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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Büyük Millet Meclisi, Kiyaseti Cumhur ve 
Divanı Muhasebat 1940 malî yılı hesabı kati
leri hakkındaki mazbata, ait olduğu senenin 
hesabı katisiyle birleştirilmek üzere, Hükümete 
tevdi olundu. 

Orman Umum Müdürlüğünün 1938 malî yılı 
Hesabı Katî Kanunu lâyihasının maddeleri ka
bul ve heyeti uınumiyesi açık reye konuldu. 

Noter Kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun lâyihası da müzakere edilerek iki 

maddesi kabul ve iki maddesi encümene tevdi 
edildi. 

Açık reye konulan kanunda nisap olmadığı 
ve gelecek inikatta yeniden reye konulacağı 
tebliğ olunduktan sonra çarşamba günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili 
Bursa 

Refet Canı tez 

Kâtip 
Gazianteb 

Bekir Kaleli 

Kâtip 
Kütahya 

Vedit Uzgören 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
i — Hataym ilhakı dolayısiyle açıkta kalan 

tekaüde tabi memurlara verilecek tazminat hak
kında kanun lâyihası (1/730) (Bütçe ve Maliye 
Encümenlerine) 

2 — Hayvan Sağlık memurlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/731) (Maliye, Bütçe ve Ziraat Encümenle-
lerine) 

3 — Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 
1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına bağlı A ve 
A T listelerinde yazılı kontenjanlar haricinde 
olarak Macarlarla mübadele edilecek demir ve 
(•elikler hakkında teati olunan notaların tasdiki
mi dair kanun lâyihası (1/732) (Hariciye ve 
İktisat Encümenlerine) 

Teklifler 
4 — Manisa mebusu Refik înce'nin, bazı ay 

adlarının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/50) (Dahiliye Encümenine) 

Mazbatalar 
5 — 270 dereceden evvel tahattur eden ağır 

maden yağları ve' tortularının yüz kilosundan 
alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden yüz kuruşa 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresiyle bazı maddelerin gümrük re
simlerinde tadilât yapılmasına dair kanun lâyi
hası ve iktisat, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve 
İnhisarlar Encümenleri 
1/216) (Ruznameye) 

(> ----- Vakıflar Umum 
yılı bütçesinde değişiklik 
nun lâyihası ve Bütçe 
(1/722) (Ruznameye) 

mazbataları (3/2(10, 

Müdürlüğü 1941 malî 
yapılmasına dair ka-

I"] ııcünıen i nı a zl>a! as ı 

B İ E Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REÎS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

REÎS — Müşahedemiz ekseriyetin bulundu
ğundan şüphe ettirmektedir. Binaenaleyh yok

lama yapacağız. (Ekseriyet var sesleri). 
Celse açılmıştır. 

3 — RtYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekalet tezkeresi 

REİS — Başvekâlet tezkeresi okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
13 - VI - 1941 tarih ve 6/2950 sayılı tezkere 

ile sunulan Kaçakçılığın men ve takibine da
ir olan 1918 sayılı kanuna ek kanun lâyiha-
smdaki hükümlerin, son defa sunulmuş olan 
(Gümrük kanunu) lâyihasında mevcut olması 
hasebiyle sözü geçen lâyihanın geri alınması; 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğinin 18 - XII -

— 20 
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1941 tarih ve 31717 sayılı tezkeresiyle istenil
miştir. 

Bu itibarle 1918 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihasının geri gönderilmesine yüksek müsaade-

1 — Orman Umum Müdürlüğü 1938 Malî yı
lı hesabı katisi hakkında kanun 

1 — Noter Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası (1/701) 

REÎS — Lâyihanın müzakeresine devam edi
yoruz. 5 nci madde encümenden gelmiştir, o 
okunacaktır. 

Madde 5. — Hiç bir hizmet ve vazife noter
likle birleşemez. Kaza mercilerinin vereceği iş
lerle ilim ve hayır müesseseleri reis ve âzalık-
ları müstesnadır. 

Noterler borsa oyunu oynamak, ticaret yap
mak, kefalet etmek veya kendilerine ait ücret
lerden herhangi bir şekilde tenzilât yapmaktan 
memnudurlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Noterlerin tayin usulleri 
Noter olacakların vasıf ve şartları 

Madde 7. — Noter olmak için: 
I. Türk olmak; 

II. Medeni ve siyasi haklarına sahip bu
lunmak; 

III. 25 yaşını bitirmiş olmak; 
IV. Askerlik fiili hizmetini yapmış veya 

hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
V. Başkasına geçer veya vazifesini yap

mağa mâni hastalığı bulunmamak; 
VI. Yabancı ile evli olmamak; 
VII. Türkiye Hukuk Fakültesinden çıkmış 

olmak veya Siyasal Bilgiler Okulundan veya 
yabancı bir memleket Hukuk Fakültesinden çık
mış olupta Türkiye Hukuk Fakülteleri prog
ramlarına göre eksik kalan derslerden imtihan 
vererek tasdikname almış olmak; 

VIII. a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan mutlak surette ve kasti bir cürümden dola
yı üç ay veya daha fazla hapis cezasiyle mah
kûm veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim 
herhangi bir cürümden dolayı ceza takibi al
tında bulunmamak; 

b) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesin
de hâkim veya memur olmak ehliyetini kaybet-

lerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 
REİS — Usulen iade ediyoruz. 

REİS — Geçen celsede nisap olmadığından 
dolayı bu kanun lâyihasını ikinci defa açık re
yinize arzediyorum. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER EDİLEN MADDELER 
memiş bulunmak; 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan hal
lerde bulunmamış olmak; 

d) Hileli veya taksirli olmryarak iflâs etmiş 
ise iadei itibar etmiş olmak; 

IX. Kumar oynamayı itiyat edinmiş veya 
menfaat mukabilinde kumar oynatmış yahut 
ahlâkça halkm güvenini giderecek herhangi bir 
hal ile dile gelmiş olmamak; 

X. En aşağı beş sene hâkimlik veya 
müddeiumumilik etmiş veya bu sınıftan sayı
lan hizmetlerde bulunmuş veya beş sene avu
katlık veya Hukuk Fakülteleri hukuk grupu 
dersleri profesörlüğü etmiş olmak şarttır. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) -

Efendim, noter olmak için aranılan evsaf ve 
şerait meyanmda Refik ince arkadaşımız, te
kaüt olmamış bulunmak kaydının da ilâvesini 
istediler. Esbabı mucibe olarak da, kanunî müd
deti hizmetini yapmış ve ikramiyesini de almış
tır dediler. Halbuki orduda, Harp Okulundan 
çıkmış bazı gençler Hukuk Fakültesine devam 
ettirilmiş ve müsaade ile subaylardan bazı
ları da hukuk tahsili yapmış ve bunlar seyyar 
orduda, askerlik adliyesinde istihdam edil
mekte bulunmuştur. Bu zevattan bazıları belki 
askerlik işinde hizmet edemiyecek bir arızai 
vücudiyeye duçar olabilir. Bu suretle 25 sene 
hizmet yapmadan tekaüt edilebilir. Tekaüt 
olduktan sonra da, kendi ilmü irfanı mevcut 
olduğu için, herhangi bir yere noter olmak 
için müracaat edebilir. Zaten Memurin Kanu
nunun 71 nci maddesi 65 yaşına kadar hizmeti 
emretmekte bulunduğundan, bu zevatın da 
böyle hemen tekaüt olmuş diye noter olmama
larının adiü hukuka muvafık olmadığı kanaatin
de bulunduğundan bu cihetin kanuna girmeme
sini arz ve rica ediyorum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Saym arkadaş
lar ; bendeniz maddenin 7 nci fıkrasındaki «Hu
kuk Fakültesinden çıkmış» ibaresi üzerinde 
durmak için söz aldım. «Çıkmış olmak» hukuki 
mânada bir iltibasa sebep olabilir. Çünki Hu
kuk Fakültesinden türlü, türlü çıkılabilir. 

21 — 

4 — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN KANUNLAR 
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Halbuki maksat Hukuk Fakültesini ikmal ederek 
ve bu fakülteyi ikmal edenlere verilen vesikaları 
da alıp çıkmaktır. Bunlar için hangi kanuni ta
birler, hangi hukuki tabirler kullanılmışsa bu
rada da onların kullanılması lâzımgelir. Aksi 
takdirde çıkmış olmak hukuki bir kıymet ifade 
etmez. Onun için Hukuk Fakültesini bitirenlere 
veya doktora vererek o sıfatla mezun olanlara 
verilen vesika veya diplomalarda hangi tabir 
kullanılıyorsa burada da onun kullanılması lâ
zımdır. thtimalki Encümen bu tabiri ipka 
ederken «Çıkmış» ı Osmanlıcada az çok bir is
tilân halini almış olan «Neşet etmek» mânası
na almıştır. Fakat neşet etmek gibi «Çıkmış 
olmak» henüz mukarrer bir istilâh kıymetini 
haiz değildir. «Çıkmış olmak» yerine mezun 
olmak veya doktora vererek yetişmiş olmak için 
kullanılan kelimenin konulması yani ifadeye 
hukuki kıymet ve mâna verilmesi lâzımgeldiği 
mutalâasındayım. 

EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim, bu 
maddenin üçüncü fıkrasında, 25 yaşını bitirmiş 
olmak kaydı bulunuyor. Sonra onuncu fıkra
sında, en aşağı beş sene hâkimlik, müddeiumu
milik veya avukatlık yapmak lâzımdır deniyor. 
Bu kayda nazaran, bir hukukçunun bir mektebi 
ikmal etmesi ancak 20 - 21 yaşında mümkün
dür. Esas olarak beş sene hâkimlik, avukatlık 
yapmağı kabul ettiğimize nazaran, 25 yaş, bu 
kabul edilen şartlar arasında biraz kısa geli
yor. 30 yaşını ikmal etmiş olmak şeklinde ta
dilini teklif ediyorum. Çünkü o yaşta daha ol
gundur, mektebi bitirmiş, askerliğini yapmış 
olacaktır, daha fazla tecrübeli olacaktır. 

Onuncu fıkradaki kayda nazaran 25 yaş çok 
azdır. Bunun otuza iblâğı bu tenakuzu izale 
edecektir. Bu şekilde tadilini teklif ediyorum, 
bilmem Encümen ne der? 

REFÎK İNCE (Manisa) — Efendim, bundan 
evvelki müzakerede iki takrir ile, İM mevzu 
üzerinde nazarı dikkatinizi celbetmiştim. Bu 
mevzulardan birisine Kiâzım Sevüktekin arka
daşımız dokundu. Dokundukları nokta gayet 

yerindedir. Ben de teklifimin eksikliğini gördüm. 
Bu itibarla teklifin esasını muhafaza etmek şar-
tiyle «Mutlak tekaütten değil, kanuni hizmet 
müddetini ikmâl suretiyle tekaüt edilmiş olma
mak» kaydıyla tadilini muvafık buluyorum. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Reis Bey, askerlerde, askerî memurlarda biri 50, 
diğeri 60 yaşında tekaüt edilme vardır. Hal
buki Memurin Kanununda bu had 65 yaştır. 
Bu kaydin adam akıllı yazılması lâzımgelir. 

Dr. OSMAN ŞEVKt ULUDAĞ (Konya) — 
Ekrem arkadaşımız söz alıp yaş paragrafına 

dokunduktan sonra ben söz almıyacaktım. Ar
kadaşımız yaşı 30 olarak aldığı için ayni mesele 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Arkadaşımı
zın teklifi 30 yaştır. Bu noktada arkadaşımızdan 
ayrılmış bulunuyorum. Halbuki maddenin 3 ncü 

paragrafında 25 yaş diye bir kayit vardır. 10 
ncu paragrafında da, malûmu âliniz, beş senede 
şu şu hizmetlerde bulunmuş olmak kaydi var
dır. Bir adam esasen mektepten 21 yaşından 
evvel çıkmaz. Beş sene de böyle bir vazife ifa 
ettikten sonra artık burada 25 yaş kaydi fazla
dır. Malûmu âliniz, kanunlarda maddelerin 
mümkün olduğu kadar kısa ve veciz olması lâ
zımgelir. Şu halde benim fikrimce, yaş haddi 
mevzuubahis edilirken esasen 25 yaşrn ikmali 
meselesi yoktur. Bu itibarla encümen 3 ncü pa
ragrafın tayyini kabul edecek olursa zannedi
yorum ki mesele halledilmiş olur. Bu, burada 
fazladır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bir şey soracağım. 
REİS — Encümenden mi soruyorsunuz Sırrı 

Bey? 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu aranılan evsaf 

arasında kumar oynamağı itiyat etmemek mese
lesi var, fakat sarhoşluk yok. Neden?. 

ADİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, bittabi itiyat haline gelmiş 
bir sarhoşluk da muhilli haysiyettir. 

Müzakere mevzuu olan 7 nci madde bugün 
meri olan metne nazaran ufak bir fark arzeder. 
Baştan nihayete kadar okunmuş olan bu on 
fıkranın dokuzu aynen bugünkü kanunda mev
cuttur. Onuncu fıkrada mevcuttur. Yapılan ye
gâne değişiklik şundan ibarettir. Eskiden noter 
olabilmek için hukuk mezunu olmak, beş sene 
hâkimlik veya avukatlık yapmak lâzım idi. Bu 
defa bunun haricinde profesörlere de ayni hakkı 
tanımağı vekâlet faydalı görmüştür. Badema 
beş sene profesörlük yapmış olanlar da bu hak
tan istifade edeceklerdir. Bu küçük farkla mad
de bugün meri olan yedinci maddeye aynen te
vafuk eder. Bunu arzetmekten maksadım muh
terem Arkadaşım Nevzad Beyin bazı tabirleri 
neden dolayı kabul ettiğimiz hakkındaki suali
ni cevaplamak içindir. Yüksek Meclisçe kabul 
edilmiş ve manası tatbikatla takarrür etmiş olan 
bir ibareyi muhafazada elbette fayda vardır. 
Esasen hâlen mer'i bulunan kanunun ihtiva et
tiği bu ibareler Avukatlar, Hâkimler ka
nunları gibi kanunlarda da mevcuttur. Mektep
ten çıkma ıstılahının bugün takarrür etmiş 
bir manası vardır. Kendileri buna mukabil bir 
şey de teklif etmediler. Daha eyi bir ibare tek
lif etmiş olsalardı, belki burada bunu değiş
tirmekte mahzur görmezdik. 

