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1. — Ankara mebusu Ekrem Ergun'un 

vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 2 
2. — Kırklareli mebusu Dr. Fuad 

Umay'm, on beş yaşını bitirmemiş ço
cukların sinema, tiyatro, dans salonu ve 
bar gibi yerlere kabul edilmemeleri 
hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair takriri 2:3 

4. — Seçimler 3 
1. — Divanı muhasebatta açık bulu

nan âzalığa bir zatın seçilmesine. dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/536) 3,33:34 

5. — Müzakere edilen maddeler 3 
1, - • Devlet demiryolları ve limanları 

Sayıfa 
işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/907) 3 :7,34,34:37 

2. —• Kazanç vergisi kanununa muvak
kat bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/906) ' 7,34,37:40 

3Î —• İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazi 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Adliye ve Sıhhat ve içtimai muave
net encümenleri mazbataları (1/629) 7 -.10 

4. —• Maliye vekâleti Başhukuk müşar 
virliğinin ve Muhakemat umum müdürlü* 
günün vazifelerine, Devlet dâvalarının 
takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılması
na dair kanun lâyihası ve Adliye, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/801) 10 
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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Muhtelif vilâyetlerde vukua gelmiş olan yer 
sarsıntısı hakkında Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili Dr. Hulusi Alataş heyenatta bulunduk
tan sonra; 

Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve 
Muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler ya
pılmasına dair kanun lâyihasının birinci müza
keresi ikmal edildi; 

Askerî ve Mülki tekaüt kanununun 39 ncu 
maddesinin değiştirilmesine; 

Adli evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi 
vasıtasiyle tebliği hakkındaki kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun lâyihaları kabul 
olundu; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili 
Bursa 

Kefet C anıt ez 
Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 

Kâtip 
Kütahya 

Vedit Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Şeker istihlâk vergisine dair 1718 ve 

3107 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası (1/914) 
(İktisat. Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
2. — Gerze'nin Yakuplu köyünden Duacıoğul-

1 arından Osmanoğlu Mustafa Erdoğan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/541) (Adliye encümenine) 

3. — İliç'in Bbülhindi köyünden Hamdioğ-
lu Ziyaettin Altay ile Aşkale'nin Gölveren kö
yünden Memedoğlu Musa Kâzım Akıncı'nm 
Ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâ

let tezkeresi (3/542) (Adliye encümenine) 
Mazbatalar 

4. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşünsel 
ile Zonguldak mebusu Rifat Vardar'ın, Arzuhal 
encümeninin 3 . VII . 1942 tarihli Haftalık karar 
cetvelindeki 4358 sayılı kararın Umumî Heyette 
müzakeresine dair takriri ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (4/59) (Ruznameye) 

5. — Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 
1452 ve 1489 sayılı kanunlara müzeyyel kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/888) 
(Ruznameye) 

B t R l N C Î CELSE 
Açılma saati: 15 

RElS — Dr. Mazhar Germen 

KATÎPLER : Necmfcddin Sahir Sılan (Bingöl), Kemal Turan (İsparta) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

./. —• Ankara mebusu Ekrem Ergun'un vefat 
ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

RElS — Bir Başvekâlet tezkeresi vardır, 
okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 . X I I . 1942 

Ankara mebusu Ekrem Ergun'un 18 . X I I . 
1942 günü vefat etmiş olduğu Dahiliye vekilliğin
den alman 24 . X I I . 1942 tarihli ve 32228 sayılı 

tezkerede bildirilmiştir. Teessürle arzederim. 
Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 
RElS — Hâtırasını taziz için bir dakika 

ayakta sükût edeceğiz. 
(Bir dakika ayakta sükût edildi). 

2. — Kırklareli mebusu Dr. Fuad Umay'ın, 
on beş yaşını bitirmemiş çocukların sinema, ti
yatro, dans salonu ve bar gibi yerlere kabul edil
memeleri hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair takriri 
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REİS — Kırklareli mebusu Dr. Fuad Umay 'm 

on beş yaşından aşağı çocukların umumî sinema 
filimlerine gitmemeleri hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesini istiyen bir takriri var
dır, okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
On beş yaşından aşağı çocukların umumî si

nema filimlerine gitmemeleri hakkındaki kanun 
teklifim encümenlerde aldığı şekle göre Umumî 
Heyete gitmesini uygun görmediğimden geri 
verilmesine müsaade buyurmarazr rica eder, 
saygılarımı sunarım. 

Kırklareli mebusu 
Dr. Fuad Umay 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Arkadaşlar, Dahilî nizamnamemizin 68 nci 
maddesini hatırlamanızı rica ederim. Bu mad
denin son fıkrası, şu kadar ki bir lâyiha veya 
kamımı tekliflerinin diğer bir mebus yahut ait ol

duğu encümen üzerine alrısa müzakereye devam 
olunur, diye yazılıdır. Fuad Umay arkadaşımızın: 
teklifi dördüncü devrede Meclise gelmiş, intaç 
olunamamış, beşinci devreye intikal etmiş, be
şinci devrede encümenleri dolaştıktan sonra 
ruznameye girip tam müzakere olunacağı sırada 
yine geri kalmış, altıncı devreye intikal etmjiş. 
Bu d^vre zarfında da bütün encümenleri dolaş
tıktan sonra müzakere edileceği sırada teklif 
sahibi tarafından geri alınıyor. 

Benim bu kanunun memlekete çok lüzumlu, 
çok faydalı olacağına inancım vardır (Doğru, 
doğru sesleri). Binaenaleyh, bu kanunu kendi 
üzerime alıyorum. Esasen ruznamede bunu gör
dükten sonra Meclis Riyasetine hitaben, tama
men buna muvazi bir kantin teklif etmiş bulu
nuyorum. Bunun benim kanunla birleştiritejie-
sini ve bu yolda müzakere cereyan etmesini rica 
ederim. 

REİS — Bir arkadaş üzerine almıştır, tabii 
Meclis vazifesine devam edecektir. 

4. — SEÇİMLER 

i . —• Divanı muhasebatta aç%tt bulunan âzalı-
ğa bir zatın seçilmesine dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve Bütçe, Divanı muhasebat ve 
Maliye encümenlerinden mürekkep Mufrtelit en
cümen mazbatası (3/536) [1] 

REİS — Efendim, isimler okunarak reyler 
atılacaktır. Lütfen kutuları sağ tarafınıza 
alarak reylerinizi istimal buyurunuz. Kırşehir 
intihap dairesinden; b«şüy©ruz. 

Reyleri tasnif için üç zat seçeceğiz. 
Memed Teeirli (Hatay) 
Tevfik Fikret Sılay (Konya) 
Sami Erkman (Tunceli) 
(Kırşehir intihap dairesinden başlanarak 

reyler toplandı. ) 
REİS — Reylerini kullanmamış zevat var

sa lütfen reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umum müdürlüğü. 1942 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası. (1/907) [2] 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
dünya harbi karşjrsmda her-ne kadar memle
ketimiz, harp dışında kalmışsa da hayat ve 
malzeme pahalılığı gibi hâdisattan hariç ka-
lamamıştır. Bu hayat ve- malzeme pahalılığı
nın tevlit ettiği neticeler Devlet demiryolları 
işletme masraflarını da arttırmıştır. Bu mas
rafların artmasından dolayı bu kanun lâyi
hasının sevkedildiği anlaşılıyor. Şimdi aşağı 
yukarı beş ay için 24 milyon lira kadar mun
zam bir tahsisat talep edilmektedir ve Hükü
metin esbabı mucibesinde bu 24 milyon lira
nın evvelki senelerden kalmış, biriktirilmiş 
ve bankada mevcut 15 milyon lira ve diğer ha

fi] 66 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 59 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

sılat fazlası olarak tahmin edilen miktar ile 
kapatılacağı beyan ediliyor. Bu beyanat sıra
sında gelecek seneler hakkında da bir mütalâa 
yürütülmüştür. Malûmu âliniz bu pahalılık 
ihtimal ki daha uzun müddet devam edecek
tir. Bu pahalılık devam ettikçe Devlet demir
yollarının masrafı da artacaktır ve beş; ay 
için istenilen 24 milyon liralık munzam tahsi
sat, gelecek sene belki de 50 - 60 milyonu bu
lacaktır. Bunun için esaslı bir tedbir almak 
lâzımdır. Yalnız burada Hükümet esbabı mu
cibesinde; «Bu fazla gelirle, her ne kadar 
bu senenin fevkalâde ihtiyaçlarını karşılamak 
kabil olacaksa da gelecek sene ihtiyacının bu 
günkü tarife gelir ve hadleri. ile karşılanması 
mümkün olmıyaeağından Demiryolları idare
sinin gelecek sene bütçe ve malî vaziyeti:her 
bakımdan nazik bir duruma girmiş buluna
caktır» deniliyor. Acaba Hükümet şimdi bu 
bapta ne düşünüyor ? Herhalde 13 liralık! kö
mür 21 liraya, 100 kuruşluk amele yevmiyesi 
300 kuruşa çıktıktan sonra tabii işletme mas-
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rafları da artacaktır. Gelecek sene masrafın, 
50 - 60 milyon liralık bir tezayüt göstereceği 
aşikârdır. Yalnız bunu da bu vaziyette bırak
mak doğru değildir. Hükümet bunun karşı
sında ne düşünüyor, bunu ne ile kapryacak-
tır, Hazineden mi yoksa varidattan mı? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ AMİRAL FAHRİ 
ENGİN ( Samsun ) — Bu sene zarfında artan 
masraflarımızı karşılamak üzere mucip sebepler
de de tasrih ettiğimi/ veçhile mevcut paramız
dan bu sene zarfındaki masraflarımızın karşı
lığını tamamen temin etmiş bulunuyoruz, (dele
cek seneki masraflarımızı karşılamak için de 
muhtelif tarifelere şimdiden birer miktar zam 
yapmağa karar verdik ve bu zamların tatbikına 
da geçilmiştir. Bunun için banliyö trenlerine 
% 15, yolcu trenlerine % 30 zam yapılmaktadır. 
Eşya ve diğer tarifelere de küçük birer zam 
yapılmaktadır. Bu zamlarla takriben 15 milyon 
lira fazla bir varidatm geleceğini tahmin edi
yoruz. delecek sene zarfındaki fazla işlerimiz
den temin edeceğimiz fazla varidatı da nazarı 
dikkate alacak olursak, gelecek senenin masraf
larını karşılayacak parayı bu seneden temin et
miş oluyoruz. Binaenaleyh Maliyeden herhangi 
bir yardım düşünmüyoruz. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Teşekkür 
ederim. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddelerin 
müzakeresine geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 

yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (23 098 000) lira munzam tahsisat 
verilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

F . Lira 
4 Memur ve müstahdemlere verile

cek ikramiye ve 2847 sayılı kanu
nun 9 ncu maddesi mucibince ve
rilecek tazminatlar 295 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Sanat okulu masraflarına yardım, 
mektep bulunmayan yerlerdeki 
memur ve müstahdem çocukları
nın tahsil masraflarına yardım ve 
ilâçlar, sıhhi imdat kutuları mas
rafları, memur ve müstahdemler
le ailelerine sıhhi muavenet, ce
naze ve sıhhi levazım ve nakliye 
ve sıhhi tedabir masrafları 264 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 Binaların, muharrik ve mütehar

rik edevatın tenvir, teshin, mah
rukat, yağ vesair müstehlek me-
vat masrafları 4 040 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

,8 Üst yapının bakım ve tecdidi, 
diğer tesisatın bakım ve tecdidi 
ve muharrik ve müteharrik ede
vatın bakım ve tecdidi 7 089 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 Muhtelif yeni inşaat ve tesisat 410 000 
REÎS — Kabul'edilmiştir. 

15 3247 ve 3319 sayılı kanunlar muci
bince mubayaa edilecek muharrik-
ve müteharrik edevat bedeli ile 
Gümrük resmi vesair masrafları 7 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 Bütçe kanununun beşinci mad
desi mucibince girişilecek taah
hütler karşılığı ' 4 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde yeniden açılan ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplere (1 500 000) lira fevkalâde 
tas i sat konmutur. 

[2] SAYILI CETVEL 

F. Lira 
5 Katarlarla deniz vasıtalarında 

çalışan ve hamulenin tertip ve 
tahrikiyle bilfiil alâkalı memur 
ve müstahdemlerin iaşe masrafı 
ve 4306 sayılı kanun mucibince 
verilecek giyim eşyası bedeli ve 
bilûmum masrafları 1 450 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

20 Ankara gar gazinosu mütedavil 
sermayesi 50 000 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bir sual. 
Mütedavil sermayeden maksat avanslar mıdır, 
nedir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Efendim, bu, Yataklı vagonlarla 
yapılan mukavele mucibince demirbaş eşyanın 
temini Devlet/Demiryollarına aittir. Bunların 
bir miktar noksanı vardır. Bunların tamamlan
masına ihtiyaç görülmesi üzerine bu paranın 
verilmesine lüzum görülmüştür. Bu şekilde ve
rilmiş bir paradır, yani doğrudan doğruya .şir
kete verilmiş bir avans değildir. Çünkü Devlet 
Demiryolları bunun ortağıdır, kârın % 50 sine 
sahiptir. 
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İZZET ARUKAN (Eskişehir) — O halde 

fasıl unvanını; Ankara gar gazinosunun demir
baş eşya... 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Yalnız demirbaş eşya değil. Bu 
para bütün ihtiyaçları karşılamak üzere veri
liyor. Meselâ bunlardan bir miktar istok yap
mak için de kullanacaktır. Diğer ihtiyaçlarının 
teminine sarfetmek üzere de kullanabilir. 

îtEÎS — Başka mütalâa var mı? Bu sureli o 
fasit reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Eı-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REtS — Okunan cetvelle beraber maddeyi 

reyinize arzediyorum. Kaimi edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1942 malî yılı bütçe kanu
nunun 5 ne i maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Umumî idare binası inşaatının ikmaliyle 
teçhizat ve demirbaşlarının mubayaasına, hat
tın tahkim, takviye ve tevsii ile muhtelif yer
lerdeki (195) kilometrelik hattın ve makasların 
tecdidine, muhtelif tamamlayıcı tesisat ve in
şaata, atelye ve depolar için tezgâh, takım, 
kuvvei muharrike ve teçhizata, muharrik ve 
müteharrik edevatın teedidi ile kara ve deniz 
nakil vasıtaları ve bunlara ait malzeme muba
yaasına ait olmak üzere (20 000 000) liraya 
kadar gelecek senelere geçici taahhüdat ve sar
fiyat icrasına Umum müdürlük mezundur. 

Bu taahhütlerin (12 000 000) lirası bağlı 
(A) işaretli cetvelin 18 nci (Bütçe kanununun 
5 nci maddesi mucibince girişilecek taahhütler 
karşılığı) namiyle açılan fasla mevzu tahsisat
tan ve mütebakisi de 1942 malî yılı muhtemel 
varidat fazlalarından karşılanır. 

1942 malî yılı muhtemel varidat fazlaları da 
mezkûr fasla ilâveten tahsisat kayıt ve sarfo-
lunur. 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmıyan kıs
mı idarenin mütaakıp yıllar bütçesine konacak 
tahsisat ile ödenir. 

REİS — Mütalâa var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual. Bu mad

de; efendim, (. . . 1942 malî yılı Bütçe kanunu) 
deniliyor. Bu Muvazenei umumiye kanunu mu
dur? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABOI (Muğ
la) — Efendim, Devlet demiryolları bütçe ka
nununun 5 nci maddesi var, yani 1942 malî yılı
na ait Bütçe kanununun beşinci maddesidir. 
Maksat budur. 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Mutlak olarak 
yazarsak, 1942 malî yılı Bütçe kanunu dersek, 
bu mutlak olarak Muvazenei umumiye kanununa 
gider. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABOI (Muğ
la) — Devlet demiryollarına ait olan bir lâyi-
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hada Muvazenei umumiye kanununu derpiş 
etmek varidi hatır olmaz. 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Emsalden çok 
korktuğum için söylüyorum. Şimdi keyfiyet an
laşılmış oldu. 

' BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Zapta geçmek suretiyle bunun kifayetine 
kani değilseniz ayrıca yazarız. Amma mesele 
vazıhtır ve yukarıdaki maddelerle bu anlaşıl
maktadır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu suretle zap
ta geçmesi kâfidir. 

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

MADDE 4. — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçe kanununun 6 nci jnaddesiyle verilmiş 
olan (2 f>00 000) liralık malzeme stoku yapmak 
salâhiyeti (5 000 000) liraya çıkarılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Fevkalâde hallerin devamı 
miiddetinee katarlarla deniz vasıtalarında çalı
şan ve hamulenin tertip ve tahriki ile bilfiil 
alâkalı bulunan, unvan ve dereceleri ilişik (3) 
sayılı cetvelde yazılı memur ve müstahdemlere 
bilfiil çalıştıkları günlerde ve günde bir defa 
parasız yemek yedirmeğe Umum müdürlük me
zundur. 

Yemek pişirilemiyen yerlerde bu yemeklerin 
karşılığı aynen de verilebilir. 

İZZET ARÜKAN (Eskişehir) — Efendim, 
nıemdekette mevcut münakalât sıkıntısı, yani 
Devlet Demiryollarında nakliye sıkıntısının bir 
çok âmilleri meyanmda iyi. personel bulunama
ması, hali hazır vaziyet ve hayat pahalılığı do-
layısiyle işçinin iyi yiyip geçinemediği ve bun
dan dolayı işçi daima ailesini ve kendi vaziyetini 
düşünerek işlerini iyi göremediği malûmdur. 
Bu mahzuru kaldırmak üzere bu 5 nci madde 
teklif edilmiştir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 
geçen sene de bit* iki defa; bu faal tren müstah
dem inine diğer işçiler gibi çalıştıkları gün ken
dilerine bir defa olsun yemek verilmesini rica 
etmiştim. Bu isteğim hamdolsun bugün bu kanun
la temin ediliyor. Bundan dolayı bilhassa Hü
kümete teşekkür ederim. Yalnız malûmuâliniz 
Devlet Demiryollarının müteaddit vazife ile 
muvazzaf memurları vardır. Bunlar başlıca iki
ye ayrılırlar. Biri kalem de çalışır, diğerleri faal 
vazife görürler; Fransızların servis aktif de
dikleri memurlardır k i ; katar personelleri; is
tasyon memurları bunlardandır. Şimdi bu mad
deye bir 3 numaralı cetvel reptedilmiş. Bu cet
velleri tetkik ettiğimiz zamanda bu cetvele ka
tar personelleri yani trenlerde çalışan seyyar 
şef t ren, makinist, ateşçi gibi müstahdeminin gir-
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diğini görüyoruz. Bunlar tamamdır. 

İkincisi, faal dediğimiz, yani daimî surette 
diğer memurlardan başka, (istasyon memuru 
gibi) her an vazifesi başında bulunmaya mec
bur olan kısımlardır. Kısmen bundan başka Dev
let Demiryollarının en esaslı bir takım müs
tahdemini vardır ki bunlar noksandır. Onlar da 
yol çavuşları ile kısım şefleridir. Malûmuali-
niz Devlet Demiryolları başlıca üç daireden mü
rekkeptir. En başta yol gelir. Çünkü yolun em
niyet ve selâmeti olmadıktan sonra tren yörü-
yemez. Yol çavuşlariyle kısım şefleri - hani şu 
tereziııe ile gidip gelen, yolu kar kapadığı za
man, sel tahribat yaptığı zaman bunları mahal
linde tamirle meşgul olan kısmı - bunlar hariç 
tutulmuştur ve zannederim ki unutulmuştur. 
Bendeniz bunların ithalini rica ediyorum. 
Çünkü bunun içerisin* o kadar memurlar gir
miştir ki bunlara nazaran söylediğim yol ça
vuşları, kısım şeflerinin vazifeleri bunlardan 
çok ağırdır ve çok daha mühimdir. Bunların 
ufak bir hatası, ufak bir ihmali yüzünden sey-
risefer inkıtaa uğrıyabilir. Onun için rica edi
yorum ve bir de takrir veriyorum, bu listeye 
yol çavuşlarını, kısım şeflerini ve yol çavuş 
muavinlerini de ithal edelim, bir. 

ikincisi; maddeyi okurken deniliyor ki; 
«fevkalâde hallerin devamı müddetince katar
larla deniz vasıtalarında çalışan ve hamulenin 
tertip ve tahrikiyle bilfiil alâkalı bulunan» 
deniliyor ve orada kesiliyor. Ondan sonra 
«unvan ve dereceleri haricindeki cetvelde» de
niliyor yani yukarıdaki memurlar ayrı, üç nu
maralı cetvel ayrı gibi anlaşılmaktadır. En
cümenden rica ediyorum, bu yukarıdaki me
murlara verilecek, ve bu kanunda çalıştıkları 
günde bir defaya mahsus olmak üzere yemek 
verilecek memur ve müstahdemlerin listesinin 
heyeti umunıiyesinin 3 numaralı cetvelde mu
kayyet olduğunu ve böyle anlaşıldığını zanne
diyorum. Onun için buraya bir (ve) ilâvesini 
rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem arkadaşımız daha 
bir kısım müstahdemlere yemek verilmesini il
tizam ediyorlar. Bittabi encümeniniz bu işde 
sahibi rey olmazdı. Hükümet tarafından gel
miş olan teklifi nazarı itibare almış ve faal 
uzuvlara yemek verilmesi lâzımdır şeklinde 
gelen teklifi tetkik etti ve lüzumuna kani oldu 
ve bütçede karşılığı da bulununca biz de listeyi 
aynen kabul ettik. Arkadaşına diğerlerinin de 
bu maddeye ithalleri hususundaki arzularını 
daha evvel bendenize hususi olarak söylediler. 
Ben de Hükümetle temas ettim; dediler ki ; 
bunların da ithaline biz muarız değiliz. Yal
nız niçin bunları hariç bırakarak bize teklifte ı 
bulundunuz diye tabiatiyle hatırıma gelen su
ali sordum. Cevapları şu oldu : Bütçe nıülâ-
hazasiyle bir kısmın çıkarılması lâzımgeldi. Ki- j 

I mi çıkaralım, diye düşündük. Bunlar arasında 
köylüleşmiş, köyde teessüs etmiş ve maişetleri 
kısmen kendileri tarafından temin edilmiş ya
ni maişet darlığı çekmiyen kimseleri hariç bı
raktık. 

Maahaza arkadaşlarımızın söylediği ehem
miyeti ben şahsen takdir etmekteyim. Eğer He
yeti Celile de bu takrire iştirak buyurursa, 
nihayet 100 bin liraya baliğ olan bir meblâğ-

I dır. Hulâsa, Heyeti Celilenin takdirine kal
mış bir meseledir. 

«ve» meselesine gelince; her türlü ihtiyatı il
tizam eden arkadaşımızın bu teklifini dahi yerin
de buluruz, bir mahzur tevlit etmez, kabul edi
yoruz. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Teşekkür 
ederim. 

ABDURRAHMAIT NACt DEMÎRAĞ (Si-
vas) — İzzet Bey arkadaşımız; bir kısım faal 
memurların bu listede herhalde unutulmuş, ola
cağını tahmin ederek ilâvesini istediler ve es
babı mucibesini de izah ettiler. Filhakika bu 
işin içerisinde bulunmuş bir arkadaşınız srfa-
tiyl e arzediyorum ki; bu unutulmuş şahısla
rın, trenlerin işletilmesinde en mühim rolleri 
olduğu inkâr edilemez. Bütçe mülâhazasiyle 
Hükümet bunları bu cetvelden çıkarmışsa, 
trenlerin işlemesinde yegâne rol oynıyan bu 
sınıfın, esasen miktarları çok değildir, çok bir 
yekûn tutmıyaeaktır. Arkadaşımın bu husus
taki fikrine iştirak ederim ve bunların da liŝ -
leye ithallerini istirham ederim. 

REÎS — .Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 3 sayılı cetvele 

yol çavuş ve muavinleriyle kısım şeflerinin de 
ilâvesi zaruri olduğundan reye konulmasını arz 
ve rica ederim. 

Eskişehir mebusu 
İzzet Arukan 

(Kabul, kabul sesleri). 
REtS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — «ve» 

kelimesinin ilâvesiyle. 
REtS — Evet. 
MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 

mer'idir. 
REtS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
REtS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
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Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 

arzediyorum. 

2..— Kazanç vergisi kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/906) [1] 

REÎS — tkinci müzakeresidir. 

Kazanç vergisi kanununa muvakkat bir madde 
eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 22 . I I I . 1934 tarih ye 2395 
sayılı Kazanç vergisi kanununa aşağıda yazılı 
muvakkat 6 ncı madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Varlık vergisi, 
3840 sayılı kanunla muaddel 13 neü madde hük
müne göre tanzim olunacak kâr ve zarar he
sabında zarar sütununa kaydolunanı az. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS - ^ Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu katıntı hükümlerini icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ticaret vekilleri 
memurdur. 

REÎS — Kabul edenler . . . E1 miye.nler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini acık reyinize 
arzediyorum. 

.5. — ispençiyari re tıbbi müstahzarlar hak
kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Adliye ve Sıhhat ve içti
mai muavenet encümenleri mazbataları (1/629) 
[2] 

REÎS — tkinci müzakeresidir. 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanu
na bazı hükümler eklenmesi hakkmda kanun 

MADDE 1. — 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
19 ncu ve 3402 sayılı kanunun birinci madde
siyle tadil edilmiş olan 18 nci maddeleri aşağıda 
yazdı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — A) Devai sabunlarla ilâç züm
resine girmiyen ve kimyevi maddeleri ihtiva 
etmiyen tıbbi gıdalar ve (saç suları ve boyaları, 

111 Birinci müzakeresi 21 nci inikat zaptmda-
dır. 

[2] Birinci müzakeresi 19 ve 21 nci inikat 
zdbttlartndadır, 

diş tozları, sulan ve macunlarından maada) mü
essir ve zehirli maddeleri havi olmıyan bütün 
tuvalet levazımı tıbbi müstahzarlardan sayıl
mazlar. 

B) Aşağıda yazılı müstazarlar bu kanunun 
üçüncü maddesi mucibince alınması meşrut mü
saadeye tabi değildirler: 

T. Sair müessir maddelerle karıştırılmıyan 
veyahut hususi bir isim altında yapılmıyan her 
nevi serom ve aşılar ve bu mahiyette korunma 
ve tedavi maddeleri; 

İT. Hayati teamüllere m ah us hulâsalar, 
amboseptörler ve bunlara benzer maddeler; 

III . Doğrudan doğruya halka satılmağa el
verişli olmamak ve hususi bir isim altında veya 
yapanın ismiyle anılmıyarak yalnız muhtevi ol
duğu ilâcın kimyevi ismini taşımak üzere ya
pılan kodekste şekilleri yazılı basit komprime
ler, ampuller, tentürler ve her türlü hulâsalar ve 
emsali galenik müstahzarlar; 

IV. Hususi bir isim altında ruhsatnamesi 
verilmiş olan müstahzarların yalnız kimyevi 
ismini taşıyan muadilleri. 

B bendinin I sayılı fıkrasında yazılı madde
lerin hepsinin veya bir kısmının dışarıdan mem
lekete girmesini tahdit veya mene ve memlekete 
dışarıdan getirilecek olanların vasıf ve şartları
nı tâyine ve bunları murakabe ve Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti salâhiyeti ardır. Memnu 
olduğu halde memlekete giren veya Umumî 
hıfzıssıhha kanununun 95 nci maddesi hilâfına 
izinsiz olarak yapıldığı anlaşılan bu gibi mad
deler Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletince el 
konularak yok edilir. Bunları hariçten müsaa
desiz ithal edenler hakkında ayrıca umumî hü
kümler dairesinde takibat yapılır. 

Aynı bendin 111 sayılı fıkrasında yazılı mad
delerin Eczacılar ve eczaneler kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâleti tarafından müsaade verilmiş bir müs
tahzarat lâboratuvarında yapılması vşarttır. Bu 
nevi müstahzarların eczanelerle ecza depoların
dan başka yerlere satılması yasaktır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Dahilde yapılacak ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarları yapmağa tabipler, eczacı
lar ve kimyagerlerle ihtisaslarına taallûk eden 
maddeler için veterinerler ve diş tabipleri sa-
lâhiyettardırlar. Ancak bu maddelerin her 
türlü fennî şartları haiz ve yapılacak müstah
zarlar için kâfi tesisatı muhtevi olduğu teftiş 
neticesinde anlaşılan bir imalâthane veya lâ-
boratuvarda hazırlanması mecburidir. 

îmali teknik bakımdan hususiyeti haiz mühim 
müstahzarları yapanların işin icabettirdiği ihti
sas sahiplerinden olması ve bu gibi müstah
zarların yapıldığı lâboratuvaıiann hususi ma-
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hiyette her türlü fennî vasıtalarla teçhiz edil
meleri lâzımdır. Müessir ve zehirli maddeleri muh
tevi müstahzarları imal eden lâboratuvarlarda 
eczacı veya kimyager bir mesul müdür bu
lundurulur. 

