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1. — SABIK ZABÇT HULÂSASI 

EMİ Yedinci İnikat 
5 Nisan 1928 Perşembe 

Refet Beyin riyasetleriiyle akdolunarak azayı ki
ramdan 'bazı zevatın mezuniyetleri kabul edildikten 
sonra Ordu Mebusluğuna intihap olunan Hasan Fahri 
Beyin intihap mazbatası vaki şikâyet dol'ayi'siyle ba-
kur'a tefrik edilen Mazbatalar Tetkik Encümenine tev
di edildi-

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun yirmdncî 
maddesinin tefsirine dair (Başvekâlet tezkeresinin 
Dahiliye Encümenli ile müştereken müzakeresi hak
kındaki mazibata kıraat ve kalbu'l ddiîld'i. 

Müteakiben ruznamei müzakerata gedilerek Ta
babet ve Şua'batı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkındaklî 
Kanunun Encümene tevdi e/dilen 32 nci nıaddesiylle 
mütebaki maddeleri müzakere ve kaJbül ve kanunun 
heyeti umumi'yesi dahi kabul edildikten sonra inikada 
hltata veriüdi. 

Reis 
Röisvekil'i 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Kâ#p 
Diyarbekir 

itshalk Refe* 

» • • • < « 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 

1. — İskân Müdüriyeti Umumiyesinin 1927 senesi 
bütçesinden on beş bin liranın münakalesine dair ka
nun lâyihası. (Bütçe Encümenine) 

2. — Bazı vekâletlerin 1927 senesi bütçelerinde 
altmış bin liranın münakalesine dair kanun lâyihası. 
(Bütçe Encümenine) 

3. — Sefaini bahriye ve müessesatı askeriye inşası 
için mezuniyet itası hakkında kanun lâyihası. (Bütçe 
Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Malatya Mebusu İsmet Paşa ve yüz yirmi bir 

refikinin Teşkilâtı Esasiye Kanunun ikinci, on altıncı, 
ve otuz sekizinci maddelerinin tadiline dair (2/51) nu
maralı teklifi kanunisi ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni 
mazbtası. (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14.00 

REİS: Hasan Boy 

KÂTİPLER : tahak Rıelfiet Bey (Dyadbdkfr), A l Bey <T*ize) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — RIİiYAJSET DÎVANININ HEYETİ UMUM*YEYE (MARUZATI 

/. — Azayı Kiramdan bazı z&vatın mezuniyetleri 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

RifilS — Okunacaktır efendim. 

Heyeti1 Umumiyeye 
5,4,152«f 

Atide isimleri muharrer Azayı Kiramın hizaların' 
da gösterilen müddetlerle mezun addolunmaları Riya* 

— 104 



1 : 58 7 . 4 . 1928 C : 1 

set Dîvanının 5 . 4 . 1928 tarifeli ani ikinci inikadında 
tensip edilmiştir. 

Keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur, 

•Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Reisi Namına 

Reisvekili 
'İsmet 

Ahmet Rasim 'Bey '(tstaribull) bir ay rahatsızlığına 
binaen. 

Hasan Sıtkı Bey (Antalya) "bir ay rahatsızlığına 
binaen* 

Süleyman Sırrı Bey (Trabzon) bir ay rahatsızlığına 
binaen, 

REİS — Ahmet Rasim Beyin bir ay mezuniyetini 
•kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı ©eyin bir ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el'kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — 19 Haziran 1928'de Paris'te içtima edecek 
olan beynelmilel Parlamentolar Ticaret Konferansı
na Türkiye Büyük Millet MeclM namına iştirdk ede
cek murahhaslar hakkında Büyük MiUet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır, 
Heyeti Umumîyeye 

5 . 4 . 1928 
Atide isimleri muharrer Azayı Kiramın Paris'te 

toplanacak olan ©eyndhıilel Parlamentolar Ticaret 
Konferansına 'Meclisi Âliyi temsil etmek üzere izam-
zaimJarı Riyaset Dîvanının ' 5 . 4 . 1928 tarihli on ikin
ci inrkadın'da tespit edilmiştir. 

Keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunuf, 

Türkiye JBüyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Yakup Kadri Bey (Mardin) 
Reşit 'Saffet IBey (Kocaeli) 
Ruşen Eşref Bey (Af yonkarahisar) 
Ali Rana Bey (Samsun). 
RBÎS — Bir arkadaşların gitmesini kabul edenler 

lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Kayseri Mebusu Ferit Beyin, 1330 senesin
den itibaren memleketin imarı maksadiyie Hükümet
çe veya belediyelerce hedmettîrUen mebani hakkında
ki Komotun birinci maddesinin tefsirim dair olan 
takririn iadesi hakkında takriri. 

dop»driBeyR(EtS 
RIEÎS — Efendim, bu takrir Heyeti Umumiyenin 

ruznamesine girmemiştir, Encümendedir. Alelusul ia
de ediyoruz. 

