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teklifi kanunisi. (2/480) 125 

4. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; Ba
kara ve rulet gibi kumardan madud talih oyun
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Cumhuriyeti tabasının duhulünün men'i hakkın
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yin; Henüz ticaret muahedesi aktedi|memiş 
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nameye alınması, gelmemiş ise celbi hakkında 
takriri. 

2. — Canik Mebusu Cavit Paşa ile rüfeka-
sının; Samsun'un Elektirikle tenviri ve şehre su 
isalesi için Samsun Belediyesi namına istikraz 
akti hakkındaki lâyihai kanuniyenin müstace
len müzakeresine dair takriri. 

3. — Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin; Yerli 
kumaştan elbise iksası hakkındaki kanun lâyi
hasının bir hafta zarfında tetkik ve iade edil
mek üzere Encümene iadesine dair takriri. 128:130 
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1. — Memurin Muhakemat Encümenine in
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1. — Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesi 
ile Demiryollar İnşaat ve işletme Müdiriyeti 
Umumiyesi mülhak bütçesine tahsisatı munzam
ına itasına dair kanunun tayini esami ile ikin
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 126 
1. — 11 Mart 1338 tarihli seferberlik ve 

zammı Maaş Kanununun birinci ve ikinci mad
delerinin tefsirine dair Müdafaai Milliye Ve
kâletinin (3/57) ve (3/45) ve Maliye Vekâleti
nin seferi zammı Maaş Kanununun (3/84) ve 
Seferberlik ve Cephe Zammı hakkındaki kanu
nun (A) fıkrasının tefsirine dair (3/59) numa
ralı tezkereleri ve Müdafaai Milliye ve Kava-
nini Maliye Encümenleri mazbataları. 126:128 

2. — Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında 
(1/72) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Muvazenei Maliye ve Adliye Encümenleri maz
bataları. 130:136 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 2,15 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Sekizinci İçtima 

14 Teşrinisani 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Refet Beyin, Tahtı Riyasetlerinde bilinikat Zaptı 

sabı'k hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide 
hakkında icabeden muamele ifa olundu. 

8 Teşrinisani 1340 tarihli kanunun birinci ve 13 
Mart 1340 tarihli kanunun beşinci maddesine müte
allik Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni maz
batası ile İstiklâl muharebatına iştirak ederek rüt-

bei şıhadetı ihraz eyleyen muhtelif zevatın ailelerine 
birer istiklâl madalyası itası hakkında Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul olundu. 

Bu kerre mebuslukları «kabul edilen zevattan tah
lifleri icra edilmemiş olanların tahlifleri icra kılındı. 
Geçen içtimada memurin muhakemat heyeti için ya
pılan intihap neticesinde ihrazı ekseriyet eden zeva
tın esamisi tebliğ olundu. Badehu, Şark istiklâl mah-
'kemesinin reisliği ile tetkik encümeni için iıkinci defa 
olarak intihap icra edilerek, Şark İstiklâl Mahkemesi 
Riyasetine Giresun Mebusu Hacim Muhittin Bey, 
intihap olundu, 
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Ankara - Sivas hattı üzerinde icra edilecek resmi 
küşada iştirak etmek üzere kura ile en beş zat tefrik 
olundu. Belediye vergi ve resimleri kanununun 15 
nci maddesini müfessir Dahiliye Encümeni mazbatası 
kıraat ve aynen kabul edildi. 

Nafıa Vekâleti 1341 bütçesine tahsisatı munzam
ına itasına dair kanun lâyihası müzakere ve mevadı 

kanuniye aynen kabul ve kanunun Heyeti Umumiye-
si tayini esami ite reye vaz olundu. 

Tasnifi arâ neticesinde nisap olmadığı bittebhğ 
teneffüs için celse tatil ©dildi. 

Ekseriyet olmadığından ikinci celse aktedüeme-: 
mistir. 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istjeyen var mı? 
(Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul I edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının; 

Tekke, zaviye ve türbeler hakkında teklifi kanunisi. 
(2/478) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının; 

şapka iktisası hakkında teklifi kanunisi. (2/479) 
REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
3. — Konya Mebusu Refik Beyin; Ceza Kanunu

nun 130 ncu maddesine bir kelime ve 131 nci madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında teklifi kanunisi. (2/480) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

4. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; Bakara ve 
rulet gibi kumardan madud talih oyunları oynanan 
gazino, kulüp ve müessesata Türk Cumhuriyeti taba
sının duhulünün men'i hakkında teklifi kanunisi. 
(2/481) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/ . — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin; şo

förler hakkında (2/475) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
henüz ticaret muahedesi aktedilmemiş olan memle
ketlerin muv ar edatından alınacak rüsum ile icabında 
mukabelei bilmisil icrasına dair (2/475) mükerrer) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu 
hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine gönderiyoruz. 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; biranın yapılma
sı ve satılmasının Hükümet inhisarına alınması hak
kında (2/276) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

Askerî Ceza Kanununun 52 nci maddei mu-
addelesinin tadili hakkında (1/599) numaralı kanun 
lâyihası ve Adliye ve Müdafaai Milliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Var, ruznameye alıyoruz. 

5. — Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin; 
Harita Dairesi kadrosunun tevsii ve Müdafaai Mil
liye Vekâletine mülhak bir bütçe ile idaresi hakkında 
(2/329) numaralı teklifi kanunisi ve tayini muarnele-
ye mahal olmadığına dair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Harita Dairesi kadrosunun tevsii ve Müdafaai 

Milliye Vekâletince mülhak bir bütçe ile idaresi hak
kında Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin teklifi 
kanunisi Encümehimizce tetkik edildi. Mesele 22 Ni
san 1341 tarih ve 657 numaralı Harita Müdüriyeti 
Umumiyesi Kanunu ile halledildiğinden tayini mua
meleye mahal kalmadığına karar verilmiştir. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata 
Afyonkarahisarı 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
İstaribul 

Ahmet Hamdı 

Aza 
Afyonkaraihisaıî 

Musa Kâzım 

Rtize 

Aza 
İstabbul 

Apa 
Ertuğru! 
'Rasfim 

Aza 
Malatya 

Mahmul Nedim 

REİS — Mazbatayı reye vaz ediyforum. Kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. 

Muharriri 
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Tezkereler 
1. — Mahsubu Umumî Kanununun üçüncü mad

desinin tefsirine mütedair olan tezkerenin iadesi hak
kında Başvekâletten gelen tezkere. 

REİS — Okunacak : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
'Maliye Vekâleti Celıilesinden mevrut 10 Teşrini

sani 1341 tarih ve Muhasdbe Müdiriyeti Umumiyesi 
23201/78 numaralı tezkerede Mahsubu Umumî Ka
nununun üçüncü maddesinin tefsiri hakkında 17 Teş
rinisani 1340 tarih ve 6/3975 numara ile takdim edil
miş olan tezkerenin istirdadına lüzum gösterilmiş ol
duğundan muktezasının ifasına ve neticesinin İş'arı-
na müsaade buyuruilmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Alelusul Başvekâlete iade olunacaktır. 
Takrirler 

1. — Rize Mebusu Esat Beyin; Memurin Kanunu
nun hükümetten gelmiş ise müstacelen ruznameye 
alınması, gelmemiş ise celbi hakkında takriri. (Başve
kâlete) 

VEHBİ ©EY (Karesi) — Efendim! Bu kanun esa
sen ruznamededir. Yalnız tetkik için hükümet Meclis
ten istemişti ve almıştı; Antalya Mebusu Ahmet Sa
ki IBey ve rüfekasının teklifi idi. Hükümet 'talep edince 
nizamnamei dahilisi mucibince oıttaibi verilmiştir. Fa
kat Ruznamededir. 