Her nevi müstahzarat lâboratuvarları veya 
imalâthaneleri Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâletinin teftişine tabidir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 6. — 5 nci maddede zikredilen şart
lar dahilinde yapılacak müstahzarların müsa
adesini almak için evvelemirde bir istida 
ile Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine mü
racaat olunur. Bu istida ile beraber müstah
zarlardan beş numune ve cinsi ve miktarı sa
rih olarak tâyin edilmiş olmak şartiyle müstah
zarı terkip eden maddeleri bildirir tasdikli bir 
formül ve müstahzarın ambalajına mahsus kap 
ve saire ve tarifname numune ve suretleri gön
derilir ve müstahzarın toptan ve perakende sa
tış fiyatları da bildirilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler*.. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 7. — 6 nci maddede yazılı istida ve 
numuneler Sıhhat ve içtimai muavenet vekâle
tince tetkik ve tahlil edilerek aşağıda yazılı 
şartların mevcudiyeti halinde izin verilmesine 
mütaallik muamele yapılır: 

-A) Müsaade talep eden kimsenin bu ka
nunla tâyin edilmiş olan salâhiyeti haiz olması; 

R) Tevdi edilen formülün müstahzar halin
de ticarete ar/edilmesinde fayda bulunması; 

O) Kullanılmasında sıhhi mahzur bulunma
nı ası; 

T)) Sanata muvafık yapılması ve uzun müd
det muhafazası halinde bozulmağa müsait olma
ması; 

E) Tahlil ve tetkik neticesinde formülüne 
uygun ve bildirilen tedavi vasıflarını haiz ol
ması; 

F) Fiyatının muvafık ve isminin uygun bu
lunması. 

Müstahzarın tabip recetesiyle veya reçeteye 
lüzum olmadan serbestçe satılması hususu vekâ
letçe tâyin ve ruhsatnamede zikredilir. Bu ka
nun mucibince yapılmasına izin verilen müs
tahzarların isimleri Resmî Gazete ile ilân edi
lir. Tahlil masrafı ve ruhsatname harcı istida 
sahibine aittir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti piyasa 
icaplarına göre müstahzar fiyatlarının tadilini 
istiyebilir. 

• REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. I 

Madde 8. — Ecnebi memleketlerden getirilen 
müstahzarlar için müsaade talebi ancak Türkiye 
dahilinde sanat icrasına mezun eczane ve eeza 
ticarethaneleri sahipleri veya işbu müstahzar
ları imal eden fabrika ve lâboratuvarlarm 
Türkiye'de oturan vekilleri tarafından vâki ol
duğu takdirde kabul olunur. Bu gibi müstah
zarlar için dahilî müstahzarlar gibi müsaade 
istihsali zımnında istida ile Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâletine müracaat edilir. 

Verilen istida ile beraber- müstahzarın imal 
mahalli, Türkiye konsolosluklarınca tasdikli for
mülleri, tarif nameleri ve mahreci olan memleket
te serbest veya reçete ile satılmasına dair mü
saade mevcutsa bu müsaadenin tasdikli bir su
reti ve beş numune vekâlete tevdi edilir. Tahlil 
masrafları ve ruhsatname harcı istida sahibine 
aittir, tşbu istida 7 nci maddede yazıldığı şe
kilde muamele görerek müsaade edileceklerin 
gümrüklerce ithali temin edilir ve Resmî Gazete 
ile isimleri ilân olunur. 

Müstahzar fabrikaları ve lâboratuvarlannın 
vekilleri eczacı veya hususi kanununa göre mü
saadesi alınmış bir ecza ticarethanesine sahip ol
madıkları takdirde iş gördükleri yerlerde ve
kâletini haiz oldukları fabrika ve lâboratuvar 
müstahzarlarından numune olarak gösterilecek 
veya dağıtılacak miktardan fazla bulundura
nı azlar. Fazla miktarda bulundurmak istedik
leri takdirde ecza ticarethaneleri hakkındaki 
984 saydı kanun hükümleri dairesinde eczacı bîr 
mesul müdür istihdamına mecburdurlar. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Memlekette yapılacak veya dı
şarıdan getirilecek müstahzarlara ait istidaları 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine geldiği 
tarihten itibaren nihayet iki ay zarfında muame
lesi bitirilerek istida sahibine cevap verilir. 

Şu kadar ki müstahzar üzerinde fennî tet
kikler icrası veya şifai tesirlerinin tecrübelerle 
tesbiti icabeylediği hallerde bu müddet lüzumu 
kadar uzatılabilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Müstahzarların dış ambalaj kı
sımların üzerinde ve ambalaj içindeki tarifname-
lerde açık ve Türkçe olarak ruhsat sahibinin ve 
yapıldığı lâboratuvarm adı ve adresi, ruhsat 
numarası ve ilâcın nasıl kullanılacağı ve fiyatı 
yazılı olacak ve terkibinde müessir ve zehirli 
maddeler varsa cins ve miktarları ve vekâletçe 
lüzum gösterilen hallerde yapıldığı tarih göze 
çarpacak surette kayıt ve işaret edilecektir. Yal
nız tabip recetesiyle satılmasına müsaade edil-

— 8 — 



t : 23 4 . 1 . İ943 O : İ 
diği takdirde bu husus dahi açık olarak yazıla
caktır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Müstahzarları öğme yolunda 
ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf 
veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle 
sabit veya müteharrik sinema filimleri, ışıklı ve
ya ışıksız ilân, radyo veya herhangi bir vasıta 
ile reklâm yapılması memnudur. Şu kadar ki 
tarif name ve gazetelerde « hastalık
larında kullanılması faydalıdır» şeklindeki ilân
lara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satıl
masına müsaade edilmiyen müstahzarların tıbbi 
mecmualardan başka yerlerde reklâmları ya
pılamaz. Reklâm numunelerinin önceden Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekâletince tasvip edilme
leri lâzımdır. 

Bir müstahzarın ilmî vasıfları hakkında ha
zırlanmış olan filimler Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâletinin müsaadesiyle ve tâyin edeceği 
yerlerde gösterilebilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 18. — 10 ucu maddede yazılı tah
lil neticesinde, müstahzarların terkibinde bulu
nan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak 
için verilmiş olan formüle uymadığı veya müs
tahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kay
bedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa 
ruhsat sahibi ve müstahzarların bu şekilde imal 
edildiğini bilerek satan, satılığa arzeden veya 
sattıranlar temin ettikleri veya etmek istedik
leri menfaatin iki mislinden aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Şu 
kadar ki bu para cezası iki yüz liradan aşağı 
olamaz. Tekerrürü halinde ruhsatname geri 
alınır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buvuranlar ... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

ADLİYE Eh. M. M.'SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; kanunun birinci müzake
resinde Rasih Kaplan arkadaşımız, ceza müeyyi
delerinin kâfi derecede olmadığı hususunda mü
talâa beyan etmesi üzerine 18 nci madde ile ek 
birinci, ikinci ve üçüncü maddeler encümene ha
vale buyurulmuş ve encümenin tanzim eylediği 
metinlerle birinci müzakerede yüksek tasvibinize 
iktiran etmişti. Şimdi bu maddelerle alâkalı 
olan 19 ncu madde, Encümene havale edilmemiş 
olması itibariyle ilk müzakerede bu hususta bir 
maruzatta bulunmamıştık. 18 nci madde ile ek 
birinci ve ikinci maddede yapılan ve yüksek tas
vibinize iktiran etmiş olan tadiller 19 ncu mad
dede de bir tadil yapılmasını müstelzimdir. 
'• «Madde 18. — 10 ncu maddede yazılı tahlil 
neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan 

maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için 
verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın 
tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek su
rette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa ruhsat j sa
hibi ve müstahzarların bu şekilde imal edildiğini 
bilerek satan, satılığa arzeden veya sattıranlar 
temin ettikleri veya etmek istedikleri menfaatin 
iki mislinden aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandırılırlar.» 
müeyyidesi vazedilmiştir. 

Şimdi ruhsatsız olarak imal edilen 
bu nevi müstahzarlar için maktu ce
zanın tesbit ve kabulü iki madde arasında bir 
ahenksizlik uyandırmaktadır. Bu itibarla 19 ncu 
maddenin birinci fkırası maktuiyet esasını kabul 
etmekle beraber, ikinci fıkra «bu müstahzarlar 
kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz ol
madığı veya bu vasıflan azaltacak veya kaybede
cek şekilde veya saf olmıyan maddelerden imal 
edildiği anlaşıldığı takdirde 18 nci maddede ya
zılı ceza tatbik olunur.» Yani nispi cezaların tat
bik edileceği hakkında bir tadil yapmıştır. Bu 
maddenin tadilli olarak okunmasını yüksek tasvi

binize arzediyoruz. 
Madde 19. — Ruhsatsız olarak müstahzar 

imal edenler veya bu suretle imal edilen müstah
zarları bilerek satan, satılığa arzeden veya sattı
ranlar müstahzar imaline salâhiyet sahibi olduk
ları takdirde 50 liradan 200 liraya kadar ve 
müstahzar imaline salâhiyet sahibi olmadıkları 
takdirde 200 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. Bu müstahzarlar ken
dilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı 
veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şe
kilde veya saf olmıyan maddelerden imal edildiği 
anlaşıldığı takdirde (18) nci maddede yazılı ceza 
tatbik olunur. 

Memleket dışında yapılmış müstahzarları 
ruhsatsız olarak ticaret kasdiyle ithal etmek ve
ya bunları bilerek satmak veya satılığa arzetmek 
veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazdı 
suçları işliyenler hakkında 1918 sayıyı kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET En. M. 
M. Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 

Efendim, Adliye encümeninin yaptığı teklif 
münhasıran ceza müeyyidesini tadil eder mahi
yette olduğu için Sıhhat encümeni de tadile' ta
mamen iştirak etmektedir. 

REİS — Efendim, maddenin bu tadil edilmiş 
şekline encümen de muvafakat ettiğine göre re
yinize arzediyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ ( Çanakkale > — 
Efendim, bu ceza keyfiyeti mevzuubahis olurİken 
Sıhhiye vekâletinin bir kere bir noktada nazarı 
dikkatini celbetmek isterim. Bazı müstahzarlar 
memlekette aileler arasında, doktor reçetesi 
olmaksızın âdeta leblebi şekeri gibi çoluğa ço
cuğa verilmektedir. Bunun büyük bir tehUke 
arzettiğini de tabip arkadaşlarımdan dinliyo-
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rura. Son devrin en büyük modası da «ültrasep-
til.» denilen sülfamit ailesinden bir ilâçtır. Bütün 
doktor arkadaşlarımdan duyduğuma göre bu 
hususta iki ekol vardır. Biri lehinde, diğeri 
aleyhinde. Daha iyin şekli bile halledilmemiş, 
böyle bir ilacın her boğazı ağrıyan, her nezle 
olan çocuğa, her böbreği ağrıyan adama verile-
gelmekte olduğunu ben kendi tanıdıklarımdan 
belki 8 bin kişiden dinlemişimdir. Binaenaleyh 
para kazanmak için bir ilâcın memleketimizde 
serbest surette satılmasının Sıhhat vekâleti ta
rafından menedilmesini rica ediyorum. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydm) — Arkada
şımızın bahis buyurdukları ilâç, reçete ile satıl
ması iktiza eden bir ilâçtır. Vaka olarak bize bir 
şey gösterdikleri zaman kanuni takibata geçeriz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
tamim ile önü alınır. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Devamla) — Tamim 
yapılmıştır, tekit de edilmiştir. Vaka istiyoruz. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1262 sayılı İspençiyari ve tıb
bi müstahzarlar kanununa aşağıdaki maddeler 
ilâve edilmiştir: 

EK MADDE 1. — Müstahzarları taklit ede
rek bıınlarm tedavi vasıflarını azaltacak veya 
kaybedecek surette imal edenler veya bu suretle 
imal edildiğini bilerek satan, satılığa arzeden 
veya sattıranlar üç aydan bir seneye kadar ha
pis ve temin ettikleri veya etmek istedikleri 
menfaatin iki mislinden aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. Şu kadar ki bu 
para cezası 200 liradan aşağı olamaz. 

REİS — Reyinize arzediyorum. Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. | 

EK MADDE 2. — Bu kanunun 18 ve 19 neu | 
maddeleriyle ek birinci maddesinde yazılı hal
lerde müstahzarlar, kullananların sıhhatine her 
ne suretle olursa olsun az veya çok zarar vere
cek şekilde yapılmış olursa bu maddelerde yazılı 
cezalardan başka Türk Ceza kanununun 395 nci j 
maddesi hükümleri de tatbik olunur. 

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

EK MADDE 3. — Bu kanunun 18 ve li) neu 
maddeleriyle ek birinci maddesinde yazdı hal
lerde müstahzarlar zaptolunnrak mahkeme ka-
rariyie yok edilir. 

REİS —• Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

EK MADDE 4. — Tetkik veya tecrübe edil- | 
mek veya şahsi tedavide kullanılmak ve Sıhhat j 

ve içtimai muavenet vekâletince kabul edile
cek miktarı aşmamak üzere ruhsatnameyi haiz 
olmıyan müstahzarlarla bunlardan ticarete çı
karılmamak şartiylo resmî müesseseler veya 
âmme menfaatlerine hadim hayır cemiyetleri 
namına gelecek olanların dışarıdan memlekete 
ithaline Sıhhat vekâletince müsaade edilebilir. 

EEÎB — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İÜ . XII . 1940 tarihli ve 3940 
sayılı kanunun hükümleri mahfuzdur. 

REİS --•• M addeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kimiydiler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -— Bu kanun hükümlerinin icra
sına Adliye, Sıhhat ve içtimai muavenet ve 
(îünırük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

EEÎS —- Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. —• Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliği
nin ve Muhakenıat umum müdürlüğünün vazi
felerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrosunda bazı değişiklik
ler yapılmasına dair kanun lâyihası ve Ad
liye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/HOİ) [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir. 

Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve 
Muhakenıat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler ya

pılmasına dair kanun 

Birinci kısım 
Teşkilât, vazife ve mesuliyet 

Birici bölüm 
Merkez ve vilâyetler teşkilâtı ve vazifeleri 

Teşkilât 

BİRİNCİ MADDE — Maliye vekâleti Baş
hukuk müşavirliği teşkilâtına ait vazifeler 
Başhukuk müşavirinin nezaret ve murakabesi 
altında hukuk müşavirleri, merkez, vilâyet ve 
bölge muhakenıat müdürleri, müşavir avukat, 
avukat ve yardımcı avukatlarla avukat nam
zetleri tarafından görülür. 

[1] Birinci müzakeresi 20, 21 ve 22 nci ini
kat zabıtlarındadır . 
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Merkez teşkilât kadroları bu kanuna bağlı 

1, vilâyetler teşkilâtı kadroları 2 numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Merkezdeki vazifeler 
ÎKÎNCİ MADDE — Başhukuk müşavirliği 

ve Muakemat umum müdürlüğü, hususi ka
nunlarla Hazine Hukuk müşavirliğine veril
miş olan işlerden başka: 

A) Vekâlet makamından veya vekâlet da
irelerinden sorulan işlerin hukuki icapları hak
kında mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait mukavele projelerini ha
zırlamak veya alâkalı dairelerle diğer vekâlet
lerden gönderilen mukavele projeleri üzerin
de tetkikler yaparak mütalâa beyan etmek; 

C) Vekâletlere ve umumî muvazene için
deki dairelere ait her türlü hukuk ve ceza dâ-
valariyle icra işlerini ait olduğu makam ve 
mercilerde ikame, takip ve müdafaa ettirmek; 

D) Hazineyi ilgilendiren idarî dâvalara 
ait olmak üzere diğer vekâletlerle umumî mu
vazene içindeki dairelerin hazırlayıp göndere
cekleri müdafaanamelerin malî hükümlere uy
gun olarak hazırlanmalarını temin etmek ve 
bu dâvaların duruşmalarında bu vekâlet ve da
ireleri, hukuk müşavirleri, müşavir avukat ve
ya Hazine avukatları marifetiyle Devlet şûra
sında temsil ettirmek; 

E) Adli ve idarî kaza mercilerinden, ha
kemlerden, icra daireleriyle noterler tarafın
dan vekâlete veya vekâlet dairelerine yapıla
cak tebliğleri vekâlet veya bu daireler namı
na kabul ederek cevaplarını hazırlamak veya 
hukuki icapları hakkında alâkalı dairelere ge
rekli tebliğleri yapmak; 

F) Müşavirliğe bağlı merkez ve vilâyet
ler teşkilâtının faaliyetlerini hukuk müşavirle
ri veya müşavir avukatlar marifetiyle teftiş 
veya murakabe ettirmek; 
vazifeleriyle mükelleftir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; bundan 
evvel bir kaç dakikanızı alarak bu maddenin 
ikinci fıkrası üzerinde mütalâamı söylemiştim. 
O mütalâam esnasında demiştim ki, bir müte
hassısın vermiş olduğu rapora nazaran daire 
müdürleri kendilerinin hakkından gelmek iste
medikleri işleri hukuk müşavirine atmak sure
tiyle bugün hukuk müşavirlerinin elinde 16 bin 
iş bulunuyor, bunun daha da artacağı anlaşı
lıyor. 

Bugün bir hakikat olarak öğrenmiş bulu
nuyorum ki, hukuk müşavirine bu raporun ve
rildiği sekiz sene olmuş ve 16 bin rakamı beş 
misli artmıştır. Yani hukuk müşavirleri 80 bin 
muamelenin içine girmiş bulunuyor. Bu daire
nin bir Temyiz mahkemesinin işine hemen he
men muadil ve Devlet S Çırası muamelâtından 

i fazla işi vardır. Ben, bu madde okunurken, bu 
dairenin işlerini azaltmak için, tekrar gerek 
Hükümet ve gerekse Encümen arkadaşların 

• bir noktaya nazarı dikkatlerini celbetmeği va
zife telâkki ediyorum. O da şudur: 

«Vekâlet makamından veya vekâlet dairele
rinden» yerine «vekâlet makamından veya! ve
kâlet makamının muvafakatiyle vekâlet ddire-

I lerinden» densin. Binaenaleyh her müdür aklı-
| na geldiği vakit hukuk müşavirliğine havaleden 
j çekinsin. Vekil veya müsteşara bu suretle, hu

kuk müşavirliğine soralım diye gidecek bir yazı, 
onu yazan müdür hakkında verilecek notu teş
kil eder. Netekim şimdi burada mebus olan ve 

| evvelce vekâletle müdürlük yapmış bir arka-
I daş, ben müdürlük hayatımda hukuk müşavir

liğinden ya beş ya altı mesele sordum, diyor. 
Onun için Hükümet de bu noktai nazara işti
rak ederse çok iyi olur. Bendenizin teklifim 
şudur: «Vekâlet makamından veya vekâlet 
makamının muvafakatiyle vekâlet dairelerin
den» hukuk müşavirliğine verilir. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
İkinciye hacet yoktur. 

REFİK İNCE (Devamla) — O bir usulü; kal
dıramadığıma göre hiç olmazsa yine vekâletin 
önünden ejecsin, maksadım budur. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta — 
Aynı neticedir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Evet aynı neti
cedir, takdir Heyeti Celilenindir. 

MALİYE V.FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
îzah ettikleri şekil bence de muvafıktır. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen A fıkrasının 

«... veya vekâlet makamının muvafakatiyle»; şek
linde tadilini teklif ederim. 

Manisa 
Refik ince 

REİS — Tadil teklifini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu tasrih edilen şekliyle maddeyi reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

Vilâyetlerdeki vazifeler 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Vilâyet muhakemat 

müdürleri: 
A) Deftardarlıktan ve vilâyet idare şubele

rinden sorulan işlerin hukuki icapları hakkında 
mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait her türlü dâvalarla uıjnumî 
muvazene içindeki dairelere ait hukuk ve ceza 
dâvalarının ve bütün icra işlerinin ait olduğu 
makam ve mercilerde takip ve müdafaasını: yap
tırmak ; 

O) Hususi kanunlarında ayrıca tebliğ mer
cii gösterilmemiş olan Hazineye ait adli ve:idarî 
kaza mercileri hakemler, icra daireleri ve moter-
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ler tarafından yapılacak tebliğleri kabul ederek 
vazifeli dairelere vermek ve icabına göre cevap
larını hazırlamak ve muameleleri hakkında ge
rekli tebliğleri yapmak; 

D) Vilâyete bağlı kazalardaki işleri senede 
en az bir defa teftiş etmek veya muavinleri, vilâ
yet müşavir avukat veya- avukatları marifetiyle 
teftiş ettirmek ve hazırlıyacakları raporları ve
kâlete göndermek; 

Vazif eleriyle mükelleftir. 
EEÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Bölge muhakemat müdürleri 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Dâva ve icra işleri 

bir muhakemat müdürlüğü tesisini icabettirecek 
kadar fazla olmıyan bir kaç vilâyete ait işler bu 
vilâyetlerden birinde teşkil olunacak bölge mu
hakemat müdürlüğüne bağlanabilir. 

Bölge muhakemat müdür]eri 3 ncü maddede 
ve bu kanunun diğer maddelerinde yazılı vazife
leri görmekle mükelleftir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Vazifelerin ayrılması 
BEŞİNCİ MADDE — Hukuk müşavirleriyle 

merkez muhakemat müdürü, müşavir avukat ve 
avukatlar, yardımcı ve namzet avukatlar mer
kezde Başhukuk müşavirliğine, vilâyetlerde mu
hakemat müdürlüklerine ve teşkilât olmıyan yer
lerde defterdarlıklara, kaza Hazine avukatları, 
malmüdüıiüklerine bağlıdırlar. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

ikinci bölüm 
Tâyin, terfi ve mezuniyet 

Merkez memurlarının tâyin usulleri 
ALTINCI MADDE — Merkez teşkilâtı kad

rolarında yazılı memuriyetlerden Başhukuk mü
şaviri ve Muhakemat umum müdürü, Maliye 
vekilinin teklifi ve hukuk müşavirleriyle mer
kez muhakemat müdürü ve birinci sınıf müşavir 
avukatlar Başhukuk müşavirinin inhası ve ve
kâletin teklifi üzerine kararname ile, diğerleri 
Başhukuk müşavirinin inhası ile doğrudan doğ
ruya vekâletçe tâyin olunurlar. Başhukuk mü
şaviriyle merkez muhakemat müdürünün, hukuk 
müşavirlerinin ve müşavir avukatların tâyin ve 
terfilerinde 3656 numaralı kanunun altıncı mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

Reylerini vermiyen zevat varsa lütfen ver
sinler. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Vilâyet memurlarının tâyin usulleri 

YEDİNCİ MADDE — Vilâyetler teşkilât 
kadrolarında yazılı memuriyetlerden birinci sı
nıf muhakemat müdürleri Başhukuk müşaviri
nin inhası ve vekâletin teklifi üzerine kararna
me ile ve diğer muhakemat müdürleriyle mua
vinleri, müşavir avukat ve Hazine avukatları 
ve yardımcı avukatlar Başhukuk müşavirinin 
inhasiyle vekâletçe tâyin olunur. 

Muhakemat müdürleriyle müşavir avukatla
rın tâyin ve terfileri 3656 numaralı kanunun 6 
ncı maddesi hükümlerine tabidir. 

I EEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka-
I bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil-
| mistir. 

Hazine avukat namzetliğine alınma şartları 
SEKÎEÎNCÎ MADDE — Hazine avukat nam

zetleri Türk Hukuk fakültesi veya mektebi me
zunları veya yabancı bir memleket hukuk fakül
tesinden, yahut Siyasal bilgiler okulundan me
zun olupta noksan kalan derslerden Hukuk fa
kültesinde imtihan vererek tasdikname almış 
olanlar arasında müsabaka ile seçilirler. Bu 
maksatla her sene Hazine avukat namzetliğine 
alınacakların sayısı ve imtihan şartları ilân ve 
açılacak müsabakalarda muvaffak olanlar Hazi
ne vukat namzetliğine tâyin olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Hazine yardımcı avukatlığına tâyin şartları 
DOKUZUNCU MADDE — İki' yıl namzet

likte çalışanlar avukatlık imtihanlarına girmeğe 
mecburdurlar. 

Mazeretsiz olarak imtihana girmiyenlerin 
namzetlik kayıtları silinerek vazifelerine son 
verilir. 

Usulü dairesinde tevsik olunan mazeretleri 
sebebiyle imtihana girmiyenlerin namzetlikleri 
altı ay daha uzatılabilir. 

Bu müddet geçtiği halde mazeretleri devam 
edenler başka vazifelere naklolunur. İmtihanda 
muvaffak olamıyanların altı ay daha vazifele
rine devam etmelerine müsaade olunabilir. Bu 
müddetin hitamında yapılacak ikinci imtihanda 
dahi muvaffak olamıyanların namzetlik kayıt
ları silinir. Bu madde mucibince namzetlik ka
yıtları silinenlerin başka vazifelerde istihdam
ları caizdir. 

REÎS -— Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

yardımcı avukatlar 
ONUNCU MADDE — tki yıl namzetlikte 

çalıştıktan sonra Avukatlık kanununa tevfikan 
Adliye vekâletince yapılacak imtihanlarda mu
vaffak olanlar derece sırası itibariyle münhal 
Hazine yardımcı avukatlıklarına terfi ettirilir 
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ve terfi edenlere kadro maaşları tanı. olarak ve
rilir. 

Derece sırası itibariyle münhal Hazine yar
dımcı avukatlığına terfi ettirilememiş olanlara 
ilk münhallere tâyinleri yapılmak üzere, yar
dımcı avukat unvanı verilir. Bunların imti
hanlardan sonra namzetlik kadrolarında çalış
tıkları müddet zarfında geçen hizmetleri yar
dımcı avukatlıkta geçmiş sayılır. 

Hazine avukat namzetlerinin imtihan zaman
ları Maliye ve Adliye vekillikleri arasında ka
rarlaştırılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mecburi hizmet 
ON BÎRÎNCt MADDE — Avukatlık stajını 

Hazine avukat namzetliğinde geçirmiş olanlar 
namzetlikte geçen müddet hariç olmak üzere 
dört yıl hizmet etmeğe mecburdurlar. 

Ruhsatnameler ancak mecburi hizmetin ik
malinden sonra verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

iki senede terfi 
ON İKİNCİ MADDE — Yardımcı avukatlık, 

Hazine avukatlığı ve müşavir avukatlık sınıfla
ndır . Yüksek bilgi ve muvaffakiyet gösterenle
rin her sınıfta bir defaya mahsus olmak üzere iki 
senede terfileri caizdir. Terfi edenlere kadro 
maaşları tam olarak verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Avukatların izinleri 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Avukat adedi bir

den fazla olan yerlerde Hazine avukatları 
mahkemelerin umumî tatili devam ettiği müd
detçe izinli sayılırlar. Bu hüküm, müşavir
lerle müşavir avukat, yardımcı ve namzet avu
katlara ve Mıuhakemat müdürlerine şâmil de
ğildir. Mezuniyetin tatbik olunacağı yerleri 
ve bu yerlerde tatil zamanında mühim ve ace
le işlerin nasıl görüleceği ve hangi avukatla
rın nöbetçi kalacakları vekillikçe tâyin olu
nur. Umumî tatilden faydalanamıyan avukata 
senede bir ay izin verilir. Hastalık sebebiyle 
verilecek izinlerle diğer memurların izinleri 
Memurin kanununun umumî hükümlerine ta
bidir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
inzibati cezalar 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Hazine avu
kat namzetleriyle yardımcı avukatlar ve Ha

zine avukatları hakkında Memurin kanunun
da yazılı inzibati cezalardan herhangi biri, 
Memurin kanunundaki tertibe bakılmaksızın, 
tatbik olunabilir. Lüzum ve zaruret halinde 
vazifelerine de son verilebilir. Bu hüküm, bü
ro hizmetlerinde çalıştırılanlar hakkında bu 
hizmetlerde bulundukları müddetçe tatbik 
olunmaz. Memuriyetten ihraç cezasının tatbi
ki Memurin kanununun hükümlerine tabidir. 

Diğer memurlarla müşavirler, müşavir avu
katlar ve muhakemat müdürleri hakkında Me
murin kanununun inzibati cezalara ait umu
mî hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cezaların tatbik şekli 
ON BEŞİNCİ MADDE —' Avukat namzet

leriyle yardımcı avukatlar ve avukatlar hak
kındaki inzibati cezalar Başhukuk müşaviri 
ve Muhakemat umum müdürünün reisliği al
tında Hukuk müşavirleri ve merkez muhake
mat müdürü ile bir müşavir avukattan teşkil 
olunacak komisyon kararı üzerine vekillikçe 
tatbik olunur. Bu kararlar katî olup kazai hiç 
bir murakabeye tabi değildir. 

