlt !iöalp ıdtmıeız ive ihüktaün 
üarıasına dıa mııanii 'olıamiaz. Ş u tadar ikii Ibu ıtafelbi füett-
IklÜkie 'ısıalalbiyıeıfîtjaır mıaJhlkdmie ioaihıınıa' Igöne sfietmJioıiaJt vıe-
ırüilımidk j an t ı y l a mu'hialkeımanlin ffiafllilkümıe v e ihükimıün 
fbdhıiırüi iibrıa's'iinia tartarı' ıvendblliır. 110 mcu raalddenliin s o n 
Ifılkraisı h ü k m ü Iburıada ıda ciariıdÜir, 

Y ü z Ydtımüş ilkindi - l'Maidde — MialbJkelmie 'h'ali- sa
bıkla liıraaa dlaliın ıvenıdiği iklariairıda ituafnlgü •muıaimieîleınliın 
iketönfomlydkün laldldıedidıdligjlînJi Itaısııüh leyliler. 87 mdi mıad-
ıddde 'bilMMılen muıamdMiedin müifcüm ve tovvötlbrli 
ibakMiır. 

Y ü z Ydtmlitş Ü ç ü n c ü Mıadde — Malili ısıalbıfca fecıa 
'tsafebliınıiın ve h ü k ü m s ü z addolunan, muameleler in , muaıs-
naifı (iana Italdbüınde Ibulliuınıan itaırtalfita talhımiill (oÜJuinsuır1. 

, Y ü z Yetimi jş D ö r d ü n c ü Maidde — İBliır dıavada 'ay
nı 'ûaınajfiirt .'biniden ızii'yaıde halli sialbıikıa üırtta ı'tiaılidbÜ Ika-
'bull lofaniamiaz. 

• • ;Oın llklrndi F las i 

. majtlil 
Y ü z Yeltmiiş Şeş ind i Maidde —. H e r s âne ibAıımulm 

craahlkieimıellbi' 'telmmıuzum yıürtmıiisliımden leyffiülüın Ibeşiiinıe 
Ikaıdar ıtalfü 'dluınıuıf.. 

Y ü z Yetmliş Ailltoneıı İMıaldde — İbJiyaltii IfiddbMer 
ve 'şliiiialhıi ıveiyia 'ba'siiıt uısullıü mubafcemieiliarle .talbi ho lu-
mıain /ve ımüsitiaael a d d o l u n a n nusufsıat fhiaiklkıınlda'kli ımıuia-
mıaîaltı laidll'iydnliin ifiati zaimıanında n e ısuıneülie iiifia ıedli'-

/ f e ö e p Aıdliıyıa iVidkâlidtü . ıtarlaJfiınldain !bir ıtaiLilmiaîüa'atoaîe 
iife haylin '.oluınıum. Bu mıüdddt 'zarfında tanun ihianiciiaı-
<de Ibüır mıuıamidlle iiıf a 'Oflluöıaımiaz. 

Y ü z Yetlmlılş Yediinicıi' 'Mıadde — (Bu ikıatouiffluin Itıa-
yfiırı ıdttüği ımiühiîldtılleıliın ibliitmıesli .Haitili aalmaınıınıa töesıaldüf 
(ddânse 'bu ımlüddldtffleır laynıcıa Ibir. ikiaınar vdrtoeiyıe llüfzum 

'oîümlalkısıızatn ıtaltül!l3n IblMğıi ıgünden itibaırien 'Vedli- igün 
• uzıaltıfllmış laddioiîunuır. 

İMıncIi !Bıaip 

SuHh ıM'alhlkiemielteriiyle Mıahlkeımıeli As iyedıe 'Mümföia • 
'Usulllü 

İBMınici JFIalsıS 

- .Dalva İltoamidsıİ! / 

Y ü z YâCmliş .Sidkliaiıncli Mtaıdde — iAınzuhıaİlarÜln 
Majhkamie kıalömönıe toaıyUfc itarühıjnide davla lilkaımie eıdiiıl-
ımi j§. laldldoûuınjulr. 

Y ü z Ydfcmüş iDoiku'ZLiıncu iMaddle — Aınzubıallldle 
115 indi ımıaddanân V, 2 ıniulmiariasTyla 116 oioı mıaldde-
'de ibüMKaanlIleından toaştoa (aişıağıdalkii ikıayıfâar ibuüluını-
•mıalk ıJaznımidır. 

1. • Müdd^ıJnLin udidii/als.ının ımıüstenljdi o<lan! 'büllbüm-
fe- vaikifadiafnan sala nomıarıası aHıtada ıvıaizuh huıiâsaillaın, 

2. Hulkulku şıdbapleırliıa ihuHâsıaisı, 
3. Suıridtıir mjuivaızzaihıada üiddiıa /ve ımüdlalfiaa, 
4.. Hasmım n a m'üddeüöe ceiviaip vleınelblülieıceğji. 

Y ü z SdkBlemiiıncü. Mialdde —.'M'üldıdeıiı dialvasıınıı foaJh 
ve liıspalt içL'ın larzuhıafllkıie fflcıaip öden evmiki' ralpitedelbıi-
liır ve ıbu evfialkıin nalfârıden İ b a r e t oidluğu laırzulhıailıdie 
yıazılümıalk ve Ibfiıfflkite imıulhıakıemie fcaîlemlinıe veaiiîimielk 
ûaızımıdır. ' - ' 

İişibu levrialk veıriiıtoıiemiiş liıse müddelilallleiyihlin talllöbliy-
lie hâikiüm avnaikiiin. lübınazını müddeıi'yie lemıneıdbr.. 

Y ü z ıSdksan iBiilrüincIi Mıaidde — Mıulh'alklemieii: a s i -
yfânıim ıba'toacıağı Idaiva ianzulhalÜi mafhfceımie M e t a l i n e 
kıaıyıdadiıMIkten siomına iıeâis hlamıan m'alh'kıemie aiziajsm-
•daira ıbüirLttilL 'tiaihıkiitklaft fhâlkiilmll 

Y ü z S'etoön İklimdi İMıadde —• Tlalhlktot (hâlkiiımli 
raüsfitaad1 tasusüatfda cevap mıüdddtlinli' aızalDtia'blüllit. H â -
ıkükn ıfiariafîindan Ibu toanamn lesba'bı mudÜbesi idaıveltüyie;-
nDn laistaa yiaızıılıp liimiza olunur . 

Y ü z Selksan. Ü ç ü n c ü Mıadde — Miemıafllilkl ecnldbli-
yidda veya ımulhıa'kemıenıin idalirleii SIciaızası viayıa ıbuffiuın-
duğu ışöMır ihaıriiidind'e ffilcamat ıddenlllarle üfklalm'eltsgâihı 
mıaçlhull ibuıllunianüiar hıakkindia yaipüaiaalk .tıeibİğidie Ihıan-
g'i g ü n 'Ve isıalalflüe mıalhtoamıedie IbuUluınuliadağı 've cevap 
mıüdddtıi ıtıaihikii'kiat hâkiilmii ıtariafmıdaın tfiaydin 'dlüınuır. 

Y ü z Sdksiem Döırıdüncü .'MialdlcSe •— Müisltecıel- nusu-
sıalötian 'başlka haiiarıde k a n u n e n ımuialyyiem1 oeMap mıüd-
•dldîlin/dteitt ıaız WP ımüddet tıay&i' edilîimıŞ' lise mıüdideliaUeyh 
oavaıp 'Verimeiyie miedbuır ıdegldlir. B u ; suırötllle. ItıalbJkfilkalt 
hâlkli'lmli oevıap üçün yenıi Ibiır rnıüblelt .taiyîn edıer. 

•— 26 — 
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Y ü z 'Seikisiein İBeş&ıldi 'Mıaddie.— ıKa'nıuimı IMjddefnlidie 
'talyıüa loûuınıaın Ihlaılar ımalhfuz Ikialllmiaik şıaritrylia d a v a ' 
lifeıaımıdsii İla a şağ ıda ıgösıtieırllein: ınıetliicıelibr hâs ı l <ofav: • 

• 1. MüdldleliıalBeylhil'n! ozialsı ©İmiaSkisızıirı ımıüdldieli ıdlai-
vajsaırm 'talkiiipltieımısıairifi'niaziaır ddletaılez. 

2. • \MüdkM>, ımıüıdldleıiıailleiyihlîn- ırıziaisı ofaafcsaıZMi! d a -
'Vaisımıı tevsi v e y a ' mialhliıyıatıiınliı tebdÜH edemez . Aşıağıdia-
tk!i tmıaıdde ihütomiüylıe ıdıaivıaıdıain ifenalgalt veyıa ıslalh 'boı 
'hülküımidlan malsltıeısnıadıır.. , • . 

Y ü z ıSdkısetn Atanıcı M a d d e — Dıaiva likaimıe fâdlül1-
.dlllkteın ısioınırta. liıkli: ıtıaırıajfıtıain! ibikli ımiüdidieialbüıhiİ alhaıria ıtean-
Clk ddeırse düğer itıaıralf miuıhiaiyyerditt'. .İDüemse ıtemlük 
ledleia tanaıf i l e o ton dalvalsffidaın sıarfaaizar iddtorelk 
ım'üdideıaibiühles temıeffllük (âdien klirasieyıe Ikıaırtşı d a v a e d e r . , 
•Bu ısuaneDlıe d a v a y ı Ikazaınıırsia .mialhlkûlmaılalleyh,. m ü d d e a -
ıbM IfceınidMinie.teımÖllk leiden Mmısie İ l e barıalber mııaısîa-
fljfii ımıaibjalkıeimıe'yli Ikefiaffieitü mütesels i le ü e . v e r m e y e 
ımıallıikûım o t a . 

O l a n s e ' davtâisıina tmıüddaalbfibi ialhaıria ItJeımiliIfk edem 
teialf ıhıakkıtndla za ra r v e zil'yan dalvlaisffla tebdil öder . 

. ' 'îkliınlcli 'Faisui 

İltiiıriaaaıtı İpiıdaffly'e 
Y ü z Şdkisein Yedimıdi • Mıaidde — liaıaizaitı liıpıtlidaliye 

laşağıdialkli gösteriilsın ihıaleırde» lilbairleit lofllup, d a v a n ı n 
ıbMaiyeitliinıdiö' vıe ıhıepsii Ibirfkte Ibdyam ledillmıdk 'Mızıimıdi'r. 

1. Türlkiiye'de faMdögâihı' Ibuliulnımıaiyiaınüiaııidaın to-
miınıat itiallidbti, 

2. iSalîaibiiiydt üidldlilalsı, 
3 . D a v a m a iteifriilkii itiaffldbi, 
4 . 'İkıaımie lodımain dalvainmn düğer Ibüü mıalhlkeMedb 

'diemdiesıti trüyet 'hfuffiuındiuığu iiidldliıası, 
5. Davamın düğer Ibiır malbJklemıade dleındlesitıi nüye!t 

lolllaln d iğer dalvta- üle liıritiiibaltı bufa ıd luğu iidldliiasa, • 

|BM ihaikkıınidla verildadk Ikairaırııio • 'düğerine tefe ödle-
'Cdk ımalhii'ydtltle oilimialsı Ihıaffliinldîe lÜkli dlaiva arasımda iiütii-
Ibalt mıavoult ladidoluıöuır. 

6. iSuıİıh teşebbüsünde ıbuiiulniulmiaisıı Ikaınıuınıem ta
zımı .oıliaın ıdalvıalîlandla ibu tesdbbüısüüıyaipıtoaimıiş o l d u 
ğu liıddliıası, , • 

.7.. D a v a arzuhalünüm ıvıeya idlaivıeltiiiye vairlalkiaisıınaını 
ıvayalhıut c e v a p tayıtoıaisııniiın Italnızoımliınlde kaınonl • ınlolk-
sanlliar bullıuınidıuğu ıvdya tebliiğiını uisulüıne raulvıalfılk ol 
m a d ı ğ ı liddiıaısı, 

8. Dsaıvıaıyi ımıülttdlflalbiietnfa Iklaibule salyam 'buliuınlmla-
•dığt liıddllıası.. • 

Y ü z Sieksıen ıSdkJiızilnicli Miadidle —' Mınalziaitı liipffldlaüiye 
idaivianıaii ibüldlaiyetüiıiidle ©sasıa • ıgüîrliışilımıezdön övvieİ h e p ' 
Ibliırlkıte d e r ^ e y a m ledlimezsie. 'bir ıdalha'mıesıtraı1 'olmıaız. 

'HâlkiJml'ı» -Tlelsieirı ıniaızaım ıdLIkikıaitıe laılmıaîsn Ikaıouöieın, iilktliiza 
edlaa ihuısosûarla 98 mâ mıajdldie' ihütkımü ımialhifuizdiuır. 

Y ü z ıSeiksiön D'dkuızuinıcoı .Mıaldidte — IM'üddieMeiyihıin 
tlüjrıalzaıfcı- liıptidalüyesli esıasıa ciövtaıp fiçfc ıtaiyiın oîlluintaJn mıüd-
deıte • müıdıdidi'ya telbüliğ lollulnıuır. ıMıüddetınfa' liıinaizaltı lilp-
ıtıldaljyeısıi dülk ımıulhıalkemıe ceîlsieisiiindie şüıftalhıein deırımıeyiaın 
iotonıur. 

Şu ıkadiair Udi dlalviajyı 'snlütelkıalblJeiye cleviap veriiimfiş 
(iıse liltiinıazırj! lüşlbo aeviaipltıa • ıtasırtifbJi fazıimıdlıır. 

• İ k i IDa'rıaıfîinı 'bilaihıaıra deırmıeyaini eıdldbOllımiefc ısiaffialhii-
yaüllnii Itoainiuınien ihıaliz ;o!ldluiklairı liıtıitrtaizalt ihlaidilıse şldkÜnıdle 
ıhıail 'Oİ'uınıuır, . . . 

Y ü z Didkisıainnnoı Miaıddle — (ttüınaızaitn lüpitliidaliye ıhıa-
dlJsıeleır ıgûbıi ItalhlkCik 'vıe ihlal oiüuınıur.' 

•. Y ü z ıDofcsialnı BMınlcii ıMıadde — Mnaizalti lipıtiiıdla&ye 
•hıaikikiimıdıa leisials ıdlalvıaıyı. r üye t e •sıalalhıi'yıetitaır haklim ita-. 
ınalfıınldian ikariaır verilir.! 
• Y ü z Oo'ksiam îikBnıdi, !Mıaddle — Miahfaam© bearlaıber-

cıe dertnıeiyainı ödlilteın 'blluımıuım dltüınazaitı liıpıtiidlaliyeyü ıb'ir 
'kiaırıar ille ıhıail vıe fıaisladler. 

Y ü z D'oksıain Üçünldü IM'aldde — İpiüaflliaue ikialrar 
variJein aırzuihıailûrı yertimıe yelnliden îbüir lairaulhıal Itamzükn 
•vıe iilöaisinnıa iroüıdldleli imıeidbıuındiuir. -

'Miüddleûadleyh Itara'fMiidiairı dlerimieyaın otanıain 'vazife 
ve sa^îa'bJiyet IMmalznnın IkıalbuÜ üzeriinıe atnüıddei diğıer 
ıtanajfia ısıaöalhliydlitar totan mıalhbemeıdie ıtıdbüligıait acırla elt-

,ıt!kimielk mıedbuırliyeiinıâeidiır; ' 
IHJer ülkü IhıaÖldJe kiaırıar torilfhliındleııı İMfeiarieaı o n (güm 

zarfıinıdla yenljdanı iaırzulhal verılmleisii ıveiya daıvdfciyenıiini' 
t d b l ğ eMırtilmıesliı laizımıdıır. 

Alfcsti: jtia!kJdliindle da'va liikiaîmıe ddllmıeımaş alddlofainıur. 
ıKıariuinıdla ifialsırtilh ddliön âsltliısnıali hülk'üımllıer mıa^hfuzldör, 

Y ü z (Dolklsiam Döndünüü >Mialddle — Ayım da^vainııaı 
d iğer ınıahkernieidla derdelslti ırüyet ioiknnıdiuığuöia tmlüsıte-
ınöt 'liltikıaizıalti: liipiîlildlaliyemiiin klalbuülü Ihailliinıde dıava İkıaımie 
ledllikniamiiış aıdldiöllutnıuır. 

Üçünicü Baisul 

Eisiajsa Oevalp 

IBİMındi Kıısıın 

Uımurnli 'Hüıküımliör 
Y ü z Doiklsiain iBfâşi'nicli IMiaidldle — t'tıiıriazaltıı ipıtüıdaliye 

darmıeyain dtımıeımlilş olain imiüddldiıailetyh esıais davla Ihak-
Ikıınıdlalkii oevialbılnıım Idaiva aın^ühıaillMm Ikleındliısıirııe tebliğ 
itorlMinıdem liltiilbaırdn oin ıglün-.veyaı hâlkiimı- itıaıraifmıdiain 
iHayliraı edlldn,1 «nüldldldt İşimde ımıalbJkiamle toaüidmliınse b l -
diırlmleye ve ibir suibdtiiinıi dle ımüddledyıe ıtelblliğ etitiirımıeye 
anedbuırıduır.' •• • 
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Yüz Doksanı A İ M C I M a d d e — Müddeiilafeyh Itk-
- nafmnıJam iıtkaızaitı iip'tîildaliıye idieınmıeyiainı edilmiş Iiiae (bu 
c'iihıelt mıalhkeırnıelaa teltkük .ive hail eldldilklüein sanma telh-
kiikalt Ihâklimıi ımüddeii aileyhliını esafs davaya karş ı ve-
neceği odvaıp Sayühıası müddeitiM Jtayliıra ödler.: 

Yüz Doksanı Yedlindİ Maldde —• İşlim mialhliyıeitii !M-
ıbairljyffla cıevaıp ilialyiiihaısiimıinı İtaydın olumataı müddetle itamj-
'zı!lnnli müşkü l feıullluınidıığu ıveyaıhuıt ieisibaibı ıfavkalliaıdleyte 
fbiniaiöni k&lbül loillmaıdlığı ainlİaşıArsa ımüddeii afeyhıe yedi. 
ibir rnühfet ıValifflebffliır 've keyfıiyelt deriıia! müddbSye 
Mdlidife , 

Y ü z Ddkisiaia Sekizindi Makide — YukarılM mad-
di.;ıdla jgösterfîlieaı sdbepfarıe ımelbınli, ıtıaiyüını o t o a n müd-
rdîettıte elavaip layühaısiMiıı iveırimieımlliş vb yiânıi mühiilelt ide 
iilsltıeimıeimii'ş oiliain ICaııia'f. imiiihlalklemie cıetflseslünde ide lesıaisıa 
Igiilşimözdan ıewe!î ıbuı 'baptaki maızereltÖnli IbllildÜineırteik 
ımiüdiddtiiın temdlidiinii lisiteyelblilir. Taiblbi .IfaaMie şaıyaın 
görüffiiirste kenıdûsüın© 'surfeltli kalffiyede Üç günü 'Itecıalvüz 
«iımeımieküzenle mühîeit verdir. Anöafc'Jbu ceiiısıeyıe alift 
ımıuihıalklömıa mıaisrialfı Ihıar folaülde keöldlMinte ifcataıüli ofu-
ınur. 

Y ü z iDdklsıaöı Dokuzuncu M a d d e —• Müddeti a teyh 
ösais ihlaJklkJioldîaj veıridliğii cıevaıp lîayliihaisıinda d a İMaiZaltı 
lipıîMaliyieislM idenmısyalnı edelbMir Ma b u IhalMe eivvel 
lemiiında lüşlbu ii'inaız teiakllk <ve karama mpteluınur. 

İ M Yüzüncü M a d d e — Gevaip flalyiilhaisı 115 itici 
ımialdldleınıiıa • 1, 2 ınuırraariaisıyîia 116 anca; maddede ıgöis-
ıteffükın )kia!yı!ti!laırldainı. 'başka laişiağıldıalkü taısusliariı ıdıa Ülh-
îtövia eltaıdkjazımdıııi :• 

İv Müddeli iöalrıaifkıdan IbliıMrlifeuJş olam vafcıiala-
ıiuiîi ba r ıbüırii! hakk ında vörüllaciek cieMaipIiar, • 

2. Vazıban müdalfiala., " 
180 midi miadde h ü k m ü cıevaıp lalylihıaisımda dla-ka-

Iblü «aitıbiikittir,:' ' 
İM' Y ü z iBliırtİınJcIi M a d d e . — Müddeliailleyib, müddeli-

ıniiını, arzuhalimde beyan okımıaın- vakıalara ümkârı iiille lilk-
itöf a dtımıezsıe layiha iaşağıdakü hususları lihitliıva ötımıek 
lalzırnldııri : 

1'.: Müdddiaiîeyhin îiısittiınialt teMği Ibiüituini vakDatİar 
Ihıalklfcıınıda sına imuımıainasııyiBa üoap. üâ&a üizalhiaitı, 

2. feiınıait eyüıediiğli; Ikıanumıi söbepleırtiın! Mâsıaillaiiiı, 
İlkli Y ü z ÎMınıd Madldie — Müıdddiialeiyh oevap 

lîayîiihıasıroda ./iltüsrjazaıtı GıpltiikMye ımüsıfesmia o t o a k üzere 
davayı mıütiebalbilllöde ıdalhli öllaırıalk IbÜcümlie - 'eslbalbı 
aldldja ve miüdafeiatıına Ibiırldeto Iblidllmıeye mı&cibuîriduır,. 

iMüddeâiafeylh öavalp -ılialvihasıiina' hıalsımfllnıa ffidbilüğ .e't-
(tıilkitieın somırfa »âniuinı ımovialfialkiatı lo faa taz ı ı ı fmüdiaifaia 
ıselbapffleırliınü' itevsli ıveya Itıelbdliıl lademiez.. 

Aıncalk .msSlalhı ıhıallliıy5!e 186 '<n)cı ımıaidde hülkfctıü imüıs-
tesn)adıır,.l 

'İküncli iKıSiOiı . _ 

Oalvaiyıı Mütielkialbiılie 
îk'i Yüz Ülpüntü Miadde — iMiüddeüıalieyh ıdalvaiyı 

'mıiüöelklalbliiliasiiınii ©siaıs idalva balkfcıjnıdalkıi cıelvtap Jaytilh'a-
sımldla MdlilrfnKeik sıiıırîeitli!y|e ülkiame. eldeJbliir. 

İ'kJi Y ü z Dıöndüncü Mıaldde — Aişıağıdla ıgöslterüilemı 
(Üdd'ıaüaır djalvıalya ımü'üeıkialbllle addolunur . 

1. rfıalklafs vfe ımalhsup Itialllebi, 
- 2 . ıMüdideiiıya klairşı müdeijaillöyhütn lilklamie fâyîadiği 

irjjiluimıuım Idalvallaır. 
&)i Yüz iBeşl'inöi Mıaldde — Talkıas -ve mıalhısup te-

febiınıdan ıbaşlkıa daV'ayı mütdklalblillie idaivaiyı lasilliyeye 
•mıüirüöbilt liıss Ikialhul ıvie ifeeltikiltk 

İlkli Yüz Altıncı Miadide — Teltiktik w 'hal i idlarli 
•mıalkısımûaıriüni ısıalîaihiiıyefîli IdaihiiliİJndie 'bullluınıan veya Ihü-
fcüımO^ır ınııarÜfieMiyle ih'aüi foalp eden' IhuBuısiara alilt lild-
dJJaÛaır ıdalvıaıyı mütelkıalbiillle olŞaınalk' iilkıaimie 'dlluiöaımıaız. 

ÎM Yüz Ysıdıiınioi .Mıaldde — İMüdidleiitallb'yhliiıı Itomfe 
leyfladliği ıdlaivaiyı rnüttelkıalbiılıöye Iklaüişı ımıüdldleli ceviap 
laiyîilhıalsıı ıveırtelbiilliır. 

ıBu fîlaiy'lhia ımlülddieiMeyhikı, d e f (itme öeviap ımialkaimıiin-
dlaı 'oıîup önıuınllla Ibkfeşi&Iİİır. 

İşibu layiihıada, rnıüdddJniiın, mlülddeüıallieyh lüaıriafınıdlainı 
ımüSeıkıafbıleın fîklamıe lOİuıman d'aıvaya kıaırşı ıdanmiöyan 
edeceği lbD3uımıuım iifiiınazalta iiıptiiidalLye ü e davayı ımıülte-
Ikialbl'ffldnliın fâsiaisıınia ikıarişı vıeırieüeğiii öeivaibı 'yıaızmıaısı la-
zMnidur. 

İM Yüz ıSlekliizüncıi Madlde — Müdddiimıı, müddleıi-
aleyh tanalf'unidairiı ıvarllecelk oavap toyıilhıasıruın IkieinldlL-
ısıiınıa ıtlaaliıhıiı ifielbigiınıdeıni liıüiibaıren 'dm igümı ızarifiinıda ce-
'vaıp ıvenmeısliı (Dazırnıdıır. 1'97 mıci ımıaidde Mkimü müdldeiiı-
ıniiia öeivap lllaiyiihialsı Ihialklkııınida öairlidlir. 

lîki Yüz Dokuzuncu Mla'dde — Müddbliıafflaylhlın 
oavap, ^ayibiaKinidla' rfemmieyıain eyleldiğli vıalkaıAına fciaınşı 
•müddıeii, faalbı IhJalDittid'e 207 m'cü nılalddeiniiın Ibürîiındi v!e 

. ikiJnioi fıllönalIiariırDa tovlflilkü' Ihıairelkleıtılie o n gün zaınfıindia 
iiinlkâir 'Veyia kialbullü müböyyiiın üaalhialt vanmieiye rnlec-
ibulrlduır., . 

Aynı raüddeıt zarJfnnıda kJâfü. d e dertmiayam ödöbüllir. 
Bu ısondtte mlüddelimliın- vandiği cevap fflaiyilhıasi derlhaS 
müddeJiialleylıe ıtelblliğ lolulnuır. 

İki Yüz Olniuınlcu1 Miadde — Müddleüiafeyh, miüd-
deilınüin tebliğ eıtıtiiındliği oevaip feıyihıaısıınla o n ıgito zair-
fiinıda cavap vieırisibife.: 

Ikli Y ü z O n IB'rüiödi Miadde — 179 inicu rnjaddefniiin 
'bf'ıîtJnJdi «ve lilküınei 'nuımiarialaırıylia !180 ıncıi ve 197 odi 
(mıaddeiîar ialhikâımıı .müdddıafeylhliinı .oeıvalbzınıa rnıulkalbiiil 
müddeiinliln danmıayan ©yledüğli deifî İıe müdldeıiiallieyihıitı 

28 — 
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b u idef'e k a r ş ı 'beyan ©yladiiği dldfülleır ıbakkımida dialbi 
taltlblik oiluınitur. 

İkli Y ü z O n iklimdi Miaıdjdie — İ k i itairiaif yaz ı biiıl-
miadlilkiHarli ivie ımıahlklömıediın Ibülkımıdiuğu mtaibaflldb vdkâ-
löîli İ l a ıddeibÜlieöek tkliSmiste Mulntmaıdığı Itâlkldiiırtdıe îfeaih-
iklilfcalt Ihâkiiımii üki teafun İdldlia ive rnüdafiaialsııinı bulzuf-
'laraımda 'zaibıit k'âitfebiiinıe ıslöyidyeridk y&Hdtaf.' 

D ö r d ü n c ü Basıl , ' 

_ T a h k i k a t 
İldi Y ü z O n Ü ç ü n c ü Maldldle — Davaınım bldr Ibaiin-

ıde flalhkıilkıalt bâkimli lilkü 'taiflaıfı vdya vekiierlkıii dlaı- -
'vtötUis- yekdliğeırüni'ın müValddhdsiimidle Idalviainıo imıdsıalİİ 
ımıaiddiyesli ^hıalklkısnıdla lifıaddieriiinii IMüitma' ıvte ibumliaırı ısuf-
ıhıa ıda itdşvlilk lelddbliır. 

İ k i Y ü z O n Döndlüiniciü IMıaıdidie" —. İlkti ıtartalf air«a'-
sımlda fliaylilbaîar itidaltii ödildllkltiön vöyla Ibuinıuin lilçıiînı 
m u a y y e n ıgüınilar igedfâkiteım ısiönırta idlalviatoaın raulhıafkleme 
've- b ü k ü m iliçl'im k â f i dlardadde ıtiaMazziulh ıdfctiğiini tîalhlkü-
ikıaıt bâlkl.'lmli aiüüamıa İtaihikllklaltaın Ibliitıtiğimi kdnıdldrûne 
Mdi'ırl'ır. 

-Alkisii hıalMe toalhlklilklalt h â k i m i iilkii tıarfaifı dialvdt v e 
'nolkisıaını ıgöındlüğü dllbatillari liıstliızialh <eıdeır. 

'Ikıi Y ü z O n Bıeşiiınoi Mıaldde — Talhkiükiait bâkiimi-
ınıln IBsiptaltı vücuit dîmdleıli içjiın liikii ifcaınafıa ıVeıraoeğii mıüih-
İeit Hâalkiaü om ıgiünldür. Miüslitaaeil 'hıalleırlde Ihâkiimı ıridsieın 
veya -iilkii IDainalfifcaın IbiırlMtaı ıtaliebtiıylie 'bu müddetli lazall-
taiblJîlaaöği glibi licıalbı blafınida Ifiamıdiiît ide idddbilllk., 

İkli Y ü z Oın A t a n e ı Mıadde — TalbJkiükıalt bâklkni 
İilkii İtamaıf veiya ıvdkllleıriiiniiı liısltiibvaip eıdeır. İkli Itıanafım 
ımıutalbılk IkıallIdilkGlaın dilbdtUeıii tept ve . lühitiaıflı ölainılia-
ırı iftöMik oylar. 

•İlkti Y ü z Om Yddliındi Mıadde —• Yukiaırıö mtaidldie-. 
lîandia ıgösıteıdlidn ımuiaimıdlielîefndlan sıoınıria ItıafoMkialt faâkl-
ımıi idaivaınm ım)üih)akıeımie v e ıbülkümı lilçto kâ f i dleırıaciedie 
tıaivaizzub ıdyûiddllğiime Iklalnli . lokuma itahkıifoafon b lMğlM 
tdfMm eıdar. 

Davamın (iıspaıtı d-çün dıei! iöairnfesi Siazıta ise Ibıum-
liıarı ıtaıfıslian ydkidllğerilmie ItldMliğ dtmıdk ü z e r e ikli iüaına-
fıa m ü n a s i p 'bilir imlülblidt variir. 

İ k i Y ü z Oın Seklizkdi İMıaıdde — Talhkikalt foâki-
«mii ülklalmle ddiıllmiek 'iısitldniiıîdn ıddllllandiein bıanlgMınun Ikıa-
'b'Jilie şayan 'OÛdbğuınu Ve Ihlalnig&üinlittiioŞmialdığiim leslba-
ıbı m u a l b e diarmeıyanı Isuinetliiyie itiafeidiir v e kıanana ırap-
iteder. K a r a r a ieybine dsas davan ın muhak'etaesi i ıde 
ıii!i:ınalz olıuımabifiJr. 

İkli Y ü z Oin Dofcuızuinoi ıMıadide — İkıaıme ıedil-
m d k İJsıtleailöan ıddllleır hialklki'nidla •' Itlalh'killkialt hâlk)imli! 

'(21.18) neti ma l ide mıudilbliinicıe' Ikıarıar venmıazdie!n etvvıel 

rcısan vdya diki (taınaiffeam ibiıniıniiin ıtalteHinle Ibıimıaien muına-
fıaa Ikmalsıı- liiçjiın İilkii itadaıfı îhtuizuınuinıa oeilip 'Ve ıdlavelt elde-, 
•biüır. 

İ k i - Y ü z . YıiirlmlJnöi Mıaldde — DieiiDlarain, lkialbua: ve
ya r edd i Ihıalklknnlda" «alhlkiilkıait lemsi) ödldiiği oelsiade -iilb-
irıaz ^ e likiamdsii aadHdliir. IBıu mlümlfcün ıdllnıiaasia Ihâlklim-
daljlli iiisimıa V̂e itatkak dıçüin iayneıa ibik ıgiün Raiyim idder, 

İkli: Y ü z Ylklmlii IBîtriıınıcii iMıaldldie :— İlki Hiainafun idsıals 
diaiva bialklkıinidla 'darlmıayan ıddaaeği 'biıliulmıum liükaız v e 
müıdaifiaiaüaır toflklta 'tıatbJklilk o l u n » . :Şu- tadaırlki' iüalh-
kljkiast 'bâlklknli muihıalkiemldyii ibaslilidşltliırmîdk vdya Ifcısialİlt-
maik liçıiın ırıasein. v e y a dtoi ıtıaırîaıftaın 'bMinliın'iüaillelbliınie ihi-

' o a a n .fcafcıkLikialtııru b a r : 'ballide meızlk.ûr litüınaiaalt ıveya mıü-J 

jdaflaalfitiaın. ;biırlJrii veya ıbr Ikismıını ıdiğarliınidem^ ıawıdl: 

lUaMöilk 'ddanek bü!kWddilmtdsiiınte fcariar fveriabiffliır. 

IBdşliinlcIif Fasıll 

'Haidliise 
İ k i Y ü z Yıkmıi İklimdi Mıaıdldle' — TalhlkSilkıait ösmıa-

sıinıdıa davaıya mıütoalllilk ibk mdsieüıe ibalklkınıda Ittalhlkiı--
tet ibâlküml'mıdlan Ikiariaır latoalk lilsltöyeın ıbtuiniu- itdtklilkialtıa 
mıalbsuıs oalısıö-de 'şiflalbanı 'Veya oalisie îbaırliıclilnldıe iilkii' mıüs-
b a loûaralk veHeoep' laırzulbal i ie .tiaillep öder. 

İkli Y ü z Yuirirnli Ü ç ü n c ü Mıaıdldle — Diarmıayaın ledü-
'lem iteiidbi' ıfialhlkllkıalt bâlklimli ş ayan ı lüdtklik 'göırüip ırdd-
dliınia kiaınar 'Veırımıeidljgi' ıtalkldlkıdle "tarzuibaliın İbik müisbıa-
sıraı ıtaiylim teidaciağli mıüdiddt zarfımdla c&^aSbam 've lieia-
'bı ibaflimldle 'nroGcüaJi mlaaanıınn 'bldiırmielk ülçlim diğer itıa-
mafia !tdb!l:-ğ iadar. 

H a d i s e Ihalkkıındia Dkii Itıaınaf uihJüifaif biafmıde iisıe'tah-
kı'Jkiait bâlklilmıi Ikıarialrtıinı eıvnalk üzariilnla 'Vdya .kiandlldri-
d i d a v e t ive ilfıaıddlariirili lisltlitmıa idtltlilkitein sıoınıria <verlir.. 
Kianıumıan şelkl malbsus ıtalylk lödÜllımiş 'oSlalm lalbvafll ttrıiüs-
'îjdanadır. -• . • 

İkli Y ü z Y i r m i Oör ldüncü IMıaıdidie — IKıaidle oto-
rıalk' ıtıajhlklilktalt ihâlkiimii bad'ısie feiatklkımldlai ibik.. üeİstdde 
liıkü İtartafı fetıitmla vıe idlalaiiffilnli ItieMlk ve ikiaıiairünı lilta 
«dar . iktizasınla gönle ıddllarljn - ıdiğar üdlsddle liklaım'e 
ve ıtdtikillkiiıne ide k a n a r •vdrlelblk. 

Salalbiydt ıgHibi badilste ışfeiklliitnidie Ihıaffili ımıukitaizi liddiıa-
laır mıalbfcelnıöye ıgdîmiekıcCaJn Itialhırikan -de dieırimieyıam 
oiîıuınıalbiılr. 

ilki Y ü z Yiımıi Başiindi Mıaldde — Tattılkl'lkıajt bâlklimıi,-. 
haıdibs hu'.dkiınıdiallct, kıaınarıınıı dlarhıall Dtit'itez v e Bkli ita-
nafia ıtafbiım <Veiya kıeinldlJSariJnls !btJdliırmelk üaeme nliba-
yeit üç ' g ü n zaırfıınıdla miaihkidmie Ikıaffiemıiinıe *dVdi tââ&r. 

Alllfcııncı Flalsıl 
Mulbatseibeya Mıübtaç DavaUlairida İbza r t Mtutamleleler 

İkli Y ü z Ynirr i Alltuncı Mıadde —. CHİdsiap' ıgöınüBmie-
ıslinle vdya kalîlem Ikaleto' Mklilke'miulb'tıaç idiavâlllarıdla (bâ-
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İklim flasan v̂ yiaıhıuıt, iilkı'i lüaırafüattı- ibüirlllniiın iMldbiyle dıe-
fflJtelJn L'ikiaırnesJnıJeın evvel lilhzad muiaımıelîis üıonasnnıı 
lelmıriedleMilliir. 

TalhlkCIklalt içfeı 'Saıyûn fâdiileoelk ceiüsedle İki töaırıaf su
lfatan vıe ıtıalfeilıeıa baylan leMikflieırfii höşıap ive fcafemieır 
Ihıalklkımıdla liaaıhıait vıediırler. • Tahkikat hâfclifmıi bu bapta . 
iiikli .'öaınaıfen ımıultıabık fclaömıailiaonia' çıafllıışıır. İşine ıgöre 
'yiaınîinıa ıblJr ımıüıiıe'halsisfls lalIlalbDlör ve aldığı mütehassıs 
ikli tiaırtalfla ıklMÜriIi'ır. 

•İki Yüz Yirmi Yedinci Madde — İki taraf bu 
kanun hükmüne tevfikan hâkim tarafından emrölu-
nan vesikaları ve hesap varaka veya defterlerini ih
raz etmeğe mecburdurlar. 

Hâkim nakli müşkül defter ve vesikaları dstisnaen 
bulundukları mahalde dahi tetkik veya bu salâhiye
tini intihap edeceği ehli vukufa tevdii edebilir. 

İki Yüz Yirmi Sekizinci Madde — İki tarafın 
verecekleri şifahî izahat dinlenip, gösterilen evrak 
ve defterler tetkik olunarak mutabık kaldıkları veya 
ihtilâf ettikleri cihetler zapta yazılır. Bundan sonra 
tahkikat usulen devam olunur. 

İki Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Hâkim tara
fından başka suretle muamele yapılması tensip olu
nan haller müstesna olmak üzere ibraz olunan evrak 
zabıtnameye kaydedilmekle beraber dosyasında sak
lanır. 

Yedinci Fasıl 
Tahkikat Hâkiminin İki. Tarafı İsticvabı 

İlki Yüz Otuzuncu Madde — Tahkikat hâkimi iki 
taraftan her birini resen veya talep üzerine isticvap 
'edebilir. Hâkim isticvap edeceği tarafa evvelemirde 
hakikati olduğu gibi söylemesi hakkında vesayada 
bulunabilir. ! 

İsticvap müddeabih veya onunla münasebeti olan 
hallerle vakıalara taalluk etmek icap eder. 

İki Yüz Otuz Beşinci Madde — İsticvap oluna
cak şahıs, mahcur veya yaşı on altıdan küçük ise 
hâkimin takdirine göre kendisi veya velisi veya vasi
si ve hükmî şahıs ise mümessili istivcap olunur. 

İki Yüz Otuz İkinci Madde — İsticvap olunacak 
kimsenin bizzat ıgelmesd lâzımdır. Ancak o kimse 
mahkemenin dadrei kazası haricinde mukim ise isti
nabe suretiyle isticvap olunur. 

İki Yüz Otuz Üçüncü Madde — Hâkim tarafın
dan muvacehe icrası müstesna olmak üzere isticvap 
yalnız mahkeme kâtibi hâzır olduğu halde yapılır. 
Şu kadar ki isticvap edilecek taraf vekilini beraber 
bulundürabildr.i 

Vekilin davayı tenvir için kendisine lüzum gör
düğü cihetleri müekkilihden sorulmasını hâkimden 
talebe hakkı vardır. Diğer taraf da aynı salâhiyeti 
haizidir.. ' 

Vekil müefckiline teveccüh eden suale cevap ver
mekten veya verilecek cevabı telkin veya ima etmek
ten memnudur. / 

İki Yüz Otuz Dördüncü Madde — İsticvap için 
davet edilen taraf meşru bir mâni olmaksızın gel
mezse o celsenin muhakeme masarifiyle diğer tara
fın o celse için masraf olarak takdir edilecek meblâ
ğa mahkûm edilir ve yeniden davet olunur. 

'Bunun üzerine gelmediği veyahut sorulan sual
lere cevap vermediği 'surette hâkim tertip eylediği 
sualleri ikrar eylemiş addolunacağını kendisine teb
liğ veya tefhim eder. Yine gelmediği veya cevap ver
mediği takdirde hâkim sual olunan vakıaları ikrar 
etmiş addeder. 

İki Yüz Otuz Beşinci Madde — İsticvap bitince 
zabıtname tanzim olunur. İşbu zabıtname alenen her 
iki taraf muvacehesinde okunduktan sonra ziri hâ
kim ve kâtip ile isticvap olunan kimse tarafından im
za olunur. Verilen cevaptan sonra yapılan tebeddül
ler ve ilâveler zabıt varakasına taşhiye ve imza edi
lir. İmzasız tahşiyelerin hükmü yoktur. Zabıt varaka
sını imzadan imtina halinde keyfiyet imtina için gös
terilen sebep zabıt varakasına yazılarak hâkim tara
fından imza olunur. 

Sekizinci Fasıl 

Deliller ve İkamesi 

Birinci Kısım 

Umumî Hükümler 
İki Yüz Otuz Altıncı Madde — Dâva evrakında 

veya hâkim huzurunda iki taraftan birinin veya ve
kilinin sebkeden ikrarı muteberdir ve mukarrer olan 
taraf aleyhine delil teşkil eder. 

Maddî bir hatadan neşet ettiği sabit olmadıkça 
'ikrardan rücu olunamaz, 

Sulh müzakeresi esnasında sebkeden ikrar mute
ber değildir, ; 

Mahkeme haricindeki ikrarı teyit edecek delâil 
emare mevcut ise 'hâkim buna hüküm verebilir, 

İki Yüz Otuz Yedinci Madde — Kaziyei, muh
keme, ancak mevzuunu teşkil eden husus hakkında 
muteberdir, 
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Kazıyei muhkeme, mevcuttur denilebilmek için 
iki tarafın ve müddeabihin ve istisnat olunan sebe
bin müttehit olması lâzımdır. 

İki Yüz Otuz Sekizinci Madde — Delil dava
nın halline tesir edebilecek münazaalı hususları ispat 
için ikame olunur. 

Maruf ve meşhur olan veya ikrar olunan husus
lar münazaalı sayılmaz, 

İki Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Delil ika-
mesiyle mükellef olan veya meşhur Ve maruf bir 
vakaya istinat eden tarafın iddiası hilafını ispat için 
hasmı delil ikame edebilir. Fakat mücerret bu tale
biyle beyyÜnenin kendisine müteveccih olunduğunu 
kabul etmiş addolunamaz, 

İki Yüz Kırkıncı Madde — Kanunun tayin etti
ği haller müstesna olmak üzere hâkim ikame olunan 
delilleri serbestçe takdir eder. 