Diplomaların tetkikim ileri sürdüler. Diplo
malardaki ibareler uzun bir formüldür. Aynen 
maddeye ithali ibareyi ağırlaştırır. Müzakere 
mevzuu olan kelime diğer kanunlarımızda da 
mevcut ve manasının da taayyün etmiş olması 
itibariyle terciha şayandır. 

Yaş meselesinden bahsedildi. Ekrem B. de
diler ki, mektepten çıkacak ve beş sene avu-
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katlık yahut hâkimlik yapacak. 25 yaşta bu 
mümkün olabilir mi? Bir def a şurası tebarüz et
tirilmelidir ki, diğer maddelerde beş senelik hâ
kimlik yahut profesörlük veyahut müddeiumu
milik yapmadan dahi noter tayin edilmek imkânı 
vardır. Binaenaleyh 7 nci maddeye tevfikan 
- beş senelik hâkimlik, müddeiumumilik yapmış 
namzet bulunmazsa 9 ncıı maddeye göre noter 
tayin edilebilecektir. Şu halde bu 25 yaş haddi 
bir defa bu bakımdan yerindedir. Kaldı ki hu
kuk tahsilini genç yaşta bitirmiş olanlar da 
bulunabilir. 17, 18 yaşında bir lise mezunu pekâ
lâ tasavvur edilebilir. Bu takdirde 25 yaş kâfi 
bir had olarak tecelli eder. Zaten diğer kanun
larımızda da bu yaşlar aşağı derecede tutulmuş
tur. Nitekim hâkim namzedi olmak için 21 yaş 
kâfi görülmüştür. Muhtelif kanunlar arasında
ki insicamı bozmamak için bu yaşı daha fazla 
yükseltmemekte fayda vardır. Çünkü hâkim
lik noterlikten daha hafif bir vazife değildir. 

Refik înce arkadaşımız geçen celsede bu 
maddeye müteallik iki sual sormuşlar ve iki tek
lifte bulunmuşlardır. Bu suallerden biri hâ
kimlik sınıfından sayılan hizmetler nelerdir, ki 
vermiş olduğumuz cevaba zannederim kendileri 
de kani oldular; ikinci suali 2 sayılı bentte me
deni ve siyasi haklara sahip bulunmak ibaresi
ne aittir. Malûmu âlileridir ki Ceza kanununun 
20 nci maddesine tevfikan hidematı âmme
den mahrumiyet cezası ayni zamanda siyasi hak
lardan da mahrumiyeti tazammun eder. Hapis
le müterafik olarak verildiği takdirde 8 sayılı 
bendin hapse müteallik hükmü zaten bu bakım
dan memnuiyeti tazammım eder. Ancak bu fık
ra bir af olupta hidematı âmmeden mahrumiyet 
cezasına teşmil edilmemiş olursa, hapis cezası 
affedilen noterin bu fıkraya tevfikan istihdam 
edilmemesi gibi bir faydayı muciptir. Esasen 
kendileri de izah ettiler. Bu, şarta muhtelif ka
nunlarımızda ve ezcümle Memurin kanununda 
da tesadüf edilir, faydası vardır, zararı yoktur. 
Eğer izahatım kendilerini tatmin etmiş ise mu
hafazası yerinde olur. 

Tekliflerinden birincisi, noterlikte geçen 
müddetin hâkimlikte geçmiş olarak sayılabilme-
si, ikincisi de tekaüde sevkedilen hâkimlerin 
noter olamamasıdır. Bugün bir ilâvede daha bu
lundular. Tekliflerini kanuni hizmet müddetini 
doldurmuş olanlara hasrettiler. Dün encümeni
miz bir toplantı yaptı ve bu iki hususu da mü
zakere etti. Filvaki bu teklifin lehinde bir çok 
deliller irat edilebilir. Nitekim kendileri bunun 
faydalarını ve kabul edilmemesinin mahzurla
rını uzun uzadıya izah ettiler. Ancak; arzedece-
ğim sebeplere binaen encümenimiz bu iki husu
sun da maddeye ilâve edilmemesini karar altına 
aldı. 

Noterlikte geçen müddetin hâkimlikte geçmiş 
sayılmasına ait ilk delilleri, Avukatlık kanunun
da buna müşabih bir hükmün mevcudiyetidir. 

Filvaki Avukatlık kanununda avukatlıkta ge
çen müddetin yarısı hâkimlikte geçmiş sayılır. 
Fakat avukatların ifa ettikleri vazife ile hâ
kimlerin ifa ettikleri vazife arasında esaslı fark
lar yoktur. Hemen hemen daima karşı karşıya 
ve yanyana vazife görürler, Müddet geçtikçe, 
tecrübeleri arttıkça hâkimlerin de avukatların 
da gerek ilmî kifayetleri ve gerekse meslek ih
tisasları artmış olur. Bu bakımdan avukatlara 
bu hakkı tanımak yerindedir. Fakat noterlikte 
vaziyet ayni değildir. Noter vazifesinin deva-
rnınca artık hâkimlerin ve avukatların gördük
leri adlî tatbikattan, bilhassa usule taalluk eden 
hususlarda, tecerrüt etmiştir. Gerçi kanunlarla 
alâkasını kesmiş değildir. Fakat bir hâkimin 
meslekteki muhtelif dereceleri katetmek için lü
zumlu olan ilmî yükselişini artık takip ede
memektedir. Bu itibarla kendilerine böyle bir 
hakkı tanımak doğru olmaz. Kaldıki böyle bir 
hakkın tanınması bazı mahzurları da muciptir. 
Çünkü noter artık hâkimlikten ayrılmıştır. 
Gerçi her ikisi de adliye hizmetindedir amma 
hâkimlerin bir çok tetkik merhaleleri ve maaş 
kademeleri vardır. Noter aidatla vazife gör
mektedir terfi ve tecrübe bakımından hiç bir 
tetkika tabi değildir. Bu itibarla encümenimiz 
noterlikte geçen müddetin hâkimliğe mahsubu
nu iltizam etmemiştir. 

ikinci husus, tekaüt olan hâkimlerin, bugün
kü izahlarına göre 25 seneyi doldurupta tekaüt 
olanların noter tayin edilememeleridir. Bir 
kerre 21 veya 23 yaşında hâkim olan bir zat te
kaüt olduğu zaman 46 veya 48 yaşında olacak
tır ki tam vücudundan istifade edilebilecek bir 
çağda bulunuyor demektir. Belki bulunduğu 
yerin iklimi gibi hususi sebepler dolayısiyle hâ
kimlikten ayrılmış olabilir; tekaüt olduktan 
sonra bunları noter olmak hakkından mahrum 
etmemelidir. Esasen 65 yaşına vasıl olmamış 
memurlar tekaüt olsalar dahi bilâhare herhangi 
bir Devlet hizmetinde istihdam edilebilirler. 
25 seneyi ikmal etmek suretiyle tekaüt olan bir 
hâkim herhangi bir Devlet hizmetinde vazife 
alabilir. Binaenaleyh bunları noterlikten mah
rum etmek müsavatı ihlâl mahiyetinde olur. 
Kaldı ki açık noterliklere vekâlet kâfi derece
de talip bulunmamaktadır ve bundan mütevellit 
boşlukları kapamayı temin için lâyihaya bazı 
hükümler koyuyor, işte bu iztirar karşısmda-
dır ki, yeni bir teşekkül daha yaratıyor. Noter 
muavinliği. Noter mesleğinin yeni unsurlara 
ihtiyaç gösterdiği böyle bir zamanda noter ola
bilecek vasıfları haiz bazı unsurları bertaraf et
mek mesleğin lehinde bir tesis olmaz. Eğer bu 
izahatımız kendilerini tatmin etmiş oluyorsa 
maddenin bu şekilde çıkması muvafık olur ka-
naatmdayız. Zaten yaş haddine varmış olması 
sebebiledir tekaüde sevkedilen bir kimse no
ter olamaz. Demek ki bu 65 yaşını doldurmı-
yanlara mahsus bir hüküm olarak kalmaktadır. 
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Zannederim ki arkadaşlarımın bu madde hak- j 
kındaki mütalâaları bundan ibarettir. Kendile
rine arzı cevap etmiş oluyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bendenize cevap verilmedi. Ekrem arkadaşın 
30 yaş teklifinin kabul edilemiyeceği hakkında 
cevap verirken aşağıda 9 ncu maddedeki kayıt
lardan bahsedildiğini görüyorum. Halbuki be» 
nim teklifim 25 yaşını ikmal etmek kaydını 
kaldırmaktır. Teklifim şimdiki beyanatınızla 
ve 9 ncu maddedeki kayıtia daha kuvvetli tu
tulmuş bulunuyor. Esasen 9 ncu madde muci
bince de katî bir şekil almış olmuyor. Ayni veç
hile bunda ısrar etmek lüzumsuzdur. Çünkü 
eski şekli muhafaza etmek değil, madde tadil 
olunuyor. Bu tadil yapılırken bir emri vakii de 
ortadan kaldırmak, yahut bir hatalı kaydin 
ortadan kaldırılmasında hiç bir mahzur yoktur 
Z 3 Tl Tl P fi fil*İ TU 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Eski maddenin muhafazasından bah
sederken bunu yaş haddi için bir esbabı mucibe 
olarak arzetmedim. Kullanılan ibarenin şu 
veya bu şekilde olmasına bir misal olarak gös
terdim. Zatı âliniz de tahattur buyurursunuz 
ki, bu delili Nevzad arkadaşıma bir cevap ola
rak arzettim. Daha iyi bir hüküm bulunduk
ça eski hükümler daima değişebilir. Bunu ar-
zetmekten maksadım, geçen de izah etmiş oldu
ğum gibi bir mefhum bir çok şekilde ifade edil-
diğine göre elimizde mevcut bir metnin ifade 
bakımından eyiliğe bir karine teşkil edeceğini 
tebarüz ettirmek içindir. Yüksek Meclisin ka
bul etmiş olduğu bir formül var. Onlar da de
ğiştirilebilir. Müzakereler tekemmül eder, daha 
iyi bir formül bulunabilir. Halbuki, Nevzad ar
kadaşım daha iyi bir formül teklif etmemiş
tir. Bu itibarla bu esbabı mucibeye dayanan 
maruzatım 25 yaşa matuf değildi. Arkadaşım 
bu yaş haddini kaldırmakla bizi teyit ediyor
lar, Ekrem Beyden ayrılıyorlar. Ekrem Bey 
30 yaşa çıkarılmasını teklif ediyor. Kendileri 
25 yaşı muvafık bulmuyorlar, bu haddi de kal
dıralım diyorlar. Bunda başka bir mahzur beli
rir ; bu takdirde 18 yaşındaki bir genci noter ta
yin edebileceğiz. 

Dr. O. ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — Doku
zuncu maddede yas haddi var. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN (De
vamla) — Dokuzuncu maddede yaş haddi yok
tur. O madde buraya atfediyor. Noterliğe ait 
bütün şartlar 9 ncu maddenin, ilk fıkraları 
hakkında da bakidir, şu farkla ki, onuncu fık
rada yazılı şartı haiz talip çıkmamıştır. Arka
daşımız da 18 - 19 yaşındaki bir gencin noter 
olmasını elbette iltizam etmezler. 25 yaş ortala
ma bir yaştrr. Yüksek Meclis tensip ederse mad
denin aynen kabulü muvafıktır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim bu 
maddedeki şimdi yapılan tadille beş sene pro- ! 

| fesörlük yapmış olanların noterlikleri kabul 
olunuyor. Doçent tabiri kullanılmıyor. Yal
nız profesörlük tabirinin maddede bulunması 
dolayısiyle ilerde herhangi bir tereddüdü mu
cip olabilir. Onun için zapta geçsin, doçentlik 
de bu hükme tabi midir? Doçentlik profesörlük
ten addedilecek midir, edilmiyecek midir? 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Fuad arkadaşımın mülâhazaları doğ
rudur. Profesör denildiğine göre doçentler ve 
diğerleri buna dahil değildir. Noterlik bir mes
leki mahsus olduğuna göre istisnaların sahasını 
pekte genişletmemek lâzımdır. Bu itibarla yal
nız profesörlük tabiri kullanılmıştır. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem maz
bata muharriri arkadaşımızın, iliştiğim noktaya 
verdikleri cevabı kâfi bulmuyorum. Çünkü de
diler M, «Hukuk Fakültesinden çıkmış olmak 
kaydı, mevcut metinde de vardır.» Fakat bu 
tadil sırasında "çıkmış" tabirinin yerinde kul
lanılmadığına ve iltibasa sebep olduğuna kani 
olursak değiştirebiliriz. Binaenaleyh ileri sür
dükleri delil varit değildir. Sonra bendenizden 
sordular, '' çıkmış olmak kaydinin yerine ne ko
yalım" dediler. Bendeniz bu "çıkmış olmak" 
kaydından bir şey anlamadım ki yerine konula
cak kelimeyi bulayım. Bitirmiş olmağı kasdedi-
yorlarsa bundan da iki mana anlaşılır: Birisi, 
mezun olmaktır; sonra doktora vermek vardır. 

| Evvelâ neyi kastediyorlarsa onu bildirsinler ki 
teklifimi yapayım. 

İhtimal bitirmiş olmağı kastediyorlar ki, bu, 
dediğim gibi mezuniyete de doktoraya da şamil
dir ve eğer böyle ise "bitirmiş olmak" kaydını 
teklif ediyor ve bir de takrir veriyorum. 