Vazifelerine son verilenlerin Hazine avu
katlığından başka Devlet hizmet ve memuri
yetlerinde kullanılmaları caizdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurin muhakemat kanununun tatbiki 
OH ALTINCI MADDE — Vazifelerine mü

teallik suçlardan dolayı maaşlı ve ücretli avu
katlar hakkında Memurin muhakemat kanunu 
tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasaklar 
OH YEDİNCİ MADDE —istifa suretiyle ve

ya cezalı olarak vazifelerinden ayrılan hukuk mü-
şavirleriyle müşavir avukat, avukat ve yardımcı 
avukatlar ve muhakemat müdürleri vazifelerin
den ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl geç
ip, edikçe Devlet idareleri (Hususi idareler ve 
belediyeler dahil) ve sermayesinin en az yarısı 
Devlete ait müessese ve teşekküller aleyhine 
dfıva kabul ve iş takip etmekten ve rey vermek
ten ve istişare kabul etmekten memnudurlar. 
Dâva kabul edenlerle ortak da olamazlar. Bu 
yasağa karşı hareketi görülenler hakkında 
Türk Ceza kanununun 240 ncı maddesi tatbik 
olunmakla beraber bu gibiler bir daha Hazine 
hizmetlerinde kullanılmazlar. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
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îkinci kısım 

Hukuk ve ceza dâvalariyle icra işlerinin takip 
ve müdafaası 

Birinci bölüm 
Adli ve idarî dâvalarda temsil 

Adli mercilerde temsil 

ON SEKÎZtNCİ MADDE — Umumî muva
zene içindeki dairelere ait hukuk ve ceza dâva
larında ve her türlü icra takiplerinde bu daire
leri mahkemeler, hakemler, icra daireleri ve 
dâva ve icra işleriyle alâkalı sair merciler nez-
dinde temsil vazifesi Maliye vekâletine bağlı 
Hazine avukat ve yardımcı avukatları tarafın
dan görülür. 

Hukuk müşavirleriyle müşavir avukatlar ve 
muhakemat müdürleri dahi bu salâhiyeti kul
lanabilirler. 

Hazine avukatı bulunmıyan yerlerdeki dâva. 
ve icra işlerinde bu daireler âmirleri tarafın
dan temsil olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil salâhiyetinin kullanılması tarzı 

ON DOKUZUNCU MADDE — Dâva ve icra 
işlerinde temsil salâhiyetini haiz bulunanların 
bir listesi merkezde Muhakemat umum müdür
lüğünce ve vilâyetlerle kazalarda muhakemat 
müdürleri ve olmıyan yerlerde defterdar ve 
malmüdürleri tarafından o yerin Cumhuriyet 
müddeiumumisine verilir. Bu listelerin birer 
nüshası müddeiumumi! iklerce mahkemelere ve 
icra dairelerine gönderilir. 

Temyiz mahkemesi ile Devlet Şûrasındaki 
duruşmalarda temsil salâhiyetini kullanacakla
rın isimleri ayrıca Temyiz mahkemesi başmüd-
deiumumiliğine ve Devlet şûrası umumî kâtipli
ğine bildirilir. 

Listelerde isimleri yazılı olanlar ve bütün 
müşavir avukatlar ve Devlet dairelerini mah
kemeler, hakemler ve icra daireleriyle sair ka
za mercileri nezdinde temsile salahiyetli hukuk 
müşavirleri ve muhakemat müdürleri Baroya 
kaydedilmeksizin ve vekâletname göstermeğe 
lüzum olmaksızın temsil salâhiyetini kullanır
lar. Temsil salâhiyeti sona erenlerin isimleri yu
karıda yazılı mercilere derhal bildirilir. 

Başhukuk müşavirliği ve muhakemat umum 
müdürlüğü teşkilât kadrolarına dahil olanlar
dan Devlet dairelerini kaza mercilerinde avu
kat sıfatiyle temsil edenler hakkında Avukat
lık kanununun hükümleri dairesinde disiplin 
takibatı icrası vazife gördükleri yerin barosu
na aittir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil salâhiyetinin şümulü 
YtRMÎNGÎ MADDE — Merkez teşkilâtında 

temsil salâhiyetini haiz bulunanların bu salâhi
yetleri merkez ve vilâyetlerle mülhakata ait 
bütün dâva ve icra takiplerine ,şâmil, vilâyetler-
deki muhakemat müdürleriyle müşavir avukat, 
avukat ve yardımcı avukatların salâhiyetleri 
vilâyet merkez ve mülhakatına ve kaza avukat
larının salâhiyetleri yalnız kaza ve teşkilât olan 
nahiyelerdeki iğlere münhasırdır. Temsil salâ

hiyeti mahdut olanlara diğer vilâyet ve kazalar
daki işlerin takip ve müdafaasına memur edil
meleri halinde vekillikçe ayrıca salâhiyetname ve
rilir. Bu salâhiyetnamelerin mahkeme ve icra dai
relerine verilmesi mecburidir. Ankara'dan başka 
diğer vilâyet ve kaza avukatlarının Temyiz mah
kemesi ve Devlet şûrası nezdinde temsil salâhi
yetini kullanabilmeleri vekillikçe kendilerine 
ayrıca salâhiyet verilmiş olmasına bağlıdır. 

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

Devlet dairelerinin daire âmirleri veya serbest 
avukatlar tarafından temsili 

YİRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Hazine avukatı 
bulunmıyan yerlerde daire âmirleri temsil sa-
hiyetlerini, sıfatlarını söylemek ve icabında hüvi
yetlerini tevsik etmek suretiyle kullanırlar. 
Devlet dairelerinin serbest bir avukat tarafın
dan temsili Avukatlık kanunu ile Hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun umumî hükümlerine 
tabidir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

îdarî dâvalarda temsil 
Y.ÎRMÎ ÎKÎNOt MADDE — idarî dâvaların 

açılması, idareler aleyhine açılan bu nevi dâva
ların takip ve müdafaası daire âmirlerine veya 
bu dairelerin bağlı bulundukları vekâletler hu
kuk müşavirlerine ait olup Devlet şûrasındaki 
duruşmalarda bu daireler kendi âmirleri veya 
hukuk müşavirleri tarafından temsil olunur. Ha
zineyi ilgilendiren işlerde bu vazife Hazine müşa
vir veya avukatları tarafından yapılır. 

REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yemin teklifi ve reddi 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Miktar veya 

kıymeti üç yüz liraya kadar olan (üç yüz dahil) 
dâvalarla değeri belli olmıyan diğer sulh dâva
larında, karşı tarafa yemin vermeğe muhake
mat müdürleri ve olmıyan yerlerde dâvanın ta
allûk ettiği daire âmirinin muvafakatini al
mak şartiyle Hazine avukatı salahiyetlidir. Avu
kat olmıyan yerlerde bu salâhiyet doğrudan doğ
ruya daire âmirleri tarafından kullanılır. 

Üç yüz lirayı geçen dâvalarda yemin teklifi 
Maliye vekilliğinin iznine bağlıdır. 

Merkezde, vilâyetlere karşı yemin teklifi 
halinde yemin vekilin salâhiyet vereceği alâkalı 
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daire âmiri tarafından eda olunabilir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
îdarî dâvaların müdafaa ve takibi usulleri 

Hazineyi alâkalandıran idarî dâvalar 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Malî husus

ları ihtiva eden ve Hazineyi ilgilendiren işlerden 
merkezde Maliye vekâletine ve vilâyet ve kaza
larda muhakemat müdürlerine ve bulunmıyan 
yerlerde en büyük malmemuruna haber verilme
si ve dairelerince hazırlanacak müdafaaname 
projelerinin işe ait dosya ve evrak ile birlikte 
bu mercilere gönderilmesi mecburidir. Bu nevi 
işler Hazinenin alâkalı dairelerince tetkik oluna
rak müdafaanamelerde yapılması gerekli deği
şiklikler hakkında Hazinenin görüş ve anlayışı 
bu dairelere bildirilir. Esasta kesin bir görüş 
ayrılığı olmadıkça bu müdafaaların Hazinenin 
anlayışına uygun olarak yapılması esastır. 

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

Muhasiplerce kabul edilmiyen muamele ve ta
sarruflar sebebiyle açılan idarî dâvalarda 

husumet 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Umumî muva

zene içindeki dairelerin Divanı muhasebatça 
veya muhasiplerce kabul edilmiyen muamele ve 
tasarrufları sebebiyle alâkalılar tarafından Dev
let şûrasında açılacak idarî dâvalarda husumet 
Hazineye ait olup bu nevi dâvalara ait müda-
faanameler Hazinece hazırlanarak duruşmalarda 
Hazine kendi müşavir veya avukatları tarfın-
dan temsil olunur. 

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

Üçüncü bolüm 
Hukuk ve ceza dâvalarının ve icra işlerinin ta

kibi usulleri 
Dâvaların açılması ve icra takiplerinin başlaması 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Merkezde Baş-
hukuk müşaviri ve Muhakemat umum müdürü
nün ve vilâyetlerde Muhakemat müdürlerinin ve 
teşkilât olmıyan yerlerde Hazine avukatının mu
vafık mütalâası olmadıkça hiç bir dâva açılamaz 
ve hiç bir icra takibi yapılamaz. 

Maddi veya hukuki sebeplerle dâva açılma
sında ve icra takibinde fayda umulmıyan işlerde 
Muhakemat müdürleri ve olmıyan yerlerde Ha
zine avukatları tarafından mucip sebepleri gös
terilmek suretiyle verilecek mütalâa derhal vekâ
lete bildirilerek alınacak emir ve talimata göre 
hareket olunur. 

Hazine avukatlığı teşkilâtı olmıyan yerlerde 
dâva açılmasına veya icra takibine lüzum görül-
miyen işler hakkında daire âmirleri mütalâala
rını Maliye vekâletine bildirerek alacakları tali

mat dairesinde hareket ederler. 
Muhakemat müdürleriyle Hazine avukatları 

ve daire âmirleri müddetli işlerde hakkın düşme
sini önliyecek tedbirleri almakla mükelleftirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Açılan dâvalarla başlıyan icra takiplerinden vali 
ve kaymakamların vageçme salâhiyetleri 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Üç yüz liraya 
kadar (Üç yüz dahil) bir Devlet alacağı veya 
bu değerdeki bir hak veya menfaat dâva veya 
icra yoluyla takip olunmakta iken, takibata de
vam etmekte veya takibin Devlet aleyhine neti
celenmesi halinde yüksek dereceli mahkeme ve 
mercie müracaatta bir fayda umulmazsa avuka
tın mucip sebepleri gösteren mütalâası ve teşki
lât olan yerlerde muhakemat müdürünün ve ol
mıyan yerlerde daire âmirlerinin göstereceği lü
zum üzerine defterdarlığın teklifiyle takipten 
vazgeçme emri vermeğe ve dâva veya icra kayıt
larını sildirmeğe valiler salahiyetlidir. 

Bölge muhakemat müdürlüklerine bağlı, olan 
vilâyet ve kazalarda bu salâhiyet, muhakemat 
müdürlüğünün mütalâası alınarak dâva veya ta
kip hangi vilâyete ait ise defterdarın teklifi üze
rine o vilâyet valisi tarafından kullanılır. 

Dâvanın veya icra takibinin Maliyeden başka 
bir daireye taallûku halinde bu yola gidilmezden 
önce bu dairenin o yerdeki en yüksek âmirinin 
mütalâası alınır. 

Hazine avukatının veya muhakemat müdü
rünün teklifine dairesi âmiri razı olmaz veya 
vilâyetçe bu teklif reddolunursa keyfiyet Maliye 
vekâletine bildirilir. 

Daire âmirinin muvafakat veya valilerin tas
vip etmedikleri dâva ve icra takiplerinden vaz
geçmeğe Maliye vekili salahiyetlidir. 

Kazalarda miktar ve değeri elli liraya kadar 
(elli lira dahil) olan işlerde Hazine avukatının 
ve olmıyan yerlerde daire âmirinin mütalâası ve 
malmüdürünün teklifi üzerine dâva veya icra 
takiplerinden vazgeçmeğe kaymakamlar salahi
yetlidir. Kaymakamlarca kabul edilmiyen teklif
ler hakkında valilerce verilecek karar katidir. 

Bu madde hükmü, vekâletin emriyle açılan 
dâvalarla icra takipleri hakkında tatbik olun
maz; bu nevi takiplerden vazgeçilebilmesi vekâ
letin iznine bağlıdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, bu ka
nunun 35 nci maddesinde «Mevzuu kalmıyan 
veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Hazine
ye ait bir hak veya menfaati muhtevi bulun
mıyan dâvalarla icra takipleri, miktar veya 
kıymeti ne olursa olsun, hiç bir merasime ta
bi olmaksızın vekâletçe iptal ve dâva ve icra 
kayıtları terkin olunur.»; 

36 nci maddesinde yine «Maliye vekili dâva 
ve icra takiplerine müteallik olmak üzere ma
hallî teşkilâtın yaptıkları terkinler, mucip 
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sebepleri gösterilmek suretiyle üç ayda bir 
Maliye vekâletine bildirilir.» 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon* 
guldak) — Hangi maddeler? 

REFİK İNCE (Devamla) — Eski 35 ve 36 
ncı maddeler böyle diyor. Şimdi terkinlere sa
lâhiyet veriyoruz. Fimabat valiler, kayma
kamlar terkin edecek. Fakat bununla iktifa 
etmiyecekler, Maliye Hukuk müşavirliğine bir 
cetvel de gönderecekler, Maliye vekâleti tet-
kikat yapacak. Bu terkin edilenler içinde ta
kibi icap edenler olursa emir verecek, yaptıra
cak. Bu, Maliye vekilinin salâhiyetidir, bir. 

İkincisi; «Mevzuu kalmıyan bir dâva ika
me edilmiş olduğu veya takibinde fayda olma
dığı mütalâa olunursa, miktarı her ne olursa 
olsun dâvadan vazgeçmek Maliye vekiline ait
tir.» Demekki başkalarının vazgeçtiği dâva 
üzerinde yeniden dâva açmağa veya ikame 
edilmiş bir dâvanın terkinine Maliye vekili sa-
lâhiyettar bulunuyor. Sonra «Maliye vekilinin 
emriyle açılan dâvanın icra takipleri mali
ye vekâletinin iznine tabidir» deyince bu fık
raya ihtiyaç kalır mı? 

Binaenaleyh vali ve kaymakamların vaz
geçme salâhiyetlerini ihtiva eden bu madde bu
na münhasır kalmalı, Maliye vekilinin müsa
adesi lâzımdır sözü, zaten demin bahsettiğim 
maddelerde tamamen mevcut olduğuna göre, 
faydasızdır. Onun için en son fıkranın kaldı
rılmasını teklif ediyorum. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Refik Şevket arkadaşı
mızın temas buyurdukları nokta 27 nci mad
denin son fıkrasıdır. Bu fıkraya göre «Bu 
madde hükmü, vekâletin emriyle açılan dâva
larla icra takipleri hakkında takip oluna
maz. Bu nevi takiplerden vazgeçilmesi vekâ
letin iznine bağlıdır.» Diğer maddelerle bu 
fıkra bir tedahül yapmamaktadır. Çünkü ma
hallî teşkilâtın kendi salâhiyetine istinaden 
terkin ettiği, bu kanun hükümleri dairesin
deki, bir dâva için artık Maliye vekâleti ta
kip emri veremiyecektir. Bu sadece mümasil 
işlerde mahallî teşkilâtı ikaza davet ve o yol
da muamele yapılmasını temin için konulmuş 
bir fıkradır. İlk müzakerede de kendileri bu 
mütalâaları beyan buyurmuşlar ve verdiği
miz cevap üzerine maddenin bu şekilde ka
bulü karargir olmuştu. Arzettiğim sebeplere 
binaen bu madde ile diğer maddeler arasında 
tedahül olmamakla beraber başka bir şey de 
temin ediyor. Mahallî teşkilâtın terkin yolu
na gittiğini gören Vekâlet bu noktai nazarın 
ya Temyizce tetkikim temin etmek veyahut 
yanlış bir noktai nazarı tashih etmek için bu 
madde mucibince takibat yapılmasını emrede-
cektir. Bu takiplerdir ki artık diğer madde
ler hükmüne binaen terkine tabi tutmıyacak- | 

tır. Bu bakımdan fıkra faydalıdır, aynen ka
bulünde fayda görüyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, benim 
bütün endişem kanun denilen müessesenin ha
şivden ve zaitlerden masun kalmasıdır. Bu fık
ranın kalmasiyle kıyamet kopmıyaeağma kati
yen eminim. Fakat bu madde hükmü «vekâle
tin emriyle açılan dâvalar» bir defa vekâletin 
emriyle açılan dâva ne demektir? Böyle şey ola
maz. Her dâva açıldığı zaman vekâletin emri 
onda dahildir. Daha doğrusu âmme hukuku da 
dahildir. Sonra bu nevi takiplerden vazgeçilme
si vekâletin iznine bağlıdır. Hattâ vekâlet bazı 
dâvalardan kendisi vazgeçemez. Bu salâhiyeti 
mutlak değildir. 

Bizim Şinasi arkadaş benim kendilerine bah
settiğim maddeyi yanlış anlamışlardır, zanne
derim. Aramızdaki fark şudur: Vekâlet terkin 
edilenler üzerinde murakabe hakkını haizdir. 

ADLİYE En. M. M. ŞİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Hangi madde olduğunu lütfeder mi
siniz ? 

REFİK İNCE (Devamla) — 35, 36 ncı madde
ler. Demin de bahsettim, demin de sormuştunuz. 
35, 36 ncı maddeler. 

36 ncı madde mucibince her terkine ait ol
mak üzere cetveller mutlaka hukuk müşavirli
ğine gönderilir. Kaymakamın terkin ettiği, vali
nin terkin ettiği şeyler dahi Maliye vekâletine 
gönderilir. Maliye vekâleti bunların içerisinde 
takibi lâzımgelenler varsa yine takip edin diye 
emir verebilir. O halde demek ne oluyor? Şim
di kaymakam terkin emri verse, vali terkin 
emri verse yine hukuku âmme, hukuku maliye 
noktasından daha sahibi salâhiyet olan makam 
takibi lüzumuna karar verebilecektir. Maddede 
«Bu madde hükmü, vekâletin emriyle açılan 
dâvalarla icra takipleri hakkında tatbik olun
maz.» Yani terkin tatbik olunmaz. Maliye vekâ
leti bittetkik bunun hakkında takibat yapın de
dikten sonra terkin olamaz. 

Benim noktai nazarım, arzettiğim gibi, kanun
ların, haşiv de olmasa, her kelimesi üzerinde her 
noktai nazardan imali zihin etmek vaziyetinde 
bulunan avukat, âmir, memur gibileri şüphelere 
düşürmemek için bunu umumî kaidelere irca 
etmek istiyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

ADLİYE En. M. M. ŞİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, hakikaten Refik İnce ar
kadaşımızın buyurdukları gibi bir haşiv veyahut 
bir tekrar mahiyetinde ise bu fıkranın burada 
kalmasında bir fayda mülâhaza edilemez ve ka
nunların muhtelif maddelerindeki tenazur bakı
mından da kalkması yerinde olur. Fakat 35 nci 
madde 

REFİK İNCE (Manisa) — 36 ncı maddedir. 
ADLİYE En. M. M. ŞİNASİ DEVRİN (De

vamla) — 36 ncı madde ikramiye maddesidir. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Eski 36 ncı mad

de. 
ADLİYE En. M. M. ŞİNASÎ DERVtN (De

vamla) •— 0 maddeyi okuyacak olursak iki mad
de arasındaki farklar bariz bir surette belirir. 

35 nci madde şudur: 
«Dâva ve icra takiplerine mütaallik olmak 

üzere mahallî teşkilâtın yaptıkları terkinler, mu
cip sebepleri gösterilmek suretiyle üç ayda bir 
Maliye vekâletine bildirilir. Cetvellerin tetki
ki neticesinde benzeri işlerde terkin yoluna gi
dilmemesi hakkında verilecek emirleri mahallî 
teşkilât yerine getirmekle mükelleftir.» 

Demek oluyor ki, muhterem arkadaşımızın 
tasvir buyurdukları gibi terkini mütaakıp Mali
ye vekâletinin bir kontrol hakkı yoktur. Artık 
terkin edilen iş katiyet kesbetmiştir. Madde bu
nu vuzuhla gösteriyor. Cetvellerin tetkiki neti
cesinde benzeri işlerde terkin yoluna gidilme
mesi deniliyor. Benzeri bir yola gidilmesin di
yecekler. Demek oluyor ki 36 ncı madde ile 27 
nci maddenin mevzuları ayrıdır. 27 nci madde 
vekâletin emriyle dâva ikamesi, ki bunu biraz 
önce bir misal ile arzetmiştim, artık bu yoldan 
terkin usulüne müracaat edemiyeeeklerdir. 
Çünkü vekâletin maksadı bir içtihat belirtilme
sini temindir. Şayet vekâletin emri hilâfına 
terkin edecek olursa içtihadın belirtilmesi müm
kün olamıyacaktır. Binaenaleyh 27 nci madde
nin bn fıkrasının ipkası zaruridir. 

REİS — Tadil teklifinden vazgeçiyor musu
nuz? 

REFİK İNCE (Manisa) — Vazgeçiyorum; 
encümenin fikrine iştirak ediyorum. 

REtS — Maddeyi reyinize arzediyoru. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maliye vekilinin vazgeçme salâhiyeti 
YtRMl SEKİZİNCİ MADDE — On bin lira

ya kadar (on bin lira dahil) bir hakkın veya 
menfaatin terkinini tazammun eden ve maddi 
veya hukuki sebeplerle takip edilmesinde veya 
yüksek dereceli mahkeme ve mercilerde tetkik 
olunmasını istemekte fayda umulmıyan dâva ve 
icra takiplerinden Muhakemat umum müdürünün 
teklifi üzerine vazgeçmeğe Maliye vekili salahi
yetlidir. 

RElS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet şûrası karariyle vazgeçme 
YlRMl DOKUZUNCU MADDE — Miktar 

ve değeri on bin lirayı geçen dâva ve icra takip
lerinden ve aleyhte neticelenenlerin yüksek de
receli mercilerce tetkikini istemekten vazgeçil
mesi, Devlet şûrasının muvafık mütalâası üze
rine Maliye vekâletince kararname alınmasına 
bağlıdır. 

RElS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dâvaya veya icraya intikal etmiş olan ihtılâîf-
ların sulh yoluyla halli 

OTUZUNCU MADDE — Umumî muvazene 
içindeki daireleri alâkalandıran ve mahkemele
re, hakeme veya icraya intikal etmiş olan işlje-
rin sulh yoluyla hallinde menfaat görüldüğü 
takdirde Muhakemat umum müdürünün teklifi 
üzerine on bin liraya kadar (on bin lira dahil) 
bir hakkın tanınması veya menfaatin terkini ta
zammun eden anlaşmalar yapmağa Maliye vekili 
salahiyetlidir. Bu miktarı geçen anlaşmalar 
Devlet şûrasının muvafık mütalâasiyle ve alına
cak kararname ile yapılır. 

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

Dâvaya veya icraya intikal etmemiş olan ih
tilâfların sulh yoluyla halli 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bir mukavele 
mevcut olsun olmasın umumî muvazene dahilin
deki Devlet daireleriyle diğer daire, müessese ve 
teşekküller veya hakikî ve hükmi şahıslar ara
sında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme 
veya icraya intikal etmemiş bulunan hukuki 
ihtilâfların sulh yoluyla hallinde menfaat gö
rüldüğü takdirde Başhukuk müşavirinin mütia-
lâasma istinaden on bin liraya kadar bir hak
kın tanınması veya menfaatin terkini tazammıin 
eden anlaşmalar veya mukavele tadilleri yap
maya vekâletler salahiyetlidir. 

Bu miktarı geçen anlaşmalarla mukavele ta
dilleri, Devlet şûrasının mütalâasına istinaden 
Maliye vekâletince alınacak kararname ile ya
pılır. 

Başhukuk müşavirliğinin veya Devlet şûrası
nın mütalâalarına muhalif olarak anlaşmalar ve
ya mukavele tadilleri yapılabilmesi îcra "Ve
killeri Heyetinden karar alınmasına bağlıdır. 

Bir mukavelenin tatbikmdan karşılıklı ola
rak vazgeçmek ve akdi feshetmek anlaşma hük
mündedir. 

Bu gibi hallerde tatbikmdan vazgeçilen mu
kavele teminatının miktarına göre mütalâası 
alınacak merci tâyin ve bu madde hükümleri 
dairesinde hareket olunur. 

Mukavelelerde yazılı sebeplerle müddetlerin 
uzatılması ve mukavelede tasrih olunan mücbir 
sebeplerin takdiri âkit vekâlet ve dairelere ait
tir. Mukavele dışında kalan mücbir sebeplerle 
mukavelelerde yapılacak tadillere veya müddet
lerin uzatılmasına veya mukavelelerin karşılıklı 
olarak tasfiyesine mütaallik hususlarda 1, 2 ve 
3 ncü fıkralar hükümleri tatbik olunur. 

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

Kanun yollarına müracaat mecburiyeti 
OTUZ İKİNCİ MADDE— 27, 28, 29 ve 30 

neu maddeler hükümlerine uygun bir karar alıln-
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mış olmadıkça tamamen veya kısmen Devlet 
aleyhine neticelenen dâvalarla icra takiplerinden 
yüksek dereceli mercilerde tetkiki istenilmesi 
mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidil 
mesi mecburidir. Zikri geçen maddeler gereğince 
terkin yoluna tevessül edilmiş olmakla beraber 
bu muamele henüz neticelenmemişse kanunen 
muayyen olan müddet içerisinde kanun yoluna 
müracaat ve terkin teklifi üzerine verilecek ka
rara göre hareket olunur. 

Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle 
hukuki veya maddi sebeplerle bozulması müm
kün bir hükmün' katileşm esine ve bir hakkın kay
bolmasına sebep olan avukatlarla daire âmir
leri hakkında kanuni takibat yapılmakla bera
ber husule gelen zarar hükmün katileştiği tarih
ten itibaren on sene içerisinde kendilerine hük
men tazmin ettirilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Tashihi karar, iadei muhakeme ve hakem ka
rarlarına karşı itiraz salâhiyetinin kullanılma

sı tarzı 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tashihi karar 

veya iadei muhakeme veya 3533 numaralı kanun 
mucibince hakemlerce verilmiş olan kararlara 
karşı itiraz yoluna gidilmesi için kanuni sebep
ler mevcut olup olmadığının takdiri dâvayı takip 
eden avukata ve teşkilât olmıyan yerlerde dai
re âmirlerine aittir. Muhakemat müdürlüğü 
teşkilâtı olan vilâyetlerde Hazine avukatları bu 
husustaki esbabı mucibeli mütalâalarını muha
kemat müdürlüğüne ve merkezde Muhakemat 
umum müdürlüğüne bildirirler ve alacakları tali
mat dairesinde hareket ederler. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
Mevzusuz dâva ve takiplerin terkini ve cezada 

verilen beraet kararlarına karşı kanun yollarına 
müracaattan vazgeçilmesi 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mevzuu kal-
mıyan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya 
Hazineye ait bir hak veya menfaati muhtevi 
bulunmıyan dâvalarla icra takipleri, miktar 
veya kıymeti ne olursa olsun, hiç bir merasime 
tabi olmaksızın vekâletçe iptal ve dâva ve icra 
kayıtları terkin olunur. 

Bu kabil işler hakkında verilen kararlara 
karşı yüksek dereceli mahkemeye müracaattan 
vazgeçilmesi de hiç bir merasime tabi değildir. 
Doğrudan doğruya mahallî teşkilâtın kanun 
yollarına müracaattan vazgeçmeye salahiyetli 
oldukları bu nevi dâvalar hazırlanacak nizam
namede gösterilir. 

Şahsi hak noktasından müdahale olunan ce
za dâvalarında suçun sabit olmaması, faili tu
tulan şahıs olmadığının sübut bulması, suç un
surlarının noksanlığı sebepleriyle verilen beraet 

kararları hakkında da bu hüküm tatbik olunuf. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Mahallî terkinlerin merkezde tetkiki 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Dâva ve icra ta

kiplerine müteallik olmak üzere mahallî teşki
lâtın yaptıkları terkinler, mucip sebepleri göste
rilmek suretiyle üç ayda bir Maliye vekâletine 
bildirilir. Cetvellerin tetkiki neticesinde benzeri 
işlerde terkin yoluna gidilmemesi hakkında ve
rilecek emirleri mahallî teşkilât yerine getir
mekle mükelleftir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Müteferrik hükümler 

İkramiye 
OTUZ ALTINCI MADDE — Takip ettikle

ri dâvalarda faydalı ve semereli çalışmalariy-
le temayüz ederek başarılar gösteren ve dâva
nın Devlet lehine neticelenmesinde ve mühim 
menfaatler temininde takdire şayan mesaisi 
görülen müşavir, müşavir avukat ve avukat
larla muhakemat müdürlerine muhakemat 
umum müdürünün teklifi üzerine vekillikçe yu
karı haddi beş maaşı geçmemek üzere müna
sip bir ikramiye verilebilir. 

Başhukuk müşaviri ve muhakemat umum 
müdürüne verilecek ikramiye miktarı bu had 
dahilinde Maliye vekili tarafından takdir 
olunur. 