İki Yüz Kırk Birinci Madde — Kanunun tayin 
ettiği 'istisnalardan maada hallerde deliller hâkim hu
zurunda istima ve tetkik olunur ve mahkemede veya 
haricinde icra olunan tetkikler muameleler tafsilen 
zabıt varakasına yazılır. 

Şahit ve ehlivukufla müeddiasını ispat edecek ta
raf evvelemirde hangi hususa dair bunların isticvap 
olunacaklarını tayin eder. 

İki Yüz Kırk İkinci Madde — İki taraf istinat 
ettikleri bilumum vesikaları müfredat pusulası ile be
raber mahkeme kalemine verir. Bunlardan hâkim ta
rafından tetkike şayan görülenlerin dosyasına vaz ile 
diğerleri iade olunur. 

İbrazına karar verilecek vesika, ibraz edecek ta
raf yedinde bulunmuyorsa işbu kanun ahkâmına 
tevfikan celp ve tetkik lOİunur. Tahkikat hâkimi ica
bına göre vesikanın diğer bir mahkeme marifetiyle 
teükik'inerde karar verebilir. 

~ İki Yüz Kırk Üçüncü Madde — İki taraftan her 
birinin beyan eylediği deliler mümkün olduğu kadar 
alenî celsede tetkik olunur. 

,Bu suretle tdtikikatın İkmali kabil olmazsa ikmali 
için icap eden celseleri hâkiim tayin eder. 

İki Yüz Kırk Dördüncü Madde — İkame ve be
yan olunan delilerin tamamen İstima ve tetkikinden 
sonra 221 nci madde hükmüne tevfikan ayrıca tahki
kat icrasına karar verilmeyen 'meselelerde iki taraftan 
her biri yeni delil ibraz ve 'ikamesini isteyebilir. Hâ
kim muvafık görürse o talebi kabul eder. 

İkinci Kısım 

Şahadet 
İki Yüz Kırk: Beşinci Madde— Aşağıdaki kimse

ler, şahadetten imtina edebilirler. 
L İki taraftan'birinin nişanlısı, 
2. Aralarında evlilik rabıtası mürtefi iOİlsa bile 

iki taraftan birinin karı veya'kocası, 
3. İki taraftan birinin 'ne'seben veya sebeben usul 

ve füruu yaihüt üçüncü dereceye kadar neseben ve
ya ' kendisiyle sıhriyet hasıl olan evlilik rabıtası mür
tefi olsa bile ikinci dereceye kadar sebeben civar ha
sımları ve aralarında evlatlık ralbıtası bulunanlar. 

4. Memuriyet sanat ve meslekleri itibariyle" bir 
kimsenin sırrını bilenler, şu kadar ki o kimse muva
fakat ederse şahadetten imtina edemezler. 

İki Yüz Kırk Altıncı Madde — Aşağıdaki haller
de herhangi bir kimse şahadetten imtina edebilir. 

•1: Şahadeti kendisine, yahut yukariki maddenin 
1-3 numaralarındaki hısımlarından birine doğrudan 
doğruya mali bir zararı mucip ise, 

2. 'Şahadeti kendisinin veya yukariki maddenin 
1 - 3 numaralarındaki gösterilen hısımlarından birinin 
şeref ve haysiyetlerini ihlâl veya haklarında takibatı 
cezaiye icrasını istilzam ederse, 

3. Mahremiyeti kendisince mültezem ve sanatına 
ait esrarın ifşasını müddei ise, 

İki Yüz Kırk Yedinci Madde — Aşağıdaki kim
seler yeminsiz dinlenir : 

1. İstima esnasında on beş yaşını ikmal etmiyen-
ler, -

2. . Kuvayı akliye ve fdhmiyelerinin tekemmül 
edememesindert veya hali zaafta 'bulunmasından do-

. layı yeminin mahiyet ve manasını kâfi derecede tak
dir edemeyenler. 

3. Müddeti cezaileri içinde hidematı âmmeden 
memnu bulunanlar, 
. 4. 245 nci maddenin 1 -3 numaraları ve 246 ncı 
maddenin İ, 2 numaraları mucibince şahadetten im
tina hakları olupta işbu haklarını istimal etmiyenler. 

5. Bir tarafın davayı kazanmasında hukukî men
faati olan kimseler, 

6. Şahadet zamanın iki taraftan birinin evinde 
veya ticarethanesinde infak ve iaşe ve istihdam olu
nanlar. ' 

İki Yüz Kırk Sekizinci • Madde — 245 nci madde
de yazılı haller ile 246 ncı maddenin birinci fıkrasın
daki halde aşağıdaki sekilerinden biri tahakkuk eder
se şahadetten imtina olunamaz : 

— 31 — 
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1. Hukukî bir tasarrufta şahit sıf atiyle hazır 'bu
lundurulmuş olan kimse bu tasarrufunı esası ve muh
teviyatı hakkında, 

2. Aile efradından vuku bulan doğum," ölüm ve 
evlenme vakaları hakkında, 

4, İki taraftan birinin hukukan selefi veya mü
messil sıfatiyfi'e şahidin bizzat İcra eylediği muame-

' leler hakkında. 

İki Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Devlet hiz
metinde (bulunanların meslek siniyle mukayyet ol
dukları vakıalar hakkında hizmetlerinden ayrıldıktan 
sonra da mensup oldukları makamın tahrirî izni ol
madıkça şahit sıfatiyle üstimaları caiz değildir. Bu 
mezuniyet Büyük Millet Meclisi azası hakkında Mec
lis, .Heyeti Vekile azası hakkında Reisicumhur ve 
bundan maadaları 'için mensup oldukları vekil tara
fından verilir. 

Şahadet menafii devlete muzır görülmedikçe izin 
verilmesinden imtina olunamaz. 

iBu mezuniyet mahkeme kararı üzerine müzakere 
ile istenilir. 

İzin üzerine şahit celp ve istima olunur. 

İki Yüz Ellinci Madde — Şahadetten imtina eden 
kimse im'tsi'na sebebini ve delilini istima edeceği 'gün
den evvel, kâtibe zapitettirrnek suretiyle şifahen veya 
tahriiren mahkemeye bildirmeye mecburdur. 

'İmtina sebeplerini tahriren beyan eden veya kâti
be zaptettiren şahit muayyen günde mahkemede ha
zır bulunmayabilir. 

Mahkeme başkâtibi, gerek tahrirî olsun, gerek 
zaptedilmiş bulunsun, şahidin imtina hakkındaki be
yanını iki tarafa tebliğ eder. 

İki Yüz Elli Birinci Madde — Şahidin imtina 
sebebi hakkında hâkim iki tarafı dinleyip, bu bap
taki deBli tetkik etiîİkten sonra kararını verir. 

İki Yüz Elli İkinci Madde — Şahadetten imtina 
ettiğini bildirmiş olan şahit muayyen günde gelmezse 

•(beyanatı • o'kunarak tetkik olunur. 

İki Yüz Elli Üçüncü Madde — Yukarık'i madde
lerde gösterilen hükümler mahfuz kalmak şartiyle şa
hadet için çağrılan herkes gelmeğe mecburdur. Meş
ru sebep olmaksızın davete icabeit etmiyen şahit on 
beş liraya kadar cezayli nakdiye mahkûm edilir ve 
gelmemesi mahkemenin talikini mucip olmuş ise, ta
likten mütevellit masarifi muhakeme ile de mahkûm 
edilebilir. 

Hâkim gelmeyen şahidin kuvvei cebriye ile ihzar 
edilmesine dahi karar verebilir. 

İki Yüz Elli Dördüncü Madde — Şahidin davada 
menfaati bulunmak gibi, şahadetin doğruluğunda 
şüpheyi mucip esbap mevcut olursa, bunu- iki taraf
tan her biri iddia ve ispat edebilir. 

İki Yüz Elli Beşinci Madde — Şahitler tahkikat 
hâkimi tarafından istüma olunur. Hasta veya malul 
olmasından dolayı mahkemeye gelmiyen şahidi hâkim 
ikametgâhında dinler. 

Şahidin istimal sırasında mühim bir sebebe bina
en hâkim tarafından hilâfına karar veriîmiş olma
dıkça iki taraf hazır bulunabilir. 

İki Yüz Elli Altıncı Madde •— Müstesna hallerde 
iki taarfın muvafakatleri ve hâkimin tensibiyle, ta
yin olunacak müddet zarfında cevaplarını tahriiren 
beyan etmek üzere şahide bir suâl varakası gönde
rilebilir. Bu surdtl e muamele yapılmaması şahidin 
vereceği cevabın hükme kâfi olup olmadığını hâkimin 
takdir etmesinle mani olamaz., 

İki Yüz Elli Yedinci Madde — Şahidin bulundu
ğu mahal mahkemesi marifetiyle de i'stimaa karar 
verilebilir. Bu takdirde tayin olunan gün ve saatde 
hazır bulunması için şahide tebligat icra olunur. İki 
tarafa da malumat verilir. ' ' -

İki Yüz Elli Sekizinci Madde — Şahitler alelusul 
tebliğ olunacak davetiye ile mahkemeye çağrılır. Da
vetiyede iki tarafın isi'mleri ve hangi hususî ispat iştin 
mahkemeye çağrıldığı ve hangi gün ve saaicte hazır 
bulundurulacağı yazılır. 

Tebliğ muhakeme gününden lâakal iki gün evvel 
icr;>, olunmak lâzımdır. 

Müstacel (işlerde şahidin daha evvel gelmesine ka
rar verilebilir. 

İki Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Gayrımenkule 
müteallik hususlarda ve şahidin irae suretiyle şaha
detinden hakikaten daha ziya zahire çıkacağı mec-
zum olan diğer hallerde şahitlerin mahallinde istima-
raa 'kar ar -verilebilir. 

İki Yüz Altmışıncı Madde — İstima esnasında 
evvel emirde şahitten isim ve şöhret ve sin ve sanat 
ve mahalli, ikameti ve iki tarafa karabeti olup olma
dığı varsa derecesi ve şahadetine itimadı kaldırabi
lecek bilcümle münasebet ve alâkalar sorulur. 

!İki Yüz Altmış Birinci Madde — Yükarıki mad
dede gösterilen suallerden sonra, hâkim şahidi haki
kati hali doğru söylemeye teşvik ve icabı halinde ken
disine yemin ettir eceğirii ihtar eder. Yemin şahadet
ten sonra eda ettirilir. 

İki Yüz Altmış İkinci Madde — Yemin ancak 
hâkjm- tarafından veya iki taraftan biri canibinden 
vuku bulacak talep üzerine eda ettirilür. 

32 — 
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İki Yüz Altmış Üçüncü Madde — Şahit yeminden 
imtina eder ise esbabı sual edilerek vereceği cevap 
zapta yazılır. , ' . 

İki Yüz Altmış Dördüncü Madde — Yemin aşağı
daki sakilde icra olunur : , 

Hâkim, şahide : «Şahit sıf atiyle sorulan sual
lere verdiğiniz cevapların hakikata muhalif olmadı
ğına ve meşhudat ve malumatınızdan 'bir şey sakla
madığınıza Allahınız ve namusunuz üzerine yemin 
ediyor musunuz» ve şahit de cevaben «Allalhım ve 
namusum üzerine yemin ediyorum» der. 

İki Yüz Altmış Beşinci Madde — Şahitler ayrı 
ayrı dinlenir ve icabında muvacehe olunur. 

İki Yüz Altmış Altıncı Madde — Hâkim bizzat 
şahitleri isticvap eder. 

İki Yüz Altmış Yedinci Madde — İki taraftan 
her biri şahide şahadetini tavzih ve ikmal için lâzım 
olan yeni sualler sordurabilir. Bu suallerin varit olup, 
olmadığında iki taraf ihtilâf ederse hâkim (buna. der
hal karar verir. Şahitin istinabe suretiyle isticvabı 
lâzım: geldiğinde hangi hususlardan dolayı isticvap 
olunacağını hâkim tayin öder. Bu halde birinci fık
ra hükmüne tevfikan iki tarafın mesele ile münasebat-
tar yeni sual sorduralbilm'ek hakkı mahfuzdur. 

İki Yüz Altmış Sekizinci Madde — İki taraftan 
her biri doğrudan doğruya şahite (bir şey sormaktan 
ve şahitlerin ifadesini kesmekten ve kavlen ve fiilen 
onu tâhslin ve tezyif etmekten 'memnudur. Hilâfında 

.hareket eden taraf veya vekili hâkimin ilk ihtarına 
rağmen hareketinde, devam edene hâkim mahkeme
den dışarı çıkartabilir ve 70 ve 150 nci maddeler mu
cibince muamele olunur. 

-, İki Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Şahit bil
diğini şifahen söyler. Yazılı notlar kullanması mem
nudur. Şu kadar ki şahit tarihleri ve rakkamları ta
yin veyahut bazı hususları tafsil etmek veya hatıra
sını toplamak için yazılarına bakmak mecburiyetin
de olduğunu hâkime söylerse hâkim derhal yazıları
na bakmasına veya tayin edeceği celsede yeniden is-
timaına veyahut tayin ettiği müddet zarfında malu
matını tahriren imzası altında mahkeme kalemine 
vermesine karar verebilir* 

İki Yüz Yetmişinci Madde — Şahit Türkçe bil
mezse terciümanla isticvap olunur. Sağır ve dilsiz olan 
şahit yazmak ve okumak bilirse sualler kendisine tah
riren bildirilir ve cevapları yazdırılır. Yazmak ve 

''okumak bilmediği takdirde hâkim kendisini işareti 
maJhsusasını-anlayacak ehli vukuf 'marifetiyle isticvap 
eder. 

İki Yüz Yetmiş Birinci Madde — Şahadet, mec
buri olan hallerde cevaptan veya yeminden İmtina 
eden şahit derhal on beş liraya kadar, cezayı nakdiye 
mahkûm edilerek yenliden istima olunmak üzere da
va talik olunur ve bu celse masrafına mahkûm edi
lir. Yine cevaptan veya yeminden imtina ederse mah
kemece on beş günü tecavüz etmemek üzere hapse-

.dilir. 
İşbu hapis cezai neticeleri tevlit etmez. 
İki Yüz Yetmiş İkinci Madde — Şahidin ifadesi 

zabıtnameye yazılıp, huzurunda okunduktan sonra ziri 
kendisine imza ettirilir. 

İki Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Hâkim şahadet 
esnasında şahidin yalan söylediği veya menfaat te
min ederek şahadet ettiği hakkında kavi delil ve 
emareye derdest olursa derhal bir zabıt varakası tan
zim ve müddeiumumiye tevdi eder. 

Hâkim şahidin ve cürümde şerikleri varsa onla
rın tevkifine de karar verebilir ve takibatı kanuniye 
icra edilmek üzere müddeiumumiliğe sevkeder. 

İki Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Şahit ikâ
me edecek kimse evvel emirde bunların isim ve şöh
reti ve mahalli ikârnetleriyle hüviyetlerini tayine me
dar olacak evsafı sairelerini muhtevi listeye mahke
meye takdim eder. Bu listede gösterilmemiş olan kim
seler şahit olarak istima olunamaz ve ikinci bir lis
te verilemez. 

Üçüncü Kısım 

B h l Vukuf 
İki Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Halli, maluma

tı mahsusa ve fenniyeye tevakkuf eden hususta, hâ
kim 'ehlivukufun rey ve mütalaalarını almaya ka
rar verir. 

İki Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Ehlivukuf, iki 
taraf ittifak edemedikleri halde tahkikat hâkimi ta
rafından intihap olunur. . 

Mesaili mahsusada rey ve mütalaalarını beyan et
mek için hükümet tarafından mün^ehap ehlivukuf var 
ise ehlivukuf bunlar arasından intihabı lâzımdır. 

Yalnız bir kişi- ehlivukuf intihap edilebilir. Üçten 
ziyade intihap olunamaZi 

Haklim lüzum ıgörür ise ehli vukufu beyan ettik
leri veya edecekleri rey ve mütalaanın bitarafane ol
duğuna dair veya olacağına dair tahlif edilebilir. 

İki Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Ehlivukuf hâ
kimler için muayyen esbaba binaen reddolunâbilir,-
Ret talebi hâkim tarafından hadise şeklinde tetkik 
olunarak karar: veriliri Esbabı retden dolayı yemin 
teklif olunamaz, 
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Ret taleibi ehllivuküfun intihap edildiğine ıttıla ta
rihinden itibaren üç gün zarfında yukuibulhıak lâ
zımdır. . 

îlki Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Malumatına 
müracaat edecek hususu bilmeksizin sanatını icra et-. 
mesi kabil olmayan ve alenen icrayı sanat eden kim
seler o husus hakkında ehlivukufluğu kabule mecbur
durlar. 

Yalnız şahitler hakkındaki esbaba binaen kabul
den imtina edebilirler. Mahkemeye gelmekten veya 
gellipte ifayı vazifeden imtina eden ehlivukuf şahitler 
hakkındaki hükümlere tevfikan cezayı nakdiye ve cel
se masrafına mahkûm edilirse de hapislerine karar ve
rilemez. 

İki Yüz Yetmiş 'Dokuzuncu 'Madde — Hâkim iki 
tarafın ifadesini istimaden sonra ehlivukufa sorula
cak sualleri tayin eder. Ehlivukuf diğer taraf hazır 
olmaksızın iki taraftan birini isticvap edemez ve bu 
cihet ehlivukufa evvelemirde ihtar olunur. 

İki Yüz Sekseninci Madde — Tietkikat için keşif 
icrası veya diğer ihzari bir muamele ifası lâzım ge
lirse iki taraftan her biri bu muamelede hazır buluna
bilir. 

İki Yüz Seksen Birinci Madde — Ehlivukuf, hâkim 
tarafından tayin olunan müddet içinde aralarında mü
zakere ettikten sonra mütalaalarını havi raporu ya
zarlar. 

Rapor ehlivukufun müstenit olduğu esbabı mu-
cübeyi ve ihtilâf halinde sebebi muhalefeti ve tan
zim olduğu tarihi ve ehlivukufun imzalarını ve iki 
tarafın isimlerini muhtevi olmak lâzımdır. 

Ekalliyette kalan ehlivukuf ayrı bir rapor tanzim 
edebilir. 

İki Yüz Seksen İkinci Madde — Ehlivukuf rapo
runu mahkeme kalemine verir. Verdiği tarihi başkâ
tip rapora işaret eder ve muhakemeden evvel suret
lerini iki tarafa tebliğ eder. 

İki Yüz Seksen Üçüncü Madde — Hâkim rapor
da noksan ve müphem gördüğü cihetleri itmam ve 
lizah için ehlivukufa yeni sualler tertip edebilir, İki 
taraf dahi noksan ve müphem cihetler hakkında 
ehlivukuftan izahat alınmasını, raporun kendilerine 
tebliği tarihinden itibaren bir hafta zarfında hâkim
den tahriren talep edebilirler. 

Hâk'im, mütemmim izahat vermeler^ zımnı'nda eh
livukufu tayin edeceği celseye davet ile şifahen isti-.. 
ma edebiliri 

Ehlivukufun şifahen verecekleri izahat hulâsa veç
hile zaptta kaydedilerek zini kendilerine imza ettiri
lir. ' 

İki Yüz Seksen Dördüncü Madde — Hakikatin 
tezahürü için lüzum görürse tahkikat hâkimi veya 
esas davayı rüyet edecek mahkeme evvelki veya yeni
den intihap edeceği ehlivukuf vasıtasiyle tekrar tet-
kikat icra ettirdbilir. 

İki Yüz Seksen Beşinci Madde — Ehlivukufun üc
reti hâkim tarafından takdir olunun 

İki Yüz Seksen Altıncı Madde — Ehlivukufun 
rey ve mütalaaları hâkimi takyit etmez. '. 

Dördüncü Kısım . , • 

Senet 

1. Umumi hükümler 
İki Yüz Seksen Yedinci Madde — Kanunun muay

yen bir delil ile ispatını emreylediği hususlar başka 
suretle ispat olunamaz. İki tarafça muayyen deliller 
ile ispatı tahriren kabul edilmiş olan veya mahkeme 
esnasında ol veçhile beyinlerinde karar verdiği ikrar 
olunan. maddeler hakkında başka delil kabul olun
maz. ' 

, İki Yüz Seksen Sekizinci Madde — Bir hakkı 
ihdas, nakil ve tahvil, tecdit, ikrar, itfa ve ıskat mak-
sadiyle icra edilen bilcümle tasarruf at, zamanı vu-
kuundaki miktar veya kıymeti beş bin kuruşu tecavüz 
ettiği takdirde senetle ispat olunmak lâzımdır. 

İki Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Senetle 
ispatı iktiza eden tasarrufların miktar, veya kıymeti 
istiyfa ve ibra gibi her hangi bir sebeple muayyen 
haddin dununa tenezzül etse dahi yine senetsiz is
pat olunamaz.: 

iki Yüz Doksanıncı Madde — Senede merbut 
olan her nevi iddialara karşı dermeyan olunacak 
müdafaalar ile senedin tanziminden evvel veya tan
zimi sırasında veya sonra bunun hüküm ve kuvveti
ni tenkis edebilecek tasarrufat ve beyaat beş bin ku
ruttan az bir meblağa taalluk etse dâhi şahitle ispat 
olunamaz. x 

İki Yüz Doksan Birindi Madde — Ticari muame
lelerin ispat vasıtaları hakkında Ticaret Kanununun 
istisnai bükümleri mahfuzdur. 

İki Yüz Doksan İkinci Madde — Senetle ispatı 
lâzım gelen hususlarda tahriri bir mukaddime! bey-
yine mevcut olursa şahit listimaı caizdir. 

Mukaddemei Ibeyyine rnüddeaibihin tamamen sü-
butuna kâfi olmamakla beraber bunun vukuuna delâ
let eden ve aleyhine ibraz edilmiş olan taraf cani
binden verilen evrak ve vesaiktir. 

İki Yüz Doksan Üçüncü Madde — Aşağıdaki 
hallerde her halde şahit ikâme olunabilir. 
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; 1. Usul ve fiiru, 'birader ve hemşire veya karı 
'koca ve kayın peder ve valide ile damat ve gelin ara
sındaki muameleler. 

2.; Cürümden mütevellit olsun olmasın tazmina
tı müstelzim fiiller. 

3,; Yangın veya kazayi 'bahri veyahut düşman 
istilâsı gibi senet alınması gayri mümkün veya fev
kalâde müşlkül hallerde yapılan muameleler. 

4. Halin İcabına ve iki tarafın vaziyetlerine na
zaran senede raptı müteamil olmayan muameleler. 

5. Akidlerde hata, hile, gabin, cebir ve ikrah vu
kuu. 

İki Yüz Doksan Dördüncü Madde — Nagehani 
bir hadise veya mücbir sebep ile senedin sahibi ye
dinde veyahut her ne suretle olursa olsun alelusul 
tevdi olunan resmi memur nezdinde zayi olduğu, 
hakkında kaanatbabş 'delil ve emareler mevcut oldu
ğu takdirde şahadetle dava ispat olunabilir. 

İki Yüz Doksan Beşinci Madde —• Mahkeme ilâm-
larliyle kâübiadillerce resen tanzim olunan senetler 
sahteliği ve salâhiyettar memurların salâhiyetleri da
hilinde usulüne tevfikan tanzim veya tasdik ettikle
ri vesikalar hilafı ispat olununcaya kadar delili ka
ti teşjkil öder. 

Şu kadar ki mahkeme işbu evrak hakkında şüp
heyi davet eden haller göıiürse bunları tanzim ve tas
dik eden daireden izahat itasını isteyebilir. 

İki Yüz Doksan Altıncı Madde — Ecnebi mem
lekette usulüne tevfikan salâhiyattar memurlar ta
rafından tanzim veya tasdik kılınmış olan senetlerin 
mahallinde meri 'kanunlara mutabık olduğu mahalli 
Türikiye şehbenderi veya Türk siyasi memurları ta
rafından tasdik kılınmış ise resmi .senet hüküm ve 
'kuvvetinde addolunur. Bu suretle tasdik kılınmış se
netlerin delil teşkil edip ötmeyeceği mahkemece tak
dir olunur; Mahkeme huzurunda ikrar olunan senet
ler resmi hükmündedir. 

İki Yüz Doksan Yedinci Madde — Mühür veya 
bir alet vaşıtasiyle vazolunah imza veya cüzdan ile 
muamele icrasını itiyat etmiş olan müesseselerde mua
melenin iptidasında tayin olunup, bir sureti hesap 
defterine veya cüzdana mevzu bulunan mühür veya 
toza ile yapılacak muamele muteberdir. Bundan baş-
Ika im'za vazma muktedir olmayan veya yazı bilmeyen 
şahsın heyeti ihtiyariye ve mahallince maruf iki şa
hıs tarafından tasdik edilmiş ve el ile yapılmış bir 
işaret veya mühür istimal etmesi caizdir. 

İki Yüz Doksan Sekizinci Madde — Senette mevcut 
bulunan çıkıntı ve kezallik senedin mdtininde veya 

hâmişindöki hak ve silinti ayrıca tasdik edilmemiş ise 
inkâr halinde keenlemıyökûndür. 

Yalnız bu kabil çılkıntı, hak ve silinti mahkemece 
senedin sıhhat veya manasına müessir olacak ma
hiyette 'görülürse senet kısmen veya tamamen hü
kümsüz addolunabilir. 

İki Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — İmzası ik
rar veya mahkemece onun olduğuna hükmolunan 
gayrı resmî senet tarihi imza eden ile mirasçıları hak
kında muteber olup, üçüncü kimseler haklarında hü
küm ifade etmez. 

Bir senedin kendisine ibraz olunduğu, kâtibi adil 
veya salâhiyettar memur tarafından alelusul tasdik 
edilmiş ise ibraz tarihi veyahut imza edenlerden bi
rinin vefatı tarihi veya imza etmesine imkânı mad
diyi selbeden bir hadisenin vukuu tarihi veyahut ol 
senedin bir muamelei rösmiyöye esas ittihaz kılındığı 
tarih üçüncü şahıslar hakkında da muteber addolu
nur. Bu nevi senetlerde bahsolunan sair senetlerin 
tarihleri üçüncü şahıslar hakkında ancak son senet 
tarihinin musaddak addolunduğu tarihten itibar olu
nur.' 

Üç Yüzüncü Madde — İbra ve kabzı mutazam-
mı'm senedatı gayri resmiye ile tüccarın muamelâtı 
'ticariyelerinden dolayı verdikleri senetlerin tarihi ev
velki madde veçhile tahakkuk etitir'ilmese bile üçüncü 
şahıslara karşı muteber addolunur. Şu kadar ki hilafı 
ispat olunabilir. 

Üç Yüz Birinci Madde — Kısmen veya tamamen 
kabzı mütazâmmın 'olarak senet zirine veya zahrma 
alacaklı tarafından bizzat yazılan veya başkası tara
fından yazılıp da altoda alacaklının imzası bulunan 
ibareler muteberdir. 

Üç Yüz İkinci '-Madde — Telgraf nameler keşide 
için telgrafhaneye yerilen/ asıllarına mutabakatı ihti
lâf lı olmadıkça delil teşkil eder. İhtilâf halinde sahibi 
tarafından yazılmış veyahut imza edilmiş olan aslına 
itibar olunur. 

Üç Yüz Üçüncü Madde — Defatiri ticar'iyede 
münderiç kayıtların hüküm ve kuvvetleri Ticaret 
Kanunu ahkâmı'na tabidir. " 

Üç Yüz Dördüncü Madde — Bir kimsenin hususî 
evrak veya defterine bir hakkın istiyfa veya ibrasını 
mutazammın yazdığı kayıtlarla, yedindeki eşya üze
rine yazıp mündereeatından senet makamına ikame 
eylediği •anlaşılan kuyudat ve taâhhüdalt o kimse ma
kamına kaim ola'nlar aleyhine delil teşkil1 eder. 

Üç Yüz Beşinci Madde — Nüfus kuyudatı esa-
siyejıin ziyaı ve şüveri . musadda'kasının fikdam ta» 
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d'inde doğam, ölüm, evlenme vukuatı tarihleri, mü
teveffa !baba veya ananın evrak ve defatiri hususi-
yesindeki yazılarla ispat olunabileceği gibi baba ve 
anası meçhul olarak sicüi nüfusuna mukayyet bulu
nanlar da bu kabil «evrak ile baba ve almalarına nis
petlerini 'ispat edebidirler. 

Üç Yüz Altıncı Madde — Mahkemece muayyen 
bir hususun isipa'tına karar verdikten sonra o husus 
hakkında üçüncü şahıs veya memuru resmî nezdinde 
diğer bir delil bulunduğundan bahisle İbrazı için müh
let talep olunursa dalvayı uzatmak maksadiyie veya 
ihmali fahiş neticesi olarak vaktiyle dermeyan olun
madığına hâkim kanii olur ve haşini dahi talep ederse 
beyan olunan delilin âdemi tetkik ve istimalime karar 
verebilir. 

Üç Yüz Yedinci Madde — Delili ispat eden ta
raf hasmın .muvafakati olmadıkça ona istinaddan 
sarfınazar edemez. 

Üç Yüz Sekizinci Madde — Davanın esnayı tah
kikinde bir taraf kendisine nispet olunan senette mu
ayyen yazı ve imzayı linkâr veya tanımadığını beyan 
ederse iki tarafın İfadatı ve olbapta iserdolünan delil
ler üzerine hâkim kâfi derecede, kanaat hasıl eylediği, 
takdirde senedi kabul veya hükümden ıskat ederek 
esas hakkında karar verir. Kanaat hasıl olmazsa hâ-' 
kim iki tarafın tayin olunacak günde bizzat ispatı 
vücut etmelerinle karar verir. Her iki taraf muayyen 
günde mütekalbil'en senet hakkında izahat ita ve me
darı ' tatbik olacak evrakı irae ve tayin ve yazı ve im
zanın mevsukiyetirii ne şekilde ve ne vasıta ile ispat 
edebileceklerini beyan ederler. 

. Üç Yüz Dokuzuncu Madde — Muayyen günde 
bakim iki tarafı isticvap ve ledelhace senedi imza elt
iliği iddia olunan şahsı İstiktap eder. Hâkim iki tara
fın ita ettikleri izahattan ve İbraz ve irae ettikleri de
lillerden veya imza kendisine isnat olunan şahsın is-
tiktabrnüan senedin vüsufc ve âdemi vüsuku hakkında 
(istihsali kanaat edemediği surette ehli hibre vasıta -
siyle senedin imzasını tahkikine veyahut yazıldığını 
görenler istimaına veya senedin münkiri tarafından 
yazıldığına sureti katiyede delalet eden vekayiin şu-
hut ile ispatına karar verir* 

Ehli hibre vasıtasiyle tahkikata karar verildiği tak
dirde medarı tatbik olacak yazı ve ehli hibrenin tah
kikatı icra edeceği gün hâkim tarafından tayin olu
nur. . 

Mahkeme bu bapta ancak iki tarafın ittifak et
tikleri her nevi evrak ile senedatı resmiyeden olan 
ve bir kimse tarafından hasbclmemuriye veya mah-

| keme huzurunda tahrir veya imza edilen evrakı tat-
I bike esas addedebilir. 
J Tatbike esas ittihaz olunabilecek evrak olmadığı 
j veyahut olup da derecei kifayede bulunmadığı tak-
j dirde ehli hibre tarafından terkip olunacak ibareler-
I ie münkir olan kimseye yazı yazdırılarak tatbikat icra 
I olunur. 
I Üç Yüz Onuncu Madde — Münazaalı olan sene-
I din ziri ve senedin halini mübeyyin tanzim olunacak 
I zabıt varakası iki taraf ve kâtip ve hâkim tarafından 
I imza olunarak mahkeme kaleminde hıfzolunur. 
I Üç Yüz On Birinci Madde — Bir memurun has-
I beimemuriye yedinde bulunup tatbike esas olmak 
j üzere mahkeme kalemine teslim olunması iktiza eden 
J senedin sureti evvel emirde o memur tarafından is-
I tinşalh olunarak ikametgâhı veya teslim edilecek ma-
i hallin mahkemesi reisine tasdik ettirildikten sonra 
I aslı teslim olunur. , 
I İşbu suret asıl makamında, olmak üzere memuru 
I tarafından hıfzolunur ve asıl hüküm ve kuvvetinde-
j dir. Sureti istizah ve tasdik ettirilmeksizin mahkeme 
I kalemine teslim edilmiş olan senedin sureti mahkeme 
I başkâtibi tarafından istinsah ve reis tarafından tas-
j dik edilerek alakadarlara verilebilir, 
I Üç Yüz On İkinci Madde — Resmi memurun 
I veya üçüncü şahsın senedi teslim veya ibraz edebil-
I meleri için zaruri masrafları ile senedin sureti harcı 
i tahkikat icrasını talep eden kimse tarafından verilir. 
J Üç Yüz On Üçüncü Madde — Hâkim senedin 
I münkire aidiyetine karar verdiği takdirde münkiri on 
I beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdiye ve talep 
I vukuunda devamının teahhuru sebebiyle diğer tara-
j fin maruz kaldığı zararı tazmine mahkûm eder. 
I Üç Yüz On Dördüncü Madde — Resmi ve gayrı 
I resmi her nevi senedatın sahteliğini iddia eden kimse 
j asıl davayı niyet eden mahkemede bu iddiasını gerek 
I davayı asliye ve gerek davayı hadise suretiyle ikame 
I edebilir. Usulüne tevfikan icra kılınan tetkikat neti-
I cesinde senedin sahte olmadığına dair mahkemeden 
I sadır olan karar kesbi katiyet ettikten sonra işbu se-
I net hakkında mahkemei cezaiyede dahi sahtelik id-
j diası mesmu olamaz. • 
I Üç Yüz On- Beşinci Madde — Mahkemece sah-
I telik sebebiyle iptal edilen senet hakkında ciheti ce-
1 zaiyece ademi mesuliyet ve beraatine dair verilecek 
I karar hukuk mahkemesince senedin iptal hakkındaki 
j karara haizi tesir değildir. 
I Üç Yüz On Altıncı Madde — Sahtelik iddiasının, 
I arzuhal ile beyan ve bunun bir suretinin derhal has-
j ma tebliğ olunması lazımdır, . 
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Üç Yüz On Yedinci Madde — Sahtelik iddiası 
308 nci madde ile mevaddı müteakibesi ahkâmına 
tevfikan tetkik olunur. Sahteliği iddia kılınan sene
din ehli hibre marifetiyle tetkik ve tatbikine ve ve-
kayi ve hadisattan haberdar olanların istimaına ka
rar verildiği takdirde bu kabil senedat neticei hükme 
kadar bir gûna muameleye esas ittihaz kılınmaz. An
cak bu senede müsteniden evvelce ittihaz edilen ihti
yati tedbirlere halel gelmez ve ledelhace senet sahibi' 
hukukunun muhafazası zımnında sair ihtiyati tedbir
lere de tevessül edebilir. 

Üç Yüz On Sekizinci Madde — Bir senedin, sah
te olduğuna dair sadır olan karar katiyet kesbettikten 
sonra hükmü veren mahkeme reisi tarafından zirine 
hükmün hulasası yazılarak senet iptal olunur. Ek
me vkii resmiden tanzim ve tasdik kılınmış olan sene
din kaydı aslisi de bu suretle iptal edilir. 

Üç Yüz On Dokuzuncu Madde — Mahkemece 
sahtelik iddiasının reddi halinde sahteliği iddia eden 
taraftan yirmi liradan yüz liraya-kadar cezayi nakdi 
alınmakla beraber talep vukuunda diğer tarafın mad
di ve manevi zararları da mahkemece başkaca takdir 
ve hüküm olunur. 

Üç Yüz Yirminci Madde — Sahtelik iddiasından 
feragat olunabilir ise de feragati vakıayı kabul edip, 
etmemekte mahkeme muhtardır. Mahkeme feragat 

„ iddiasını kabul ettiği takdirde 3-19 ncu madde muci
bince icabeden cezayı nakdiyi hükmeder. 

Üç Yüz Yirmi Birinci Madde — ibraz olunan, 
senet, suret olursa davanın her halinde resen veya 
iki taraftan biri canibinden senedin aslının ibrazı ta
lep olunabilir. Bu takdirde zayi veya telef olmamış 
ise senedin aslını ibraz mecburidir. 

Üç Yüz Yirmi İkinci Madde — Senedin aslını 
muhafaza eden taraf veya kâtibi adiller veyahut sair 
memurlar, tahkikat hâkiminin kararına tevfikan bun
ları mahkemeye ibraz etmeye mecburdurlar,; 

Tahkikat hâkimi ibraz olunan senedin davanın 
esnayı cereyanında hıfzı için icabeden tedbirleri itti
haz veya lüzumunda yemden verilmek üzere ibraz 
edene iadesini tensip edebilir. 

Üç Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Tahkikat hâ
kimi ibraz ve iraesi müşkül olan vesikaları mahallin
de bizzat veya tayin edeceği ehli, hibre vasıtasiyle 
tetkik ve suretlerini asıllariyle tatbik eder. 

Asılların halini tespit için iki taraf huzurunda ve 
davet üzerine gelmedikleri halde gıyaplarında yapı
lan muamele hakkında bir zabıt varakası tanzim olu
nur. Vesikanın fotoğrafı da alınabilir. 

Vesika mahkemenin dairei kazası haricinde bulu
nur ise salahiyettar olan mahkemenin niyabetiyle lâ
zım gelen tetkikat icra olunur. 

Üç Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Resmi bir 
dairede bulunmasından naşi vesikanın aslını iraeden 
aciz olan taraf onun celbedilmesini talep edebilir. 

Üç Yüz Yirmi Beşinci Madde — Ecnebi lisanla 
yazılmış olan vesikayı ibraz eden taraf tercümesini 
de raptetmeye mecburdur. 

Hâkim veya diğer taraf mübrez tercümeyi kabule 
şayan görmezse resmen tercüme ettirilmesi emrolu-
nabilir, 

2. — Senedatın İbrazı Mecburiyeti 
Üç Yüz Yirmi Altıncı Madde — Kanunu Medeni 

ve Ticaret Kanunu mucibince bir kimse, yedinde bu
lunan vesikayı ibraza mecbur olduğu gibi -aşağıda 
yazılan vesikaları da ibraz ile mükelleftir. 

1. Mahkemeye verilen evrakta istinat olunan se
netler, 

2. Bir tarafın diğer taraftan davaya müteallik 
aldığı mektup ve telgraflar, 

3. İki taraf için müşterek olan muamele ve men
faatlere müteallik tanzim olunan vesikalar. 

4. iki tarafın müstakillen veya müştereken ma
lik olduğu vesikalar, 

Üç Yüz Yirmi Yedinci Madde — Talep vukuun
da hesap defterlerinin musaddak parçalarını ibraz 
mecburidir. 

Üç Yüz Yirmi Sekizinci Madde — ^ukarıki mad
dede zikrolunan musaddak hesap defterleri parçaları
nın aslına mutabık olduğunu tayin için icabeden def
terlerin veyahut parçası ibraz olunan asıl defter ha
linin tespit edilmesine ve asılların fotoğraflarının çı
karılmasına karar verilebilir, 

Üç Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Vesikanın 
veya hesap defterinin muayyen parçalarının ibrazını 
talep eden taraf mümkün olduğu kadar işbu vesika
lar münderecatının, esbabı sübutiyesini beyan ettiği 
esnada tahriren, tasrih ve tayin etmiş olması lazım
dır. 

Uç Yüz Otuzuncu Madde — ibrazı istenilen vê  
sika ile ispat edilmek istenilen hususun davanın sü-
butuna medar olacağına mahkemece kanaat hâsıl ol
duğu ve hasim de işbu vesikanın yedinde olduğunu 
ikrar veya tahriren sepkeden talebe karşı sükût etti
ği takdirde mahkeme vesikanın ibrazını emreder. 

Üç Yüz Otuz Birinci Madde — Vesikanın yedin
de olduğunu inkâr eden tarafa hasmımn talebiyle 
böyle bir vesikaya vaziülyet bulunmadığına ve itina 
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île aradığı halde bulunmadığına ve hasmının istima
line imkân vermemek kasdiyle izaa veya imha veya
hut ihfa etmediğine ve senedin nerede ve kimin ye
dinde olduğundan maluzatı /bulunmadığına dair ye
min teklif olunur. Mahkeme davanın haliyle şekliye-
rnini tevfik edebilmek için ledelhace yemin suretini 
tadil edebilir. 

Üç Yüz Otuz ikinci Madde — Vesikayı ibraz ve
ya yemin etmesine karar verilen taraf kararda tayin 
olunan müddet zarfında vesikayı ibraz etmez ve ade
mi ibrazı mazereti sıhhiyeye müstenit olduğunu ispat 
edemez veya teklif olunan yemini kabul ve icra et
mezse mahkeme ibraz veya yemin edilmemek husu
sundaki maksadı nazara alarak diğer tarafın senet 
münderecatı hakkındaki beyanatını kabul edebilir. 

Üç Yüz Otuz Üçüncü Madde — 326 ncı madde
nin 2, 3, 4 ncü fıkralarında beyan olunan vesikalar 
üçüncü şahıs yedinde ise onlar tarafından ibraz olun
masına karar verilir, 

Üç Yüz Otuz Dördüncü Madde — Üçüncü şahsın 
yedinde bulunan vesikanın ibrazını talep eden kim
senin delâili sübutiyesini beyan ettiği sırada işbu ve
sikalar münderecatını tayin ve tasrih etmesi lazım
dır. 

Talebi kabul olunursa hâkim üçüncü şahsa isteni
len vesikayı ibraz etmesini emreder. 

Üç Yüz Otuz Beşinci Madde — Her şahıs yedin
de bulunan evrakı ibraz veya nerede bulunduğunu 
beyan etmek üzere şehit sıfatiyle mahkemeye celbo-
lunabilir. 

Üç Yüz Otuz Altıncı Madde — Kanunen şaha
detten imtina hakkı yoksa üçüncü şahıs, hâkimin ka
rarına itaate mecburdur. İtaat etmezse şehitler hak
kındaki ahkâm tatbik olunabilir. 

Beşinci Kısım 

Yemin 

1. Umumi Hükümler 
Üç Yüz Otuz Yedinci Madde — Yemin edecek 

kimse meşru sebebe müstenit olmaksızın, yemin için 
tayin olunan günde gelmezse yeminden imtina etmiş 
addolunarak davaya sabit nazariyle bakılır. Şu ka
dar ki karar gıyaben verilmiş ise tebliğ gününden iti
baren sekiz gün zarfında arzuhal ile yemin edeceğini 
beyan ve muayyen günde yemini icra ederse hüküm 
keenlemyekûn olur. Tayin olunan günde yine gel
mediği takdirde yeminden imtina etmiş olduğuna da
ir verilen karar katiyet kesbeder. 
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Üç Yüz Otuz Sekizinci Madde — Yemin edecek 
kimsenin yeminden evvel vefatı veya ehliyetinin mün-
selip olması halinde yemin teklifinden evvelki vazi
yet avdet eder. 