EKREM ERGUN ( Ankara ) — Efendim, 
Yüksek Heyetçe malûmdur ki, yüksek tahsil ya
şı kanunen asgarî 18 yaşmdan başlar. 18 yaşında 
Hukuk mektebine giren bir genç, 22 yaşında 
Hukuk mektebini ikmal eder. Bir sene de yine 
kanunen askerlik vazifesini yapmakla mükellef
tir. Beş sene de hâkimlik veya hâkim muavinliği 
yapmak mecburiyeti kanuniyesi konuyor, bina
enaleyh 30 yaş tam olgunluk yaşıdır. 25 yaş çok 
gençtir, noterlerin tecrübeli olması lâzımdır. 
Binaenaleyh bunun 30 yaş olmasmda bendeniz 
tekrar ısrar e,diyorum. Bir de takrir takdim et
tim. Mazbata muharriri arkadaşımız buyurdu
lar ki; Hâkimlik kanununda 31 yaş kabul edil
miştir, doğrudur. Fakat bu maddenin de tadili 
lâzımdır. Hukuk tahsili evvelce 3 sene idi. 18 
yaşmda hukuka giren bir genç, ikmal edebilirse, 
21 yaşmda hukuku ikmal ederdi. Bugünkü gibi 
bir takım stajlar, askerlik ve saire kaydı da yok
tu. O vakit 21 yaşını ikmal etmiş olmak şartı ye
rinde idi. Bendenizce noterlik hâkimlikten daha 
mühimdir ve mühim olması lâzımdır. Binaena
leyh 30 yaş, tecrübesini ikmal etmiş bir kimse-

! nin yaşıdır. Bendeniz bu fıkranın 30 yaş ola-
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rak tadilinde isabet olduğuna kaniim. Takdir 
Heyeti Celilenizindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Geçen gün mev-
zuubahis ettiğim ve ilâvesini teklif ettiğim iki 
madde hakkında encümen tarafından verilen 
izahatı bendeniz kanaat verici bulmadım. 

Arkadaşlar; bugün tekaütlük, demin bizim 
General arkadaşın bahsettiği hariç olmak üzere, 
kanunumuza göre iki şekildedir. Ya ihtiyari ve
ya cebridir. İhtiyari tekaütlük her zaman talep 
edilebilir. Ancak tekaüt maaşını almak için şu 
şu şerait lâzımdır. Bugün bildiğimiz Tekaüt ka
nununun tam tatbiki için 25 sene fiili hizmet 
şarttır. 25 sene müddetini doldurduğu halde va
zifesinde devam etmek isteyen kimseve hiç bir 
makam kolundan tutup ta tekaüt ol diyemez. 
Binaenaleyh otuz seneye kadar devam edebilir. 
Hattâ 65 yaşını doldurmamak şartile 30 - 35 se
ne çalışabilir. Bir hâkim farzediniz ki en yük
sek mevkie gelmiş veya hâkimliğin herhangi bir 
derecesinde kalmış ve vazifesine devam edip du
rurken, maaş derecesi de âzami dereceye yaklaş
mış veya muayyen maaşını almakta iken tekaüt 
oluyor. Bu sefer ihtisas peyda ettiği, emeği 
sepkettiği vazifeden başka bir mesleke, herhangi 
bir noterliğe geçiyor! işte ben memleketin me-
nafii noktasından böyle kıymetli anasırın teka
ütlüklerini dahi doğru görmiyorum. Nere
de kaldı ki bazan kıymetli zevat, 65 yaşmı ik
mal ettikleri halde, Heyeti Vekile karariyle 
vazifelerinde ipka edilebiliyorlar. 65 yaşmda 
olduğu halde vazifelerinde ipka edilmesi va- I 
ziyeti varken, kendisini vazifeden çık diye icbar 
edecek bir kanunî mecburiyet yok iken dahi, 
bugünkü mevzuata göre 25 yaşında işe başla
mış olan bir hâkimin 25 senelik asgarî hizmet
ten sonra tekaüt olması, 50 yaşmda tekaütlü
ğünü talebetmesi demek, kendi mesleki kadro
su içinde refahını arayan noter mesleki içinde 
herhangi bir meslekten, hariçten bir unsurun 
ilâvesi demektir. Çünkü 25 sene hizmetten 
sonra bir zatm noter olması demek, hiç şüphe 
yok ki onun hizmeti ve memuriyeti dereceşile 
mütenasip, oldukça güzel bir yer olması lâzım
dır. .Bunun içindir ki ben bu gibi hâkim arka
daşların bu vaziyetlerine, bu imtiyazımsı vazi
yeti ilâve etmektense, onları kendi yerlerinde 
kalmalarını menfaati âmme noktai nazarından 
daha fazla faydalı görmekteyim. Yalnız de
min de arzettiğim gibi, General arkadaşımızın 
temas ettikleri veçhile, hizmet müddeti üze
rinde ufak bir hesap yapmak lâzımdır. 

Şinasi arkadaşımız 21 yaşmda hâkim olmak 
ihtimalinden bahsettiler. Ben bu ihtimale, müs
tesna ve baid bir ihtimal diyorum. 7 yaşmda 
ilk mektebe giriyor, 5 sene ilkte, 8 sene lise
de; etti 13, dört sene de hukukta... (Hayır öy
le değil, yanlış hesap ediyorsunuz sesleri). 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Yanlış, sekiz seneden başlar. | 
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REFİK İNCE (Devamla) — Evet müsaade 

buyurun, Hukuk mektebinde okuyacak, 22 ya
şmda bitirecek. Sonra bir sene, hâkim olmak 
için, mutlaka staj yapacak, etti 23; bir sene 
de askerlik etti 24. Binaenaleyh bir insanın 25 
yaşmdan aşağı hâkim olmasma imkân yoktur. 
Yalnız kadın olanlar askerlik dolayısile bir se
ne kazanabilirler. Fakat erkeklerin 25 yaşm
dan evvel hâkim olması imkânı yoktur. 25 se
ne hizmet etmiş, 15 sene sonra kendisi tahdidi 
sinne uğrayacak. Notere böyle bir yaşta işe 
başlamaktansa o yolda terfih arayanlara bura
sını açık bırakmakta fayda vardır. Mütekait 
bir zatın yorgunluk ve yıpranma dolayısiyle za
ten istirahate ihtiyacı vardır ve bir cebirde de 
bulunulamaz. Binaenaleyh bir müddet daha ça
lışabilir esbabı mucibesini doğru bulmamakta
yım. Tekaüt olupta noterliğe tayin ettiğimiz 
hakimler vardır. Hayatmda, bütün ömrünce, 
yalnız dava halletmiş ve insanlarla temastan 
içtinap etmiş. Hâkimlik, insanlarla temastan 
içtinabı, çekinmeyi emreden bir meslektir. Bu 
sefer noter olunca, karşısına binlerce insanm 
gelmesinden mütevellit faaliyeti içtimaiyeden 
dolayı tekrar hâkimliğe rücu etmiştir. Binaen
aleyh, ben fiili misalleri ve tesirlerini arzetmek-
te fayda görürüm. 

Esaslı bir şey söylediler; bazı dairelerde bir 
vatandaşm hakkını ihlâl... Niçin olmasın? Bu
na da cevaben diyeceğiz ki; hayatını tanzim 
etmiş bir vatandaşın hakkını korumak için bu
na mâni oluyoruz. Yoksa bu memuru her taraf
ta kullanabilirsin. Bu yoldaki hakkı göstererek 
böyle bir tedbiri ittihaza sebebiyet verdi deni
lir. 

İkinci nokta; ben demiştim ki, iki sene 
avukatlıkta geçen müddet bir sene hâkimlik 
sayılıyor, bu, noterler hakkında da tatbik edil
sin. Bugün tahakkuk ediyor ki hâkim olmak
ta, avukat olmakta, noter olmakta ve askeri 
hâkim olmakta vasıflarda iştirak vardır. Belki 
yaşlar değişiyor, bilmiyorum. Fakat esas vasıf
larda iştirak vardır. Fakat noterler ayrıca beş 
sene de hâkimlik ediyor. Demek ki noterin ha
yatı adliyeye bittecrübe iştirak etmesi şarttır. 
Şimdi diyorlar ki, noterliğin vaziyeti avukatlığa 
benzemez ki, bir teadül yapalım noterliğin vazi
fesi hakkmdaki maddeyi uzundur okumaya lü
zum yok, bir dakika için gözden geçirecek 
olursak bu meselenin, değil avukatlıktan, hâ
kimlikten de geri kalmadığına, bir tarafın 
menfaatini müdafaa ile mükellef olan avukat
lıktan değil, bilâkis vazifelerinin ağırlığı itiba-
bariyle hâkimlikten farklı olmadığına dair 
güzel deliller bulabiliriz. Meselâ, kanun noter
lerin vazifelerinden bahsederken görürüz; ha
kikî veya hükmi şahısların resmiyet vermek is
tedikleri her nevi akitleri resen tanzim eder. 
Demek ki, bir mukavele aktinin istilzam ettiği 
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hukuki malumatı, gerek âmme hukuku, gerek 
hususi hukuk bakımından biran düşünürsek, no
terin içinde bulunduğu zorluğu, hâkimlerin va
zifelerinin zorluğu ile mukayese etmek, gerek
tir, Kezalik ölüme bağlı tasarruf mesaili de 
aynı şekilde mütalâa edilebilir. Tesis senedi 
yapacak, Kanunu medeninin tesis hükümlerini 
bilecek... Binaenaleyh notere o kadar mükellefi
yet verilmiştir ki, saymağa lüzum yok, gerek no
terlikçe resen tanzim edilmiş olsun, gerek ha-
riçtejn yapılmış olarak gelsin, kanuna muvafık 
mıdır, değil midir, onu tetkik edecektir, resen 
tanzim edecekse kanuni olmasına dikkate mec
burdur. Binaenaleyh bütün dikkatini kanundan 
alan ve kanunun kendisine tevdi ettiği vazifeleri 
yapmakla mükellef olan noterin vazifesini hiçbir 
zaman avukatın vazifesinden aşağı görmem. 
Avukat işi aldığı vakit o işin mahiyeti nedir, 
tetkik eder ve istediği gibi lâyihalarını tanzim 
eder ve müdafaasını yapar. Fakat noterin hâ
kim gibi, kanunları iyice tetkik ederek iki ta
rafı düşünmesi ve kanuni muameleyi tatbik et
mesi lâzımdır. Binaenaleyh noterlerin hukuku
nun^ da muhafaza edilmesini ve noterlikte geçen 
vazifenin dahi hâkimlikte geçmiş gibi hesabedil-
mek suretiyle lâzımgelen teshilâtm gösterilme
sinde adalet olduğuna kaniim. Nasıl ki, hâkim
den noter yapıyorsak, noterden de hâkim yapa
bilmeliyiz. Eğer bu verdiğim izahat kâfi görü
lürse takrirlerimin kabulünü Heyeti Muhtere-
menizden rica ederim. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASt DEVRÎN (Zon
guldak)— Nevzad Bey arkadaşımızın Hukuk 
Fakültesinden çıkmış olmak hakkındaki mütalâ
asına kısaca cevap vermiştim. Bilmiyorum daha 

buna ilâve edecek bir şey kalmış mıdır, ben şahsen 
görmüyorum. Yalnız dediler M, o kanunda 
vardır diye biz bunu muhafaza edelim esbabı 
mueibesi ileri sürülemez. Bu kanunda mevcut 
olması bizim için kelimenin iyiliğine bir karine 
teşkil etmiştir, dedim Bu şu demektir M, ka
nunlarımıza geçmiş olan bu kelimenin mânası 
tatbikatta de anlaşılmıştır. Diğer kanunlarda 
da ayni kelime vardır. Meselâ Avukatlık kanu
nunda, Hâkimlik kanununda «çıkmış» keli
melerine tesadüf ederiz. Eskiden «neşet etmiş» 
denilirdi. Saf türkçe cereyanlarının belirmesi 
üzerine kelime değiştirildi, «çıkmış olmak» de
nildi. Binaenaleyh «çıkmış olmak» tâbirini ka
pıdan çıkmış manasına almak ne kendilerinin 
ne de hiç kimsenin hatırma gelmez. Kelimenin 
tekabül ettiği mefhum teessüs etmiştir. Bunu 
burada değiştirirsek öteki kanunlarımızla bir 
aykırılık ve asıl o zaman manada bir iştibah 
husule gelir. Burada «mezun» orada «çıkmış» 
deniyor. Acaba bu fark nedendir diye bazı te
reddütler hâsıl ola,bilir. Bir çok kanunlarımız
da mânası taayyün ve teessüs etmiş olan bu ta
biri muhafaza edelim. 

Yaş meselesine gelince: Hakikaten 25 mi ol
sun, 30 mu olsun. Bunu riyazi bir kıstasa vurmak 
güçtür. Niçin 25 ölsün da 35 olmasın. Buna cevap 
verebilmek için yaş tahdidindeki sebebi aramak 
lâzımdır. Niçin 25 olsun diyoruz. Bunun se
bebi bazı vazifeleri görmek için aklî melâkattu 
bir tekâmül aranmasmdadrr. Vazıı kanun re
şit olmak için bir yaş haddi, kabul etmiştir, 
Burada reşit olmak da kâfi gelmiyor, bu mer. 
haleyi de geçiyor ve ikinci bir merhale olarak 
25 yaş kabul ediliyor. Memleketimizde herşeyi 
yenileştiriyoruz, Devlet müesseseleri devamlı 
bir inkişaf halindedir. Her sahada yeni yeni va
zifeler ihdas ediyoruz. Aşağı kadrolardaki ele
manlara büyük ihtiyaçlar vardır. Bu itibarla 
membaı daraltmak doğru olmaz. Kaldı ki di
ğer kanunlarla da bu bakımdan bir insicam ve 
ahenk gözetilmesi lâzımdır. Birinde 25 de
diğimiz zaman öbüründe 21, 30, 35 diye gelişi 
güzel rakamlar seçemeyiz. Şimdi bendenia 
Hâkimler kanunundaki misali aldım. Bu yeni 
bir kanundur. Bir yandan 21 yaşmda hâkim 
namzedi; binaenaleyh 23 yaşmda hâkim olurken 
noterlik niçin 25 değilde 30 yaş olsun? Ekrem 
Ergun arkadaşımız hâkimliği noterlikten 
daha dun bir vazife addedemez. Noter 
nihayet tarafların arzusunu tesbit ede
cek, tesbit ettiği arzuların nizamı âm
me mefhumuna muhalif olup olmadığını 
tetkik edecek, halbuki hâkim, tarafların ihtilâf
larını halledecek, âdilâne kararlariyle fertlerin 
haysiyetini koruyacak, mallarını koruyacaktır. 
Hâkimlere çok geniş salâhiyetler verilmiştir. Bu 
itibarla hâkimliğe noterlikten daha az mühim
dir diyemeyiz. Hâkimlik için 21, 23 kabul edil
mişken noterlik için 30 kabul etmek bir muva
zenesizlik teşkil eder. Mamafih takdir Heyeti 
Aliyenizindir, ister 25 ister 30 kabul eder. Yaş 
hakkında söyliyeceklerim bundan ibarettir. 