(REİS — Pekiyi efendim, nazarı dikkati celbede-
riz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Memurin Muhakemat Encümenine intihap 

edilen aza. 

REİS — İntihap neticesini arz ediyorum. İntiha
ba (159) zat İştirak etmiştir. Muamele tamamdır, ni
sap vardır. (132) rey Muammer 'Bey (Sivas), (132) rey 
Münir Bey (İzmir), (132) rey Oa'vit Bey (Diyanbekir), 
(131) rey Hasan Sıtkı Bey (Antalya), (131) rey Hakkı 
Bey (Van), (130) rey Avni Paşa (Cebelibereket), (130) 
rey Mazhar Müfit Bey (Denizli), (130) rey Recep 
Zühtü Bey (Sinop), (130) rey Muhittin Bey (Elâziz), 

Olarak Memurin Muhakemat Encümenine intihap edil
mişlerdir. 

İkinci Defa Rey İstihsal 
1. — Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesi ile De-

miryollar İnşaat ve İşletme Miidiriyeti Umumiyesi 
mülhak bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair 
Kanunun tayini esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 

ıREl'S — Geçen içfcimada nisap hâsıl olmamış idi. 
Binaenaleyh tekrar reye vazedeceğiz : 

(Reyler toplandı) 
REİS — Reylerini istimal ıbuyurmayan zevat var

sa lütfen istimal 'buyursun! İstihsali ârâ muamelesi 
hitam 'bulmuştur. Neticei ârâyı arz ediyorum. Reye 
(157) zat reye iştirak etmiştir, muamele tamamdır. 
(157) rey ile kanun kabul ediJm'iştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Ruznamenin dördüncü maddesinde Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 23 ncü maddesinin tefsiri hakkında 
(3/323) numaralı Başvekâlet,tezkeresi ile Dersim Me-
Ibu'su Feridun Fikri Beyin (4/411) numaralı takriri ve 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası vardır. Encümen 
bunun tekrar Encümende müzakeresine lüzum gör
müştür. iadesini rica ederim. 

REİS — Tensip buyurulur rnu efendim. (Hay hay 
sesleri) Encümene gönderiyoruz efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/ . — / / Mart 1338 tarihli Seferberlik ve Zammı 
Maaş Kanununun birinci ve ikinci maddelerinin tefsi
rine dair Müdafaai Milliye Vekâletinin (3/57) ve 
(3/45) ve Maliye Vekâletinin, Seferi Zammı Maaş 
Kanunun (3/84) ve Seferberlik ve Cephe Zammı hak
kındaki Kanunun (A) fıkrasının tefsirine dair (3/59) 
numaralı tezkereleri ve Müdafaai Milliye ve Kavanini 
Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, ruznamenin birinci maddesi 
vardır. Geçen celsede bunun heyeti umumiyesini oku-

(1) Mazbatalar sekizinci içtima zaptının sonuna 
merbuttur. 

muştuk. Şimdi fıkralarını ayrı ayrı reye vaz edeceğiz. 
11 Mart 1338 tarih ve 101 numaralı (Seferberlik ve 

Cephe Zammı Maaş Kanunu) nun tefsiri. 
lEvvelen : Birinci maddenin (A) fıkrasında muhar

rer Seferi zammın yalnız Garp Cephesi nizamı har-
ı'bina dahil seyyar kıtaat ve müessesata hasrı ve cephe 
nizamı harbinden yalnız Garp Cephesi mânasının 
İstihracı mutvafık değildir. Çünkü Kanunun mevadı 
mündericesinde tahsisen Garp Cephesi mezkûr olma
yıp, zamdan istifade için seyyar orduya mensup ve 
nizamı harbe dahil olmak meşrut Olduğundan hali 
harpte bulunan cephedeki cüz'ü tamlar mensubininin 
ve Başkumandanlık ve Erkânı Harbiyei Umumiye ka-. 
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rargâhları, seyyar ordunun nizamı harbi haricinde 
bulunmuş olsalar dahi, memleketin aksamı muhteli-
fesinde muharebe eden müstakil cüz'ü 'tamların ken
disine merbut ve vatanın emri müdafaasında yegâne 
mes'ul en ıbüyük seyyar karargâh bulundukları cihetle 
harbin devamı müddetince mezkûr cüz'ü tamların tabi 
oldukları şeraite tevfikan Başkumandanlık ve Erkânı 
Harbiye i Umumiye 'karargâhları da zamdan istifade 
ederler. 

REİS — Reye vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etme yenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

'Saniyen ': Zamdan istifade edebilmek için seferber 
olmakla beraber cephe nizamı harbine de dahil bu
lunmak kanunu mezkûrun birinci maddesi ahkâmı sa-
rihasından olduğundan manen seferber ve fakat va-
ziyeten gayrı muharip olna Elcezire ile Şark cephe
leri kıtaat 've müessesatı mensubini, seferber hale 
vaz'ı tarihine kadar zamdan istifade edemezler. 

REİS — Reye vaz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul 'edilmiştir. 

Salisen : Seyyar orduya mensup ve cephe nizamı 
harbine dahil ikitaat, imalâthane, menzil, hastane ve 
emsali müstadernini, kısmen nizamı harbin haricinde 
çalışmış olsalar dahi, seferi zamdan istifade ederler. 
Çünlkü haddi zatında seyyar orduya mensubiyetle be
raber cephe nizamı harbine dahil kıtaat ve rnüessesat 
ve müstahdemininden olduklarından birinci madde
nin (A) fıkrasıyle zamdan istifadeleri temin edilmiştir. 

R'EltS — Reye vaz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Rabian : Seyyar orduya mensup ve cephe nizamı 
harbine dahil olarak aynı şerait tahtında ciheti aske
riye emrinde müstahdem ve fakat rnuhassesatını Tel
graf Ve Posta Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinden is-
tiyfa eden posta ve telgraf memurları dahi saliıüzzi-
kir fıkrayı kanuniye dolayısıyle seferi zamdan istifade 
ederler. 

REİİ1S — Reye vaz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Hâmlsen : Kanunun birinci maddesi seferberlik 
müddetince zamdan 'kimlerin istifade edeceklerini gös
teren (bir maddedir. 

Sureti istifadeye gelince ': Mevadı sairesinde tav
zih ve tayin edilmiştir. (A) fıkrası mucibince şehri bin 
kuruş zam almak için mücerret zabit olmak lâzım

dır. Binaenaleyh silâh endazandan madut müstahde-
minin alacağı izam dördüncü madde ile .muayyendir. 

REİÎS — Reye vaz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Sâdisen : Dördündü madde 'mucibince dahilî mem
lekette mevcut nakliyet kollarının ikinci maddedeki 
(cephe nizamı harbine dahil olmayan) efradına aynı 
nizamı harbe dahil efrat gibi her ay düşer kuruş zam
mı maaş verilir» 

Zabıtanın zam alabilmesi için (A) fıkrasının niha
yetinde zikredidiği veçhile nizamı harbe dahil olmak 
lâzımdır. Dördüncü maddedeki (İkinci madde) ibaresi 
kanunun ikinci maddesine ve bilhassa mezkûr mad
dedeki cephe nizamı harbine dahil bulunmayan tabi
rine matuf olup, (A) fıkrasına şâmil değildir. 