4. — Mardin Mebusu Nuri ve Bursa Mebusu Re
fik Beylerin, Asfkerî Baytar Tatbikat Mektebi Mual-
'timi Binbaşı merhum Ahmet ve Muavini Yüzbaşı mer* 
hum Hüdai Beylerin zevceleriyle çocuklarına maaş 
tahsisine dair takriri. 

REİS — Okunacaktır efendim, 

Askerî Baytar Tatbikat Mektebi Muallimi Binbaşı 
Ahmet ve Muavini Yüzbaşı Hüdai 'Beylerin Zevcele

riyle Çocuklarına Maaş Tahsisi 
5 . 4 . 1928 

Riyaseti Celileye 
Ankara ve istanbul gazetelerinde kemali teessür 

ve teellümle okunduğu üzere vatan, genç ve mütefen-
nin iki evlâdım fen kurbanı olarak kaybetti; Askerî 
Baytar Tatbikat Mektebi iBakteriyoîoji ve Sereloji 
Muallimi Baytar 'Binbaşı Ahmet ve Muavini Baytar 
Yüzbaşı Hüdai Beyler mektepteki lâboratuVarlarında 
beygirlere arız olan Ruam hastalığı hakkında fennî 
tetkikat yaparken bu müthiş maraza yakalanarak bir 
birini müteakip birer (gün fasıla ile evca ve istirahat 
içinde terki hayat etmişler ve zevceleriyle çocuklarını 
kimsesiz bırakmışlardır. Vazife ve fen uğruna şehit 
olan bu fedakâr îki mütefennin gencin bikes kalan 
evlât ve zevcelerinin himaye ve siyaneti necip Türk 
Milletine ve bu milleti temsil eden Ali Meclis için bir 
vazife olduğu zannındayız; bunlara Meclisi Alinin 
takdir buyuracağı, ayrıca bir maaş tahsisi ile elem ve 
kederlerinin tahfifini ve müstakbel sefaletten tatille
rini teklif zımnında işbu takriri takdim e<Üyoruz. 

Bursa Mardin 
Müderris Doktor Refik Nuri 

REİS — Efendim; hidematı vataniyeden maaş 
tahsisi meselesi mevzubahistir. Takriri Bütçe Encü
menine tevdi ediyoruz. 
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4. — MÜZAKERE 

REİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
1. — Tekirdağı Mebusu Celâl Nuri Beyin Büyük 

Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin yirmi ikinci 
maddesinin tadiline dair 2\27 numaralı Nizamname 
teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encümen mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

HAİKKI TARIK BEY (Giresun) — (Efendim ben
deniz bu teklifin müzakeresinde encümende bulun
madım. Onun için mazbatanın bir cümlesi üzerine 
bir mütalaa arzetmek istiyorum. Mazbatada «Meclis 
Azayı Kiramının bazı hususat ile iştigaline mütfedair 
olan müzeyyel madde nazarı dikkate alınıp bunun Ni
zamnameye tezyilinden ise kanun şeklinde teklif edil
mesi muvafık görüldü» i baresi vardır. Bittabi şimdi 
müzakere edilecek ve kabul edilecek asıl maddelerdir. 
Bu ibarede eğer Heyeti Umumiyece ka'bul ve tasvip 
manasında telâkki olunacak ise bendeniz bu cihete 
muarız olduğum için bu noktayı arz etmek istiyorum. 

REİS — O mevzu bahis değil, öyle bir müzakere 
açmıyoruz. Müzakeremiz, yalnız bu tadil teklifi hak
kındadır. {Öyledir sesleri) O halde maddelere geçilme
sini reye koyacağım. (Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul edilmiştir. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi1 Dahilî Nizamnamesinin 
22 nci maddesini muaddil nizam teklifli 

Madde 1. — 22 nci maddenin vekâletlerle müte
nazır encümenler {Heca harfleri tertibiyle) fıkrası şu 
suretle tadil edilmiştir :' 

7. İktisat lEncümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâtip); 
8. Hariciye Encümeni {Keza); 
9. Dahiliye Encümeni ı(25 aza, 2 muvazzaf kâtip) 

bu encümene lüzum görüldükte bir reisvekili de inti
hap olunur. İskân, posta ve telgraf ve telefon işleri 
ibu encümene muhayyeldir 