Üç Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Gerek iki 
taraftan birinin talebiyle ve gerek resen teklif olu
nan yemin mahkeme huzurunda alenen icra olunur. 
Tahkika hâkimi sorulacak suali okuyup hal ve vazi
yetin ehemmiyeti ve yalan yere yeminin neticeleri 
hakkında yemin edecek kimsenin nazarı dikkatini 
celbeder. Sonra (Size sorulan sualler hakkında haki
katen muvafık cevap vereceğinize ve hiç bir şey sak
lamayacağınıza Allanınız ve namusunuz üzerine ye
min eder misiniz) ve o kimse de (Allahım ve namu
sum üzerine yemin ediyorum) der. 

Üç Yüz Kırkıncı Madde — Hâkim, yemin eden 
kimsenin ifadesini dinleyip aynen zapta geçirdikten 
ve alenen okuduktan sonra bu ifadesinde sebat edip 
etmediğini sorar. 

Üç Yüz Kırk Birinci Madde — Hâkim, tamamen 
veya vazıh olmayan noktaları itmam ve izah için 
lazım gördüğü sualleri yemin eden kimseye sorabi
lir. Bunun haricinde yeni bir sual soramaz. 

Üç Yüz Kırk İkinci Madde — Yemin edecek 
kimse maluliyet veya hastalık sebebiyle mahkemeye 
gelmeye muktedir değilse, hâkim, diğer taraf ve mah
keme kâtibi hazır olduğu halde ikametgâhında o 
kimseyi tahlif eder. ' -

Üç Yüz Kırk Üçüncü Madde — Mahkemenin 
dairei kazası haricinde ikamet eden kimse yemin için 
o mahkemeye gelmek mecburiyetinde değildir. Bu
lunduğu mahal mahkemesinde veya ecnebi memleke
tinde ise mahallinin usulüne tevfikan o memleketin 
salâhiyattar memuru huzurunda yemin etmesini ta
lep ede'bilir, 

2. — Kati Yemin 
Üç Yüz Kırk Dördüncü Madde — Kati yemin 

bir kimsenin esas davasının haline müessir olan bir 
fiilin ispatı için diğerine teklif ettiği yemindir. 

Üç Yüz Kırk Beşinci Madde — Kati yemin bir 
kimseye ancak zatinden sadır olan. fiili hakkında tek
lif olunur. Bir kimsenin bir şeyi bilmesi zatinden sa
dır olan fiil nevinden addolunur. 

Üç Yüz Kırk Altıncı Madde — Bir muamelenin 
sıhhat ve tamamiyeti için iki tarafın muvafakatleri 
kanunen kâfi görülmeyen hallerde yemin teklif olu
namaz. 

Üç Yüz Kırk Yedinci Madde — Kendisine yemin 
teklif olunan kimse, yemin etmez veya yemini has-
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ma reddeylemezse yeminin mevzuunu teşkil etmiş j 
olan meseleyi ikrar etmiş addolunur. 1 

Kendisine yemin reddolunan kimsenin yeminden 
imtinaı dahi ikrar addolunur. 

Üç Yüz Kırk Sekizinci Madde — Yemin teklif 
olunan fiil iki taraftan birinin zatinden sadır olma
mış ise yemin reddolunamaz. 

Üç Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Teklif olu
nan yemin eda edildikten sonra diğer tarafın, yemi
ni yalan yere olduğu hakkındaki davası esas davanın 
tehirini istilzam etmez. j 

Üç Yüz Ellinci Madde — Yemin teklif olunan 
kimse yemini edaya hazır olduğunu beyan ettikten I 
sonra diğer taraf teklifinden sarfı nazar ile başka de
lil ikame edemez. N I 

Üç Yüz Elli Birinci Madde — Yemin, ancak icra I 
eden Ve teklif edilen kimsenin ve mirasçılarının leh I 
ve aleyhlerinde delil teşkil eder .diğerleri için delil I 
teşkil edemez. 

Üç Yüz Elli İkinci Madde — Yemin ancak, ye- I 
min edecek kimsenin namus ve haysiyetine müessir I 
veya müstelzimi ceza olan mesailden başka fiiller 
hakkında verilir, işbu kaide yeminin reddi halinde 
de caridir, 

Üç Yüz Elli Üçüncü Madde — Yemin, iki tarafın 
zatlarına karşı teklif veya reddolunabilir ve her hal
de bunlar tarafından eda olunur. İki taraftan biri 
mahcur veya on sekiz yaşından aşağı ise yemin veli 
veya kanuni mümessiline teklif veya reddolunabilir. 

Üç Yüz Elli Dördüncü Madde — Davasını ispat I 
için yemin teklifinden başka delili olduğunu beyan 
etmiş olan taraf dahi yemin teklif edebilir. Şu kadar I 
ki işbu deliller kabule şayan görüldüğü veya 'bu de
lillerin serd ve istimali mümkün olduğu takdirde ye- i 
min teklif olunamaz. ^ 

3. — Resen Teklif Olunan Yemin 
Üç Yüz 'Elli Beşinci Madde — Mahkeme verece

ği karar veya hükmü iki taraftan birinin yemin et
mesine talik edebilir. 

Üç Yüz Elli Altıncı Madde — Mahkeme ancak 
aşağıdaki iki şartın tahakkuku halinde resen yemin 
teklif edebilir : 

İl İddia olunan hususun kati deliller ile ispat 
edilmemiş olması, 

, 2. İddia olunan hususi ispat için irae olunan de- I 
lillerin hüküm verilecek derecede kanaat hâsıl et
memesi. 

Üç Yüz Elli Yedinci Madde — İddia olunan şe- I 
yin kıymetini tayin ve ispat mümkün oldukça kıy
met hakkında yemin teklif olunamaz. j 
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Üç Yüz Elli Sekizinci Madde — Ön sekiz yaşın
dan aşağı olanlar ile mahcurların fiilleri hakkında 
resen yemin veli veya kanuni mümessillerine teklif 
olunabilir. Veli ve mümessiller müteaddit ise mahke
me yemin edecek mümessili tayin eder, 

Üç Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Resen yemin 
ancak mahkemenin hitamında teklif olunabilir. 

Üç Yüz Altmışıncı Madde — Sorulacak şeyler 
hüküm verecek mahkeme tarafından tertip ve tahrir 
olunup, reis tarafından okunur. 

Üç Yüz Altmış Birinci Madde — Mahkeme ye
mini tahkikat veya sulh hâkimi huzurunda da icra 
ettirebilir. 

Üç Yüz Altmış İkinci Madde — Mahkeme kana
atini teyit için iki taraftan birine yemin teklif etmiş 
ise yemin icra veya reddolunmadıkça hüküm verile
mez. 

1 Altıncı Kısım 
Keşif 

Üç Yüz Altmış Üçüncü Madde — Gerek resen 
ve -gerek iki taraftan birinin talebi üzerine davanın 
her halinde münazaalı mahallin keşfine karar verile
bilir. 

Üç Yüz Altmış Dördüncü Madde — Keşif iki 
taraf usulen davet edildikten sonra vicahlarmda ve' 
davete icalbet etmedikleri halde gıyaplarında mahke
me veya tahkikat hâkimi tarafından yapılır. Mahke
me! asliye, azasından birini istinabe suretiyle, keşif 
muamelatını yapar fakat pek mühim meselelerde 'he
yetle dahi icra edebilir. 

Üç Yüz Altmış Beşinci Madde — Şahit ve ehli 
vukuf mahallinde de istima olunabilir. 

Üç Yüz Aitmiş Altincı Madde — Keşif üzerine 
muameleyi mutazammın bir zabıt varakası tanzim 
edilir. İki taraftan birinin talebi üzerine varsa resen 
plan, resim ve fotoğraflar dosyaya raptolunur. 

/ Yedinci Kısım 
Hususi Esbabı Hüküm 

Üç Yüz Altmış Yedinci Madde — Tahkikat hâ
kimi senetsiz, ispatı caiz olan davalarda resen veya 
talep üzerine bu kanunda gösterilmemiş olan diğer 
hüküm sebeplerinin istima ve tetkikine" de karar vere
bilir ve bu husus hakkında iki tarafı istima ettikten 
sonra tebeyyün edecek hale göre iktiza eden tedbir
leri ittihaz eder. * 

Sekizinci Kısım 
Delillerin Tespiti 

Üç Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Kanunu 
Medeni hükmü mahfuz kalmak şartıyla ancak şim
diden zabıt ve tespit olunmazsa ileride zayi olacağı 
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veya ikamesinde çok müşkülat çıkacağı melhuz olan 
deliller tou fasıl hükmüne tevfikan tespit olunabilir. 

Üç Yüz Yetmişinci Madde — Delillerin tespiti 
için salâhiyattar olan mahkeme, davanın-rüyet edil
diği veyahut dava ikame olunmamış ise en seri ve 
en az masrafla delilin tespiti kabil bulunduğu mah
keme veya sulh hâkimidir. 

Üç Yüz Yetmiş Birinci M a d d e — Delillerin tes
piti, ispat olunacak vaka ile şahitlere ve ehli hibreye 
sorulacak sualleri muhtevi ve üç nüshadan ibaret ar
zuhal ile talep olunur. Arzuhal mahkeme şayanı ka
bul görülürse delillerin tespiti için bir gün tayin edi
lir. 

Üç Yüz Yetmiş İkinci Madde — Arzuhal ve mah
kemenin kararı sureti diğer tarafa tebliğ olunur. Bu 
taraf da sorulacak diğer sualleri hâkime göndermek 
ve muamele esnasında hazır' bulunmak salâhiyetini 

I . ' . 

haizdir. Müstedinin hukukunu muhafaza için zaruri 
görüldüğü veyahut müstacel esbap bulunduğu surette 
istisnaen tebligattan sarfınazar olunabilir. 

Ancak bu suretle mahkeme tespit eylediği delaili 
mutazammm tanzim edeceği zabıt varakası suretini 
derhal diğer tarafa tebliğe mecburdur. 

Üç Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Delillerin tes
piti hakkında sepkeden itirazlar delilleri tespit eden 
hâkim tarafından halîolunur. Delillerin tespiti husu
sunda bu faslın 2, 3, 4 ncü kısımları hükümlerine 
riayet olunur. 

Üç Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Delillerin 
tespiti için ifa ye tanzim edilmiş bilumum muamelat 
ve evrak esas dava dosyasının merbutu addolunur. 

Dokuzuncu Fasıl 
Tahkikatın Hitamı ve Muhakeme , 

Üç Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Tahkikat hâki
mi iki tarafın iddia ve müdafaalariyle delillerini ve 
dava dosyasını tetkik eder ve talep vukuunda neticei 
müddealarını mübeyyin birer layiha verebilmeleri 
için de bir müddet tayın eder. Bu müddet içinde hâ
kim verilen layihaları dosya ile birleştirir ve tahki
katın hitamını tefhim eder ve dosyayı mahkeme rei
sine takdim eyler. Tahkikatın hitamından sonra da 
mahkeme iki tarafa layiha vermelerini emredebilir. 

Üç Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Suh mahkeme-. 
lerinde iki taraf evrak üzerine hüküm verilmesini ta
lep ettikleri takdirde tayin olunacak gün ve saatte 
şifahi murafaaları icra olunmak. üzere mahkemeye 
celp ve davet olunurlar. Şifahi muhakemede mahke
me iki tarafa ikişer kere söz verdikten sonra muha
kemenin hitamını tefhim eder. 

j Hâkim iki tarafın iradı kalem hakkındaki müta
laalarını dinledikten sonra her birine şifahi muhake
mede ne müddet için söz verilebileceğini tayin ve 

i tefhim edebilir. • - • 

i Üç Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Mahkemei 
I asliyede 375 nci maddede yazılı muameleler bittikten 

sonra şifahi muhakeme ve hüküm için tayin oluna-
j cak günde mahkemede hazır bulunmak üzere iki ta

raf davet olunur. Tayin olunacak gün müstacel olan -
j lardan başka hallerde bir haftadan az olamaz. 
I Şifahi muhakeme 376 ncı madde hükmüne tevfi

kan cereyan eder. 

Üç Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Mahkeme, 
hakikatin tezahürü için lüzum görürse tahkikat hâ
kimi canibinden istima olunan şahit ve ehlivukufu 
tekrar celp ve isticvaba ve iki tarafın tahkikat hâki
mi huzurunda dermeyan ve ispat ettikleri hüsusatın 
yeni delilleri ile ispat olunmasına karar verebilir. Şu 
kadar ki şahit hakkında 274 ncü madde hükmü mah
fuzdur. 

Üç Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Mahkeme 
noksan gördüğü tahkikatı, bizzat ikmal ve itmam 
edeceği gibi,, bu hususun ifasını tahkikat hâkimine 
veya muhakeme azasından diğer birine de havale ede-

j bilir. ( 

Üç Yüz Sekseninci Madde — Mahkeme, huzu-
{ runda cereyan eden tahkikat ve muhakemat esnasın

daki hadiseler hakkında kararını verir. 

Üç Yüz Seksen Birinci Madde — Şifahi mura
faadan sonra iki tarafın müddeiyat ve müdafaatı hü
küm verebilecek derecede tavazzuh etmiş ise mah-

I keme bilmüzakere derhal kararını verir. , 
j Müzakereyi icabeden deavi hakkında mahkeme 

müzakere olunacak günü tayin ve iki tarafa tefhim 
eder ve tayin olunacak günde kararım verir. 

Onuncu Fasıl 

Hüküm 
| Mühakemei Asliye Tarafından Verilen Hükümler 

Üç Yüz Seksen İkinci Madde — Karar hafiyen 
müzâkere ve ittihaz olunur ve alenen tefhim edilir. 

I Üç Yüz Seksen Üçüncü Madde — Müzakere ve 
reye ancak şifahi murafaada hazır bulunmuş olan 
aza ve aza mülazimleri iştirak eder. 

Üç Yüz Seksen Dördüncü Madde — Müzakereye 
iştirak ve rey ita edebilecek hâkimlerin cümlesi ha
zır" bulunmadıkça müzakere icrası caiz değildir. 

Üç Yüz Seksen Beşinci Madde — Müzakereyi 
1 mahkeme reisi icra ve karara raptolunacak meselde-
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ri tayin eder. Bunlar hakkında serbestçe münakaşa I 
olunduktan sonra reis en kıdemsiz azadan başlaya- I 
rak ayrı ayrı reylerini toplar ve en son reyini verir. 

Bir mesele hakkında ittihaz olunacak karardan 
diğer meseleler hakkında tetkikat ve müzakere icra
sına lüzum olmadığı anlaşılır ise diğer meseleler hak
kında müzakere icrasiyle karar itasından sarfınazar 
olunur. 

Üç Yüz Seksen Altıncı Madde — Kararlar ittifak 
ve ekseriyeti ârâ ile verilir. 

Üç Yüz Seksen Yedinci Madde — Karar, mah
keme reisi tarafından veya reisin tensip edeceği aza 
ve aza mülâzimlerinden biri tarafından yazılır. 

Üç Yüz Seksen Sekizinci Madde — Karar aşağı
daki hususatı ifa eder: 

1. Davayı rüyet eden mahkeme ile hâkimlerin 
ismini, 

2. İki tarafın isim ve şöhret ve sanat ikamet
gâhları veya evsafı mümeyyizelerini, 

3. İki tarafın iddialarının hulâsalarını, 
4. Tetkik ve müzakere olunan mesaili maliye 

ve hukukiyenin hulâsalarını, 

5. Esbabı mucibeyi ve mülâhazatı ve mümkün 
olduğu halde hükmün müstenit olduğu maddei kanu-
niyeyi, 

6. Hükmün ne olduğunu. 
Üç Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Verilen ka

rar ile iki tarafa «tahmil ve bahşedilen vazife ve hak
lar şüphe ve tereddüdü mucip olmayacak surette ga
yet sarih ve açık yazılmalıdır. 

Üç Yüz Doksanıncı Madde — Yazılan kararların 
ziri kararı veren hâkimlerle zabıt kâtibi tarafından 
imza olunur. 

Üç Yüz Doksan Birinci Madde — Kararın aslı 
mahkemenin evrak mahzeninde başkâtip tarafından 
hıfzolunur. Hafız tarihi zirine ve dosyasına işaret 
olunur. ] 

Üç Yüz Doksan İkinci Madde — Karar tahrir ve 
imza olunduktan sonra suretleri bir hafta içinde baş
kâtip tarafından iki taraftan her birine makbuz mu
kabilinde verilir ve bir. nüshası da dosyasında hıfzo
lunur. Suretler asılları gibi imza olunmakla beraber 
bunlara mahkemenin mühürü vaz edilmek lazımdır. 
İki taraftan her birine verilen suretler ilamdır. 

Üç Yüz Doksan Üçüncü Madde — Müddetler 
ilâmın iki. taraftan her birine verdiği tarihten başlar. 

İkinci Kısım 
Sulh Hâkimleri Kararlan 

Üç-Yüz Doksan Dördüncü Madde — Sulh hâ
kimleri kararını şifahi mürafayı müteakip verir ise 
zabıt kâtibine imla suretiyl^ yazdırılarak iki tarafa 
tefhim eder. Kararını derhal vermemiş ise tayin ede
ceği güne kadar yazacağı kararı mahkeme kalemine 
tevdi eder ve sureti başkâtip tarafından iki tarafa ve
rilir. Sulh hâkimi şifahi muhakemeyi müteakip ka
rarını yazdırmadan mukaddem esbabı mucibesiyle 
iki tarafa şifahen tefhim edebilir. 

Üç Yüz Doksan Beşinci Madde — Kararın aslı 
hâkim ve kâtip tarafındarı imza olunmak lazımdır. 

Üç Yüz Doksan Altıncı Madde — Sulh hâkimle
rinin kararları şifahi murafaa günü zabıt kâtibine 
imlâ suretiyle yazdırılarak iki tarafa tefhim edilmiş 
ise tefhim tarihinden ve bu suretle tefhim edilmemiş 
ise suretleri iki tarafa verildiği tarihten itibaren müd
det cereyan eder. 

Üç Yüz Doksan Yedinci Madde -— Mahkeme ta
rafından verilen kararların tahrir ve hıfzına müteal
lik 388, 391 nci maddelerde gösterilen hükümler 
sulh hâkimleri kararları hakkında da caridir. 

On Birinci Fasıl 

Gıyap" 
Üç Yüz Doksan Sekizinci. Madde — İki taraftan 

biri tayin olunan günde tahkikat hâkimi nezdinde 
veya mahkemede hazır bulunmadığı veya cevapria-
mesini göndermediği veyahut bulunup da cevaptan 
imtina eylediği takdirde gıyap kararı verilir. 

Üç Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Hâkim 
hazır bulunan tarafın ifadesini istima ettikten sonra 
icabına göre davayı diğer bir güne talik veyahut de
vamla o celsede icra ^olunacak muameleleri tamamen 
veya kısmen ifâ edebilir, 

Dört Yüzüncü Madde — Hazır bulunmuş olan 
gıyap kararını ̂ beş gün içinde gaibe tebliğ ettirir, Bu 
müddet içinde tebliğ olunmazsa gıyap kararı keen-
lemyekûn olur. 

Dört Yüz Birinci Madde — Hâkim, gıyap kara
rını verdiği celsede bir güna muameleye bakmaksızın 

.davayı başka güne talik eylemiş ise yukarıdaki mad
de mucibince icra olunacak tebligatta muayyen gün
de yapılacak muameleden bahisle gaibin o celsede 
hazır bulunması lüzumu tasrih edilir. Gaip bunun 
üzerine muayyen günde ispatı vücut ederse gıyap ka
rarı keenlemyekûn olur. 
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Dört Yüz İkinci Madde — Gıyap kararı verilen 
celsede muayyen muamelat kısmen veya tamamen 
ifa olunmuş ise tebliğ varakasında yapılan muame
lât yazılıp gaibe beş gün içinde itiraz edebileceği bil
dirilir. Gaip bu müddet içinde muameleye devam için 
muhakemeye müracaatla diğer bir gün tayin ve has
ma tebliğ ettirebilir. Tayin olunan günde mahkeme
de hazır bulunup da gıyaben cereyan eden muame
lelerin tadil ve cerh ve iptalini mucipv bir itiraz der-
meyan ettiği takdirde tetkik olunarak varit görülürse 
ıkabul ve.aksi halde gıyaben cereyan eden muamele
ler muteber addolunur. 

Dört Yüz Üçüncü Madde — Tebligat mahkeme
nin bulunduğu şehir haricinde veyahut ilan .tarikiyle 
yapılmak icabeden hallerde hâkim itiraz müddetini 
temdit edebilir. 

Dört Yüz Dördüncü Madde — Bilumum gıyap 
masrafı gaibe tahmil olunur ve ilk celsei muhakeme
de her türlü muameleden evvel gaip bu masrafı mah
keme veznesine tevdie mecburdur. 

Dört Yüz Beşinci Madde — Tebliğ varakasında 
muayyen müddet zarfında itiraz olunmazsa gaip mu
hakemeye kabul olunmaz. Şu kadar ki, bu fıkra hük
mü tebliğ varakasına yazılmak lazımdır. 

Dört Yüz Altıncı Madde — Bir. hadise veya esas 
hakkında cereyan edecek murafaa, hüküm için mu
ayyen olan celsede hüküm verebilecek dereceye vasıl 
olsa bile diğer tarafta tebligat icra edilip itiraz müd
deti geçmedikçe hükmü gıyabi verilemez. 

Dört Yüz Yedinci Madde — Gıyaben verilen 
hükmün neticesi mahkeme başkâtibi tarafından gai
be ihbar olunur. İhbarın tebliği tarihi hükmün tari
hi tebliği addolunur. 

İlamı gıyabi ancak talebi üzerine gıyap masrafını 
tediye eyledikten sonra verilir. 

Dört Yüz Sekizinci Madde — Mahkemeye kabul 
olunmayan taraf aslının hasmının dermeyan ettiği 
vakıaları ikrar etmiş addolunabilir. 

Dört Yüz Dokuzuncu Madde — Vukubulan da
vet üzerine her iki taraf muhakemede hazır bulun
mamış ise birinin devam talebine kadar muhakeme 
talik olunur. 

Dört Yüz Onuncu Madde — Hüküm için muay
yen olan celsede iki taraf veya biri gaip olursa veri
lecek hüküm hazır imişler gibi vicahi addolunur. 

Dört Yüz On Birinci Madde — Islah suretiyle 
olsa dahi aynı davada bir taraf birden ziyade itiraz 
hakkına malik değildir. 

Dört Yüz On İkinci Madde — Mahkemei asliye
de iki taraf veya biri davete icabet etmezse gelme-

ı yen yirmi beş liraya kadar cezayı nakdiye mahkûm 
I edilebilir. İşbu cezayı nakdinin miktarı sulh mahke-
I meşinde beş lirayı tecavüz etmez. Gıyap muamele-

' sine vekil sebebiyet vermiş ise tayin olunacak ceza
yı nakdi ona tahmil olunur. 

I On İkinci Fasıl 
Masarifi Muhakeme 

Dört Yüz On Üçüncü Madde — Müddei muha-
I keme masraflarını harç tarifesi mucibince tediyeye 
I mecburdur. Davayı mütekabilenin müddeabihten 

fazlası hakkındaki muhakeme masraflarını müddei-
j aleyh kezalik harç tarifesine tevfikan tediyeye mec-
j burdur. 

Dört Yüz On Dördüncü Madde — İki taraftan 
I her biri istimaını talep eylediği şahit ve ehli hi brenin 
I veya talebine mebni icra kılınacak keşif ve sair mua

melenin masrafını tediyeye ve buna kifayet edecek 
meblağı mahkeme veznesine tediyeye mecburdur. 
Hâkim tarafından tayin olunan müddet içinde mas-

I rafı vermeyen taraf talebinden sarfınazar etmiş ad-
, dolunur. 
I Dört Yüz On Beşinci Madde — Resen icrası em-

rolunan muamelenin istilzam ettiği masrafı iki ta
raftan birinin veya her ikisinin tediye etmesine ka-

I rar verilir ve bunun için takdir olunacak meblağ 
mahkeme kalemine tevdi olunur. 

Tayin olunan müddet içinde işbu muameleye ait 
j masraf tediye olunmaz ise ileriden icabedenlerden 

istiyfa olunmak şartiyle Devlet hazinesinden tediye 
olunmasına karar verilebilir. 

Dört Yüz On Altıncı Madde — Masarifi muhake
meyi berveçhi peşin tediye eden taraf haklı çıkarsa 

j bu masraf diğer tarafa tahmil olunur. 

Dört Yüz On Yedinci Madde — Kanunen musar-
rah olan hallerden maadasında masarifi muhakeme-

I nin aleyhinde hüküm verilen taraftan istiyfa olun
masına karar verilir. Davada iki taraftan her biri 
kısmen haklı çıkarsa muhakeme her birini masrafla 
ilzam veya bu masrafı aralarında takdir ettiği su-

ı rette taksim eder. 
Hâkim huzurunda tetkik olunan davalara ait ma

sarifi muhakeme iki taraf beyninde mukaveleye gö
re ve böyle bir mukavele yoksa ahkâmı sabıkaya 

i tevfikan hükmolunur. 
Dört Yüz On Sekizinci Madde — Davanın esası 

hakkında lehine hüküm verilmiş olan taraf aşağıdaki 
I hallerden birini yapmış ise masarifi muhakemenin 
I tamamı veya bir kısmıyla mahkûm edilebilir. 
I 1. Davayı bililtizam uzatmak, 

42 — * ' 
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2. Lüzumsuz masraf yapmak, 
3. Yedinde bulunup da hükme müessir olan ve

sikaları vakit ve zamaniyle hasmına bildirmemek. 
Dört Yüz On Dokuzuncu Madde — Mahkûmü-

naleyhler müteaddit ise masarifi muhakeme davadaki 
alakalarına göre taksim olunur ve kendileri müte-
selsilen mesul addolunabilir. 

Dört Yüz Yirminci Madde — Davaya müdahale 
eden kimsenin iltihak ettiği taraf mahkûm olursa 
yalnız müdahale masarifiyle mahkûm edilir. Aksi 
halde bu masraf diğer tarafa tahmil olunur. Mama
fih hüküm üçüncü şahsın iltihak ettiği taraf lehine 
verilmiş olsa bile lehine hükmolunan tarafın hal ve 
hareketi üçüncü şahsın müdahalesini istilzam etmiş 
ise müdahaleye müteallik masrafı tamamı veya bir 
kısmı lehine hükmedilen tarafa tahmil olunabilir. 

Dört Yüz Yirmi Birinci Madde — Mahkeme, su
iniyet sahibi olan müddeialeyhi veyahut bir güna 
hakkı olmadığı halde dava ikame eden tarafı kanu
ni masraftan başka diğer tarafın vekille aralarında 
tekerrür eden ücreti vekâletin tamamı veya bir kısmı 
ile de mahkûm edebilir. 

Ücreti Vekâletin miktarı hakkında ihtilaf vuku
unda miktarını resen mahkeme takdir eder. 

Dört Yüz Yirmi İkinci Madde — Suiniyet sahibi 
olan müddeialeyh yahut bir güna hakkı olmadığı 
halde dava etmiş olan taraf bundan maada yüz lira
ya kadar cezayi nakdiye mahkûm edilebilir. Bu hal
ler vekilden sadır olmuş ise cezayi nakdi hakkında 
tayin olunur. 

Dört Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Masarifi mu
hakeme aşağıda beyan olunan şeylerdir : 

1. Tarife mucibince mahkeme kalemi vasıtasiyle 
yapılan masraflarla celsei muhakeme, keşif ve haciz 
masrafları, 

2. Şahidin seyahat ve ikamet masraf iyle yevmiyesi 
ve ehli hi'bre ücret ve masrafları, 

3. İlâm harçları, 
4. Resmi dairelerden talep olunan evrakın asıl 

ve sureti tasdik ve pul harçları, 
5. Mahkemede bizzat hazır bulunanların bulun

dukları ünlere ait seyahat ve ikamet masrafları, 
6. Davanın ehemmiyetine göre kanunu mucibince 

takdir olunacak vekil ücretleri, 
Vekili bulunduğu halde mahkemede bizzat ispatı 

vücut eden taraf yalnız seyahat masraf iyle bir güne 
ma'hsüs olmak üzere yevmiye alabilir. Ancak hâkim 
bizzat isticvabına veya yemin etmesine karar vermiş 
ise bugünler için yevmiye alabilir. 

Dört Yüz Yirmi Dördüncü Madde — 42İ ncİ 
maddenin ikinci fıkrasına ve maddei sabıkanın al
tıncı numarasına tevfikan takdir olunacak ücretler 
ancak iki taraf arasında muteberdir. Vekil ile müvek
kil arasındaki münasebet hakkında hukuku adiye ah
kamı tatbik olunur. 

Dört Yüzyirmi Beşinci Madde — İki taraftan bi
rinin vefatı, davanın terk gibi bir sebeple hükme ik
tiran etmeyen davalara müteallik masarifi muhakeme, 
tahkikat hâkimi tarafından takdir ve hükmolunur. 

Dört Yüzyirmi Altıncı Madde — Lehine hüküm 
verilen taraf için tahsil olunacak masarifi muhakeme 
miktarı hükmünde gösterilmek lâzımdır. Tahkikatın hi
tamına kadar olan masarifi muhakemenin miktarı iki 
taraftan her biri canibinden verilecek müfredat pusu
lası üzerine tahkikat hâkimi ve muhakeme celsesi mas
rafları da mahkeme tarafından takdir olunur. 

Üçüncü Bap 

Hükümlere karşı müracaat tarikleri 

iBirinci Fasıl 

Temyiz 
Dört Yüz Yirmi Yedinci Madde — Asliye,mahke

melerinden verilen nihai' kararlarla 2 500 kuruşa ka
dar olan alacak davaları müstesna olmak üzere Sulh 
mahkemelerinden sadır olan nihai kararlar kabili tem
yizdir.-

Şu kadar ki 2 500 kuruşa kadar olan davalara ait 
kararların nefan-ilil - kanun temyizden tetkiki baş-
müddeiumumi tarafından talep olunabilir. 

Dört Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Mahkemeî 
Temyiz aşağıda beyan olunan esbaptan dolayı temyiz 
olunan hükmü nakzeder : 

1. Kanunun ve iki taraf beynindeki mukavele
nin yanlış tatbik edilmiş olması, 

2. Mahkemenin davayı niyete vazifedar bulun
maması, - ' ' • ' . -

3. iki tarafı ve seböbi müttehit bir dava hakkın
da yekdiğerine münâkız kararlar yerilmesi, 

4. Usulü muhakemeye muhalefet edilmesi, 
5. Muamelei maddiyenin takdirinde hata edil-

mesi, 
6. İM taraftan birinin davasını, ispat için serdet-

tiği delillerin sebebi kanuniye müstenit olmayarak ka
bul edilmemesi. 

Usulü muhakemeye muhalefetten dolayı bir hük
mün nakzolunahilmesi mahkemeye ait vezaifte usulü 
muhakemenin ihlâl olunmasına ve işbu kusur ve ha-, 
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tanın lâhık olan' hükmü tağyir edecek derecede bu- j 
lunmasına veya müddei, yahut müddeialeyh tarafından I 
usulü muhakemenin tağyir ve ihlâl olunduğunu ispat j 
edecek derecede itiraz olunup da. mahkemede tetkik I 
edilmemiş olmasına mütevakkıftır. J 

Dört Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Mahke- i 
mei Temyiz, esbabı kanuniyeden dolayı bir ilâmı I 
nakzederse davayı, hükmü veren mahkemeye veya J 
münasip göreceği diğer bir mahkemeye gönderir. 

O mahkeme iki tarafı celp ve istima ettikten son- I 
ra Mahkemei Temyizin nakız kararına ittiba olu
nup olunmayacağına karar verir. 

Mahkeme kararı sabıkta ısrar eder ise işbu karar 
~ esbabı zaideye istinat etse bile temyiz, dava vukuun- I 

da heyeti umumiyece Mahkemei Temyiz dairei hu- j 
susiyesi kararının vacfbülittiba olup olmadığı tetkik I 
olunarak vacibülittiba ise hükmü veren mahkemenin I 
kararı nakız, değilse tasdik edilir. ] 

Heyeti umumiyeden sadır olan karara ittiba mec
buridir. ' 

Dört Yüz Otuzuncu Madde — Bir hüküm, usu- I 
lü muhakemeye muhalefetten dolayı nakzolunursa j 
menkuz karardan sonraki muamele ve kararlar nak
zın dairei'şümulünde dahil ise gayri muteber addo
lunur. 

Dört Yüz Otuz Birinci Madde — Temyizi dava 
arzuhal ile yapılır. İşbu arzuhale mümeyyizialeyh- i 
lerin adedine göre suret dahi raptolunmak lâzımdır. 

Dört Yüz Otuz îkinci Madde — Temyiz müddeti I 
on beş gündür. 

Temyiz arzuhali Mahkemei Temyize veya hükmü 
veren mahkemeye veya mümeyyizin bulunduğu ma- I 
hal mahkemesine verilir. Müddetin mürurundan son- I 
ra verilen arzuhaller reddolunur. j 

Dört Yüz Otuz tjçüneü Madde — Temyiz arzu
hali Mahkemei Temyize verilmiş ve mümeyyizialeyh I 

, de Mahkemei Temyizin bulunduğu mahalde mukim 
bulunmuş ise, sureti mahkemei temyiz kalemi mari
fetiyle mümeyyizialeyhe tebliğ olunur ye hükmü veren 
mahkemeye dava dosyasının irsali bildirilir. 

Arzuhal hükmü veren mahkemeye verilir veya 
mümeyyizin bulunduğu mahal mahkemesine verilip-
te kaydölunduktan sonra hükmü veren mahkemeye I 
gönderilirse sureti mahkeme kalemi vasıtasiyle mü
meyyizialeyhe tebliğ olunur. 

Mümeyyizialeyh cevabını tarihi tebliğden itibaren 
on gün içinde hüküm veren mahkemeye veya bu
lunduğu mahal mahkemesine verir. Bulunduğu mahal j 
mahkemesine vermiş ise kaydölunduktan sonra hük- J 

j mü veren mahkemeye gönderilir. Hükmü veren mah
keme, temyiz arzuhalini dava.dosyasiyle birlikte Mah-

| kemei Temyize gönderir. • ', ' 
I Dört Yüz Otuz Dördüncü Madde — Temyiz 
I arzuhali hangi mahkemeye verilmiş ise o mahke-
I meçe kayıt ve bu kayıt tarihi temyize mebde addolu-
I nur. Temyiz arzuhali ile beraber kanunî harçlar ve-
J ril'memiş ise reis tarafından tayin edilecek müddet 

içinde harç vesair resimleri tediye olunrriak lâzımdır. 
I Bu müddet içinde tediye olunmadığı takdirde tem

yiz edilmemiş addolunur. 

Dört Yüz Otuz Beşinci Madde =— Temyiz: arzu-
I haline alelumum arzuhallerde muharrer olması lâzım 
I gelen hususlardan başka temyizen tetkiki talep olu

nan hükmün hulâsası ve esbabı temyizin kâffesi ve 
i izahatı şifahiye icrası talep olunur ise bu husus ve 
| neticei talep yazılmak lâzımdır. 
I Esbabı temyiziye temyiz arzuhalinin itasından iti-
I baren bir hafta içinde verilecek bir lâyiha ile de be

yan olunabilir. 
I Temyiz arzuhali şeraiti mezkûreyi cami olması 
J bile reddolunmayıp tetkikatı lâzıme icra kılınır. 
I Dört Yüz Otuz Altıncı Madde — Mahkemei Tem

yiz reisi, temyiz arzuhalini ve diğer tarafın cevap-
I name ile dosyayı tetkik ve raporunu tanzim etmek 

üzere azadan birine havale eder. Cevapname muay-
I yen müddet içinde vasıl olmamış ise eVrakı mevcude 

üzerine tetkikat icra olunur. Havale olunan zat niha
yet bir hafta zarfında iki tarafın müddeiyat ve müda-
faat ve eshap ve delâili sübutiyelerinin ve temyizen 
tetkiki talep olunan hükmün neden ibaret olduğunu 

j ve hükmün müstenit olduğu esbabı mucibeyi ve iş
bu hükme karşı temyiz istida ve lâyiha ve cevap lâ-

J yihasındaki itiraz ve müdafaaların hulâsasını beyan 
ettikten sonra müdellel mütalaasını muhtevi imzası 
altında bir takrir tanzim ve reise takdim eder. 

Dört Yüz Otuz Yedinci Madde — Sulh mahke
meleri hükümlerine karşı temyiz müddeti sekiz gün
dür. Mahkûmualayh bu müddet zarfında esbabı mu-
cibeli bir temyiz arzuhali verebileceği gibi şifahen de 
mahkemeye bu talebi beyan edebilir. Bu takdirde 
mahkûmunaleyhin hükmü kabul etmemek için serdet-

f tiği esbabı mucibe ile birlikte talebini mutazammın bir 
zabıt tanzim ve kendisine kıraet olunarak zirî imza 
veya diğer işareti mahsusa ile tasdik ettirilir. 

Gerek mahkemei asliye ve gerek sulh hâkimi ka
rarına karşı tahriren ve şifahen vuku bulan temyiz 
hakkında temyiz eden kimseye talebi üzerine bir mak
buz verilir. 
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Dört Yüz Otuz Sekizinci Madde — Mahkemei 
Temyiz dâvayı evrak üzerine tetkik ve rüyet eder. An
cak boşanma veya ayrılmaya ve hacir ve nesebe müte
allik davalar ile miktar veya kıymeti bin lirayı tecavüz 
eden alacak ve ayin davalarında iki taraftan herhan-

. gisi istida veya lâyihasında muhakemeye celp olun
masını talep ederse gün tayin olunarak o gijnde. iki 
tarafın veya müsaddâk vekillerin mahkemede hazır 
bulunmasını ve aksi takdirde gıyabında tetki'katı tem-
yiziye icra kılınacağını mübeyyin tanzim edilen va-
rakai davetiye tebliğ olunur. 

iMahkemei Temyiz izahatını istima etmek üzere 
iki tarafı resen de davet eder. 

İMahkemei Temyiz iki taraf celp olunmuş ise şi
fahî izahatını istima ettikten sonra temyiz olunan ka
rarın nakız veya tasdikine karar verir ve mevcut iş
ler kararını kendilerine tefhim eder. 

; Temyiz olunan karar esas itibariyle muvafikı ka: 

nun olup ancak tatbikatı kanuniyede hata edilmiş ve
ya muhalifi kanun görülen husus hakkında tekrar 
tahkikat ve muhakemat icrasına Mahkemei Temyizce 
lüzum görülmemiş olursa bundan dolayı temyiz olu
nan kararı nakzetmeyip bu cihetleri tadil ve tashih 
suretiyle tasdik eder. Bu karara karşı tefhim veya teb
liğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tashihi talep 
olunabilir. Tashihi karar talebi aynı dairede tetkik 
olunur. Sulh mahkemelerine ait davalara müteallik 
temyiz ilâmları tashihi karara tabi değildir. 

Dört Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Mahkemei 
Temyiz iki tarafın temyiz arzuhaliyle lâyihasında ve 
cevap lâyihasında muharrer kâffei itirazat ve müda-
faa't hakkında esbabı mucibe beyaniyle redden veya 
kabulen karar vermeye ve bunları kararına yazmaya 
mecburdur. 

Mahkemei Temyiz iki tarafın iddia ve müdafaa-
tiyle mukayyet olmayıp kanunun sarih .maddesine 
muhalif gördüğü diğer esbaptan dolayı da temyiz olu
nan kararı nakzedebilir. 

Dört Yüz Kırkıncı Madde — Esbabı tashih şun
lardır. 

1. Zati hükme müessir itirazatın meskûtünanh 
bırakılması, 

2. Bir ilâmda yekdiğerine mübayin kararlar bu
lunması, 

3. Hükmün usul ve kanuna muhalif bulunması, 
4. Mahkemei Temyizde ibraz olunup zati hük

me müessir evrakta bir sania ve sahtelik vukubulmuş 
olması. 

iMahkemei Temyiz müstedii tashihin dermeyan et
tiği esbap haricinde sair esbabı kanuniye taharri ve 
tetkik edemez. * 

Dört Yüz Kırk Birinci Madde — Tashihi karar 
arzuhali müstedinin bulunduğu mahal mahkemesine 
veya Mahkemei Temyize veya asıl hükmü veren mah
kemeye verebilir. 

Dört Yüz Kırk İkinci Madde — Aynı ilâm aley
hine bir defadan ziyade tashihi karar talebi mesmu 
olmadığı gibi, tashihi karar arzuhalinin reddine veya 
kabuliyle kararı sabıkın tadiline dair sudur eden hü
kümlere karşı dahi tashihi karar caiz değildir. 

Şu kadar ki iki taraftan biri tashihi karar ettiği 
halde arzuhal suretinin tebliği tarihinden itibaren on 
beş gün içinde diğer taraf dahi gerek mahsusan ita 
edeceği arzuhalde ve gerek asıl arzuhale cevaben ve
receği lâyihada itirazatını beyan ile tashihi karar ta
lep edilir. t ' 

Tashihi karar talebi esbabı mezkûreye mutabık gö
rülmezse arzuhalin reddine ve müstedii tashihden 
yüz liraya kadar cezayı nakdî alınmasına ve muvafık 
ise kabulüne karar verilir. Tashihi karar arzuhalinin 
kabulü, tashihi talep edilen karar hilâfında karar ve
rilmesini mucip addolunamaz. Tashihi karar icrayı te
hir etmez. 

Dört Yüz Kırk Üçüncü Madde — Temyizi dava 
icrayı tehir etmez. Ancak müstedi indettemyiz haksız 
çıktığı takdirde mahkûmunbihi eda ve teslim edeceği
ne dair kefaleti kaviye göstermek veyahut mahkûmun-
bih olan nükut ve eşyayı bir mevkii resmiye depozito 
etmek veya hasmı tarafından emval ve emlâki hac
zedilmiş olmak şaftiyle Mahkemei Temyiz talep üze
rine müstacelen icranın tehirine karar verebilir. 

Müstedi devlet ise veya muzahereti adliyeye nail 
olupta davanın ve hükmün mahiyetine ve ahvali sai-
reye nazaran icranın tehiri icap ediyorsa bilatemina't 
icranın tehirine karar verilebilir. 

Nafaka hükümleri müstesnadır. 
Gayrimenkule ve buna müteallik aynî haklara ve 

aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler katiyet 
kesbetmedikçe icra olunamaz. 

Dört Yüz Kırk Dördüncü Madde — Temyiz da
vasının suiniyetle vukuu halinde Mahkemei Temyiz 
422 nci madde hükmünü tatbik eder. 