REİS — Reye vaz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen d kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Sâbian !: Kanunu mezkûrun altıncı maddesinde 
haddi zatında mezuniyet ve tebdili bava alanlara da 
zammı maaş itası esası kabul edilmiş 'olup, şu kadar 
ki mezuniyet bir aya ve tebdili hava müddeti dahi 
muayyen eyyama münhasır olduğu cihetle tebdili ha
va alan bir zabitin zammı maaştan mahrumiyeti teb
dili hava müddeti hitam bulduğu hailde kıtasına ilti
hak etmeyerek bilâmazeret ve bililtizam tecavüz et
tirmekle mukayyet olduğu maddenin sarahatinden an-
laşıîmış olmasına ve esasen mezkûr 11 Mart 1338 ta
rihli kanunla ahkâmı fesh ve ilga edilmiş olan 5 Teş
rinievvel '1336 tarihli Seferberlik ve Cephe Zammı Ka
nununun üçüncü maddesinin bir fıkrasında dahi iş
bu zamdan mahrumiyetin mecruhiyetten mâda infi-
kâkin sebep gösterilmiş olması işbu mazeretin mezkûr 
kanunun hini tedvininde dahi derpiş ve teaımmül edil
miş olduğuna delâlet etmekte bulunduğundan encü
menimiz bu bapta gerek Maliye ve Müdafaa i Milliye 
Vdkâle'tlerinin ve gerek mazbataları merbut devrei 
sabıka Müdafaai Milliye ve KaVanini Maliye Encü
menlerinin noktai nazarlarına iştirakle tefsiri talep 
olunan mezkûr altıncı 'maddeyi de berveçhiati tefsir 
ve tavzih eylemiştir : 

'Seferberlik zammı ahzına müstehak kıtaata men
sup oldukları hailde mecruhiyet veya hastalık 'sebebiy
le hastahanelerde yatırılan veya tebdili hava aldıktan 
sonra devamı mazereti dolayısıyle tebdili havası tem
dit edilen veyahut hastahaneden çıktıktan sonra kıta
larına iltihak etmek üzere esnayı ranta hastalığı nük
sederek tekrar hastahaneye alınanlar müddeti infikâk-
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lerine ait seferberlik zammını tamamen alırlar. Şu 
kadar ki hastaıhaneden çıktıktan veya tebdilihava müd
deti bittikten bık ay sonra kıt'asına iltitıaık etmeksizin 
her ne suretle olursa olsun tekrar has'tahaneye yatan
larla 'tebdilihava alanlara son hastaihaneye girdikleri ve
ya tebdilihava aldıkları tarihten itibaren kıtalarına ilti
hak edinceye kadar zammı maaş verilmez. 

Takrirler 
2. — Canik Mebusu Cavit Paşa ile rüfekasının, 

Samsun'un elektrikle tenviri ve şehre su isalesi için 
Samsun Belediyesi namına istikraz akü hakkındaki lâ
yihanın müstacelen müzakeresine dair takriri. 

REÎS — Takrir okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

il 6 Teşrinisani 134̂ 1 
Samsun'un elektrikle tenviri ve şehre su isalesi 

için Samsun 'Belediyesi namına Hazinenin kefaleti ille 
üçyüz bin liralık istikraz akti hakkında Başvekâleti 
celileden gelen bir maddei kanuniyenin müstacelen 
müzakeresini arz ve teklif öderiz. 

Canik 
Cavit 

Şar'kikarahisar 
ismail 
Canik 

Süleyman Necmi 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Çankırı 

Mehmet Talât 
Çankırı 

Yusuf Ziya 
'Antalya 

Ahmet Saki 
Canik 

Talât Avni 

Ordu 
Hamdi 
Ordu 
Faik 

Amasya 
Nafiz 

Tokat 
Mustafa 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Antalya 
Rasih 
Ordu 

ismail 
Edirne 

Cafer Tayar 

Halil 
•REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

3. — Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin; yerli ku
maştan elbise iksası hakkındaki kanun lâyihasının bir 
hafta zarfında tetkik ve iade edilmek üzere Encüme
ne iadesine dair takriri. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim! Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair olan Ka-

IREİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 'el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir, 

(REİS — Efendim Şûrayı Devlet Kanununun mü
zakeresine devam edeceğiz. 

nunun Ticaret Encümenine iadesini Heyeti Celileniz-
den istirham ederiz. (Niçin sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Simokin 
yaptırmak için. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Reis Bey! Encümen al
mıştı, tetkik etmişti. Şimdi niçin geri alıyor? Bu, 
çok işlenmiş bir kanundur. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Bu sene 
Ticaret Encümenine intihap olunan aza kanunun 
tekrar müzakeresine lüzum görmüştür. Bunun için 
iadesini Heyeti Celileden rica ediyoruz. Bu kanun 
gayet mühim bir kanundur, Encümenin hakkıdır, is
teyebilir, 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Memleketin 
'bugün kurtulmasının ancak iktisadiyatla kabil olaca-; 
ğını herkes itiraf edip duruyor. Hiç kimse bunda 
ihtilâf etmemiştir. Memleket, siyasî istiklâlini temin 
ettikten sonra, iktisadı istiklâlini de temin etmek 
mecburiyetindedir. Bunda ittifakı âmme vardır, hiç 
kimse buna muarız değildir. 

Fiiliyata gelince : Herkes çeşit çeşit yollar tutu-: 
yor ve bu esas parçalanıyor. Ezcümle bu kanun - en 
lüzumlu bir kanun - 1337'den, değil, 1327'den beri 
mecalisi teşriiyelerde sürüklene sürüklene, şimdi de 
defnedilmek üzere gidiyor. 

Evvelce istanbul meclisinde bu, teklif edildiği za-
man o zamanın Maliye Nazırı pek mühim bir mah
zur söylemişlti. Demişti ki : Bir çok ecnebi imtiyaz
ları var, bir çok şeylere dokunacaktır. Biz gümrük
lere fazlalık koyamayız, şöyle edemeyiz, böyle ede-. 
meyiz ve yetmiş kişilik bir takrir ile Encümene ha
vale edildi ve Teşviki Sanayi Kanununa bir madde 
olarak konacaktı - Uyudu gitti ve o uyuyuştur ki halâ 
devam edip duruyor. Elyevm bakılırsa görülür ki 
bu kanun, sabık iktisat Vekili ve lâhık tş Bankası 
Müdürü Umumisi Mahmut Celâl Beyin zamanında 
teklif edilmişti. 1337'de, birinci devrede, o encümene 
gitmiş, şu encümene gitmiş ve nihayet geçen sene ge
ne burada tahrik edildi, nerede kaldı diye arandı. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Ticaret Encümeni müstaceleh müzakere edip geti
recekti, bir defa daha gözden geçirilecek ve buraya 
gelecekti. Ruznameye girdi, Meclîsin müddeti bitti 
kaldı. Bu sene de Ticaret Encümeni alacak ve gele
cek sene başı gene teklif edecek ve yüz kere tetkik 
edilecek. Bu teklif edildiği zaman, bugün bir banka
nın müdürü umumiliğini deruhte eden bir zat diyor 
ki : Memleket dahilinde kullanılacak kadar mensucat 
(bulunabilecektir. O günden bugüne kadar elhamdülil
lah ona zamimeten bu yolda memleket çok ileri git
ti. Bir çok fa'brikalar daha yapıldı, bir tanesi de 
şurada gözümüzün önünde yapılmaktadır. Eğer bun
lara biz rağbet etmiyeeek olursak, himaye etmeyecek 
olursak bunu kim gelip de himaye edecek hariçten mi 
gelip himaye edecekler? Tabi biz himaye edeceğiz. 
Ama kanunun tadil edilecek noktaları vardır, En
cümen burada söyler, biz de düşünürüz, şu şekli dü
şündük, bu şekli düşündük diye teklif edebilirler. 
Bugün Şûrayı Devlet Kanununu müzakere ediyoruz. 
O bitinceye kadar bu kanunun kabiliyeti tatbikiyesi-
nin daha kolay ve daha mümkün olması için icabını 
düşünerek hazırlarlar, yoksa böyle ruznameden çıkara
rak Encümene gidecek olursa emin olmalı ki bu da bir 
«Nevimi söbati» ye tutulmuş gitmiştir. Binaenaleyh 
efendiler! Encümenden rica ederim. - Encümen bunu 
geri almaktan vazgeçsin. Biz Şûrayı Devlet Lâyihası
nı müzakere edip, bitinceye kadar onlar da onu tet
kik etsinler, biz de burada tetkik ederiz ve memle
kete en nafi kanunlardan birini biran evvel memle
kete bahşetmiş oluruz. 