10. Sıhhiye 'Encümeni -(15 aza, 1 muvazzaf kâtip); 
11. Adliye Encümeni (20 aza, 2 muvazzaf kâtip); 
12. Maliye Encümeni '(115 aza, '1 muvazzaf kâ

tip); tapu işleri bu encümene mühavveldir. 
13. Müdafaai Milliye lEncümeni (15 aza, 1 mu

vazzaf kâtip); 
14. Maarif Encümeni (Keza); 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

2DJLEN MEVAD 

15. Nafıa Encümeni (Keza); 
REİS — Efendim, birinci maddeye dair bir takrir 

var, okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Ticaret Ve Ziraat encümenlerinin bittevhit İktisat 
Encümenine kalbine müteallik Celâl Nuri Beyin tek
lifinde, İktisat Encümeni teşkiline ait fıkranın ber-
veçhi zîr tadilini teklif ederiz. 

7. İktisat Encümeni (25 aza, 1 muvazzaf kâtip); 
Burdur Zonguldak 

Mustafa Şeref Hüsnü 
İstanbul Sinop 

Hüseyin Hüsnü Yusuf Kemal 
Afyon 
İzzet 

REİS — Takrir hakkında mütalaa var mı? 
ALİ RIZA (BEY {Mardin) — Efendim, bendeniz 

de Mustafa Şeref (Beyefendi tarafından verilen takriri 
arz etmek istiyordum. Yalnız ilâveten diyeceğim ki 
bu birleşen Vekâletler tamamiyle mezcedilmiş vekâlet
ler değildir. Bunların müsteşarlıkları vardur. Nitekim 
Müdafaai Milliye Vekâleti aynı vaziyettedir. 'Bende
niz hem Müdafaai Milliye Encümeninin ve hem de 
İktisat 'Encümeninin yirmişer azadan ibaret olmasını 
rica edeceğim ve bu hususta bir takrir veriyorum. 

REİS — Ali Rıza 'Beyin verdiği takrir okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

İktisat Ve Müdafaai Milliye encümenlerinin yir
mişer azadan terekküp etmesini teklif ederim. 

Mardin 
AM Rıza 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Efendim, encümen 
azaları yirmi, yirmi beş olsun, beis yokltur. Buna iti
raz etmiyeceğim. Yalnız kâtiplerin iki olmasını anla
mıyorum. 'Bu iki kâtipten maksat nedir? Zannederim 
©utça Encümeninden gayrı diğer encümenlerde birer 
kâtip bulunmalıdır ve kâfidir. İki kâtip zaittir. Ben
deniz bir kâtip Olmasını teklif ediyorum. 

RBtS — Takrir vermezseniz reye koyamayız. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim; 

mazbata muharririne bir sual soracağım. 
REŞİT BEY (Gaziantep) — Takrir vereceğim. 
REİS —Mazbata muharriri kimdir? 
CELAL NURİ BEY {Tekirdağı) — Efendim bu 

işin mazbata muharririyim. 
SÜLEYMAN (SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 

'Bahriye Vekâleti lağvedildi. Ticaret Vekâleti ile Zi
raat Vekâleti birleşti, İktisat Vekâleti oldu. Nizamna-
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medeki tadilât Bahriye Veikâletinin ilgası dolayısiyle 
encümeninin ilgası, Ticaret Vekâleti ile Ziraat Vekâ
leti birleştiği için İktisat Encümeni namiyle bir encü
men teşkili lâzım gelirken ondan aşağı «Sıhhiye, Adli
ye, Maliye» diye tekrar saymaktan maksat nedir? 

CELÂL NURİ BEY '(Tekirdağı) — Efendim nu
maralar değişiyor, Meclisin hidematı ile mütenazır 
encümenler, hidematı 'devletle mütenazır encümenler, 
ondan sonra 'Vekâletlerle mütenazır encümenler var
dır. Onlar değişmiyor. Bu yedinci numaradan itiba
ren değişmek lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Yalnız ra
kam değiştirilsin encümen kelimelerini tekrar etmişsi 
niz ki, bu hâsılı tahsil oluyor. 

CELAL NURİ BEY (Tekirdağı) — Hasılı 
tahsil değildir efendim. Dikkat buyurun eski şeyde 
meselâ Adliye Encümeninin numarası 11 değildir. Dik
kat buyuracak olursanız anlaşılır. Baştan aşağı numa
ralar değiştiği dçin o numaraların da değişmesi lâzım 
geldi. Onun için o encümenlerin isimleri de tekrar 
edilmek lâzım gelir. Binaenaleyh sorduğunuz sual va
rit değildir. 