İkinci Fasıl 
İadei Muhakeme , 

Dört Yüz Kırk Beşinci Madde — Katiyen veri
len ve katiyet iktisap etmiş olan kararlar hakkında 
aşağıdaki sebeplere binaen iadei muhakeme talep olu
nabilir. 
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1. Muhakeme esnasında esbabı mücbireye veya 
lehine hükmolunan tarafın fiiline binaen elde edilme
yen bir senet veya vesikanın hükmün itasından sonra 
ele geçirilmiş olması, 

2. Hükme esas ittihaz olunan senedin sahteliğine 
karar verilmiş veyahut senedin sahte olduğu mah
keme veya bir mevkii resmide ikrar olunmuş veya 
sahtelik hakkındaki karar hükümden evvel ittihaz olu
nup iadei muhakeme talebinde bulunan kimsenin, hü
küm zamanında bundan haberi bulunmamış olması. • 

3. Hükme esas ittihaz olunan bir ilâm hükmü 
fesh ve nakz olunarak kazıyei muhkeme teşkil etmek 
suretiyle külliyen mürtefi olması, 

4. Şahadeti hükme esas ittihaz olunan şahidin hü
kümden sonra yalan şahadetle mahkûm edilmiş ol
ması, 

5. Ehli hibrenin kasden hilafı hakikat ihbaratta 
bulunduğunun hükmen tahakkuk etmesi, 

6. Mahkûmunlehin yalan yere yemin ettiği ik
rarı veya beyyinei taririye ile sabit olmuş olması, 

7. Mahkûmunl'eh tarafından hükme müessir diğer 
bir hile ve hud'anın kullanılmış olması, 

8. Vekil ve mümessil olmayan kimseler huzuriy-
le davanın rüyet ve hükmedilmiş olması, 

9. Davayı rüyetten istinkâf etmeye kanunen mec
bur . olan hâkim huzuriyle muhakemenin rüyet ve 
hükmedilmiş olması, 

10. îki tarafı ve sebebi müttehit bir dava hak
kında sadir olan bir ilâma mugayir yeni bir ilâm sü-
duruna sebep olabilecek bir madde yok iken, yine o 
mahkeme veya diğer bir mahkeme tarafından evvelki 
ilâmın hükmü hilâfında bir hüküm ve karar verilmiş 
olupta her iki ilâmın katiyet kespetmesi, 

Dört Yüz Kırk Altıncı Madde — Alacaklılar veya 
mahkûmunaleyh makamına kaim olanlar, borçluları 
veya makamına kaim oldukları kimseler, aleyhinde sa
dir olan hükümler hakkında mahkûmurileh ile mah
kûmunaleyh beyninde bilittifak kendilerine karşı vu-
kübulan hile sebebiyle iadei muhakeme talebinde bu
lunabilir. 

Dört Yüz Kırk Yedinci Madde — îadei muha
keme müddeti, yeni vesaikin elde edildiği veya hile
nin keşfolunduğu ve yalan yere şahadet veya yemin 
veya ehli hi'bre ihbarları veya sahtelik hakkında veri
len hükümlerin katiyet iktisap ettiği ve hükme esas 
ittihaz olunan ilâm hükmünün fesih ve nakzolunarak 
kazıyei muhkeme suretiyle külliyen mürtefi olmasın
dan haberdar olunduğu ve 445 nci maddenin 8 ve 9 
ncu hallerinde hükmün matikûmunaleyhe veya hakikî 

| vekil >veya mümessile tebliği tarihinden itibaren üç ay 
ve alacaklı veya mahkûmunaleyh makamına kaim 
olanların hükümden usulen haberdar oldukları gün
den itibaren bir aydır. 

Dört yüz kırk beşinci maddenin 10 ncu numara
sında yazılan sebepten dolayı iadei muhakeme talebi 
müruru zaman haddine baliğ müddet geçinceye kadar 
muteberdir. 

Dört Yüz Kırk Sekizinci Madde — îadei muha
keme talebini mutazammın arzuhal hükmü veren mah
kemeye verilir ve orada tetkik olunur. 

445 nci maddenin onuncu numarasında yazılan se
bepten dolayı iadei muhakeme talebini havi arzuhal 
ikinci hükmü ita eden mahkemeye verilir. 

Dört Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — îadei mu
hakeme davası hükmün icrasını tehir etmez. Ancak 
davanın ve hükmün mahiyetine ve ahvali saireye na
zaran icranın tehiri icap ederse iadei muhakeme da
vasında bulunan kimseden teminat alınmak şartiyle 
davayı rüyet eden mahkeme tarafından icranın tahiri-
ne karar verilebilir. Devlet ile müzahereti adliyeye 
nail olan kimseler hakkında 443 ncü madde mucibince 
teminat alınmaksızın tehiri icraya karar verilebilir. 

Dört Yüz Ellinci Madde — îadei muhakeme ta
lebi muvafıkı kanun ise kabul ve yeniden muhakeme 
icrasiyle tebeyyün edecek hale göre verilmiş olan ka
rar tasdik veya kısmen veya tamamen tadil olunur. 

445 nci maddedeki 8, 9 ve 10 ncu sebeplere binaen 
iadei muhakeme arzuhali kabul olunursa başkaca tet-
kikat icra olunmaksızın İadeten tetkiki talep olunan 
hükmün iptaline karar verilir. 

Dört Yüz Elli Birinci Madde — iadei muhakeme 
üzerine verilen karar iadeten tetkiki talep olunan hük
mün aslı zîrine kaydolunur. 

Dört Yüz Elli ikinci Madde — îadei muhakeme 
üzerine verilen karar aleyhine iadei muhakeme olu
namaz. Bu karar ancak kabili temyizdir. 

Dört Yüz Elli Üçüncü Madde — îadei muhakeme 
talebinde bulunacak kimse hasmın zarar ve ziyanını 
tediye edeceğine dair mahkemece takdir olunacak te
minatı iraeye mecburdur. Devlet ve müzahereti adli
yeye nail olan kimseler teminat iraes'ine mecbur de
ğildir. . ' ' - . ' ' ' 

Dört Yüz. Elli Dördüncü Madde — îadei muha
keme talebi reddolunursa müstedi elli liraya kadar 
-cezayı nakdî ile mahkûm edilir. 

Üçüncü Fasıl 
Hükümlerin Tavzihi 

Dört Yüz Elli Beşinci Madde,— Hüküm müphem 
ve gayri vazıh olur veya mü'tenakız fıkraları ihtiva 

46 — 
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ederse icrasına kadar iki taraftan her biri ibhamm 
tavzihini ve tenakuzun refini isteyebilir. 

Dört Yüz Elli- Altıncı Madde — Tavzih talebi 
hükmü veren mahkemeye iki nüsha olarak ita edile
cek ^arzuhal ile vaki olur. Mahkeme arzuhalin bir 
nüshasını diğer tarafa tebliğ ettirerek tahriren cevap 
vermesi için münasip bir mühlet tayin eder. Cevap da 
iki nüsha olarak verilip biri tavzih veya ref talebinde 
bulunan tarafa tebliğ olunur. 

Dört Yüz Elli Yedinci Madde — Mahkeme, ce
vap verilmemiş olsa bile evrak üzerine tavzihan ka
rar ittihaz eder. . 

Ancak lüzum görürse iki tarafın şifahî izahatını 
istima etmek üzere celp ve davetine karar verebilir. 

Dört Yüz Elli Sekizinci M a d d e - - Mahkeme, hük
mün tavzihi ve tenakuzun refi lâzım olduğuna karar 
verirse, icabı hale göre hükmü tavzih ve tenakuzu iza-

N le eder. 448 ve 450 nci maddeler ahkâmı hükümlerin 
tavzihi ve tenakuzun refi hakkında da muteberdir. 

Dört Yüz Elli Dokuzuncu Madde — İki tarafın 
isim ve sıfat ve netice! iddialarına müteallik hatalar 
ve esas hükümdeki hesap hataları kendilerinin istima-
ından sonra mahkeme tarafından tashih olunur. Tas
hih olunan cihet hükmün zîrine yazılır. 

Dördüncü iBap 

Haczi Caiz Olmayan Şeyler 
Dört Yüz Altmışıncı Madde <— Aşağıdaki numa

ralarda gösterilen şeyler ihtiyaten ve icraen haczo-
lunmaz. Takdire bırakılmış hususların takdiri, hâkim 
veya icra reisine aittir : 

1. Çalışmaya kudreti olmayan veyahut başka ma
işet vasıtası bulunmadan borçlunun iaşe ve idaresi için 
takdir olunacak varidat ve hâsılatı, 

Bankalara veya sair müessesata veya hakikî ve 
hükmî şahıslara ikraz ve tevdi olunan mebaliğle alı
nacak faiz bundan müstesnadır. -

Bunun takdirinde borçlunun ve infak ve iaşesine 
mecbur olduğu akraba ve taallukatının bütün malları 
ve bunların varidat ve hâsılatı nazara alınmak muk-
tazidir. 

2. Borçlu tarafından kendisine yardım edilme
diği takdirde hal ve vaziyeti ve ahvali, saire dolayı-
siyle çalışmaya kudreti olmamasından ve maişetini te
min edecek vasıtası bulunmamasından naşi zarurete 
düşecek olan karı veya kocası ile usul ve füruunun 
iaşesi için takdir edilecek varidat ve hâsılatı, 

Bu kimselere iaşe için bırakılacak miktarın tayi
ninde birinci numaranın son fıkrası ahkâmı caridir. 

3. Geçen numaralarda yazılı kimselerin içtimaî 
vaziyetleri, sin ve sıhhatleri ve mahallî adet nazarı 
dikkate alınmak suretiyle en mübrem ihtiyaçlarına te
kabül edecek gecelik, gündüzlük, kışlık, yazlık, ça
maşır, elbise ve yatak ile karyola ve bir oda ve mut
fak ve sofra ve hamam levazımı. 

İşbu eşya kıymetli ve madunu alındıktan sonra 
borca para kalması kabil ise haczolunabilir. Bu halde 
mahcuz emvali satılır ise bedelinden mübrem eşya 
bedeli borçluya terkolunur. 

4. Borçlunun ve evvelki numaralardja gösterilen 
kimselerin bir aylık ve mevsimlik zahire tedariki âdet 
ve zarurî olan yerlerde mevsimlik olarak infak için 
zahire ve teshin için mahrukat veya bunların bedeli,. 

5. Borçlunun haline münasip olup alacaklıya re
hin edilmemiş veya teminat gösterilmemiş olan mes
keni, 

Borçlunun ailesi efradına ve hanenin mevki ve vü
sât ve kıymetine göre meskeninin madunu ile iktifa 
kabil ise haciz ve füruhtu caiz olup bu surette haline 
münasip bir mesken bedeli borçluya terkolunur. 

Kanunu Medeninin aile yurdu hakkındaki hüküm
leri mahfuzdur. 

Borçlunun hayatında mirasçılariyle beraber ikamet 
ettiği meskende vefatından sonra mirasçıların hepsi 
veya bazısı başka meskenleri olmadığından dolayı 
mecburen ikamet etmekteler ise bu mesken dahi borç
lunun borcundan dolayı haczolunamaz. Şu kadar ki 
madunu ile iktifa kabil ise yukarıda geçen, hüküm tat
bik olunur. 

Bir dükkân derununda veya fevkinde bulunan oda
lar ve meskene lâzım olmfayan bahçe ve sükna itti
hazına salih olacak ebniyeden âri olan arsa hiçbir su
retle mesken addolunamaz. 

6. Mesleği yalnız ziraat ve maişeti de buna mün
hasır olan borçlunun ve evvelki numaralarda gösteri
len kimselerin alelade iaşe ve idareleri için kifayet 
edecek miktarda hâsılat getirehilecek arazisi, 

Beşinci numara hükmü bu arazi hakkında da ca
ridir. 

7. Mesleği yalnız ziraat ve maişeti de buna mün
hasır olan borçlunun işine mahsus olup bizzat kul
landığı en lüzumlu alât ve edevatı, çift hayvanatı ile 
bunların teferruatı, bunlardan başka ahır hayvana
tından yalnız birisi veya üç koyun veya keçisi ile 
kümes hayvanâtından on tanesi ve bırakılacak hay
vanların iaşelerine kâfi hububat ve saman. 

Bu numarada gösterilen hayvanât müteaddit ise 
tefriki borçluya aittir. Şu kadar ki en kıymetlisini ayı
ramaz. 
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8. Borçlunun meslek ve sanatına göre lâzım'olup 
bizzat kullandığı hini hacizde üç yüz liradan fazla 
kıymeti olmayan makine, alât ve teferruatı ve yüz 
liradan fazla kıymeti bulunmayan kitapları, 

Bunların kıymetleri ziyade ise muayyen miktar 
borçluya' verilmek şartiyle kabili hacizdir. Şu kadar 
ki borçlunun mesleğine mahsus müteaddit ciltli bir 
kitabın kıymeti ne olursa olsun haczolunamaz. Bu 
halde diğer kitaplar kabili hacizdir. 

Fabrikalarda mevcut makine ve alâtın yekdiğerin
den ayrılması halinde aynı işin ifası kabil olmaz ise 
heyeti ümumiyes'inin haczi caiz değildir. Şu kadar ki 
müteaddit makinelerden mürekkep fabrikadaki her 
tezgâh arynı işi ifaya münferiden sâlih ise bunların 
birden ziyadesinin haczi caizdir. Bu son fıkranın hük
mü ziraat makineleri ile alât ve edevatı hakkında da 
caridir. 

9. Mesleği ziraat ve maişeti de buna münhasır 
olan borçlunun tahtı tasarruf ve isticarındaki araziye 
attığı tohumlardan veya işbu arazide mevcut ağaç
lardan hâsıl olup henüz toplanmak haline gelmeyen 
hâsilait ve meyveler' veya biçilmemiş olan mahsulât 
ile hâsılatından arazisi için haczin tatbik olunduğu se
nenin verilmemiş vergisine tekabül eden miktarı, 

10. Devlet memurları ile müstahdeminİnin ve mü-
essesatı resmiye! ticariye memurlarının resmî elbise
leri ve bundan başka askerlerin tedariki usulden olan 
havanı, silâhı- vesair teçhizatı, 

11. Madalyalar ve resmî alâmetler, 

12. Umumî veya hususî bütçelerden veyahut hük
mî veya hakikî eşhastan hizmet mukabili olsun olma
sın maaş, tahsisat, ücret, ikramiye, maişet mukabili 
irat Veya faiz veyahut kaydı hayat şartiyle tahsisat 
gibi her ne nam ile olursa olsun bir ayda alınan pa
ranın ruhundan ziyadesi, 

Karı ve koca ve usul ve füru vesaire için takdir 
edilmiş olan nafakadan dolayı borçlunun yukarıki 
fıkra mucibince bir ayda aldığı paranın üçte biri haç
zolunabilir. Nafaka ile sair borç birleşirse bu üçte 
birin ikisi nafakaya ve biri sair borca tahsis olu
nur. 

'Kanunu Medenînin (163) ncü maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

13. IBilumum emvali devlet, 
14. İBelediyelerin menafi ve hidematı umumiyeye 

mahsus emval ve eşyasiyle bilcümle rüsumu, 
Belediyelerin rüsumdan maada malları ve varida

tı hususiyeleri haçzolunabilir, '•• . ' 

Borç, istimlâk veyahut alacaklının maliyle inşa 
edilmiş olan bir şeyin bedelinden neşet etmiş ve be
lediyelerin haczi kabil mallariyle varidatı' borca kâfi 
bulunmamış ise belediyenin haciz -vazolunduğu sene 
zarfında yapılması ehem ve elzem olmayan işler 
için karşılık olan rüsumu da kabili hacizdir. 

15. IMenafii umumiyeye hadim olduğu Devletçe 
musadda'k tesislerle cemiyatı hayriye işlerinin mahi
yetine göre lüzumlu mallariyle daimî masrafları için 
elzem varidatları, 

16. İbadethanelerle levazımı ibadetten olup ferde 
veya evkafa ait bilumum mallar, 

Bunlardan menkul mal kıymetli ve bedelinden 
mutat olanının tedariki kabil ise o miktar borçluya 
verilmek şartiyle haçzolunabilir. 

17. Borçlunun veya efradı ailesinin resimlerini ha
vi tablolar ve albümler ve nişan yüzükleri, 

18. Cirosu kabil senetler, 
Bu nevi senetler zayi olmuş veya- hamili iflâs et

miş veya tedavülden kalkması mahkeme karariyle ilân 
edilmiş ise haczi caizdir. 

19. Nafakadan maada borçlar için mülâzımı sa
niye kadar askerlerin ve mevkii harpte bulunan za
bitlerle mensübini askeriyenin maaşları, 

20. Sefere harekete hazır olan veya hali seferde 
bulunan bilumum gemiler seferden men'i suretiyle 
haczolunamaz. O sefere mahsus levazımı seferiye ile 
mürettebatın ücretlerine tekabül edecek miktardaki 
navül bedeli dahi haczolunamaz. Bir geminin sefere 
hazır olması haczin vazolunacağı günden evvel hare
ketini mutat üzere ilân etmiş, evrakı müruriyesini al
mış olmakla beraber gemi derununda yolcu veya ha-^\ 
mule taayyün eder. -

Seferden men'i suretiyle haczolunan bir geminin 
her nasılsa sefere muvaffak olması hali seferde bu
lunduğunu istilzam etmez. 

21. 'Borçlunun yegane maişet vasıtası olmak şar
tiyle sandal gibi ufak merakibİ bahriye ve lüzumlu 
eşyası, * 

22. Tabedilmemiş olan bilumum asarı fikriye ve 
kalemiye. 

'Matbu nüshaları bitmiş olan asarı fikriye ve ka
lemiye son adedine kadar basılmak ve bir defalık 
tabı masrafı alacaklı tarafından tediye edilmek şartiyle 
kabili hacizdir. 

23. Alâmeti farika ve ihtira beraatları, kayıtla
rına işaret suretiyle ve bunların ahara devir ve fü-
rühtu halinde bedeli kabili hacizdir. 

24. IKavanin ve nizamatı muhtelife'de caiiz ol
madığı tasrih edilmiş olan emval ve eşya, 
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25. Vatan uğrunda ölenlerin ailelerine ve bu 
uğurda yaralanmış olanlara verilen nakdi ve ayni 
mükâfatlar ve tahsis olunan maaş ve iratlar, 

26, Fakir ve zaruret ..veya hastalık hasabiyle 
verilen ianeler, 

; '27, Nefse karşı ika olunan fiiller sebebiyle ken
disine veya ailesine bükmolunan tazminat, şu kâ dar 
ki, bbrş, borçlunun veya ailesinin iaşesi için iştira ey-
le'diği mal veya tedavi ücretiyle 11% bedelinden,., neşet 
eylemiş veyahut nafaka ise 25, 26 ncı numaralarda 
birinci fıkrada gösterilen mükâfat ve maaş ve tazmi
natın üçte biri kabili hacizdir. 

28. iKanunu Medeni mucibince mütemmim cü-
zülerle tefernüatınldan miaduit eşya ayrıca haciz olu
namaz. Aşağıdaki" eşyada teferruattan madulttur.1: 

1, Çiftliklerin idare ve ihtiyacına kâfi demirbaş 
eşyası, 

2, Çiftliğin idare ve ihtiyacına kâfi hayvanat ve 
tohumluğu, 

3, An kovanları ve henüz tekemmül etmemiş 
olan ballar, 

4, Fabrika. ve çiftliklerin devam imalâtına mah
sus kazan ve inbiık ve fıçı ve tazyik makineleri, 

5, Alelumum ziraâte mahisüs mahallerdeki ih
tiyaç nispetinde gübre ve samanlar. - ' • . 

Dört Yüz Aitmiş Birinci Madde — Borç haczi 
kabil olmayan şeylerin, bedelinden neşet etmiş ise 
bunlar yalnız o borç için kabili hacizdir. 

Dört Yüz Altimış İkinci Madde — Yukarıki 
maddelerde haczi caiz olmadığı gösterilen ve ma
dun ile iktifa kabil bulunan eşyayı tayin ve tefrikte 
hâkim veya icra reisi lüzum görürse ehli hibrenin 
mütalaasına.da müracaat eder ve her halde hakkı 
takdirini kati; lüzum ve ihtiyaca göre İki taraf için 
icap eden nasafet ve adalet dairesinde istimal eder. 

Döft Yüz Altmış Üçüncü Madde — Borçlunun 
üçüncü şahıs nezdinde veya zimmetinde bulunan 
emval ve alacağı kabili haciz ise de haczin tebliği ta
rihinden İtibaren siekiz gün içinde üçüncü şahüs, hac
zi talep olunan emval veya borç haczin tebliğ tari
hinden mukaddem ahiz veya istihlâk olunmuş veya 
kendisinin sunu ve taksiri 'olmaksızın telef olmuş ve
ya alacak borçluya veya onun emrettiği mahalle ve
rilmiş ise bunu haciz memuruna veya haciz tedabiri-
ni ittihaza karar veren mahkeme veya icra riyaseti-
me hitaben muharrer bir kıta beyanname ile bildir
meğe medburdur. Bildirdiği halde üçüncü şahıs hak
kında haciz vesair tedâbirin ittihazından sarfınazar 
olunur. Bildirmediği halde haczi talep olunan em

val veya alacak üçüncü şahıs nezdinde veya zimme
tinde mevcut addolunarak emvalin iadesi veya bor
cun tesviyesi kabil olmadığı halde kıymetin i'tasiyle 
mahkûm ediir. . ' 

Haczi talep eden kimse beyannamenin hilafını is
pat etmek hakkını haizdir, 

(Beyannamenin hilafı ispat olunduğu takdirde 
üçüncü şahıs tazminatla mahkûm olunduktan baş
ka hilafı hakikat beyanâtta cezasiyle de mahkûm 
olur. 

Bu madde hükmü hilafı hakikat beyanatta bu
lunan memurin hakkında da tatbik olunur. 

(Dört Yüz Almış Dördüncü Madde — Alacak
lı tarafından borçlunun üçüncü şahıs zimmetinde 
alacağı haciz ettikte icra reisi tarafından mahcuz 
olan meblağ alacaklıya tahsis edilir, 

Tabisis edildikten sonra diğer alacaklılar tahsis 
olunan meblağda haicze iştirak edemez. 

'Beşinci Bap 

Miüzaihereti Âdiye 
- Dört Yüz Aitmiş Beşinci Madde — Kendisiyle 

ailesini maişetçe ehemmiyetli zarurete düşürmeksizin 
masarifi lâzimsyi kısmen veya tamamen ifadan aciz 
olan kimselerle müessesaitı hiayriye iddia ve müdafaa
larında veya icraya ve ihtiyati tedbirlere müracaat- . 
tarında haklı olduklarına dair deli gö'sterirlbrse mü
zahereti adliyeye nail olabilirler. 

Ecnebilerin müzahereti adliyeye nail ollabillm'e-
leri muamelei mütekâbilerim cari olduğunun ispat 
etilimesine mütevakkıftır;, 

Dört Yüz Altmış Altıncı Madde — Müzahereti 
adliye aşağıdaki hususları temin eder: , 

1. Yapılacak bilcümle masarifi mahkemeden 
muvakkaten muafiyet, 

'%, Şahit ve ehli bJibre masarifi devletçe, avans. 
olarak verilmek, 

3. Masarifi muhakeme için teminattan i'sîtisnai-
yet, 

4. Tebligat ücret ve masraflarından müecceli-
y e t , • • 

5. Davanın Vekili ile ItakM 'k'tiza ettiği halde üc
reti bilâhara verilmek üzere vekil temin olunmak, 

6. İcra dairelerince alınanbilumum harçlar te
cil ve masarifi^ zaruriye avans olarak devletçe ita 
edilmek, 

7., İBilumum pul rüsumundan muvakkaten mua
fiyet, . ' ' . ' ' • : • • . . 

4 9 _ 
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•'8, Kâtibi adilerin tanzim edecekleri bilcümle 
evrak ve surdfflerin harç ve rüsumundan muvak'kaiten 
muafiyet., 

Dört Yüz Aitmiş Yedinci Madde — Müzahereti 
adliyeye nail olan kimsenin ikametgâhı (davayı rüyet 
eden mahkemenin bulunduğu mahalde olmadığı ve
ya o şehirde bunun hukukunu muhafazaya mukte
dir vekil bulunmadığı ve kendisimin bizzat hukukunu 
müdafaa edemiyeceği anlaşıldığı takdirde mahkeme 
münasip gördüğü zatın bilvekâle hareket etmesini 
emreder. 

Dört Yüz Altmış Sekizinci Madde — Müzahe
reti adiliye davanın ikame edileceği mahkemede tah
riren veya şifahen talep olunur/İşbu talepte davanın 
hulâsasiyle istinat edecelk esbabı sübutiyenin neden 
ibaret olduğu beyan edilmek lâzımıdır. Bununla be
raber mahalli belediyesinden veya heyeti ihtiyarıye-
siriden alınmış İttir şahadetname verilir. Şahadetname
de talibin sanat vesıfatiyle servetinin ve Devlete ver
mekte olduğu verginin miktarı ve ailesinin hal ve va-
ziye-Ci ve dava masrafını tesviyeye kudreti olmadığı 
yazılır. 

Müzahereti adliye talebine mütedair evrak, dam
ga vesair rüsumdan muaftır. 

Dört Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Müza
hereti adliye üzerine mahkemece verilecek karar v şi
fahi murafaa cereyan -etmeksizin İttihaz olunabilir. 
Müzahereti adliye taleMnİn kabul veya reddine dair 
ittihaz olunan kararlar kati olup aleyhine hiç bir ta
riki kanuniye .müracaat olunamaz. 

IMüzahereti adliye esnayı muhakemede dahi ta
lep olunabilir. Bu talep kabul edilirse evvelce yapıl
mış olan masarife teşmil edilemez. Yeni bir sebep 
zuhurunda reddedilen müzaheret talebi tekrar edile
bilir.. ' . . " 

ıDört Yüz Yetemişinci Madde — Müzahereti ad
liye talebimin esasen varit bulunmadığı veya. sebebin 
zail olduğu mahkemece tahakkuk ederse müzahere
ti adliyenin kabulü hakkındaki karar refolunur. 

Dört Yüz Yenmiş Birinci Madde — Diğer "tarafın 
mahkûmiyeti halinde müzahereti adliye kararından 
dolayı İstiyfa olunamayan bilcümle mebaliğ ilâmın 
icrasında bununla mahkûm olan taraftan evvel be 
•evvel ve sureti mümtazede tahsil olunur. 

Dört Yüz Yetmiş'İkinci Madde — Müzahereti 
adliyeye nail olan kimse için tayin edilen vekil ken-' 
di ücret ve masrafını aleyhine hüküm vermiş olan 
diğer taraftan doğrudan doğruya talep ve istihsale 
mezundur., 

[ Altıncı 'Bap 

i Şifahi usulü mühaikeme 

I Birinci Kısım 

I Umumi hükümler 
I Dört Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Şifahi usulü 
I muhakeme sulh mahkemelerinde caridir. Kanunu 
I tasrih eylediği hallerde mehakimi asliyede cereyan 
I eder. 
I Bu kanunun ikinci babında mezkûr olan kaide-
I 1er ayrıca sarahat olmayan hallerde şifahi usulü mu-
I haikemede dahi tatbik olunur.: 

J Dört Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — İki taraf 
1 rızaîariyle her vakit davalarının faslı zımnında sulh 
I mahkemesine şifahen müracaat edebilir. Bu takdirde 
I iddia ve müdafaatını ve esbap ve delilini muhtevi 
I kendileri tarafından yazılmış bir dava zaptı vermele-
j ri lâzımdır. Yalnız müddei dahi sulh mahkemesine 
I şifahen müracaat edebilir, Bu surette bir nüshası di-
I. ğer tarafa tebliğ olunmak üzere iki nüsha dava za-
I bıtnamesi vermesi lâzımdır. Yazı bilmedikleri halde 
I hâkim iki tarafın müddei yat ve müidafaaitını ve esba-
I bı ve delâilinin neden ibaret olduğunu kâtibe yazdı-
I rır. İki taraf gelmişlerse davete lüzum yoktur. 

I .Dört Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Da^a müd-
I deinin veya her iki tarafın geldikleri, kaydolunduğu 
I günide ikame edilmiş olur. 
I Dört Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Davetiyeler, 
I mehakimi asliyede cari 'kavaide tevfikan tanzim ve 
I tebliğ olunur. 
I Dört Yüz Yetmiş Yedinci Madde— Müddeialey-
I hin hakiki veya müntehİıp ikametgâhı mahkemenin 
1 bulunduğu şehir dahilinde ise davetiye muhakeme 
I gününden lâakal iki gün evvel tebliğ olunmak lâzım

dır. 
I iMüstacel hallerde mahkeme reisi bu müddeti 
I uzatabilir. Müddeialeyhin ikametgâhı mahkemenin 
I bulunduğu şehir haricinde ise müddeti budü mesa-
I feye göre reis tayin eder. 

I İki taraf iddia ve müdafaatını esbap ve delâilmi 
I muhtevi zabıt varakasiyle beraber masarifi muha-
I kemeyi bizzat veya bilvasıta hâkime gönderebilir. 
I 'Bu takdirde iki taraf veya birisi muayyen günde 
I mahkemede hazır bulunmajdıiklan halde hâkim evrak 
I üzerine tetkikat icrasiyle hüküm verebilir. Hâkim iş-
I bu evrakın sahiplerine ait olduğunda şüphe ederse 
I alelusul iki tarafa davetname göndererek bizzat mah-
I kemede ispatı vücut etmelerini emreder. 

50 — 
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îfcinoi Kisım 

Tahkikat 

Dört Yüz Yetmiş 'Sekizinci Madde — Tayin olu
nan ilk celsede itirâbatı ip'tidaiyede bulunmak iste
yen taraf bunları esas davaya girişimezden evvel ve 
hepsini birden şifahen beyan eder ve davaı hâdise gi
bi hal Ve fasılblunur. 

Dört Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — ttiraza-
tı iptidaiye serdediltmediği veya serdedilipte halledil
diği takdirde iki taraf iddialarını şifahen izah eder
ler ve neticei iddialarını teyit için ilik cel'sede vesika
larını ibraz ederler. 

Dört Yüz Sekseninci Madde — Müddeialeyh da
vayı mütekabilede bulunmuş ise mahkeme reisi,dava
nın diğer bir güne talik edilip edİlmiyeceğine karar 
verir, 

Dört Yüz Seksen, Birinci Madde — MÜtekabilen 
•dava olunan şeyin miktar veya kıymetine nazaran 
mahkeme davayı rüyete vazifedar değilse davanın he-. 
yeti umümiyesi vazifedar olan mahkemeye gönde
rir.: " 

Davayı mütekabile davayı asliyeye müteallik da
vetiyenin tebliği (tarihinden itibaren on gün zarfında 
deavii saiirede cari usul dairesinde ikame olunmak lâ
zımdır. Bu xmüddet zarfında Ikanıe olunmazsa dava
yı mütekâbile dermeyan edilmemiş addolunarak asıl 
dava şifahi, usulü muhakeme hükmüne göre tetikik 
olunur. 

Dört Yüz Seksen İkinci Madde — îfci tarafın ne
tice! iddiaları zapta kaydolunur. Bundan sonra fe
ragat, ıslah münaezalı şeyin ahara temliki halleri 
müstesna olmak üzere, iki taraf ittifak etmedikçe ne
ticei İddialarını tebdil veya tevsi edemezler. Fakat 
tahkikat bitkiciye kadar neticei İddialarını teyit için 
yeni delili ibraz ve ikame edebilirler. 

Üçüncü Kısım 

Hâdise 
iDört Yüz Seksen Üçüncü Madde. — Hadiseler 

derhal ve şifahen tahkik ve hükme raptolunur. Hâ
kim hadise hakkında bir delil ibrazına lüzum görür 
ve bu delilin hemen ibrazı kabil olmazsa tetkikJatın 
.ikmali başka güne talik "olunur. Hâkim sahtelik' hâ
disesini de aynı şekilde tahkik ve karara rapteder, 

'Dörît Yüz Seksen Beşinci İM adde — Hadise hak
kındaki karar zabıt kâtibine yazdırılır veyahut kısa 
bir müddet içihde hâkim canibinden tahrir ve mah
keme kalemine tevdi olunur. 

Bununla beraber esasa dair hüküm için tayin 
edilmiş olan kaideler de tatbik olunur, 

Dördüncü Kısım 

Esbabı sübuitiyehin tetkiki 
' Dört Yüz Seksen Altıncı Madde — İki taraf neti-

eei iddialarını beyan ettikten sonra esbabı sübutiye-
lerini Söylemeğe davet olunurlar. îki tarafın esbabı 
sübutlyeleri hâkim tarafından kabul veya reddblü-
nur. Kabulüne karar verilen delil hemen tetk'lk olu
nur. 

Hâkim esbabı sübutiyenin ibrazı zımnında bir 
mühlet verebilir. 

Hâkini iki tarafın dermeyan ettikleri iddia ve mü
dafaa hududu dahilinde kendilerini iistıima Ve lüzum 
gördüğü delillerin ibraz ve ikamesini emredebilir.' 

' Dört Yüz Seksen Yedinci 'Madde — Deliller di
ğer tarafta tebliğe hacet olmaksızın tetkik olunur, iki 
tarafın ifadeleri ve şahitlerin şahadeti ve ehli hlbre-
nin beyanatı ve keşjif muamelâtı ve 367 nci maddede 

• mevzubahis muamelât' hulâsa veçhile zapta geçirilir. 

Beşinci Kısım 

Muhakeme ve h'ülkülm 
Dört Yüz Sekken Sekizinci Madde — Delililerin tet

kiki bittikten sonra haklim her iki tarafın veya birinin 
vekili olduğu takdirde iddia ye .müdafaalarını kısa 
müddet içinde tahriren bildirmelerini emik veya bu
na müsaade edebilir. 

Dört Yüz İSeksen Dokuzuncu Madde •— Hâkİim 
tahkikatın hitamından sonra İki taraftan her birine 
iki defa söz verir ve ifadelerini istiimadan sonra 
mahkemenin hitam bulduğunu tefhim ederek müm
kün olursa kararını derhal zabıt kâtibine yazdırır ve
yahut kısa bir müddet içinde kendisi yazıp mahkeme 
kalemine teydi eder. 376 ncı maddemin üçüncü fık
rası tatbik olunur. 

Dört Yüz Doksanıncı Madde — Karar münha
sıran vakıayı, ispat delillerini ve esbabı muclbeyi 
muhtevi olarak zapta derç ve ziri hâkim ve kâtip 
tarafından imza olunur. Başkâtip talep eden tarafa 
imzasiyle karar suretini verir. • - • 

Suret harcı masarifi muhakeme meyanma kaydo
lunur. . ' _ 

Bundan başka sulh mahkemeleri kararlarında 
394, 395, 396, 421, 422 nci maddeler tatbik olunur. 

Dört Yüz Doksan Birinci Madde — Masarifi 
muhakeme, kararda tayin ve tespit olunur. 
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Yeldin©! Bap 

Hususi usulü muhakemeler 

Birinci Fasıl 

Nesep işlerinde usulü muhakeme 
ıDÖrt Yüz Doksan İkinci Madde — Kocasından 

boşanmış veya dul "kalmış veya hiç evlenmemiş olan 
her kadın sulh mahkemesine -müracaatla gebe oldu
ğunu bildiirerek çocuğuna kayyım tarihin! talep ede
bilir. 

Dört Yüz Doksan Üçüncü Madde — Gebe kal
mak için lâzım gelen zaman içinde cinsi bir münase
bette bulunmadığı bir erkeğin aleyhine bilerek baba
lık davası ikame eden kadına Ceza Kanunu muci
bince müfteri cezaisi tayin olunur. 

Şu kadar ki takibatı cezaiye, hukuk davasının 
reddine karar verildikten sonra mağdurun şikâyeti 
üzerine yapılır. 

işbu madde hükmü ana tarafından çocuğun ba
bası olduğu iddia olunan kimsenin mirasçılar aley
hine dalva ikamesi halinde dalhli taltbiık olunur. 

tkinci Fasıl 

Boşanma işlerinde sulh teşebbüsü 

' Evlilik birliğini himaye tedbirleri -
(Dört Yüz Doksan Dördüncü Madde — Boşanma 

veya ayrılma davasını ikaime için evvel emirde hasmı 
Sulh hâkimi huzuruna davet lâzımdır. Davet ettir
medikçe dava mıesmu olamaz. 

Dört Yüz Doksan .Beşinci Madde — Davetna
me tayin olunan günden lâafcâl beş gün evvel tebliğ 
olunma'k lâzımdır. Eğer kâr veya kbca ecnebi mem
leketinde ikamet etmekte ise bu müddet hâkim tara
fından tayin olunur. Müstacel meyadda hâkim bu 
müddeti tenkis edebilir. 

(Dört Yüz Doksan Aitancı Madde — tiki taraftan 
biri ecnebi memleketlinde muidim veya diğer tarafın 
ikâmetgâhı meçhul veyahut sulh teşebbüsünün her 
halde faydasız kalacağı meczum ise Sulh Hâkimi 
müddeiyi sulh teşebbüsünden istisna edebilir. 

Dört Yüz Doksan Yedinci Madde —. Kârı veya 
koca davete icabet etimezse sulh teşebbüsü akim kal
mış addolunur. 

Sulh teşebbüsü Sulh hâkiminin odasında karı ve 
koca yalnız olarak hafiyen icra olunur. Sulh hâkimi 
karı ve kocayı aralarında jjhitlilâf olan mesele hakkın
da şifahen isticvap ettikten sonra sulh etmeğe çalı
şır. Sulh teşebbüsü esnasında geçen sözler zabıtna- ) 

meye yazılmtyacağı gibi bilâhara dahi dermeyan 
olunamaz. 

Dört Yüz Doksan Sekizinci Madde — Sulh te
şebbüsü akim kalırsa boşanma davası teşebbüsün vu-
'kuu tarihinden, itibaren üç ay zarfında ikame olun
mak lâzım gelir. Bu müddetin mürurundan sonra 
sulh teşebbüsü merfu addolunur. 

Dört-Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Sulh te
şebbüsü için davetin ilânen icrası icab ettiği takdirde 
davet ilânı boşanma veya ayrılık davası için yapılacak 
tebligat ile beraber yapılabilir. 

ıBeş Yüzüncü Madde — Evlilik birliğinin sıya-
fleti için Kanunu Medenide mevzubahis olan tetbir-
ler, iki taraftan birinin talebi üzerine diğeri celp edil
dikten sonra ıSuflh hâkimi tarafından ittihaz olunur. 

Üçüncü Fasıl 

Seri usulü muhakeme 
IBeş Yüz Birinci Madde -— Haciz ve fekki hacze, 

refiyede ve mütesari ülfdsat eşyaya müteallik dava
lar ile muayyen ikâmetgâhı olmayıp firar *etmek 
üzere bulunan kimseler aleyhindeki davalarda ve ka
nunda tasrih olunan ahvalde seri usulü muhakeme 
'tatbik olunur. 

:BÖŞ Yüz tkinci Madde — Aşağıdaki hükümlere 
muhalif olmamak şartiyle alelade usulü muhakeme
ye dair olan ahkâm bu nevi usulü muhakeme hak
kında da tatbik olunur. 

IBeş Yüz Üçüncü Madde — Müddeialeyh, ceva
bında itirazatı iptidaiye ve esasiyesini birlikte der
meyan etmesi lâzımdır. Fakat itirazatı iptidaiye esas
tan evvel tahkik ve fasl olunur. 

©eş Yüz Dördüncü Madde — fici tarafın muva
fakati hali müstesna olmak üzere, esbabı sübütiye-
lerini ibraz Ve ikame etmeleri için kendilerine an
cak bir defa mühlet verilir. 

'Beş Yüz Beşinci Madde — Cevap müddeti yedi 
ve buna karşı müddei canibinden verilecek cevap ile 
müddeialeyhiin buna karşı vereceği ikinci cevap müd-
de'tJi beş günü tecavüz: edemez ve . tahkikat hâkimi, 
mahkemeyi en yakın güne talik eder. 

/Beş Yüz Altıncı Madde — Dava Sulh mahkeme-
'sinin salâhiyeti dahilinde ise müdafaa! şifahiye tah
kikatın hitamından itibaren nihayet yedi gün zarfın
da yapılmaz ve hüküm de derhal verilmezse hitamı 
muhakemeden sonra beş gün zarfında verilmek mec
buridir. 
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Dördündü Fasıl i 

Basit usulü muhakeme I 
Beş Yüz Yedinci Madde — Basit usulü muhake- I 

me kanunumda tasrih edilen hallerden başka aşağıda- I 
ki hallerde dahi tatbik olunur: . I 

. A) iK)onkorda!to, mecurun tahliyesi meselelerin- I 
de ve senedi resmiye ~ müstenit 'davalarda, I 

İB) ıKanunun hâkirnin iki tarafın izahatını isti- I 
ma atikten sonra veya istima Etmeksizin, muhake- I 
me haricinde karar vermesi lâzım gelen meselelerde.. I 

Şu kadar ki, kanunun diğer bir usulü muhake
me tayin ^ettiği haller bundan müstesnadır. I 

Beş Yüz Sekizinci Madde — Basit usulü muha- I 
kemede dava esbabı mucibeyi havi ve ifci nüsha ola- j 
rak verilecdk bir istida üe ikame ve evrakı sübutiye I 
istidaya raptolunur. I 

Beş Yüz Dokuzuncu Madde — istidanın kabulü- I 
nü müteakip davanın mâhiyeti istisnai bir muame- I 
le icrasını mucip görülmezse tayin olunacak mu- I 
hakeme gününde hazır bulunmak üzere davetname I 
tebliğ ve işbu davetnamede iki. tarafa ibraz etmek is- I 
tedikleri vesikaların her halde muayyen günde gön
derilmesi lüzumu beyan ve gıyaplarında da . karar j 
verilebileceği ihtar olunur. I 

IBeş Yüz Onuncu Madde — İbraz ve irae oluna- I 
cak delâilin murafaa esnasında derhal jraiesi mec- I 
buridir. I 

İcabında neticei iddia ve müdafaaları yazılarak I 
verilmesi emrolunabilir. îki taraftan biri ispatı vücut I 
etmezse gıyabi kararı kendisine .tebliğ edilmez. I 

IBeş Yüz On Birinci Madde — Basit usulü mu- I 
bakemeye tabi olan hallerde bu kanunun mevaddı I 
sabıka ahkâmına muhalif olmayan alelade usulü mu- I 
hakeme kaideleri de tatbik olunur. I 

Delillerin ikmali daima emrelonabilir. I 

Beşinci Fasıl I 

Mahcuz mallara i#bak davası . 1 
,Beş Yüz On İkinci Madde — Üçüncü şahıs mah- I 

çuz. veya menhun eşyanın kendisinin olduğu veya I 
bunların kendisine rehnedidiği hakkındaki davasını I 
eşyanın bulunduğu veyahut haciz vazühınduğu ma- I 
hal mahkemesindb ikame edebilir. I 

ÖBu gibi davalar seri usulü muhakemeye tabiidir. I 
Aşağıdaki maddelerde beyan olunan hükümler m üs- I 
tesna olmak üzere bu babın üçüncü faslı kabili tat-, I 
bikîtir, I 

Beş Yüz On Üçüncü Madde —- Tayin olunan I 
mahkeme gününde ifci taraftan her biri haklarını isti-- 1 

i mn c : i 
nat, ettirdikleri vesikaları ibraz ©derler ve mahkeme 
evvel emirde iki taraf ı süllha teşvik eder. 