Şimdi Refik înce arkadaşımızın serdettiği 
yeni mülâhazalara geçelim, bunlara da bittabi 
cevap vermek lâzımdır. Dediler ki meslekte 
refahını ariyan noterler mevcut iken bunları 
niçin mahrum edelim de mütekait hâkimleri ter
cih edelim. Eğer noterler de Devlet memurları 
gibi maaşa ve dereceye tabi olsalardı bu mülâ
hazalarına iştirak etmemek imkânı olmazdı. An
cak noterlerde aslolan gittikleri yerde uzun 
zaman kalmaktır. Bunların derecesi yoktur. No
terlerin bir yerde fazla kalmaları gerek kendileri 
için, gerekse muhit için çok faydalıdır. Zaman 
geçtikçe kendisini tanıtır, halka itimat telkin 
eder ve mümkün olduğu kadar kendisi de muhi
tine alışır. Çünkü doğrudan doğruya halkla 
temastadır ve kendisine müracaat mecburi de
ğildir, halkm itimadiyle mütenasiben artar. 
Hâkimlik büsbütün başkadır. Hâkimi tanısın, 
tanımasın, hâkime itimadı olsun veya olmasm 
herkes ona baş vurmaya mecburdur. Fakat no
tere itimat arttıkça halk daha fazla gider. Bu 
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vaziyet halk için de, adli mekanizma için de fay
dalıdır. 

Nitekim noterlerin terfii meselesinin bugüne 
kadar olan tatbik şekli bu maruzatımı tama
men teyit eder mahiyettedir. Terfie ait madde 
eski Kâtibiadil kanununun, 1341 tarihli Kâtibi-
adil kanununun 17 nci maddesinin hemen he
men aynidir. 1341 denberi mevcut olan bu mad
de, dört, beş sene Adliye Vekâleti Hukuk işleri 

Umum Müdürlüğünü yaptım, bu müddet de dahil, 
belki on kere, beş kere, hattâ benim vazife gör
düğüm senelerde bir kere bile tatbik edilmedi. 
Kaldı ki noterin yer değiştirme keyfiyeti daha 
ziyade varidatı bakımından cazip yerler içindir. 
istanbul, Ankara, îzmir gibi şehirlere münha
sırdır. Fakat bunun haricinde hiç bir noter 
yerleştiği bir vilâyetten, evini barkını kurduğu, 
mefruşatını temin ettiği bir yerden ve tanıdığı 
bir muhitten ayda beş, on lira kâr için yerini 
bırakıp gitmez. Gitmemesi de meslek lehine olup 
birazevvel arzettiğim mülâhazadandır. Bu iti
barla bu meslekte aslolan, yer yer dolaşmak 
değil, mümkün mertebe ayni yerde kalabilmek
tir. Arzettiğim gibi terfi meselesi nihayet bir iki 
muhite inhisar ediyor; Ankara ve İstanbul gibi. 
Mamafih noterlerin terfiden mahrum olmama
larını da düşündük. Maddesi gelince onun mü
zakeresinde bunu takviye etmek isterlerse biz 
de iştirak edebiliriz. O maddeye göre vekâlet 
isterse çok liyakatli gördüğü bir noteri varidatı 
yüksek bir noterliğe' getirir. Veyahut o mev
kiin ehemmiyetini nazara alarak bir temyiz aza 
veya reisini dahi getirebilir. Bendeniz Temyiz 
hâkimlerinin bu işte muvaffak olamadıkları 
hakkındaki mütalâalarına müsaadeleriyle iştirak 
edemiyeceğim. Getirdikleri misal doğrudur. 
Hakikaten o hâkimi bendeniz de tanıyorum. Çok 
muhterem faziletli ve değerli bir zattır. îstan-
bula bir noterliğe geldi, o işe ısınamadı, bıraktı 
döndü gitti. Fakat bu terk onun işi yapamama
sından değil, daha ziyade mizacına uygun gel
memiş olmasındandır. Kitap yazma ve karar 
verme itiyadının cazibesinden kurtulamamış ol
masındandır. Yani noterlikte kalmaması bir aciz 
meselesi değil, o işin, mizacına tevafuk etmemesi 
meselesidir. Bunu bir misalle tavzih edeyim, ismi
ni hatırlamıyorum o zat mıdır başkası mıdır. Ayni 
mizaçta bir zat işler muntazam olsun diye ilk 
tedbir olarak kâtiplerinin maaşlarını iki misline 
yükseltmiş; öyle olunca varidat azalmış, kâr 
kalmamış, sonra da rücu etmiş. Fakat buna 
mukabil aksi misaller daha çoktur. Kendileri
nin buyurdukları bir tek misaldir. Bendeniz 
burada aksini teyit eden altı yedi misal arze-
debilirim ve zannederim ki, bunların, yani 
Temyizden giden bütün unsurların hepsi bilâ is
tisna fevkalâde liyakatle vazifelerini ifa et
mişlerdir. Daima ümitlerin fevkinde muvaffa

kiyetler göstermişlerdir. Noterlik de meslek de 
kendilerinden istifade etmiştir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Tabii. 
ADLÎYE En. M. M. ŞtNASÎ DEVRlN (De

vamla) — Kendileri de şimdi beni teyit ediyor
lar. Bu itibarla bu izahatım kendilerini tatmin 
ediyorsa bize iltihak etmelerini rica edeceğim. 

Sonuncu bir mesele olarak noterlikte geçen 
müddet hâkimlikte geçmiş sayılsın mı?. Sayıl
maması çok daha doğru ve faydalıdır. Sebebi 
•şudur: Bİr defa buyurdular ki, noterlik vazi
fesini mahiyeti itibarile daha aşağı görmem. 
Bendeniz de görmem. Aynı derecede mühim gö
rürüm. Fakat başka, başka, çok başka işlerdir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Tabii başka. 
ADLİYE En. M. M. ŞINASl DEVRÎN (De

vamla) — Vazifedeki ayrılığı demek ki kendi
leri de kabul ediyorlar, başka mühim bir se
bep daha vardır. Meslekten ayrılmış, işi inkişaf 
etmiş, belki çok para kazanmış, noterliğin cazip 
tarafı da budur. Noterlik zaten daha ziyade 
varidatı itibariyle cazip bir iştir. Fakat hâkim
lik hiç şüphesiz daha zevklidir. Evet, ayrılmış 
senelerce çalışmış, bir çok para kazanmış, kı
demi mahsup edilirse hâkimlik derecelerinde 
de mütemadiyen yükselmiş biraz da hâkimli
ğin zevkinden istifade edeyim demiş. Belki de 
bunu kazancı azalınca demiştir. Bunu beşerî 
bir mülâhaza olarak kabul edebiliriz. Ancak bu 
vaziyetten bilistifade temyize gelen bir notere 
senelerce çalışarak, didinerek, sicil alarak, ayır
ma meclisleri tetkiklerinden bin bir müşkülâtla 
geçerek nihayet aynı dereceye gelen bir hâkim 
neder? Bu zat senelerce para kazandı, mesle
ğin mihnetini çekmedi, şimdi de bizimle bera
ber oluyor diye deruni bir iğbirar duymazlar 
mı? işte asıl o zaman bertaraf etmek istedikle
ri mahzur hâsıl olur. Bu itibarla da noterlikte
ki müddetin hâkimlikte geçmiş sayılmaması lâ
zımdır.- Unutmuştum, tekrar rücu ediyorum; 
dediler ki, tekaüt olan bir hâkim noter olma
sın, 50 - 55 yaşındadır. Fakat 50 - 55 yaşmda 
bir hâkimi noterliğe kabul etmek istemiyorlar 
da 55 yaşındaki bir avukatı, neden dolayı ka
bulde mahzur görmüyorlar? Hattâ 60 yaşında 
bir avukat mesleğe girsin de 55 yaşmda bir hâT 
kim niçin girmesin? Bir kere tekliflerinin man
tıki neticesi aynı memnuiyetin avukatlara da 
teşmilini icabettirir M; bunu Refik Şevket Bey 
iltizam etmiyorlar. Bu mülâhaza da maddenin 
aynen kabulünü lüzumlu kılan bir sebeptir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Mazbata muhar
riri arkadaşım, «daha muvafık ve açık bir tek
lifleri varsa kabul ederiz» dediler. Bendeniz de 
«çıkmış olmak» yerine «bitirmiş olmak» de
dim, mezun olmaktan, teklif maksadıyla bah
setmedim. Şimdiki beyanatlarında başka ka
nunlarla iltibas hâsıl olacağından bahsediyor
lar. «Çıkmış olmak» yerine «bitirmiş olmak» 
denilmesi iltibası mucip olmaz. 
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ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Bitirmiş olmakla çıkmış olmak ara
sında fark yoksa bunun kalması yerindedir. 
Arkadaşım buyuruyorlar ki «Bitirmiş olmak» tâ
biri kabul edilirse insicamsızlık olmaz. Ma-
damki her iki tâbir aynıdır. O halde müesses 
olan bu ıstılahın muhafazasında fayda vardır. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

BEİS — Müsaade ederseniz takrirleri alâ
kadar oldukları fıkralara göre sıralıyarak oku
tacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Üçüncü fıkradaki (25) yaşm (30) yaşa ib

lâğ edilmek suretile tadilini teklif ederim. 
Ankara 

Ekrem Ergun 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen yedin
ci maddenin birinci fıkrasındaki «Türkiye Hu
kuk Fakültesinden çıkmış olmak» kaydmm 
«Türkiye Hukuk Fakültesini bitirmiş olmak» 
şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen yedinci madde

ye II nci bent olmak üzere (kanunî hizmet 
müddetini ikmal suretiyle tekaüt edilmiş ol
mamak) ibaresinin ilâvesini teklif ederim.. 

Manisa 
Refik İnce 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 7 nci maddeye 

(noterlikte geçen vazifenin iki senesi bir sene 
hâkimlikte geçmiş sayılır.) 

Manisa 
Refik İnce 

(Ankara mebusu Ekrem Ergun'un takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

(Bursa Nevzad Ayaş'm takriri tekrar okun
du.) 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

(Manisa mebusu Refik Ince'nin, maddeye 
bir bent ilâvesi hakkındaki takriri tekrar okun
du.) 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Memurin kanununun maddei mahsusası mu
cibince, diyelim. (Kabul edilsin ondan sonra 
sesleri.) 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir reddedilmiştir. 

(Refik İnce'nin diğer takriri tekrar okundu.) 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi olduğu gibi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Açık noterliğin ilânı ve noter tayini 
MADDE 8. — Noterliğin açılması veya ye

niden tesisi halinde keyfiyet Adliye Vekilli
ğince merkezde Resmî Gazete ve ayrıca noter
liği açık olan yerde çıkan herhangi bir gazete 
ile bir ay müddetle ilân olunur. Gazete çıkma
yan yerlerde bu ilân Cumhuriyet Müdde.umu-
miliğince münasip bir şekilde yapılır. Bu müd
detin hitamında talipler arasında 7 nci mad
dede yazılı şartları haiz olanlardan biri Adli
ye Vekilliğince tayin olunur. 

Yeniden veya naklen bir mahalle tâyin kı
lınan noterler tâyinlerinin tebliğinden itiba

ren en çok bir ay içinde vazifeleri başına git
meğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında hak
lı bir sebep olmaksızın gitmeyen noterler isti
fa etmiş sayılırlar. 

Naklen tâyin olunanlar yerlerine vekil se
çilinceye kadar vazifelerine devam ederler. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İmtihanla noter ve noter muavini olmak 
MADDE 9. — 7 nci maddenin 10 ncu ben

dinde yazılı şartları haiz olanlardan talip çık
madığı veya 19 ncu madde mucibince teme lâ-
yik bir noter bulunmadığı takdirde mezkûr 
maddenin diğer bentlerinde yazılı vasıfları ha
iz olanlar arasında, yapılacak imtihan, netice
sinde muvaffak olanlardan en ziyade ehliyet 
göstermiş olan Adliye Vekilliğince tâyin olu
nur. 

Münhal bulunan veya yeniden açılacak olan 
noterliğe 1 nci fıkrada yazılı şartları haiz talip 
çıkmadığı takdirde Memurin kanununda yazılı 
şartlan haiz kimseler arasında açılacak imti
han neticesinde muvaffak olanlar noter mua
vini olarak tâyin olunurlar. Adliye müessesele
rinde veya noterlik dairelerinde en aşağı iki 
sene çalışmış olmak tercih sebebi teşkil eder. 

Muavinlik imtihanı Adliye Vekilliğince tes-
bit olunacak esaslara göre Ankara'da ya.pılır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri dairesin
de noter veya noter muavini tâyin olunamayan 
yerlerde bu vazife o yerin bağlı bulunduğu Ad
liye encümeninin inhası üzerine Adliye 
Vekilliğince tensip edilen kâtip sınıfına 
mensup mahallî adliye memurlarından birine 
muvakkaten gördürülür. Bu gibilere muvakkat 
salahiyetli noter muavini denilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Maalesef hususi 

tetkikatımda nazarı dikkatimden kaçmış fakat 
şu dakikada gözüme çarpmış olması itibariyle 
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halledilmesi lüzumlu bir mesele hakkmda istif
sar etmek için söz almış bulunuyorum: 

7 nci maddenin 10 ncu bendinde yazılı şart
ları haiz en aşağı beş sene müddeiumumi, hâ
kimlik yapmış zevattan talip çıkmadığı veya 19 
ncu madde mucibince terfie lâyik bir noter bu
lamadığı takdirde, notşr muavini tayin etmek 
için, noter muavinlerinin gideceği yere noter mi 
göndereceğiz? Veyahut terfie lâyik bir adam mı 
göndereceğiz? Yani öyle bir yer mevzuubahis 
olacak ki oraya gönderilecek noterin terfie lâyik 
olmasî şart olacak. Bir münhal var, noterliği 
ilân ediyoruz, gelmiyor, kimse. Terfie lâ
yik olanları arıyoruz, bulunmazsa? Terfie lâ
yik adam keyfiyetinin nasıl telâkki edildiğini 
öğrenmek istiyorum. Bu, çapraşık geldi bana. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — ikinci fık
ranın başında «Münhal bulunan veya yeni
den açılacak olan noterliğe birinci fıkrada yazılı 
şartları haiz talip çıkmadığı takdirde...» ibaresi 
vardır. Burada «Birinci fıkrada yazılı şartları 
haiz talip çıkmadığı» deyince şu anlaşılır: Bi
rinci fıkrada bazı şartlar varmış da.... o şartları 
haiz talip çıkmamış; bu vaziyette ne yapacağız 
diye bir hüküm verilecek. Fakat vaziyet öyle 
değil: Birinci fıkra, 7 nci maddenin 10 ncu ben
dinde yazılı şartları haiz olanlardan talip çık
madığı takdirde takip edilecek hattı hareketi 
gösteriyor. Üçüncü fıkrada «Birinci ve ikinci 
fıkra hükümleri dairesinde...» denilmektedir. 
Bunda isabet vardır. Hakikaten birinci fıkrada 
mevzuubahis olan şey, şart değil, o şartlar ta
hakkuk etmediği takdirde onun yerine kaim ola
bilecek bir takım tesviye suretleridir. Şu halde 
birinci fıkradaki vaziyet lâyikile ifade edilmiş 
olmak için ya «Birinci fıkrada yazılı kayitlere 
göre talip çıkmadığı takdirde» denilmesi, yahut 
3 ncü fıkrada isabetli olarak kullanılan tabiri 
buraya da alarak «birinci fıkra hükümleri daire
sinde talip çıkmadığı takdirde» denilmelidir. 
Bu ifade tarzı ihtiyar edilmelidir. Bu suretle 
birinci fıkradaki vaziyet tamamiyle tasvir ve eda 
edilmiş olur. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) —; Muhterem Refik İnce arkadaşım bu 
maddede, 7 nci maddenin 10 ncu bendinde yazılı 
şartları haiz olanlardan talip çıkmadığı takdir
de... 