Bu haddin üstünde ikramiye verilmesi îc-
ra Vekilleri Heyetinin kararma bağlıdır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — 
Efendim, bu esaslı meseleyi kanunun ilk mü
zakeresinde tahrik edemediğim için hakikaten 
müteessirim. Fakat şu fırsattan istifade ede
rek Barem gibi ana bir kanunu baştan aşağı 
değiştiren ve yalnız bir müesseseye bir hak 
vererek Devletin teşkil ettiği diğer vekâletler
den hiç birini nazarı itibare almıyan böyle bir 
maddenin ikinci müzakeresinde olsun harekete 
geçmeyi muvafık buldum. 

Arkadaşlar, Barem kanunu denilen ve üze
rinde şurada günlerce ateşli müzakere yapa
rak çıkarttığımız kanunun üzerinden henüz üç 
sene geçti. Yani bizim intihap edildiğimiz bir 
devre başında başlıyan bir kanun daha bu dev
reyi biz bitirmeden tekrar değişmiş olarak eli
mize geliyor. Hakikaten bu, bizim kanun tan
ziminde, kanun yapmakta ve kanun tatbik et
mekteki en şayanı dikkat işimizden biri olu
yor. Şimdi arkadaşlar, ben çok üzülüyorum, 
burada Sırrı Day'ı, Faik Baysal'ı karşımda 
görmek isterim. Bunlar Baremin en hararetli 
mürevviei, ben de onların muarızı idim. Hattâ 
Faik Baysal arkadaşıma, gayet iyi biliyorum, 
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şunları söyledim : Sene geçmiyecek sen bu kür
süye gelecek ve bütün kuvvet ve kudretinle is
pat etmeğe çalışarak bu kanunun tadilini isti-
yeceksin. Bu lâfı aynen Sırrı Day'a da söyle
dim. Şimdi aynı şeyi huzurunuzda tekrar söy
lüyorum. Daha bir devre bitmeden bunu ta
dil ediyoruz. Asıl üzüldüğüm şey, yalnız bir 
daireye münhasır olarak bunu getirmeleridir. 
Arzu ederdim ki muhterem Maliye vekili baş
ka tarzda hareket etsin ve desin ki ; arkadaş
lar, bir Barem kanunu yaptık, fakat gördük 
ki bizim Devlet bünyemizde kurduğumuz esas
lara göre yürümüyor, bunda değişecek bir ta
kım maddeler vardır, bunları değiştirecek za
man geldi, diye bütün Devlet dairelerine şâ
mil bir madde getirseydi, hukuk müşavirleri 
meyanma kendimi de ithal eder ve tekliflerini 
müdafaa için bütün kudretimi sarfederdim. Fa
kat yalnız Maliye vekâletinde ve yalnız bu da
ireye münhasır olmak üzere Barem kanunun
da yapılan bu ana değişikliği kabul edemeyiz 
arkadaşlar. Sebeplerini arzedeyim: 

Şimdi okuyalım kanunu. Kanunda üç me
tin var, birisi Hükümetin teklifi, ikineisi Ad
liye encümeninin teklifi, üçüncüsü Maliye en
cümeninin teklifi. Bunlar arasında aşağı yuka
rı bariz farklar vardır. Birincisi; yani Hükü
met diyor ki : Hukuk müşavirlerine. Maliye 
vekili takdir eder, münasip bir miktar veririm. 

Adliye encümeni diyor ki : Hayır diyor, de
ğiştiriyor, beş maaş nispetinde bir ikramiye 
verilir, bu ikramiye de kâfi gelmezse Heyeti 
Vekileden karar alınır, on beş de verilebilir. 
Metin böyle geliyor. 

Maliye encümeni ise, buna bir fıkra daha 
ilâve ediyor, Başhukuk müşavirleri ve Muha-
kemat umum müdürü diyor. Baremde her ve
kâlette muadili bir teşekkülün karşısında bu
lunan bir müdüri umumi de bunun içerisine 
iltihak ediyor. Demek ki değişiklikler gittik
çe kabarıyor. Şimdi biraz da biz koyalım, 
ben teklif ediyorum; bunun muadili bütün 
daireleri bunu alsınlar. O vakit hak tecelli 
eder. Şimdi bunun muarızı arkadaşlarımız 
olabilir. Evet hayatta bir insan şahsi zekâ ve 
muvaffakatiyle Devlete bu kadar para kazandır
sın da niçin o kadar basit bir hayatta yaşasın, 
neden dolayı maişetle iktifa etsin?. Elbette onun 
da bu zekâsının eserini tatmam lâzımdır. Güzel 
doğru arkadaşlar. Fakat buna verilecek cevapda 
şudur: Devlet memuriyeti öyle bir idealdir ki, 
mahdut hayat şartlarına ve mahdut paraya te
kabül eder. Zekâsını, kudretini ve hayatını Dev
letin, milletin selâmetine, müessesesine hasre-
dici bir fedakâr insan demektir. Eh hukuk mü
şavirleri bunu alır, hariçteki diğer avukatlar bu
nun on mislini alırlarsa yazık değil midir? Ni
çin buraya girmişler? Lütfen giderler, dışarıda 
avukatlık yaparlar. O idealdir ki bunları Dev

letin o müessesesine raptetmiştir. O idealdir ki 
bunları dışarıda para kazanmak ihtirasından, 
hırsından berî kılmış ve Devlete hizmeti ondan 
claha mukaddesi ve daha muazzez bir şey addet
miştir. 

Arkadaşlar, Maliye hukuk müşaviri, bu hak
ka maliktir de, neden Nafia hukuk müşaviri ma
lik değildir? Acaba Nafianın Devlete, yüz bin 
lira kazandıracak hiç bir dâvası yok mudur ve 
bunu kazandıran müşavir avukat, hukuk müşa
viri, muhakemat reisinin neden dolavı hissesi 
yoktur? Bir mühendis, yollar, demiryolları, 
hava dairesi reisi, diğer bir mühendis aynı 
mektepte okumuştur, aynı günde şahadetname 
almıştır, hayat onu serbest mesleke sevketmiştir. 
On milyon lira hariçte kazanmıştır. Mademki 
bir mühendis hariçte on milyon alıyor, diğeri 
Devlet dairesinde çalışıyor neden buna ikramiye 
vermiyelim? Karşımda bulunduğu için aklıma 
geldi. İnhisar vekili, baremcidir. inhisarın hu
susi müesseseleri, fabrikaları vardır. Alkol ya
pan, şarap yapan, sigara yapan müesseseleri yar
dır. Orada çalışan bir müdür, bir mütehassıs, 
Devlete elli milyon lirayı sudan getirir. Bu, ze
kâya istinad eder. Niçin ona ikramiye vermiyo
ruz? 

EMİN SAZAK (Eskişehir^ — Ona da ver
meli. 

ZİYA GEVHER (Devamla) — Binaenaleyh 
adalet denilen şeyi bununla biz elimizde kökün
den kaldırıyoruz. 

Şimdi diğer dairelerin, Devlet memurları 
derler ki ; demek ki Maliyeye intisap herkesin 
arzu edeceği bir şeydir. Bir çok insanlar, keski 
gençleşebilsek, Mileyeye sülük edebilsek diye
ceklerdir. Demek ki biz, Devlet dairelerindeki 
karşılık, muadelet tesisini maddeten ve manen 
teinine çalışmağa mecburuz. 

Yine arzedeyim ki ben bu prensibin lehinde-
yim. Çalışanın mükâfatlandırılması lehinde. Fa
kat bir müesseseye hasrının aleyhindeyim. Ba
rem kanunu ya vardır, ya yoktur. Barem ka
nununu yeni baştan tanzim ederiz, bunları ya
parız. Diğer cihetten de arkadaşlar biliyorsunuz 
ki, Devlette vazifede mümaselet vardır. Her taraf
tan mümaselet arzeder. Maliyenin nasıl böyle bir 
müessesesi varsa, Nafianın ve bütün diğer dai
relerin de böyle bir mümaseleti vardır. Barem 
kanunu bu mümaselete bir de muadelet kelimesi
ni ilâve ederek rakamları tanzim etmek iste
miştir. Şu halde bunu da tanzim eden bir] ka

nundur. Arkadaşlar, en nihayet, evet, herhangi bir 
hukuk müşavirinin herhangi bir dâvayı müdafaa 
müşavir avukatı muhakkak büyük mesaisi ve ze
kâsı sepkat eder. Fakat en nihayet bu işi halle
decek biricik adam vardır ki o da hâkimdir. 
Hâkimin kanuna uygun olarak vereceği karar
dan aher istifade eder, halbuki hâkim için hiç 
bir yerde böyle bir ikramiye tasavvur bile edile-

— 19 — 



t : 23 4.1 .1943 C : 1 
mez. Madelet nerede? Biraz Hazineye yakın 
almak, ne diyeyim, mesaimizi daha çok mükâ
fatlandırır. Ben ara sıra Maliye vekiline bu ta
rizi yaparım, gücenmesinler. Bir arkadaşımı
zın dediği gibi, çeşme başında olmak veya bal 
tutan parmak yalar, tâbirini kabul etmiyorum. 
Hayır arkadaşlar; böyle bir şey yoktur; hepimiz 
yalamalıyız. 

Arkadaşlar, en nihayet yine üç sene evveline 
rücu edecek olursak Barem kanunundan hattâ 
makam tahsisatlarını kaldırmak için burada ce
reyan eden münakaşaları bir kere hatırlatmak 
isterim. Devletin en yüksek makamını işgal 
eden insanlara bile makam tahsisatı denilen ve 
en nihayet Devlet işleri sırasında sarfedilecek 
olan küçücük maddi bir yardımı kaldırdıktan 
sonra, herhangi bir vazifeyi ifa etmekten müte
vellit bir ikramiyenin burada kabulünü yerinde 
tasavvur edemiyorum. Her ne olursa olsun, 
Devlet kapısında kazanan, Devletin işinde çalı
şan herhangi bir şahsın bütün hayatını veyahut 

hayatının 2 0 - 2 5 - 3 0 senesini Devlet uğrunda has
redip çalışması sırasında yine Devlet işinde har
cadığı paraları hattâ en yüksek bir memura 
dahi vermezsek başka birisine de veremeyiz. 
Verdiğimiz zaman adaletsizliğin en büyüğünü 
yapmış oluruz. Herhangi bir müsteşara gittiği
niz zaman size bir sigara ikram eder. îşlerini 
halletmek için giden insanlara bir sigara ikram 
etmenin o memur için ne kadar masraf açtığını 
tasavvur ediniz. Amma Maliyeye ait bir kanunda 
bunu vermekte pekâlâ semih davranabiliyoruz. 
'•• Arkadaşlar, bunun lehinde ve aleyhinde ne 

söylenirse söylensin, emin olunuz ki ana pren
sibi ihlâl eden bir kanun olduğundan dolayı 
behemehal reddedilmesi lâzımdır. Benim Mali
ye vekilinden ricam şu olacaktır: Eğer bu mü
şavir avukatları dışardan bu kadar para ile 
bulamıyorlarsa teşkilât kanunlarını tadil etsin
ler, verecekleri ücretleri çoğaltsınlar. Fakat 
Baremi ihlâl edecek bir madde getirmesinler. 
Eğer vakti geldi ise Barem kanunun bu mad
desini umumî olarak buraya getirsinler, umu
mî olarak halledelim. O zaman onun en hara
retli mürevvici ben olacağım. Fakat hususi bir 
kanunla bu yola gitmiyelim. 

Sonra arkadaşlar, bu madde müphemdir. 
ikramiye verilecek, hangi dâva için? Bir dâva 
için mi, senede bir defa mı, senede yüz defa mı? 
Burası da müphemdir. Bu iş artık buraya ka
dar gelmiştir, bir kanun metni olarak geçmiş
tir. Bunun için ana prensiplerimize hürmeten 
ve Meclisimiz tarafından ittihaz edilmiş olan 
ana prensibe uyularak, gayet subl olan muh
terem Maliye vekilinin, yumuşak yüzlü, yumu
şak hareketli Maliye vekilinin bu maddeyi ge
riye alarak, bütün Devlet memurlarını aynı 
'adalet hissiyle hareket ettirici bir madde getir-
;mesini ve bu maddenin tayymı rica ederim. 

Bunu yapacaklarından da eminim. 
Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 

Etili arkadaşım o kadar etraflı konuştu ki be
nim sözlerim onun izahatını tekrar etmek kabi
linden olacaktır. Onun için sözlerimi gayet kı
saltacağım. 

Bence geçen sene pek az olan mevcutlarını 
ortadan kaldırdığımız ve yahut miktarlarını, 
adetlerini azalttığımız onda bire indirdiğimiz 
mütehassıslarımız gibi yeni bir yola giriyoruz. 
Maliye vekâleti kendi kadrosunda çalışan hukuk 
müşavirlerini taltife şayan görerek bir ikramiye 

veriyor. Yarın aynı şekilde diğer bir vekâletin baş
ka bir kanun getirmesinde hiç mâni yoktur. 
Niçin meselâ Erzincan, Erbaa felâketleri kar
şısında fevkalâde hizmeti görülen bir hü
kümet tabibine mükâfat olmak üzere Sıhhi
ye vekâleti ikramiye vemek için harekete 
geçmesin? Niçin meselâ bir hudut bek
çisi, jandarma yüzbaşısı efendi uyku uyu
mak hakkını da terkederek orada dikkatli 
davranıp kaçakçılığa meydan vermediğinden do
layı İnhisarlar vekâleti ikramiye vermek teklifin
de bulunmasın? Maliye vekâleti öyle bir yol 
açıyor ki her vekâleti ayrı ayrı bu yoldan bize 
kanunlar teklifine sevkedecektir. Ö halde vuku-
bulacak şey mutlaka senelerdenberi bizi sinir
lendiren mütehassıs dâvasına yeniden başlamak 
olacaktır. Ben çalışanlara, Ziya Gevher Etili 
arkadaşımın söylediği gibi, hiç de mükâfat ve
rilmesin alehtarı değilim. Verilsin, Fakat bu, ka

nun dairesinde olsun. Yalnız bir vekâletin, bir ve
kâletin muayyen zümresinin lehine olmamalıdır. 
Bu lazımsa Devlet memurlarının umumuna şâmil 
olmalıdır. Kanunlara tearuz etmemek şartiyle 
bütün Devlet memurlarına, bütün vekâletlere 
mensup memurlara istifade temin edecek bir 
şekil dahilinde ayrı ve müstakil bir kanun ha
linde Büyük Millet Meclisi huzuruna gelmeli. 
Böyle bir teklif kabul olunabilir müzakere edi
lebilir ve konuşulabilir. Fakat bir taraflı teklif 
asla. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bendeniz de söz 
istemiştim. 

REİS — Vermiyorum. 
FUAD SÎRMEN (Devamla) — Bundan on 

dakika evvelki kanunun müzakeresinde yani Sıh
hat vekâletine ait Tıbbi ve ispençiyari müstah
zarat kanununun müzakeresi esnasında Ziya 
Gevher arkadaşımıza söz verdiniz, mütalâalarını 
beyan ettiler, bendeniz de onu görerek söz iste
dim. 

REtS — Onda teklif encümen tarafından 
gelmişti. Dahili nizamnameye göre mebuslar 
tarafından verilen tadil tekliflerine encümen 
cevap verir. Bu sarahat mevcuttur. Fakat encü
men tarafından bir teklif vâki olursa mebus 
konuşamaz diye bir şey yoktur. Binaenaleyh de
min bu noktadan söz vermiştim. Ben nizamna-
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me hükmünü burada kendim tefsir etmek hak
kını göremiyorum. 

PUAD SÎRMEN (Rize) — Ben arkadaşları
mıza söz verildiğini gördüğüm için istemiştim. 

REÎS — Nizamname sâkit olsaydı itirafı 
kusur eder sizin sualinizi cevaplandırmak mak-
sadiyle zatı âlinize söz verirdim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Muhterem arkadaşlarım nazik bir mese
leye temas ettiler. Bilhassa Ziya Gevher arkada
şımız Barein taadül kanununda baştan aşağı de
ğişiklik yapacak derecede mühim bir meselenin 
mevzuubahis olduğunu ilâve ettiler. 

Bu baştan aşağı sözü tam mânasiyle yerin
de sarfedılmiş değildir. Baremin kabul etmiş 
olduğu esaslardan birine ait olduğunu söylese
lerdi daha doğru olurdu. Şimdi mevzua 
geçelim. Hakikaten baremin kabul ettiği pren
siplerden biri de memurlara aldıkları maaş fev
kinde herhangi bir ikramiye ve ücret verilme
mesini mutazammındır. Gönül isterki mümkün 
olduğu kadar bu kaideye riayet edilsin. Müm
kün olduğu kadar diyorum, çünkü hiç bir kai
de yoktur ki onun istisnaları olmasın. Zaten 
kaidenin umumiyetini ancak bu istisnalar teyit 
eder. Şimdi bizim arayacağımız bunlara ikra
miye vermekte bir zaruret var mıdır, müstesna 
telâkki etmek için bir sebep var mıdır? Bunu 
araştıracağız. Bir defa şunu arzedeyimki, Tea
dül kanunu esasları lâyetegayyer değildir, onun 
istisnaları hattâ kanunun içinde mevcuttur. Yi
ne avukatlar ve hukuk müşavirleri için diğer bir 
istisnada baremde kabul edilmiştir. Muhterem 
arkadaşım bilir ki, her memurun yüksek mek
tep mezunu olduğu takdirde terfi edebilmesi için 
üç sene geçmesi şarttır. Bu, Baremin kabul et
tiği esaslardan biridir. Buna rağmen zaruret
ler haricinde çalışan hukuk müşavirlerinin bu 
seneleri doldurmadan yüksek derecelere alınma
larına imkân vermektedir. Demek ki, zaruret 
ilcasiyle, hukuk müşavirleri hakkında istisnai 
bir hüküm kabul edilmiştir. 3883 numaralı kanu
nun 6 ncı maadesi, avukatlar için aynı hükmü 
kabul etmiştir. Dışarıda kalmış kıymetli hu-
kukşinaslann faaliyetlerinden istifade edebilmek 
için başka çare yoktur. 

Sonra teadül kanunu memurların yalnız bir 
yerden maaş alabilecekleri esasını koymuştur. 
Halbuki bazı memurlar kendilerine olan ihti
yaç dolayısiyle bir iki yerden maaş aldıkları 
vâkidir. Meselâ muallimler ikinci ve üçüncü 
vazife alırlar, ve bunların maaşlarını da ta
mamen veya kısmen alırlar. Doktorlar da böy
ledir. (O başka sesleri). 

Değildir; Baremin ihtiva etiği esaslara is
tisnalar bulunduğunu içindeki, maddelerle is
pat ederim Çünkü sizin noktai istinadınız şu
dur; Baremdeki esaslar ihlâl edilemez. Ben si
ze ispat ediyorum ki, bunların hepsi Baremin 
esaslarına mugayir hükümler iken Baremde yer 

almışlardır. Bunu arzettikten sonra yine Barem
de 22 nci maddede bir hüküm vardır: Hususi 
kanunlarında sarahat olmadıkça memurlara faz
la ücret verilemez der. Hİususi kanunlarında sa
ralı at olursa verilebilir demektir. Şimdi acaba ar
kadaşım hususi kanunla verilen bu salâhiyeti 
yalnız hukuk müşavirliği kanununda mı görmüş
tür? Eğer bu istisna doğrudan doğruya ve mün
hasıran Hukuk müşavirliği kanununda olsaydı 
imali sözlerinin yeri olurdu. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) -f- İma
dan size ne Hüsnü Bey? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (De
vamla) — Halbuki, Gümrük kanununda muaye
ne edilen yüksek tarifeye tabi olduğunu gös
teren memurlara, kaçakçılığı tesbit eden me
murlara ikramiye verilmektedir. Sonra daha 
geçenlerde kabul ettiğiniz bir kanun ile subay 
mühendislere ve askerî mühendislere maaşlarının 
% 50 si derecesinde ücret verilmesi hükmü 
konmuştur. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — ihtisas. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (De

vamla) — Bunlarda da ihtisas arayacağız. Mak
sadım şu: Bir memura kendi maaşının fevkinde 
ücret veya ikramiye vermek yalnız hukuk müşavir
liğinde ihdas edilmiş bir istisna değildir. Bir 
çok kanunlarda bu istisnalar vardır. Bunlar da 
aynı istifadeyi ediyorlar. Teadül kanununun 
kaidelerinde elastikiyet lâzımdır. Hayat icapla

rına uymıyan hükümler payidar olamaz. Arka
daşımız gibi bu kaidelere razı olmıyanlar içeri 
girmesin diyemeyiz. Böyle düşünecek olursak Dev
let çarkını döndürmek müşkül olur. Bu kanu
nun sebebi vazı zaten şudur: Dışardaki kabiliyet
leri işliyen zekâleri içeri almaktır. O halde 
kendileri için icabedeıı bazı istisnayi hüküm
ler vermek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi bunlara biz fazla bir şey, ikramiye vere
lim mi, vermiyelim mi meselesine gelince: Biz gör
dük ki, eğer bunlara fazla menfaat vermezsek 
kıymetli elemanlarla bu teşkilâtı takviye etmek, 
teçhiz etmek mümkün değildir. Hakikaten bun
lar öyle kimselerdir ki, serbest hayatta kendi
leri için muvaffakiyetli bir saha açmak imkân
larına maliktirler. Eğer bunları almazsak ken
dilerinden istifade etmezsek zannederim ki, 
amme menfaatına uygun bir hareket yapmış ol
mayız. Bu arkadaşları bu daire içine alabilmek 
için bazı imtiyazlar vermek zaruretini hissettik. 
Bunu yalnız biz değil Hükümetten başlamak 
üzere Maliye encümeni ve Adliye encümeni de 
bizim Encümen gibi bunu varit gördü, yani müt-
tef ikan görülen bir zarurettir. Binaenaleyh, ar
kadaşlarımdan rica ederim, yalnız his üzerine 
değil... 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Rica 
ederim Hüsnü Bey his ne demektir? Tavzih edi
niz. 
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BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (De

vamla) — Ben öyle arzu ediyorum, şayet... 
ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Bir 

kimseye husumetim mi vardır? 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (De

vamla) — Ben öyle bir şey söylemedim, bunu 
takdir buyurmanız lâzımdır. 

Yalnız benim söylemek istediğim, bareme 
mugayirdir, kanaatiyle, hissiyle yörüyerek 
hareket etmiyelim. Bunlara metodlu yörümek 
suretiyle ieap var mıdır, yok mudur, bunu tak
dir edelim, töğer takdiriniz bu elemanlara ha
kikaten memleketin ihtiyacı yoktur, hukuk mü
şavirliği teşkilâtının içine bunlar girmese dahi 
iş yürüyecektir kanaatinde iseniz o vakit mesele 
yoktur. Maksat bu gibi kuvvetli elemanları hu
kuk müşavirliği teşkilâtı içine alıp bu teşkilâtı 
mükemmel bir hale ifrağ etmektir. 

Sonra muhterem arkadaşım yine buyurdu
lar ki, Nafia vekâleti Hukuk müşaviri dahi 
yine böyle mühim bir vazife göremez mi? Niçin 
onları da mükâfatlandırmıyalım.1 Muhterem ar
kadaşıma şunu hatırlatmak isterim ki, bü
tün dâva işleri kamilen Maliye vekâleti Hukuk 
müşavirliğine tevdi edilmiştir. Onun için bunlara 
biraz müsait davranmamız lâzımdır kanaatinde
yim. Maruzatım bundan ibarettir. Heyeti Celile 
takdir buyursun. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim bir sualim var. Bütçe encümenini biz 
Baremin yegâne müdafii olmak üzere tanıdık 
ve öyle görmek isterdik. Halbuki Bütçe encümeni 
mazbata muharriri arkadaşımız şimdiye kadar 
Bareme bir kaç defa müdahale vâki olduğunu 
söylediler. Bendeniz bu kanunu da onlara bir 
nazire olsun diye mi çıkarılıyor, bunu anla
mak isterdim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Anlıyorum ki maruzatımı iyice an
latamamışım. Kastımı anlatmakta izharı 
aczetmişim. Ben Bütçe encümeninin ba
rem prensiplerine sadakatte katiyen ay
kırı hareketlerde bulunduğunu söyleme
dim. Bütçe encümeni Barem kanununun bütün 
hükümlerine sadıktır. Yalnız bu, ihtiyaç ve za
ruret kendisini başka tarafa sevketmedikçe kay
dı ile mukyyetir. Yoksa bütün realiteler ken
disini prensipler haricinde bir istisna yaratmağa 
sevkederse Bütçe encümeni hayır kabul edilmiş 
bir esas vardır, Katiyen bu esastan udul ede
mem diyecek değildir. His demekten kasdım 
ne olduğunu söyledim. Hiç bir zaman şahsi dü
şünce ile hareket edilmiş olduğunu hatırıma da
hi getirmiş değilim. Hulâsa bütün bunlar ihtiyaç 
ve zaruretlerin icabı olarak kabul edilen hüküm
lerdir. Ben daha evvel sözüme başlarken demiş
tim ki; gönül isterdi ki bu kaidelerin istisnası 
olmas'm. Ne çare ki kaideler istisnasız olmıyor. 
Teadül kanununun bir çok maddelerinde 

bu istisnaları kendi içine toplamıştır. Maksa
dım bu kere vazedilmek istenen hükmün biri
cik bir istisna teşkil etmediğini ve kabulünde 
isabet olacağını arzetmek için ifadelerimi uzat

tım. 
ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar

kadaşlar, Hüsnü Kitabcı'ya çok teşekkür ede
rim, beni hemen hemen bütün sözleriyle teyit 
ettiler. Ben kendilerinin söylediği sözlerden not 
alarak, onun söylediği sözlerle, benim dâvamı, 
bizim dâvamızı nasıl teyit ettiğini ve Barem ka
nununu nas'd ihlâl ettiğini size gösterecektir. 
Hüsnü Kitabcı arkadaşımla bir kaç senelik ta
nışıklığımız ve dostluğumuz vardır. Evvelâ şunu 
bilmelerini rica ederim, Ziya Gevher denilen 
adam, hiç bir vakit hissini; dayanarak birinin leh 
veya aleyhinde bu Millet kürsüsünde, 16 senelik 
mebusluk hayatında, tek kelime söylemiş değil
dir. Ziya Gevher prensiplerinin adamıdır, ken
disine, kafasına uygun olan şeyi burada söyler, 
ne kimsenin hatırı için sözünden vazgeçer, ne 
de kimsenin iğbirarından dolayı herhangi bir 
harekette bulunur. Sözlerinden âdeta bu mâna 
çıkıyor. Hissi hareket değildir, bir takım beşeri 
zâtlarla hareket ederek, burada muhabbet bes
lediğim arkadaşlara dahi itiraz edişim hisle ha
reket etmediğime bir işarettir. Eğer histen mül
hem olsaydım muhabbet beslediğim insanlar için 
buraya gelmezdim. Demekki hisle hareket etmi
yorum. 

Şimdi arkadaşlar diyorlar ki Barem kanu
nunda, hususi kanunlarında sarahat olmadık
ça ikramiye verilemez, maddesi vardır ve bun
dan, Meclise kanun getirerek her istenilen kim
seye kanunla ikramiye vermek yolunun açık 
olduğu mânasını anlıyorlar. Hayır böyle değil
dir. Barem kanunu, söylediğim gibi, ana pren
sibi kökünden halletmek için en çok verilmesi 
icabeden insanlara, en küçük habbeyi vermek
ten imtina etmektedir. Binaenaleyh bu kanunun 
hükümleri dışında kimseye ikramiye verilmez 
diye bir esası ihtiva etmektedir. O halde bu
gün bu vekâlete, yarın Öbür vekâlete, daha 
öbürgüıı daha başka bir vekâlet memuruna ik
ramiye verilecektir. Hayır. Verilmiyecektir, bi
zim dâvamız budur. 

Vermezsek Devlet çarkı işlemez buyuruyor
lar. iyi işlemiyor ki zaten. Ben bu sözü daha 
üç sene evvel söyledim, her zaman da söylerim. 
Üç sene evvel söylediğim sözü unutmam. Bu 
Devlet çarkını gençleştirmek için, yaş itibariyle 
söylemiyorum, ben de yaşlıyım, ruh itibariyle 
gençleştirmek için Barem kanunu en büyük mâ
nidir. 