IBeş Yüz On Dördüncü Madde — Sulh vukuun
da celse masarifi muhakemiösi yarıya tenzil olunur. 
İki tarafa celsede hazır bulundukları için bir şey ve
rilmez. 

Beş Yüz On Beşinci Madde — tfci taraf sulh ol
mazlarsa esas dava rüyet ve halolunur. 

Sekizinci Bap 

Tahkim . 
Beş Yüz On AHtıncı Miadde — İki taraf arala

rındaki nizaı hal için hakem tayin edebilirler. Tah
kim hususi bir mukavele ile yapılabileceği gibi her 
hangi bir mukaveleye bundan tahaddys etmesi muh
temel nizaın hakemler vasıtasiyle hailine dair bir 
şart da dercolunabilir. 

Beş Yüz On Yedinci Madde — Tahkimin tahri- • 
ri olması lâzımdır. • 

Yufcarıfci maddede gösterilen mukavele ve şart 
tahriren tespit edilmedikçe keenlemyekün'dür. 

Beş Yüz "On Sekizinci Madde — Yalnız ilki tara
fın arzularına tabi olmayan mesailde tahkim cereyan 
etmez.- ! 

v ;Beş Yüz On Dokuzuncu Madde — Bir nizam ha
kemler vaisıitaisiyle halledilip edilemiyeoeği hususun-' 
da tevellüt eden ihtilâflar mahkemece, seri usulü mu--
hakeme ile halolunur, v 

Beş Yüz Yirminci Madde — Hilâfına mukavele
de sarahat olmadıkça hakemler üç kişi olmak üzere 
davayı rüyete salâhiyattar hâkim tarafından intihap 
olunur. Mukaveledeki sarahat mucibince iki taraftan 
biri intihaba daveti mutazammin tebligat tarihlinden 
itibaren yedi gün zarfında intihap etmezse onun ha
kemi de hâkim tarafindan intihap olunur. 

'Beş Yüz Yirmi Birindi Madde — Hâkemler red
di hâkim sebeplerine müsteniden reddolunabilir. 

34 ncü madden'in ikinci fıkrası mahfuz kalmak 
üzere, iki. taraf, hakemlerini ihtihap edildiğine mut
tali oldukları tarihten itibaren ancak beş gün zarifın-
da ret talebinde bulunabilirler. 

Ret talebi üzerine davayı rüyete salâhiyatitar hâ
kim, reddolunan hakemlin ve iki tarafın mütalaala
rdı isltlma ettikten sonra bu bap'tada kararını verir. 

Beş Yüz Yirmi İkinci Madde — Tahkim müd
deti zarfında iki tarafın muvafakati olmadıkça ha
kemler azlolunamaz, 

Hakemlerden biri ret veya istifa sebebiyle ayrılır-
sa yerine diğeri intihap olunur. Bu halde hâkim tah
kim müddetini tetnldüt edebilir. ..••'•' 

— 5 3 — 
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Beş Yüz Yiılmi Üçüncü Madde — Tahkim da- I 
vasi, hâkemlerin tayini için mahkemeye müracaat edil- I 
diği ve eğer mukavele mucibince hakemlerin tayini i 
İki tarafa ait ise müddei hakemin intihap edip, kendi I 
hakemini intihap etmesi hususunu "hasmına tebliğ ey- I 
lediği tarihte ikame edilmiş addolunur. I 

•IBeş Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Dava esna- I 
sında iki taraftan biri vefat etmekle tahkim mürtefi I 
olmaz.. I 

IBeş Yüz Yirmi Beşinci Madde — Hâkemler, hi- I 
lâfına mukavele olmadıkça talhkikatın şeklini ve müd
detlerini tayin ederler. Müddetlerin infcizasında ha- I 
kemler, yalnız kendilerine tevdi olunan evrak üzeri- I 
ne hükmünü verirler., j 

IBeş Yüz Yirmi Altıncı Madde — Deliller hakkın- J 
da kanunen tayin olunan kaideler hakemler huzurun- I 
dalki tahkikatta dahi tatbik olunur. 

Beş Yüz Yirmi Yedinci Madde — Hâkemler aşa
ğıdaki hallerde Sulh Mahkemesine müracaat ede
bilirler: 

H. Yemin icrası, 
2.; (Şahitleri tahlif ve imtina edenleri istima, I 
3, Bir ecnebi mahkemesini istinabe, 
4, 322, 323, 333 ncü ve müteakip maddelerde 

beyan olunan evrakın ibrazı, 

Beş,Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Tahkikat es
nasında ceza takibatına esas teşkil eden bir sahtelik 
hâdisesi zuhur ederse Ceza mıahkemesinee bu bapta 
karar verilinceye kadar tahkikat tehir olunur ve tah- I 
küm müddeti cereyan etmez. I 

iBöş Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Hakemler J 
ilk içtlümalanndan itibaren altı ay zarfında hükmü 
Vermeğe mecburdurlar. Aksi halde yapılan muame- I 
ieler batıl olup, münazaa salâlhiıyattar mahkemece 
halledilir. Bu müddet ancak iki tarafın sarih ve tah- I 
riri muvafakatlariyle veya mahkeme reisinin veya
hut hâkimin karariyle temdit olunabilir, I 

Beş Yüz Otuzuncu Madde — Hakemler kara
rında: I 

l; (Münazaanın neden İbaret olduğunu, I 
2„ Maddi ve hususi esbabı rnucibeyi, I 
3, Davanın esaisı Ve masarifi hakkındaki karar I 

ile masrafın mifcdarını tasrih ile mükelleftirler. Hâ- I 
ikilm kararı ziyrine tarihi itası yazıldıktan sonra ha- I 
kemler tarafından imza olunur., I 

Tahifcimname hakemlerin kararına raptolunur. I 
(Beş Yüz Otuz Birinci Madde — Hâkemlerin ek- I 

ıseriyetle ittihaz ettikleri karar muteberdir, | 

— 54 

Beş Yüz Otuz İkinci Madde — Hakemler kara
rını, salâhiyattar olan mahkeme kalemine tevdi eder. 
Karar mahkeme kalemi mahzeni evrakında hıfzölu-
narak talep eden tarafa sureti verilir, 

Mahkeme kararın tevdii üzerine keyfiyeti ve ka
rarın neden ibaret olduğunu iki tarafa tahriren teb
liğ ve bunu mübeyyin bir makbuz ahzeder. Karar 
'iki taraf hakkında ancak tebliğ tarihinden mevcut 
addolunur, 

'Beş Yüz Otuz Üçüncü Madde — Hakemlerin ka
rarı ancak aşağıdaki hallerde Temyize nakzolunur: 

1. Tahkim müddetinin irikizasındân sonra ka
rar verilmiş olması, 

2. Talep edilmemiş bir şey hakkında karar ve
rilmesi, ' 

3. Hakemlerin salâhiyetleri dahilinde olmayan 
meseleye karar vermeleri. 

4. Hâkemlerin iki tarafın iddialarından herbiri 
hakkında karar vermemeleri. 

Karar son üç sebepten birine binaen temyizen 
nakzediiirse hakemler ve müddet yeniden intihap 
ve tayin olunur, 

.Beş Yüz Otuz Dördüncü Madde -— Hakem ka
rarı aleyhine üçüncü babın üçüncü faslı ahkâmına 
tevfikan iadei muhakeme talep olunabilir, 

Beş yüz Otuz Beşinci Madde — İki tarafın iadei 
muhakemeden ve 533 ncü maddede muayyen şeraitin 
tahakkuku halinde temyizden feragatleri hakkında 
evvelce akdedecekleri mukavele keenlemyekündür, 

Beş Yüz Otuz Altıncı Madde — Hakemlerin ver
diği karar temyiz müddeti geçince mahkeme reisi 
veya hâkim taralfından tasdik olunur. Tasdik keyfi
yeti karar zirine ve zaptı mahsusuna yazılır. Hakem 
kararları ancak bu suretle kabili icradır, 

Dokuzuncu 'Bap 

Birinci Fasıl 
lEcnehi mahkemelerinden verilen kararların sure

ti tenfizi 
Beş Yüz Otuz Yedinci Madde — Ecnebi mahke

melerinden hukuk ve ticaret davalarına dair verilen 
nihai hükümleri mütazammin dolup kaziyei muh
keme teşkil etmiş olan ilâmların Türkiyede icra olu
nabilmesi ancak, salâhiyattar olan Türk mahkemesi 
tarafından lüzumu tenfizi hakkında bir karar veril-* 
mesi ile.kabildir. 

(Beş Yüz Otuz Sekizinci Madde — Tenfiz kararı 
verilmesi temyiz şeklinde mahkûmünaleyhin Tür
kiyede ikametgâhı Mahkeme! asliyesinden talep olu
nur. Mahkûmünaleyh Türkiyede mukim ve sakin de- 7 
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ğıise Ankara veya istanbul Hukuk mahkemelerin
den birine verilir. 

Beş Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Tenfize 
karar verilmesini talep eden taraf vereceği arzuhale 
aşağıdaki vesikaları rapteder:1 

1. Hükmü veren ecnebi mahkeme taralından 
usulen tasdik edilmiş olan ilâmın aslı ve mUsaddak 
tercümesi, 

2. Hükmü veren ecnebi mahkeme kalemli tara
fından musaddak ve hükmün kaziyei muhakerne teş
kil etmiş olduğunu miübeyyin veya vesika şerh ile 
bunların musaddak teröümelleri. 

Beş Yüz Kırkıncı Madde — Mahkemei asliye 
tenfiz kararını, ancak kanaati dairesinde verir. Şu 
kadar ki, aşağıdaki hallerde talebi reddetmeğe mec
burdur. 

•'1. Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmı ita eden Dev
let beyninde mukabelei bilmitsil esasına .müstenit mu
kavele veya muahede bulunmaması, 

2'. İlâm salâhiyettar oiimayan bir mahkemeden 
verilmiş veya iki taraf usulen davet edilerek mahke
me gıyaplarında veya kanuni Vekil ve mümesisilleri 
huzurunda cereyan fetmemiş ve müdd&ialeyh de bu 
noktadan itiraz eylemiş olması, --

3. Hükmün hukuku amme kaidelerine mugayir 
veya intizamı umuminin ieabatına muhalif bulunma-
>sı veyahut ilâmın Türk kav aidi esasiyei kanuniyesıine 
muhalif hükmü ihltiva etmesi, 

4. İlâmın- ahkâmii şahsiye ye veya aile hukukuna 
ait bir davaya mütedair bulunması. 

IBeş Yüz Kırk Birinci Madde — Tenfiz kararı ta
lebini havi arzuhalin mahkemeye verilmesini muitea-
kip iki taraf mahkemeye usulen davet olunur. Mah
kemede İki taraf hasren bu bahiste zikrolunan şerai
tin mevcut olup olmadığı ve tarihi Hükümden sonra 
hükrnün tamamen veya kısmen tenfiız edilmiş veya 
ten'f izine mani bir sebep tahaddüs etmiş olup olma
dığı hakkında beyanatta bulunabilir.. 

Beş Yüz Kırk 'İkinci Madde — Mahkeme netice
sinde mahkeme ilâmın tenfizine veya talebin reddi
ne karar verir. Bu karar ilâm zirine yazılır ve mah
keme heyeti tarafından tasdik olunur. Bir sureti de 
mahkûmünaleyhe tebliğ olunur. Re!t kararı talep -vu
kuunda iki tarafa tebliğ olunur. 

Beş Yüz Kırk Üçüncü Madde — Tenfiz kararını 
havi bu kabil ilârnât Türkiye icra dairelerinde sair 
ilâmlar gibi icra olunur. 

Beş Yüz Kırk Dördüncü Madde — Tenfiz tale
binin tetkikine mahsus celsede mahkûmünaieyh ha

zır bulunmazsa gıyabında karar verilir. Tenfiz talebi 
hakkında verileri kararların temyizi umumi kaide
lere tabidir, Dâvanın temyiz olunması icranın tehi
rini müstdzimdin 

Beş Yüz Kırk Yedinci Madde -— Îİâmatt cezaiye-
deki hukuku şahsiye hükümleri hakkında bu fasıl 
mucibince tenfiz kararı istihsal olunabilir. . 

^ İkinci Fasıl 
Temhir Usulü \ 

Beş Yüz Kırk AltiMcı Madde — Temhir edilmek 
lâzım gelen eşyayı hâkim memuriyetine veya ibu hu- ' 
susa mahsus resmi mühür ile itemhir eder. 

Beş Yüz Kırk Yedinci Madde — Bir şeyin mü
hürlenmesi üzerine bir zabit varakası tanzim olunur, 

işbu zabıt varakasına aşağıdaki hususların yazıl
ması lâzımdır : 

1. Temhirin vuku bulduğu tarih ve saat, 
2. Temhirin sebebi, 
3. Hazır ise talibin, değilse hazır foulunahiarın 

isim, sıfat ve mahalli ikâmetleri, 
4. Mühürlenen kapı ve kasa gibi şeylerin tayini, 

I 5. Mühür altına alınan eşyanın hulâsatan tarifi. 
Beş Yüz Kırk Sekizinci Madde — Hâkim bilhas-

I sa evrak ve vesaik ve nakitten ibaret bütün kıymetli 
I şeyleri mühür altına alarak "emin bir mahalle vazet-
I tirmdk vazifesi ile mükellef tir. 
I IBU eşyaya karşı istihkak iddialarını muvakkaten 
I hallederek kararını zabit varakasına derceder. 
I İBeş, Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Üzerlerine 
I mühür vazedilmiş olan kilitlerin anahtarları mühürün 
I fekkine kadar başkâtip tarafından muhafaza olunur. 
I Başkâtip anahtarları aldığı zabıt varakasına işaret 
I eder. 
I 'Beş Yüz Ellinci Madde — Mühür vazı lâzım ge-
I Tip, gelmediği hususunda ihtilâf vukuunda hâkim ba-
I sit usulü muhakeme İle bunu halleder. 
I Beş Yüz Elli Birinci Madde — Mühürün fekki 
I zamanında hâkim mührün halile mevcut olup, olma-
I dığını fespÜt eder. Eğer mühürün kbparıldığı veya 
I hileye dair emare görürse derhal bir zabıt varakası 

yapar. . 
Mühürün kaldırıldığına dair zabıt varakaişı da 

I temhir zabıt varakaları şeklinde yapılır. 
Beş Yüz Elli İkinci Madde — Temhir ve fek za-

I bit varakaları defteri mahsusuna kaydolunur. 
I Üçüncü Fasıl 
\ Tahrir 
I Beş Yüz Elli Üçüncü Madde — Tahrir edilen 
I emval ve eşya, zapta kayıt ve tarih konularak hâkim 
l ve zabit kâtibi tarafından imza olunur. 
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Beş Yüz Elli Dördüncü Madde — Tahrir mua
melesi Sulh 'hâkiminin nezaret ve idaresi altında ve 
hini hacette hâkim tarafından tayin olunacak ehli 
hibre hazır bulundurularak za'bit kâtibi tarafından 
yapılır.-

Sulh hâkimi naip de tayin edebilir, Tahrir bütün 
eşyaya şamil 'bulunmak ve var ise menkul ve gayri
menkul olmak üzere iki kısmı ihtiva etmek lâzımdır. 
'-_. Beş Yüz Elli Beşinci Madde — Her şey cins ve 
nevi ve sıra 'numarası ile ve lâzım olan ahvalde 
kıymeti. mifcdarı ile kaydolunur. Menkul ve gayrı 
menkul bilumum eşya, aynı numarayı takip eder. 
Ayrı ayrı satılması zarurî olan kiolleksiyon halindeki 
eşya bir kalemde ve aynı numara altında 'gösterilir. 
Aynı,nevide veya yekdiğerine benzer eşya mümkün 
olduğu kadar birlikte tasnif olunur. 

Beş Yüz Elli Alfana Madde — Üçüncü şahıs elin
de bulunupta istihkak iddiası sebkeden eşya ayrıca 
gösterilir. 

©eş Yüz Elli Yedinci Madde — Üçüncü şahsın 
istihkak iddiasında bulunduğu" eşyaya kıymet tak
dir edilerek kezalifc deftere yazılır. 

Beş Yüz Elli Sekizinci Madde — Gayrimıenkul-
ler, 'deftere, tapu kayıtları ile beraber yazılır. 

Beş Yüz Elli Dokuzuncu (Madde — Diğer mah
kemelerin dairei kazaları dahilinde başka mallar bu
lunursa bunlar istinabe tarikiyle tahrir olunur. İsti
nabe edilecek hâkim, malların bulunduğu mahal hâ
kimidir. 

Beş Yüz Altmışıncı Madde — Ecnebi memlekette 
eşya bulunduğu takdirde bunlar sulh hâkiminin top
layabildiği malumat ve izahata nazaran deftere kay
dolunur. 

Dördüncü Fasıl 

Taksim ve izalei Şüyu 

•Birinci Kısım 

Taksim 
!Beş Yüz Altmış Birinci Madde — Taksim ve zi-

raate mahsus mahallin tahsis davaları usulü daire
sinde salâbJiyettar sulh mahkemesinde ikame olunur. 

Sulh hâkimi taksimin icap ettirmesi muhtemel ni-
zaı tespit zımnında gerek iki taraftan ve gerek saîâ-
hiyetltar üçüncü bir şahıstan' bir taksim projesi iste
yebilir.,' 

Beş Yüz Altmış Üçüncü Madde — Muamelei gı
yabiye hakkındaki hüküm taksim muhakemesinde de 
tatbik olunur. 

Şu kadar ki gıyaba itiraz etmemiş oları taraf mu
hakemeden hariç tutulmaz. 

Yalnız yapılan muamelelerde hazır bulunması için 
kendisine tebligat yapılmaz. Müteakip muhakemede 
hazır bulunmak isterse kalemden muhakeme gününü 
öğrenmesi lâzımdır. 

Beş Yüz Altmış Dördüncü Madde — Bir kimse 
bir kere muamelei gıyabiyeye itiraz ettikten sonra 
yeniden muhakemede hazır bulunmazsa artık mua
melei gıyabiye kendisine tebliğ olunmaz. 

Beş Yüz Altmış Beşinci Madde — Sulh hâkimi 
hisselerin tayini, emvalin satılması, taksim veya satıl
ması mümkün olmayan eşyanın hissedarlardan biri
sine tahsisi hakkında basit usulü muhakeme ile ka
rar verir. 

Beş Yüz Altmış Altıncı Madde — Sulh hâkimi 
kıymetini tayin kabil olup üç yüz lirayı tecavüz et-
miyen nizaları da halleder. Bu nizalar şifahî usulü 
muhakemeye itevf ikan faslölunur. 

Hâkim iki tarafa vesaiki sübutiyelerini ibraz için 
bir mühlet verir. 

Beş Yüz Altmış Yedinci Madde — Sulh hâkimi
nin vazifesini tecavüz eden münazaalar alelade usulü 
muhakeme dairesinde rüyet olunur. 

Müddei, sulh hâkimi huzurunda nizaın tespit 
olunduğu günden itibaren ön gün zarfında davasını 
ikameye mecburdur. 

Beş Yüz Altmış Sekizinci Madde — Taksim es
nasında zuhur eden nizalar yalnız "bunun neticei hal
line mütevakkıf olan muamelenin tehirini icap, edip 
diğerlerinin tehirini mucip olmaz. 

İkinci Kısım 

İzalei Şüyu 
Beş Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — İki taraf 

izalei şüyu için gerek haddi zatinde satış lâzım gelip 
gelmediğinin ve gerek bunun şeklinde ihtilâf ederler
se dava Sulh hâkimi huzurunda ikame olunur. 

Dava alâkadarlardan her birine' ayrı ayrı tebliğ 
olunur. 

Beş Yüz Yetmişinci Madde — İzalei şüyu için 
satış yapmak üzere hâkim aşağıdaki fasıl hükmüne 
tevfikan hareket etmek üzere bir memur tayin eder. 

Beşinci Fasıl 

Müzayede ile Satış 
Beş Yüz Yetmiş Birinci Madde — Menkul ve 

gayrimenkul malların müzayedesi İcra Kanununa 
tevfikan yapılır. 
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Beş Yüz Yetmiş Ik'inöi Madde — Kanunu M ede- l 
nînin 658 ve 659 ncu maddeleri mucibince sabit olan I 
şüfa hakkı nihayet müzayede için yapılmış ola!n ilk 1 
ilân (tarihinden itibaren bir ay zarfında kullanılmak 
lâzımdır. Bu müddetin mürurundan sonra kullanıla- I 
maz. ' i 

Onuncu Bap I 

Hâkimlerin Mesuliyeti I 
Beş Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Hâkim ve 

icra reisi aleyhine aşağıda yazılan sebeplere binaen I 
(tazminat davası ikame olunabilir : I 

,1. iki taraftan 'birini tesahup ve iltizam veya I 
garez ve nefsariiye't do ayısiyle diğeri aleyhine kanu- I 
na ve adalete mugayir bir hüküm ve karar verilmiş I 
olması, I 

2. Kabili tevil ve izah olmıyacak surette yazılı I 
ve sarahati katiyei kanuniyeye mugayir karar veril- I 
miş olması, I 

3. Muhakeme zabıtnamesinde mevcut olmayan I 
sebebe binayı 'hükmedilmiş olması, I 

4. Muhakeme zabıtnameleri ile kar arların tağyir I 
ve tahrif edilmiş've söylenmeyen bir sözün hüküm I 
ve karara müessir olacak surette söylenmiş gibi gös- I 
iterilmiş olması, I 

5. ita veya temin veya vâdolunan menfaat do- I 
layısiyle mugayiri kanun hüküm verilmiş olması, I 

6. Ihkakı haktan istinkâf olunması. I 
Beş Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Ihkakı I 

haktan istirikâf, kanunen kabule şayan olan bir ar- I 
zuihalir bilâ mucip reddetmek veyahut bir dava niyete I 
hazır bulunmuş ve sırası gelmiş iken birtakım vahi I 
özürler beya'niyle hakikaten suikasdden naşi niyeti-.'"I 
ne teşebbüs ve devam etmemektir. I 

. Ihkakı haktan i^tinkâfta kâtibi adil marifetiyle 
hâkimin zatine bir ihtarname tebliğ olunmak lâzım
dır. 

Beş Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Mesuliyet ve 
tazminat davaları arzuhal itasiyle ikame olunur, iş
bu arzuhalde iki tarafın isim ve şöhret ve sıfat ve 
mahalli ikameti ve sebebi şikâyet plan davanın hülâ-
sasiyle cereyan eden mahkemenin ve verilen hüküm 
ve kararlarla ifa olunan! muamelenin hulâsaları ve j 
tazminat davasının müstenidi olan esbap ile 'bunların | 
delâili subütiyesinin ve ıtaldbi dava olunan zarar ve \ 
ziyanın neden ibaret olduğu yazılmak ve"sebebi şikâ
yet olan dava zabıtnamesiyle evrakı suibitiyesi ve 
şudut pusulası işbu arzuhale merbüten verilmek lâ
zımdır. Şeraiti mezkûreden birini cami olmıyan ar-
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zuhal müddei isticvap olunmaksızın muhakeme kara-
r-iyle reddolunur. 

Tazminat davası Sulh hâkimi aleyhinde ise men
sup olduğu mâhkemei asliye 'vazifesini gören mün
ferit 'hâkimlerle icra reisi; kaza muhakemei asliye 
hâkimleri aleyhinde ise mensup oldukları vilâyet 
mâhkemei asliyesinde vç vilâyet malhkemei asliyesi 
aleyhinde ise esas dâvanın tabi olduğu temyiz daire
sinde niyet olunur. -

'Beş Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Tazminat da
vası sabit olursa müddeMn duçar olduğu kâffei za
rar ve ziyan ve masarifi muhakeme ve seferiye dahil 
olduğu hâlde esas davaya müteallik bükümden ..te
vellüt eden zarar ve ziyanın müddeialeyhten tahsi
line hükmolunur. 

Dava sabit olmadığı takdirde müddeiden yirmi 
beş liradan dun olmamak üzere cezayı nakdî dle ken
disinden dava olunan hâkimin duçar olduğu maddi 
ve manevî zarar ve zâyam için; takdir olunacak mü
nasip bir tazminatın tahsiline hükmolunur. 

'Mevaiddı Mahsusa 
Beş Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Kanunen is

timali mecburî olan def iterler den maada tutulacak' 
defterler ve evrak Adliye Vekâletince tanzim oluna
cak talimatname ile muayyendir. 

Beş Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — işbu Kanun 
müktesep baklan ihlal etmemek şartiyle makabline, 
şâmildir. 

Bu kanunda tayin edilmiş olan müddetler içinde 
istimal edilmeyen haklar artık istimal olunamaz. Şu 
kadar ki henüz müddeti içinde bulunan alâkadar, bu 
kanunun neşri igününden itibaren bu kanundaki müd
detler içinde haklarını istimal edebilir. 

Beş Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — icra işleri 
çok olan yerlerde sulh icra vazifesi Adliye Vekâleti
nin tensibi ile Sulh hâkimlerine teffiz olunur. 

Beş Yüz Sekseninci Madde — işbu kanun neşri 
tarihinden üç ay mürurundan itibaren meridir. 

Beş Yüz Seksen Birinci Madde — Usulü muha
kemei hukukiye ile meyaddı cezaıiyeye müteallik me-
vaddı müstesna olmak üzere Sulh Hâkimleri Kanunu 
ve bunların zeyil ve tadilleri mülgadır. 

Beş Yüz Seksen İkinci Madde — Bu kanunun ic
rasına Adliye Vekili memurdur. 18 Haziran 1927 

REİS — Efendim, ruznamenin on ikinci madde-
f sinde, Hukuk Davaları Usulü Muhakemesi hakkın-
I daki Kanun lâyihasının müstacelen ve tercihan mü

zakeresi teklif olunmaktadır. İBu kanunun müstaee-
| len ve tercihan müzakeresi teklifini reyi âlinize arz 
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ediyörurii Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

AHMET HAİMDÎ BEY (Bözok) — Efendim, en
cümenin mazbatasında bu kanunun kül halinde reye 
konması teklif ve rica edilmişti. Onu da reye koy
sanız efendini. 

REİS — Efendim, bu kanunun, Kanunu Medeni 
vesair Meclisi Âlinizce kül halinde müzakere vb ka
bul edilmiş kanunlar gibi müzakere ve kaıbul edil-, 
mesi hakkında encümenin bir teklifi vardır. Bu tek
lifi reye arz edeceğim. Kabul buyurulduğu takdir
de kanun hakkında söz söylemek isteyenleri dinler ve 
neticede kanunu kül halinde reyinize arz ederiz. Şu 
halde kanunun kül halinde müzakeresini kaıbul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

REŞİT BEY {Malatya) — Adliye Vekili olmak 
lâzım değil mi? 

REİS" — Adliye Vekili namına memuru mahsus 
yok: mu efendim? 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Ait olduğu 
Vekâletin vekili bulunması lâzımdır. Nizamname sa
rihtir. Eğer bulunmazsa gelecek inikada tehir olu
nu/, _ , 

REİS — Efendim, Vekil bulunmazsa daire âmi
rinden birisi bulunursa onun huzuriyle müzakere olu
nur. Adliye Vekâleti namına daire âmirlerinden bu
rada kimse yoktur. O halde bu kanunu müzakere 
edemiyeceğiz, Cumartesi günü Hükümetten gene kim
se bulunmazsa o vakit müzakere ederiz. Binaenaleyh 
bunu bıralkarak başka mevaddın müzakeresine geçi
yoruz. Bunların müzakeresi esnasında Vekil Bey ge
lirlerse Meclisin kararı olduğu için onun •müzakere
sine başlarız. 

5.'— Askerî Ceza {Kanununun 200 ncü maddesinin 
tefsin hakkında (3/907) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Müdafaai Milliye ve Adliye encümenleri mazba
talara 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesi, altı ay 
hapis cezası alanlar, tekaüden askerlikten ihraç edilir, 
diyor, -
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, Meclisin yeni kabul ettiği Türk Ceza Kanununun" 
89 ncu (*) maddesi bazı şerait altında cezaların tecil" 
edilebileceğim gösteriyor. ' 

Mezkûr kanunun 91 nci maddesi ise bu teci
lin mütemmimi cezalara da kabili tatbik olduğunu 
teyit ediyor. Müdafaai Milliye Vekâleti bu iki esasa 
göre berveçhiâti noktanın tefsirini istiyor. 

Altı ay hapis cezası alan bir zabitin askerlikten 
tekaüden ihracı icap ederken, hapis cezasının tecili 
münasebetiyle mütemmim ceza demek olan askerlik
ten tekaüdü keyfiyeti de tecil edilmeli mi, edilmemeli 
mi? Müzakere ettik : 

Hapse mahikûm bir zabitin askerlikten ihracı mü
temmimi bir cezadır. Asit ceza tecil olunduktan sonra 
bittabi mütemmimi ceza da tecil olunur. Encümen 
atideki fıkrai tefsiriyeyi tespit etti. 

(Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesinin ikin
ci fıkrasının dördüncü bendindeki altı ay hapise mah
kûm olan erkân, ümera ve zabitanın cezası Türk Ce
za. Kanununun 89 ncu maddesi mucibince tecil edilir
se tekaüden askerlikten ihraç muamelesi de mezkûr 
kanunun 91 nci maddesindeki mütemmimi cezalardan 
addolunarak tecil olunur.) 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
T. Ekrem T. Ekrem 

Kâtip Aza 
Mahmut Nedim Ahmet Hamdi 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Oelileye 

Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesinin tef
siri hakkında (3/907) numaralı tezkere ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası encümenimize tevdi bu-
yurulmakla mütalâa ve tetkik edıildi.; 

Tezkerenin istihdaf ettiği gaye Askerî Ceza Ka
nunu mucibince altı ay hapis cezasına mahkûm olan 
zabıtan silki aisikeriden tekaüden ihraç edilmekte olup, 

(*)- Madde 89. —̂ Adliye mahkemelerince cezayı 
nakdiden başka bir ceza ile evvelce mahkûm olmayan 
kimse işlediği bir cürümden dolayı ağır cezayı nakdî 
veya muvakkat sürgün yahut, 'altı\ ay veya daha az 
hapis ve hafif hapis cezalarından biriyle mahkûm olur 
ve geçmişteki haliyle ahlâki temayüllerine göre ceza
nın tecili ilerde cürüm işlemekten çekinmesine sebep 
olacağa hakkında mahkemece kanaat edilirse bu ce
zanın teciline hükmölunabilir. Bu halde tecilin sebebi 
hükümde yazılırA 

i 1927 
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ahiren kabul buyurulan Türk Ceza Kanununda ise 
hazı şerait tahtında mezkûr hadde kadar olan cezala
rın tecil edildbileceği ve mütemmim cezaların da bu 
hükümden istifade edeceği müsarrah ve tekaüden ih
raç cezasının bu ahkâmın şümulü dairesinde olup 
olmayacağının tefsiri keyfiyetinden ibaret bulunmuş 
ve cezayı aslinin tecile uğradığı hususatta fer'î ceza
ların da aslına tebaan tabii tecil olması kanunun ru
hu maksat ve mefhumuna daha muvafık olacağı mü
lâhazası derpiş edilerek Müdafaa! Milliye Encümeni
nin bu hususta serdettiği noktai nazara encümenimiz-
ce ide iştirak edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti; Umu-
miyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisvekili 

Kastamonu 
Mazbata Muharriri 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

. .Âziît 
Antalya 

Ahmet Saki 
Âza* 

Çorum 
Münür 

. Ali Nazmi 
Kâtip 
Yozgat 

•Hamdı Beyefendi 
hini imzada bulunmadı 

--; Aza1 

Konya 
TeVfik Fikret 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

REİS — Efendim, encümenin tefsirini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen e! kaldırsın... Ka
bul- etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tik, . • ' • ; . . 

6. — Bern, Bahri, Havai ve Jandarma erkân, üme
ra ve zabıtan ile 'memurin ve \mensubini askeriye maa-
sat ve tahsisatı fevkalâdelerine mütedair Kanunun be
sinci maddesinin tadili hakkında (1/1147) numaralı 
Kanun lâyihasiyle Rize Mebusu Ekrem Beyin (2/400) 
numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai Milliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları., (1) 

'REÎS — Efendim, 'bu kanunun ikinci müzakeresi
ni yapacağız. 

Askerî maaşata mütedair 22 Teşrinievvel 1339 tarihli 
ve 360 numaralı Kanunun beşinci maddesini rnuaddil 

Kanun 
Birinci Madde — 22 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 

360 numaralı Kanunun beşinci maddesi berveçhiâti 
tadil edilmiştir: 

(1) Birinci müzakeresi 73 ncü İnikat zabıt ceri-
desindedir. 

«iVakti hazarda kıtaata memur ve zatı (hayvana; 
malik bulunan bölük kumandanından itibaren müşir'e 
kadar (Müşir dahil) zabıtanın birer hayvanı tarafı 
•'.Devletten iaşe olunur.» -

REÎS — Birinci madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi kabul edenler lütfen el Saldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edlilrniş-
tiV 

İkinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden mu tdberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka'bul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaa! Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye vekil* 
leri memurdur.; > 

REÎS — Üçüncü maddeyi kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı rey pusulası versinler. 

7. — Askerî Ceza Kanununun 33 ve 117 nci mad
delerinin tadili hakkında (1/1Ö86) numaralı Kanun 
lâyihası ve Müdafaai MiBiye ve Adliye encümenleri 
mazbataları., (1) 

REÎS— Bu kanunun da ikinci müzakeresini icra 
edeceğiz, 

Askerî Ceza Kanununun 33 ve 1'17 nci maddelerinin 
tadili hakkındaJECanun 

Madde \t — Askerî Ceza Kanununun 33 ncü mad
desi aşağıda olduğu gıiibi tadil edilmiştir: 

Seferde seferberliğin vesaiti mutade ile ilânından 
ve hizmeti askeriyeye davet vukuundan ve müddeti 
muayyenenin hitamından itibaren yedi gün zarfında; 
davete icabet etmeyen efrat (muvazzaf, ruhsatlı, ihti
yat) dört aydan iki seneye kadar, üç ay zarfında ica
bet etmeyen efrat iki seneden on seneye kadar hapso-
lunur ve emsalleri kadar hizmet etmek ve badelistih-
dam işhu cezalarını görmek üzere sevkolunuriar. Îşbu 
suretle >sevkolunanlardan seferberlik müddetince mi
safirhanelerden ve yollardan ve müstahdem olduktan 
-kıta ve müesseselerden firar edenlerle seferberlikte üç 
aydan fazla 'biiâmazeret davete icabet etmeyenler 
idam olunur, 

(1) Birinci müzakeresi 73 ncü İnikat zabit ceri-
desindedir. " 
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REİS — Tadilname yoktur, Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde '2, — Mezkûr kanunun 1İ7 nei maddesi 
aşağıda olduğu veçhile tadil olunmuştur;: 

Seferde her 'hangi bir suretle askerî kuvveti ten
kise sebep olacak surette vakıa gayri mutaibık kasten 
vesika verenler birinci defasında iki seneden beş se
neye kadar hapsolunurlar. Mükerrerler idam olu-
nuı4., 

Seferde eşhası askeriyeyi firara teşvik ve bu fiili 
teshil veya firari 've bakayayı veya izin müddetlerini 
geçirenleri ve yoklama kaçaklarını bilerek himaye 
<ve Ma eyliyen ve hususî veya resmî hizmete alanlar 
altı aydan iki seneye kadar hapis ve bu fiilin'tekerrü
ründe yedi seneye kadar ağır hapis cezasiyle mücazat 
olunuıv 

REİS — İkinci maddeyi 'kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edi'lniiiştir. 

Madde. 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
di^ 

REİS — Maddeyi ka'bul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. , 

'Madde 4. — Bu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye ve Bahriye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır. 
sin... Kabul etmeyenler lütfen el 'kaldırsın... Ka'bul 
edilmiştir. , 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kaibul edilmiştir. 

8. — İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurları Ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye, Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. (1) 

'REİS — Bu 'kanunun da ikinci müzakeresini ya
pacağız, •, ' • 

(1) Birinci müzakeresi 73 ncü İnikat zabıt ceri-
desindedir. . 
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İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları -
Kanunu 

Birinci Madde — İhtiyat zabit ve memur sınıfı 
seferde muhtelif kadro boşluklarını doldurmak sure
tiyle yapılmıştır. 

\Bu sınıfa ayrılanlar hazar vaktinde yetiştirilmek 
üzere talîm ve manevralarda bulundurulur. 

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

İkinci Madde^ — İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî 
memurları şunlardır : _ 

A) Ordu, Bahriye ve Jandarmadan mütekait 
ve müstafi olanlardan ihtiyata ayrılanlar (Kabayihi 
mütehakkika ve maluliyeti daime .sebepleriyle tekaüt 
edilenler ihtiyata ayrılmazlar) 

B) Bu kanunun neşrinden evvel ikinci sınıf na-
miyle ihtiyat zabit ve memurlarından oldukları tasdik 
kılınanlar, 

Cj Gedikli küçük zabitlerden ihtiyat mülâzımı 
olanlar, 

D) Bu 'kanuna göre ihtiyat zabiti yetiştirilenler
di^ 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... KabüLetmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

İhtiyat Zabiti Yetiştirilmesi 
Üçüncü Madde — Her sene yapılan son yoklama 

neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden or
ta ve tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek ve talî 
derecedeki meslek mektepleri, tüccar kaptan ve çarkçı: 
mektebi ve muadil mekteplerden ve Darülfünundan 
mezun bulunanlar jsekizinci maddedeki şartları haiz 
oldukları halde ihtiyat zabiti yetiştirilmek üzere tahsil
lerinin nev'ine ve kabiliyetlerine ve Müdafaai Milliye 
Vekâletince takdir edilecek ihtiyaca göre muhtelif sı
nıflara ayrılırlar. Bunlardan tüccar kaptan ve çarkçı 
mektebinden neşet edenler de Bahriye Vekâleti em
rine verilir ve askerî ehliyetnameyi haiz olup, olma
dıklarına g'öre aşağıdaki cetvelde yazılı müddetlerle 
talim ve tahsile tabi tutulurlar. 

Cetvelde gösterilen hizmet müddetleri mezun bu
lundukları mektebe nispetle değil ibraz ettikleri askerî 
ehliyetnamenin derecesine göredir. 
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Askerî ehliyetname 

Üçüncü maddenin başında yazılı mekteplerden mezun 
okıp da askeri ehliyetnamesi bulunmayanlar 
Orta ehliyetnamesi olanlar (Orta mektepler ve muadil
leri mezunlarından askerî tam ehliyetnamesi olanlar.) 
Tam ehliyetnamesi olanlar (Tam devreli İlse muaddiü 
mezunlarından askerî tam ehliyetnamesi olanlar) 
Yükselk Ehliyetnamesi olanlar (Yüksek mekteplerle 
tüccar kaptan Ve çarkçı mektep ve Darülfünun mezun
larından askerî yüksek ehlıiyetnanıesi olanlar 

Bunlardan, cetvel mucibinee kıta hizimeti yapan ve j 
ikmal eden veya yüksek dhliydtnameyi haiz olan ta-
bip, kimyager, eczacı, dişçi Ve baiytarlar tercihan İken- 1 
di 'tatbikat mekteplerine ve lüzumunda askerî sıhhî 
müesseselere, sınaî kimyagerlerle sanayii ımaderiiye 
mühendislerinden lüzumlu miktarı imalâtı harbiıyeye, 
diğerleri sınıfları ihtiyat zabitan mekteplerine sevk ve 
'buralarda da altı aylık ibir tahsil ve hizmete tabi tu
tulurlar. 

Bu müddet zarfında bunlar hakkında iaşe, idarte, 
libas, maaş hususunda Harbiye Mdktebİ talebesi, tüc
car kaptan, ve çarkçılara dalhi muvazzaf deniz talebesi ; 

gibi muamele yapılır. İşbu altı aylıik müddet,nihaiye- j 
yetinde iktidarsızlıkları anlaşılanlar askerlik mükel- j 
lefiyeti kanununa tevfikan sınıflarının muvazzaflık 
hizmetlerine ait müddetleri tamamlamak üzere çavuş, 
rütbesiyle sınıfları kıtaat ve müessesatına gönderilirler. 

(Bunların kıtada mektepteki göçen müddetleri hiz
meti askeriyelerinden mahsup edilir. Fakat ellerindeki 
a'sikeri ehliyetname müddetleri nazarı dikkate alın
maz). 

İktidar ve ehliyetleri talsdik kılınanlar ihtiyat za
hit vekili nasbedilir ve sınıfları talkım kumandanlığında 
(Kıtası bulunmayanlar sınıf ve mesleklerine ait iş
lerde) altı ay daha hizirnet görürler. Bu müddeti mu
vaffakiyetle bitirenler muvazzaf zahit Vekilleri hak
kındaki şerait dairesinde ihtiyat mülâzım nasbolunur- .. 
1ar. Muvaffakiyet gösteremeyenler üç ay daha istih-
daim olunarak yetişirler ve liyalkat gösterenler mülâ-
zımlıkla, gö'slteremiyenler zabit vdkilliğiyle 'terhis olu
nurlar. 

Bunların muvazzaf sınıfa nakletmek istiyerilerinden 
talimatnamesinde münderiç şaftları haiz ve diğer ve-

Kıtada Mektep 
ve seferde sefain ve Zabit 
Talim müesseselerde Vekilliği 

ve terbiye tahsil ile hizmet 
Yekûn müddeti müddeti müddeti 

18 Ay 6 Ay 6 Ay 6 Ay 

16 Ay 6 Ay 6 Ay 6 Ay 

14 Ay 6 Ay 6 Ay 6 Ay 

12 Ay 6 Ay 6 Ay .'0 

kâletlerde kanunen mecbur veya müteahhit olduğu 
hizimeti ifa Ve ikmal etmiş bulunanların ihtiyaç hai
linde muvazzaf sınıfa nakilleri icra ve haribiye mek
tebinde tahsilleri ikmal ettirilir. 

Yalnız ihtiyat zabiti olarak hizmete devam etmek 
arzusunda bulunanların Müdafaa ve Bahriye Vekâ
letler ince lüzum görülürse on dördüncü maddenin 
ikinci fıkraisı mucibince azamî iki devre müddeti ka
dar hizmetlerinin devamına müsaade olunur. 