Bendeniz bunun lüzum ve fevaidi hakkında bir 
kelime söylemesini fazla görür ve huzurunuzda teed
düp ederim, onun için lüzumundan bahsetmeye hacet 
görmedim. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim! Millî iktisadiyatımızı müdafaa eylemek mese
lesi hiç bir zaman münakaşa edilmiş değildir. Sana
yiimizin himaye edilmesi meselesine gelince bu, tek
lif edilmiş kanunun metni ile himaye edilebileceği 
gibi, belki daha başka usullerle, daha şiddetli hima
ye edilmesi ihtimali de vardır. 

Encümenimiz zaten nizamnamei dahilînin tasrih 
ettiği veçhile, kanunu lâyıkı ile müdafaa edebilmek 
için kanun üzerinde tetkikat yapmaya kendisini mü
kellef bilmektedir. Vehbi Beyefendinin bildirdiği bu 
müddet zarfında bu kanunun ihtiva ettiği manâ ve 
şümul itibariyle tetkikine imkânı maddî yoktur. En
cümenimizde mühim mesail vardır. Bu da şüphesiz 
en mühim mesailden birini teşkil eder. Ancak her

hangi bir kanunun maddesini müdafaa edebilmek 
için kanunu esaslı bir tetkikatla heyeti a üyenize tak-. 
dim etmek lâzım gelir. Bunun için Encümeniniz ka
nunun tekrar iadesini heyeti celileden jsrarla rica 
ve istirham eder. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! Bu 
bapta Meclîsi Âlinin karan vardır. Ak plduğu encü
men, ruznamledeki herhangi bir maddeyij ister ve ve
rilir. Bu onun hakkı sarihidir. Onun içifi münakaşa
ya lüzum yoktur. (Doğru sesleri) 

©ESİM ATALAY BEY (Aksaray) -i Arkadaşlar! 
Bu zavallı kanunun çok garip, bir talihi vardır. Ta 
ilk Büyük Millet Meclisinden beri atlaya atlaya, sü
rüklene sürüklene bugünde geldi gene) atlatılıyor. 
Bundaki hikmeti bilmiyorum. Bazı eşlias gibi bazı 
kanunların çok garip, bir talihi vatrdır. | Rica ediyo
rum, ithalâtımızın onaltı milyon liradan 
kil eden bir kanun hakkında, Ticaret Encümeni şim
diye kadar bir kanaat hâsıl edememiş 

fazlasını tes

te, şimdiden 
sonra mı hâsıl edecek arkadaşlar! (Doığru sesleri) 
Ben geçen sene Ticaret Encümeninde bulunduğum 
zaman müdafaa ettiğim gibi, bu sene boş kaldığım 
tatil zamanında da memlekette ne kadarı fabrika var
dır ve ne gibi miktar kumaş yetiştk|iyor, bunları 
giymeye medbur edilecek ne kadar adarh vardır, ku
maşların numunelerini, miktarlarını ve istihsal kuv
vetlerini elde ettim. Acaba Ticaret Encümeni bunu 
şimdiye kadar neden yapmadı da şirjıdiden sonra 
yapmaya kalkıyor? Dünyanın Iran Hükümeti bile 
yerli kumaş giymeyi medbur etmiştir. İran Hüküme
tinin İstanbul sefarethanesinin bütün memurları da 
baştan aşağı yerli kumaş giymiştir. Bendeniz bunun 
bir an evVel müzakeresi taraftarıyım. (j« Bravo» ses
leri) 

REİS — Efendim! Bu meseleye d^ir bir takrir 
vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Yerli kumaştan elbise iksası hakkındaki kanun 

lâyihasının bir hafta zarfında tetkik ve iade edilmek 
üzere Encümene tevdiini teklif eylerim. 

Karesi Metfusu 
AH Şuuri 

REİS — Efendim! Bu takriri kabu| edenler el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
(Anlaşılmadı sesleri) 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, nizamnamede sarahat vardır. Bilâkaydı şart 
Encümene iadesini istirham ederim. 
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REİS — Efendim! Ali Şuuri Beyin takririni ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmeyen
ler ayağa kalksınlar... (Gene anlaşılmadı sesleri) 
Efendim, bir hafta zarfında iade edilmek üzere En

cümene verilmesini kaibul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Encümene iadesi kabul edilmiştir. (Bir hafta zarfın
da gelsin sesleri) 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

2. — Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında (1/72) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Muvazenei Maliye 
ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim! Şûrayı Devlet Kanunu lâyiha
sının müzakeresine devam edeceğiz. Efendim! 23 ncü 
maddeye gelmiştik. Madde okunacaktır : 

Dördüncü Fasıl 
İdarî Davaların Usulü Muhakemesi 

Madde 23. — İdarî davalar arzuhal ile ikâmet 
olunur, Işjbu arzuhaller Şûrayı Devlet Reisine veri
lir, 

Arzuhalde davanın esası ile müstenit olduğu de-. 
lâilin hulâsası ve tarafeynin isim ve şöhreti ve efrat
tan olan tarafın ikametgâhı dere ve beyan ve evra
kı suhutiye vafsa zikredilmekle beraber asılları veya 
suretleri rapt ve arzuhal ile merhutatırıın mukabil ta
raf adedince bir sureti dahi ita olunur. Arzuhal ile 
davaya müteallik her nevi evrakın Şûrayı Devlete 
gönderilmek üzere alâkadarının bulundukları mahal
lerin en büyük mülkiye memurlarına itası caizdir. 

MÜNİR BEY (tamir) — Dördüncü fasla müba
şeret etmeden evvel 23 ncü madde olarak Encüme
niniz kanuna bir madde ilâvesini teklif etmek isti
yor. O da şudur : Kanunen muayyen mercii kanunisi 
bulunmayan deavii İdare... 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — İdıarî da
valar dense olmaz mı? (Anlaşılmadı yazalım sesleri) 

REİS — Münir Beyefendi, yavaş okuyunuz da 
yazsınlar efendim. 

'MÜNİR BEY (İzmir) — Okuyorum efendim : 
'Madde 23. — Kanunen muayyen mercii kanuni-

yesi bulunmayan idarî davalar hidayeten ve sureti 
ikatiyede Şûrayı Devlete ruiyet olunur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Esbabı 
muclbesi? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Esbabı mucibesi şudur 
efendim : 

20 nci maddede deavii idare sıfatıyl'e Şûrayı Dev
letin bakacağı meseleler zikrolunmuştur. Orada me-
' calisi idarelerden îbaşka idarî mercilerden sadir ola
cak kazai kararları sureti katiyede ruiyet edebilir di
yordu. Halbuki bazı hadiseler zuhur edebilir ki mer
cii kanunisi olmaya'bilir. (Meselâ sesleri) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mercii ka-: 
nunisi olmayan bir şey, nasıl olur? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Meclisi idarenin selâhi-i 
yeti haricinde bir mesele hadis olur, 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Meclisi ida
renin selâhiyeti haricinde olan şeyler zaten Şûrayı 
Devlete giremez. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) - Müsaade hu-
yurulur mu Reis Bey? 