REİS — Başka mütalaa yok. Takrirleri tekrar oku
tacağım. 

'(Burdur Mebusu (Mustafa Şeref Bey ve rüfekasının 
takriri teflerar okundu.) 

REÎS — Efendim, bu takrirde İktisat Encümeninin 
yirmi beş azaya iblâğı teklif olunmaktadır. Aid Rıza 
Beyin de bir takriri var ki onda da yirmiye iblâğı tek
lif edilmektedir. Evvelâ yirmi beşe iblâğı hakkındaki 
bu takriri reye koyacağım, kabul edilmezse öbürünü 
koyarım. Yirmi beş aza olmasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Diğer teklife lüzum kalma
mıştır. Ancak Ali Rıza 'Bey takririnde aynı zamanda 
Müdafai Milliye Encümeninin azalarının da yirmiye 
iblâğını teklif etmiştir. 25 azadan mürekkep olacak
tır. Binaenaleyh bu teklifi reye koyacağım .Müdafaai 
Milliye Encümeninin yirmiye iblâğını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Müdafaai Milliye Encümeni 
yirmi aza olarak kabul edilmiştir. 

Ziya Gevher Beyle Reşit Beyin teklifleri vardır. 

Riyaseti Ceîileye 
Encümenlerde birer kâtibin tenzilini teklif ede

rim, 
Gaziantep Mebusu 

Reşit 

Riyaseti Ceîileye 
Encümenlerdeki muvazzaf kâtiplerin bire indiril

mesini teklif ederim, 
Biga Mebusu 

Ziya Gevher 
REİS — Adliye ve Dahiliye encümenlerinde iki 

muvazzaf kâtip vardır. Bire indirilmesi teklif ediliyor. 
Bu teklifi reye arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Takrir kabul edilmiştir. 
Biı'er kâtibe indirmiştir. Kabul edilen bu tadilâta gö
re madde şöyle oluyor: 

Madde 1. — 22 nci maddesinin vekâletlerle mü
tenazır encümenler (Heca harfleri tertibiyle) fıkrası 
şu suretle tadil edilmiştir. 

7. İktisat Encümeni (25 aza, 1 muvazzaf kâtip); 
8. Hariciye Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâ

tip); 
9. Dahiliye Encümeni {25 aza, 1 muvazzaf kâ

tip); Bu encümene lüzum görüldükte bir Reis vekili 
de intihap olunur. İskân, Posta ve Telgraf ve Tele
fon işleri bu encümene muhavveldir. 

10. Sıhhiye Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâ
tip); 

11. Adliye Encümeni (20 aza, 1 muvazzaf kâ
tip); 

12. Maliye Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâ
tip); Tapu işleri bu encümene muhavveldir. 

13. Müdafaai Milliye Encümeni (20 aza, 1 mu
vazzaf kâtip); 

14. Maarif Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâtip); 
15. Nafıa Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâtip); 
REİS — Efendim, bu şekilde reye arzedliyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde Büyük Millet Meclisi ta
rafından icra olunur. 

REÎS — Efendim, sahibi teklif bu ikinci madde 
yerine şu maddeyi teklif etmektedir : 

Riyaseti Ceîileye 
İkinci maddemin şu şekle ifrağını teklif ederim. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 

Madde 2. — Bu madde 1928 senesi teşrinisani
sinden itibaren Büyük Millet 'Meclisi tarafından icra 
olunur. 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Müsaade 
ederseniz esbabı mucibesini izah edelim; 

REİS — Müsaade ediniz, bu madde kabul edil
mezse elyevm mevcut olan encümenleri derhal bu 
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hale ifrağ etmek lâzım gelir. Halbuki maddeyi bu 
şekilde kabul edersek gelecek senei içtimaiye iptida
sından itibaren tatbik olunur. Fark bundan ibarettir, 
Buna nazaran, bu teklifi aynen ikinci madde olarak 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresine geçilmesini reye koyacağım: 
CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — İkinci müza

keresine hacet yoktur. 
REİS — İki defa müzakereye tabi mevad meya-

nında yazılmıştır. 
CELÂL NURÎ BEY (Tekirdağ) — Yanlış yazıl

mıştır.. Bir defa müzakereye tabidir. 
REİS — Bulur musunuz o maddeyi? 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Efendim, bir 
defa müzakereye tabi olduğunu gösteren madde 232 
nci maddedir. 

