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B l R l N C l MADDE — Muvazenei umunıiyeye dahil dairelere ait davaların ta
kip ve müdafaası ve icra takibatı ve bütün kanım yollarına müracaat edilmesi
ve tevdi olunan evrak üzerine hukukî n ütalea yürütülmesi Maliye vekâletine bağ
lı Hazine avukatlarına aittir.
i d a r î davalar, ait olduğu makamlarca takip ve intaç olumu-. Yalnız bunlar
dan malî hükmileri tazammun eden ve Hazineyi alâkalandıran işler hakkında
Maliye vekâleti veya o yerin en büyük malmemuruna malûmat verilmesi mec
buridir. Bu işlere ait muhakemeler Hazme avukatlarına takip ettirilir ve bu da
valarda ait olduğu idare mümessili de bulunabilir.
İ K İ N C İ MADDE — Hazine avukatları Maliye hukuk müşavirliğinin inhası
üzerine Maliye vekili tarafından tayin edilir.
Baro teşekkül etmeyen yerlerde ruhsatnameli dava vekillerinin de Hazine işle
rinde kullanılması caizdir.
Hazine avukat veya dava vekili bulunmayan yerlerde bunlara ait vazifeleri
alâkalı dairenin o yerdeki en büyük âmiri yapar.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Tşi çok olan yerlerde Mali ve vekilliğince ve lüzum görülen
muayyen davalarda Tora Vekilleri Heyeti kararile Hazine avukat ve dava vekille
rde beraber veya ayrıca takip ve müdafaa yapmak üzere avukat ve bulunmayan yer
lerde dava vekili kullanılabilir.
Mukavelenameye bağlanacak ücretleri de mahkeme masrafları tertibinden ve
rilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE —- Devlete ait icra işlerini ve davaları takip ve müdafaa
edecekler, özürsüz ve kanunsuz takip ve muhakemenin gecikmesine, kendi kusur
ları yüzünden Devlet aleyhine hüküm çıkmasına ve kanun yollarına müracaati ihmal
ederek hükmün katileşmesine sebebiyet verir ve Hazineye de zarar gelirse bu zararı
ve mahkeme masraflarını öderler.
B E Ş İ N C f MADDE — Davanın açılması ve takibi fayda temin edemeyeceğine
kani bulundukları işlerde bundan sarfı nazar edilmesi hakkındaki mütalea Maliye
hukuk müşavirliğine arz ve alınacak emre göre hareket olunur.
Şu kadar ki, müruru zamanla hakkın düşmesine mâni tedbirleri de beraber
alırlar.
Kıymet veya miktarı üç yüz liraya kadar olan davalarda kanun yollarına de
vamda fayda görülmediği takdirde bundan vazgeçmeğe, hukuk müşavirliğinin mütaleası üzerine, Maliye vekili salahiyetlidir.
Üç yüz liradan yukarı davalarda muhasebei umumiye kanununun 137 nci mad
desi hükmü tatbik olunur.
A L T I N C I MADDE — Hukuk mezunlarının devairi merkeziye hukuk müşavir
likleri muavin ve mümeyyizi iklerindeki hizmet müddetleri avukatlık kanunundaki
mülâzemet müddetine mahsup edilir.
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Y E D İ N C İ MADDE — Bu kanunun tatbik sureti bir nizamname ile tesbrt oluna
caktır.
MUVAKKAT B İ R İ N C İ MADDE — Muvazenei umumiyeye dahil dairelerin
1934 senesi bütçelerine mevzu masarifi muhakeme, mahkeme harçları tahsisatile, mü
şavir avukat, avukat, murakıp, takibi icra memuru s^ibi her ne nam ve suretle olursa
olsun hukuk ve ceza dava ve icra işlerinde kullanılan memurlar ve müstahdemlerin
tahsisatlarından 1 - I X -1934 tarihinde henüz sarfedilmemiş olan kısımları Maliye
vekâleti bütçesinin 154 ve 158 inci fasıllarına naklolunur.
Bu dairelerin idarî davalara ait masraf ve harçları Maliye vekâletince bu fasıl
lardan verilir.
MUVAKKAT İ K İ N C İ MADDE — Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452
numaralı kanuna merbut cetvel ile 1934 malî senesi bütçesinin (D) işaretli cetve
linde münderiç ve muvakkat birinci maddedeki yazılı memur ve müstahdemlerin
kadroları Maliye vekâletine raptolunduğu gibi 1934 malî senesi bütçesinin muvak
kat müstahdemler tertibinden ve (E) cetvelinde yazılı masraf tertiplerinden İcra
Vekilleri Pleyeti kararile istihdam olunan muvakkat birinci maddedeki şeraiti haiz
müstahdemlerin kadroları dahi Maliye vekâletine bağlanmıştır.
MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Muvakkat ikinci maddede yazılı kadrolar,
tahsisat yekûnunu geçmemek şartile, 1934 senesi zarfında tadil ve tevhit ve lüzum
görülen yerlerde muhakemat müdürlükleri ve memurlukları teşkil ve bu memur ve
müstahdemler Maliye vekâletince lüzum görülen yerlerde istihdam olunabilir.
MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Muvazenei umumiyeye dahil daire
lerle avukat ve dava vekilleri arasında yapılan mukavelenamelerin hakları ve borç
ları bu kanuna göre Maliye vekâletine geçer.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun 1 eylül 1934 tarihinden muteberdir.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He
yeti memurdur.
9 temmuz 1934
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