Bir mümeyyizin, bir müdürün oraya o çar
kı döndürecek vida olmadığı malûm olduğu 
halde onu paslı paslı tutmaya mecbursunuz, 
atamazsınız arkadaşlar. Ben bundan dolayı Ba
remin aleyhindey im. 
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Arkadaşlar, bize kırtasiyeci değil, ne diye

yim kâtip değil, çokta okumuş adam değil, 
mutahassıs, asrın icabettiği yollarda yürümüş 
teknik adamlar lâzımdır. Niçin bunu bir mü
hendis için söylemiyorsunuz Hüsnü Bey? Bil
mem ne dağının neresinde, Mehmed ağanın çu
kurunu ölçmek için üç defa, beş defa düşerek 
vazife gören... bizzat ailemizin başından geç
miştir, mühendis olan eniştem bugün ölmüştür. 
Çoluğuna çocuğuna üç aylık 36 lira 80 kuruş 
maaş veriliyor. Fakat kanun böyle emrettiği 
için bir şey diyemiyoruz. Bunların işi yok mu 
idi? Bunlar Devletin küçük hizmetlerini mi 
görüyorlardı? Fabrikalarımız işlemiyor, köp
rülerimiz yapılmıyor, biz bunlarla meşgul ol-
mıyoruz. Masa başında oturan adama boyuna 
ikramiye, boyuna ikramiye. Bu Devlet mühen
dis istiyor, bu Devlet teknisyen istiyor. Ordu
muzun bugün bir çok teknisyenlere ihtiyacı 
vardır. Herhangi bir mühendis, herhangi bir 

yerde dağda taşta hayatının en güzel zamanlarını 
harcadığı halde ne ikramiye veriyorsunuz? 
Devletin büyük bir makamını işgal eden bir 
müsteşarın nesi vardır? Bütün ilmini, bütün ah
lâkını, bütün ruhunu ve kuvvetini bu Devlete 
hasreden bir adamı neden bu ikramiyeden mah
rum ediyorsunuz? Onun hakkı yok mudur? iş
te benim dâvam budur arkadaşlar. Bunun mü
dafaa edilecek yeri yoktur. Ondan dolayı Hüs
nü Kitabcı arkadaşımız bu dâvayı gayet zayıf 
müdafaa etmiştir. Çünkü bu kanun müdafaa 
edilemez. 

Gümrükten bahsettiler. Tamamiyle başka bir 
şeydir. Bununla alâkası yoktur. Gümrükte 
ikramiye verdiğiniz adamların size neler getir
diğini bilirsiniz. Bu adam en nihayet göğsünü 
kurşuna dayıyor. Dağm bir tarafında, çölün 
bir tarafında gümrük memurluğu yapmak ko
lay mıdır arkadaşlar? Mukayeseler yapıldığı 
zaman biraz âdilâne olmalıdır. Mütehassıs he
yetlere bunları veriyorsunuz, aldığınız 
hukuk müşavirlerine fazla ücret veriyorsunuz, 
demek ki zaten bir istisna yapıyorsunuz. Şim
di üçüncü bir istisna yapıyoruz. Görülüyor ki, 
arkadaşlar, iş tamamiyle muadelet ve mümase-
let esasını ihlâl edici bir tekliftir. Demin de 
arzettiğim gibi, Maliye vekâleti bu Barem ka
nunu ile Devlet işlerini yürütemiyeceği kanaa
tim hâsıl etmişse umumî olarak bir tadil ge
tirsinler, Onu kabul edelim. Bu istisnai bir 
şeyi kabul etmiyelim. (Doğru, reye sesleri). 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Arkadaşlar, bu ikramiye mevzuu üzerindeki fi
kir ve kanaatlar muhteremdir. Bittabi bunun 
takdiri de Büyük heyete aittir. Yalnız bu iki 
fikrin istinadettiği maddenin esas vaziyeti hak
kında kısaca bir kaç kelime söylememe müsaa
de ederseniz daha isabetli rey vereceğinize şüp
he yoktur. 

Ziya Gevher arkadaşımız, mutlak surette bu 
ikramiyenin vaktiyle ya iyi bir mekanizma ola
rak kullanılmamasmdan veyahut daha inzıbatlı 
bir teadül kanununun temininden dolayı kaldı
rılmış olduğu kanaatma variyorlar. Hakikaten 
kaldırılmış olan bu ikramiyenin böyle mutlak 
surette ifade edilmiş olması bunu ihdas eder. 
Fakat bu iki fikrin istinadettiği maddenin va
ziyeti bu anlayışlardan bambaşkadır. Müesse
sat bareminde sarahaten ikramiye kaldırılmış
tır. , : i | | 

Bu ikramiye müessesatta iki nevi idi. Bi
risi, bilançolarından ayrılan ikramiye hisseleri, 
diğerleri de tahsisatlarından maaş mukabili 
ve saire verilen ikramiyeler idi. Bunları kal
dırdık. Fakat o kaldırılan maddede dahi bir 
takım istisnai şartlara ve zaruretlere istina
den esas şeylerde ikramiye mahiyetinde ücret
ler ve saireler de kabul edilmişti. Devlet dai
relerine ait olan baremin, hatırımda kaldığına 
göre, 22 nci maddesi olacak, bunda ikramiye 
kelimesi mevzuubahis değildir. Bu, hususi ka
nunlarında sarahat olmadıkça ihtisas tazmi
natı, makam tahsisatı ve huzur hakları gibi üc
retlerin verilmemesi hakkında bir maddedir. 
Binaenaleyh Bütçe encümeninin üzerinde dur
duğu fikri izah eden arkadaşımız, hususi ka
nunlarında sarahat olmadıkça, tabiriyle ikra
miyenin mutlak olarak değil, bazı zaruri ve 
istisnai şartlara istinat eden hususi kanunla
rının müsaadesiyle yapılacak kanunla encü
menin varmasından maksat, Barem esasların
dan mutlak surette ikramiye kaldırılmıştır, 
biz bunu iade ediyoruz, yani Bareme mugayir 
de olsa biz bunu yaparız mânasında. Encü
mende böyle bir telâkki mevcut değildir. Bi
lirsiniz ki arkadaşlar, hususi kanunlarında sa
rahat olmadıkça, hususi şartlara ve zaruret
lere istinadederek muayyen faaliyetleri ve 
hizmetleri teşvik makanizmasını kurmak için 
bu verilecektir. Bunu ibarenin mefhumu mu
halifi sarahaten göstermiştir. Arkadaşım esba
bı zaruriyesini izah etmişlerdir. Yarın mües
sesat Baremindeki ikramiye vaziyetinin bugün
kü zaruretler ve zekânın vazifesi üzerinde de
ğil, vazife haricinde büyük faaliyetler ve men
faatler teminine doğru sevkedilmesi için bel
ki müessesat Baremindeki ikramiyelerin iadesi 
zarureti hâsıl olacaktır. Bugünkü şartları Ba
rem istememiştir. Bugünkü şartları dünya, 
içtimai hayat ve cemiyet hayatı istemiş ve 
getirmiştir. Cemiyet hayatı, cemiyetin koy
duğu kaideleri değiştirmez mi, değiştiremez 
mi arkadaşlar. Yani Bütçe encümeninin istinat 
ettiği fikir, maddenin vaziyetindeki bu ceva
zın nihayet zaruri ve istisnai şartlar üzerine 
yapılabileceği kanaatidir. Arkadaşımız da, ik
ramiye mutlak surette kalkmıştır ve yapıla-

, caksa bütün devaire şâmil ve mutlak surette ya-
I palım fikrindedir. (Doğru sesleri). Binaenaleyh 
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bu iki fikrin tercihi, takdiri maddeler üzerin
de tadil yapılması ve saire bütün bu salâhiyet
ler Büyük Heyetin hakkıdır. (Tabii sesleri). 
Binaenaleyh Büyük Heyetin bu münakaşalar
dan hâsıl ettiği neticeye göre, zamanen taas
sup göstererek, yahut istisnai olarak yapmak 
istediği şeyi belki umumî surette yapmak esa
sına ve zaruretine varmış bulunurlar. Bina
enaleyh bendeniz bu iki fikrin istinat ettiği 
vaziyetteki samimi anlayışı ifa etmek istedim. 
Her ikisinin de izah ve mütalâalarına hürmet 
etmek ve bu takdiri Büyük Meclise bırakmak 
daha doğru olur kanaatındayım. (Reye, reye 
sesleri). 

MALÎYE VEKİLİ PUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Takdim ettiğimiz lâyihadaki mevzuubahis 
olan madde üzerine takrir veren arkadaşların 
verdiği izahatı dinledikten sonra şu intibaı hâsıl 
ettim: Maliye vekili Barem esasına mugayir bir 
teklifte bulunmuştur. Maliye vekilinden beklerdik 
ki umumî olarak bir şey getirsin, fakat istisnai 
olarak getirmesin. Sırf bu iki noktadan dolayıdır 
ki bu kadar izahattan sonra yine iki kelime ile 
vaktinizi almak mecburiyetini kendimde duy
dum. Getirdiğimiz kanunda ehemmiyeti yüksek 
Heyetinizce malûm olan Devlet dâvalarının taki
bini daha güzel surette çerçevelemek için tanzim 
edilmiş olan lâyihada, fevkalâde mesaisi görülen
lere medarı teşvik olmak üzere bir ikramiye ve
rilmesine cevaz veren bir maddedir. Bu madde, 
Baremin esaslarına mugayir değildir. Benim ka
naatimce bu madde Bareme mugayir değildir. 
Çünkü Barem, ikramiye esasını kaldırmamıştır. 
Kaldırmış olsaydı hususi kanunlardaki ikramiye
leri de lâğvederdi. Bilâkis demiştir ki, hususi 
kanunlarında sarahat oldukça akla gelen herhan
gi bir tahsisattan ikramiye verilemez. Ötekileri 
ipka etmiş olmakla, takrir sahibi arkadaşların da 
ifade etmiş oldukları veçhile, esas itibariyle fena 
bir şey olmıyan ikramiyeyi kabul etmiştir. Bi
naenaleyh birinci noktası budur ve bunu, Yüksek 
Heyetiniz de kabul buyurduğu kanunlarla teyi-
dü tasvip etmiştir. Mektum vergileri meydana 
çıkaran varidat tahakkuk memurlarına ikramiye 
verilmesi kanunda vardır. Bugün mer'idir, ve
rilmektedir. Bilmem masa başında oturduğu hal
de muayene esnasında, kaçakçılık takibindi1 de
ğil, yüksek tarife tatbik edilmesini icabettiren 
cihet olduğunu meydana çıkaran gümrük me
murlarına ikramiye verilmesi kanunda vardır. 
Mazbata muharriri arkadaşımızın söylediği gibi, 
ordunun mühendis subaylarına ihtisaslarından 
dolayı ikramiye verilmektedir. Binaenaleyh esas 
itibariyle arzedeyim ki, ikramiye verilmesi esası 
Bareme mugayir değildir, Baremden kaldırmış 
değildir. Demiştir ki, eğer zaruret görüyorsanız 
hususi kanunlarında o zarureti teyit ve tasvip 
edersiniz. Ancak o suretle ikramiye verilebilir. 
İşte bu sebepledir ki Maliye vekâleti bu kanunu 

teklif etmiştir, Bareme mugayir olmadığından do
layı. 

İkinci noktası, efendim Bareme mugayir de
ğil anladık amma yalnız hukuk müşavirlerini söy
lüyorsunuz Öteki vekâletlerde de bu kadar şa
yanı takdir hizmet görenler var, onlarla ara
larında mümaselet ve muadelet olmıyor. 

Arkadaşlar, herhangi bir vekil arkadaşınız 
herhangi bir zaruret görerek teklif ettiği bir lâ
yiha ile geldi de Maliye vekili ona muteriz mi 
kaldı? 

ZÎYA GEVHER ETtLİ (Çanakkale) — Heye
ti Vekileden geçiyor. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 
Müsaade buyurun. Vekil arkadaşlarım da ba
remin kabul ettiği veçhile, yani bir zaruret gören 
vekil arkadaşlarım, nasıl ki, Millî Müdafaa ve
kili arkadaşım zaruret görmüş ve Yüksek Heye
tinize bir lâyiha sevketmiş ve Yüksek Heyetiniz 
de kabul etmiştir. Gümrük ve inhisarlar vekili 
arkadaşımız da böyle yapmıştır. Bunun gibi di
ğerleri de geldiği vakit kabul edilir. Binaenaleyh 
arzetmek istediğim şudur ki; cevap arzetmek 
maksadiyle söylüyorum, üst tarafı Yüksek He
yetinizin takdirine bağlıdır. Hülâsatan tekrar 
arzediyorum ki, bu teklifimiz bareme muhalif 
değildir. Baremin esasında ikramiyenin lağve-
dilmemesiyle sabittir. Neden dolayı tekmil devair 
için verilmiyor'? İhtimal ki o vekâlette vazife 
alanlara bir ikramiye verilmesi lâzım mıdır, 
değilimdir diye düşünmek, ait olduğu vekilin 
takdir edeceği bir iştir. Maliye vekilinin umumî 
bir şey takdir etmeğe hakkı yoktur. Bu iki 
noktaya arzı cevap ettikten sonra arzediyorum 
ki verilsin, verilmesin, bu maddeyi esasen sev-
ketmekten maksat, ehemmiyeti Yüksek Heye
tinizce malum olan Devlet dâvalarının taki
binde daha iyi bir medarı teşvik olarak, mad
dede tasrih olunduğu üzere, sıkı kayıtlarla 
takyit edilerek, hizmeti sabit olanlara bir ik
ramiye verilmesidir. Kabul buyurursunuz, bu
yurmazsınız o başka. Benim İsrar ettiğim nokta 
Meclisi Âlinize sevkettiğim lâyiha da bareme mu-
ğayeret yoktur. Diğer dairelerdeki memurlarla 
muadelet ve mümaselet Maliye vekilinin vazi
fesi değildir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
(Reye reye sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
36 ncı madde Barem kanununu ve bununla 

koyduğumuz bütün prensipleri alt üst etmek
tedir. Devletin mümasili bütün teşekkülleri 
bundan mahrum olduğu halde nasıl yalnız bir 
vekâlete hasrederiz1? Muadelete münafi olan 
bu maddenin çıkarılmasını talep ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 
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Yüksek Reisliğe 

Madde 36 da yazdı olan kimseler Maliye ve
kâletinin memurlarıdır, ve işlerinde muvaffak 
olmağa çalışmak vazifesiyle mükelleftirler. 
Devlet işlerinde vazifesini iyi yapanlar yalnız 
bunlardan ibaret olmadığına göre böyle istis
nai taltife de yer verilemez. Barem kanununa 
da aykırı olan maddenin kaldırılmasını teklif 
ederim. 

4 . 1 . 1943 
Konya mebusu 

Dr. Osman Şevki Uludağ 

REİS — Her ilci takrir de maddenin tayyı-
ııı tazammun etmektedir. Binaenaleyh takrir
lerin her ikisini de reye arzediyorum. Naza
rı itibare alanlar Jûtfetı el kaldırsın... Lütfen 
indiriniz.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Lütfen indiriniz. Takrir nazarı itibare alın
mıştır, yani madde tayyedilmiştir, 

Artık bir madde geri almak suretiyle 37 
nci maddeyi 36 ncı madde olarak okuyoruz. 

Mukaveleli ve aidatlı serbest avukatlar 
OTUZ ALTINCI MADDE — Hazine avukat

lığı teşkilâtı olmıyan ve maaşlı veya ücretli 
avukat kadrosu verilmesine imkân bulunnıı-
yan yerlerde Maliye vekâleti ücreti muhakeme 
masrafları tertibinden verilmek üzere mukave
le ile aylık ücretli serbest avukat veya dâva-
vekili kullanabilir. Teşkilât olan yerlerde pek 
mühim ve istisnai sebeplerle herhangi bir dâ
vanın teşkilât haricinde diğer bir avukata 
tevdii Maliye vekâletinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince karar verilmiş olmasına 
bağlıdır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski ve yeni kadrolar 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — 3656 sayılı 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lü hakkındaki kanunun 2 nci maddesine bağ
lı Maliye vekâleti merkez memurları kadro
sunun Hukuk müşavirliğine ait kısmı ile 3888 
numaralı kanunun birinci maddesine bağlı 
daimî ücretli merkez ve vilâyetler kadroların
dan Hukuk müşavirliğine ait olanları ve mez
kûr kanunun ikinci maddesi mucibince ve 3 
numaralı cetvelle 3656 numaralı kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelin taallûk ettiği kısımlarına ek
lenen Hukuk müşavirliği başmuavinlik kadro
ları kaldırılmış ve bunların yerine işbu kanu
na bağlı kadrolar 3656 numaralı kanunun Ma
liye vekâleti Hukuk müşavirliği merkez ve vi
lâyetler kadrolarına konulmuştur. 

REİS — M addeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler,., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mülhak ve hususi bütçeli daire avukatlariyle 
sermayenin yarısından fazlası Devlete ait mü
esseseler avukatları hakkındaki memnuiyetler 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Maaş veya 
ücretleri mülhak bütçeli daireler ve hususi 
idareler ve belediyeler ve Devletle bu dairele
rin ve belediyelerin idare ve murakabesi altın
daki daire, müessese ve teşekküller ve serma
yesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şir
ket ve müesseseler tarafından verilen müşavir, 
müşavir avukat ve avukatlarla muhakemat mü
dürlerine ve bu mahiyette iş görenlere bu ka
nunla verilmiş olanlardan daha geniş haklar 
verilemiyeceği gibi yukarıda yazılı daire7~mu-
essese ve teşekküller müşavir veya avukatla
rından tâyin şartları hariçten iş almıya müsa
it olanlar, kadroya dahil olsun veya olmasın
lar, üçüncü şahıslar namına yukarıda yazılı 
daire, müessese ve teşekküller aleyhine dâva 
kabul ve takip etmekten ve kabul edenlerle 
birlikte çalışmaktan ve Devlet daire ve mües
seseleri aleyhine rey vermekten ve istişare ka
bul etmekten memnudurlar. 

Bu memnuiyet hilâfına hareket edenlerin 
vazifesine derhal nihayet verilmekle beraber 
haklarında Türk ceza kanununun 240 ncı mad
desi hükmü tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tazminat 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Avukatlık 

imlihanma girmediklerinden veya girip de mu
vaffak olamadıklarından dolayı namzetlik kayıt
ları silinenlerle inzibati takibat neticesinde ce
za en vazifelerine son verilenlerin Hazine avu
kat namzetliğinde geçirdikleri hizmetler avukat
lık stajına mahsup olunmaz. Bunların avukat 
olabilmeleri Avukatlık kanunu hükümleri daire
sinde ayrıca stajlarını yapmalarına ve avukatlık 
imtihanında muvaffak olmalarına bağlıdır. 

Hazine avukat namzetliğinde stajlarını yap
tıktan sonra Adliye vekâletince yapılan imti
handa muvaffak oldukları halde mecburi hiz
metlerini tamamlamadan vazifelerinden ayrı-
1 ananlardan namzetlikte çalıştıkları müddetçe 
almış oldukları aylıklar istirdat olunur. Geçen 
hizmet seneleri için bu borçtan bir şey indiril
mez ve bu kanunun yüklediği mecburiyetler için 
namzetlerden ayrıca taahhütname alınmaz. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Muvakkat maddeler 
Yeni kadroların tedricen tatbiki 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Hazine 
avukatlığı teşkilâtı tamamlanıncaya kadar bu 
kanunla kabul edilen maaşlı müşavir avukat, 
avukat ve yardımcı avukat kadrolarına bu kadro 
maaşları karşılık gösterilmek suretiyle hariçten 
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ücretli mukayyet ve serbest avukat tâyin oluna
bileceği gibi halen serbest olarak müstahdem 
bulunan müşavir avukat ve avukatların da bu 
maaşlı kadrolarda kadro maaşları karşılık göste
rilmek suretiyle serbest olarak ücretle istihdam
larına devam olunabilir. Bu salâhiyetin kullanı
lacağı müddet kanunun mer'iyete girdiği tarih
ten itibaren beş seneden fazla devam edemez. 

Bu salahiyetin devamı müddetince yapılacak 
tâyinlerde 8656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi 
hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Kabul edenler ... Etıniyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Avukatlık imtihanlarının muvakkaten geri bı
rakılması 

MUVAKKAT ÎKÎNCÎ MADDE — 9 mm 
maddeye göre namzetlikte, çalışmış olanların 
tabi. olacakları avukatlık imtihanı mecburiyeti 
üç sene müddetle geriye bırakılabilir. İki yıl 
namzetlikte çalıştıktan sonra ehliyetleri kâfi 
görülen ve yardımcı avukatlığa terfi ederek yar
dımcı avukatlıkta veya avukatlıkta ceman dört 
Kene hizmet etmiş olanların bu hizmetleri avu
katlık stajına mahsup olunur. Bu gibiler hiz
metten ayrıldıkları takdirde Baroya kaydolun
mak için Avukatlık kanunu mucibince ayrıca 
imtihan geçirmek mecburiyetinden, varestedir
ler. 

EEİS — fufendim; tadil teklifi vardır. 
FUÂB SÎBMEN (Eize) — Efendim, bende

nizin bu maddeye ilâve olarak kabul edilme
sini rica ettiğim husus şudur: Diğer müzakere
de kabul edilen şekle göre hâkimlik yapmış 
olsun, olmasın Mektebi Hukuktan veya Hukuk 
ia kült esinden mezun olduktan sonra Maliye hu
kuk müşavirliği teşkilâtına intisap edip uzun 
seneler orada çalıştıktan sonra hukuk müşavir 
muavinliğine kadar terfi etmiş bazı arkadaşlar 
vardır. Bunların yeni teşkilâtta herhangi bir 
noktadan hukuku muhafaza edilmemektedir. 
Bendeniz bu maruzatımı ilk müzakerede yapma
dım. Zannediyorum ki Hükümetin bu hususa 
mütedair teklifi Eneümenlerce kabul edilmiş, 
Heyeti umum iyeye o suretle gelmiş. Çünkü t ab 
ve bize tevzi edilende aynı suret mevcuttur. 
Lâyihanın Adliye encümeni sütununda, Hükü
metin teklifi Adliye encümeni sütununda, aynen 
mevcut idi. Hattâ Hükümetin bu teklifi Adliye 
encümeni sütununda aynen Maliye encümeni sü-
sütunurıda da Hükümetin teklifinden daha ileri 
olarak hukuk müşavirlerine muhakemat memur
ları da ilâve edilmek suretiyle teklif edilmişti. 
En son bu lâyiha bütçe encümenine geldiği za
man Bütçe encümeni Maliye encümeninin bu 
teklifini aynen kabul etmiştir. Fakat söm\ı an
laşıldı ki Adliye encümeni bu maddeyi kabul 
etmemiş. Heyeti celilece Adliye encümeninin 
kabul ettiği metin müzakere edildiği için ilk 

müzakerede o metin açık kaldı. Yani mektebi 
Hukuktan beş, altı sene evvel çıkmışı bir iki 
sene hâkim muavinliğinde bulunmuş bi'./hara 
Maliye hukuk müşavirliğine intisap etmiş ora
da mümeyyizlik, ve muavinliğe kadar yüksel
miş bu arkadaşlar bu kanuna göre ilânihaye 
Maliye hukuk müşavirliğinde ne avukat olabi
lecekler ne de müşavir avukat olabilecekler. 
Bizim bu kanunla kabul ettiğimiz bir esas var
dır. Bu esasa göre teşkilât VM ' baştan kurul
duğu ve dışardan eleman bulabiiaiek müşkül 
olduğu için mevcut avukatlık kanunundaki 
imtihana tabi tutulmak hükmünü üç sene 
için tehir etmiş bulunuyoruz. Yani bu ka
nun mer'iyete girdikten sonra Hukuk fa
kültesinden çıkmış olan bir genç avukat nam
zedi ola.ni.iyacakt.ir. Kendisi üç sene için 
başmuavin olarak ve bir imtihana, tabi tutul
madan avukat olacaktır. Şimdi bugün mektep
ten çıkan bir gence tanıdığımız bir hakkı bun
dan yedi sekiz sene evvel mektepten çıkmış, hâ
kimlik yapmış üstede maliyede büroda çalışmış, 
mümeyyizlik yapmış olanla/m bilfiil avukatlık 
hakkını tanımamak bence adalet prensiplerine 
uymıyan bir hulustur. Hükümet, bunu; bu ciheti 
teklifinde düşünmüş, onların bu vazifelerde ge
çirmiş olduğu ve geçirecekleri müddetlerin avu
katlık stajına sayılmasını muvakkat ikinci mad
de! ile teklif etmiştir. Bendeniz bunun aynen 
kabul edildiği takdirde Maliye hukuk müşavir
liği teşkilâtında ufak bir noksanlık olacağını 
düşündüğüm için Hükümetin teklifini tadilim
in ede zikretmedim. Fakat benim esas maksadım 
bu tadil teklifindeki esas gayem sırf bu çocuk
ların yalnız hakkını müdafaa değil, aym zamanda. 
Maliye hukuk müşavirliğini kıymetli elemanlarla 
teçhiz ve takviye etmek olduğu için evvelce ge
çirdikleri müddetin sayılmasını iltilzam etme
dim. Bendeniz halen hukuk müşavir muavinli
ğinde, mümeyyizliğinde ve muhakemat memurlu
ğunda çalışanların bu vazifelerde geçirecekleri 
müddeti bu kanunla kabul edilmiş olan avukat
lık namzetliğinde geçmiş müddet itibar edelim. 
Yani bundan sonra ikinci madde hükmüne göre 
bu vazifelerde kalırlarsa iki sene nihayetinde 
kendilerinin avukatlık haklarım tanıyalım. Zan
nediyorum ki fikrime Adliye encümeni de işti
rak eder. Çünkü mektepten yeni çıkanlara, iki 
senelik stajdan sonra, imtihansız olarak avukat
lık hakkını tanıdıktan sonra aynı toşkilâtta bir 
namzedin göremiyeceği işleri yani Hukuk müşa
vir muavinliğini mümeyyizliğini, yapanların bu 
mesailerini kendileri için avukatlık stajı olarak 
kabul edip onlara vermek lâzımdır. Bunda zan-
neddiyorum ki hem adalet bakımından doğruluk 
vardır hem de Maliye hukuk müşavirliği teşkilâ
tını zâfa uğratmamak noktasından fayda var
dır. 

Eğer arkadaşlar, geçmiş zamanı niçin kabul 
etmiyorsun, Hükümet teklif etmiş derlerse bu 
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arkadaşlara diyorum ki, burada iki seneden faz
la çalışmış olanlar bulunabilir ve kendilerine 
böyle bir hak verildiği takdirde istifasını verip 
ve avukatlık ruhsatnamesini alarak vekâletten 
ayrılırlar ve dışarıda serbest avukttlık yaparlar. 
Halbuki bu kanunla esas maksadımız Maliye ve-
kâleti Hukuk müşavirliği kadrosunu takviye ol
duğuna göre o yolu kaptyalım diye Hükümetin 
bu teklifini kabul cihetine gitmedim. Hulâsai 
maruzatım şudur: Hu kimseler nihayet 10 kişi
dir. İçlerinde hâkimlik etmiş olanlar da vardır. 

Bunların bulundukları vazifede geçirecekleri 
müddet avukatlık stajına mahsup edilir ve ikinci 
muvakkat madde hükmünden kendileri istifade 
ettirilir. (Doğru sesleri). 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, müsaade buyurulursa ev
velemirde muvakkat ikinci maddenin mevzuu ne
dir ve hangi müzakereler neticesinde bu esas 
takarrür etmiştir. Bunu kısaca arzedeyim. Çün
kü muhterem arkadaşım Fuad Sirmen'in tasvir 
ettikleri şekilde âdeta bir adaletsizlik mevcut 
bulmuştu bu adaletsizliğin izalesi lâzımdır gibi 
bir kanaat hâsıl olmuşsa bunu izale etmek için 
söz almağı zaruri gördüm. Bilâkis muhterem 
arkadaşımızın koyduğu kayıtların ithali bu 
adaletsizliği izale ettirmiyecek, bilâkis adaletsiz
lik husule getirecektir. Bunu izaha çalışacağım. 
Bu muvakkat madde Adliye encümeni tarafından 
ilâve edilmiş bir maddedir. Hükümetin ilk tek
lifinde Maliye vekâleti Hukuk müşavirliği teş
kilâtına kıymetli elemanlar eelbetmek ve Ilım
ları yetiştirmek için lâyiha metninde başka bir 
usul derpiş edilmişti. O usul da şu idi: Aîvukathk 
stajı denilen bir staj vardır, avukatlık imti
hanı denilen bir imtihan vardır, benim teşki
lâtıma mensup olanları ben bu stajdan ve imti
handan muaf tutayım, stajı ve imtihanı bende 
geçirsin ve kendisine avukatlık ruhsatnamesi 
verilsin, bu yolda idi. Eğer bu avukatlar mün
hasıran Maliye vekâleti teşkilâtında vazife 
görmüş ve bundan sonra da yalnız bu hakkı 
istimal etmiş olsalardı bundan daha, güzel bir 
teklif tasavvur edilemezdi. Fakat Maliye vekâ
leti teşkilâtından ayrılır ayrılmaz diğer avu
katların haiz olduğu bilcümle hukuku iktisap 
etmektedirler. Diğer avukatların haiz olduğu bil
cümle hukuk iktisap edilince o, meslekin esas 
şartlarını ifa etmeleri bir zarurettir. Nasıl 
ki, muayyen bir vekâletin doktorudur, o vekâ
let staj ve imtihan gibi bir mecburiyete tabi 
tutarak kendi memurlarım başka yere tedavi 
ettiriyorsa, bunu misal alışımın sebebi, bunu 
misal olarak zikrettiler de onun için.. Bir mes
leki mahsus olan avukatlık dahi kendi ana 
hükümlerine tabi tutulmalıdır. Mademki Ma
liye vekâleti bir ıstırar karşısındadır, bu za
rureti önleyici hükümler konulması yerinde
dir neticesine vardık ve esasen Maliye vekâle
tinin maksadı da bunu temine matuf olduğuna 

göre. Adliye ve Maliye vekillerinin muvafaka
tiyle bü metni tesbit ettik. Mutabakat şudur: 
Bu avukatlardan Maliye teşkilâtında vazife 
alacak olanlar dahi Avukatlık kanununun emret
tiği stajı ve imtihanı yapacaklar, bundan sonradır 
ki kendilerine ruhsatname verilecekti. Fakat 
muvakkat bir zaman için üç sene müddetle, im
tihan iki sene sonra başlryaeağma göre beş sene 
oluyor, beş sene müddetle bu zaruretlerin il-
cası olarak imtihan mecburiyeti kalksın. Çün
kü orada iki, üç sene staj görecekler, ondan 
sonra yine bir ehliyet süzgecinden geçecekler
dir. Binaenaleyh istisna olarak bu hüküm 
kabul edilsin denildi ve şimdi Yüksek huzuru
nuza arzedilen madde vücuda geldi. 