REÎS — Âlâ, o halde heyeti umummiyesini reyi
nize arzediyorum. Kalbui edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

2. — A vukathk Kanununun altıncı maddesiyle 
12 nci maddesi son fıkrasının tadiline ve mezkûr ka
nunun bazı mevaddını muaddil kanunun dördüncü 
maddesinin ilgasiyle yeni bir madde ikamesine dair 
1/121 numaralı kanun lâyihası ve Kayseri Mebusu 
Hasan Ferit ve Mardin Mebusu İrfan Ferit Beylerin, 
Hukuk Usûlü Mahkemeleri Kanununun 61 nci mad
desinin tadili hakkında 2/38 numaralı teklifi kanu
nisi ve Adliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, ıhu fcaınıunun ikünai müzafcere-
slioi yapacağız* 

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

Avukatlık Kanununun 6 nci maddesiyle 12 nci 
maddesi son fıkrası ve onu muaddel olan 6.1.19216 
tarih ve 708 numaralı kanunun dördüncü maddesi 

makamına kaıim olmak üzere kanun 
Madde 1. — Baro Meclisi İnzibatı şikâyete meb-

ni veya resen veya mahallî müddeiumumisinin tale
bi üzerine Avukatlık Kanununun beşindi maddesin
deki mücazatı infcihabiyeyi tertip eder. 

Meclisi inzibatın talep veya şikâyet tarihinden 
itibaren bir ay zarfında bir karar vermesi mecburidir. 
Bu müddet zarfında bir karar verilmediği takdirde 

(1) Birinci muzakenesii ellili beşindi inlika/t zabııt 
ceridesindedit. 
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şikâyetçinin müracaatı üzenine veya resen müddei
umumi aynı talebi mahkemeye dermeyan edebilir. 

Baro Meclisi İnzibatında ittihaz olunan kararlar 
bir hafta zarfında müddeiumumiliğe tevdii olunur. 
Bunlardan mücazatı intihabiyeye mütedalir olanları 
müddeiumumilik tarafından bir hafta zarfında mah
kûm avukata tebliğ olunur. Tarihi tevdiden itibaren 
bir hafta zarfında müddeiumumi her türlü muıkar-
rerat aleyhine ve mahkûm avuıkat tarihi tebliğden 
itibaren bir hafta zarfında ihtardan maada mukar-
rerat aleyhine itiraz edebilir. Baro olmayan yerlerde 
'inzibati meslekinin temini ve ind-el-hâce beşinci mad
dede mezkûr mücazatı intibahiyenin tertibi mahal
lî müddeiumumilerinin sepkedecek talepleri ile as
liye mevaddını rüyet eden mahkemeye aittir. Gerek 
barolar tarafından ve gerek baro olmayan yerlerde 
asiye mevaddını rüyet enen mahkeme tarafınaan 
verilen mukarrerat üzerine tetkikati itiraziye icrası 
o mahalde Ağır ceza davalarını rüyet eden ayrı bir 
mahkeme varsa o mahkemeye, yoksa mezkûr dava
ları niyetle mükellef en yakın Asliye Mahkemesine 
mevdudur. Mahkeme Baronun ve diğer alâkadarla
rın müdafaa ve izahlarını tahriren beyan etmeleri 
zımnında kendilerine derhal münasip bir mehil tayin 
ve müddetin mürurundan itibaren beş 'gün zarfında 
evrak üzerine kararım ita eder. Ve bu karar katidir. 

REİS — Efendim ikinci, müzakeresidir. Tadil 
teklifi yoktur, maddeyi reye arzediyorum.. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Baro olan mahallerde Avukatlar 
Sulh Mahkemelerinde icrayı vekâlet edecekleri gibi 
tarafeynin bulundukları karye veya kasabada mu
kim olupta vekâleti sanat ittihaz etmemiş olan akra
ba ve ehibbası da bilâ ücret vekâlet edebilirler. Baro 
olmayan yerlerde bunlardan maada dava vekilleri 
dahi ifayı vekâlet edebilirler.. Ancak - avukatlıktan 
menedilenler hiç bir veçhile vekâlet ©demezler. 

REİS — Efendim, tadil teklif edilmiyor. Mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — 3 ncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir.. 

Madde 4. — İşbu kanun hükmünün icrasına Ad
liye Vekili memurdur. 
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REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 'kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesiini reyinize arzedıiyo-
rum... Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun heyeti umu-
miyesi kabul edilmiştir. 