REFİK İNCE (Manisa) — Onda beraberiz. 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN ( De

vamla ) — Evet, beraberiz, yalnız bir farkla o 
da beş sene hâkimlik veya müddeiumumilik ve
ya profesörlük etmiş talip çıkmazsa birinci 
fıkraya göre açılacak imtihana gireceklerin de 
âli mektep mezunu olmaları şarttır. 

Bir noterliğin inhilâl veya tesisinde tayin
den önceki muameleler şöyle cereyan edecektir: 
Diğer bir maddemizde yazılı olduğu veçhile 
münhal noterlikler ilân edilir ve ilân şu 

suretle yapürr. «filân yerde açılan noterliğe ye
dinci maddenin onuncu bendinde yazılı şart
ları haiz olanlar varsa tercihan, olmadığı takdirde 
Hukuk mezunu olanlar imtihanla, bu vasfı haiz 
talip te çıkmadığı takdirde yine imtihanla, 
fakat Memurin kanunundaki şartları haiz olan
lardan biri ve noter muavini olarak tayin edi
lecektir» denilir ve taliplerin vesikaları tetkik 
edilir. Eğer onuncu bentteki şartı haiz talip 
varsa bu kanuni bir tercih sebebidir. Yoksa 
diğer hususları sırasiyle tetkik eder ye tayini 
o hükümlere göre yapar. Bilmem bu izahatım 
kendilerini tatmin etti mi? 

REFİK İNCE (Manisa) — Makamı Riyaset 
buradan arzetmeme müsaade eder mi? 

REİS — Buyurun. 
REFİK İNCE (Devamla) — Şimdi on do

kuzuncu madde mucibince terfia lâyik olanları 
zaten Vekâlet kendilerinin muvafakatiyle tayin 
ediyor. Binaenaleyh, bir noterlik inhilâl ettimi 
mevcut sicile Vekâlet bakacak, terfie lâyik 
noter varsa; ben seni takdir ve terfie lâyik 
gördüm, falan yeri istermisin, diyecek. O da 
muvafakat ederse gidecek. Şimdi bu maddeyi 
okuyalım, «... 19 ncu madde mucibince terfie 
lâyik bir noter bulunmadığı takdirde....» diyor. 
Bir münhal var, evvelâ noter evsafını haiz kim
se yok. İkincisi münhal noterliğe talip olmadığı 
takdirde o yere imtihanla noter muavini tayin-
olunacak. 

Tensip ederseniz bu ikinci fıkrayı çıkara
lım. Yazılı şartları haiz olmıyan deyince; bu
nun içerisinde terfie lâyik olan veya olmıyan-
lar meselesi çıkar. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Muamele izah ettikleri şekilde 
cereyan etmiyecektir. Bu fıkra daha ziyade no
terlerin lehindedir. Beş sene hâkimlik etmiş 
bir noter bu yere talip olmıyabilir. Yeni açı
lan noterliğin varidat! yüksek olur ve daha az 
varidattı bir yerde çalışan noter buraya talip 
olursa vekâlet bunu tetkik eder ve isterse onu 
tayin eder; fakat terciha mecbur değildir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Birinci fıkraya 
göre mi? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim; birinci fıkra doğru
dan doğruya tayine matuftur. Halen noter de
ğilse noter olmak için icabeden vasıflar hak
kındadır. ikinci fıkra ise halen noterdir, vari
datı çok olduğu için diğer bir yerin noterliğini 
istiyor, Vekâlet bu maddeye göre bunu tetkik 
eder. Arkadaşımızın buyurduğu gibi fıkranın 
bu hükmü tayyedilirse böyle bir talep vuku
unda bu gibi noteri haklarından mahrum et
miş oluruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Beş seneyi dol
durmuşsun, ben seni terfi ettiriyorum diyebilir 
mi vekâlet? 
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ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Denemez; çünkü 19 ncu madde mu
cibince diyoruz. 19 ncu madde hem vekilin 
onu lâyık görmesini, hem de alâkalının muvafa
katini şart koyuyor. Bu madde on dokuzuncu 
madde ile mukayyettir. Bu itibarla aramızda 
fark görmüyorum. Bu izahatı kâfi görürlerse 
tadile de lüzum kalmaz. 

Muhterem arkadaşım Nevzad Bey bir tabire 
iliştiler; dediler ki; « Birinci fıkrada yedinci 
maddenin onuncu bendinde yazılı şartları haiz 
olanlardan talip çıkmadığı veya 19 ncu madde 
mucibince terfie lâyık bir noter bulunmadığı 
takdirde mezkûr maddenin diğer bentlerinde 
yazılı vasıfları haiz olanlar arasında yapıla
cak imtihan neticesinde...» ibaresi kullanılmıştır, 
üçüncü fıkradaki ibarenin bununla telif edilmesi 
lâzımgelir yahut... 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Müsaade buyu
rursanız izah edeyim. Üçüncü fıkradaki ifade 
tarzı gayet muvafıktır: «Birinci ve ikinci fıkra 
hükümleri dairesinde noter veya noter muavini 
tayin olunamıyan yerlerde bu vazife o yerin....» 
deniliyor. Bu ifade ikinci fıkrayı da şümulü da
iresine alıyor. Bendenizin iliştiğim nokta; ikin
ci fıkradır. İkinci fıkrada: «Münhal bulunan 
veya yeniden açılacak olan noterliğe birinci fık
rada yazılı şartları haiz talip çıkmadığı tak
dirde Memurin Kanunda yazılı şartları haiz kim
seler arasında açılacak imtihan neticesinde 
muvaffak olanlar noter muavini olarak tayin 
olunurlar» deniyor. Halbuki birinci fıkrada 
«Şartlar» mevzuubahis değildir. «Şartları haiz 
talip çıkmamak» mevzuubahistir; Bu ikinci 
fıkradaki kaydı ona göre yazmak lâzımdır. Yani 
ya üçüncü fıkrada olduğu gibi «Birinci fıkra 
hükümleri dairesinde talip çıkmadığı takdirde» 
Yahut tekerrür olmasın gibi bir maksat iltizam 
edilirse « birinci maddede yazılı kayıtlara göre 
talip çıkmadığı takdirde » denilmelidir. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Nevzad 
Bey arkadaşımız üçüncü fıkradaki ibareyi mu
vafık buluyor ve bu itibarla ikinci ibarenin de 
ayni şekilde yazılmasını teklif ediyorlar. Fakat 
iki fıkranın mefhumları arasında fark vardır; 
arzedeyim : 

İkinci fıkrada metinde yapılı olduğu veçhile 
bir şart mevzuubahistir. O şart da şudur: «7 nci 
maddenin 10 ncu bendinde yazılı olan 5 sene 
hâkimlik, profesörlük veya müddeiumumilik 
etmiş olmak » halbuki üçüncü fıkradaki mef
hum birinci ve ikinci fıkradaki hallerin tahak
kuk etmemesi halinde yapılacak muameleye ta
allûk eder. Sonuncu fıkraya göre, ne hukuk me
zunu talip var, ne de beş sene hâkimlik etmiş 
başka bir talip vardır. Hattâ Memurin kanu
nundaki şartı haiz kimselerden de imtihana 
istekli çıkmamıştır. Eğer tasvip buyurulursa 
ibarelerin aynen muhafazası faydalı olur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Noterin yemini 
Madde 15. — Noter veya noter muavini ta

yin olunanlarla muvakkat salahiyetli noter mu
avinleri işe başlamazdan önce bağlı bulundukla
rı asliye hukuk mahkemesinde kendilerine veri
len bu vazifeyi doğru ve bitarafane yapacakları
na dair vicdan ve namusları üzerine yemin eder
ler. Tutulacak üç nüsha zabıt varakasından bir 
nüshası Adliye vekilliğine v gönderilir. Diğer 
nüshası bağlı bulunduğu asliye hukuk mahke
mesi nezdinde ve bir nüshası da noterlikte sak
lanır. 

20 nci madde mucibince tayin olunan vekil
ler de birinci fıkra hükmü dairesinde yemin 
ederler. 

Yabancı memleketlerde noter vazifesini gö
ren konsolos ve memurları yeminden müstesna 
dırlar. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, bu 
maddenin son fıkrasında şöyle bir hükümle kar
şılaşıyoruz. « Yabancı memleketlerde noter va
zifesini gören konsolos ve memurları yeminden 
müstesnadırlar ». Böyle bir hüküm karşısında 
zihnimizde şöyle bir sual belirebilir « niçin böy
le bir istisna kabul ediliyor? Bütün vatandaş
lara şamil hukuki bir kaide burada niçin ihlâl 
olunuyor? » Bunun mucip sebeplerini Hükü
metin lâyihasında görüyoruz. Hükümetin mu

cip sebepler lâyihasında yemine taallûk eden 
ibarenin (B) fıkrasında şöyle deniliyor : 

« Konsolosların yeminleri: Hariciye Vekâleti 
teşkilâtı itibariyle konsoloslar, bulundukları 
memleketlerden başka yerlerde bulunan sefa
retlere bağlıdır. Bunların sefaret merkezine 
kadar gidip yemm etmeleri müşkül bulunmak
tadır. Bu mahzuru bertaraf etmek için Hari
ciye Vekâletinin teklifi üzerine konsoloslar ye
minden muaf tutulmuş ve buna ait fıkra kanun
dan çıkarılmıştır ». 

Demek ki haddi zatında Adliye Vekâleti lâ
yihasında konsoloslar için yemin varmış, Ha
riciye Vekâletinin mütalâası üzerine yeminden 
muaf tutulmuşlar. Bir defa, yeminden muaf tu
tulmanın kuvvetli mucib sebeplere istinat etme
si lâzımdır. Bütün vatandaşlara şamil olan 
bir kaideden muaf tutulmak için ortada bir za
ruret olması lâzımdır. Bendeniz bu mütalâayı 
kuvvetli bulmuyorum. Yani yeminden sarfına
zar ettirecek kadar sarih ve katî değildir. 

Sarih değildir çünkü; konsoloslar bağlı bu
lundukları sefarethanenin başında bulunan se
firlerin yanına gitmek fırsatını bulabilirler. 
Nasıl olsa gideceklerdir, vazife iyicabı, görüş
me icabı. Böyle bir fırsat zuhur etmese bile 
sırf oraya yemin etmek üzere gitmeleri de bir 
külfet teşkil etmez. Bilâkis bir hak ve vecibeyi 
yerine getirmiş olurlar. Kaldı ki daha ameli bir 
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yol da vardır. Noterlik vazifesi alan konsolos
lar, tayin edildikleri zaman Hariciye Vekâletin
de yemine tabi tutulurlar. Sonra gider vazife
lerini yapabilirler. Bu mütalâalar dolayısiyle, 
Adliye Encümenince bu mucip sebeplerin kabu
lünde neye istinat edildiğini lâyikiyle anlıyama-
dığım için izahat rica ediyorum. 

REFÎK ÎNOE (Manisa) — Müsaade buyu
rursanız buradan kısaca sorayım. 

Konsolosların noterlik te vazifeleri meya-
nmdadır, tabii tetkik buyurulmuştur, yani no
terlik vazifesini o kanuna göre ayni zamanda ifa 
ediyorlar mı? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Evvelemirde şu ciheti-tebarüz ettir
mek lâzımdır. Adliye Vekâleti yemin için bir 
teklif yapmış da, bunu Hariciye Vekâletinin 
talebi üzerine değiştirmiş değildir. Yemin mec
buriyeti hakkında, bugün meri kanunda bir 
hüküm vardır. Bu hükme göre konsoloslar, no
terin tabi olduğu yemine tabidirler. Müzakere 
mevzuu olan maddeler mecburiyeti refediyor. 
Sebebi; esbabı mucibe mazbatasında kısaca izah 
edildiği gibi daha ziyade pratik mülâhazalardan 
neşet etmiştir. Fakat hv. mülâhazalar hiç bir veç
hile herhangi mühim bir esası bertaraf edecek 
bir mahiyette değildir. Pratik mülâhazalar haki
katen üzerinde durulacak ehemmiyettedir. Me
selâ Bombayda konsolos var. Yemin etmesi için 
Londraya mı çağıralım? Londraya kadar gitme
si çok külfetli olur. Bu gibi misaller pek çok
tur. Bilhassa imparatorluk memleketlerindeki 
konsoloslar arasında bu müşkülât barizdir. Son
ra bu yemini konsolos niçin yapacak? Gördüğü 
vazife feridir, esas vazifesi değildir. Esas va
zifesinden olsaydı bu külfete katlansın derdik. 
Bu itibarla kaldırmak muvafık olur. Bu izahat
tan sonra belki arkadaşım da buna iltihak eder
ler. Zaten bu yemin daha ziyade manevi ve vic
dani bir mahiyettedir. Eskiden, dinî şeklinde ye
min çok ehemmiyetli addedilirdi ve ona müteallik, 
hem dinî kitaplarda - islâm olsun, hiristiyan ol
sun - hem de dünyevi mevzuatta ağır hükümler 
vardı. Şimdi yemin bu mahiyetini kaybetmiştir. 
Daha ziyade sembolik bir ifadesi vardır. Bu iti
barla da kaldırılmasında bir mahzur yoktur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Teminatın miktarı 
Madde 16. — Noter ve noter muavinleri işe 

başladıktan iki ay ve muvakkat salahiyetli no
ter muavinleri altı ay içinde noter dairesinin bir 
yıllık gayrisâfi gelirinin yüzde onu nisbetinde 
para olarak teminat verirler ve her sene gelirin 
artması halinde teminat da ayni nisbet ve müd
det dahilinde arttırılır. Azalması halinde temi
natın iade edilebilmesi için azalmanın üç sene 
müddetle devam etmiş olması şarttır. 
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îlk olarak açılacak olan noterliklerin temi
nat miktarı civar kazalarm varidatına göre Ad
liye Vekilliğince takdir olunur. 