REİS — Daha evvel söz isteyen vardır. Reşit Bey 
söz almıştır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bendeniz En
cümen namına söyleyeceğim efendim. 

REİS — Buyurun!. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — «Kanunen 
mercii kazaisi bulunmayan idarî devaî» yani, malu
mu âliniz bu kanunu kahul etmekle idarî davalar 
için bir mahkeme, bir usulü muhakeme kahul edi-: 
yoruz. Bu idarî davalar Şûrayı Devlette niyet olu
nacak, mecali'si idarede rüyet olunacak, kavanini hu
susiye ile tayin edilm'iş merciler varsa oralarda rüyet 
olunacak, fakat mademki idarî davaları da bir mah
kemede ayrıca rüyet ettirmek kahul ediliyor, yani 
idarî muamelât ve mukarrerattan dolayı hukuku muh-
tel olanlara bir merci gösteriliyor, o halde bunlara 
mümkün olduğu mertebe vüs'at vermek isteniliyor, 
yani bu kanunda şûrayı devlete ne gibi davaların ge
leceği gösteriliyor. Gerek bu kanunda kısmen, gerek 
kavanini sairede bazı hususattan dolayı mecalisi ida
reye, diğer meclislere müracaat olunabileceği göste
riliyor. Fakat olabilirki idarenin bir muamelesinden 
efrattan biri mutazarrır olur ve bunun için de gerek 
bu kanunda ve gerek sair kanunlarda müracaat et
mesi için bir merci gösterilmemiş olur. O halde bu 
adam davasını rüyet ettirmesin mi? Umumi mahke
melere gitsin denilir, umumi mahkemelere gidemez. 
Çünkü idari davaların idari mahkemelerde rüyet 
edilmesi teklif olunuyor. Tamamıyle, metin muhafa
za edilmiş olmak için böyle bir kaide konuyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu buyur
duğunuz mesele eşhas ile devlet arasında hadis olan 
bir ihtilâf demektir. Bu da idarî bir ihtilâftır. Bunun 
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mercii gene Şûrayı Devlettir. Bu, Şûrayı Devletin va-
zaifi esasiyesinden iken, böyle bir madde ilâvesine 
lüzum var mıdır? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bu buyurdu
ğunuz evvelden idi, fakat şimdiye kadar Şûrayı Dev
let hakkında kabul ettiğiniz maddelere bakacak olur
sanız, böyle mutlak ve umumi bir mahiyeti ihtiva 
eder bir madde yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O halde madde yok. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — O halde 

arz edemiyorum. Eski Şûrayı Devlet Kanununda 
böyle, buyurdukları gibi, bir kaidei umumiye vardı; 
belki o da deavii idariye hakkında değildi. Şûrayı 
Devlete müracaat, aşağıda göreceğiniz veçhile usulü 
muhakemeye tabi netayici havi, Şûrayı Devletin ver
diği kararın, hiç bir makam tarafından tasdik edil
meden infaz edilmesi kabul edilmişti. Şimdi de böy
le bir usul kabul ediliyor. Şimdi her tehdidi konan 
kaidelerin haricinde bazı şeyler kalabilir ve efradın 
hukukuna taallûk etmek gibi mühim bir mesele ol
duğu için böyle bir kaidei umumiye konuyor. 

AĞAOGLU AHMET BEY (Kars) — Efendim, 
bir sual soracağım. İdarî mahkemeler istisnai mah
kemelerdir. Binaenaleyh onlara taallûk eden mevad 
tamamen sarih olmalıdır. Encümen tarafından dahi 
tespit edileni iyen müphem ve meçhul mesail için 
merci açmak, bütün hukukun esasatını ve deavinin 
mahiyetini müphemiyet ve meçhuliyete sevketmek 
demektir. Binaenaleyh idarî davaların mahkemeye gi-
.decek olan mevadı encümence tespit ve tasrih edil
mezse, bu istisnaî mahkeme gayet vasi bir selâhiye-
ti haiz olmak tehlikesini irae eder ve o vakit deavi 
eshabının hukukunu muhafaza etmek yerine bilâkis 
teşevvüş esası hâsıl olur ve bu işin içinden çıkmak 
imkânı hâsıl olmaz. Binaenaleyh efendiler, böyle is
tisnai mahakimi tayin ederken oraya gidecek mevad 
sabit ve sarih bir surette taayyün etmezse iyi bir şey 
değildir. Hukuken tehlikelidir ve dava sahipleri için 
büyük bir tehlikedir. Böyle bir kapıyı açmıyalım. Bu
nu kabul etmek imkânı yoktur. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Beyefendiler! 
Bendeniz de bunun esasına girmiyorum. Eğer idarî 
davalar için başka bir yol açmıyalım, hepsi umumi 
mahkemelere gitsin deseydiniz, ben de sizinle bera
berdim ve bu katidir. Fakat idarî davaların ayrı mer
cilerde görülmesi esası kabul edilmiş, şimdi ne ,ola-
caktır? Buyurdukları gibi, istisnai mahkemedir diye
lim. Pek alâ, idarî mahkemeler istisnaî mahkemeler 
olamaz, deavii idariye için istisnaî mahkeme değildir. 