3. — Mahkemei Temyiz Teşkilâtının tevsii hak
kında 1/23 numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

REÎS — Efendim, bu lâyihanın da ikinci müza-
keresimi icra edeceğiz.. Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçülme-
sirai kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanun 
Madde 1. — Temyiz Mahkemesi dört Hukuk, 

dört Ceza ve bir Ticaret dairesinden müteşekkil ve 
devaıirden her birinin vazifesi bu kanun ve hukuk 
ve ceza davaları usûlü muhakemeleri ve Sulh hâkim
leri kanunlariyle muayyenidir. 

REİS — Tadilname yoktur efendim. Birinci mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Temıyfe: dairelerinden her Miri bir reis 
ve dörlt azadan terekküp eder. Her daiinede biirer liflutıi'-
yat aza bulunur. Daire reislerinin fevkinde bir birin
ci reis vardır. Bunlardan başka bir başmüddeiurnu-
mî ile refaketinde bir başmuavin ve lüzumu kadar 
muavin bulunur. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hukuk dairelerinden birincisi, tesi
se ve gayri menkule ait aynî haklara müteallik da
vaları ; 

İkincisi : Aynî haklar müstesna olmak üzere şah
sa, aileye, nafakaya, mirasa, ve vesayete müteallik 
mahakimi asliye ve sulhiyede görülen bilcümle da
vaları; 

Üçüncüsü: Sulh mahkemelerince görülüp İkinci 
hukuk ve Ticaret dairelerimin vazifeleri haricinde 
bulunan hukuk davalarını; 

Dördüncüsü : Menkule ait aynî haklara ve tas-
(riüiti sliın ve kayıt ve liıstae ve damga cezayı nakıdâıne mü-

(1) Birinci müzakeresi elli beşinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 
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alliık davalar ile Birinci, İkinci ve Üçüncü hukuk 
dairelerinin vazifeleri naricinde kalan davaları tet
kik ve niyet eder. 

Ticaret dairesi dahi mahakimi asliye ve sulhiye-
den ticarete müteallük verilmiş olan hüküm ve karar
lar ile hukuk ve ticaret davalarına alt nakli dava ve 
tayini merci hususlarını rüyet eder. 

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

Madde 4. — Ceza dairelerinden birincisi: Ceza 
Kanununda idam ve müebbet ve muvakkat ağır ha
pis ve müebbet süngün ve beş seneden fazla hapis ve 
hidematı ammeden müebbeden. memnulyet oezalaonı 
müstelzim cürümlere ait hüküm ve kararlan, 

İkincisi : Sulh mahkemelerince Ceza Kanunu
na tevfikan görülen ceza davalarını, 

Üçüncüsü : Hususî kanunlara tevfikan mahaki
mi asliye ve sulhiyece görülen ceza davaları ile ceza
da nakli dava ve ceza tatbikatı kanununun 36 ncı 
maddesinde musarrah ve Temyize mevdu kısma mü
teallik tayini merci hususlarını, 

Dördüncüsü : Birinci, İkinci ve Üçüncü ceza dai
releri vazaifi haricinde kalan ceza davalarını tetkik 
ve rüyet eder. 
Muhakemeleri Temyize mevdu hâkim ve memurla

rın muhakemeleri fiilin mahiyetine göre mümasil 
fiillerin mercii temyizi olan daireye ait ve bu bapta, 
sudur edecek kararların temyizen tetkiki Ceza He
yeti Umumiyesine raoidir. Şu kadar ki; asıl davayı 
rüyet etmiş olan daire heyeti bu heyeti umumüyede 
bulunamazlar. Bu heyeti umumiyede nisabı içtima 
temini kabil olamazsa hu'kuk kısmından aza alına
bilir. Bu, suretle tetkikatı temyize icra eden heyeti 
umumiye kararlarına karşı hükmü veren dairenin 
hakkı ısrarı vardır. Israr üzerine heyeti umumiyeden 
ikinci defa aynı surette verilen karara ittiba mec
buridir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el ıkajdır-
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Temyiz Birinci Reisi; Heyeti umu-
m iyelere riyaset ve bu heyetlere mevdu vazifeleri 
tanzimi ve azayı dairelere tevzi ve lede-1-hâce işi nis
peten çok olan devaire diğer dairelerden muvakka
ten aza sevkeder. 

Dairelerden birinin işi aza şevki suretiyle tedvir 
edilemiiyecek derecede çoğaldığı takdirde Birinci Re
isin teklifi ile o daireye ait vazifelerden bir kısmı 
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Adliye Vekâletince diğer bir daireye tevdii olunabi
lir. 