(Bu fazla müddetler, hazarda devrei talimiyeler-
deiki müddetlere sayılır) 

İhtiyat zabitliğine bidayetten tefrik edilenler, As
kerlik Mükellefiyeti Kanununun 34 ncü maddesindeki 
kısa hizmeti icap ettiren şeraiti haiz ollsalar dahi işbu 
kanun ahkâmına 'tabi tutulurlar. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen-el 
kaldırsın.. Kabul etmiyehler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Arzuları lâhik olmak şar tiyle 
gedikli küçük zabitlerden gedikli küçük zabit nasfeın-
dan itibaren bilâfasıla on yıl hizmetten sonra orduyu 
terkedenler, imtihansız beş yıl ve daha fazla ~.hizmet
ten' sonra ayrılanlarla bu kanunun •neşrinden evvel 
ordudan ayrılmış bulunanlar imtihan Vermek şartiyle 
ihtiyat mülâzımı nasb olunurlar. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
ötaiyenler lütfen el kaldırsın... Kaibül edildi, 

Beşinci Madde — Vakti seferde görülecek lüzum 
üzerine cetvelde yazılı müddetlerin azaltılmasına 'Baş
kumandanlık salâhiyettardır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın,. Kabul 
etoiyenler lütfen el kaldırsın... Kaibül edildi. 
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Altıncı Madde — Üçüncü maddedeki hizmetler 
esnasında veya bilâhara ihtiyat zabitliği esnasında 
sıhhatleri bulundukları sınıfta istihdama elverişli ol
madığı askerî sıhhiye heyeti raporiyle anlaşılanlar ah
vali sıhhiyelerinin müsait olduğu sınıfa nafcledileiblilir-
ler. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
e'ttmjyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

'Yedinci Madde — Üçündü maddedeki hizmetler 
esnasında ımakbul 'bir mazeretle her kışımın üçite bi
rinden fazla talim ve tahsiline devam edemiyenler 
devam edemedikleri kısmı tamamlamaya mecbur edi
lirler. Makbul bir mazereti olmaksızın 'muhtelif za
manlarda cera'an üç ay devam'sızlik gösterenler veya 
'suihalleri görülenlerin kanunî cezalarından başka İh
tiyat zabitliğe namzetlik hakları reifedılerelk muvazzaf 
hizmetlerinin mütebakisini sınıfları dahilinde ikmal 
etmek üzere kıtaata gönderilirler ve devamsızlıkta 
bulundukları müddet ile ellerindeki askerî eihliyetna-
melerin kendilerine (kazandırdığı talim ve terbiye Müd
detleri muvazzaf hizmetlerinden isayılimaz. 

ıRBİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etaiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Sekizinci Madde — İhtiyat zabiti ve memuru tef
rik olunmak için lâzım gelen şartlar: 

A) Askerî Ceza Kanununda yazılı tardı müfstel-
zim mahkûmiyeti olmamak, 

B) Esbabı namus ve haysiyetten olmak, 
C) Sivil mekteplerin herhangi birinden süihalden 

dolayı tardedilmemiş bulunmak 
D) Mezun bulunduğu (mektebin askerî tedris ve 

taliimi ile tavzif edilenler tarafından ihtiyat zabiti ola
bileceği tasdik edilmek. 

REİS — Kabul edenler lütfen el İkaldırsın.. Kabul 
ettoiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul- edildi. 

İhtiyat Zabit ve Memurlarının Kayı't, 
Yoklama ve Muayeneleri 

Dokuzuncu Madde — İhtiyat zabit ve mâmurları 
yoklama zamanında nerede bulunuyorlarsa o mahal
lin askerlik şubesince kayıt ve yoklama edilirler. {Bu 
'gibilerin esas nüfûs kütüğünde mukayyet oldukları 
•askerlik 'şubeleri, bunların kayıt muamelelerinin yapı
lıp yapılmadığını tetkike ve bulmaya mecburdur.) 

Yoklama, ilk yoklama sırasında senede bir defa 
yapılır. 

Her askerlik şubesi, dairesinde mukayyet bütün 
ihtiyat zabit ve memurlarının Mm, rütbe ve hüviyet
lerini gösteren her {k.öy ve mahalle için numunesi veç-
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hile doldurduğu cetveli hükümete göndererek o köy 
veya mahallelerde herkesin görebileceği yerlere astı
rır. 

Cetvelde yazılı olanların sağlıklarını ve mevcut de-
• gişeler nerelere gitmiş olduklarını ve bunlardan başka 
ihtiyat zabiti bulunup bulunmadığını, varsa kimler ol
duğunu ihtiyar heyetlerinden sorar ve (kütüklerine işa
ret eder. 

Askerlik şubelerinin bu vazifeleri on ve on birinci 
* maddelerde ihtiyat zabitlerine düşen vazifeleri izale 

etmez. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 

etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 
Onuncu Madde — Yoklama ilân (kâğıtlarının asıldı

ğı tarihten başlayarak bir ay içinde her ihtiyat zabit ve 
memuru kanunî ikametgâhını ve maluliyeti olup olma
dığını adresiyle birlikte mın/tıkasında bulunduğu askerlik 
'şubesine şifahen veya mektupla bildirmeye ve raporla-

. rının muBaddak bir suretini bu defaya mahsus olmak 
üzere göndermeye veya aslını göstermeye borçludur. 

Mektup gönderenler müracaatlarını gösterir ve
sika elde etmelidirler. Yoklamadan Sonra ikametgâ
hım değiştirenler ayrıldıkları ve gidecekleri yerleri, . 
askerlik şubelerine bir ay içinde haber vermiye mec
burdurlar. • 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar dahi elçilik ve
ya şehbenderliğe müracaatla vesikasını kaydettireeek-
tir. Elçiler veya şehbenderler bu müracaatı 've malu
matı Müdafaai Milliye Vekâletine' bildirirler. 

Yoklama (sırasında istenilen malumatı şifahen veya 
mektupla bildirmemiş ve kaydını yaptırmamış veyahut 
şubeleri mıntıkası haricine giderek yerlerini değiştir
diklerine dair bir ay içinde şubelerine haber verme
miş olan ihtiyat zabit ve memurları hakkında, şube 
reislerinin tahriri işarı üzerine Askerlik kaleni reisle
rince elli lira cezayı nakdî hükmölunur ve tahsili. 
Emval Kanunu mucibince tahsil edilmek üzere evrakı 
mahallî hükümetine gönderiMr. 

(Herhangi bir askerlik şubesi kütüğüne kaydını hiç 
yaptırmamış olanlara bu Ceza üz yüz lira olup, aynı 
suretle hüküm ve tahsil olunur. . ' 

Bu haller kısmî veya umumî seferberliğin ilânına 
kadar devam etmiş bulunursa cezayı nakdî alınmakla 
beraber emsalleri çağrılmamış veya tecil edilmiş olsa
lar dahi bu gibiler hizmete alınırlar. Seferberliğin ilâ
nında bizzat müracaat etmiy enlerden bilâhara daha-
let eden veya ele geçenler ayrıca Askerî Ceza Kanu
nuna göre ceza da görürler. 

62 — ; 
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REİS — Kabul edenler lütfen el kaldıksın.. Kabul 
öteiyenler lütfen el fcaldırsrn... Kalbül edildi. 

On Birinci Madde — Maluliyet iddia edenlerin, 
bulundukları Askerlik sulbe dairesinde Askerî hâsta-
h'ane veya-kıta ve müesseseden hangisi varsa onun 
doktorlarından 'mürekkep bir sıhhiye heyetine, eğer 
bunlar yoksa kuraya gelecek çifte hekimlere muaye
neleri yaptırılır ve muayenenin neticesi mütehassıs 
sıhhiye heyetine gönderilmelerine lüzum görülenler, 

- zarurî masrafları hükümetçe verilmek suretiyle en ya
kın sıhhiye heyetine gönderilirler. 

REİS — Kaibul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

On İkinci Madde — Yoklama bittikten 'sonra (Ma
luliyet iddia edene) şifahen veya mektupla şubelerine 
haber verdiklerine dair bir vesika alırlar. 

Bu gibiler kabilse haber verdiklerinde, değilse bir 
fırsat çıktığında veya ertesi yoklama sırasında mua
yene ettirilir ve neticesine göre kütüklerine "işaret olu
nur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

On Üçüncü Madde— Seferberliğin ilânından ve
ya manevra vesaire için celp pusulası alındıktan sonra 
raporla gösterilmiş hâd hastalıklarla rükûp ve nüzule 
iktidar bıralkmıyan zafiyet gibi katî lüzumu sıhhîye 
müstenit hastalıklar müstesna olmak üzere maluliyet 
iddiasında bulunanların müracaatları vazifelerine baş
lamadıkça nazarı dikkate alınmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ©1 kaldır
sın... Kaibul etmıiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Silâh Altına Davet 
On Dördüncü Madde — Seferberlik ilânında her 

ihtiyat zabit ve, memuru ilân saatından başlıyarak en 
çok kırk sekiz saat zarfında yola'çıkmağa ve köy ve 
mahallelerinin şube merkezlerin© olan uzaklığına göre 
şube 'merkezinde bulunmağa mecburdurlar 

İhtiyat zaibitlarinm hazarda hizmete çağrılmaları 
askerlik şubelerinin resmî mühürlerini havi celp pu
sulalarının kanunî ikametgâha tebliği suretiyle yapı
lır. Bu pusulalar davet olunan zata imza ettirilmemiş 
olsa dahi muteberdir. 

Hazarda daıvet (keyfiyeti, bunların manevra, tatbikat, 
atış ve konferanslar gibi tedriâ ve talime müteâllik 
mukannen içtimalara iştiraklerini temin maksadiyle 
her iki senede azamî bir buçuk ay devam etmek üze
re Heyeti Vekile fcarariyle icra olunur. Ecnebi rnem-
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leketlerde bulunanlar seferberliğin ilânı tarihinden iti
baren en yaikın elçiliğe veya şehbenderliğe müracaat 
etmiye ve haklarındaki emirlerini almağa mecburdur
lar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen er kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edillmiştir. 

Hizmete Çağrıldıkları Halde Gelmiyenler 
On Beşinci Madde — Hizmeti askeriyeye çağrılıp, 

mahalli mürettteplerine gitmek için emredilen müddet
ler. içinde katî mania olmaksızın gelip, vazifelerine 
gitmedikleri Divanı Harpleree sabit olan ihtiyat za
bit ve memurları Askerî Ceza Kanununda buna dair 
yazılı olan cezalan görmekle beraber emsalinin salı-; 
verildiğinden itibaren geç kaldıkları müddetin sefer
berlikte bir misli, hazarda yarısı kadar fazla hizmet et-
meğe mecbur tutulurlar. Ceza olarak geçirdikleri müd
det kıdem ve hizmetlerinden sayılmaz. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İhtiyat Zabit ve Memurlarının Muvazzaf 
Sınıfa Geçirilmesi 

Ön Altıncı Madde'— Her ne suretle olursa olsun 
ordudan ayrılanlar muvazzaf sınıfa nâkledemezler. 

Üçüncü madde ahkâmı müstesnadır. 
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İhtiyat Zabitlerinin Terfi ve İstihkakları 
On Yedinci Madde — Hazarda ihtiyat zabitleri, 

silâh altında göçmiyen sivil hayattaki müddetleri de 
hizmetlerinden sayılmak şartiyle muvazzaf zabitler 
gibi terfi ettirilirler. Anıcak, mülâzım olacaklar birer 
ve birinci mülâzım olacaklar ikişer ve yüzbaşı ola
caklar sekizer devrei talimiyeye iştirak eyletmiek ve 
muvafık sicil almak, bahriyede yüzbaşılık kurslarını 
ikmal etmek ve yakın seferler süvari ve çarkçı şeha~ 
detnamesini haiz olmak şarttir. 

Bunların terfilerinde kıdem hesabı muvazzaf .za
bitler içindeki hemnasıplı arkadaşları meyahında heSaip 
olunur. -

•Binbaşı olmak ve binbaşından yukarı rütbelere' çı
kabilmek muharip sınıfına mahsus olup, ikmali tah
sil etmek ve muvazzaf zabitlere mahsus Terfi Kanu
nundaki bütün kayıt ve şartları ihraz eylemekle meş- , 
ruttur. Ancak bu şeraitten başka bahriye sınıfında 
yüzbaşı olmak için yakın seferler ve binbaşı olmak 
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için uzak seferler süvarisi veya çarkçısı şebadetnamte-
•sini 'haiz olmak lâzımdır. Bu maksatla Terfi Kanu
nunda zikredilen müddeti a'sgariyenin sülüsünü fiilen 
ifa etmek üzere müracaat edenlerin orduya kabulü 
münhalât Vesair ihtiyacat nazarı dikkate alınarak ait 
olduğu vekâletçe takdir olunur. 

Seferde ihltiyat zabitleri muvazzaf zabitler gibi Ter
fi Kanununun ahkâmına taibi olurlar. (Seferde ihtiyat 
memurin.dahi terfi edebilirler. . 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul e'tmiyenler - lütfen el 'kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

On sekizinci madde — İhtiyat zabit ve memur
larından seferde ordudaki vazifelerini ifa ederek ter
his edilenler, memuriar'sa ordudaki hizmelöeri kendi 
memuriyetindeki kıdemlerine zammedilir ve meslek ve 
memuriyeti sabıkalarına veya muaddillerine alınır. -
Hazarda ordudaki vazaifi İfa edip, terthis edilenler 
meslek ve memuriyeti sabıkalarında istihdam edilir
ler. 

REİS — Maddeyi reyinize arz 'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On dokuzuncu Madde — Hizmete çağrılan ihtiyat 
zabit ve memurlarına celp ve terhislerinde usulü veç-

" bile harcırah verilir. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

•edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın.., Kabul edilmiştir. 

Yirminci Madde — Umumî ve kısmî seferberlik • 
için çağrılan mülâzımlara ve yüzbaşılara bir defaya ' 
mahsus olmak üzere elbise ve teçhizat tedariki için 

• tahsisatiyle beraber birer maaş miktarında ikramiye 
verilir. -

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kaıbul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Birinci Madde — Seferberlikte silâh altına 
' alınan ihüiya't zabit ve memurlarına terhislerinde va

zife verildiği tarih ile salıverildikleri tarih arasındaki 
hizmeti müddetleri bir sene olursa harcırahından başka 
tahsisat ile birlikte iki maaş, iki 'sene ise tahsisatiyle 
beraber üç maaş ikramiye verilir. Daha fazla senelerin 
beheri için maa tahsisat bir maaş zammedilir. Birin
cinin hitamından sonraki senenin küsürlarıda altı 
aydan noksanı nazarı dikkate alınmaz, fazlası bir sene 
sayılır. 
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REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırışın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İhtiyat Zabit ve Memurlarının Af ve İhraçları 

Yirmi İkinci Madde — İhtiyat zabit ve memurları 
hazar ve seferde ancak Tahdidi sin Kanununda yazılı 
yaşlara kadar hizmete celp olunurlar. Bu yaşlar dahi
linde bulunanlardan sıhhiye heyetlerinin raporlariyle 
ahvali sıhhiyeleri kıta hizmetlerinde istihdama müsait 
olmıyanlar ordunun hafif, sabit ve geri hizmetlerinde 
istihdam edilirler. Ancak, seferin icabatı olarak lüzum 
görüldüğü takdirde, Tahdidi sin Kanununda yazılı 
beş.yaşa kadar fevkinde bulunan ihtiyat zabit ve me
murları dahi ahvali sıhhiyesi müsait olanların en genç
lerinden başlanarak celp ve orduda istihdam olunurlar. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İhtiyat Zabitlik ve Memurluk Hakkını 
Kaybetiren Sebepler 

Yirmi Üçüncü Madde •—İhtiyat zabit ve memur
luğundan çıkarılmayı ve yaşlarına (göre haklarında as
kerlik Mükellefiyeti Kanununun taltbilkini icap ettiren 
sebepler şunlardır: 

A) Ordu haricinde bulundukları müddet esnafın
da muhilli şeref ve haysiyet'"halleri meslek ve itiyat 
ettiği ciheti askeriyece teşkil edilecek bir heyetin tetki-
katına müsteniden Müdafaa! Milliye Vekâletince ta
hakkuk edenler, 

B) Ordu dahil vç haricinde tardı müsteılzim ola
cak derecede herhangi bir mahkeme tarafından mah
kûm olanlar, 

C) Ordu haridinıdeki memurıiıyetttndbn müebbe-
den mahrumiyet cezasına mahkûm olanlar, 

D) Mahkeme kariariyle hileli müflis- olduğu 
ilân edilenler (Tekrar üadei itibar ettiği takdirde rüt
besi iade olunur). ; 

H) Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesin
deki tekaüden süliki askeriden ihracı müstelizim ef ali 
irtikâp edenler. 

REİS — Maddeyi reyinize arz edüyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Hususi Vazaif 
Yirmi Dördüncü Madde — Mesleklerindeki İk

tidar ve ihtisaslariiyle temayyüz ederek tanınmış olan 
ihtiyat zabit ve memurları Erkânı Harbiye! Umu
miye Riyaseti ve Müdafaa! Mülîiiye Vekâletinin tas-
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vibiyle seferde lüzum ve ihtiyaç derecesinde askerî j 
fabrikalarda ve askerî ilinive fen müesseselerinde I 
ve maikamatta vazife ve mevkileriyle mütenasip ma- I 
aşlarla ve kendilerine tahsis kılınacak elbise ile is
tihdam olunabilirler.; 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul fâdimliş/t!iır. 

İhtiyat Zabitleri Memurlarının Tecilleri 
Yirmi Beşline! Madde — ihtiyat zabit ve memur

larından hliç birisi haza;r ve sefer hizmetinden istis
na lediiljemıez. Ancak, Büyük MIDet • MıediM aızaliarı me- ] 
busluikliarının devamı müddetince müeccel sayılırlar. 
Atideki cetvelde yazılı memuriyet ve hizmet sahip
leri işbu memuriyet ve hizmetlere «tayinleri seferber-
liik emrinin ulamından evvel taşıdık edilmiş olmak şar-
tiyle ve memuriyetiierinin devamı müddetinle münha
sır olmak üzere yalnız vakti seferide tecil olunurlar. 

İşbu tecille tabi olan ihtiyat zabit ve memurları
nın silâh ialtına laiınacak zaman ve miktarı Başjku-
mandanhkça takdir ve Hükümetle Başkumandanlık 
arasında tesplit olunur. iBu cetvelin gösterdiği vazife j 
ve memuriyetler eshamının islimleri her sene kayıt ve 
tespit olunur. 

1. —Şûrayı Devlet devairi reisleriyle azaları, 
2. — Divanı Muhasebat Reisi evvel ve sanileri, 

müddeiumumi ve azaları, -
3. — Başjmüddeiumumî ile bilûmum mıahakim 

reisli ve aza ve aza, mülâzımları, müddeiumumî ve 
tmoıavIMıeiri, hâkimterfe" muavinleri, müsitantliklıer, liıcırta 
(Taisüleım, sıfaltı kazaıiyeiyli haliz muavinleri, icıia mamıur-
l)arı, talbibi aidlfc, 

4. -^Elçiler, 
5. — Valiler ve şehreminl'eri ve vilâyet nüfus mü

dürleri, 
6. — Vekâlet müsteşariariyle Rİyaseticumhur ve 

Büyük Millet Meclisi kâtibi umumileri, Heyeti tef-
tişiye nedısleM, MüdM umumiler ve müdürler, 

7. — Divanı Muhasebat murakipleriyle bilumum 
vekâletler kadrosunda mecvut müfettişlerin seferber
lik ilânından evvelki miktarının yarısı, 

8.; — Dört müessesatı nafıa komiseri, dört vilâ
yete bir başmühendis, 

9. — İki ticaret, iki sanayi, dört ticareti bahriye, 
altı iktisat müdiri umumisi, 

10. \— Leylî kız ve erkek lisesi müdürleri, leylî 
kız ve erkek orta ̂ mektep müdürleri, leylî kız ve er
kek ' sıaıriiayi mektebi müdürleri, leylî kız ve eırtok 
muallim mektebi müdürleri, leylî musiki mu-
(alim mektebi müdürleri, leylî köy ımuia(I|J(imı 
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mektebi müdürleri, leylî orta muallim; mektebi mü
dürleri, Yüksek muallim mektebi müdürleri, Mek
tebi Mülkiye müdürleri, maarif mıntıka eminleri, 
Talim ve terbiye dairesi reisli ve azaları, Darülfünun 
temini ile fakülte reisleri, Ziraat, orman ve baytar 
âli mektepleri müdür veya rektörleri ve leylî ziraat 
ve ameliyat mektepleri müdürleri, 

. 11. —Diyanet İşleri Reisi, ' 
12. — Elçilik müsteşarları ve başkâtipleri, 
Iİ3., — ıBaşşehbenderlerle şehbenderler ve şehben

der vekilleri, 
14.—Kaza kaymakamları, 
15. —• Vilâyet defterdar ve muhasebecileri, 
16. — Nahiye müdürleri, 
17. — Kaza malmüdürleri, 
18. —Hara müdürü ile iki mütehassıs baytarı, 

mıntılka" ziraat başmüdürleri, dört vilâyete bir zira
at müdürü, haşarat mücadele müdürleri, 

19. — Vilâyet sıhhiye ve baytar müdürleri ile vi
lâyet merkez kazaları hariç olmak üzere her kazaya 
bir hükümet tabibi, 

20. — (A) İdareli umumiyeye ait müesıstesatı sıh
hiyenin etibbası (İşbu müessesatın veçhi tahsisin© 
ve ihtiyacatı mıahalliıyeye göre Müdaf aai Milliye, 
Sıhhiye vekâletleri arasında Mlmüzakere tespit ve 
îcra Vekilleri karariyle terkolunur.), 
, (B) İdarei hususiye, belediye, şehnemametle-
ri müessesatı sıhhiyesinde bir operatör, bir bakteri
yolog, her yüz hasta için eczacı ve hasta adedi yüzü 
geçerse her yüz hasta için bir tabip da;ha, 

21. — Askerî ve mülkî hastahane bulunmayan 
yerlerde şahsî teşebbüsleriyle seferberlik emrinden 
evvel açıllaırak halli fialaliyâttie bufaııan hususî hiasta-
haneler etibbası (Beher yüz yatağa bir doktor hesa
biyle) 

22. — Nüfusu on bine kadar olan kasabalarda 
bir eczahane ve eczacı, (Bundan fazla olan şehir ve 
kasabalarda her yirmi bin nüfusa bir eczahane ve 
eczacı hesap edilir ve bırakılır.) ' 

23.; :— Vekâletlerle, idareli hususiye, şehremanet-
lbrine merbut hıf zıssıhha müesseseleri, kimyahane, 
bakteriyolojiibane, kuduz, serum, aşı darüssinaası 
gibi müessesattaki etibba, baytar, eczacı, kimyager
lerden hidematı fenniyelerinin icap ettirdiği miktar 
(Müdafaai Milliye ve Sıhhiye vekâletleri arasında 
bilmüzakere tespit ve İcra Vekilleri karariyle terkolu
nur), 

24. — Kömür havzalarında ve imalâtı harbiye 
muktazi maden ocaklarında ve seyrisefain idaresiyle 



I : 75 ü&ı- 6 A 1927 <E : İ 

alelumum demiryolları ve demiryollarının müntehi I 
olduğu limanlardaki ihtiyat zabit ve memurlarından 
vücutlarına ihtiyaç olup vakti hazarda, isimleri He- I 
yeti Vekilece tespit edilmiş olan kısmı. I 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum... Kabul I 
edenler.., Btmiyenler..< Kabul edilmiştir. I 

26 ncı Madde — Umumî veya kısmî seferberlik- I 
te tabip, baytar, kimyager, eczacı ve dişçilerin evve
lâ .serbest çalışanları, badehu yirmi beşinci maddenin 
ftkaratı muhtelif es i haricinde serbest kalanları hiz
mete celp edilir. I 

Şu kadar ki işbu sıraya riayet zarureti bir mıntı- I 
ka ihtiyacının ikmali için diğer mıntıkaya müracaatı I 
mecburî kılmaz. I 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir, I 

* Yirmi Yedinci Madde — İhtiyat zabıt ve memur
ları silah altına da,vet edildikleri zaman askerî elbi
seyi giymeğe mecburdurlar. Atideki ahvalde de as
kerî üniformalarını giyebilirler. Ancak, bu kıyafetle 
suihareket ettikleri takdirde aynı muvazzaf zabitler 
gibi mesul oludan 

A) Bayramlarda, 
B)Evlead!ikleri gün, 
REÎS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler I 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Sekizinci Madde — İhtiyat zabit ve me
murları 'bu hüviyetlerini ordu hafidinde şerefli bir I 
unvan olarak isim ve meslek ilâve edilmemiş kart 1 
ve imzalarında istimal edebilirlerse de nüfuzu şahsi
lerini veya askerlik haricindeki mesleklerinde men
faatlerini temin için istimal edemezler. 1 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 1 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Yirmi Dokuzuncu Madde — Muvazzaflığı >ikti- j 
•sap etmemiş olan ihtiyat' zabitlerinden mülâzim ve i 
yüzbaşı rütbesinde bulunanalar talip olurlarsa, lâ
zım gelen evsafı haiz bulundukları ve muvazzaf za
bıtanın tabi oldukları bilumum kavanin ve esasata 
tabi olacakları hakkında kâtibi adülden musaddak 
taahhüt senedi verdikleri takdirde usulü mevzuası 
dahilinde yetiştirilmek şartiyle muvazzaf sınıfa na
killeri caizdir. Bunla,rdan bilâhara ikmali tahsilde 
muvaffak olamayanlar bulunursa tekrar ihtiyat sı
nıfına iade ve terhis kılınırlar. 

Alelumum ihtiyat zabit ve memurları muvazzafa -
naikletmeksizin dahi hazarda Müdafaai Milliye Ve- J 

I kâletince lüzum -görülecek müddetçe ye kendileride 
arzu 'ederlerse kadro ihtiyacına göre kumanda, mev-

I ikilerinden hariç vazifelerde kullanılabilirler. 
REİS — Madd'eyi reye arz, ediyorum. Kabul 

[ edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
| el kaldırsın,. Kabul edilmiştir. 
I Otuzuncu Madde- — İşbu Kanunun , muhtelif 
I maddelerinin, tatbikatına ait teferruat,* yapılacak ta-
I limatnamelerle tanzim olunur.. . ' * 
i REİS >—, Maddeyi, reye arz ediyorum. t Kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal-
| dırsın.. KabuJ edilmiştir. ' , • •-,. 
I Otuz Birinci Madde — Bu Kanuna muhalif bil-
I cümle ahkâm ile 5 Nisan 13*26 tarrhli İhtiyat Zabitan 
I Kanunu ve zeyli mülgadır. ** • " ' 
I REİS — Maddeyi reye arz' • -ediyorum. Kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
I el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
I Otuz İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
I beş ay sonra muteberdir. 
I REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
I el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

j Otuz Üçüncü Madde — Bu Kanunun, icrai ahkâ-
I mına İcra VekillerrHteyeti memurdur 
I REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. -Kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın... Kabul, etmiyenler lütfen 
I el kaldırsın.. Kabul edilmiştir, 
I Muvakkat, Madde — Aşağıda, gösterilenlerin ıh-
1 tiyat zabitliği -askerî memurluğu şu şartlar dairesin-
I de yapılır : 
I A) Evvelce hesap memuru sınıfından- yetişipte 
j hesap memur vekili olarak terhis edilmiş ^bulunanlar 
I (Bunlar çağrıldıkları zaman ihtiyat hesap memur 
j muavini olarak istihdam olunurlar) , ~ 

I B) İşbu Kanunla refedilmiş olan 438 numaralı 
j ve 13 Mart 1340 ve 531 numaralı've 13 Kânunuev-
I vel '1340 tarihlr kanunların neşrin-den evvel mektep-
I ten neşet ederek, staj görmeksizin kıtalarda kısa hüz-
I metlerini yapanlarla aynt şartlar altında neşe* edip-
I te kısa hizmetini. görmeyen ve zabitlik' rütbesini al-
I mayan butun sivil etibba, eczacı, kimyager, diş ta-
I bipleriyle baytar mektebi âlisinden ve muavin bay-
I tar mektebinden çıkanlar (Çağrıldıklarında mukad-
I dema emsalinin ilk çağrıldıklarındaki rütbe ile- tav-
I zif olunurlar) 
I C) İhtiyat zabit namzetti olmak- üzere harbiye ve 
I levazım mekteplerindeki, dokuz ay tahsilden sonra 
I terhis edilmiş bulunanlarla umumî harpte ve -istik-
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lal harbinde ihtiyat zabit namzeti olarak neşet eden 
muhtelif sebeplerle terffi edemiyerek namzetlik hak-, 
lan Ibâki olduğu halde terhis edilmiş olanlar (Bun
lardan ilk çağrılışlarında bir buçuk ay kıtada veya 
levazım hizmetlerinde veya müessesatta istihdamdan 
sonra liyakatleri görülenler ihtiyat zalbit vekil nas-

^bolunurlar. Liyakatleri görüfaıeyenlerlin ihtiyat za
bitliğine namzetlik hakları refedilerek ihtiyat çavuş 
olurlar. 

D) Kısa hizmetlerini kıtalarda ve atış mekteple
rinde ve sanayi kimyagerlerinden olupta, imalâtı har-
'biiyade bitirenler, ilk çağrılışlarında bu kanuna göne 
altı ay mektep ve müessesatta tahsil gördükten sonra 
ihtiyat zabit vekil olurlar, 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaüdırsın... Kabul edilmiştir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
maddelerin tertibi hakkında bir maruzatım var, 

REİS — 'Buyurun, söyleyiniz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozdk) — Efendim, bu 
madde kanunun en sonuna konmuştur. Bu kanun 
beş ay sonra merî olacaktır. Bu maddede beş ay son
ra tatbik edilecektir. Binaenaleyh bu maddenin bir 
iki madde evvele konması lâzımdır. Bu ise sonda bir 
bogluğa konmuşturki, şimdiye kadar kanunlarda mu
vakkat maddeler iik'i madde evveline konuyordu. 
Sonra (İşbu kanunun icrasına İcra Vdkileri Heyeti 
memurdur) deniyordu. Bu muvâkkat maddenin de 
o iki maddeden evvel konmasını rica eyliyorunı. 

REİS — Efendim, o iki maddeden evvele alın
mıştır. Kabul edenler lütfen ei kaldırsın... Kabul et-
n^iyenler el kaldırsın... Kajbul edilrriiştir. 

Şimdi kanunun, muvakkat maddede dahil oldu
ğu halde, heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen e! kaldırsın... K'aibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin dördüncü maddesine geçiyoruz : 

•9. — Kurslara iştirak eden ve memuriyeti mu
vakkate ile bir tarafa gönderilen zabitan ve mensu-
bini askeriyenin ikamet yevmiyeleri hakktnda (1/1141) 

. numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Millîye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — İkindi müzakereslidir, maddelere geçiyo
ruz, 

(1) Birinci müzakeresi 73 nlcü inikat zabıt ceri-
desindedir. 

.vm c : ı 
Harcırah Kararnamesine Müzeyyel Kamun 

Birinci Madde — Kurslara iştirak edecek zabitan 
ve memurini1 askeriyeye Harcırah Kararnamesli mu
cibince yol masrafı ve seyahat yevmiyesinden maada 
ferik ve Mva rütbelerinde bulunanlar için 125, mira
lay, kaymakam ve binbaşılar için 75, daha aşağiiki 
rütbedeki zabitan ile memurini askeriye için elli 
kuruş ikamet yevmiyesi verilir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum.; Kabul eden
ler ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

İkindi Madde — Memuriyeti muvakkate ile bir 
tarafa izam olunacak zabitan ve memurini askeriye
nin memuriyetlerinin nevi Ve ehemmiyeti derecesine 
göre yirmii günden fazla devam edecek memuriyet
lerde kaç gün için ikamet yevmiyesi itası lâzım ge
leceğinim'tayin ve tahdidi Müdafaai Milliye Vekâlief-
nıin takdirine vabestedir. 

REİS — Majddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden-
i ler el kaldırsın.. Etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil

miştir. . . . 
Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 ta

rihinden muteberdir. 
REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. ' ' • - . - • 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

i"> Ş O V 

REİS — Maddeyi! reye arz ediyorum, Kabpli 
edenler el kaldırsın.. Etmiyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umum'iyesi tayini esami ile reyi
nize arz edilecektir. Kabul edenler beyaz, etmiyen
ler kırmızı rey varakası vereceklerdir. Bundan evvel
ki kanunlara henüz rey vermiyenler varsa lütfen rey
lerini istimal buyursunlar. 

Ruznamendra beşinci maddesinin ikinci müzakere
sine geçiyoruz. 

I 10. — Askerî Ceza Kanununa bir madde tezyili 
I -hakkında (1/1193) numaralı kanun lâyihası ve' Mü-
I dafaai Milliye ve Adliye encümenleri mazbataları. 
1(1) 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresi yapılacaktır. 
I Askerî Ceza Kanununa Müzeyyel Kanun' " 
I Birinci Madde — Askerî Ceza Kanununun- 187 
I ve 191 nci maddeleri ahkâmı baki kalmak üzere ;zâ-
I bütan ve memurini askeriye hakkında "kanunu umu-

(1) Birinci müzakeresi 73 ncü inikat' zabıi ceri-
desîndedir. 

— 67 — 
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mili ceza mucibince rütbe ve memuriyetten muvak
katen mahrumiyet cezası hükmolunmıak (icap eden 
ahvalde işbu cezayı feriye mukabil o' kadar müddet 
açığa lihracına hükmolunur ve bu müddet kıdem ve 
hakkı tekaütten tenzil olunur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

ikinci Madde —• Bu ikanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Adliye, Müdafâaıi Milliye; ve Bahriye vekilleri me
murdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el ikaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

//.- — Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları Türk 
Anonim Şirketine Evkaf Müdiriyeti Umumiye sinin 
iştirake mezuniyetine dair kanunun tadili hakkında 
(1/1128) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası. (1) -

REÎS —. Lâyihanın (ikinci müzakeresine başlı
yoruz. 
©ursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketine Evkaf 

Müdiriyetii Umumiyesinin İştirake Mezuniyetine 
Müteallk Olan 9 Haziran 1926 Tarihli Kanunun 

Tadiline Dair Kanun 
Birindi Madde — Bursa Kaplıcaları Türk Ano

nim Şirketine, Bursa ve divarındalfci sıcak ve soğuk 
maden sularında ve kaplıcalarındaki hukuk ve me
nafimi ve şirketin sahai. faaliyeti dahilindeki mebanli 
ve arazisini sermayeye kalp ve üst tarafında nakden 
ita etmek suretiyle müessis ve hissedar olarak yüz 
foin liraya fcadar iştirak içlin Evkaf Müdiriyeti Umu-
miyesiııe mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırışın..; Kabul etmiyenler el kal
dırışın.. Kabul edilmiştir. 

İklinct Ma-dde — Maddei sabıkada muharrer hu
kuk ve msnafiin ve mebani ve arazinin taayyün ve 
takarrür ettirilecek bedelleri toir taraftan bütçeye 

(1) Birinci müzakeresi 73 ncü inikat zabıt ceri-
âesindedir.. -

| irat, diğer taraftan küşait edilecek bir faslı mahsusa 
I tahsisat kaydedilmek suretiyle mahsup olunur. 
I REİS — Maddeyi reye arz edliyorum. Kabul 
I edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın..^ 
I Kabul edilmiştir. 
I Üçüncü Ma,dde — İkinci madde mucibince yapı-
I lacak muamelei mahsubiyeden sonra nakden verile-
I cek mebaliğ evvel emirde Bursa'da nalcit ile istibdal 
I edilecek mahaller bedelâtından temin ve kifayet et-
I mediği surette üst tarafı taksitlerin tajep edildiği se-
I neler bütçesinin akar (inşaat ve mübayaatı madde-
I sinden tesviye olunur. 
I REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Ka-
I bul edilmiştir. 
I Dördüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
I muteberdir. 
I REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın., fo 
I bul edilmiştir. 
I Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
I Başvekil memurdur. 
I REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er el 'kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Kanunun heyeti umumliyesini reye arz ediyorum. 
I Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
I kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
I .12. — İntihabı Mebusan Kanununun onuncu mad-
I desinin tadili hakkında (1J1121) numaralı kanun lâ-
I yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (1) 
I REİS — İkinci müzakeresine geçiyoruz. 
I İntihabı Mebusan Kanununun Onuncu Maddesinin 
I Tadili Hakkında Kanun 
I Madde 1. — Kura ve mahallâtta matlup olan de-
I fatir kazanın meclisi belediyesine vürut etmliye baş-
I ladığı günden itibaren azası kazanın cesametine gö-
I re dörtten ona kadar olmak üzere bir Heyeti teftişi-
I ye teşekkül eder. 
I Heyeti teftişiye meçlisi beledî reisinim tahtı riya-
I setinde olmak üzere vilâyet merkezleri olan kazaj-
I larda Encümeni Daimî vilâyet azasiyle belediye aza-
I sından ve diğer kazalarda yalnız belediye meclisi 
I azasından terkip olunur ve kazanın cesameti hesabiyle 
I hariçten bir kaç azanın alınmasına lüzum görülürse 
I heyeti teftişiye azalığına kabul* heyeti teftişiyenhn 
I intihabiyle ve ekseriyeti âra ile olur. 

I (1) İkinci müzakeresi 73 ncü inikat zabıt ceri-
J desindedir. 
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REİS — Birinci maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul,edenler el kaldırsın... Kabul etrniyenîer el 
kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Madde 2.. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. ' 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Etmiyenler el kaldırsın.. Ka
ibul edilmiştir. 

Madde 3. — îşbu kanunun ahkâmının icrasına 
iDahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmliyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesfini kaibul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenlar el kaldırsın... Kaibul 
ediikmişttir. 

13. — Tütün İdarei Muvakkatesi ve Sigara Kâ
ğıdı İnhisarı hakkındaki kanuna müzeyyel 7 Haziran 
1926 tarihli kanuna bir madde tezyiline dair. (1/1152) 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21 Nisan 1927 

Müsteşarlığı 
Adet : 6/1607 

- Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memaldki ecnebdyeden gelen yaprak sigara vesa

ire hakkındaki 7 Haziran 1926 tarihli ve 907 numa
ralı kanuna zeylen Maliye Vekâleti Ceilesince tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 13 Nisan 1927 
ifcarihli içtimaında tezekkür ve Meclis1! Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihasıiyle esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade ıbuyurutaıasını rica ©derim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Eislbabı Mucibe 
7 Haziran 1926 tarihli kanunun bahşettiği salâ

hiyete binaen inhisar mevzuuna ithal edilmiş olan 
ecnebi tütün ve enfiyelerini satan dükkâncılar ile gez
ginciler dahi kazanç mükellefiyeti noktai nazarından 
yerli ıtütün satan bayilerin haiz oldukları muafiyete 
malik olmaları iktiza etmektedir. Çünkü yerli tütün 
satıcılarının kazanç vergisinden .muafiyetini istilzam 
eyleyen eslbap aynen bunlar hakkında da varit bu
lunmaktadır. Hal toöyîe lise de keyfiyet mevzuatı hâ-
zıraya göre tetkik olunduğu takdirde yerli tütün ve 
tömbekisi satanların kazanç vergisi mükellefiyeti lâ-
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zım gelmektedir. Çünkü 26 Şuibat 1341 tarihli kanu
nun devamı meriyeti teğyit olunan İnhisarı Duhan 
Nizamnamesinin 64 neü maddesinde «Tütün dük
kâncıları ve gezgincilerden tütün ve yerli tömbeki 
satıcılığı kârından dolayı temettü vergisi aranmaya
cağı) muharrerdir ve Kazanç Kanununun maddei 
mahsusası mevzuatı sabıkanın istilzam ettiği muafi
yetlerin devamım âmir bulunmasına binaen elyevrn 
kazanç vergisinden istisna olunabilen satıcılar yal
nız yerli tütün ve tömbeki satıcılarıdır. Ecnebi tütün 
ve tömbekisi satanların muafiyetini istilzam eder 
başkaca bir kanun mevcut değildir. Bir de f i muay
yen ile satılan mevaddı irihisariye satışlarından ka
zanç vergisi istiyfası, beyiyenin tezyidini mucip ola
caktır. Halbuki bu suretle verilen beyiye alınan ka
zanç vergisinin kat kat fevkine çıkacaktır. Bu iti
barla ecnebi tütün, puro, tömbekisi satanlarında, yer
li mamulâtı satanlar gibi kazanç vergisinden muafi
yeti münasip' görülerek merbut kanun lâyihası tan
zim olunmuştur. 

Türkiye 
. Büyük 'Millet Meclisi 1 s 5 , 1927 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet : Karar Numarası : 85 

Kayıt Numarası : 1/1152 

Maliye Encümeni •Mazbatası 
Riyaseti Celleye 

ıMemaliki ecnebiyeden gelen yaprak ve sigara ve
saire hakkındaki 7 Haziran 1926 tarihli ve 907 nu
maralı kanunıa zeylen hükümetçe tanzim olunup Baş
vekâletin 21 Nisan 1927 tarihli tezkeresiyle irsal kı
lınan lâyiha! kanuniye encümenimize havale buyu-
rulmakla Maliye Vekili Beyin huzûriyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Halen linhisar mevzuuna dahil olan ecnebi tütün 
ve enfiyelerini saltan dükkâncılar ile gezgincilerin de 
yerli tütün satanlar gibi kazanç vergisinden muafiyet
leri ve beyiye resmi istiyfası suretiyle taibii teklif ol
maları lâzım gelmekte ise de 26 Şubat 1341 tarihli 
kanunla devamı meriyeti teyit olunan İnhisarı Duhan 
Nizamnamesinin 64 ncü maddesine «Tütün dükkân
cıları ve - gezgincilerden tütün ve yerli tömbeki satı
cılığı kârından dolayı temettü vergisi aranmıyacağı» 
zikredilmekte olduğundan, mevzubahis ecnebi tütün 
ve enfiyelerini satan dükkâncılar ile gezgincilerin 
temettü vergisiyle mükellefiyetleri zarurî kalmakta
dır. Binaenaleyh her İki satıcılar hakkmdaki hükmün 
tevhidi zımnında teklif olunan lâyihai kanuniiyenin 
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kabulü eneümenimiizce de muvafık görülmüştür. An
cak işbu satıcıların emtiayı saire dahi sattıkları tak
dirde bir yanlışlığa mahal kalmaması da birinci mad
denin son fikrasıiyle temin olunmuştur, ©ermucibi 
havale Muvazeneli Maliye Encümenine takdim. 