Bir taraftan istisnaî mahkemedir diye tahdidat vaz 
etmişiz, diğer taraftan da idarî davaların umumu için 
idarî mahkemeler göstermişiz. O halde ne olacaktır? 
Tayin ve tasrih edilen hususatın haricinde idarî da
valar kalacak olursa, onlar mahakimi: umumiyeye 
gidecektir, mesele budur. Meclisi âliniz Şûrayı Dev
let Kanununu kabul etmekle, idarî dadaların idarî 
mahkemelere gitmesi esasını kabul etmekle zaten 
mahakimi umumiyeden ayrılmıştır. Onun için istisna-
en mahkemeler konduğu vakit, onlara muayyen ve 
musarrah maddeler koymak pek tabiidir. Oraya itiraz 
eden yok. Yalnız Encümene bu maddeyi teklif etti
ren sebep, bir taraftan idarî davaların umumi suret
te idarî mahkemelere gitmesi esasının kabulü, diğer 
cihetten tayin, ve tahdidin haricinde bazı meselelerin 
kalabileceği ihtimalidir. Farz ediniz ki bir idarî iş 
oldu. O idarî iş için kavaninin hiç birinde bir merci 
gösterilmemiştir. Şimdi o davanın sahibi mahakimi 
umumiyeye müracaat etti. Mahakimi umumiyenin, 
bu bizim salâhiyetimizin haricinde olan bir idarî da
vadır tarzında bir karar vermeleri muhtemel değil 
midir? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şu halde ne; yapacak? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — O; zavallı hal
kın meselesi için bir merci gösterilmemiş olacaktır. 
Ne yapacaksınız? Mamafih Heyeti Celileniz idarî da
valar için de esas itibariyle mahakimi umumiyeyi 
gösterirse ona diyeceğim yoktur. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim! Meclisi ida
relerde vazifelerinden dolayı bir heyeti hâkimedir. 
Sonra her şeyin bir mercii kanunisi vardır. Mercii 
kanunisi olmıyan hiç bir şey yoktur. Binaenaleyh 
Heyeti Hâkimenin bir maddei kanuniye i olmasa bile 
diğer maddelere kıyasen hüküm vermeleri, o işi tet
kik etmeleri kavaidi umumiye iktizasındandır. Bina
enaleyh böyle bir şeyin kanuna girmesi jdoğru değil
dir efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim! Bu 
kanunun heyeti umumiyesi kabul olunursa, o zaman 
Meclisi idarelere bir heyeti hâkime diyeceğiz. Yani 
onların da kazai salâhiyetleri olacaktır. Şimdiye ka
dar Meclisi idareler bu gibi bazı meseleleri rüyet edi
yordu. Fakat verdikleri kararlar kazai i değil, idarî 
mahiyette idi, hatta kazai mahiyette de; olsa gene 
idarî şekilde idi. Çünkü tarafeyni çağırjpta tebligat 
yapıyorlar mı idi? O kararların kazai rr|ahiyeti haiz 
olabilmesi için bunlarda sair birtakım [teminat var 
mı idi? Saniyen Meclisi idarelerin verdimi hükümler 
tıpkı bir ilâm, bir hüküm gibi hiç bir tariaftan tasdik 
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olunmaksızın doğrudan doğruya İcra Dairesine gön
derilip, icra edilebilir mi idi? Fakat şimdi bu kanun 
bunları kabul ediyor. Yoksa kuvveti olan filân yere 
gidecek, zayıf olan filân yere gidecektir diye değil
dir. Bilâkis idarî muamelâta karşı halkın hukukunu 
muhafaza etmek ümidi ile bu madde konmuştur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bu maddeye lüzum olduğu kanaatindeyim ve kazai 
kelimesi de muvafıktır. Ancak «mercii kanuninin» 
tayin olunmaması vazn kanunun bir zühulüdür, o 
meselede vazn kanunun ihmalidir. Şimdi vazıı kanu
nun ihmalinden dolayı iki dereceyi tevhit etmek ya
ni bidayeti ref ederek Şûrayı Devlette bidayeti ve 
derecei nihaiyeyi tevhit etmek halka bir derece kay
bettirmektir. Binaenaleyh Encümen, diğer bir sureti 
hal olarak bidayet derecesini de halka kaybettirme
mek suretinde bir şekle vasıl olursa, madelete muva
fık hareket edilmiş olur. Binaenaleyh Encümen lüt
fen tenvir etsin. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim, de
rece itibariyle Feridun Fikri Beyefendinin mütalâa 
larına evet derim. Fakat Encümen, bütün mesaili 
ihata edecek, onlardan bilistikrar kavaidi umumiye 
çıkaracak, onları koyacak bir halde değildi. Onun 
için mümkün olduğu kadar bu madde bir menfaat 
temini için yapılmıştır. Feridun Fikri Bey de pek alâ 
bilirler ki, Şûrayı Devlet bütün bu gibi hususatta 
merci olan bir mahkemedir ve oradan alınmıştır. Ya
ni orada da çare bulunmamıştır. Yüz küsur seneden 
beri işlemekte olan Fransa Şûrayı Devletinde de böy
le kat'î, tahdidi ve muayyen bir madde bulunmamış-. 
tır ve bu kaide ile idare edilmektedir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Zannediyorum ki biraz daha tetkikat yapılırsa daha 
iyi bir neticeye vasıl olunur. Basit bir mesele vazıı 
kanunun zühulünden dolayı nerelere gidecektir? Şim
di meselâ Bayezıt Vilâyetinden bir adam, herhangi 
bir kanundaki zühulden dolayı tâ Şûrayı Devlete ka
dar gidecektir. Onun için Encümen Mazbata Muhar
riri Beyefendi bu maddeyi encümene alsınlar, orada 
biraz daha imali fikir etsinler. Şûrayı Devlet bulu
nan diğer memleketlerin kanunların da bu bapta tat
bik olunacak mevadı biraz daha tamik buyursunlar. 
Zannederim ki bir neticeye vasıl olurlar. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim! Zan
nederim ki Feridun Fikri Beyin suallerinin son kıs
mına cevap vermişimdir. Feridun Fikri Beyefendiye 
sorarım, hangi yerde görmüşlerdir ki, bütün vukuatı 
birer birer saysın. Feridun Fikri Bey! Bu, vazıı ka-

J nunun aczi, zühulü değildir. Bilâkis vazıı kanunun 
I iyi düşüncesidir. Tahdidi bir hüküm vaz etmekten ise 

tevsii bir hüküm vaz etmek elbette ve elbette evlâ
dır. Bunu vaz ederken vazıı kanun, halka karşı en 
büyük himayekârlığı göstermiş oluyor. Sonra arz et-

I tiğim gibi; bu kaide Fransa Şûrayı Devletinde de ay-
I nen caridir. Diğer devletlerde de tetkikat yapılmış

tır, tetebbuat icra edilmiştir. Fakat tahdit etmeye 
imkân yoktur. Bütün Kavanin bir araya getirilmiştir. 
Hâdisatı nazan itibare alarak umumi kaideler koy
manın imkânı yoktur. Şu halde mademki imkân yok-

I tur, böyle vasi bir kaide koyarsınız. 
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, ben

deniz zannediyorum ki, beyhude yere münakaşa edi-
I yoruz. Esasen bir madde vardır. 19 ncu maddeyi 

okuyorum. 
Madde 19. — Mevadı atiye doğrudan doğruya 

sureti kati yede şûrayı devlette tetkik ve rüyet olu-
I nur. 
I (A) Rüyeti, mahakimi adliyenin vazifesi haricin

de bulunan mesail hakkındaki idarî muamelât ve mu-
karrerattan dolayı hukuku muhtel olanlar tarafından 

I ikame olunan davalar, demek ki, rüyeti mahakimi 
I adliyenin vazifesi haricinde bulunan muamelâttan do

layı Şûrayı Devlete müracaat ediyoruz. Bu yeni mad-
I deye ne lüzum vardır? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Beyefendi! 
I İdarî muamelât ve mukarrerat o maddede bakınız 
I ne ile tahdit edilmiş? Zaten o madde için de şimdi 
I maruzatta bulunacağım. Bizim anladığımıza göre o 
I maddeyi kabul ederken bir zuhûl olmuş. Encümen 
I namına bu hususta teklif yapılacaktır. Bendeniz za-
j ten bu Encümenin mazbata Muharriri değilim. Bu, 
I (A) fıkrası, (B) fıkrası, (C) fıkrası, (D) fıkrası yalnız 
I vekillerin ve valilerin muamelâtına münhasırdır. Ya-
I ni bu dört nevi mevad vekiller ve valiler tarafından 
I imza edilmiş ve yapılmışsa bu madde cari olacak, 

Şûrayı Devlete gelecek. Böyle yapılmamışsa başka 
yerlere gidecektir. Yani bu da onu tamamıyle ihata 

I etmez. Olabilir ki bir vekilin, bir valinin gayrı bir 
I memuru muamelesinden dolayı şikâyet edilecektir. 
J Onun için de gerek Meclisi idare ve gerekse sair bir 
I merci gösterilmemiştir. Onun için konmuştun Yani 
I eğer valiler ve vekillerin mukarreratı aleyhindeki şi-

kâyat yalnız (D) fıkrasına münhasır kalsaydı, evvel-
I ce kabul edildiği gibi, yahut şeklinin tayin edildiği 
I gibi, yani (D) fıkrasında (İptali) kelimesinden sonra 

(için) kelimesi satır başına gelip, dört fıkraya şâmil 
olacak veçhile yazılacak iken, bu yalnız o fıkraya 

I şâmil olacak şeklinde yazılmıştır. 
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İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — O halde tas
hih ediniz. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Encümen tek
lif edecektir. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — O madde bu suret
le tadil edilirse bu maddeye lüzum kalmıyacaktır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Eğer Encüme
nin tadiline Meclisi Âli müsaade buyuracak olursa 
bu 19 ncu madde yalnız valilerin ve vekillerin mua
melâtına münhasır kalacaktır. Valilerle vekillerin 
gayrı memurini idare tarafından halka karşı vuku 
bulacak müracaat açıkta kalacaktır. Onlara merci 
gösterilmemiş ise bu teklif ettiğimiz madde ile merci 
gösterilmiş olacaktır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kabul etti
ğimiz 22 nci maddenin (C) fıkrası meseleyi temine 
kâfidir zannediyorum. Onda, Meclisi idarelerden baş
ka idarî meclislerden sadır olan kazai kararlara Şû
rayı Devlet bakacak. 