Bu böyle olunca; artık bu maddeyi şümul--
leııdirmek, yeniden Avukatlık kanunu esasla
rını müzakere etmek, onu tadil etmek netice
sine varılacağı aşikârdır. Bir mesleke. mes
lek münfesihi almak için bir kanunun, diğer İm
kanımla esas prensiplerini bertaraf etmek ve 
diğer bir kanunun hükmünü başka bir kanunla 
eczlıetmek umumî mevzuatımızla kabili telif 
olmaz. 

Binaenaleyh, şimdi adaletsizlik yoktur. Ne
den ? Çünkü bu kanun intişar ettikten sora da
hi kıymetli arkadaşım Fuad Sirmen'in temas et
tikleri mümeyyizler ve muavinler böyle bir 
haktan istifade edecek değillerdi. Yani bu ka
nun mevkii mer'iyete girdiği vakit müddet sıta-
ja mahsup edilmiyecekti. Avukatlık imtiha
nından mahrum değildirler. Şu halde keyfiyet 
böyle olunca bir adaletsizlik varsa onu muvak
kat bir şekilde izale etmiyecektir. Bir memur 
vardır, iki sene, üç sene hâkimlik etmiştir. On
dan sonra buraya intisap ederek çalışmış ve ter
fi etmiştir. Demekki diğer namzetlerin tabi ol
duğu imtihanlardan farklı olarak bunların ne 
staj ne de imtihan muafiyeti yoktur. Bir de
fa bunda adaletsizlik yoktur. Asıl bu hükmün 
konulması adaletsizlik doğurur. Sebebi; Millî 
Müdafaa vekâleti hukuk müşavirleri ve mua
vinleri bu imtiyazdan istifade ediyorlar mı? 
etmiyorlar. Niçin yalnız bu teşkilâta münhasır 
bir istisna olsun. Aynı vazifeyi gören Devlet 
dairelerine mensup memurlar bu haktan istifa
de etmedikleri halde bir vekâlet mensuplarının 
istisnaen bundan istifade etmeleridir ki, aynı 
meslek ınüntesipleri arasında bir ikilik yapar, 
tâbir caizse bir adaletsizlik doğurur. Eğer mü
meyyizlerin, muavinlerin, müşavirlerin stajdan 
imtihandan muafiyeti icabediyorsa bunu yal
nız Maliye vekâleti teşkilâtına atfetmiyelim, 
bütün Devlet teşkilâtına teşmili icabeder. Ak
si takdirde bir vekâlet teşkilâtı memurları 
diğer vekâlet teşkilâtı memurlarına nazaran 
imtiyazlı bir vaziyete girmiş olurlar. Bu iti
barla yalnız bunlara bu hakkın tanınması, aynı 
meslek ınüntesipleri arasında bir müsavatsızlık 
doğurur. Aldıkları misal, üç sene hâkimlik et-
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miş olabilir, amma üç sene hâkimlik etmiş I 
olan, meselâ Nafıa vekâleti hukuk müşavirli
ğinde Müdafaa vekâleti hukuk müşavirliğinde 
bulunanlar, diğer bütün vekâlet Hukuk müşavir-
liğiıide bulunanlarda bu vaziyette iken bu hüküm- I 
den istifade edememektedirler. Bu itibarla bir ay
kırılık husul bulur. Bu aykırılık meslekin le
hine bir aykırılık değildir. Kaldı ki, arkadaş
lar staj ve imtihan mecburiyeti avukatlık ka
nununun iki esaslı ana hükmüdür. Eğer bu 
hükmün tadili icabediyorsa burada değil, Avu
katlık kanununun staj maddesinde derpiş edil
mesi lâzımgelir. Meselâ Avukatlık kanununun 
Encümenimizde derdesti tetkik olan maddesi 
Devlet şûrası reis ve âzalariyle muayyen Hukuk 
fakültesi profesörlerinden maada bu muafiyeti 
kimseye tanımamıştır. Niçin 10 sene hâkim
lik edipte 10 sene Devlet şûrası mülâzimliğin-
do bulunmuş zat bundan istifade etmesin. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, Avukatlık kanu
nunun bu iki ana hükmünü ihlâldir ki, kana
atimce farklı bir muamele ve adaletsizlik do
ğurur. Binaenaleyh, maddenin aynen kalması j 
müsavat tesisi hususunda zaruridir. Bu şekil- I 
do yüksek tasvibinize iktiran etmesini rica ede
rim. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, Şinasi 
arkadaşım verdiği izahatla bendenizin arzettiğim 
teklifimi âdeta daimî mahiyette bir teklifmiş ve 
bundan sonra avukat olabilmek için yeni ve istis
nai bir yolun açılmasını istiyormuşum gibi müta
lâa buyurdular ve bütün mütalâalarını bu esasa 
istinat ettirdiler. Benim istediğim kendilerinin 
buyurduğu gibi bundan sonra Maliye vekâleti 
Hukuk müşavirliğinde mümeyyiz olacak kimse
lerin orada geçirecekleri hizmet müddetinin 
avukatlık stajına mahsubu demek değildir. Ben
denizin istediğim şudur: Kendileri, encümen 
Hükümetle mutabık olarak yeni kurulmakta olan 
Maliye vekâleti hukuk müşavirliği teşkilâtının 
kurulabilmesi ve onun faaliyetinin sekteye uğra
maması için istisnai olarak, muvakkat bir madde 
ile şimdi izah ettiği hükmü kabul ettiler. O hü

kümle avukatlık esasına aykırı bir esası nasıl kabul 
ettiler. Demek ki o hükmü kabul etmiye bizi sev-
keden zaruretler vardır. Yani Maliye vekâleti 
Hukuk müşavirliği teşkilâtını kurarken, Avukat
lık kanununun, avukatlık ruhsatnamesini alabil
mek için aradığı şartları ararsak böyle bir talibi 
bulamayız. Kuhsatnameyi cebine koymuş olan 
zat serbest çalışabilir, istediğimiz derecede kifa
yetli eleman bulamayız. Bu sebeple bunu yani 
istisnai hükmü kabul ettiler. Fakat ilânihaye 
kabul etmediler. 3 sene için kabul ettiler. Çünkü 
Avukatlık kanununun imtihan prensibine riayet 
etmek lâzımgelir. Ben de onun taraftarıyım. 
Amma kendileri de kabul ettiler ki, üç sene için 
Maliye vekâleti Mektebi hukuktan veya Hukuk 
fakültesinden çıkan bir genci namzet diye alabi- | 
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lecek. İki sene namzet olarak çalıştıktan sonra 
muvaffakiyet gösterirse bunu Avukatlık kanunu
nun imtihan için koyduğu hükümlere tabi tut
madan üç sene için, hiç bir imtihana tabi tut
madan bunların avukat olabilmelerini ve avukat 
olmak salâhiyetini tanıdılar. Niçin, bunu ya
parken Avukatlık kanununun dedikleri büyük 
iki ana prensibinden biri olan imtihan esası yı
kılmadı da benim teklifim kabul edilirse Yıkı
lır. Böyle şey yoktur. Benim istediğim şudur. 
Bugün halen Maliye hukuk müşavirliği teşkilâ
tında Mektebi hukuktan çıkmış olup ta hâkimlik 
etmiş olarak veya etmiyerek gelip orada uzun se
neler çalışmış olan ve oradaki mesaileri bugünkü 

mer'i kanunla avukatlık stajına sayılmamış olan ve 
5 0 - 6 0 liraya kadar maaş alan mümeyyizlik ve
ya hukuk müşavir muavinliği yapmakta olan kim

seler, 1.0 kadar arkadaştır, eğer madde aynen kabul 
edilir ve bendenizin tadil takririm reddedilirse bu 
on arkadaş için Hazine hukuk müşavirliğinde ve 
avukatlığında kalmak imkânı yoktur, ilâniha
ye mümeyyiz ve muavin kalacaklardır. Tabii 
bu takdirde durmıyarak istifa edip çekilecekler
dir. Halbuki biz kanunda yeniden Hazine hu
kuk müşavirliğini takviye için istisnai hüküm
ler kabul ediyoruz. Orada senelerce çalışıp tec
rübe elde etmiş olanlara bu kapıyı kapamak ve 
binneticc dışarı atmak ne memleketin yüksek 
menafime uygundur, ne de maslahata. 

Bu kimselerin şimdiye kadar geçirdiği üç, beş 
seneyi saymayın, istemiyorum, Hükümet tekli
finde bu vardır. Ayrıldıkları takdirde bunlar 
avukatlık yapabilirler. Maliye hukuk müşavirliği 
teşkilâtını zâfa uğratmıyalım. Bilâkis takviye 
etmiş olalım. Bu kanunun nehrinden sonra da iki 
sene bu vazifelerinde kaldıkları takdirde o vazi
felerde geçirdikleri müddeti staja sayalım. Mek
tebi hukuktan çıkanların o teşkilât içinde staji-
yer olarak yaptıklarının çok fevkinde bir hizmet 
gördükleri için ve ötedenberi meleke sahibi bulun
dukları için esasen bunlar avukatlık için lâzım 
olan vasıfları çoktan iktisap etmişlerdir; Bu ar-
zetğim esası kabul etmek hakikaten âdilâne olur. 
Bu kabul edilmediği takdirde bu on arkadaşa şu
nu demek lâzımdır : Ya istifa et git yahut 
50 - 50 lira maaşr brrak. Yeni baştan bugün 
mektepten ç[kiniş gibi 30 liralık staja dön. 
Sana ondan sonra ruhsatname vereceğiz. Be
nim istediğim yüksek maaşa geçmiş ve bilgi
leri ve mesaileriyle temayüz etmiş arkadaşla
rın bir defa için bu haktan istifade etmeleri
dir. Diğer vekâletlerde aynı şey yoktur. Ben 
demiyorum ki bu kanun çıktıktan sonra bu usul 
devam etsin. Bendenizin arzettiğim yalnız bu 
arkadaşlara münhasırdır. Onun için muvakkat 
maddeye ek olarak arzı teklif ediyorum. Di
ğer vekaletlerde de var diyorlar. Diğer vekâ
letlerin" hukuk müşavirliğinin ifa ettikleri va
zife ile Maliye Hukuk müşavirliğinin ifa etti
ği vazife arasında fark vardır. Bunu bendeniz-
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den daha iyi Şinasi arkadaşım takdir buyu
rurlar. Maliye vekâleti Hukuk müşavirleri 
mahkemelerde Devlet dâvalarını takip ettikle
ri halde diğer vekâlet Hukuk müşavirleri yal
nız mütalâa beyan eden bürolardır. Binaen
aleyh Maliye vekâleti Hukuk müşavirliğinde 
çalışan Hukuk müşavir ve muavinlerinin bütün 
mesai ve meşgalesi dâva işidir. Amma misal 
olarak getirdikleri gibi Münakalât vekâleti 
Hukuk müşaviri böyle değildir, filân madde 
hakkındaki fikriniz nedir, bundan ne anlıyor
sunuz yaptıkları iş bundan ibarettir. 

Binaenaleyh, Devlet dâvalarını takip ile mü
kellef tuttuğumuz Maliye vekâleti Hukuk mü
şavirliğini diğer vekâlet Hukuk müşavirleri gi
bi telâkki edip bunların buralarda iktisap ede
ceği bilgi avukatlık için kâfi değildir demek
le Şinasi arkadaşımız benim söylediğim nok
ta lan cevaplandırmış olmuyorlar. Fakat arka
daşlar, benim samimî kanaatim şudur ki, Dev
let hayatındaki ihtiyaç ve Devletin ana mena-
fii neyi istilzam ediyorsa bizim için büyük 
sayılan ana prensipler dahi değiştirilebilir. 

Bugün arkadaşlar, akıl ve mantık kabul 
eder mi, avukatlık için imtihan, staj kaydı 
koyacaksınız, hâkim için imtihan kaydı yok
tur. ilk kanunda avukatlık için, hâkimlik 
için staj, imtihan vardı. Hâkimlik kadrosu 
zayıf olduğu için üç sene müddetle imtihan 
kaydı tehir edildi, nihayet yine kadro dolma
dığı için son bir kanunla bu tamamen kaldı
rıldı. Bugün memleketin hâkim kadrosu dol
madığı için hâkim' olmak için imtihan kaydı 
yoktur. Maliye teşkilâtı - ki yeni kuruyoruz 
bunun içinde yetişmiş kimseler vardır, bunla
rı kanunun bu prensibini bozar diye bu haktan 
mahrum etmek ve binnetice şahıslarının mah
rum iyetiyl e beraber memleketin en mühim dâ
vasını görmekle mükellef bulunan bir heyetin 
zâfa düşürülmesi doğru değildir. Onun için 
takririmin kabul edilmesini rica ederim. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, müsaade buyurursanız 
meselenin tam olarak tenevvür etmesi için ye
niden söz almış oluyorum. Bir defa Fuad Sir-
men arkadaşım buyurdular ki, Şinasi tam ma-
nasiyle benim beyanatımı anlamamış, daimî 
bir hüküm gibi telâkki etmiştir. Hayır arka
daşlar, daimî bir hüküm olarak telâkki etme
dim. Bilâkis ilk maruzatımda daimî olarak 
kabul edilmemiş olan bu hüküm için ileri sü
rülen mahzurları muvakkat olduğu kendili
ğinden tebarüz eder. Çünkü bundan sonra da
hi bir muvakkat hüküm kabul edilse dahi mü
şavirlik Maliye vekâleti Hukuk müşavirliği 
mümeyyizliğine ve muavinliklerine alınanla
rın ne staj muafiyetleri ve ne de imtihan mu
afiyetleri vardır. Bundan dolayı bunu muvak
kat olarak kabul ettim ve bu hükmün kanu
na girmesinde büyük mahzurlar olduğunu ar-

zetmeye çalıştım. Bir defa şu husus tenevvür 
etsin. Arkadaşım buyurdular ki, memleketin 
yüksek menafii bunu icap ettiriyorsa bir ka
nunun hükümleri tadil edilebilir. 

Buna hiç kimsenin şüphesi; yoktur. Fakat 
burada memleketin yüksek menafiini icabettire-
cek bir sebep yoktur. Hiç bir ihtiyacı da karşıla
mak için konulan bir hüküm değildir. Birer birer 
bunları izaha çalışacağım. Bir defa şunu arzede-
yim ki, mesele on kişiye bir hak tanınmakan 
ibaret olsaydı, hepimizin merhamet ve şefkat his
leri, bittabi bu on kişiyi bu haktan mahrum eder 
bir vaziyet tahaddüsüne cevaz vermezdi. Elinden 
tutulup bunlar kapı dışarı mı atılacaktır? Hayır, 
böyle bir şey yoktur. Kimse elinden tutulup 
kapı dışarı atılmıyacaktır. Bu arkadaşların 
hepsinin kıymetli olduklarına ben şahsan da ka
niim. Maliye vekâletine intisap ettikleri sırada 
kendilerinin stajdan ve imtihandan muaf tutula
caklarına dair hiç bir hüküm yoktu. Bunu bile 
bile buraya girdiler ve avukatlık hakkından fe
ragat ettiler. Şu halde bir mağduriyet mevzuüba-
his olamaz. Bundan sonra gelecek elemanlar için 
de vaziyet ayniyle böyledir. Buyurdular ki, mu
vakkat madde bir aykırılık yaratıyor. Biraz önce 
izaha çalıştığım gibi muvakkat madde Maliye 
vekâletinin haklı olarak kadrosunu tamamlamak 
için ihtiyaçlariyle mütenasip olarak ve imkân hu
dudu dahilinde olduğu için istisnai bir hüküm
dür ve bunun yegâne istisnası mücerret imtihan 
muafiyetidir. Bendeniz Maliye vekâlctindeki bir 
mümeyyizin, hukuk işlerindeki bir mümeyyizin, 
diğer vekâletlerin hukuk işlerindeki bir mümey
yizden farklı olacağını kabul etmiyorum. Hattâ 
Maliye vekâletinin hukuk müşavir muavininin 
veya müşavirinin diğer vekâletlerdeki hukuk mü
şavir muavininden veya müşavirinden farklı 
olacağını kabul etmiyorum. Bilâkis Maliye vekâ
letinin geniş teşkilâtı vardır, onlar daha çok te
nevvür etmek imkânlarına maliktir, müşavirleri, 
avukatları vardır. Fakat diğer vekâletler bun
dan mahrum olarak aynı işi görmek mecburiye
tindedir, binaenaleyh o vekâletler hukuk müşavir
lerinin mesaileri daha çetindir. Şu halde bir ve
kâlet mensuplarına tanılan bir hakkı diğer vekâ
let mensuplarına tanımamak, kanaati âcizename 
göre, bir adaletsizliktir. Kaldı ki arkadaşım bu
yuruyorlar ki, kıymetli elemanları niçin kaybet-
miyelim. Eyet, kaybetmiyelim. Bilâkis bu mad
denin muhafazası iledir ki kıymetli elemanların 
kalmasına cevaz verecektir. Arkadaşımızın tek
lifi imtihandan muafiyete dairdir. • 

imtihandan muafiyete sebep ne? Bu kıy
metli elemanlar niçin imtihan edilmesin? Eğer 
hakikaten kıymetli iseler bu imtihandan, geçecek 
vaziyettedirler, imtihanı muhafaza etmek lâzım
dır. 

Avukatlık kanununun koyduğu staj müdde
tini geçireceklerdir ve bu suretle bu kıymetli 
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elemanlar kalacaklardır . Memleket menfaatinden 
bahsettiler. Memleket menfaati mevzuubahis ise 
bunlar ın da imtihana tabi tu tu lmalar ı ieabeder. 
Niçin imtihandan hariç; tutalım? (.) zaman esbabı 
mucibe ile netice arasında bir tef avut olur. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Tür sual soracağım. 

REÎS — Müsaade buyurunuz . 
F U A D SİRMEN (Rize) — Arkadaş lar , ben

deniz ııokta.i nazarımı uzun boylu izah ederek 
sizleri rahatsız edecek değilim. Yalnız kıymetli 
arkadaşımızın mütalâatımı cerh için ileri sürdü
ğü mütalâaya cevap vereceğini. B u y u r d u l a r ki 
bu iş F u a d ' m teklifi gibi muvakkat olduğu tak
dirde asıl adaletsizlik o vakit olur. O zaman hiç 
olma/ çünkü eğer daimî olsaydı buyurduklar ı 
mahzur vardı. Ben de onu asla kabul etmem. 
Avukatlık k a n u n u n u n esas prensibi o / a m a n ih
lâl edilir. Muvakkat olmakla bizim istediğimiz 
bu mesleke girmiş, orada terfi etmiş içlerinde 
H u k u k müşavirliği muavinliğine kadar çıkmış 
bazı kimseler vardır ki bunlara avukatlık hakkı
nı tanımaktır . Veni girecekler bundan istifade 
etmiyecektir. İst ifade etsin demiyorum. Çünkü 
onlara açık yol vardır. Avukat l ık salâhiyetini 
iktisap etmek isterse; bir hukuk mezunu hukuk 
müşavirliği namzetliğine girecektir. İki sıeııe ora
da bulunacak ondan sonra İm kanunun, devam et
tiği beş sene zarfında imtihana tabi olmadan 
avukatl ık ruhsatnamesini alacak, avukat olacak. 

Namzedin aylığı otuz l i radır arkadaşlar dik
kat buyurun. Mümeyyizin aylığı 30 - 35, mua
vinin 45, 50, 60, 70, 80, 9ü a kadar gidiyor. Bi
naenaleyh, bir mektebi hukuk mezunu staj iye r-
lik kanaliyle avukatlık salâhiyetini iktisap ettik
ten sonra o H u k u k müşavirliği içinde her maka
ma yükselebilir. Hukuk müşaviri otur. birinci 
sınıf mümeyyiz olur. Veni gelenler için avukat
lık salâhiyetini iktisap ettikten sonra arzettiğim 
gibi kendileri için muavinlik, mümeyyizlik, mü
şavir avukatlık sahası açıktır. Fakat bugün ora
da çalışanlar için cevap vermediler, bugün Hu
kuk müşavirl iğinde muavin olarak çalışan, yedi 
senedir, hizmet güren bir a rkadaş bu kanun ay
nen kabul edildiği ve benim teklifim kabul edil
mediği takdirde, ölünceye kada r ne avukat ola
bilir, ne de müşavir avukat olabilir. Bu adalete 
uygun m u d u r arkadaşlar: ' Bu kanunla neyi kası-
dediyoruz? Bu kanunun aslında imtihan vardır . 
Bunu kabul ediyorum. .Fakat beş sene için kaldı
rılmıştır. Ben diyorum ki fiilen bu teşkilât için
de çalışanlara da bu hakkı verelim. Ben ilâııiha-
ye orada çalışanlara bu hakkı verelim demiyo
rum. 

Binaenaleyh bana öyle geliyor ki teklifini 
kabul edilmezse gerek vekâletin ihtiyaçlarını 
karşılamak bakımından duçar olacağı müşkü
lât gerek orada uzun seneler çalışı]) tecrübe; ve 
meleke elde etmiş olan kimselere de gadretmiş 

oluruz. Onun için takririmin kabulünü rica 
ediyorum. 

ADLÎYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Müsaade buyurursan ız Yüksek He
yetinizi uzun uzadıya izaç etmek istemem. Me
sele kâfi derecede vuzuh keısbetm iştir. Yalnız 
kıymetli arkadaşım F u a d Sirmen yeni iki noktaya 
tema-! ettiler. Tabii onların da cevapsız kal
maması lâzımdır. 

Buyurdu la r ki, evet bundan sonra bu hakkı haiz 
olamayacaklardır. Şimdikilerle bundan sonrakiler 
arasında, bir fark vardır. Bundan sonrakiler ister
lerse namzetliğe girerler, o merhaleleri katederler 
ve ruhsaeuame istihsal ederler. Arkadaşlar , ha
kikaten şimdiki kadroda, bulunanların vaziyeti 
de bundan başka bir şey değildir. İn t isap ettik
leri zaman isteselerdi ruhsatname istihsal eder
ler ve müşavir avukat unvanını ihraz ederlerdi. 
Niçin etmemişlerdir? Çünkü o ehliyeti haiz bu
lunmuyorlardı . istisnai bir kanunla ehliyet izafe 
etmek isliyorlarsa, istisnai bir kanunla ehliyet 
izafe etmek için imtihandan ihtiraz etmekten zi 
yade, bu gençleri, bu kiymetli elemanları bir 
imtihana .sevketmek zannederim onların yük
sek seciyesine ve ilimlerine daha uygun düşer. 
Niçin istisna edelim .; Bu arkadaşlar âciz adam
lar mıdır ' ' stajlarını bitirsinler. Stajı bitirdilerse 
imtihan olsunlar. Yani Maliye vekâleti memur bul

mak için şu veya bu kanuna, esas kanun la ra muha
lif hareket etmek vaziyetinde kalmasın. Aksi tak

dirde bu muvazaa olur. Hem imtihandan hem 
stajdan muafiyet gibi bir istimna yoktur. Avu

katlık kanununun hükümlerini esas tu tumsuzdur . 
İstisna mevridiue münhasırdır . Bu it ibarla bu 
noktanın vuzuh bulması lâzımdır. .Kİinden tu
tup atılacak katiyen bir kimse yoktur. Bunlar ı 
atmak için insan gaddar vaziyete düşer. Bundan 
sonraki vaziyeti düşünelim. Bunlar bile bile 
buraya girmişlerdir ve istedikleri zaman çıkabi
lirler. İstedikleri zaman şeraiti ifa ederler. 
Bu şeraiti ifa, etmedikleri lud.de keenne ifa et
mişler gibi istisnai hükümler koymak zannede
rim ki mahzur ludur . Atfınızı rica ederim, me
sele pek mühim bir mesele değildir. F a k a t vu
zuh kesbetsin diye arzediyorum. 

Sonra kıymetl i arkadaşını F u a d S i rmen ' in 
bu tadil ini kabul edecek olursak Maliye vekâ
letini bir muvazaaya sevketmiş olacağız. Çün
kü hukuk müşavir ler ini yeni mektep ten çıkmış 
avuka t namzet I eri gibi 30 l i radan istihdam ede
cek. Şimdi bir hukuk müşavir i veya muavini 
bi r muvazaa, o lmadan namzet vazifesinde istih
dam edilebilir mif 

F U A D SİRMEN (Rize) — Kadroda . 
ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ D E V R İ N 

(Devamla.) — Kadroda veya vazifede is t ihdam 
edebilir miyiz? Eğe r is t ihdam ediliyorsa sırf 
ona keenne orada bu lunduğu için bu hakk ı bah
şedelim. şekl inde olabilir. Arkadaş ın ı diyor ki, 
zaten bu vazifeyi görmektedir ler , diğerler i gibi 
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görsünler, o vazifeyi görenler de zaten muaf 
tutuluyor. Demek ki, hem o vazifeyi görmüş gi
bi olsunlar, hem de imtihandan muaf tutulsun
lar, zanederim Heyeti Celilenin kabul edeceği 
bir şey değildi. (Kâfi, kâfi anlaşıldı sesleri). 

REFtK ÎNCE (Manisa) — Bir sual soraca
ğım. 

REİS — Sual suali açar, sual müzakereyi 
açar ve uzar. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Reyimi vermek 
için tenevvür etmekliğime ihtiyaç vardır. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlarım, 
mesele hakikaten sabrınızı suiistimal edecek de
recede konuşuldu. Fakat şurasını arzedeyim 
ki bendenizin teklifini bilmiyorum neden Şina-
si arkadaşım daima esas ruhuna temas etmek
sizin başka tarafa alıp çeviriyor. Arkadaşlar, 
ben bn kanaatle söylüyorum ki, oraya şu esna
da şu, şu şekilde intisap etmiş, muayyen üç beş 
kişiyi imtihandan kurtaralım. Lâyik olmadık
ları halde avukatlık ruhsatnamesini alsınlar 
demiyorum. Mademki ilmî kifayetleri vardır, 
imtihan olsun diyorlar. Bunu Adliye encüme
ni Mazbata muharriri ve Avukatlık kanunu tan
zim olunurken hukuk işleri müdürü olan arka
daşımız bilmem nasıl söylüyorlar? Avukat ol
mak için avukatlık stajını yapmak lâzımdır. 
Fakat Mabye vekâleti hukuk müşavirliğinden 
çıksın, imtihana sokmazsınız. Bu esnada Şiııasi 
Bey Hukuk işleri umum müdürü olsaydılar, 
imtihana tabi tutulabilirler miydi? İmtihana gir
mek için avukatlık stajını yaptın mı derler, yap
mamış ise imtihana girmek hakkın yoktur, denir. 
Binaenaleyh, hâdisede vaziyeti o şekilde tasvir 
buyurdular ki, mevzuubahis adamlar ehliyetsiz 
kimselerdir, her nasılsa iltimasla vaktiyle 
alınmışlardır. İmtihana girmekten kaçmıyor
lar. 

ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zonguldak) — Katiyen 
iltimasla oraya gelmişlerdir sözünü kullanma
dım, reddederim. 