Kavanini Malliyei 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayazıt 'Ankara 
Şefik İhsan 
'Kâtip Aza 

Diyarbekir Konya 
Cavit ' Mustafa 
Aza Aza .-

Karesi Kocaeli 
M, Cavit Ragıp 

Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası : Î5V 

Kayıt Numarası : 1/1152 

Bü'tçe Encümeni Mazbatası 
Riyaset!! Celileye 

Tültün idarei ımuvakfcatesi ve sigara kâğıdı inhi
sarı hakkındaki Kanuna müzeyyel 7 Haziran 1926 
tarihli kanuna 'bir madde. tezyİMne dair olup, heyeti 
umumiyenıin 25.4.1927 tarihli inikadında Maliye ve 
Bütçe encümenlerine havale buyurulan kanun lâyi
hası Maliye Encümeninin mazbatasiyâe 'birlikte en
cümenimize tevdi kılınmakla Maliye Vekili Bey ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı in
hisarı hakkındaki Kanunun birinci maddesiindeki 
hükme tevfikan tatbiki ahkâmı kabul olunan 2 Ni
san 1330 tarihli İnhisarı Duhan Nizamnamesi-
nlin 64 ncü maddesinde tütün dükkâncıları ve gez
gincilerden tütün ve yerli tömbeki satıcılığı kârımdan 
dolayı tetnöttü vergisi aranılmayacağı ve ancak tü
tün ile beraber emtiayı saire satanların mezkûr eşya 
üzerinden husule gelecek menafi için temettü vergisi
ne tabi lolacakları gösterilmiş ve kazanç vergisi hak-
kındakıi kanunun müstesniyata ait ikinci maddesinin 
ıon dördüncü fıkrasında da kavanin mahsusa ile veya 
devletle münakit mükavölenamelerine müsteniden te
mettü veya kazanç vergisinden istisnaiyeti kabul edi
lenlerden kazanç vergisi alınmayacağı muharrer olup, 
Ibü; fıkrai kanuniyeye tebaan salifüzzikir nizamname
n i n ^ ncü maddesinde zikrolunan bayilerden kazanç 
seögM alınmadığı anlaşıllrrııışltır. Yeni İâyihai kanuni

ye tütün ve yerli tömbeki satanların istifade ettikleri 
muafiyeti 7 Haziran 1926 tarihli ve 907 numaralı 
kanunla tahtı inhisara alınan mevaddı satanlara da teş
mil maksadına matuf (bulunmakta ve esbabı muafi
yet zaten tültün ve salire bayilerinden kazanç vergisi 
yerine ayrıca ruhsatiye alınmasına istinat ettirilmek
tedir. Bu hususta hükümetin erbabı mucibe lâyihasın
da serdolunan mütalaa encümenimizce de varit gö
rülmekle lâyihanın esas itibariyle kabulü tensip edil
miş ve şekle ait bazı tashlihatla tanzim kılınan kanun 
lâyihasının Heyeti Umumiyeye arz ve takdimi karar
laştırılmıştır. 24 Mayıs 1927 • 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakıir , Ali Cenami 
Aza Aza 

İzmir Diyarbekir 
Ahmet Münür Şeref 

Aza Aza 
Çorum Gaziantep 

Mühendis Ziya Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Konya Kütahya 
Kâzım Hüsnü Faik 

Aza Aza 
Giresun İsparta 
Tâhir Mükerrem 
Aza Aza 

İstanbul Giresun 
Tevfik Kâmil • Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Memaliki Ecnebiyeden Gelen Yaprak Sigarası Vesai
re Hakkındaki 7 Haziran 1926 Tarihli ve 907 Numa

ralı Kanuna Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — Memaliki ecnebiyeden gelen 

yaprak sigara, kısmen veya tamamen kesilmiş veya 
kıyılmış tütün, mamul sigaralar, kıyılmış tütün, en
fiye, ağız ve pipo tütünleri ve .tömbeki satan dük
kâncılar ve gezgincilerden işbu kârlarından dolayı ka
zanç vergisi alınmaz. Bunlarla beralber emtiayı saire 
satanlara bu muafiyet balhşolünmaz. 

İkinci Madde — tşjbu Kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanun 1927 senei mali
yesi iptidasından muteberdir. 13 Nisan 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai iMilliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep - İhsan 
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Dahiliye Vekili. ' 
M. Cemil* •" 

Maliye Vekili • 
Mustafa Albdülhalik 

Nafıa Vekili 
BehJiç -

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

1 Maarif'Vekili 
Mustafa 'Necati 
• 'ZiraaJt Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye- Vekili1 

Doktor Refik"-

Bütçe Encümeninin Tadili , 
7 Haziran 1926 Tarihli ive 907 Numaralı Kanuna 

Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — 7 Haziran 1926 tarihli ve 907 

numaralı kanuna maiddei atiye tezyl edilmiştir : 
'(Maddei müzeyyele: Memaliki ecnebiyeden gelen 

yaprak sigarası, kısmen veya tamamen kesilmiş veya 
kıyılmış tütün, mamul sigaralar, enfiye, ağız ve pipo 
tütünleri ve tömbeki satan dükkâncılar ve gezgind
iler kazanç vergisinden, muaftırlar. Ancak, birinci fık
rada muharrer mevad ile beraber emtiayı saire sa
tanlar bu muafiyetten 'istifade edemezler) 

'îkintd Madde — Bu kanun 1927 senei maliyesi 
iptidasından muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Lâyihanın birinci müzakeresidir. Heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
kanunun müzakeresi vesilesiyle Maliye Vekili Bey
efendiden bazı noktaların tavzihini rica edeceğim. 

Tütün mıntıkalarında yaptığımız seyahatlerde zür
raın bazı şjikâyetlerine müsadif oluyoruz. Bunlar ni
zamnamenin zürra aleyhinde çok siki ve lüzumsuz 
takyidatından müştekidirler. Bu şikâyetler işitilir işi
tilmez, hatta hiç tetkikata ihtiyaç göstermeksizin 
zürra 'aleyhine hüküm vermek zarurî oluyor. Çünkü 
hu nizamnameyi yapan idare, bizim yerine yeni İn
hisar İdaresini ikame ettiğimiz ve yıktığımız bir ida
redir. O idareki bu nizamname ile hayatını idame 
etmiş, ve baka bulmuştu.; Onun İçin yıktığımız bu 
idarenin nizamnamesi zürra lehine olamaz hükmünü 
ceffelkalem vermek pek mümkündü. İhtimalki böy
le, ihtimalki böyle değildir. Fakat insanın zihni ber-
veçMpeşin bu tesir altında kalıyor. Onun için Mali
ye Vekili Beyden rica ediyorum, bu nizamnamede 
hakikaten zürra aleyhine olması lâzım gelen bazı nok
talar tadil görmekte midir ve ne zaman görecektir? 
Ezcümle zürra tütün satışındaki müşkülâttan fevka

lâde muazzeptir ve bu muamelenin basitleştirilmesi 
arzusundadır. Sonra dönüm tahminleri hâlâ bü ni
zamnamenin kabul etmiş olduğu şekildedir: Dönüm 
tahminlerinde gûnâgûn-müşkülât, gûnâgûtf haksız
lıklar vardır. Gerçi bunların tamiri için bir takım 
yollar gösterilmiştir. Fakat zürraın bütün bu yollar
dan yürüyecek neticeye varması, hakkı istihsal etmesi, 
elindeki ziraat işlerini bir tarafa koyarak, şurada bu
rada uğraşması demektir. Bunun için gerek satış mu
amelelerinin basitleştirilmesi ve gerek dönüm tahmin
lerinin daha makul bir şekle irca edilmesi zarurî gö
rünüyor. Maliye Vekâleti hu hususta acaba ne dü
şünmüştür? Sonra yine buralarda tütünlerin deram-
bar edilmesi gibi bir muamele vardır. Eski nizamna
me mucibince bu da Tütün inhisar idaresine verilmiş
tir. Halbuki bunlar bazen köylerin tütün ziraat mın
tıkalarının ıtamamiyle muakisî olabilecek 'bir takım 
istikametlere ayrılmıştır. Zürraın tamamen aleyhine 
çıkacak bir takım yollar takip eder. Eski idare böy
le istemiştir, böyle yapmıştır. Bugün öyle zannedi-
yorumki, henüz ıslah etmeğe vakit bulamamışlardır. 
Fakat bunun böyle devam etmesi tütün zürraının ıs
tırabını artırıyor. Binaenaleyh bunun için ne tedbir 
aÜınmak mutasavverdir? Maliye Vekili Beyden izahat 
riica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Efendim, Hakkı Tarık Beyefendi
nin heyan buyurdukları nizamname esasen mevcut 
olan bir kanuna istinaden yapılmış bir nizamname
dir̂  Şimdi yapılacak şey, o kanunu tadil ve yeni 
bir kanun takdim etmek merkezindedir, O kanun ta
dil edildikten sonra ona istinaden yapılacak olan ni
zamnamede, 'buyurdukları tadilâtın ekserisi icra edi
lecektir. Zaten idareten kabil olanlar bugün icra edil
mektedir. 

MUVA2ENEI MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, mevzubahis olan 
kanun lâyihası 28 Mayıstan sonra takdim edilmiştir 
ve Haziran iptidasından itibaren tatbiki^ lâzım bir 
•mahiyeti haiz bulunuyordu. Haziran nısfını geçmiş 
bulunuyoruz, taJhakkukat zamanıdır. Heyeti Muhte-
remenin müstacelen müzakere buyurmasını rica edi
yoruz. , 

REİS — Efendim, Encümen tarafından kanunun 
müstaceliyetle müzakeresi teklif olunuyor. Henüz 
maddelere geçilmediği için teklifi reyinize arz ede
bilirim.; Müstaceliyet müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kalbuli edilmiştir. 
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Heyeti umumiyesi hakkında daha söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın.., Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tütün İdarei Muıvakkaltesi ve Sigara Kâğıdı İnhisa
rına Mütedair 7 Haziran 1926 Tarihli ve 907 

Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 
(Birinci Madde — 7 Haziran 1926 tarih ve 907 

numaralı kanuna maddei atiye tezyil edilmiştir: 
iMemaliki ecnebiyeden gelen yaprak sigarası, kıs

men veya tamamen kesilmiş veya kıyılmış tütün, ma
mul sigaralar, enfiye, ağız ve pipo tütünleri ve töm
beki satan dükkâncılar ve gezginciler kazanç vergi
sinden muaftırlar. Ancak, birinci fıkrada muharrer 
mevad ile beraber emtiayı saire satanlar bu muafi
yetten istifade edemezler. 

REİS— Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul dtmiyeöler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

tkindi Madde — Bu kanun 1927 senei maliyesi 
iptidasından muteberdir. 

REÎS — ikinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın.., Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde •— Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir.; 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile ; reyinize arz ediyorum. Kaibul edenler 'beyaz, ka
bul etmiyenler kırmızı rey versinler. 

Bundan evvelki kanuna henüz reylerini verme
yenler varsa lütfen reylerini versinler, istihsali ârâ 
muamelesi hitam bulmuştur. 

Ruznamenin dokuzuncu maddesindeki lâyihayi en
cümen tetkik etmek üzere geri almıştır. 

14. — Şarkikarahisar Mebusu sabıkı merhum Ali 
Sururi Bey ve rüfekasının hususi binası olmayan Türk 
ocaklarına satılacak binalar hakkında (2/589) numara
lı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Esbabı Mucibe 
Milli mefkurenin tamim ve takviyesinde Türk 

ocaklarının ifa ettikleri hidemat muhtacı izah de
ğildir. Bu ocaklar ne kadar inkişaf ederlerse Türk
lüğün ve Türklük gayelerinin itilâ ve tahakkukuna o 

nisbette sai ve muvaffak olacaklarına şüphe yoktur. 
Fakat mezkûr ocaklar bir çok mahallerde içtima ede
bilecek binaya bile malik değillerdir Ocakların bu 
ihtiyacı îera VekiMeri Heyeti CeÜiesihce nazarı dik
kate alınarak 18 Nisan 1341 tarihli Muvazenei Umu
miye ve 22 Nisan 1341 tarihli Müzayede, Münakaşa 
ve Ihalât Kanunlarının neşrinden mukaddem ittihaz 
olunan bir karar ile müteaddit merkezlerde ocaklara 
takdiri bedel suretiyle muayyen ve malum birer bi
nanın temlikine karar verilmiş ise de pek az zaman 
sonra mezkûr kanunların neşredilmesi kararı mephu-
sun infazına mani olmuştur. Takdiri bedelin mercii 
diğer bazı kanunlarda olduğu gibi Mahalfi idare he
yetleri olmak ve İcra Vekilleri Heyetince karar ve
rilmek Cihetleri birinci maddede tasrih edilmiş ve 
şu kadarki İcra Vekillerince evvelce karara iktiran 
eden ve fakat zikrolunan kanunların meriyeti sebe
biyle temlik edilemeyen binalar için yeniden karar 
ittihazına hacet görülmemesi mucibi surat ve suhulet 
olacağından hu maksadı teminen üçüncü madde vaz-
olunmuştur. Binaenaleyh menafi umumiye ve milliye-
mize pek ziyade hadim olacağına kani bulunduğumuz 
işjbu teklifin bu devrei içtimaiye zarfında müstacelen 
ve tercihen müzakere ve kalbuliyle keslbi kanuniyet 
etmesinin temin buyurulmasını arz ve.rica ederiz. 31 
Mayıs 1926 , 

Şarkikarahisar 
Ali Suriri 

Afyonkarabisan. 
İzzet Ulvi 
Ardahan 
Talat 
Denizli 

Doktor Kâzım 
Ertüğrul 
Rasim 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet: 6/4068 

Şarkikarahisar 
İsmail 
Ordu 
Recai 

Kocaeli 
İbrahim 
Denizli 
Yusuf 

~-~ 

25 Teşrinievvel 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
26 Temmuz 1926 tarih ve 6/2939 numaralı tez

kereye zeyldir : 
Hususi binası bulunmayan Türk ocaklarına satı

lacak binalar hakkında Şarkikarahisar Mebusu Ali Su
ruri Bey ve rüfekası tarafından verilmiş olan tek
lifi kanuninin birinci maddesinde bazı tadilât icrası 
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lüzumuna dair Maliye Vekâletinden yazılan 8 Eylül 
1926 tarih ve 4290 emlaki milliye numaralı tezkere
nin musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Mevzubahis teklifin müzakeresi esnasında vekâ
letçe dermeyan olunan mütalaatın da nazarı dikkate 
alınmasının temin buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Maliye Vekâleti 
Emlâki Milliye Müdirîyeti 8 Eylül 1926 

Adet : 4290 
Başvekâlete 

25 Temmuz 1926 tarihli ve 6/2939 numaralı tez-
kerei celilei vekâletpenahllerü arızai cevalbiyesidir : 

Hususi ibinası olmayan Türk ocaklarına satılacak 
ibinalar hakkında ŞarMkaraihisar Mebusu Ali Suriri 
Bey ve rüfekası tarafından verilip, Lâyiha Encümeni
ne havale olunan ve husulü malumat zımnında 'bir 
sureti Hazineye irsal" ibuyurulan lâyihai kanuniye mü
talaa ve tetkik olundu. 

Lâyihai ornezkûrenin (birinci maddesinde mübadil 
eşhastan metruk olup, muhacirine teffiz edilmemiş 
olan emvalden münasibi görülenlerin dahi sair em
vali metruke ve milliye gibi alelıtlak satılabileceği mu
harrer olup, halbuki mübadeleye taibi eşhastan met
ruk emvali gayri menkule rnülbadeleten gelen ve ge
lecek olan muhacirini islâmiyeye ait bulunmakla Ha
zinenin bu emvali füruht etmiye mutlak surette sa
lâhiyeti olmamasına ve yalnız 1341 senesi Muvazene! 
Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi mucibince me-
natrk ve kabiliyeti iskânüyelerihe veya arazi ve emlâ
kin vaziyetlerine nazaran mübadillerin istifadeleri 
mümlkün olmadığı tahakkuk ederek tevzi ve teffiz 
edilemeyen emvali metrukeden dört touçuk milyon li
raya kadar olan miktarını Dahiliye Vekâletinin mu
vafakatiyle Hazinenin füruhituna mezun (bulunmasına 
mebni metni maddedeki, mübadil eşhastan metruk 
olup ibaresinden sonra (1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 24 ncü maddesi mucibince Maliye 
Vekâletinin fürühtuna mezun bulunmuş olduğu em
valden) ibaresi yazılarak (Muhacirine teffiz edilme
miş olan) ibaresinin tayyolunması veya da maddenin 
sonundaki (Talkdir olunacak bedel) ibaresi yerine 
{Takdir olunacak hali hâzır kıymeti hakıkiyeleri) iba
resinin yazılması muvafık olacağı teemmül olunmak
ta ise de mefctezasının ifası mütevakkıfı reyi samii 
fahimaneleridir efendim. 

_' , • Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Türkiye Büyük -
Milet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet : 293 . ' -

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye x 

Hususi binası olmayan Türk ocaklarına satıla
cak binalar hakkında Karahlisarışarki Mebusu Ali 
Sururi Beyle rüfekası tarafından verilerek Lâyiha En
cümenince şayanı müzakere görülen ve 1.6.1926 tarih
li Heyeti Umumiye içtimaında encümenimize havale 
İbuyurulan teklifi kanuni tetkik ve müzakere olundu. 

TeMifü mıazkûr enicümeınlllmliıze estais iitlilbaıniiyilfâ fca-
ibıul lerfl'ilmıeMs 'hariaibieır üçüncü mialdldlenüın İtiayyı vie feli-
liiJöcli 'Ve döndürücü mıalddlelüaridla 'haizi tadilat iicrıalsı mo-
valfık ıgönüûrniüs ve yanijdlan lilhızaır kıfaiain llayilhiali kıa-
iDulnlüyanin Heydİ Geiffleiye. Itakidiimli» karar ıveriiim%-
lir. 8 Hazüınaın 1926 

R'eüs NiatrrMiiaı 
Miaöibaitia 'MdhairiîM 

Çaltafflcia 
.Şaikiir 

Aziaı; 
(Haikkairö . 

Asaif 

' > Azla -
• l'zmüıı; 

Ahrnıet iMünür 

Azia 
Mıaınaş 

İMJit'hjaJt 

Kâltlip 
- Konuya . 

Pulat ' 

Aza 
• Gliıriesum 

Muisla Kâzım7 

Aza 
Dii'yanbelkliır 

Ş̂sneif 

--

Türlk" Ocaklarımla -ElrnMal 'Milliye Me IMldtnukedleinı 
Satılacak 'BliınialHar iHaklkınldia Kaıniuın 

İBliiiüinüİ Mıalddle. —* Hususu Ibütnlaisi otornayaln Türk' 
Oöalkîairania mıahıallıllerllındie rnıevouit 'elmivallli ımıiliİye ve 
mısıtınuködien ırraünasiilp ibiıner Iblinia îöria Vekiiletrliı He-
yıeıtii Ikıananyla ve malhallilıi idame heyeltffleriiınıce tiakdliar 
alluıniacialk hedeflı mulk'albliİnldle sıaitıtobülliir. 

îkliindi Makide —-IBMnıdi mtaldldle mlüdilblinöe Türk 
Oöalklarılöa isıaltiaüak 'biiniailaıniın töak'dliır otuülaln Ibeldlelfo-
ırli siekfe işemede ve sekiz; müsavi (üatkisditiöe. lateıır. 

Üçüncü Mialdde — (Bu kamum »meşıri itanilhiiınden 
mıu'îielberjdıiır.' 

Dondurucu Madde — İBu kialniuıniuin ahkâmını lic-
maıyia itana Vekliffleırii Heyetli taiemıuıridiur. 

73 — 
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Tüıifâye © ü y ü k Mtl idt Meelisii 

Bütçe 'Bnıcümıeinli 
A d d t : -

(Kiaınaıü Nuımıariaisa : 157 
üKıaıyjlt Marnlaması : 2/589 

îBiütoe Enjdüımielnfii iMıazfaaltelsıi! 

iRfiyıaisielti iGdlieyö 

(Hiuisuişi ibûnialsm ölımıaiyan Tüırlk Ocialkılaıriinıa ıdmıvıall 
mliıffiye ive ımıdtirtulkıadeın imüımaısıilp Jbiilıietr (blınıa sıaftıfaaisı 
ıhialklkmdla iŞairlkÜkiamalhıiısiair .Mebusu ımıeırthıuim A i Siu-
nulîtt Bdyte ırlüfeltoası Ifialriaifıradlaiıı Veırlifen ifidkİlfÜ Ikıataonii 
Ua buinnıın üzarüne . lenciimianJiimlizicie lyıafpıîiain) ItıadJlialtı 
hıaıvti k a n o n (îayülhtaısı .'Höyıetüı üe l f leye 'anız v e Itaöcldiiım 
lo'lulnımıuş- lildi. IHaydtü <Umırtyeınfiin 9:6.1926 İtairfihİ 
liinOfcadıınıda derieyain odanı ımüîziajkıare lösniasdinida Üıalyüihlali 
nıüfcdkalddlirnie, Ibıu Ibapüakli ıhiükmıün düğer ımıüeisısıeısıaltı 
faıayrliyaye ide ıtıeişlmıiılli töaffldbfirıii Ihıaivti loluip, nıalzaırı tmü-
lüaiîıâialyla lataainı töafclrMeırllIe IbürtlJklte (eacüîmleîııiimıiıze feıa-
vale 'buıyuınulmlaiklla ibuMkarıe yiöniildeo ftdtlkiilk 'ekitiilidli. . 

Vieıiaen 'tıalkirlMfâr T ü r k OüaMlaiMyla ibeinalbeir OMailii-
alhımier, iHtaıaiyei Etfıall, Tayyaırıe üamliiyeliarlifnüin iv© 
Mıuialiirriliar v e IMüihienıdiisİar ıBMkMiniiın! ide iaynii mü-
siaaldadetn' lisltiifiade e t tMtadler i i ımlalfcsıaıdmnla îmlaltiuıf !bui-
dıuinımıalkltıadıır. IBnlcüımlelnıiımlizcie ha suaidtllle Iklanüinlda ftia-
dalda gltadksfMaiı ^Mönıafiiıi oımuimliiyeye 'faâldiim ımıües-
jsssalt) lıalbiirli luimıumiısiiytle mıafkisaıdıio Itıemdaııi dlaîıla fmıu-
vafuik 'olacağı. ifidamım'ül jvıe 'arua 'gönle IbMnicti ve İdindi 
tmiadddlldrlde Italdiîialt lidrta Ikiıınımııış ivıe Itlalnıziimı oduınıaini 
'layilhialiı taöünliydnün' IHdydtii Gdlifeye laırizıınia Ikiairtaif Ve-
ıiİMşltik. 26 IMİaryıs 1927 

Rdis 
Çaltlallba 

Şalkiiir 

Azla 
Izmliıc 

Ahlraat iMüöüır 

Azla 
Çomulm 

iMülrıdnldiis 
Ziya* 

' -Aba 
OalzlilainJtep 

Ahanldt RıamizlI 

Aza 
Kütahya! 

. '-Batik 

(Malzibaitıai MbftairlrM 
Gaiziiianittap 

A İ iGenıajnii 

Aza 
- İ s p a r t a ' 
Mülkıetraıenı 

Aba 
Dliyaırlbdklkt 

Şettrf 

Aza 
Kjoöiya. 

(Kâzum OHIÜISÖÎÜ 

Aza 
Giırösuin 

M u s a Kâzım' 

A i ISulflurii İBeyiın T d k l r İ 
Huısuisii IBiJîiıalsı Olmıaiyıaln. T ü r k OaalkİaiMöa Saltiaüafk 

IBİJn/alIlair H a t a n d a ; KJaınıulnı 
İ. 'Bulsıuisü ıbünialsı. 'lolmıalyiaın' Tüırlk OcalkilaırMifa tmıa-

ıhaiffleiiliınlde Ikâün ıdmlvallii müfflye v e nueitınulkddeın' yialhıu/t 
traübadill' öşlhiasiüaln imldtirıulk 'oiuip, -. imulhaciiırinle -tıdMlz 
lödlJlmıeimiliş toîian (amıviaflldörii ttiiüniaisüıp Ibiınar fbfflnia Hbriaı 
Vdkii&ril Heiydîii -Ikıaınarayla ivie ımıalhıalffi üıdare ıhıeydie-, 
irimde iüalkldÜF iciu'niaiaalk ibadeti • ımıulka'Mİnıde sıaltıüalblillliır'. 

2. IBÛniındt imiadde ıraucıilbimöe lüalkldlite lolumıan ibetddli-
fer .sıdk'iz s!dnıdde v e işlekte İtelksiMie Ulsiyifiai' (oitoıur,. ' 

3. '18 Nli^aia 1341 ıtarliihli MMv&izteinieli Uimıulmlîıyıe 
v e 22 iNiüsıain 1 3 4 ! Italüiihllii İMjüzlayade, !M'üin)alkıa[sia v e 
IhıalSait KıaınuınfiaMinainı mıeiriiiyeitiiınidanı -övvieî t cna Vdkll-
feni iHJeyeiîiilntie Türik OüalMiarnnıa isalfeıilimıais* ıCaflcIairinüct' 
'edem ve jhu' ikiaınııtauin mleırliydölnle, iklaidar ajbıaırta ı temlk' 
veya ırauihialcliırlünıe itdMiz ©dllmıeiyan Jbiiımaffiaır faakltoınıda 
(teJkırlalr toalîiatf lilfcalsıınıa Ih'aldeit tfcataafcMzıın! Ibiiirliindi ıml'ad-. 
/deye itovfüklain ımuiaimlele y a p i ı r . 

Ai Jşjbu Ikiaimuin Itairlühii ıriışşırüınldien. .ötHibalriön ırfleırlkfc 
5. İşibu Iklaniuinıuın lalhlkâımııınii üıariaya tbrta Velklillerü 

Heyeitli ımieımıuırdor. 

(Bütçe Enoülrnienliıniiinl Tla'düİ 

;Mıania!fliii Üimıuimiiıyeiye (Hadita IMıüesısıelsialfifiaıo Huısıuısii 
(Biiinla'st OJlmiayainıIlaına Bikidr; İBüıma Sialtimialsılnıa. DalİB 

Kialnıün 

JBiınıınici Mialdde — IMeinıalfli .ulmıum&yeye Ihıaldüm,'. 
amüeısisıasialtitıan iMıısıulsli Ibllnlalsı /ollImiayainlDana mia'hıaiieriını-

•ıde Mevcut ıdmSîalkl'iı ımiiiıye v e y a to lhiü!küımlddk)i ıdfcgeın 
lûmilalkltten ımiünialsiilp !büınean ibülnfa itbnai !Vidkülarü' tHeyteltüi 
Ikıanartıyia, v e ımlalhiailii lildlaine Ibeydeterlitae telkidliır ofo-
malöalk Jbaddl raulkjalbüİnlde salMlalblIllIilr. 

'Iklmdi. IMİaıdde.;1— ıBiininöiı mualdde îmıutfilbimcıe ısialtı-
lîaiaalk ibiınialüanun 'badeletrü ısıdldiz ısiemdde v e ıs'dkiiiz ım(ü,-
ısaivîi, lUaiklsiiifite Siisltliiyfıaj 

. Ü ç ü n c ü Mialdde — IBu! Ikialnıuıh1 ınleşrü tiarülbJiınıddn m o -
tebeındiİEy 

iDöndünüü IMıadde — IBu ikialntünlum laihlkâraiM iitenteı-
y a itana Vıelkllarli' IHİeiyatiiı ımleımıuınduır.: 

R B İ S —. ıCtaunöu ımıaddeye, .glöpiyoınuz. Oınluintu' 
raaidde ıhalklkınlda Endüröönlkij mıüsitlacieiyelt Ifcdküffi v a r 
ımııdıır? 

SAKIÎR IBÎBY (Çaltialfciaı) — efienidliim, ioinıunöU' miad-
ıdanliın müsltlaaeletn • rnüzlalkiariasıiınliı ırliba ıddiyoınuız. 

ıRıEftS — Elfıenidiım, lomiuındu ımlaldddnli!n rnıüisifiaıcieıleırî-
mi'üaalkleinasünlii ianoümielnı ıtdkllf ödÜıyor. İMıüslüalceiIleM mlü'-
•zatoerîeslM1 • iklalbul ddlanfllöf fefli Iklaflldiuns-nn... Kia'buffl leftorue-
yanfflar ıdl OciedlkABilaıtnu.." CKfalbıutfl 



İ : 75 16 . 6 . 1927 C : 1 

Efendim, heyeti -umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? > 

HAKKI TARIK (BEY (Giresun) — Efendim, Türk 
ocakları gibi, Muallimler, Birliği gibi, Himayei Et-
fal gibi, menafii umumiyeye hadim olduğu kabul edi
len bazı müesseselere millî emlâkten takdiri kıymet
le satış yapılması hakkındaki ıbu kanun lâyihasına 
taallûk eden bir teklif de bendeniz tarafından veril
mişti. Bendeniz esas itibariyle bunu kabul etmekle 
beraber cemiyetlerin lehine olması lâzım gelen diğer 
bir noktayı da o teklif içinde zikrediyorum;. O da, 
takdiri kıymetle satışla beraber yine 'Hükümetin takdi
rine muallak olmak üzere bedelsiz Verilebilmesi ci
heti idi. Encümenden gelen hu şekilde hu nokta müh
mel kalmıştır. Keza bendeniz bedelli ve bedelsiz sa
tış cihetini teemmül etmekle beraber kirasız oturmak 
demek olan bir de (irtifak) şekli teklif etmiştim. Hü
kümetin elinde verilebilecek emlâk varsa ve çalışması 
matlup olan bir cemiyet bulunuyorsa kira almaksızın 
5 - 10 sene gibi bir müddetle oraya tahsis etsin. Ka
nunu Medenînin tabiriyle orada o cemiyet lehine bir 
irtifak hakkı kabul olunsun. Oradan tamamiyle men-
faattar olan kim ise binanın tamirini ifa edecektir. 
Esasen şimdiye kadar böyle emlâkten belki kirasız 
olarak istifade eden cemiyetler vardır. Yalnız bu ce
miyetler bunları benimsemiyorlar, belki bu üç gün, 
'belki beş gün sonra çıkarılmak tehlikesi karşısında 
orada hiç bir tesis vücude getiremiyorlar. İrtifak hak
kı dediğimiz şekil buna mani olacaktı. On beş sene, 
yirmi sene gibi hatta o cemiyetin sinai haline muallak 
olmak üzere kendisine bir yer tahsis edilecekti. Eğer 
para peyda eder ve o (binadan müstağni kalacağı an
laşılırsa o vakit o bina kendisinden alınabilecekti. 
Bendenizin düşündüğüm böyle idi. Hatta bazı cemi
yetler hu suretle bina elde ettikten sonra belki hikmeti 
vücutlarına tamamiyle lakayt kalarak meşgul olma
yacaklar, belki binayı tamamiyle mühmel ve âtıl bı
rakacaklardır. Bu şekil, bendenizin bu husustaki tek
lifimi de nazarı itibare almamıştır. Buna mukabil tak--
dir kıymetiyle satılabilir şeklini kabul etmiştir. Ben-
denizce takdiri kıymetle satış şekli mutlaka himaye 
edilmesi lâzım gelen ve böyle bir kanun çıkardığımı
za nazaran himayesini asıl olarak kaibul ettiğimiz bu 
cemiyetlerin lehine telakki olunmamahdir. Birçok 
emsali vardırki takdiri kıymetle konulan cakam mü
zayedede tamamiyle değişmiştir. Takdiri kıymet he
yetleri bir 'binaya on bin lira kıymet koymuşlar, mü
zayedede beş bin liralda kalmıştır. Binaenaleyh mut
laka takdiri kıymetin o cemiyetin lehine olduğunu 
berveçhipeşin kabul etmek mümkün değildir. Sonra 

sekiz sene #>i bir taksit müddeti konmuştur. Esasen 
alelade efradın sekiz sene müddetle almaya hakkı var
dır. Binaenaleyh eğer bendenizin arz ettiğim nikatı 

"" nazar varit görülmüyorsa ki onların burada lütfen 
izahını rica ediyorum. Bu taksitin hiç olmazsa sekiz 
seneden on sene, on beş sene gibi daha geniş bir müd
dete çıkarılmasını rica edeceğim. 

R'EİfS — Heyeti umumiyesi hakkında söz İsteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Encümen tarafından mütalâa 
dermeyan edilecek mi? 
' İMAEİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÖLHALİK 
BEY (Çankırı) — Efendim, irtifak suretiyle devletin 
elinde bulunan ve irat getiren rnebaniğnin başka ta
rafa verilmesini esasen prensip itibariyle Hükümet um
de ittihaz etmemiştir. Çünkü şimdiye kadar Meclisi 
Âliden almış olduğu direktif, irat getiren bu emlâk: 
ve araziyi biran evvel elden çıkarmaktır. Binaenaleyh 
eski evkaf gibi icareli, icarteynli, bilmem kimin işga
linde sekiz sene, on sene... Hükümet ya tamiri yapar, 
ya yapmaz. Kim isterse satın alsın ve gitsin. İkinci 
mesele, buyurdularki, müzayede kıymeti bazı ahval
de takdiri kıymetten az oluyor. Burada behemehal 
takdiri kıymet yapılır denilmiyor. Takdiri kıymet nok
san ise o vakit müzayedeye çıkarılır, müzayedeye iş
tirak eder ve alır. Hükümetin artık böyle irat getU 
rir mebani ile meşgul olmaması, yalnız irat getirmi-
yen mebaniyi elinde tutması en muvafık siyaseti mali
yedir. Şimdiye kadar kabul buyurulan usûl bunların 
sekiz sene taksitle satılmasıdır. Eğer Heyeti Ceiıje 
bunun daha ziyade temdidini arzu ediyorsa ve encü
men de muvafakat- ettiği takdirde Hükümet de kabul 
ederi ,• 

REİS —• Kanunun heyeti umumiyesi hakkında baş
ka söz isteyen var mı?.. (Hayır sesleri) Maddelere ge
çilmesini kaibul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Menafii Umumiyeye Hadim Müessesattan Hususî 
Binası Olmayanlara Birer Bina Satılmasına Dairi 

Kanun 

Birinci Madde — Menafii umumiyeye hadim mü
essesattan hususî binası olmayanlara mahallerinde 
mevcut emlâki milliye veya hu hükümdeki diğer em
lâkten münasip birer bina teri Vekilleri Heyeti kara-
riyle ve mahallî idare heyetlerince takdir olunacak 
bedel mukabilinde satılabilir. ~-

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiş-
tlf1 ' -. y' 
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İkinci Madde — Birinci madde mucibince satıla
cak binaların bedelleri sekiz senede ve sekiz müsavi 
taksitte istiyf a olunur. 

RBİS — Bu madde hakkında bir takrir vardır, 
okunacaktır': 

'RiyasetiHCelifeye • * 
İkinci maddedeki müddetin on iki sene ve on iki 

taksite İblağını teklif ederim. 
Aydın Mebusu 

Mıt'hat 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Meclisi Âli 
diğer muhtacine de tevzi edilmiş olan emlâk için sekiz 
sene müddeti kabul etmiştir. Encümen müddeti sekiz 
sene olarak 'teklif ederken bu karardan mülhem olmuş
tuk 

Eğer müddet on seneye çıkarılırsa bunda iki se
nelik bir menfaat mevzutoahs olur ve bu, büyük bir 
şey değildir. 'Bu noktai nazardan encümen buna 
lüzum görmemektedir. 

• REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Encümen maddeyi 
istiyor mu? 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Evet dfendim. 
REİS — Maddeyi nazarı dikkate alınan takrir 

veçhile tâshihat yapmak üzere encümene veriyoruz. 
Henüz rey vermeyenler varsa lütfen reylerini is

timal 'buyursun. Ara istihsali hitam bulmuştur. 

Efendim, maddenin encümenden gelen şekli oku
nacaktır : 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince satıla
cak binaların bedelleri on senede ve on müsavi tak
sitte istiyf a olunur. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler eî 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldursın... Ka-
'buj edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdii\ 

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

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmişti]'. 

Ruznarnenin on birinci maddesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

— 76 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Vekili aidi yoktur. 
Tehiri müzakeresi lâzım gelir. 

RBİS — Dahiliye Vekili ve Posta ve Telgraf Mü-
diri Umumisi . beyler yoktur. Müzakeresini tehir 
ediyoruz, , 

Ruznarnenin on üçüncü maddesinin müzakeresi
ne geçiyoruz. 

15. — Demiryollariyle Uman ve su işleri için iki 
yüz milyon lirdik bono ihracı hakkındaki Kanuna 
bîr madde tezyüine dair (1/1187) numaralı Kanun lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum,. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 14 Mayıs 1927 

Adet : 6/1928 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Demiryollarıyle liman ve su işleri için iki yüz mil

yon liralık bono ihracına dair olan 25 Kânunuevel 1926 
tarih ve 944 numaralı Kanuna zeylen Maıliye Vekâleti 
Ceiiıksinee tanzim edilen ve İcra Vekilari Heyetinin 
11 mayıs 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esibabı Mucibe 
25 Kânunuevvel 1926 tarihli ve 944 numaralı ka

nunun birinci 'maddesi mucibince umuru nafıadan 
münhasıran şimendüf er, liman ve su işlerine ailt olmak 
ve her sene tayin edilecek miktarı o seneye ait Nafıa 
Vekâleti ^bütçesine konulmak ve tamamı on sene zar
fında tesviye edilmek üzere Ziraat. Bankası kefaletiy
le iki yüz milyon 'liraya kadar bono ihracına mezuni
yet verilmiştir. Maddei mezkûre mucibince ihraç olu
nacak bonoların muayyen vadelerinde tesviyesi icap 
eden faizlerinin bono olarak müteahhit olan şirketle
re itası muktazi bulunmasınla ve salifülarz Bono Kanu
nunun hini teklifinde bono olarak tesviyesi lâzım ge
len bono faizleri nazarı dikkate alınmamış olmasına 
mebni ihracına mezuniyet verilen iki yüz milyon lira
lık bononun' bu sebepten dolayı kâfi gelemliyeceği an-
îaşılmış olduğundan iki yüz milyon liralık bonoya ilâ
veten daha yirmi milyon liralık' bono ihracına mezu
niyet istihsali1 zarurî görülmüş ve melfuf lâyihai kanu
niye bu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Türıkliye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet : 

Karar Numarası : 160 
Kayıt Numarası : 1/1187 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye . 

Demıkıyollanyle iman ve su işleri için iki yüz mil
yon liralık bono ihracı hakkındaki 25 Kânunuevvel 
1926 tarihli ve 944 numaralı kanuna bir madde tez-
yiline dair olup, Heyeti Umunıiyenin 16 . 5 . 1927 ta
rifeli inikadında Bütçe Encümenine havale buyurulan 
'kanun lâyihası Maliye Vekii Mustafa Abdülhalik Be
yin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

25 Kânunuevvel İ926 tarihli ve 944 numaralı to
nun mucibince umuru nafıadan münhasıran demiiryol-
lariyle liman ve su 'işlerine ait olmak ve her sene tayin 
edilecek miktarı o sene bütçesine konulmak ve tama
mı on senede tesviye kılınmak üzere Ziraat Bankası
nın kefaleti ile iki yüz milyon liralığa kadar bono ih
racı için hükümete mezuniyet verilmişti Kanunu mez-
kûre müsteniden İsveç ve Belçika grüplariyil© afctolu-
nan ve bir Alman gru'biyle derdesti akit bulunan mu-
kavelât mucibince şimdiye 'kadar tayin edilen hudut 
dahilinde 170 0C|0 000 lira 'raddesinde taahhüdata gi-
rişillimiş ve bu taahhüdat mukabilinde ihraç edilecek: 
bonoların faizlerinin de hesaba ithali ve bono ile 
tesviyesi halinde miktarı taahhüdün 190 - 200 milyon 
liraya takarrüp ettiği ve bazı liman inşaatı ayrıca 
mevzubahis ve bunlara mukabil de bono itası düşü
nülmekte olduğundan yeri lâyihai kanuniye §e-ewelki 
salâhiyet hududunun yirmi milyon lira tevsii lüzumlu 
görüldüğü anlaşılmış ve inşaatı nafıaya atfedilen 
ehemmiyete ve tafsilâtı tmaruzaya göre lâyihai ka-
nuniyenin esas itibariyle tervici encümenıimizce tensip 
edilmiştir. 

Ancak ilâvesi talep edilen miktar nispetinde yenliden 
mezuniyet lasından ise evvelce kanun ile mezuniyet 
verilmiş olan miktarın iki yüz yirmi milyon liraya 
iblâğı daha muvafık olacağı biıtteemmül lâyiha bu esas 
dairesinde tâdil 'olunmuş Ve ihzar kılınan şekli muad
delin Heyeti Celileye arz ve takdimin© karar verilmiştir. 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Kütahya 

Faik 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münür 
Aza 

Diyarbekîr 
. Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

-̂

Hükümetin Teklifi 

DemiryoUaırtiyae Liman ve Su İşleri için İki Yüz Milyon 
Liralık Bono İhracı Hakkındaki 25 Kânunuevvel 1926 

tarihli ve 944 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — 25 Kânunuevvel 1926 tarihli ve 
944 numaralı Kanunun Birinci Maddesi mucibince 
demiryoiHartiyle liman ve su işleri için ihracına mezu
niyet verilen iki yüz milyon liralık bonoya ilâveten 
daha yirmi milyon liralık bono ihracına Maliye Ve
kili mezundur. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

. . ' " " • • • • • > s 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Malîye Vekili memurdur. 11 mayis 1927 

, Reis 
Çatalca 
Şakir 

28 mayıs 1927 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenana 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekii 
- Recep 

Dahiliye Vekili 
Hasta 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa-Vekili 
Behüç, 

, Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
_ Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor TeVfifc Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
-• Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Demiryollariyle liman ve su işleri için iki yüz 
milyon liralık bono ihracı hakkındaki 25 Kânunu
evvel 1926 tarihli ve 944 numaralı Kanuna müzeyyel 
Kanun ^ 
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Birlinci Madde — 25 Kânunuevvel 1926 tarihli ve | 
944 numaralı Kanunun Birindi Maddesi mucibince j 
demiryollarıyle liman ve su 'işleri için ihracına mezu< 
niyet verilen ikli yüz milyon liralık bono miktarı iki | 
yüz yirmi milyon liralığa iblağ olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu 'kanun neşri tarihinden ımıte- | 
'bendir. . 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

SAKİR BEY (Çatalca) —Gerek 13 ve gerek 14 ncü 
maddelerin de müstacelen müzakeresine müsaade bu-
yurulmasını istirham ediyoruz efendim. 

. REİS — Ruzınamadeki 13 ve 14 üncü'mıaddeierin 
müstacelen müzakeresi encümen tarafından teklif olun
maktadır. Müstacelen müzakereleri kabul1 edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiy ettiler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

13 numaralı maddedeki 'lâyihanın Heyeti Umumi- l 
yesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır .sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaıldıırsın... i 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. _. 
Demliryollariyle Liman ve Su İşleri için İki' Yüz Mil- I 
yon Üirahk Bono İhracı; Hakkındaki 25 Kânunuevvel ! 
1926 Tarihli ve 944 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun, j 

Biirinci Madde — 25 Kânunuevvel 1926 tarihili ve 
944 numaralı Kanunun Birinci Maddesi mucibince de-
miryöil'lairiiyle 'liman ve su işleri için ihracına mezuniyet ı 
verilen iki yüz milyon liralık bono miktarı iki yüz 
yirmi milyon liralığa iblâğ olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın,.. Ka-
buıl etmıiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tanihnden mute-
berdi'i-. ^ 

' REİS-—" Kabul edenler el kaldırsın... Kabuıl etmi
yenler el kaldırsın'..'. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde' — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. ' ' •J 

REİS — Maddeyi kabul edenler el" kaldırsın.. Ka
bul etmiyefi'ler d kaldırsın... KabüB-edilmiştir". 