Teminat parası ilk önce noterlerin vazifeleri 
dolayısile sebebiyet verebileesklori zararların 
tazmininden sonra bu yüzden mahkûm olabile
cekleri para cezasına karşılık teşkil eder. Bu pa
ralar ahara temlik ve, terhin edilemez. Konula
cak hacizler 17 nci madde mucibince görülecek 
hesap sonunda tahakkuk edecek zimmet ve ilişi
ği karşılayacak miktardan fazlası hakkmda mu
teberdir. 

Bu maddede yazılı müddetler içinde teminat 
paralarını yatırmayan veya noksanını ikmal et
meyen noter, noter muavini ve muvakkat sala
hiyetli noter muavinlerinin vazifelerine Cumhu
riyet Müddeiumumiliklerinin işarı üzerine Adli
ye Vekilliğince nihayet verilir. 

Yabancı memleketlerde noterlik vazifesini 
gören konsolos ve memurları teminat mükellefi
yetine tabi değildir. 

REFİK ÎNOE (Manisa) — Efendim; bu te
minatın sebebi, şu veya bu noterin yaptığı işten 
dolayı bir vatandaşın hakkını iptal etmesi üze
rine âtiyen bir tazminata mahkûm olursa kendi 
kesesinden karşılamış olsun diye. İkincisi de, 
bu hereketi cezayı mucip olursa tahsile imkân 
hâsıl olsun. Bu, gayet güzel. Fakat bu mesuliyet 
ve mecburiyetin muvakkat salahiyetli noter 
muavinlerine tahmilinde hem zorluk vardır, hem 
de biraz adaletsizlik. Ne yapıyoruz, bir yerde 
noterlik açıldı, ilân ediyoruz noter yok. îlân 
ediyoruz, imtihan edeceğiz, noter muavini ya
pacağız, kimse yok. Halbuki o kazada 3 - 5 de 
olsa vatandaşların noterden geçmesi lâzrmgelen 
işini yapabilmek için ne yapıyoruz, Adliyeye 
mensup bir kimseye, gel diyor, bu vazifeyi tev
di ediyoruz, gel buraya kâtip efendi, sen 
bu işi gör diyoruz. Arkasından 6 ay sonra, bu
ranın noterliğinin hasılatı senede gayrı safi 
600 liradır, 60 liralık teminat ver bakalım 
diyoruz. 1000 liradır, 100 liralık teminat; 2000 
liradır, 200 liralık teminat verecek. Şimdi bir an 
için küçük Adliye memurlarının, yani ketebe 
kısmının, içinde yaşadıkları hayat şartlarına 
göre, hergün aldıkları paranın kifayet etme
yen şeraiti içinde belki borç hayatı yaşayan bir 
adama; 60, 80, 100 lirayı kim verir ve bu pa
rayı nerede bulur? Yani bunu biz içinde çok 
bulunduğumuz hayatın tecrübelerinden edine
rek arzedebiliriz, bir memuru külfete soktuğu
muz gün imkânsızlık dolayısiyle bu iş atâlete 
duçar olur. Nerede kaldı ki, bu adama vazife 
tahmil edilmiyor, yani bu onun esas vazifesi 
değildir. Üzerindeki sıfat; muvakkat salahi
yetli noterdir. Muvakkat bir işi tevdi ettiği
miz adama, aynı zamanda bir de bize teminat 
ver diyoruz. Bence konsoloslar için konulan 
istisnai vaziyeti bu muvakkat memurlar hakkın
da da kabul etmek yerinde olur. Konsoloslar 



î : 23 7-1-1942 C : 1 
için neden tazminat istemiyoruz. Çünkü konso
losların memur olmaktan mütevellit bir vazi
feyi asliyesi vardır. Binaenaleyh ben de, kon
soloslar gibi tali bir vazife gördüklerinden do
layı bu muvakkat salahiyetli memuriyetlerin 
bu teminattan muaf tutulmasına ihtiyaç oldu
ğu kanaatindeyim 6 aylık bir iş yapacak. Ar
kasından birisi talip olacak, teminat geri veri
lecek. Parası olacak, olmıyacak, gelecek gi
decek. Onun için konsoloslara yapmış olduğu
muz istisnaiyetin bu muvakkat salahiyetli no
ter muavinlerine de verilmesinde pratik nok
tadan fayda vardır. 16 ncı maddedeki bu fık
rayı kaldıralım. O vakit noter ve noter muavin
leri tabiri kalır. «İşe başladıktan iki ay içinde» 
öteki «Altı ay ve noter muavinleri» kaydı kal
dırılmış olur. Yani bu maddedeki esbabı mu
cibe konsoloslar hakkında gayet yerindedir. 

• Çünkü vazifei asliyeleri konsolosluktur. Bunla
rın da vazifei asliyeleri zabıt kâtipliğidir. Na
sıl konsoloslardan teminat istenmiyorsa bunlar
dan da istenmemesi lâzımdır. Bu kaydın kalk-
masnı teklif ediyorum. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Refik İnce Beyin muvak
kat salahiyetli noterlerle diğer noterler arasın
da bu hususta bir tefrik yapmak hakkındaki mü
talâaları çok yerindedir. Buna iştirak etmeme
ye de imkân yoktur. Nitekim encümen de bu mü
lâhazadan mülhem olarak muvakkat salahiyetli 
noterlerle diğer noterler arasında teminat bakı
mından mühim bir fark yapmıştır. O fark şudur; 
noter ve noter muavinleri iki ay içinde bu para
yı yatıracaklardır, muvakkat noterler ise bu pa
rayı altı ay içinde yatıracaklardır. Şurasını da 
gözden kaçırmamak lâzımdır ki bu teminat para
sı noterin safi varidatile mütenasip olan bir pa
radır, % 10 dur. Demek ki noter aşağı yukarı 
bir senelik safi gelirinin - muvakkat salahiyetli 
noter - de kezalik gelirinin bir aylığını takriben 
teminat olarak yatıracaktır. Altı aylık bir müd
det verildikten sonra kendisine diyoruz ki, sen 
her ay gelirinden altıda birini ayırarak bu para-
yi yatır. Bu suretle herhangi bir sıkıntıyı berta-
rak edecek bir hüküm koyduğumuzu zannediyo
ruz. Muvakkat salahiyetli noter para aramak mec
buriyetinde kalmıyacaktır. Kazandığı nisbette ve 
kazandığı kadar bir pay ayıracaktır. Esasen 
kendisi erbabı maaştan olması itibariyle bu 
munzam bir gelirdir. Kaldı ki bu vazife zahiren 
bir külfet olarak görülüyorsa da hakikati halde 
ayrıca bir kazanç ve menfaat membaı olmak ba
kımından arzu edilen bir iştir. Muvakkat salahi
yetli noter metne göre kazandığı paradan her ay 
altıda birini ayırıp altı ayda bu teminatı tekem
mül ettirmiş olacaktır. Ayrıca hariçten para ara-
mıyacaktır. Bilmem bu izahat endişelerini ber
taraf etmiş olur mu? 

Konsoloslar hakkındaki tefriki.zaten yerinde 
buluyorlar, O itibarla Encümenle aralarında 

bir ihtilâf kalmamış oluyor. Sonra konsoloslar 
bu işi feri olarak yapıyor. Halbuki muvakkat sa
lahiyetli kaza başkâtibinin devamlı bir vazifesi
dir. Munzam olmakla beraber feri bir vazife de
ğildir. Bu da alâkalılar için bir teminattır. Mad
denin bu şekilde muhafazası faideli olur kanaa
tindeyiz. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen 16 ncı maddede
ki «Muvakkat salahiyetli noter muavinleri» iba
resinin çıkarılmasını teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Naza
rı dikkate alanlar. . . Almıyanlar. . . Takrir na
zarı dikkate alınmadı. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Terfi 
Madde 19. — 7 nci maddenin 7 nci bendinde 

yazılı vasıfları haiz bulunan noterler, sicil 
ve kıdemleri müsait olduğu ve açık yer de bu
lunduğu takdirde 8 nci maddede yazılı ilâna 
lüzum görülmeksizin geliri daha yüksek olan 
bir noterliğe muvafakatlarıyla tayin olunabilir
ler. 

REİS — Mütalâa var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Çok takdire lâ

yık bir fıkradır ve noterler için güzel bir emni
yet ve refah kapısı açıyor. Fakat, deminki mü
zakerede de bahsettiğim veçhile o madde ile 
bunun tenakuzu meydana çıkıyor. Bu madde 
diyor ki, bir noterlik açıldığı zaman, açılan 
noterliğin hâsılatı, eğer terfi etmesi lâzımgelen 
noterin hâsılatından fazla ise, kendisine haber 
veriyor. Meselâ falan yer açıktır, bizim Öde
miş noterliğinin açıldığını farzedelim, bura
nın hâsılatı safi 200 lira tutuyor. Şimdi 200 
liradan aşağı kazancı olan ve takdiri mucip bu
lunan ve terfileri nazara almanlar içerisinden 
on tane zat bulunmaktadır. Bunlardan bir ta
nesini Adliye Vekili terfie lâyık görüyor, ken
disine diyor ki; Ödemişin noterliğine talip 
olur musun? Hâsılatı 200 liradır. O, hayır 
diyor. Bu sefer ikincisine soruyor veyahut hep
sine birden soruyor. Muvafakat ederlerse, ne 
âlâ; etmezlerse bu sefer bu münhal noterliğe 
herkesi çağırıyor, Ödemiş noterliği açıktır, ta
lip olan varsa gelsin diyor. Fevkalâde güzel bir 
şey ve cidden takdire lâyık bir mevzu. Yalnız 
demin geçen maddede noter muavinliği mev-
zuubahis olduğu zaman oranın hâsılatı ile mu
kayese ettim, ufak bir tezat göze çarpıyor. 
Şimdi soruyorum, maddenin lehindeyim, bil
hassa memnuniyetimi ifade için buraya çıktım, 
Ödemişi misal olarak aldık. İnhilâl etti. Bu 
takdirde doğrudan doğruya müddeiumumilik-
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ler vasrtasile terfie lâyık görülen noterlere teb
ligat yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Binaena
leyh, bu ilânlar, muvafakat etmedikleri anla
şıldıktan sonra mı yapılır? Keyfiyetinin tasri
hini istiyorum. Bence bir münhal vukubulduğu 
takdirde ve münhal vukubulan yerin hasılatı
na göre, oraya, ondan daha aşağı hasılatı olan 
bir yerden noter getirmek lâzımgelir. Eğer işi 
büyük tutarsak, İstanbulda ayda beş yüz lira, 
bin lira varidatlı münhal noterlik var. Bura
ya talip olmamasına imkân yok. Binaenaleyh 
böyle bir noterlik açıldığı zaman Türkiyede 
mevcut 200 - 300 noter içinde terfie lâyık görü
len ve terfileri lâzımgelen bütün noterlere teb
liğ edildikten ve onlar kabul etmedikten sonra 
mı ilân yapılır? Bunun burada teşrihini rica 
ediyorum. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Bu madde yeni bir hükümdür ve 
tedvin edilirken düşündük ki, ihtiyarı bıraka
lım. Vekâlet takdirinde muhtar olsun. İster
se doğrudan doğruya teklif yapsm, isterse ve 
çok cazip bir noterlikse ilân ederek müracaat 
edenler arasından, varidatı daha az olanları da
ha yüksek varidatlı noterliğe tayin etmeği ve
kâletin takdirine bırakmağı muvafık bulduk ve 
nitekim «tayin olunabilirler» kaydını da onun 
için koyduk. Vekâlet dilerse doğrudan doğru
ya teklif yapacak, dilerse ilân ederek müracaat 
edenler arasından seçecek. Buyurduğunuz şe
kilde bir derece mecburiyeti yoktur. Yani ev
velâ teklif, sonra ilân gibi bir şey yoktur. Bil
hassa bunu nazarı âlilerine arzediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben kendi hesa
bıma bu izahattan sonra deminki memnuniye
timin bir kısmının sükuta uğradığını beyan et
mek vaziyetine düştüm. Neden noterler ordu
su içinde senelerce bekleyip bir istikbal arka
sından koşan noter mensupları varken ilânla 
noter aranıyor? Bana öyle geliyor ki, bir mün
hal olunca evvelâ noterler arasından alınır, on
dan sonra aledderecat gidilerek artarsa başka 
yerlerden aranır. İfadem iyi anlaşılmamış doğ
rusu. Verdiğiniz izahata göre benim yapaca
ğım iş, bu maddeyi değiştirmek değildir. Bil
hassa Adliye Vekâleti makamının vasfı aslisi 
olan adalet icabma uygun olarak, bu noterlik 
mesleği mensuplarının terfihi için dahi evvelâ 
kendi aralarından olması, bulunmadığı takdir
de ilân suretiyle hariçten bulunması lâzımdır. 
Bunu rica ediyorum. Tab:i takdirlerini kulla
nırlar. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Efendim, Refik İnce arkadaşımı
zı tatmin etmek için şunu da arzedeyim ki bu 
son 10 sene zarfında inhilâl eden 5 noterlikten 
3 nü, noterleri terfi ettirmek suretiyle kapat
tık ve Vekâletin takibettiği gaye de budur. 
Mesleğin içinde terfi etsinler. Fakat vekâleti 
de böyle bir dereceye tabi tutarak mecbur va

ziyete koymağı da muvafık bulmadık. Gene 
Refik İnce arkadaşın dedikleri gibi noterlerin 
terfii esastır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vazifeden ayrılacak noterlere vekâlet 
MADDE 20. — Meslekten çıkarma, istifa, 

ölüm vesair sebeplerle açılan noterliklere ye
nisi tayin olununcaya kadar bu vazife safi geli
rin dörtte birinden yarısına kadar verilmek 
üzere noterliğin bağlı bulunduğu Adliye en
cümeni tarafından noterlik başkâtibine veya 
mahallî adliye memurlarından ehliyetli birine 
gördürülür. 