Bininci Reisin göstereceği lüzum üzerine reis ve 
azalardan biri veya birkaçı heyeti umumiye vazife
sinde kendisine muavenet eder. Birinci Reise, maze
reti halinde .reislerden en kıdemlisi vekâlet eyler. 

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

Madde 6. — Temyiz dairelerinden verilecek ka
rarlar ekseriyetle ittihaz olunur. 

REİS — 6 ncı maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 'kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Temyiz 'Mahkemesi Heyeti Umu-
miyesi Hukuk ve ticaret ve Ceza Heyeti Umumiyesi 
Ceza dairelerinden teşkkül eder. Her iki kısımda 
adedi rnüretteplerinin üçte ikisinin içtimai ile nisabı 
müzakere hâsıl olur ve adedi müretteplerinin ekseri
yeti mıutlakası ile karar verilir. 

Her iki Heyeti Umumiyede ekseriyet temin olu
namayan mesailde o kısma mensup olup müzakere
ye iştirak etmemüş olan aza celp ve keyfiyet tetkik 
olunarak ekseriyeti mutlaka ile karar verilir. 

Aleni murafaa cereyan eden davalarda, ekseriyet 
hâsıl olmadığı takdirde o kısma mensup olup mura
faaya iştirak etmeyen aza celp ve murafaa tekrir 
edilmeyerek yalnız zabtın kıraati ile biliktifa tetki-
kat icra ve karar 'ittihaz olunur. 

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

Madde 8. — Temyizin iki dairesıi veya bir daire
nin iki kararı arasında aynı meselede tezat ve mü-
bayenıet görüldüğü veya takarrür etrriiş bir içtihadın 
tebdiline ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde Birinci Reis 
tezat ve mübayenet şeklinde mütehayin ilâmları ve 
içtihadın tebdili lüzumu halinde içtihadın tebdilime 
saik olan sebepleri mutazammın evrakı alâkadar 
daire veya dairelerden celp ve telhis ve nüshalarını 
teksir ile içtimadan en aşağı üç gün evvel Temyiz 
Mahkemesi Heyeti Umumiyesi ne tevzi ve içtima gü
nünü tayin eder. Mütebayin ilâmları veren daireler 
ile- içtihadın sahibi olan daire dahi azasından birini 
kendi noktai nazarını teşrih ve müdafaaya memur 
eyler. Bunun üzerine her iki kısmın en az üçte 'ikisi 
ile teşekkül edecek Temyiz Mahkemesi Heyeti Umu-
mİyesinde ve ceza islerinde sahibi rey olarak Baş-
müddeiumumin'in veya vekEinin huzurunda keyfi

yet tetkik ve mevcudun üçte ikisinin ittifakiyle ka
rar verilir. Muayyen günde tekrar keyfiyet müzake
re edilerek adedi mürettebiınin ekseriyeti mutlakasiy-
le ittihazı karar olunur. Bu karar; Temyiz dairelerin
ce mümasil işlerde mâ-bih-il imtisaldir. 

Tezat ve mübayenet hakkında Temyiz Mahke-
mei Heyeti Umumi yeslince ittihaz olunacak kararlar 
tarafeyne tesir etmez. Bu meselelere Temyiz Birinci 
Reisi, Başmüddeiumuminin veya alâkadar dairelerin 
şevkiyle veyahut resen vaziyet eder. 

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

Madde 9. — Temyiz kararlarına karşı cezada-
tashihi karar usûlü ancak hüküm ve kararın zat ve 
mahiyetine doğrudan doğruya müessir olmak üzere 
temyiz lâyihasında veya tebliğnamede dermeyan olu
nan bir hususun ve bunlar halicinde esas hükme mü
essir nevakıs ve hatiatm temyiaen nazara alınmıyarak 
meskûtun anh kalması halinde caridir. 

Tashihi karar talebi Başmüddeiumumiye aittir. 
Bu talep üzerine temyiz tetkikatı asıl ilâmı vermiş 
olan dairece icra olunur. 

Mahallî müddeiumumiileri resen veya alâkadar
ların müracaatı üzerine Başmüddeiumuminin naza
rı dikkatini celp ve evrakını irsal ederler. Ancak mü
racaatı vakıayı mucip tashih görmezlerse bu yüzden 
ilâm hükmünü tehir edemezler. Başmüddeiumumî 
keyfiyeti tetkik ile ilâmın icrasını veya tehirini der
hal mahalline iş'ar ve badehu muktezasına tevessül 
eyler. 