Kânunun - Heyeti Umumiyesi tayini esami ile reyi { 

âlilerine ârz olünacaktur. Kabul edenler beyaz, etmi
yenler kırmızı rey varakası versinler. 

16. — Memlehalar işletme tahsisatının mütedavil ' 
sermaye. 'halind'e. istimali- 'hakkında- (İ f>M83) numaralı l 
kanun lâyîKası>v'e:MâUye veBütçe-tencümertleri mm- { 

'baialarii' hç.-.-ı.A :i, ı<rrrn?.-. >-,-'<• > :.r.. < _v" '•. 3 \ 
REİS—Mazbatalar okunacaktır. I,-J,.~X \\ 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : .6/1870 
9 Mayıs 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeM'esine 
Memjlehalar işletme tahsisatının mütedavil sermaye 

halinde istimali hakında Maliye Vekâleti Cdilesince 
tanzim edülen ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 mayıs 1927 
tarihli. i'çtîmaında tezdckür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihajsiyle esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyurultoasını rica eylerim efendim. 

'Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Devletin muayyen bazı varidatını cibayet ve. tah

sil ederek Hazineye teslim vazifesliyle mükdlef vari
datı mahsusa idareslinin ayrıca bir idare halinde 
idamesine lüzum olmadığından 1927 senei maliyesi 
bütçesinde idareli mezkûre teşkilâtı Maliye- Vekâleti 
teşkilâtı .umumiyesi ile birleştliırilmiş ve idairei fnezkû-
rece cibayet ve tahsi edilmekte olan varidattan en mü-
himmlinıi eskil eden Tuz inhisarı varidatının cibayetli 
için ihtiyarı zarurî 'bulunan masarife karşılık olmak 
üzere senei merkume maliye bütçesinin 154 üncü 
memlehalar fişletme masarifi faslına 948 000 lira vaz-
oiîunmu'Ştur. Burada muamdâtın hüsnü tedviri iile ida
rece cibayet edilmekte olan ve senevi varidatı dokuz 
milyon küsur lira gibi mühim ıbir rakfcam teşkil eden 
tuz istihsal ve dahil ve harüce ihraç ve füruhtu (işleri
nin daha müfit ve müsmir olabilmesi zımnında yapı
lan tetkik'at neticesinde tuz inhisarının işletilmesinde 
günden güne meşhut olan tarakkü ve 'inkişafa müsteni
den tuz ihraciıye, nakliye vesair masarife müteallik 
muamdâtta azamî süirat ve hesatet temıini lâzım gde-
ceği anlaşılmış ve bu işlerin bütçeye mevdu tahsisat 
ile takyidi muamelâtın 'Süratle tedvirimi mani ve tuz 
sevkiyat ve nakliyatımun teahhuarunu badi olduğu ta
hakkuk etmlişitir. Bu hususu bilhassa ecnebi memle
ketlerde tuz lihraç ve satılması fceyfİydfain tevessü ve 
rfnlklişafına müesslir bulunmak itibariyle hem tuz vari-
rdatmmt'tezayü'dlüinü ve hem memlekd iktisadiyatına 
faydiasım sitemtine matuf olmak üzere tuz nakliyat ve 
ihraieatııımT-islizamrfeMiğii sarfiyatın mütedavil bir sier-

rmaye ile tedyiri ve bu sarfiyatın tesirli ve teshili icra
sını teminen Divanı Muhasebatın kablessarf müraka-
hesMdem^irM's^râ iüftulması zarurî ve; muvafık görül
mekle merbut 4âyihai kanuniye bu esasa göre tanzim 
ve takdimikiinmiştn'. ••'•' 
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Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 18 . 5 . 1927 

Maliye Encümeni 
Karar Numarası : 94 

Kayıt Numarası : 1/1183 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceiifleye 

Mem'lehalar işletme tahsisatının mütedavıl sermaye 
hailinde istimaline daiır Maliye Vekâletince tanzim ve 
İcra VekClleri Heyetince tasvip olunan kanun lâyihası 
encümenimize havale buyurulmakla Maliye Vekilli 
Abdujhal.ı^ Beyefendi huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. Hükümetin, esbabı mucibesi encümenimizce 
de varit görülmüş olmakla lâyihai mezkûre aynen 
kabul edilmiştir. Bermucibihavale Bütçe Encümenine 
takdim kılındı. , 

Maliye Encümeni Reisi 
Bayazıt 
Şefik 
Kâtip 

ı Dlyarhekir 
, 

Aı&< ,__ 
Kocaeli 
Ragıp 

Mazbata Muharriri 
Aokara 
thsan 
Aza 

Konya 
, , Mustafa 

Aza 
. Ordu 
Ham di 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
Bütçfe Encümeni 

Karar' Numarası r 159 
Kayıt Numarası : 1/1183 ' 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Memlehalar işletme tahsisatının mütedavil sermaye 
halinde istimali hakkında olup, Heyeti Umumiyenin 
12 . 5 , 1927 tarihli İnikadında Maliye ve Bütçe En
cümenlerine havale buyuruları kahûn lâyihası Maliye 
Encürneniaıiuı mazbatasiyle birlikte erıcümeniimiize tev-
'dî'ıkı'lıhhiâkla Mairye Vekili Mustafa Abdülhalik Be
yin huzuriyle tetkilk ve rhüzaikere olundu. ' 

Tuz inhisarına ait umur ve muamelâtın husnu su
ret ve »süratle, tedviri ve tüz'istihsal ve ihracatının iez-
yıdLmaksadıyJe memlehalar işletme masarifi; için* ma
liye bütçesinde mevzu 'tahsisatın mütedayıl Sermaye 
olarak istimaline- dair olup, tuz varidatının tezayüdü-
ne matuf bulunan işbu-dâyiihâi kanuniyenin« birinci 
maddesi ibareye ait bazı, tashdhatla encümenimize© 

de kabul edilmiştir. Lâyihanın ikinci ve üçüncü mad
deleri mütedatvil sermayenin sureti istimal ve sarfi
yatına aıit olup, bu (bapta Muhasebei Umumiye Ka
nununda ahkâmı mahsusa mevcut olduğundan her 
iki maddenin lâyihadan ihracı muvafık görülmüş ve 
yeniden ihzar kılınan lâyihanın Heyeti Celileye arz 
ve takdimi kartarlaştırlrnıştır. 28 mayıs 1927 

Reis 
Çatalca 

- Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza, 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Ceiiani 

Aza 
İzmir ; 

Ahmet Münür 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Hükümetin Teklifi 

Memlehalar İşletme Tahsisatının Mütedavil Sermaye 
Halinde İstimaline Dair Kanun 

s 

Birinci Madde — Memlehalar işletme masarifi için 
Malîye Bütçesinde mevzu tahsisat mütedavil sermaye 
olarak istimal olunur. 

ikinci Madde — Mütedavil sermaye ile tedvir olu
nan muamelâta müteallik hesabat her senei maliye 
nihayetinde Ikat ve mütedavil sermaye miktarlarından 
istimal- olunmayan kısmı senei maliye nihayetinde İptal 
ve safi temettü bütçeye irat kaydedilir. 

Üçüncü Madde — Mütedavil sermaye sarfiyatı 
badessarf Divanı Muhasebatın murakabesine tabidir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 
tarihinden muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

4 Mayıs 1927 

Başvekil 
> > İsmet 

Mudafaai MiMLye Vekili 
< " Recep Beyefendi, > 
, dınzada bulunmadı 

Dahiliye Vekili 
Cemil Beyefendi 

, İmzada.'bulunmadı 

Adliye Vekili 
s Mahmut Esat 

Bahriye Vekili * 
İhsan > 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfıilk Rüştü 

—m — 
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Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhaİik 

Nafıa Vekili 
Behıiç 

Ticaret Vekili 
-Mustafa Rahmi 

Maarif Vekili 
- Mustafa Necati 

.. Ziraat Vekili 
Mehmet Saibri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Bütçe Encümenimin Tadili 

Memlehalar İşletme Tahsisatının Mütedavi Sermaye 
Halinde İstimaline Dair Kanun 

Birindi Madde — Memlehalar işletme masarif i 
için 1927 sendi maliye (bütçesine vazedilen tahsisat 
Muhasebe! Umumiye Kanununun maddei .maıhsusası 
mucibince mütedavil sermaye olarak istimal olunur. 

İkinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmımı icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Memlehalar İşletme Tahsisatının Mütedavil 

Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun 

Birinci Madde — Memlehalar işletme masarifi 
için 1927 senei Maliye Bütçesine' vazedien tahsisat 
Mühasebeiı Umumiye Kanununun maddei mahsusası 
mucibince mütedavil sermaye olarak istliimal olunur. 

RpİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-
yenîer el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmtt-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini kabul edenler lütfen 
el kaüdırsın... Kabul etm'iyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

17. — İstanbul Mebusu Hakkı Şinasi Paşa ve rü-
fekasının birinci ve İkinci Büyük Millet Meclisleri aza-
lığında bulunan mütekaidin hakkındaki Kanunun ikin
ci maddesinin tefsirine dair (4/562) numaralı takriri 
ve Bütçe Encümeni mazbatası. (1) -

(1) Evveliyatı 67 nci inikat Zabıt ceridesindedir. 

— 80 

REİS — Bu mazbatanın müstacelen müzakeresi 
hakkında bir teklif vardır, 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenlin 15 numaradaki maddei kanuniyenin 

müstacelen müzakeresini teklif eylerim. 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 

REİS — Efendim, bu müstaceliyet teklifini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu kanun encümene gitmişti. Encümen 
bu kanun hakkındaki mütalaasını mazbata ile bil
diriyor ve esas kanunda hiç bir gûna tashihata lüzum 
olmadığını söylüyor. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Müsaade buyurursanız 
arz edeyim efendim. Heyeti Muhteremece nazarı iti-
bare alınmış olan takrir esasen şekle ait idi. Encüme
nimizin arz etmiş olduğu şekil, mevzubahis olan kanu
nun, 1 haziran tarihinden muteber olacağına dair bir 
maddei muaddile ikamesinden ibaret iken, verilen tak
rir, mezkûr kanunun ikinci maddesinin ilgasını teklif 
ediyordu. Encümenimiz bunda" bazı mahzurlar tasav
vur etti. Çünkü, ikinci maddenin ilgası halinde kava-
ninin sureti neşir ve ilânına dair olan kanuna naza
ran, neşrinden itibaren iki ay sonra tatbiki icap eder. 

Bir hazirandan itibaren .tatbikini iltizam etmek is
tediğiniz; bir kanunun değil bir haziranda, bugünler-
do çükrmş olacağına nazaran ancak iki ay sonra tatbi
ki gibi vaziyet karşısında kalmak ihtimali vardır. Bun
dan içtinap için encümeniniz ilik arz etmiş olduğu şek
lin kabulü daha muvafık olacağı noktai nazarını He
yeti Muhteremeye.arz etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

REİS — Encümenin bu husustaki mazbatası oku
nacaktır. 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Birinci ve ilkindi Büyük Millet Meclislerinde-aza 
bulunan mütekaıiddn halkkındaki 21 mart 1927 tarihli ve 
995 numaralı kanunun ikinci maddesinin tefsirine dair 
İstanbul Mebusu Hafcikı Şinasi Paşa ile rüfeikası ta
rafından verilip, Heyeti Umumliyenih 25 . 4 . 1927 
tarihli İçtimaında encümenimize havale buyurulan 
takrir üzerine keyfiyet tetkik ve müzakere olundu. 

Salifüzzikir kanunun birinci maddesi, birinci ve 
ikinci Büyük Miiet Meclislerinde aza bulunan müte
kaidinin dahi Memurin Kanununun 73 ncü maddesi 
ahkâmından istifade edebilmelerine ve ikinci maddesi 
birinci madde ile kabul olunan hükmün Memurin 
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Kanununun 'bilumum malî maddeleri ahkâmının tatbi
ki tarihinden muteber olmasına dairdir. 

Takrirde tefsire muhtaç görülen cihet 'ikinci mad
de hükmünün haziran 1927 iptidasında Memurin Ka
nununun ekseri malî mevaddı mevkii tatbike girece
ğine nazaran sureti tatbikidir. Filhakika 21 mart 1927 
tarihli kanun Memurin Kanununun 73 ncü madde
sine matuf olmasına nazaran tatbiki bu maddei ile alâ
kadar olmak tabiidir. Vaktiyle Memurin Kanunu
nun bilumum malî mevaddı ahkâmının tatbiki tari
hinden muteber addedilmesi 1926 Muvazeneli Umu
miye Kanununun 18 inci maddesi ahkâmiyle temini 
tenazur maksadından ileri gelmişti. Mamafih madde
deki sarahati ifade bu yolda bir tefsire müsait görül
mediğinden encümenimizce takrirdeki noktai nazar 
esas itibariyle 'kabul edilerek mütaSaatı anife dairesin
de ikinci maddenin tadili muvafık görülmüş ve tanzim 
olunan kanun lâyihasının Heyeti Umumiiyeye arz ve 
takdimine karar verilmitşir. 7 Mayıs 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakıir Hastadır 

Kâtip Aza 
Konya İzmir 
Fuat Ahmet Münür 

- Aza Aza 
İstanbul Hakkâri 
ALİ Rıza Asaf 

Aza Aza 
Diyarbekir Sivas 

Şeref Rasim 

Aza Aza 
Gaziantep Konya 

Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 

REİS — Efendim, tevdi edilmiş olan takrir üze
rine encümenin yazdığı mazbata budur. Encümen 
mazbatasını reyinize arz edeceğim. Kabul ederseniz 
kanunun müzakeresine geçeriz. Kabul etmezseniz En
cümene gider lâyihasını yaparlar. Encümen mazbata
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın.,. Kabul etmiyen-
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

O hakle lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. He
yeti Umumiyesli hakında söz isteyn var mı? (Hayır 
sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

21 Mart 1927 Tarihli ve 995 Numaralı Kanunun 
İkinci Maddesinin Tadiline Dair Kamın 

Birinci Madde — 21 Mart 1927 tarihli ve 995 nu
maralı kanunun ikinci maddesi berveçbjizîr tadil edil-
miştir:-

Bu kanunun hükmü 1 Haziran 1927 tarihinden mu
teberidir. 

REİS — Birinci maddeyi ikabül edenler el kaldır
sın... Kabul etaiyenJer el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ikinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkindi maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el. kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesinli reyinize arz ediyö-; 
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Henüz rey verrniyeniler varsa lütfen rey versinler. 
İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Ruznamenin 16 mcı maddesine geçiyoruz. 

18. — İstanbul, İzmir Telefon şirketleriyle telsiz 
telefon vesair mümasil telgraf ve telefon şirket ve kum
panyaları nezdlerindeki komiserliklere mürettep vaza-
ifin temini hakkında (111044) numaralı kanun lâyihası 
ve Posta ve Telgraf ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları. (1) 

REİS — Efendim, bu on altıncı maddedeki lâyi
hanın müzakeresi Heyeti Umumiyede ceryan etmiş, 
birinci maddesi kabul edilmiştir. İkinci Maddesi 
Encümenimizden tadilen gelmiştir, ikinci maddesi 
okunacaktır. 

İkinci Madde"— Birinci madde mucibince memu
rinden tayin olunacak komiserlere şirketlerin muraka^ 
be ve teftiş aidatı olarak 'itasını taahhüt eyledikleri 
mebaliğden her sene bütçesinde kabul edilen miktarla
rın nısfı nispetinde ücret verilir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmliş-
tir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

(7) Evveliyatı 52 nci inikat Zabıt ceridesindedir. 

— 81 — 
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REİS — Üçüncü Maddeyi kaibul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS— Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmİ-
y enler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresini hitam bulmuştur. 
İkinci müzakeresine geçilmesini foılbul edenler el kal
dırsın... Kabul efcmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, bugünkü ruznamemizde başika bir şey 
kalmamıştır. Reye vaz edilen kanunların neticelerini 
arz edeceğim: 

İkinci defa reye arz. edilen Evkaf Müdiriyeti Umu-
miyesinin 1926 senesi 'bütçesinde münakale icrasına 
dair kanuna 114 zat rey vermiş, (113) kabul (1) müs
tenkif vardır. (2) zat da sonradan rey vermiştir. Kanun 
ikinci defa reye vaz edildiği için (113) reyle kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile FiHandiya Büıkümeti 
arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedena-
mesinin tasdiki hakkındaki Kanuna (114) zait rey ver
miştir. (113) kabul, (1) müstenkif vardır. Kanun ikin
ci defa reye vaz edildiği için (113) reyle kaibul edilmiş
tir. x 

İkinci defa reyinize arz edilen Aydın hattı itilâf -
namesinin imza, ve teatisi mezunüyetine dair kanuna 
(113) zat rey vermiştir, (112) kabul, (1) müstenkif 
vardır. Kanun (112) reyle kabul edilmiştir. 

Askerî maaşatına mütedair ve 22 teşrinievvel 1339 
tarih ve 360 numaralı Kanunun beşinci maddesiriıin ta
dili hakkındaki Kanuna (110) zat rey vermiştir. (109) 
kabul (1) müstenkif vardır. Muamele tamam değildir. 
İkinci defa reyinize arz edilecdktlir. 

Devlet Demiryollariyle liman ve su işleri içki iki 
yüz milyon liralık bono ihracı hakkındakli 25 kânu
nuevvel 1926 tarih ve 944 numaralı Kanuna müzeyyel 
Kanuna (98) zat rey vermiştir. (95) kabul, (3) müsten-
Ikif vardır. Muamele «amam değildir. Kanun ikinci 
defa reyinize arz edilecektir. 

Harcırah Kararnamesine müzeyyel Kanuna (91) 
zat rey vermiştir. (89) kabul, (1) müstenkif vardır. 
Muamele tamam değildir. Tekrar reyinize arz edile
cektir. 

Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kağıdı inhi
sarına mütedair 7 haziran 1926 tarih ve 907 numaralı 
Kanuna bk madde tezyli hakkındaki Kanuna (76) zat 
rey vermiştir muamele tamam değildir. (72) kabul, 
(4) müstenkif vardır. Kanun ikinci defa reyinize arz 
edilecektir. 

İnikada da hitam veriyorum efendim. İttihaz et
miş olduğunuz karar mucibince Meclis cumartesi gü
nü saat on dörtte toplanacaktır. 

Hitamı tnikat; Saat : 16,00 
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Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 Senesi Bütçesinde Münakale terasına Dair Kanunun İkinci Defa Reye 
Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sa'dıik B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Himii B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sı'tkı B. 
Rast ı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hi te i B. 

AYDIN 
Mithat B, 

BİGA 
Möhmet B. . 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Fal l ı Rıfkı B, 
Şükrü B. 

ıBOZOK 
Ahmet Hamkîi B, 
Avnli B, 
Süfeyman Sırrı B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

Reye işiirak etmeyenler 
Münhaller 

287 

114 

113 

1 

172 

1 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehimi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhaİk B, 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şaik'ir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B, 

pİYARIBEKİR 
Oaviit B, 
İbrAîım Tâli B. 
Şeref B. 

ELÂZIZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Harnit B. 

ERTUĞRUL 
Ha i l B. 
ibrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali U M B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Gomıail Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B„ 

İÇEL 
Emlin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasd Paşa 
Edip Servet B. 
Haydar B. 
Tevfik Kâmil B. 
Zîyaöttln B. \ 

İZMİR 
Malhmut Celâl B, 
Mustafa RaihJmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdl B< 

KARESİ 
Kâzıım Paşa 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
AK Nazmı B. 
Ali Rıza B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B, 
İbralhim Süreyya B. 
Raigıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Safori B. 
Mustafa fi. 
Nailm Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B, 
Nuri B, 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B, 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARDİN 
AbdüDrezzak B. 
Ati Rıza B. 

MUŞ 
Rıza B, 
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ORDU 
Hamda B< 
İsmail B. 

SİİRD 
Haffl HuM B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. / 

Yusuf Kemal B. 
SİVAS 

Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B. 

TOK AD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Rahmi B, 

URFA 
Dr. Refet B. 

[Müstenkif] 

Refet B. 
Saffet B. 

VAN" 
Hafckı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
M i l B. 
Ragıp B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmü B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. , 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(ReMcumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşlit Galib B. 
Tstoin B. (M.) 

BEYAZID 
Süfoyman Sudi B. (M.) 
Şefji B. 

BİGA 
Smfh Rifat B. 
Şükrü B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abfoas B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

BOZOK 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B< 
Mustafa Şeref B< 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avnf B. 

CEBELİBEREKET 
Avnit Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B.. 
İsmet B. (Reisvekiili) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit 'B. :<M.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. (M.) 
Zül© B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B 
Hüseyin Rıfkı B. (M.) 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahimet İffet B. (M.) 
Dr. Fıükret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhafe B. (M.) 
Şahit B. 

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

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B, 
Kihe Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B, 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M). 
Kâzım B. 
Şevket B. 
TahiirB. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmü B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
AsâfB. ( İ . Â ) ' 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmeit Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M,) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B, (M.) 
Hamıdi B. 
Hamdullah Suphi B, 
İhsan Paşa 
Kâzını Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmili B. 
Mahmıud Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulûsu B. (M.) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B, (M.) 
Mehmdf Fuat B. 
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I ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sı'tikı B. (M.) 

I Reoaii B. 
RİZE 

Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuajt B. 

I Hasain Cavit B. 

Necmelttin Molla B. 
Veîdd Çelebi B, 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. 'Hafit B. 
Sabit B. 
Zdklî B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
Yahya Gaip B. (M.) 

. KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
.Beklir' B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevflk Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

I Nurettin B. 
MARDİN 

Abdülganii B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

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

• MERSİN 
Beşlim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
îîya's Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halt B. 

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

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVEREK 
Hail Fahri B, 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. . 
Ahmet Muhtar E, 
Hasan B. (ReJsvekli) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B, 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. (M.) 
Yusuf Ziya B, 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevkli B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (1. Â.) 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Hükümeti Arasında Münakit Ticaret ve Seyri Sefain Muahedenamesinin 
Tasdiki Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 
Sad* B. 

AKSARAY 
Besim Atail'ay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
^Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
Şalkıir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmii B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B, 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 114 
Kabul edenler : 113 
Reddedenler : — 
Müstenkifler : 1 
Reye iştiraik etmeyenler : 172 
Münhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necim B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhallik B. 
Rîfalt B, 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA* 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B, 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli E. 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Halil B, 
İbrahim B. 
Rasim B* 

ERZURUM 
Câzim 8. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmli B. 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZÎAYINTAP 
Ferit B. 

GİRESUN 
Hakkı Tanık B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemali Hüsnü B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Haîkkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Haydar B. 
Tevfük Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B, 
Mustafa Ra!hmi B. 
Müniir B. 
ösmanzade Hamdi B. 

(KARESİ 
Kâzım Paşa 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

(KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
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KIRŞEHİR 
Lûfifi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B, 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Salbri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Alı Şaidi B. 

IKÜTAHYA 
Cevdet B< 
Faik B, 
Nuri B. 
Ragıp B, 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmii B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülrezza'k B, 
Ali Rıza B, 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

İSİİRD 
HaM H Ü M B ; 
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(SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B« 
TOKAD 

Bekir Sami B, 

TRABZON 
Rahmi B? 

URFA 
Dr. Refet B, 
Refet B. 
Safföt B. 

VAN 
Hakki B. 
Münlip B, 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B, 
Zamir B, 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B, 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B, 

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

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Resjit Gâlib B. 
Tahsiin B. (M.) 

BEYAZLD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B, 

BİGA 
Samtfh Rifat B, 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Mehmet Vasfı B. (M.) 

BOZOK 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avrii B. 

CEBELİBEREKET 
Avrii Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
İsmail Kema!l B. 
İsmet B. (Reisvekiili) 
Münir B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B« 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 

(DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. (M.) 
Züîfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfikı B. (M.) 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B, (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, (M.) 
Dr. Fikret B, 

. ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 
Salbit B. 

ERZURUM 
Bahri B> 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Raif B, 
Ziyaöfctin B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Mi Oenıanî B, 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Kâzım B< 
Şevket B. 
Tahir B; 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
AsâfB. (Î.Â.) 
Nazmi B, 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevök B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B, (M.) 

Behiç B. (V.) 
Dr. Refıik B, (V.) 
Fuat B. (M.) 
Haindi B. 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabek'ir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmi B. (M.) 
Mahmut Esad B, (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

(KARESİ 
Ahmet Süreyya B, 
Ali Şuuri B, 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet Caivit B. 
Mehmet VebM B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halt B. 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Vefed Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 
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KIRŞEHİR 
Refik' İsmail B. 
Ya'hya GaiMp B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa' B. 

İKONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Kâzım Hüsrrii B. . 
'Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ati Sa'ip B. 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. -
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

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

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Naıdi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Samli B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Bbuhekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halül Sıtkı B. (M.) 
Recai B. (M.) 

RİZE 
Ali B. 

Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavi't B. 

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

SİİRD 
Malhmüt B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ras ta B. (İ. A.) 

SİVEREK 
Halli Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza BJ 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 
K â m i B. ı(M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
AÎİ B< 

VAN 
İbralhim B. 

ZONGULDAK 
Tunah Hilmi B. (M.) 
Yusuf Ziya B. 
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Aydın Hattı İtiîafname<sinin İmaa ve Teıatisi Mezuniyetine Dair Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

] 

\ z a adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 113 
Kabul edenler : 112 
] 

' 
] 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY ' 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
thsan B. 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN. 
Mithat B, 

BİGA 
Mehmet B, 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Faüh Rıfkı B. 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B^ 
Avni B« 
Süleyman Sırrı B. 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 
—. 
ı: 

leye iştiraik etmeyenler : 173 

Münhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Gavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B . 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKIR 
Câyit B, 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B, 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

Ziyaettin B. 
ESKİŞEHİR 

Abdullah Azmi B. 
Ah Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Gemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B: 
Haydar B, 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzede Hamdi B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

.. KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B., 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B 
Ragıp B, 
Saffet B, 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Besim B, 

MUŞ 
Rıza B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 
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SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B, 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

Mustafa Vasfi B, 
TRABZON 

Rahmi B. 
UR-FA-

Dr. Refet B. 
Refefr B. 

Saffet B. 
VAN 

Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
Besim B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B, 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet .B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin-B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Mehmet Vasfı B. (M.) 

BOZOK 
Salih B, (M.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B., 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
. Avni Paşa (M.) 

İhsan B. (V.) 
ÇANKIRI 

Ziya B. (M.) 
ÇORUM 

İsmail Kemâl B. 
İsmet B. (Reisvekili) 
Münir B. v " 

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

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. (M.) 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. (M.) 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. (M.) -

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M,) 
Sabit B. 

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

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

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B.. (M.) 
Kâzım B, 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B." (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. A.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B, 
Mükerrem B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Akçoraoğlu Yusuf B, (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Di'. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil''B. (M.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

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

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

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B, 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B, 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

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

M AR AŞ 
Abdülkadir B. 
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Mehmet B., 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

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

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B, 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B 

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

6 j 1927 C : 1 

I RİZE 
Ali B 

I Ekrem B, 
Esat B« 
Fuat B. 

I Hasan Cavit B. 
SARUHAN 

I Dr. Saim B. 
I Ethem B. 
I Kemal B. 

Mehmet Sabrı B. (V.) 
I Mustafa Fevzi B. 

Nafiz B 
I Yaşar B. 

SİNOP 
I Dr. Rıza Nur B, 

SİVAS 
I Dr. Ömer Şevki B. 
I Muammer B.; 
I Rahmi B. 

Rasim B. (İ. Â.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

I Kadri Ahmet B. 

I ŞARKİ KARAHÎSAR 
I Ali Rıza B. 
I Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
I Emin B. 

Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 

I Ahmet Muhtar B. 
I Hasan B. (Reisvekili) 
I Nebizade Hamdi B. 
I Süleyman Sırı B, (M.) 
I Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 

VAN 
I İbrahim B. 

ZONGULDAK 
I Ragıp B. 
I Tunalı Hilmi B. (M.) 
I Yusuf Ziya B. 
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Askeri Maaşahna Mütedair ve 22 Teşrinievvel 1339 Tarih ve 360 Numaralı Kanunun Beşinci Maddesinin 
Tadili Hakkındaki Kanunun Neticesi Ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B, • 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B< 
Rasih B. 

ARDAHAN j 

Talât B. 
ARTVİN 

Hilmi B, 
AYDIN 

Mithat B 
BİGA 

Mehmet B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. I 
Fal ihRıfkıB. 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 1 
Avni B. 1 
Süleyman Sırrı B. 1 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 1 
Refet B, 1 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

Reye iştiraik etmeyenler : 

Münhaller : 

287 

110 
109 
— 

1 

176 

1 

[Kabul Edenler] 

1 CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

1 Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

Ziya B. 
DENİZLİ 

Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYAR1BEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. . 

ERTUĞRUL 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B, 

1 - GİRESUN 
1 Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
1 Cemal Hüsnü B, 

İSPARTA 
1 Hüseyin Hüsnü B. 
I Mükerrem B. 
1 İÇEL 
i Emin B. 

İSTANBUL 
I Ali Rıza B. 
I Edip Servet B. 
1 Haydar B. 
1 Tevfik Kâmil B. 
j Ziyaettin B. 

İZMİR 
1 Kfıinir R 1 IVj . U11JLX XJ. 

Osmanzade Hamdi B. . 
KARESİ 

Kâzım Paşa 
KARS 1 

Ağaoğlu Ahmet B. 

• KASTAMONU 
Ali Nazmi B, 
Ali Rıza B. 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuat B. 
KIRŞEHİR 

Lûtfi Müfit B„ 
KOCAELİ 

İbrahim B. 1 
İbrahim Süreyya B. 1 
Ragıp B. 1 
Saffet B. 1 

KONYA 
Eyüp Sabri B, 1 

1 Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

1 X "̂T T T A T f \ / A 
KÜTAHYA 

Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B, 

MARDİN 
Âbdülrezzak B. 
Ali Rıza B< 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Şemsettin B.: 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B, 

92 
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ŞARKÎ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Dr. Refet B. 

Refet B. 
Saffet B, 

Hakkı B. 
Münip B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 

VAN 

ZONGULDAK 

Halil B. 

Ragıp B. 

İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B, 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 

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

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

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin B, (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Mehmet Vasfi B. ((M.) 

BOZOK 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. (Reisvekili) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 

- DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. (M.) 
Zülfi B. ~ 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. (M.) 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. (M.j 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 
Sabit "B, 

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

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

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

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
AsâfB. (1. Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B< 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.)-
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Flasan Fehmi B. (M.) 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

— 93 — 
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KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B, 
Mustafa Feyzi B, 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

İ : 75 

Mahmut Nedim B. 
MARAŞ 

AbdüJkadir B. 
Mehmet B, 
Mithat B. 
Nurettin B. 

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

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

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. (M.) 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

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

RİZE 
Ali B. 
Esat B, 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B, 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B, 
Yaşar B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

! SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B, 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. (M.) 
Yusuf Ziya B. 

SİVAS 
Dr, Ömer Şevki B. 

I Muammer B. 
Rahmi B. (İ. A.) 

I R asim B. 
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Devlet Demiryoîlariyle Liman ve Su İşleri İçin İiki Yüz Milyon Liralık Bono İhracı Hakkındaki 25 Kanunu
evvel 1926 Tarih ve 944 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanunun Neticei Ârâsı 

. (Nisap yoktur.) 

AFYON KARAHİSAR 
AK B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalaıy B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. ; 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
MÜhat B. • 

BİGA 
Mehmet B, 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B.. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavlt Paşa 
Süleyman Necimi B. 

ÇANKIRI 
Mustâfa Abdülhaflik B, 
Rîfait B. 

Âza adedi : 2 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

87 
98 
95 
— *. 

3 
Reye iştiraik etmeyenler : 188 
Münhallef : 1 

[Kabul Edenler] 

Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Z i y a B / •• • 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

. ELÂZİZ 
Hüseyiin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmüt B. 

ERTUĞRUL 
Raisini. B, 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. ! 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B; 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B« 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Tevfiik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B., 
Mustafa Raihmi B, 
Münir B. 
Osmanzade Haindi B. 

KARESİ 
Ahmet 'Süreyya B. 
Kâzlm Paşa 

KARS 
A ğaloğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Veled Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, 

IKOCAELÎ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Raıgıp B. 
Saffet B, 

(KONYA 
Eyüp Salbri B. 
Mustafa B. 

Naim Hazım B. 
KOZAN 

Ali Saip B. 
KÜTAHYA 

Cevdet B. 
Nuri B, 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Himi B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 

NİĞDE 
Hal i tB . 

ORDU 
Hamdi B, 
İsmail B. 

SİVAS 
Şemsettin B. 
Ziyaieittin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 

TOKAD 
Mustafa Vasifi B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

ZONGULDAK 
Hai l B. 
Ragıp B. 

— 95 — 
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ERGANİ 
İhsan B. 

[Müstenkifler] 

ERZURUM 
Raif B. 

MERSİN 
Besim B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmaiil Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet U M B, 
Kamül B. (M.) 
Musa Kâzım B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali B. 
Allı Fuat Paşa 
Gazi Müsltaıf a Kemal Paşa 
f Reisicumhur) 
HüffimK B. 
Şakir B7 

ANTALYA 
Murat B. 
Rasüh B. 

ARDAHAN 
Tatein B. 

AYDIN 
Dr. MazharB. 
Dr. Reşit Galip B. 
Tafasüto B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifaft B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmı B. 

BOLU 
CevaJt Abbas B. 
Möhtoet Vaisfi B, (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamda B. 

Avnii B. 
Salih B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâikii B. 
Mustafa Şeref B., 

BURSA 
NecaJti B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuru B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avnii Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. (Reisvekli) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B, 
Mazhar Müfit B. (M.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. (M.) 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer'Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfikı B. (M.) 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbii B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 

Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azimli B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri. B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hâciim MuhittinB. (M.) 
Kâzım B. 
Şevlkdt B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. fi ,Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfük B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Akçoraıoğîu Yusuf B. (M.) 
Ali Rıza B. 

B. (V.) 

Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamıdi B. 
Hamdulaih Suphi Bw 

Haydar B, 
İhîsan Paşa 
Kâzım Karalbekir Paşa 

İZMİR 
Kâimi B. (M.) 
Mahmut Esaid B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuurli B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet CaVit B. 
Melhmtet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
A i Nazmi B. 
Haİ t B. 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Mehmet. Fuat B, 
Necmettin Molla B. 

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

KIRKLARELİ 
ŞeMket B, 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
Yatıya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 



KONYA 
Bdkilr B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Kâzım Hüisnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Şad'i B. 

KÜTAHYA 
Faik B< 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başveikil) 
Mahmut Nedim B / 

İMARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdül'gaini B. 
Abdülrezzafc B< 
Necip B. (M.) 

t i 75 16 , 

Yalkup Kadri B. 
MENTEŞE 

Esat B. 
Şülkrü Kaya B« 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

.. MUŞ 
îlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebdbelkir Hazım B. 
Galip B, 

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

RİZE 
AHİ B. 
Ekrem B. 
Bsalt B. 
Fuat B. 
Hasan Cavilt B. 
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SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B, 
Kemal B, * 
M-ehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil HuHki B. 
Malhmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Züfatü B. 
Yusuf Kemali B. 

'SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Raisim B (İ.Â.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadiri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

Mehmet Emin B. 
TEKİRDAĞ 

Cemil B. (V.) 
F a * B^ 

TOKAD 
Beikir Sami B. . - . 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Neteizaıde Halimdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B< 
Saffet B. 

VAN : 
•Hakkı R. 
îbralbJiim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmıi B. (M.) 
Yulsuf Ziya B. 
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Harcırah Kararnamesine Müzeyyel Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

AFYONKARAHISAR 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA ' 
Ahmet Saki B, 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B, 

BİGA 
Mehmet B, 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih'Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Âza adedi : \ 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler : 

Müstenkifler . : 
Reye iştiraik etmeyenler : ] 
Münhaller : 

187 ' •>.,;;.-;;;.-; 

9 1 

90 
: V. 

ı ' :"" 
95 

. 1 • • • : ^ > ; . ' / . . ; / ' ::•:•:,, 

[Kabul Edenler] ;; ^ ; 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Y'usufB. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARTBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANt 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. , 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B, 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B.j 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Haydar B.s 

Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B, 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KARS 
Ağaoğlü Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B.: 
Veled Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B, 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B.. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 

, V ' • .'-'. ~<r 

* •• i - ? • « , 

j Ragıp B. '-•': 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B., 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

SİVAS ' 

Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TRABZON 
Hasan B., 
Rahmi B, t* 

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

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
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[Müstenkif] 

ERGANÎ 
İhsan B. 

£ : I 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

' ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKAR AHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Âtalay B.; 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

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

-' • ANTALYA. 
Murat B., 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. • ' 
Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin fi. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman S udi B. (M.) 
Şefik B, 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

ıBOZOK 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B, 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B, (Reisvekili) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. (Reisvekili) 
Münir B, 

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

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. (M.) 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B, (M.) 

ELÂZİZ 
Hüseyin B, \ 

ERGANÎ 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTÜĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.), 
Dr. Fikret B. , 
. ; ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, (M.) 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B, . 
Kılıç Ali B, 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

\ GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

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

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B, 

İSPARTA 
İbrahim B. 

Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoglu Yusuf B. (M.) 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. . ' . 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr, Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B, (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.). 
Mustafa Rahmi B, (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuufi B. 
Haydar Adil B. <M.) 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet Cavit B.: 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B, 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B, 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 



Sabit B. 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B, 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 

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

t : 75 16 . 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

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

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

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

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

6 , 1927 C : 1 

I RİZE 
Ali B. 

I Ekrem B. 
I Esat B. 

Fuat B. 
i Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
I Dr. Saim B. 

Ethem B. 
I Kemal B. 

Mehmet SabriB./(M.) 
I Mustafa Fevzi B, 

Nafiz B, 
I Yaşar B. 

SİÎRD 
Halil Hulki B, 

I Mahmut B. 
SİNOP 

Dr. Rıza Nur B. 
8 Recep Zühtü B. 
I Yusuf Kemal B. (M.) 

ı SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

I Muammer B. 
Rasim B. (İ. Â.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHISAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B.' 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOK AD 
Bekir Sami B, 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B, 

TRABZON 
Abdullah B, ' 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Tunah Hilmi B. (M,) 
Yusuf Zya B, 
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Tütün İdaresi Muvakkatası ve Sigara Kağıdı İnhisarına Mütedair 7 Haziran 1926 Tarih ve 907 Numaralı 
Kanuna Bir Madde Tezyiine Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

AFYON KARAHİSAR 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza1 B, 
Esat B. 
Nafiz B, 

ANKARA 
İhsan B.. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan SütÖcı B, 

ARDAHAN 
Taslat B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BİGA 
Mehmet B, 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Palm Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B.
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa FeHmü B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştiraik etmeyenler : 

Münhaller : 

[Kabul 

CANİK 
Süleyma'n Necmi B. 

ÇANKIRI 
Riifat B< 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakıir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ziya B, 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
CavÜt B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ESKİŞEHİR 
Ali U M B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

287 

76 

72 

210 

1 

Edenler] 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şlrtasi Paşa 
Edip Servet B. 
Tevfik K â m ! B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Münir B.) 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
AK Naemi B, 
Ali Rıza B. 
Velted Çeleb'i B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 
Saffet B< 

KONYA 
Eyüp Safori B. 
Mustafa B. ! 
Naim Hazım B. 

IKÜTAHYA 
Cevdet B 

Faik B, 
Nuri B, 
Ragıp B. 
Rıza BJ 

MALATYA 
Reşit B. 

MARDİN 
A1Ü Rıza B. 

ORDU 
Haindi B. 
ismail B. 

SİNOP 
Reoep Zühitü B. 

SİVAS 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TOK AD 
Mustafa Vals'fi B. 

TRABZON 
Hasan B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

ZONGULDAK 
Raigıp Bi 

ERGANİ 
jhsain B. 

[Müstenkifler] 

ERZURUM 
Rafflf B. 

MERSİN 
Besim B. 

TRABZON 
Rallimi B. 
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[Reye İştirajf Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B, 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHÎSAR 
Ali B, 
İzzet U M B. 
iKâmil B. 
Musa Kâzım B, 
Ruşen Eşref B:' 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

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

ANTALYA 
Murat B, 
R as;ih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
HlmÜ B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Rfeşit Gallib B. 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Sülieymatn Sudi B. (M.) 
Şefik B, 

BİGA 
Samüh Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nârnii B. 

BOLU 
Cevait Abbas B. 
Mehmet Vesfi B. (M.) 

BOZOK 
Salih B, 

BURDUR ' 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nurii B, 
Refet B. (Reisvekiii) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avnü.B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. (V) 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Âli B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. (M.) 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa . 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. (M.) 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
ihsan' Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUGRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B, 

Rasim B. 
ERZİNCAN 

Abdülhaik B. (M.) 
Sabit B. '* 

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

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

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

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Kâziim Bt 
Şevket B. 
Tabir B. 

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

HAKKÂRİ 
Asâf B. (Î.Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B, 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç (V.) 

Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B.' (M.) . 
Hamdi B. 
HaımdullaJh Suphi B. 
Haydar B, 
İhsan Paşa " 
Kâzım Karabefcir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B< 
Ali Şuur i B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulûsu B. (M.) 
Mehmet Cevit B. • 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
HaJÜt B. 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin: Molla B.N 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Ör. Halit B. 
Sabit B.ı 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
Yahya G a i p B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
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KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Kâzıim Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret, B. 

KOZAN . 
Alli Salip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedlılm B. 

MARAŞ, 
Abdülkadiir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgan'i B. 

Abdülrezzalk B. 
Necip.B. (M.) 
Yaikup Kadri B. 

* MENTEŞE 
Esalt B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B* 

MERSİN 
Niyazii B: 

MUŞ 
İlyais Sami B. (M.) 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebübekir Hazım B 
GaMp B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 
Recaii B„. 

RİZE 
Ali B, 
Ekrem B, 

Esat B. 
Fuat B. 
Hasan CaVit B. • 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
'Et ten B.. 
'Kemal B. 
Mehmet Saibri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B< 
Yaşar B, 

SİİRD 
Haldi Huflkü" B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yu'süf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (t.Â.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Af Rıza B< 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Gemi! B. (V.) 
'Faik B. 

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

TRABZON % 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. l 

Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Safföt B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
MÜnip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Tunalı Hilmi B. (M.) 
Yusuf Ziya B. 
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