FÜAD SÎRMEN (Devamla) — Arkadaşlar, 
ikincisi; diyorlar ki yeni girecekler, nasıl oİıır? 
Maliye vekâletini muvazaaya sevketmiş oluruz. 
Maliye vekâleti bunları kadrodaki unvan ola
rak hukuk müşaviri, muavini yaptığı halde ken
disi namzetlikte kullanılacak. Zannediyorum 
benim tadil teklifini iyi dinlememişler. Bende
niz diyorum ki fiilen yani bu kanunun neşri 
tarihinde Maliye hukuk müşavirliğinde Mulia-
kemat memuru, mümeyyizi ve hukuk müşavir 
muavinliklerinde bulunanlar bu kanunun neşri 
tarihinden sonra gene bu üç vazifede geçirdik
leri iki sene müddet avukatlık stajı sayılır. 
Yani bu sayıldıktan sonra bu kanunun encü
menin kabul ettiği muvakkat maddesi mucibin
ce bunlar da imtihana tabi tutulmadan avukat 
olsunlar üzerinde münakaşa ettiğimiz nokta beş 
sene için yani iki sene staj müddeti ve onda:; 
sonra üç sene de imtihan için kendilerinin kabul 
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ettiği istisnai yolu yani imtihansız avukat ol
mak yolunu ki bugün bu yolu mektebi Hukuk
tan çıkanlara veriyorlar, hâkimlik yapmış bu 
teşkilâtta çalışmış adamlara bu yolu kâp.;.y<»r3ar. 
Bendeniz'ce bu, adalete uymıyan ve takviye etmek 
istediğimiz teşkilâtı zedeliyeeek olan bir şeydir. 
Ben demiyorum ki bundan sonra Maliye vekâ
leti hukuk müşavirliğinde mümeyyiz olsun, mü
şavir olsun, bir hizmette çalışanlara iki sene 
sonra avukatlık hakkı verilsin. Böyle bir şey 
demiyorum. Ben yeni girenleri misal gösterdim, 
yeni girecekle]- için verilen maaş otuz liradır. 
Barem kanununa göre de fazla alamaz. Fakat 
avukatlık ruhsatnamesini aldıktan sonra müşa
vir avukat o'ur, müşavir muavinliklerinde va
zife alır. Fakat arzettiğiııı gibi orada çalışan 
arkadaşlar; bu teklifim kabul edilmediği tak
dirde bunların içinde elli altmış liraya çık
mış hukuk müşaviri olanlar vardır. Bunlar 
ilânihaye, teklifim kaimi edilmezse, o teşkilât 
içinde müşavir avukatlığa nakledilemezler, 
avukatlığa nakledilemezler, hattâ hiç bir vazi
feye geçemezler, arkadaşlar onlar orada kala
caklardır. Kalmaları için bir sebep görmüyo
rum. 

Mademki kanun bugün mektepten çıkana bu 
yolu açmıştır. Mektepten eskiden çıkdığı tecrübe 
.gördüğü sabit olan kimselere niçin bu yolu ka
payalım. Onun için arzettiğiııı gibi ne Maliye 
vekâletini muvazaaya sevketmek. vardır ne de 
bundan dolayı sırf bu arkadaşlar için hayat yo
lunu, avukatlık yolunu bu merdek içinde kala
rak ilânihaye kapamamak ve aynı zamanda 
Mal iy vekâleti hukuk müşavirliği kadrosunu 
zata uğratmak için de bir sebep vardır. 

Bilmiyorum arkadaşlar, bu mesele bu kadar 
münakaşaya değer mi, değmez mi? Amma içim
de doğruluğuna âdilâne olduğuna kani oldu
ğum için arzediyorıım. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. (Revo reve sesleri). 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASl DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, hakikaten kıymetli arka
daşım Fuad Sirmen'in dediği gibi bu mesele bu 
kadar üzerinde durulmağa değer bir mesele de
ğildir. Fakat nasıl ki arkadaşım izah etmek za
ruretini gördüler, bendeniz de bir iki suale kısa
ca cevap vermeyi zaruri görüyorum. 

Buyurdular ki; benim takririmi okumamışlar
dır. Okudum. Bir daha okuyayım. «Hukuk fa
kültesinden veya mektebinden mezun olupta bu 
kanunun neşri tarihinde hukuk müşavirliği mua
vin ve mümeyyizliklerinde ve muhakemat me
murluklarında müstahdem bulunanların bu vazi
felerde geçirdikleri müddetler avukatlık namzet
liğinde geçirilmiş sayılır . . . . » 

Arkadaşım muhakemat memurluklarına ka
dar teşmil ediyor, bendenizin aklımda bu kadarı 
kalmamıştı. Bu noktayı unutmuştum (Gülüş
meler). 

Yani bu vazifeleri görürken bunlar avukatlık 
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namzetliği yapmış sayılırlar. Bu noktaya te
mas edince muvazaa, olabilir. Bunlar avukatlık 
namzetliği yapmamışlardır, yapmadıkları hal
de keetme yapmış demek bu bir muvazaa değil de 
nedir? Yani bir şahıs bilfiil namzetlik yapmıştır 
demek orada, bir fiksiyon, bir faraziyedir, bu iti
barla bir muvazaadır. 

ikinci defa olarak buyurdular ki; Şinasi hukuk 
işleri umum müdürlüğü yaptığı halde ve bir maz
bata muharriri olarak nasıl olur buyurdular 
ve yanıldığımı söylediler. Herkes yanılabilir. 
Nitekim herhangi bir arkadaş yanıldığı zaman 
ben nasıl olur da ona şu ve bu vazifeleri gördü
ğü halde yanılıyorsun demiyorum. Fakat şunu 
söyliyoyim ki, asıl yanılan Fuad arkadaşımdır, 
müsaade buyursunlar, yanılan kendileridir. Hu
kuk işleri umum müdürlüğü yapmış olmak ve 
uzun müddet, kendilerinin dediği gibi, yüzlerce 
ruhsatnameyi imzalamış olmak itibariyle şunu ar-
zedeyim ki; avukatlık stajını eski hükümlere göre 
yapmış olanların bu hakları müktesep bir haktır, 
fakat imtihana tabidir ve sırf biraz önceki maru
zatımda da, muhterem arkadaşlar hatırlarlar ki, 
tefrik yaptım. Dedim ki: Ya stajını yapmıştır 
imtihandan muaftır, niein muaf tutalım? Bu zat, 
mademki kıymetlidir. îmtihana girsin ve muvaf
fak olsun. Hiç bir zaman demek istemedim ki; 
bunlar iltimas ve saire ile bu vazifelere gelmiş
lerdir. Maliye vekili muhteremini gayet yakın
dan tanırım, katiyen böyle bir şey olmaz, iddia 
etmedim. Hepsi kıymetlidir amma imtihan ge
çireceklerdir. Niçin imtihandan muaf tutalım. Bu 
birinci kısım. 

ikinci kısım; staj da yapmamışlardır. Zaten 
Avukatlık kanunu başka hüküm koymuyor. 
Avukatlık kanununun bahşettiği imtiyazları, 
mücerret burada bulunmuşlardır diye kaldır
mak doğru bir şey değildir. Biz kanunda bun
lar için hiç bir istisna kabul etmiyoruz, ne bun
dan sonra, ne evvel. istisna; sadece bilfiil 
namzetlik yapmış olanlar içindir. Amma obir-
leri kıymetli eleman imiş. Onlar gibi daha ni
ce elemanlar vardır, onlara veriyor muyuz? 
Meselâ Devletin en büyük dâvalarını en bü
yük avukattan daha dirayetli ve liyakatli bir 
şekilde müdafaa etmiş olan Hariciye vekâleti 
mensupları vardır. Beynelmilel bazı konferans
larda bulundum, isim zikretmek istemezdim, 
meselâ Hariciye vekili muhteremimiz Numan 
Beyefendi en güzel avukatlardan daha güzel 
avukatlık yaptılar. Eğer esbabı mucibe bu ise 
niçin bu zatı muhtereme avukatlık ruhsatna
mesi vermiyelim? Arkadaşlar, esbabı mucibe 
bu değildir. Avukatlık ruhsatnamesi vermek 
için kanunun tâyin ettiği merhaleleri geçir
mek lâzımdır. Burada çok nankör bir rol ifa 
ettiğime eminim. Çünkü hiç olmazsa bu 15 
arkadaşın şu anda muhabbetini kaybettiğimi 
elbette ben de anlıyorum. Fakat maslahat bu
nu icap ettiriyor. Bunu da bir prensip namına 

müdafaa ettiğimi onlar da bilirler. Eğer 
15 kişiye bu hakkı vermek istiyorsak, onu yo
lu ile verelim. İstisnalarla vermiyelim. Ne 
Maliye vekâleti teşkilâtında, ne de mesleki teş-
kilâtta hiç bir faydası yoktur, imtihan olsun
lar. Niçin olmasınlar? Eğer stajını yapmış
larsa. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Stajını yapmamış. 
ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (De

vamla) — O zaman imtiyaz çok oluyor. Bir 
kere bu kıymetli arkadaşlar eğer staj yapmak 
isteselerdi bugünkü mevzuat müsaitti. Bütün 
müşavir avukatlar bu vaziyettedir. Kendile
ri de diğer meslektaşları gibi o silsileyi takip 
ederler ve stajlarını yaparlardı. Niçin yap
mamışlardır? Çünkü diğer arkadaşlarının ha
iz olduğu evsafı kanuniyeyi haiz değildirler. 
Haiz olmayınca bunları muvakkat bir hüküm
le kendilerine izafe etmek kendilerinin de lehi
ne olmaz. Bu 15 arkadaş İçin ne çıkar verilse. 
Bendeniz bundan azap duyuyorum, bu dere
ce bu kadar ısrarla üzerinde durulduğu için 
bu arkadaşlar hesabına bendeniz şahsen üzü
lüyorum. Bu itibarla muhterem arkadaşlar me
sele tamamen arzettiğim şekildedir. Bunlara 
bu hakkın verilmesi, hem bir adaletsizlik 
uyandırır, hem de meslek müntesipleri üze
rinde haklı bir iğbirar uyandırır. Bir avukat 
bu mesleke girmiş. Şimdi muvakkat bir mad
de ile açıyorsunuz kapıları. Rica ederim biran 
için kendinizi bu avukat yerine koyunuz. O da 
imtihan geçirsin. Ondan sonra hoş geldin. Fa
kat böyle muvakkat hükümlerle bunu yapmak 
doğru değildir. Affmızı rica ederim. Kendi
leri son olarak sözleri söyledikleri için rahat
sız ettim. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Dahilî nizamname 
mucibince, son söz benimdir, onun için söz 
aldım, yine alacağım. 

ŞlNASt DEVRÎN (Devamla) — Hakkınız 
var, ben bu hakkınızı selbetmiyorum, sizin sö
zünüz üzerine cevaplanacak nokta görürsem 
tekrar söz isterim. Bunun için muhterem arka
daşlar, bu iki esası, arzettiğim esbabı mucibe 
ile kaldırmamız doğru değildir. Yüksek Heye
tinizden kabulünü rica ederim. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlarım, hu
zurunuza çıkmıya biraz mahcubiyet de duymu
yor değilim. Yalnız Nizamnamei dahilinin ge
rek bana verdiği haktan ve gerekse dâvanın o 
kadar haklı olduğuna kani bulunduğumdan do
layı müsamahanızı suiistimal ediyorsam, af bu
yurun. 

Verdikleri izahatla Şinasi Bey, beni teyit bu
yurdular. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Hayır o şekilde değil. 

FUAD SÎRMEN ( Devamla ) — Kendileri 
kabul buyurdular ki, avukatlık imtihanına gire-

— 32 — 



1 : 23 4. İ . 1943 C : 1 
bilmek için staj yapmak şarttır. Bunlar giremez 
ki. Çünkü bulundukları vazife staja mahsup edi
len bir vazife değildir. 

Sonra mahsup kelimesine iliştiler. Mahsup 
edilir. Bundan bir muvazaa mânası çıkardılar. 
Rica ederim, kendileri-meslekten gelmiş bir ar
kadaştır. Hâkimler kanununu açsınlar. Hâkim
likte, Adliye vekâleti teşkilâtında; hukuk ve ceza 
işleri müdürlüklerinde geçirilen müddetler hâ
kimlikte geçmiş sayılır. Mesleki memuriyet olan 
arkadaşların Meclise intisabı halinde Mecliste 
geçirdikleri müddet, memuriyette geçirilmiş sayı
lır. Bunlar muvazaa mıdır? Benim havsalamın 
almadığı şey budur. Kanunlarımızın içinde şim
di alelfevr hatırıma gelen şu iki misaldir. Bu 
«sayılır» kelimesi bir muvazaadır, dediler, bunu 
asla kabul etmiyorum. Öyle vazifedeler ki asla 
bizim onlara temin etmek istediğimiz hakla hiç 
bir alâkası yoktur. Bu muvazaadır. Şöyle ya
pıp, böyle yapıp bunlara avukatlığı verelim. Böy
le bir şey istediğimiz yoktur. Sonra kendilerine 
sorarım; bugün stajiyer dedikleri ve staj vazi
fesi dedikleri bu işi bu gençlere nerede göstere
ceklerdir1? 

Maliye vekâletindeki hukuk müşavirliğinde 
30 lira maaşla Hukuk mektebinden çıkmış gence 
orada stajını yaptıracaktır. Şimdi hakkını 
tanımadığı, staj yapmış addetmediği kimselerin, 
mümeyyiz efendinin yanında, hukuk müşaviri
nin yanında gelen evrakı tetkik edecek ve sor
duklarında tenvir edilecekler. Binaenaleyh sta
jını yapmamış, müktesebatmda noksanlık var
dır dediğimiz bu gençlerin yaptıkları işlerle, 
bunlara temin etmek istediğimiz hakla asla hiç 
bir alâkası yoktur. Onun için muvazaa yapıp 
bunlara avukatlık temin edilmek isteniyor gibi 
bir şey yoktur. Bunların yeniden avukatlık sa
lâhiyetini alabilmeleri için demin de arzettiğim 
gibi tekrarında zaruret vardır. Bugün 50 - 60 
lira maaşa çıkmış ve hukuk müşaviri muavini bu
lunan bir zat, bu tadil teklifi kabul edilmezse 
kendilerine denilecektir ki; o teşkilât için
de avukat olabilmek için bu maaşı bırak 
30 liraya ininiz. Bu hakkı iktisap etmek istiyorsa 
50 liradan vazgeçsin, 30 lirada iki sene çalışsın, 
ondan sonra avukatlık ruhsatnamesi verelim. 
O adam sormaz mı ki, 30 liralık vazifede ne ya
pacağım, o vazife şimdi yapmakta olduğum 
vazifeden daha mı mühimdir, Beni niçin al
makta olduğum maaştan aşağıya sevkediyorsu-
nuz? Eğer bu istisani hüküm Adliye encümeni 
ve Maliyenin içinde bulunduğu bu zorluk dola-
yısiyle asla kabul etmemiş olsaydı bu bir ka
naattir. hürmet edilmek lâzımdır, münakaşa 
edilebilir derdim. Benim dediğim ve Encü
menin tenakuza düştüğü cihet ihtiyacı kabul 
etmiş bugün mektebi hukuktan çıkan bir gen
ci iki sene stajiyer olarak kullandıktan sonra 
avukat olacağını kabul etmiş ve bunun 2 + 3 = 5 
sene için Maliye vekâleti teşkilâtında çalıştırıl

masını kabul etmiş oluyor ki, madem ki, bunu 
kabul etmiş orada öyle kimseler vardır ki, 
hâkimlik yapmış, hukuk müşaviri olmuş, mü
şavir muavini olmuş, amma bütün bu vazifele
rin heyeti mecmuası, Maliyede geçen hizmet ve 
bugünkü mevcut mevzuata göre avukatlık sta
jından sayılmıyor, imtihana girmek hakkından 
da mahrum. Bunlar müşavir avukat olamaz, 
bunun adalet neresinde ben göremiyorum? Ha
kikaten avukatların yüksek bilgili, ilimli olma
larını biz de isteriz. Meslekî malûmatla tama
men mücehhez olmalarını isteriz. Heyeti Ce-
lilenizi fazla tasdi ettim. Takririmin kabul 
edilmesiyle Maliye vekâleti hukuk müşavirlği 
teşkilâtı hem takviye edilmiş hem de bilgile
riyle lâyık oldukları bugünkü mevkie gelmiş 
olanların hukuku muhafaza edilmiş olacaktır. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 

teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

Hamza Erkan 

REİS — Kifayeti müzakere takririni reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi tadil teklifim okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeplere binaen muvakkat 

ikinci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve istirham eylerim. 

Rize 
Fuad Sirmen 

Hukuk fakültesinden veya mektebinden me
zun olupta bu kanunun neşri tarihinde Hukuk 
müşavirliği muavin ve mümeyyizliklerinde ve 
muhakemat memurluklarında müstahdem bulu
nanların bu vazifelerde geçirdikleri müddetler 
avukatlık namzetliğinde geçirilmiş sayılır ve 
bunlar yukarıdaki fıkra hükmünden istifade 
ederler. 

REİS — Efendim; bu teklifi reyinize arzedi
yorum. Nazarı itibara alanlar ... Almıyan ... 
Nazarı itibara alınmıştır. 

Encümen kabul ediyorsa burada tashihini 
yapalım. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zpat 
guldak) — Encümen namına bu anda söz söyle
meğe saiâhiyettar değilim. 

REİS — O halde maddeyi encümene veriyo
ruz. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Divanı muhasebatta açık bulunan âzalığa ya

pılan seçime 266 zat iştirak etmiştir. Abdullah 
Âli Hemen (145), Ali Ragıp özel (120) rey al
mışlardır. Nisap mevcuttur. (145) reyle ve ek-
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soriveti mutlaka ile Abdullah Âli Hemen âzalığa 
seçilmiştir. 

(Allah muvaffakiyet versin sesleri) 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü "1942 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanuna (279) zat 
rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun (279) reyle 
kabul edilmiştir. 

Kazanç verdisi kanununa muvakkat bir mad
de eklenmesine dair kanuna (266) zat rey ver
mişin-. Nisa;» vardır, Kanun (266) reyle kabul 
edilmiştir. 

Çar^m,,!;:; jvüuü saat 15 tc toplanılmak üzere 
eeiseye miıavei. \-eriyor-um. 

'Kapanma saati : 18,45 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Âza adedi 4 2 () 

K«ye iştirak edenler : 270 
Kabul edenler : 071) 

Ueddodi rılev ; 0 
Müstenkifler < > 

Beye iştirak etmeyenler 14 3 
Münhaller : 7 

Afyon Karahiaar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Şevket Raşit Hal ipeği u 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esat Uraz 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Aıulnı is 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

[Kabul tıktiUrj 

I Aydın \ Kmm Yerukaya 
Adnan Menderes j Gas;-n Ceıml < YeıY ; 

I Dr. Hulusi Aiataş ı Gûtfi Gören 
Balıkesir j Bur<iu.r 

Feyzi Sözener ] İT. A. llulu Yeşilyurt 
Gl- Kâzım. Özalp j Memed Sanlı 
Hâeim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzıuıç.aı 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis 81.111er 
Kasım Gül ek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

BUUs 
Süreyya Örgeevren 
Tevf ik Temelli 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülseıı 

l'ıv, 'ian!) Kahraman 
!)r. 'Helik (iuran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
••'ai in (îiiventnren 
(İl. N'aei Tmaz 
Mustafa i'Ylınd • .e.-rek 
Nevzad Ayaş 

\\\\ Karnesi 
Av M i N, akana; 
11ilini Kr»»enelî 
İîeşad Nuri Güniekm 
liUsuhî l'inİHytrlı 
Ziya Gevher- Etili 

Çankırı 
Avni Donatı 

I Dr. Akif Arkan 
] Çoruh 
\ Ali Hıza E rem 

Asım us 
Atıf T üzün 

Çoru 7 n 
Dr. Mustafa Canlekiu 
f.^ıei Eker 
Münir Çağıl 
Nuri İvayaaij) 

j Süleyman Kosîekçioğlu 
I Şakİr Baran 
j Denizli 

Dr. Behçet Uz 
i)v. Haindi Berkman 
idinin Aslan Toka d 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gün ver 
Yahii' Berka\ 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Yi, Kiazua Yevüklekin. 
Veli Necdet S i) nki t ay 



Zeki Mesud Alsan 
Edime 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltaklîiran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih ilter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin sazak 
îzzet Arakan 
Osman Tşm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurralıman MeleV 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memcd Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Ak soy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Silinir Akkaya 
Talât Onay 

Gümîhane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

içel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

h'parta 
Hüsnü özdamar 

İ : 23 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Aiımed Şükrü Esmer 
Ali Kâm i Akyüa 
Ali İlana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Kakihc öymen 
Hımhım Akieltia Govsy 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Numan Menemencioğlu 
Şükrü Ali Ögel 
Ziya K aram uraal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Oun 
Kâmil Dursun 
Nazmı flker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehim e Yunus 

Kars 
Rsad ozonuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Sera fettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dv. Hayrulla.li Diker 
Dr. Terfik Aslan 
İLaceı* Dicle 
.Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tam aç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed' Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Mazmi Toker 
ömer Taşeıoğlu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denkeı 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 
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Kırşehir 

Dr. Hüseyin ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Gökcr 
Ali Hıza Türel 
' >r. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip GüHekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim A t al ay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlr 
Muhlis Erkmen 
VVdit UggÖren 

Malatya 
Emrullah Barkan 
SI. Şevket özpazarbaşj 
Mihri Pektaş 
M üt t al ib ök.er 
Na.sulıi Bnydar 

Manisa 
Asım Tümtr 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali RIZÜ Artunkal 
İlik met Bayur 
ffüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înee 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
I Dr. Kemali Bayizit 
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Alansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Uıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Tzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 
Naim Brem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Nasit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabi ha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
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Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyiik 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
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Muammer Dertli 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boıtepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Sırrı D ay 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
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ürfa 

Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

~Van 
ibrahim Arvııs 
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Yotçad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkma* 

Sırrı îçoz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazım Atıf Kuyucak 
İbrahim Etcm Bozkurt 
Emin Erişirgil 
Rıfat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

[Reye iştirak eimtytnler] 

Afyon Karahüar 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Fal ih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.j 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levan d 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Memed Demir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Memduh Şevket Eseıula1 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

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

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Reis) 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl (M.y 

Diyarbakır 
Dr. t. Tali öngören 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Aziz Ak)rürek 
Gl Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Aituğ 

Eskişehir 
îstamat özdamar 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Gl. thsan Sökmen 

ismail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

Oümüşane 
Şevket Erdoğan 
1 usuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (Hasta) 

İçel 
Dr- Muhtar Berker 
Feri d Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidiıı Daver 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (MJ 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Memed Aldemir (M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Etem izzet Benice 

Ömer Kürıtay (Hasta) 
Zihni Orhon 

Kasamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. A. S. Akbaytugan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğltı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Receb Peker (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
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Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edip Ergin 
Halid Onaran 
îrfan Ferid Alpaya 
(I. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazım Tepeyran 

t : 23 4.1.1943 
Ordu 

Ahmed îhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem (M.) 
tsmail Çamaş 

Rize 
Hasan Cavid 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Salâhattin Çam (M.) 
Sinan Tekelioglu 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

C : 1 
Sivas-

Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Halit Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülküme» 
Hasan Saka 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Kazanç vergisi kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair olan kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir; 

Afyon Karahîsar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Şevket Raşit Hatipoğla 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhallar 

429 
266 
266 

0 
0 

156 
7 

[Kabul edenler] 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
<»!• Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçu k 

falıya Sezai Uzay 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri DfyttnMİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

BUlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
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Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Bûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Rursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talat Simer 
Fatin Güvendiren 
•Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçcker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Eulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kaya alp 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gün ver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

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

1 : 23 
Edim*, 

Dr. Fatma M emik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Gl. Zeki Soy demir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Mmin Sazak 
izzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteh 
Ahmed Aksu 
!><-kir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
MVmcd Şahin 
NTuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç, 
Remzi Ünlü 

4.1.1943 C : 1 
İstanbul 

Ahmed Hamdi Denizin en 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
PVıkihe öyinen 
İbrahim Alaettiu Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Numan Menenıencioğlu 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karanı ursa! 

İzmir 
Ren al Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cuıv 
Nazmı ilker 
Rahmi Köken 
lleşad Minıaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Rsad özoğuz 
Kahraman Anki t 
Şeraf ettin Karaean 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tcvfik Aslan 
Hac er Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Sal tuğ 
Talisin Ooşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
N"azmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d Özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhan ettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Ktr şehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
tzzet Özkan 
Memed Sevfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 
Suphi Art el 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gül tekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Tcvfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süîıa Del il başı 
01. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Yedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasııhi Baydar 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
.'hüsnü Yaman 
Kani Karaosnmn 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl- Seyfi Düzgören 
1 lasan MenemeneioğUı 
Rıza Erten 
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Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid TaSay 
Halid Mengi 
Naim Ereni 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Haindi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 

I : 23 4 . 1 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
U uşeni Barkın 
Sabiha Cökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
A.hınet Kutsi Tecer 

Damar Arıkoğlu 
(.11. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Şeınsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinoh -
Cemil Atay 
Hulusi Üruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
senk 

1943 C : 1 
Sivas 

Abdurrahman Naci De-
mirağ 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin G ünal tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Faik Alınıed Barutçu 
Halil Niiıad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı İçöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Mazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak 6tm$y$nlerJ 

Afyon Karakisar 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Fal ılı Rıfkı Atay 
İsmel İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmeıı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
lîasiiı Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fanrettin Tiritoğiu 
Memed Demir 
.Muzaffer Akpmar 

Biletil: 
Memduh Şevket Esendal 

Bolu 
(!elâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
ibrahim Necini Dilmen 

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

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
riüseyi-n Cahid Yalcın 
Mustafa Ahdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Mazhar Mü fi d Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Ak göl (M.) 
Sakır Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr, İbrahim Tali Öngö 
ren 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Şamili İller 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 

Giresun 
Dr. Hasarı Vasıf Som 
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
.N'afi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Vusul Ziya Zarbım 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 
Namdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
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t : 23 4.1.1943 G : 1 
Salâh Cimcoğ (M.) 

izmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Memed Aldemir 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
(Hasta) 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzını Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Receb Peker (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
trfan Ferid Alpaya 
(t. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Yunus Nadi 
Muş 

Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğd* 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem (M.) 
İsmail Çamaş 

Biet 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Ssyhon 
Ali Münif Yegena 
Salâhattin Çam (M.) 
Sinan Tekelioğlu 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bl«da 

Necmettin Sadak 
Tekirdağ 

Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya (M.) 

Totgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

..>.. i>m<t 

T. B. M, M. Matbaası 



S. Sayısı: 59 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdür

lüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/907) 

T. C. 
Başvekâlet ^ , 12. XII. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4593 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 . X I I . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Fevkalâde ve munzam tahsisat kanun lâyihasının mucip sebepleri 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı masraf bütçesi
nin ihzarında mevcut her türlü teknik malûmat ve vasıtalardan istifade edilmek suretiyle zaman 
ve ahvalin doğurması muhtemel hâdiseler ve neticeleri imkân nispetinde nazarı dikkate alınarak 
hakikî masraf ve ihtiyaçları karşılayabilecek tahsisat tahminlerinde bulunulmuş ise de harbin do
ğurduğu iktisadi hâdiselerin önceden tahmini mümkün olamıyan muhtelif şekil ve istikametlerde 
genişleme ve değişiklik göstermesiyle müterafik olarak her nevi masraf unsurlarında normalin üs
tünde bir yükselme hali görülmeğe başlanmıştır. 

Masrafların artmasına tesir icra eden başlıca âmil esaslı unsurların, yani malzeme, işçilik ve 
yiyecek maddeleri değerlerinin fiyat makanizması vasıtasiyle mütemadi bir surette artması ve yük
selmesi hâdisesi olmakla beraber bu hâdisenin inkıtasız ve bütün şiddetiyle dünyada hükmünü icra 
etmekte olmasından dolayı iktisadi ve devrî krizlerin cereyanına ve aynı zamanda nakliyatın ka
raya ve doğrudan doğruya demiryollarına inhisar etmesiyle artan iş hacmine zaruri olarak tabi 
olan fiili masrafların evvelce bütçe ile ve fasıl itibariyle sarfına mezuniyet verilmiş olan i tahsi
sat hadlerini sene sonuna kadar tecavüz edeceği anlaşılmakta ve bu hal hâdiselerin tabii ve (zaruri 
bir neticesi olarak kabul edilmek lâzımgelmektedir. 

Bu itibarla mezkûr idarenin 1942 malî yılı masraf bütçesinde muhtelif fasıllar dahilinde kabul 
ve tasdik buyurulmuş olan tahsisatın tezyidi zaruri bir mahiyet göstermekte olduğundan müfre
datı ilişik (1) sayılı cetvelde fasıl ve ma;dde itibariyle gösterilen (23 098 000) lira miktarında bir 
munzam tahsisat talebine mecburiyet hâsıl olmuş ve kanun projesinin 1 nci maddesi bu maksatla 
teklif olunmuştur. 

Madde 2. — Bundan başka katarlarda ve deniz vasıtalarında çalışan ve yüklerin tertip ve tah
riki işlerinde fiilen hizmet gören memur ve müstahdemlerin maruz bulundukları iaşe zorluklarını 
hafifletmek ve iş randımanını arttırmak maksadiy4e bilfiil çalıştıkları günlerde ve günde bir defa 
olarak kendilerine parasız yemek verilmesine her bakımdan ihtiyaç hâsıl olması ve 4306 sayılı 
kanun mucibince memur ve müstahdemlere parasız olarak verilmesi gereken giyim eşyası masraf-



— 2 — 
larının karşılanması gibi bütçenin tertip ve tanziminde nazara almmıyan munzam mükellefiyet
lerin de bu kere işletme hizmetleri meyanma alınması icap etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca* hayat şartlarının yükselmesi, malzeme ve demirbaş kıymetlerinin günden güne art
ması gibi zaruri sebeplerle Ankara Gar gazinosu için evvelce verilen mütedavil sermayenin ihtiyaca 
yetmediği ve başşehrimizin bu mutena lokalinin arzu edilen intizam ve mükemmeliyetle yürü
tülebilmesi için bu sermayenin bugünün icaplarına uygun olarak daha (50 000) lira ilâvesi suretiyle 

, arttırılmasına ihtiyaç görülmüş olduğundan bütçenin tertip ve tanzimi sırasında nazara alınmayan 
ve fakat arzolunan esbap dolayısiyle hizmetlerimiz meyanma girmesi icabeden bu işler için bağlı 
(2) sayılı cetvelde gösterilen fasıl, maddelere ceman (1 500 000) lira fevkalâde tahsisat ilâvesi 
gerekmiş ve bu madde bu maksatla teklif olunmuştur. 