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

Madde 10. — Ceza dairelerinden birinin kararı
na karşı Başmüddeiumummî, ilâmın kendisine tevdii 
tarihinden itibaren otuz gün zarfında Ceza Heyeti 
Umumiyesine itiraz edebilir. 

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

Madde lıl. — Teşkili mahâkim ve hukuk ve Ce
za davaları usulü muhakemeleri ile sair kanunların 
işbu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır. 

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

Madde 12. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaktırsın... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 13. — îşbu kanunun hükmünü icraya Ad
liye Vekilli memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır-) 
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul! 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesiini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Pazartesi toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma Saati : 1435 

* • » 
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Sma Numaran: 93 

TEKtRIDAĞI MEBUSU CELÂL NURİ BEYİN, BIÜYÜK MÎLLET MECLlSt DAHİLÎ NİZAMNAMESİ
NİN YİRMİ İKİNCİ MADDESİNİN TADİLİNE D AİR 2/27 NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE 

TEŞKİLÂTI (ESASİYE '̂ NCÜMENft MAZBATASI 

Türkiye 
(Büyük Millet Meclisi 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni 10.11928 
Karar No": 3 

Esas No: 2/27 
Teşkilâtı 'Esasiye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Tekirdağı Mebusu Celâl Nuri Beyin Dahilî Nizam

nameye dercini teklif ettiği 'M Kânunusani 1928 tarih
li mevad encümenimize havale edilmekle müzakere 
edildi. 

Mezkûr maddelerden Bahriye Encümeninin ilga
sına ve Ziraat ve Ticaret encümenlerinin tevhidi ile 
•İktisat Encümenine ifrağına ve binaenaleyh encü
men numaralarının tashihine mütedair olan birinci 
-maddesinin esbabı mucibesi varit ve vekâletlerin tev
hidinden sonra tabiî görüldü ve teklif edilen madde 
aynen kabul edildi. Riyaset Divanı kâtiplerinin tez
yidi hakkındaki ikinci madde bundan evvel Trabzon 
(Mebusu Hasan Beyefendi tarafından evvelce Heyeti 
Celileye teklif edilmiş ise de: Mazharı kabul olama
mıştı. 'Binaenaleyh teklifteki 2 nci ve 3 ncü maddeler 
tabiatiyle reddedildi. Meclis Tahkikat Encümenine 
bir müddeiumumi intihabına dair olan dördüncü mad
de müzakere edilmekle esasen encümen heyeti bu va
zifeyi ifa ettiğinden böyle bir makamın ihdasına lü
zum görülmemekle madde reddedildi. 

Meclis Azayı Kirammm bazı hususatla iştigaline 
mütedair olan müzeyyel madde nazarı dikkate alınıp 
bunun Nizamnameye tezyiiinden ise kanun şeklinde 
•teklif edilmesi muvafık görüldü. Heyeti Umumiyeye 
arz olunur efendim. 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni Mazbata Muharriri 

Namına Namına 
Kara Tekirdağı 

Ağaoğlu Ahmet Celâl Nuri 

Aza 
Bitlis 

Ilyas Sami 
Aza 

istanbul 
Alkçoraoğlu Yusuf 

Aza 
Bayazit 
Ahmet 

Aza 
teursa 
Asaf 

Aza 
Artvin 
Âsim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi DaMK Nizamnamesinin: 
22 nci maddesini muaddü nizam teklifi 

Madde 1. — 22 nci maddenin vekâletlerle müte
nazır encümenler {Heca harfleri tertibiyle) fıkrası şu 
suretle tadil edilmiştir ? 

7. İktisat Encümeni (115 aza, 1 muvazzaf kâtip); 
8. Hariciye Encümeni {Keza); 

9» Dahiliye Encümeni {25 aza, 2 muvazzaf kâ
tip); Bu Encümene lüzum görüldükte bir Reisvekili 
de intihap olunur. İskân, posta ve telgraf ve telefon 
işleri bu encümene muhaVveldir. 

10. Sıhhiye Encümeni {15 aza, 1 muvazzaf kâ
tip); 

lll.; Adliye Encümeni (20 aza, 2 muvazzaf kâ
tip); 

12. Maliye Encümeni {15 aza, 1 muvazzaf kâ
tip); Tapu işleri bu encümene muhaVveMr. 

13. Müdafaai Milliye Encümeni (15 aza, 1 mu
vazzaf kâtip) 

T4, Maarif Encümeni {Keza); 
15- Nafıa Encümeni {Keza). 

Madde 2. — Bu madde 'Büyük Millet Meclisi ta
rafından icra olunur. 