YUSUF KEMAL BEY (Çorum) — Ne olur on
lar efendim? 

İSMAİL KEMAL BEY (Devamla) — Bunlara da 
Şûrayı Devlet bakacaktır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Ne suretle 
bakacak temyiz suretiyle değil mi? Fakat Temyiz 
suretiyle mevzubahis değildir. ' Doğrudan doğruya 
Şûrayı Devlete gidecektir. Daha hiç bir yerde karar 
verilmemiştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Karar veril-
memişse işte yok demektir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — O halde o za
vallıya bir merci göstermiyelim demek! (Kâfi sesle
ri). 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, En
cümenin teklif ettiği madde kazai mercii muayyen 
olmıyan bütün idarî davalar için Şûrayı Devleti mer
ci olarak kabul etmektedir. Böyle olacak yerde ka
nunların Şûrayı Devleti kazai merci olarak göster
mediği bütün idarî davalar için Adlî müesseseleri 
merci kabul etseydiler, daha muvafık olmaz mı idi. 
Bunda ne mahzur görmüşler? Herhalde gayrı muay
yen, mercisiz kalmış idarî davalar için merci tayin 
etmeye ihtiyaç vardır. Binaenaleyh bu noktai nazar
dan böyle bir madde teklifine lüzum vardır. Kabul 
olunur. Fakat Şûrayı Devleti merci olarak göstere
cek yerde, mahakimi asliyeyi asıl olarak kabul etmek 
iktiza eder. Şûrayı Devlet Yalnız fer'i olarak bir 
mahkeme olmak lâzım gelir. O halde bunlar için gay
rı mevcut olan mercii alelade adli mahkemeleri ka

bul etmek münasip değil mi idi? Encümenin noktai 
nazarı nedir? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim, ben
deniz Encümenin Mazbata Muharriri değilim. Şahsi 
fikrimi sorarsanız, idarî davaların başka bir mahke
mede ruiyet edilmesine hacet yoktur. (Bravo sesle
ri). Şahsi fikrim budur. Fakat heyeti celileniz bu mad
de müzakere olununcaya kadar yirmi, yirmi iki mad
de kabul etmiş. Bu maddelere baktığınız vakitte Mec
lisi Âlinizin, idarî davaları idarî mahkemelerde gör
dürmek esasını kabul ettiğini görürsünüz. İki gün
den beri Adliye Encümeni ile Dahiliye Encümeni be
raber kök söküyor. Niçin? Çünkü iş bir birine karış
mıştır. Onun için buyurdukları gibi, meseleyi kısa 
keselim ve onları da Adliye Mahkemelerine verelim 
değil mi efendim? 

Memlekette bir içtihat ihtilâfı, Adliyede Mahke-
mei temyizinin idarî mukarrerattaki içtihadı bu, Şû
rayı Devletin idarî mukarrerattaki içtihadı şudur gi
bi bir çok şeyler husule gelecektir. Zaten bu kanu
nun tatbikatında pek çok müşkülâta uğruyacağız. 
Adliye Encümeninin bir ferdi olmak itibariyle ben
deniz Adliye Encümeninin Mazbata Muharriri deği
lim, bu bapta Encümenin fikrini almarnışımdır. Mü
talâam hepsini Adliyeye verirsek muvafık olur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — O halde 
bu kanunu da reddetmek muvafık olur. 

AÖAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendiler! 
İdarî mahkemeler, istisnai mahkemelerdir. Bu ma-
hakim, mahakimi adliyenin haricinde muayyen züm
reye mensup eşhasa ait muayyen davaları rüyet et
mek için istisnaî mahiyette kurulmuş mahakimdir. 
Bu mahakime tevdi edilecek mesail evvelce tasrih 
edilmezse - nasıl ki diler mevad tasrih edilmiştir -
Adliyemizde Büyük Teşevvüş hâsıl olur ve takip olu
nan maksat, tamamıyle teşevvüşe uğramış olur. Muh
terem Yusuf Kemal Beyefendi, Feridun Fikri Beye
fendinin bir sualine cevaben buyurdular ki; mesaili 
adliyei sairede bütün mevadı vazı kanun tadat edip 
de bitirebilir mi? Hakikaten buna imkân yoktur. Fa
kat buna mukabil muhterem Yusuf Kemal Beyefen
di hazretlerinden sorarım: Teşkilâtı Adliyemizde 
böyle bir müphemiyeti haiz yani mercii ikanunisi ol
mayan mevad için bir yere müracaat etmek gibi bir 
esas var mıdır? Böyle bir şey gösterebilirler mi? Ta
bi gösteremezler. Çünkü Teşkilâtı Adliyede böyle bir 
şey kabul etmek - velevki vazn kanun bütün mevadı 
kanuniyeyi tadat etmek imkânından mahrum olsa 
bile - böyle bir mahkemeyi kabul etmek^ esasatı ad-
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liyeyi teşevvüşe uğratmak demektir. Müphem ve gay
rı muayyen meseleler için merci tayin etmek esasatı 
adliyeyi alt üst etmek demektir. Bunu vazu kanun el
bette kabul edemez. Çünkü istisnai bir mahkemedir. 
Binaenaleyh böyle istisnai bir mahkemeye, mercie 
müphem ve gayrı muayyen meselelerin rüyeti hakkı
nın verilmesi; zaten istisnaî olan ve zaten mahiyeti 
itibariyle hakkı kazası tahdit edilmek lâzım gelen o 
mercie gayet vasi bir meydan açmak demektir. Mü
nir Beyefendi gibi, idarî işlerimizde çalkalanmış ve 
bu gibi işler içinde hayatını geçirmiş bir zat; kendi
lerine tevcit edilen bir sual hakkında muattal kaldı
lar ve bütün zekâlarının buna cevap verecek bir kud
retten maatteessüf o dakikada mahrum olduğunu 
gördüm. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Diğerleri de bulamadı. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Demek
le i kendileri gayet salâhiyettar oldukları halde cevap 
veremediği gibi, bizim aramızda da buna cevap ve
recek bir tek zat bulunamaz. Böyle müphem, bizce 
mevzuu gayrı muayyen gayet meçhul bir şey için 
mahkeme açıyoruz. Bu, o mahkemeye bütün işleri 
yap demekten başka bir mana ifade etmez. Rica ede
rim, bu yola düşmüyelim. İstisnaî bir mahkeme teş
kil ediyoruz. Muhterem Yusuf Kemal Beyefendinin 
beyanatından anlaşıldığı veçhile - kendisinin de 
böyle bir mahkemeye taraftar olmadığını anladım. O 
halde böyle bir mahkemeye meçhul, müphem ve hu
dudu gayrı muayyen bir meselenin gitmesine nasıl 
cevaz verdiklerini anlayamadım. Heyeti Aliyenizden 
çok rica ederim. Bu maddeyi kabul etmeyiniz. Bu 
madde ile esasatı adliyemizi teşviş etmiş oluruz. Ka
bul edilmemesini rica ederim. 

RASİH BEY (Antalya) — Muhterem efendiler! 
Vaktiyle Şûrayı Devlet vardı. Fakat bu memleketin 
Meclisi Millisi yoktu. Vaktiyle bu memlekette Adliye 
Esasatı iyice kavranılmamıştı. O vakit Adliyeye ait 
bir çok işlerimiz Şûrayı Devlete tevdi edilmişti. Biz 
adliyemizi günden güne tanzim ederken oraya itimat 
etmiyerek, bir kısmımızın bir zümremizin işlerine ait 
olan muhakematı Şûrayı Devlete ayırırsak, Meclisi
miz memlekette yegâne merci iken, meclisin tetkiki
ne ait işlerin Şûrayı Devlete verirsek, memlekette 
merci çoğalır. İyice düşünelim! 