1 ve 2'nci maddelerle teklif olunan ceman (24 598 000) liralık tahsisatın ne suretle karşılanacağı 
keyfiyetine gelince: 

1940 mali yılı masraflarına nazaran umum müdürlüğün gelir fazlası (12 670 000) lira olup bütçe
nin teklifi esnasında 1940 senesi hesabının arkası katı olarak alınmamış olması hasebiyle fazlai va
ridatın tamamen tesbiti kabil olamadığından bundan ancak (8 000 000) lirası cari ısene bütçesinin 
18 nci faslına karşılık gösterilmişti. Henüz 1941 malî yılı katî hesabı tanzim edilmemiş ise de bu 
sene varidat fazlası takriben (15 000 000) lira raddelerinde bulunmaktadır. 1942 malî yılı 1 nci 
teşrin ayının sonuna kadar cari bütçenin ihzarı sırasında tahmin edilmiş olan varidata nazaran 
(5 000 000) lira varidat fazlası elde edilmiş olduğundan sene nihayetine kadar hiç bir gelir faz
lalığı olmıyacağı farzedilse bile kullanılabilecek .serbest gelir yekûnu şu suretle (24 670 000) 
lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. Bu fazla gelirle, her ne kadar bu senenin fevkalâde ihtiyaçlarını 
karşılamak kabil olacaksa da gelecek sene ihtiyacının bugünkü tarife gelir ve hadleri ile karşı
lanması mümkün olmıyacağmdan Demiryolları idaresinin gelecek sene bütçe ve malî vaziyeti her 
bakımdan nazik bir durma girmiş bulunacaktır. 

Günden güne inkişaf ve taazzuv etmekte olan işletme hizmetlerinin doğurduğu munzam masraf
lara, fevkalâde iktisadi şeraitin yapmakta olduğu ağır menfi tesirler de ilâve edilince harpten 
evvelki iktisadi nizama göre düzenlenmiş olan ve bugün maliyet bedelinin altında kalmış olan 
işletme tarifeleri vahidlerinin bugünün zaruretlerine uygun bir şekilde ve maliyet fiyatına ka
dar yükseltilmesi gerekmekte ve umumî hayatı müteessir etmiyecek bir şekilde lüzumlu tarife zam
larının yapılması zaruret halini almaktadır. Ancak bu suretledir ki, gelecek sene masraflarının 
karşılanması imkân dahiline girmiş olacaktır. 

Hesabeıı tesbit edilmiş olup müfredatı yukarıda ar/edilen (24 670 000) liranın nakit itiba
riyle karşılığı da (15 000 000) lirası bankalarda (4 000 000) lirası veznelerde ve (8 000 000) 
lirası da nakliyattan mütevellit olarak tahakkuk eden alacaklar olmak üzere (25 000 000) lira 
olarak fiilen mevcut bulunmaktadır. 

Şu suretle istenilen munzam tahsisat karşılığı nakit, kıymet ve alacak olarak elde bulun
maktadır. 

Teklif olunan munzam ve fevkalâde tahsisatın fasıl ve madde itibariyle mucip sebeplerine 
gelince: 

Fasıl : 4 - Madde 1. — • Memur ve müstahdemlere verilecek ikramiye , 
Nakliyatın günden güne artması mevcut personelin normalin üstünde çalıştırılmasını icabet-

tirmekte olduğundan bunların ağır şartlar altındaki çalışmalarım teşci ve teşvik için ikramiye 
ile taltifleri zaruri bulunmaktadır. 

Evvelce verilmiş olan tahsisat da istimal edilmiş olduğundan gayretleri mesbuk olup taltifleri 
icabeden personele verilmek üzere mevcut tahsisatın (120 000) lira kadar arttırılması zaruri 
görülmektedir. 

Fasıl : 4 - Madde 3. — 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tazminatlar. 
Seyrüseferin emniyetini temin bakımından baskıcı ve yağcı gibi tren personeli ile servisin 

gittikçe artan izdiham dolayısiyle kontrolüne nremur olan elemanların takviyesi bilhassa fevkal
âde hallerin bulunduğu şu zamanlarda lüzumlu bir tedbir olarak alındığından, takviye edilen 
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hizmetlerin personel adedinin de arttırılması zaruri bulunmuş ve bu itibarla kilometre tazmina
tından mütevellit masraflar çoğalmakta bulunmuştur. Bu bakımdan sene nihayetine kadar kifa
yetsizlik gösterecek olan bu madde tahsisatının (175 000) lira olarak arttırılması teklif edil
mektedir. 

Fasıl 5 : Memur ve müstahdemlere ve ailelerine yardım. 
Bu fasla dahil olan muhtelif maddelerden 5 ne i , 6 ncı ve 8 nci maddelere mevzu olan tah

sisatın iaşe maddeleriyle mualece fiyatlarının artması dolayısiyle tezyidine zaruret görülmüştür. 
Sakınılması gayri kabil olan bu artmalar netice sindeki sarfiyat fazlasını karşılamak üzere bu 
faslın 5 nci sanat okulu masraflarına yardım maddesine (84 000), 6 ncı mektep bululmayan 
mahallerdeki memur ve müstahdem çocuklarının tahsil masraflarına yardım maddesine (İ5 000) 
ve 8 nci sıhhî yardım tertibine de (155 000) liralık ki, ceman (264 000) liralık bir tahsisatın ilâ
vesi zaruri bulunmaktadır. 

Fasıl : 7 - Madde 2. — Binaların muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin yağ ve 
sair müstehlik mevat masrafları. 

1942 malî yılı bütçesinin tanzimi esnasında maden kömürünün beher tonu 13.62 liradan ve 
linyit beher tonu da 8,24 liradan hesap edilerek tahsisatı da ona göre istenmişti. 

Sonradan Hükümetçe maden kömürünün beher tonunun evvelâ 18, bilâhara da 21 liraya ve 
linyitin beher tonunun 12 liraya çıkarılması sebebiyle idarenin bir senelik ihtiyacı olan 540 ©00 
ton maden kömürü ve 80 000 ton linyit kömürünün fiyat farkı olan ceman (4 040 000) lira mik
tarında bir tahsisatın evvelki tahsisata ilâvesi talep ve teklif kılınmaktadır. 

Fasıl : 8 Bakım ve tecdit masrafları 
Bu faslın 2, 3 ve 4 ncü maddelerine mevzu olan tahsisatın masrafın mahiyetleri bakmamdan 

arttırılma sebepleri şöyle izah edilmektedir. 
Tahsisatın arttırılmasına müessir olan âmiller başlıca : 
1) Muvakkat amele yevmiyelerinin 115 kuruştan 250 kuruşa kadar yükselmesi; 
2) Bu fasıldan ücret alan personelin iaşeleri için muktazi yiyecek maddeleri fiyatlarının yük

selmesi ; 
3) 3 ve 4 ncü maddelerdeki tamirat malzemesi fiyatlarının da keza anormal olarak y İ i iM-

mesi; 
Tahmin olunan tahsisatın miktarı işbu unsurların fiyatlarındaki tahavvüle tabi olduğundan 

fiili masraflara evvelce mezuniyeti alınmış olan tahsisat kifayet etmiyeceğinden bu fasim 2 nci 
maddesine (3 595 000), 3 ncü maddesine (915 000)} 4 ncü maddesine de (2 579 000) lira ki, ce 
man 8 nci fasıl tahsisatına (7 089 000) lira munzam tahsisat verilmesi istenmektedir. 

Fasıl : 14 - Madde 1. — Yeni inşaat ve tesisat 
Yeni inşa ve tesis masrafları karşılığı olarak kullanılmakta olan tahsisatın yukarıda arzecli-

len sebepler dolayısiyle kifayet etmiyeeeği anlatılmıştır. Bu itibarla bu nevi masrafların göstere
ceği tezayüt (260 000) lirası elemeği ve (150 000)lirası da malzeme olmak üzere (4İ0 000) lira 
olduğundan mezkûr tahsisatın ilâvesi zaruri görülmektedir. 

Fasıl : 15 — 3247 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ve mütehar
rik edevat bedeli ile gümrük resmi ve sair masrafları: 

Bu fasla mevzu tahsisat 3319 sayılı kanunun 1 nci maddesi mucibince tesbit edilmişti. Bu 
tahsisatın (4 000 000) lirası muharrik ve müteharrik malzemenin mubayaa bedeli ve (300 000) li
rası da gümrük resmi ile muamele vergisi karşılığını teşkil etmektedir. 

Son defa yapılan Türk - Alman Ticaret anlaşmasında tediye şartlarının değiştirilmesine zaru
ret hâsıl olmuş ve evvelce tediyatm diğer senelere de geçici olmak suretiyle müsait şekiller jdahi-
linde icrası tekarrür ettirilmiş iken bilâhara Anlaşmada alınan mal bedellerinin kısmen peşin] kıs
men de tesellümü mütaakıp tediye edilmesi esasları kabul edilmiş ve taahhüt salâhiyeti de tamİmen 
istimal edilmiş olduğundan bu fasla mevzu tahsisat mukaveleten bu sene tediyesi meşrut oî^tlımal-
zeıne bedeline kifayet etmiyecektir. ,( 

Bu sebeple mezkûr Samınım 1 nci maddesinin tadili teklif edilmiş olduğundan buna nadaran 
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yapılacak tediyatı karşılamak üzere mevzu tahsisatın (7 000 000) lira daha artırılmasına lüzum hâ
sıl olmuştur. 

Fasıl : 18 —• Bütçe kanununun 5 nci maddesi mucibince girişilecek taahhütler karşılığı: 
1942 malî yılı bütçesinin 5 nci maddesiyle Devlet demiryollarına muktazi muharrik ve mütehar

rik edevat satın almak, inşaat ve sair tesisat yaptırmak ve hattın bazı aksamını değiştirmek üzere 
(15 000 000) liraya kadar taahhütler ve sarfiyat icrasına salâhiyet verilmiş ve bunun (8 000 000) 
lirası için geçen seneler varidat fazlası karşılık gösterilmiş, mütebakisi için de 1942 muhammen 
varidat fazlalariyle karşılanması esası kabul Duyurulmuştu. 

Mezkûr 8 milyon liranın Hükümetçe Avrupa'ya gönderilen heyet tarafından girişilmiş olan ta
ahhütlerin mühim bir kısmını karşılayabilmesi mümkün ise de, yukarıki 15 nci fasıl tahsisatı esbabı-
mucibesinde de arzolunduğu üzere teslimat bedellerinin tamamen ödenmesi kabul edilmiş olduğun
dan bu tahsisatın yapılacak tediyata kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. 

Bundan başka Yüksek Meclisçe de malûm olduğu üzere mevcut yolcu vagonlarının ihtiyacı kar
şılayamadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple evvelce î ran Hükümeti hesabına Almanya'da yapılmış 
olup vaziyeti hazıra dolayısiyle İran'a sevkedilmesi kabil olamıyan 15 yolcu vagonunun Devlet demir
yolları idaresince satın alınması teklif edilmiş ve bu teklif de Hükümetçe muvafık görülmüş oldu
ğundan gerek bu vagonların mubayaasını temin etmek, gerekse Arda ve Karaçam köprüleri mon
taj ve ihalelerinin de icrası ve ayrıca büyük ve küçük yol malzemesi mubayaasında kullanılmak 
üzere bu fasıl tahsisatına (4 000 000) lira daha ilâvesi zaruri bulunmaktadır. 

(2) numaralı cetvel muhteviyatını teşkil eden (1 500 000) liraya gelince: 
Madde mucip sebepleri münasebetiyle bertafsil izah olunduğu veçhile (950 000) lirası katarlarla 

deniz vasıtalarında çalışan ve hamulenin tertip ve tahrikiyle bilfiil alâkalı memur ve müstahdemlerin 
iaşe masraflarına ve (500 000) lirası da 4306 sayılı kanun mucibince memur ve müstahdemlere 
verilecek giyim eşyasa bedelleriyle bilûmum masraflarına ve (50 000) lirası da Ankara Gar gazi
nosu mütedavil sermayesinin tezyidine tahsis olunacaktır. 

Madde 3. — 1942 bütçe kanununun 5 nci maddesiyle (15 000 000) liraya kadar taahhüdat ve 
sar.fiyat icrası ve bunun (8 000 000) lirasının bütçe ile karşılanması esası kabul edilmişti. Bu 
kere (15 000 000) liranın bu sene yeniden girişilmesi zaruri olan taahhütlerin tamamını 
karşılayamıyacağı anlaşıldığından bu salâhiyetin (20 000 000) liraya çıkarılması ve geçen seneler 
varidatından tediye edilecek miktarın da (12 000 000) liraya iblağ edilmesini teminen bu mad
denin lâyihada yazılı olduğu veçhile değiştirilmesi teklif edilmiştir. 

Madde 4. — 1942 malî yılı bütçe kanununun 6 nci maddesiyle 2,5 milyon liraya kadar malzeme 
stoku yapılmasına salâhiyet verilmişti. Malzeme fiyatlarının yükselmesi dolayısiyle alınacak mal
zeme de kıymet itibariyle artmış bulunmaktadır. Geçen seneye nazaran bu artış nispeti % 300 
raddelerindedir. Bu hale göre stok yapmak için verilen mezuniyet haddi dahilinde yapılacak 
olan stokun ancak üçte biri temin ve tedarik edilebilir. Bu bakımdan ve ayrıca gelecek seneki iş
letme ihtiyaçlarını da gözönünde tutarak yapılacak stokun temini için mevcut salâhiyetin 2,5 
milyon lira daha artırılarak (5 000 000) liraya iblağını teminen 4 ncü madde teklif edilmiştir. 

Madde 5. — Kanun lâyihasının 2 nci maddesine bağlı (2) numaralı cetvel mucip sebepleri ara
sında izah olunduğu veçhile katarlarla deniz vasıtalarında çalışan ve hamulenin tertip ve tah
riki işlerinde fiilen alâkalı bulunan memur ve müstahdemlerin çalıştıkları günlerde ve günde 
bir defa parasız olarak iaşe olunmaları ve yemek pişirilemiyen yerlerde bu istihkakın aynen veril
mesi gerekmektedir. Vazifeleri icabı olarak çok ağır iş görmekte olan bu sınıf memurların iş ran
dımanını artırmak ve yaptıkları meşakkatli işedayanabilmelerini temin etmek maksadiyle günde 
bir defa doyurulmalarına işletme faaliyetinin idamesi bakımından da fevkalâde zaruret hissedil
mekte olduğundan madde hem bu iaşe salâhiyetinin Umum müdürlüğe verilmesi hem de bu haktan 
istifade edecek memur ve müstahdemlerin kimler olduğunu tâyin ve tesbit için teklif olunmuş ve bu 
maddeye, bağlı (3) numaralı cetvelde de bu haktan istifade edecek memur ve müstahdemlerin memuri
yet unvanları gösterilmiş bulunmaktadır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 33 
Esas No. 1/907 

28 . XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında Münakalât vekilli
ğince hazırlanan ve Başvekâletin 12 birinci kâ
nun 1942 tarih ve 6/4593 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encü
menimize tevdi buyurulmakla Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum müdüriyle Ma
liye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol 
umum müdürü hazır oldukları halde tetkik >e 
müzakere olundu. 

Bu lâyiha ile; Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesine (23 098 000) lira munzam, (1 500 000) 
lira fevkalâde tahsisat ilâvesi ve malze
me stoku yapmak hususundaki salâhiyetin de 
(5 000 000) liraya iblâğı ve gelecek senelere sâ
ri taahhüt salâhiyetinin genişletilmesi teklif 
olunmaktadır. 

Munzam tahsisat olarak muhtelif fasıllara 
ilâve edilmek istenen mebaliğden 11 milyonu 
yeni mubayaa olunan 15 lokomotifle 800 vago
nun ve motorlu trenlerle vinç ve sair malzeme
nin mubayaa bedellerinin karşılanması ve yeni 
taahhütlere girişilmesi için 15 nci ve 18 nci fa
sıllara, 4 milyonu kömür fiyatlarının yükseltil
mesi münasebetiyle 7 nci fasla, 7 milyonu mu
vakkat amele yevmiyelerinin 115 kuruştan 250 
kuruşa çıkmış olması ve yiyecek maddeleriyle 
tamirat malzemesi fiyatlarının artması yüzün
den bakım ve tecdit tahsisatı olarak 8 nci fasla 
ve mütebakisi de yine fiyat artışları dolayısiyle 
ve bir de memur ve müstahdemlere verilmesi 
gereken ikramiye ve tazminler mukabili olarak 
muhetlif fasıllara tahsis edilmektedir. 

Fevkalâde tahsisat olarak bütçeye ilâvesi 
teklif olunan (1 500 000) lira da katarlarda ve 
deniz vasıtalarında çalışan ve hamulenin tertip 
ve tahriki ile bilfiil alâkalı bulunan memur ve 
müstahdemlere verilecek yemek masrafı ile 
memur ve müstahdemlere 4306 sayılı kanun mu
cibince verilecek parasız giyim eşyası bedelin
den ve Ankara Gar gazinosunun işletme serma
yesine yapılan (50 000) lira ilâveden neşet et
mektedir. 

Demiryolları hizmet ve vazifelerinin inkişa-
fiyle mütenasip tedbirlerin alınması, tesisatın 
tevsii bakımlarından bu tahsisat ilâvelerinin 
kabulü encümenimizee muvafık görülmüş ve bu 
ilâvelerin 1940, 1941 ve 1942 yıllarına ait varidat 
fazlalariyle karşılanacağı anlaşılmıştır. 

Aynen kabul edilen lâyiha Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan H. Kitabcı 
Kâtip 

İstanbul Antalya Bursa 
F. öym'en N. E. Sümer Dr. Sadi Konuk 

Bursa Elâzığ Giresun 
Nevzad Ayaş M. F. Altay M. Akkaya 

İsparta îsparta istanbul 
M. Karaağaç R. Ünlü H. Ülkmen 

Kars Kayseri Kırklareli 
C. Dursunoğlu F. Baysal B. Denker 

Kütahya Ordu Samsun 
A. Tiridoğlu E. Yalman M. Ali Törüker 

Sivas Tokad Zonguldak 
Remzi Çiner H. N. Keşmir Emin Erişirgü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1942 malı yılı bütçesinde değişiklik 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet demiryolları ve li
manlan işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinin ilişik (1) sayılı celvelde yazılı 
tertiplerine (23 098 000) lira munzam tahsisat 

MADDE 2. — Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde yeniden açılan ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere (1 500 000) lira fev
kalâde tahsisat konmuştur. 

MADÖE 3. — 1942 malî yılı bütçe kanu
nunun 5 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

umumî idare binası inşaatının ikmaliyle 
teçhizat ve demirbaşlarının mubayaasına, hat-
tm talikim, takviye ve tevsii ile muhtelif yer
lerdeki (195) kilometrelik hattın ve makasların 
tecdidine, muhtelif tamamlayıcı tesisat ve in
şaata, atelye ve depolar için tezgâh, takım, 
kuvVei muharrike ve teçhizata, muharrik ve 
müteharrik edevatın tecdidi ile kara ve deniz 
nakil Vasıtaları ve bunlara ait malzeme muba
yaasına ait olmak üzere (20 000 000) liraya 
kadar gelecek senelere geçici taahhüdat ve sar
fiyat icrasına Umum müdürlük mezundur. 

Bu taahhütlerin (12 000 000) lirası bağlı 
(A) işaretli cetvelin 18 nci (Bütç>icaııuhunun 
5 nci maddesi mucibince girişilecek taahhütler 
karşılığı) namiyle açılan fasla mevzu tahsisat
tan ve mütebakisi de 1Ö42 malî yılı muhtemel 
varidat fazlalarından karşılanır. 

1942 malî yılı muhtemel varidat fazlaları da 
mizkûr fasla ilâveten ̂ tahsisat \kayrt ve sarfo-
lumav 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmayan kıs
mı idarenin mütaakıp yıllar bütçesine konacak 
tahsisat ile ödenir. 

MADDE 4. — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçe kanununun 6 nci maddesiyle verilmiş 
olan (2 500 000) liralık malzeme stoku yapmak 
salâhiyeti (5 000 000) liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 5. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince katarlarla deniz vasıtalarında çalı
şan ve hamulenin tertip ve tahriki ile bilfiil 

1 alâkalı bulunan, unvan ve dereceleri ilişik (3) 
sayüı cetvelde yazılı memur ve müstahdemlere 
bilfiil çalıştıkları günlerde ve günde bir defa 
parasız yemek yedirmeğe Umum müdürlük me
zundur. 

Yemek pişirilemiyen yerlerde bu yemeklerin 
karşılığı aynen de verilebilir. 

MADDE 6.— Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V-
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Artûnkal 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
R. Peker N. Menemencioğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V-

Yücel Sırrı Bay 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V- Ti. V. 

F. Emgin Dr. B. Uz 
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Hükümetin teklifine bağh 

[1] SAYILI CETVEL 
F. M. Muhassasatın nev'i Lira, 

4 1 Memur ve müstahdemlere verilecek ikramiye 120 000, 
3 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tazminatlar 175 000 

Fasıl yekûnu 295 000 

5 5 Sanat okulu masraflarına yardım 84 000 
6 Mektep bulunmıyan yerlerdeki memur ve müstahdem çocuklarının tahsil mas

raflarına yardım 25 000 
8 ilâçlar, sıhhi imdat kutuları masrafları, memur ve müstahdemlerle ailelerine 

sıhhi muavenet, cenaze ve sıhhi levazım ve nakliye ve sıhhi tedabir masrafları 155 000 

Fasıl yekûnu 264 000 

7 2 Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin, mahrukat, yağ-
ve sair müstehlek mevat masrafları 4 040 0QOs 

8 2 Üst yapının bakım ve tecdidi 3 595 000 
3 Diğer tesisatın bakım ve tecdidi 915 000 
4 Muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tecdidi 2 579 000 

Faş4 yekunu 7 089 000 

14 1 Muhtelif yeni inşaat ve tesisat 410 000 

15 3247 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ve mü
teharrik edevat bedeli ile gümrük resmi ve sair masrafları 7 000 000 

18 Bütçe kanununun beşinci maddesi mucibince girişilecek taahhütler karşılığı 4 000 000 

UMUMİ YEKÛN 23 098 000 

Hükümetin teklifine bağh 
[2] SAYILI CETVEL 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira 

5 10 Katarlarla deniz vasıtalarında çalışan ve hamulenin tertip ve tahrikiyle bil
fiil alâkalı memur ve müstahdemlerin iaşe masrafı 950 000 

11 4306 sayılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası bedeli ve bilûmum mas
rafları 500 000 

Fasıl yekûnu 1 450 000 

20 Ankara gar gazinosu mütedavil sermayesi 50 000 

YEKÛN 1 500 000 

( S. Sayısı : 59 ) 
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Derece Unvan 

Hükümetin teklifine bağh 
[3] SAYILI CETVEL 

I Derece Unvan 

10 

11 

12 

13 

14 

Başmakinist 
S. I. Ustabaşı 
S. I. İstasyon şefi 
S. II. Ambar şefi 
S. II. Ustabaşı 
S. I. Makinist 
S. II. İstasyon şefi 
Deniz başmemuru 
S. I. Römorkör kaptanı 
S. I. Römorkör makinisti 
Sabit makinist 
S. I. Montörler 
S. III. İstasyon şefi 
Başrevizör 
S. I. Ambar muhasibi 
S. II. Makinist 
S. II. Sabit makine makinisti. 
S. II. Mbntör 
S. I. Nezaret makinisti 
S. II. Ambar muhasibi 
Hareket memuru 
S. I. Şeftren 
Başyardımcı 
Mezun ateşçi 
S. II. Römorkör kaptanı 
S. II. Römorkör makinisti , 
S. I. Revizör 
S. II. Nezaret makinisti 
S. I. Şoför 

15 

16 

17/1 

17/11 

17/111 

18/1 

18/11 

18/111 

19/1 

S. I. Lostromo 
Başmanevracı 
S. I. Yardımcı 
S. II. Şeftren 
S. II. Şoför 
Kondöktör bagaj 
S. II. Yardımcı 
Hareket memuru namzedi 
Mülâzim römorkör kaptanı 
Mülâzim römorkör makinisti 
S. II. Revizör 
S. III. Şoför 
Mavna kaptanı 
S. I. Loko ateşçisi 
Dalgıç 
Revizör muavini 
Kondöktör 
S. I. Manevracı 
S. II. Loko ateşçisi 
S. I. Manevracı 
Telgraf çavuşu 
Gardvagon 
Römorkör ateşçisi 
Gardifren 
Levajcı 
Yol bekçisi 
Ş. I. Makasçı 
Tayfa 
S. II. Makasçı 

ıv©-<u 
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S. Sayısı: 66 
Divanı muhasebatta açık bulunan âzalığa bir zatın 
seçilmesine dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
ve Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/536) 

T. C. 
Divanı muhasebat 
Sayı: 203876/2430 

9 -XII . 1942 

Büyük Millet Mecli si Yüce Reisliğine 

Divanı muhasebat âzasından Hasan Basri Esen'in 13 temmuz 1942 tarihinde altmış beş yaşını 
ikmal etmiş olması hasebiyle 1683 numaralı Tekaüt kanunu ahkâmı mucibince tekaütlüğü icra edil
miş olduğundan mumailehten inhilâl eden Divanı muhasebat âzalığma 2514 numaralı Divanı mu
hasebat kanununun dördüncü maddesi hükmüne tevfikan Meclisi âlice bir zabtın intihabına müsa
ade buyurmanızı derin saygılarımla dilerim, 

Di. Mu. Reisi 
5 " ' > • S. Oran 

Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Karar No. 1 
Esas No. 3/536 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat âzasından Hasan Basri 
Esen'den inhilâl eden âzalığa Yüksek Meclisçe 
bir zatın intihabı hakkında Divanı muhasebat 
reisliğinden Yüksek makamınıza yazılıp Muh
telit encümenimize havale buyurulan 9 . X I I . 1942 
tarih ve 203876/2430 sayılı tezkere üzerine Ma
liye vekili Fuad Ağralı da hazır olduğu halde 
toplanılarak 25 . V I . 1934 tarih ve 2514 sayılı 
Divanı muhasebat kanunu hükmüne göre münhal 
âzalık için namzet gösterilen on zattan yapılan 
seçim neticesinde ihtisas erbabından sicilleri ili
şik cetvelde yazılı namzetlerin gösterilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Muhtelit En. Rs. 

Çorum 
t. Eker 
İsparta 

R. Ünlü 
İstanbul 

H. Ülkmen 

M. M. 
Muğla 
H. Kitabcı 

Mardin 
R. Erten 

Malatya 
Nasuhi Bay dar 

Kâtip 
istanbul 
F. öymen 

Bursa 
. Nevzad Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kırklareli 
B. DenJcer 

Kars 
G. Dursunoğlu 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
Cemil Özçağlar 

Sivas 
M. Gürleyük 

Erzincan 
S. Erdem 
Kırklareli 

Hamdi Kuleli 
Kastamonu 

Nuri Tamaç 
Malatya 

Mihri Pektaş 
Bursa 

30 . XII. 1942 

Giresun 
M. Akkaya 

Sivas 
Remzi Çiner 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Balıkesir 
H. Şeremetli 
Çanakkale 
R. Bulayırlı 

izmir 
K. Dursun 

istanbul 
A. Bayındır 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Kırşehir 
Dr. G. Kahraman İzzet Özkan 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Tunceli 
M. Yenel 
Antalya 

İV. E. Sümer 
Burdur 
M. Sanlı 

Kastamonu 
H. Dicle 
Malatya 

Mahmud N. Zabcı 
Kayseri 

Ömer Taşçıoğlu 
Zonguldak 

E. Erişirgil 
' Zonguldak 

Y. Z. Özençi 
Gazianteb 

A. Akm 



Memuriyet Doğum tarihi Başmurakıplığa 
Adı ve soyadı unvanı ve yeri Tahsili tâyin tarihi 

Abdullah Âli Hemen Başmurakıp 1316 İstanbul Mülkiye 22 temmuz 1931 

Ali Eagıp ögel » 1311 Bolu Hukuk 18 Kâ. Sa. 1939 

Bildiği ec
nebi diller 

Almanca 2 . XI 
tarih 
Berli 

Fransızca 2 . XI 
tarih 

. lunm 