Tevkif, işten el çektirme gibi sebeplerden 
dolayı noterlerin muvakkaten işlerinden ayrıl
maları halinde vazifeleri safi gelirin üçte biri 
verilmek suretiyle Adliye encümeni ta
rafından seçilecek ehliyetli bir adliye 
memuruna gördürülür. Geri kalan mik
tarın üçte biri notere verilip ikisi zimmeti 
tahakkuk ederse mahsup ve vazifeye iadeye 
mâni olacak bir ceza ile mahkûmiyet halinde 
Noter Yardım Sandığına tevdi edilmek üzere 
muhakeme neticesine kadar mevkuf tutulur. 
57 nci maddenin 2 nci fıkrası mucibince vazife
den ayrılma halinde safi gelirin üçte biri vekile, 
geri kalanı da notere verilir. 

Hastalık, mezuniyet vesair mazeretleri sebe
biyle işlerinden ayrılan noterler, mesuliyeti ken
dilerine ait olmak üzere memurlarından birini 
tevki ledebilirler. Tevkil edilecek kimse bulu
namazsa noterliğin bağlı bulunduğu hukuk hâ
kimi tarafından safi gelirin üçte biri verilmek 
üzere mahallî adliye memurlarından ehliyetli 
bir vekil seçilir. Şu kadar ki bu suretle vazi
feden ayrılma müddeti iki ayı geçecek olursa 
noter başkâtibi veya vekil keyfiyeti Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine bildirir. Bu takdirde birin
ci fıkra hükmü tatbik olunur. 

Muvakkat salahiyetli noter muavinlerinin 
herhangi bir sebeple vazifelerinden ayrılma
ları halinde mensup oldukları hukuk hâkimi 
tarafından yerlerine bir vekil seçilir. Seçilecek 
vekil hasılatının tamamını alır. Ancak bu su
retle ayrılma iki aydan fazla devam ettiği tak-
j i rde yerlerine yeniden başkası seçilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; çok 
ehemmiyetli bir maddeyi müzakere ettiğimizi ve 
burada noterlerin4 hayatına müessir olacak 
esaslı hükümler bulunduğunu tekaddümen söy
lemek mecburiyetindeyim. 

Bu madde noterlerin vazifelerinden ayrıl
maları halinde yapılacak şeyleri gösteriyor. Bu 
ayrılma iki türlü olur. Ya sureti katiyede ay
rılmadır veya muvakkat surette ayrılmadır. 
Muvakkat ayrılmada, ya ceza mahiyetinde olur, 
tevkif, işten el çektirme gibi... veya inzibat ko-
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misyonu karariyle, şu kadar müddet açıkta bı
rakma gibi. Veyahut keyfî olur. izinli olur 
veyahut vazifeyi bırakıp gider. Her ihtimale 
karşı yapılması lâzımgelen tedabiri ihtiva eden 
bu maddede bazı yazı ıslâhlariyle beraber bir de 
bu maddeye bir fikir ilâvesine ihtiyaç görmek
teyim. 

«Meslekten çıkarma, istifa, ölüm ve sair se
beplerle açılan». Bence buradaki mana sureti ka-
tiyede inhilâl eden, açılan manasınadır. O halde 
kabil değil midir ki «meslekten çıkarma, istifa, 
ölüm gibi sebeplerle katî bir surette açılan» di
yelim. Çünkü başka imkânı var mıdır? Ya öle
cek açılacak, ya meslekten çıkarılacak, veyahut 
istifa edecek. Dördüncü bir ihtimal yoktur, gös
teremezler. Artık «ve sair sebeplerle» ye lüzum 
kalmaz. Meslekten çıkarılacak, istifa edecek 
veya ölecek. Bir noterliğin inhilâli sureti katiye-
de böyle olur. Meslekten çıkarma, istifa, ölüm 
gibi sebeplerle katî surette açılan tabirine, böyle 
tevkif, işten elçektirme filân tabii dahil değil
dir. Bu bir. 

İkinci nokta şudur. Noter işten el çektiği za
man yerine bir adam gelir. Bu kanun mucibin
ce yerine çalışan adama noter hâsılatından bir 
parça veriyoruz; Şimdi diyorlar ki « 57 nci mad
denin ikinci fıkrası mucibince vazifeden ayrılma 
halinde safi gelirin üçte biri vekile, geri kala
nı da notere verilir». Halbuki bu 57 nci maddenin 
ikinci fıkrası «hakkmda henüz hacir kararı ve
rilmemiş olmakla beraber bu hususta hâkimlik
çe tahkikata başlandığı ve kuvvetli karine bu
lunduğu hallerde hâkimin işarı üzerine Adliye 
Vekilliğince noterin muvakkaten eli işten çekti-
rilebilir» diyor. 

Hâkim karariyle eli işten çektirilip yerine 
vekil tâyin olundu mu o vekile safi hâsılatın 
üçte birini veriyor. Geri kalanı da notere veri
yor. Benim istirhamım - ki çok ehemmiyetli bir 
mevzudur - Adliye Vekilinin karariyle 59 ncu 
maddenin (C) fıkrası mucibince bir seneyi geç
memek üzere muvakkaten meslekten çıkarma 
cezası var. Malûmu âliniz noterler de heyeti 
içtimaiyemiz içerisinde bir aile sahibidir. Onlar 
da herkes gibi kendi yağiyle kavrulacak irada 
sahip kimselerdir. Şu veya bu efalü harekâtın
dan dolayı muvakkaten meslekten çıkarma var
dır. Nitekim Memurin kanununda da memuriyet
ten çıkarma vardır, vekâlet emrine alınma var
dır. Vekâlet emrine alınanların maaşı şöyle ve
rilir, muvakkaten işten el çektirilenlere maaşı 
şöyle verilir. Tahtı muhakemeye alınanların 
veya bu şekilde tahtie edilenlerin maaşları şu 
şekilde verilir. Amma noterlere katî olarak iş
ten el çektirmemek halinde, cezaen bir sene veya 
daha az bir zaman için işten menetmek şeklin
de verilen bir cezanın arkasında, onun yerine 
vekâleten gelecek noter ücret alacak, iş yapacak 
ve asıl noterin her türlü vesaitinden istifade 
edecek. Şimdi soruyorum; noterin malı mülkü 

duruyor, icar onun namına, belki kazanç vergi
si de onun namına ve bütün bunlardan maada 
noter namını muhafaza ediyor, fakait ceza ola
rak muvakkaten kendi idarehanesini işletemi
yor. Bunlardan maada kendisinin vesaiti ile ça
lışan bir müesseseden para alamıyor... Zannede
rim bu ceza, bir zülüm oluyor. Tamamile işten 
menedilirse mesele yok. Fakat muvakkat bir za
man için, üç ay, on beş gün, nihayet bir sene 
açıkta bîrakılan noterlerin kendisine izafe edilen 
idarehaneleri her türlü vesaiti ile işlerken onun 
yerine çalışan bir memurun üçte bir ücret alma
sı ne kadar doğru ise, herhalde asıl noterin de 
çoluk çocuğunun açıkta kalmaması o kadar doğ
ru olur. Birinci ricam, bir redaksiyon işidir, 
hüsnü telâkki edeceklerinden eminim. Diğeri 
muvakkat sebeplerdir. Muvakkat sebepler hak
kmda yazılı fıkra için, 57 nci maddenin ikinci 
ve 59 ncu maddenin (C) fıkrası dersek, bu fık
rada, arzettiğim gibi, bir seneyi geçmemek üze
re muvakkaten meslekten çıkarılmak muvafık 
olabilir. O müddet de bir ay ilâ bir sene olabi
lir. Fakat nihayet maişet meselesidir. Ben seni 
yine bu müddetin hitamında noter yapacağım 
fakat, başka yere gideceksin demek, gayri adi
lâne olur. iki cezayi birden tahmil etmemekte 
adalet vardır. Muhterem Vekilin bu noktai na
zarımı kabul edeceklerini ümit ediyorum. 

ADLÎYE VEKİLİ HASAN MENEMENCÎ-
OĞLU ( Mardin ) — Maddenin diğer aksamını 
Mazbata Muharriri arkadaşımız izah edecekler
dir. Yalnız Refik ince arkadaşımızın 59 ncu 
maddenin bir fıkrasına göre, bir seneyi geçme
mek şartiyle işten çıkarılanlar hakkındaki maru
zatına cevap vermek için çıktım. 

Bu noterler hakkında cezaları, mümkün ol
duğu kadar derecelere riayet etmek şartiyle, tat
bik etmekteyiz. Yine son zamanlarda iki noter 
hakkmda bu cezayi verdik. Bu noterlerden biri
nin, teftiş neticesinde Hazineye ait pulları yapış
tırmadığı görüldü. 5 - 6 yüz lira kadar pul ya
pışmamış halde çekmecesinde zuhur etti. Ken
disine yalnız üç ay meslekten çıkarma cezası ver
dik. Diğeri de yine bu mahiyette bir suiistimal 
üzerinde yakalandı ve ihmalden mahkûm olmuş
ken Temyiz Mahkemesi bu hükmü nakzetti, de
di ki bu, ihmal değildir, zimmettir, daha ağır ce
za ile cezalandırılması lâzımgelir. Bu inzibatî ma
hiyetteki cezanın neticesi, noterin, dairesinden 
tamamen o müddet için alâkasının kesilmesi de
mektir. 

Teklif buyurdukları şekilde noteri hem in-
zibaî ceza olarak vazifesinden uzaklaştıralım, 
bir de kendisine hâsılattan bir kısmını verelim, 
bu takdirde tabii cezanm tesir ve ehemmiyeti 
azalır. Bu cezanın tatbiki gayet dikkatle yapıl
maktadır. Müfettiş gidiyor, tetkikat yapılıyor, 
müddeiumumi teftiş ediyor, evrak Adlîye Vekâ
letine geliyor, ikinci bir tetkike daha tabi tutu
luyor. Hâkimler tetkik ediyor ve neticede ka-
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naati kâmile hâsıl olduktan sonra, gene âzamisi 
değil, bir miktar ceza verilmekle intibahı tesir 
temin edilmek düşünülüyor. Bu bakımdan no
terlerin böyle muvakkaten cezaya uğradıkları 
zaman kendilerine para verilmesi, cezanın ehem
miyetini tenkis edecektir. Noterlerin bir âmme 
itimat müessesesi olduğu nazarı dikkate alınır
sa, kendilereinin gayet doğru hareket etmeleri 
icabeder. Böyle dürüstlükten ayrılıp ta bir ceza
ya çarpıldıkları zaman, o ceza müddetince ken
dilerine para verilmesi muvafık değildir. Benim 
maruzatım budur. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Efendim, Hasan 
Safiyüddin Bey arkadaşımızın ne kadar ince ele
yip sık dokuyan bir hukukçu olduğunu yakın
dan biliyorum. Ben temenni ediyorum ki ken
disinin bugün adalete varmış olmak için bul
duğu imkâna ve açık yürekliliğe bütün Devlet 
hayatı memuriyetimizde devam etmiş ve nime
tine mazhar olmuş olalım. 

Fakat bu kanunun 59 ncu maddesi, verilecek 
ihtar, • tevbih, bir seneyi geçmemek üzere mu
vakkaten meslekten çıkarma cezaları, Adliye 
Vekilinin resen, bir dereceye tabi olmaksızın 
kullanması salâhiyetini ihtiva etmektedir. Ken
dileri gibi mesele üzerinde teraziyi gayet iyi 
kullanan bir arkadaşım bugün üç, beş kişinin 
bunu iyi kullanması ihtimali vardır. Fakat ya-
rm benim gibi iktidarsız, haytî muvazenesi ken
dileri kadar muntazam olmayan bir arkadaşın 
o makamda bulunup herhangi bir tesir altmda, 
herhangi bir hususî duygu altında belki kendisi
ne 15 gün ceza verilemiyecek bir adama şu veya 
bundan dolayı, herhangi bir kanaatten doğma 
bir duygu ile bir sene verildiği zaman, herhalde 
tahmin ederim ki, bu adamı meslekten muvak
katen çıkarmakla çoluğuna, çocuğuna da azab 
vermiş oluruz. Bunda adalet yoktur. Nerede 
kaldı ki kendilerinin misal olarak gösterdikleri 
işten el çektirilen Devlet memuru yine bir nis-
bet dahilinde maaş almaktadır. Vekâlet emrine 
alınanlara da verilmektedir. Fakat burada no
tere işten el çektiriyorsunuz, ondan sonra ken
disini iradından muayyen bir miktarını kesiyor
sunuz. Tensib ederseniz, bunun üçte bir kısmını 
değil, yan yarıya yapalım. Meslekten alâkası 
kesilen bir adamın ekmekle alâkasını kesmek 
çok fecidir. 

Efendim; hem meslekten çıkaralım bir de 
üstüne para mı verelim dersiniz. Bu mantık 
doğru olmakla beraber 57 nci madde mucibince 
olanlara üçte bir verin. Fakat buna yarı yarıya 
venn. Bu da mı çok görülecektir. İkisini vekile 
verir birmi kendisine verir. Düşününüz bir an. 
Ödemiş noteri, ben temin ederim ki gayet na
muslu bir çocuktur, o pullar çıktı, ben bilmi
yordum; pulu almış fakat yapıştırmamış. Şim
di ödemiş noteri gibi diğer mümasil namuslu 
noterleri düşününüz. Bu iratlariyle geçinen 
bir adamı bir sene bıraktığımız zaman avukat

lık yapamaz, hâkimliğe alınamaz. Bu adamı 
bir sene mütemadiyen hapse atmak gibi bir 
şeydir. Muvakkaten işten el çektirmek muka
bilinde bu kadar ağır azaba müsait bir kanun, 
bence doğru olmasa gerektir. Kendilerinin in-
sanna müracaat ediyorum. Nisbeti üzerinde 
cezayı müessir yapalım. Üçte bir verelim, yarı 
yarıya verelim. Fakat büsbütün kesmiyelim. 
Daire onun, unvan onun, kasa onun. Kendi me
murları içeride çalışırken o dairenin kapısı 
önünde kolunu sallayıp duracak. Zannederim 
ki yüksek vicdanlarınız, bu kadar azaba müsa-
de etmez. Kaldı ki muhtelif şikâyetlerin isabe
tinden de emindirler. Ben de bunun bir iki ta
nesine şahit olmakla mütehassıs bulunuyorum. 
Bunu muvazenelendirelim. Diğer amme hizme
tinde olanlardan farklı bir şey yapmıyalım. 
Rica ederim cezası, şahsî olarak kalmaktan ha
riç olmasın. (Üçte bir verelim sesleri.) Parasız 
İÇO 1 m o CJl Tl 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Efendim, eğer şahsî bir şey olsaydı 
ben cezadan da sarfınazar edebilirdim. Fakat 
mesele şahsî değildir. Devlet işidir, amme hu
kukudur. Şimdi Vekil isterse bir sene ceza ve
rebilir. Bu tatbikatta mümkün değildir. Vekile 
gelinceye kadar dört beş merciden geçer. Tah
kik heyetinin iki aya lüzum gördüğü bir cezayı 
Vekilin bir seneye çıkarması nasıl tasavvur 
edilir. Ben hayatı memuriyetimde buna tesadüf 
etmedim, sonra kendilerini temin etmek için 
bir daha arzedeceğim. Vekilin bu muamelesi 
Yüksek Temyiz hâkimlerinden mürekkep bir 
heyetin tetkikinden de geçmektedir. Yani bu 
kanunla Yüksek Temyiz Heyetinin tetkikine 
arzolunuyor. Eğer Vekil bir hatada bulunmuşsa 
Temyiz Heyeti bir teminattır. Fakat cezanın, 
tesirini azaltacak şekilde tahfif etmeği bende
niz muvafık bulmuyorum. Herhalde ceza mües-
oir olmalıdır. Emsaline ibret teşkil etmelidir. 
Yoksa şahsî bir mesele değildir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİR AĞ (Si
vas) — Bir sual soracağım, müsaadenizle. Ad
liye memurlarından böyle muvakkaten işten el 
çektirilenler olursa bu muvakkat zamanda üc
ret veya maaş verilir mi? 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Adliye memurlarile noterler kiyas 
edilemez. Çünkü Adliye memurları, hâkimler 
olsun, kâtipler olsun onlarm muameleleri de-
recatın tetkikına tabidir. Halbu ki, noterler 
sıkı takip altında olmakla beraber sık, sık tef
tişe tabi değildirler. Diğer Adliye memurları
nın muamelelerindeki teminat noterlerde mev
cut değildir. Onun için sıkı cezalarla tahdit al
tında bulunmaları, halkm noterlerle muamele
lerin selâmeti noktayi nazarından lâzımdır, mü-
talâasmdayım. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMİRAĞ (Sivas) 
— İşten el çektirme hâdiseleri ekseriyya doğ-
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ru, bazan da hatalıdır. Bir noter işten el çekti
rilince hayati ihtiyaçlarından da mahrum edili
yor, sonra beraet ederse bir haksızlık olmaz mı? 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Beraet meseleleri de aynıdır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Efendim; diğer memurlara işten el çektirince 
bir ücret vermeği kabul ediyorsunuz. Noterler 
için kabul etmiyorsunuz? 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Efendim bu ceza inzibati mahi
yettedir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Yani hiç bir şey 
verilmesi... Bir ölçü yok mu? Ben kendimi de 
misal getirdim. Bu adamın parası yoksa bu se
falete karsı lakayt mı kalmak lâzımdır? 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Benim şahsi bir işim olsa tabii 
daha yumuşak mütalâa ederim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kendi işimiz de
ğil, hep amme isini görüşüyoruz. 

ADLİYE V. HASAN* MENEMENCİOĞLU 
(Devamla) — Fakat hadiselere bakınca biraz 
şiddetli hareket etmek mecburiyeti olduğuna 
kaniim. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, bu ücret meselesine muh
terem Adliye Vekili arkadaşım cevap verdiler. 
Bu itibarla bendeniz bu izahata ilâve edecek bir 
mütalâa görmüyorum. Yalnız bir noktayı Re
fik İnce arkadaşımızın dikkat nazarlarına çek
mek isterim: Eğer muvakkaten meslekten çıka
rılacak olan noter hasılatının bir kısmını alır ve 
daire kendi namu hesabına işlemeğe devam ederse 
bu sadece para cezası mahiyetinde tecelli eder, 
muvakkaten meslekten çıkarma cezası olmaz. 
Bu da noterlerin aleyhinde olur. Çünkü aynı 
bir cezayı istilzam eden suç hakkında para ce
zasından daha ileri bir ceza vermek icabedince 
o zaman çok şedit olan müebbeden meslekten 
çıkarma gibi bir neticeye gidilir, bundan ta-
mamile noterin meslekini kaybetmesi neticesi 
doğer. Ben bunu şahsi bir mütalâa olarak ar-
zediyorum. Yalnız daha mühim bir nokta var 
ki, bu hususta yüksek Heyetinizin nazarı dik
katini celbederim. O da şudur: Eldeki metne 
göre muvakkat meslekten çıkarma cezası noterin 
o daire ile olan bütün irtibatını kesiyor. Ar
tık bir sene sonra dahi o daireye giremiyor. 
Başka bir yere tayin ediliyor ki asıl şiddetli 
hüküm budur. Maamafih onun yeri ayrıdır, bu
rada değil. O madde gelince bu ciheti ayrıca 
mevzuubahis ederler. Bu takdirde ücret mese
lesi de ayrıca görüşülür. 

REFİK İNCE (Manisa) — Birinci fıkraya 
cevap vermediniz. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Ölüm gibi sebeplerle... 

REFİK İNCE (Manisa) — Katî. Ölüm, istifa, 
müebbeden meslekten çıkarma. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Bu katî kelimesi muvakkaten mes
lekten çıkarmağı bertaraf edecek mi, etmiye-
cek mi? Eğer etmiyecekse... 

REFİK İNCE (Manisa) — Katî meslekten 
çıkarma diyelim. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Şuhalde mefhumda bir fark hâsıl 
oluyor. Katî kelimesini koymakla sadece bir ibare 
tashihi olmuyor. Eğer o mânada ise katî kelimesi
ni koyalım. Burada muvakkat meslekten çıkar
ma cezası bu fıkranın haricinde kalıyor. Ya
ni muvakkat surette meslekten çıkarılan noter
ler hakkında bu fıkra hükmü tatbik edilmiyor. 
O mânada teklif buyurursanız istifa, ölüm gibi 
katî sebeblerle diye ilâve edilebilir. Bilmem 
izah edebildim mi? 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Maalesef, ikna 
edemediniz. 

ALİ RIZA ESEN ( Siird ) — Efendim, bu 
maddede bir noktayi bendeniz tebarüz ettirmek 
istiyorum. Bu maddede her ne sebeple olursa ol
sun noterlikten ayrılanların yerine Adliye En
cümeni karariyle birisi tâyin olunuyor. Bunda 
bazı şeyler de olabilir, fakat bendeniz buna te
mas edecek değilim. Bu; kâtip veya başkâtip te 
olabilir. Noterleri tâyin ederken bir çok şart
lar arıyoruz, bunların bu şartları haiz olduğu 
ne malûmdur muvakkat te olsa... Noter askere 
gider, bu vazife bir, bir buçuk sene devam ede
bilir. Onun için bu vazifeyi muvakkat te olsa kâ
tiplere vermeği doğru bulmuyorum. Noter tayi
ninde şerait aradığımıza göre bu vazifenin de 
hâkimlerden birine verilmesinin daha muvafık 
olacağı kanaatindeyim. Bu hususta bendeniz bir 
de takrir veriyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Affmızı rica ede
rim, hepimizin yorgunluğu bir hakka vusul ve 
adaleti temin için olduğunu bildiğimden maru
zatımın hüsnü telâkki edileceği ümidindeyim. 

Şimdi arkadaşlar, verilen izahata göre, mes
lekten çıkarma, istifa, ölüm ve sair sebeplerle 
ayrılan noterler demişlerdir. Bu manadan anla
mıştım ki bu, meslekten çıkarma demek artık 
noterlikten katiyen alâkasını kesmek, bu malûm, 
sonra istifa; o da malûm. Ölüm, gayet malûm. 
Şimdi anlıyorum ki muvakkat meslekten çıkar
ma cezasma uğrayan bir noterin vazifesi artık 
tamamen nihayet bulacak, kendilerinin verdiği 
izahata göre. Bu da inhilâl etmiş bir noterlik 
telâkki edilecek onun yerine vazife görmek üze
re mahalli adliye encümeni tarafından birisi gön-

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Evet, öyledir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Affınıza mağru-
ren Adliye Vekâletinin ve Adliye Encümeninin 
bu kadar sert olmasına ben taraftar olamıyaca-
ğım. Çok rica ediyorum. Bir ceza var ki bir se
neyi geçmemek üzere başlar ve bir gün dahi ol-
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mak ihtimali vardır. îşi teessüs etmiş bir adamı, 
sen şu işi yaptın diye mücerret o adamın ocağını 
söndürmeği ben doğru bulmuyorum. Bunu yap
masınlar. Tenzih ederim Hasan Saffiyüddin Bey 
arkadaşımı. Ben bunu meslekten sureti katiyede 
çıkarmak diye anlamıştım. Böyle değilmiş. 
Onun için de şu şekilde tefrik etmiştim. 

Biri katî, biri muvakkat, diğeri de keyfî diye 
üçe taksim etmiştim. Şimdi anlıyorum ki mes
lekten çıkarma keyfiyeti muvakkate de şamil 
miş. Bu muvakkat cezanın verilebilmesi için 
derece dahi olmaksızın, affmızı rica ediyorum, 
A, B, C fıkralarında, bugünkü kanunda biraz 
tadilât vardır, A, B, C fıkralarına göre Adliye 
Vekilinin verdiği karar katidir. Bugünkü ka
nun böyledir. Fakat iki gün memuriyetten çı
karıyorum demiştir, iki gün. Noter kendisine 
teallûk eden bu gibi meselelerde bir de bak
mış ki haksızlık var. Nasıl müracaat edecek, 
nereye? Ceza vermek hususunda Adliye Vekili 
muhayyerdir. Hattâ ben seni meslekten tamamen 
çıkardım diyebilir. Efendim, Adliye Vekili ba
na iki gün meslekten çıkarma kararı verdi. 
Ben de temyiz âzası olsam ne diyeceğim, iki 
gündür. İki gün amma, iki gün iki ayın âki-
beti artık bu adamın katiyen meslekle alâka

sını kesecek kaadar ağırdır. Çok rica ederim. 
Teklifim hem bu noktaları önler, hem de istedi
ğimiz adaleti yerine getirir. Binaenaleyh «Mes
lekten çıkarma ölüm, istifa gibi katî sebeplerle 
katî surette açılan noterlik» dersek daha doğ
ru olur. Şimdi anlıyorum ki bu manayı korken 
katî olmaz kaydini koymamıştım. Şimdi ma
nasına temas ediyorum. Heyeti Celilenizin hu
zurunda Adliye Vekili arkadaşımız, encümen 
arkadaşlarımın tensip buyurursa bu mesele üze
rinde iyice görüşelim. Bir notere ceza verelim 
derken ailesi üzerine müessir olacak ağır kül
fetlere meydan vermiyelim. Tensip ederlerse 
emirlerine tabi olayım, Encümende tetkik ede
lim. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Encümene alalım. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Teşekkür ederim. 
REİS — Orman Umum Müdürlüğü 1938 ma

lî yılı hesabı katî kanununa (270) zat rey 
vermiştir. Nisap mevcuttur. Muamele tamam
dır. Kanun (270) reyle kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

Orman Umum Müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katî kanununun ikinci defa reye vazı neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 270 

Kabul edenler : 270 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 155 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Muammer Eriş 
Rifat 4raz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esat Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
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Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
"Rahmi Selçuk 
Yalıya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabrı Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
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Benizli 

Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Na İriye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gaziavteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurralıman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
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Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrera Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Nazmi İlker 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz-
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
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Suad Hayri Ürgüblü 
Kırklareli 

GL Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Fektaş 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşa? özey 



[Reye iştirak etmeyenler] 

İ942 Ö î İ 
Sinob 

Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Derairağ 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
i^ayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 

etmeyenler] 

Mûraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Falih Rıf ki Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Di». Müüir Soykam 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 

Selim Sırrı Tarcan 
Rize 

Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Seimen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Memed Emir (Hasta) 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Mazur) 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (Hasta) 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
. Avni Doğan (1. Â.) 

Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (M.) 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali Öngören 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Mitat Aydın 
Raif Karadeniz ; 

Salise Abanozoğlu 
Tunceli 

Haydar Rüştü öktehı 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Şamili Ilter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed FikriTuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Naf i Atuf Kansu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlü 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 



îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Galib Bahtiyar Göker 
GL Refet Bele 
Salâh Cimeoz (M.) 

İzmir 
Benal Arıman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Mazur) 
Memed Aldemir 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Etem izzet Benice 

Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
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Kırklareli 

Şevket ödül 
Kırşehir 

Dr. Hüseyin Ülkü 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel (Hasta) 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen (V.) 
Malatya 

Mahmud Nedim Zabcı 
Muttalib öker (Hasta) 
Osman Taner (Mazur) 
Vasıf Çmay 

Manisa 
GL Ali Rıza Artunkal 
(V.) 

Hikmet Bayur 
Maraş 

Mansur Bozdoğan 
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Memet Erten (Hasta) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halit Onaran 
irfan Ferit Alpaya (I. 
A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. GL Izzeddin Çalışlaı 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Hazim Tepeyran 
(Hasta) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (Mazur) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
GL A. öztekin Erdemgil 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soy er (Hasta) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 

T. B. M. M. Matbaa» 