Memlekette vazifeden mütevellit davaların ruiye-
tini, cinayata varıncaya kadar Şûrayı Devlete verdik. 
Şimdiye kadar vazifeden mütevellit mahkumlardan 
bir tek kimse gösterebilir misiniz? Bu memleketin ta
rihi onu görmemiştir. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — O adliye
ye gidiyor. 

RASİH BEY (Antalya) — Adliyeye gidiyor ama 
tetkiki nihaiden sonra, gidiyor. Hepsi beraat edip çı
kıyor. Hepsi ademi mesuliyet kararı alıp çıkıyor ve 
gidiyor. Binaenaleyh memlekette zümre esasına Mec
lisi Ali nihayet vermiştir. (Çok doğru sesleri). Eğer 
bu kanun çıkarsa, imtiyaz kanunu namıyle çıkacak
tır. Meclisi Âli kurduğu esastan inhiraf için adım 
atıyor, diyeceğim. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda Şûrayı Devlet Teşkilâtı vardır. 

RASİH BEY (Antalya) — Şûrayı Devlet inzibat 
işlerini alsın. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Arkadaşlar! 
Bunlara cevap vermek için müşkül mevkideyiz. Siz 
pek alâ takdir buyurursunuz ki; 22 madde kabul edil
miştir. 

Rasih Beyefendiye cevap veriyorum : Esasen Teş
kilâtı Esasiye Kanunda bir madde vardır, denilmiş
tir. Fakat Şûrayı Devlet demekle idarî davaların da 
Şûrayı Devlete verilmesini âmir değildir. (Âmirdir 
sesleri, değildir sesleri). Onun için yalnız bir noktayı 
tekrar etmek istiyorum. İdarî davaların bir kısmını 
mahakimi adliyede, bir kısmını mahakimi idarede 
gördürmekte zannederim halk için büyük bir teşev
vüş hâsıl olur. Onun için tekrar nazarı dikkatinizi 
celbederim. Olmazsa mesele daha vasi bir halde tet
kik edilmelidir. Yalnız bir mecburiyet vardır ki, şim
diye kadar yirmi madde kabul edilmiştir. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Arkadaşlar! Rasih 
Efendi Hazretleri... 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisarı) — Efen
di yoktur. Beydir. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Efendilik kalktı mı? 
(Handeler) Rasih Bey Hazretleri! (Handeler) Rasih 
Bey arkadaşımız Meclisin yani Birinci Büyük Millet 
Meclisindeki gibi kıskanç bir tavırla kendisine ait 
olan bir hakkın hiç bir tarafa verilmemesi için bura
da asabiyetle beyanı mütalâa buyurdular. Ondan da
ha evvel iradı hutbe eden üstadımız Ağaoğlu Ahmet 
Beyefendi ise; hayali encümenden Meclisi Âliye bi
hakkın şikâyet ettiler. Geçen sene çok dağdağalar, 
heyecanlı ve vecd verecek şeyler için de kabul etti
ğimiz bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu vardı. O kanun 
içinde bulunan vahdedi kaza yavaş yavaş, bir çok 
taraflardan parçalanarak bu hali almıştır. Köy Mec
lislerine kadar hakkı kazayı teşmil buyurdunuz. Şû
rayı Devlet Kanununun esasını Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 51 nci maddesi kabul etti. 
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YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — îdarî davaları 
ruiyet edeceği sarihtir. 

ABÎDlN BEY (Devamla) — Görüyorsunuz ki 
arkadaşlar, bütün bu beyanatı açiziden maksadı aci-
zanem, müstakir bir siyaseti adliye programı yok. Şu 
halde müstakir bir siyaseti adliye programı olmadan 
bu işi kendisi görmek istiyecektir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Arkadaşımız 
müstakir siyaseti adliyeden bahsediyorlar. Acaba bu
nunla ne demek istiyorlar? Devletin müstakir bir si
yaseti adliyesi yoktur demek, ne demek? Müstakir 
bir siyaseti adliye vardır, bahirdir ve defaatla gerek 
Başvekil lisanından olsun, gerek Adliye Vekili lisa
nından olsun işitmişlerdir. Ve olduğu asar ve ef'âliy-
le isbat edilmiştir. Müstakir bir siyaseti adliyeden 
maksadınız nedir, ne istiyorsunuz? 

ABlDlN BEY (Saruhan) — Misal göstereceğim. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Rica ede

rim, müstakir bir siyaseti adliyeden maksadınız şim
diye kadar gayrı müstakir olanlar için de puyan mı 
olmak istiyorsunuz? (Bravo sesleri). 

REİS — Efendim! Kifayet hakkında takrir var
dır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kifayet 
aleyhinde söyleyeceğim. 

REİS — Buyurunuz. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendiler! 

Adliye Encümeni Mazbata. Muharriri Beyefendi bir 
noktayı gayet mütereddidane beyan buyurdular. Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 51 nci maddesi: «İdarî 
dava ve ihtilâfları rüyet ve hâl, hükümetçe ihzar ve 
Meclise tevdi olunacak kanun lâyihaları ve imtiyaz 
mukavele ve şartnameler üzerinde beyanı mütalâa, 
gerek kendi kanunu mahsusu ve gerek kavanini sai
re ile muayyen vazaifi ifa etmek üzere bir Şûrayı 
Devlet Teşkil edileceğini» âmirdir. Binaenaleyh dea-
vii idariye meselesi Teşkilâtı Esasiye Kanununda hâl-
olunmuştur. Yalnız 22 nci maddenin kabulünden mü
tevellit değildir. Heyeti Celilenizin vaziyeti, Şûrayı 
Devletin vazife meselesi deavii idariyenin mahiyeti, 
mahakimi idariyeye devri kaziyesi Teşkilâtı Esasiye 
ile halledildiği için,' Şûrayı Devlet Lâyihasının bu 
esas üzerinden tanzim edilmesi lâzım ve bu esas üze
rinden yürümek zaruridir. Yalnız Muhterem Yusuf 
Kemal Beyefendinin mütereddidane hareketidir ki; 
müzakereyi uzatmak vaziyetini vücuda getirmiştir. 
Halbuki Heyeti Celile bu suretle hareket etmiş ol
makla Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz bu yolu tut
makla, son terakkiyatı hukukiyenin en mantıki ica-
batını kabul etmiştir. 

Efendiler! Bugün Fransa'da vücuda gjelen Şûrayı 
Devlet bütün Avrupa ehli hukukunun, htıkuk şinas-
larının hürmetle, takdir ile telâkki ettikleri) yüksek bir 
âbidei irfandır. Deavii idariyenin mahiyeHi ile, alelıt
lak deavii Adliyenin - bu kelimeleri kullanacağım •? 
mahiyetleri arasında gayet derin farklar vtardır. Birisi 
doğrudan doğruya devletin (Polisiyans Pijblik) mahi
yetini haiz olarak teb'a ile, halk ile olan (temas vazi
fesidir ki : Deavii idariye bunların dairdi şümulüne 
dahil olamaz. Onlar başka mahiyette keyfiyetlerdir.. 
Bizim Şûrayı Devletimiz ve mahakimi id&riyemiz te
menni olunur ki; asrımızın en yüksek terçk'kiyatı hu-
kukiyesini vücuda getirmekte olan Fransa (Şûrayı Devj 

leti gibi bir mahiyet alsın ve tekâmül etsin;, teali etsin, 
bunda Rasih Beyin teessürle telâkki ettikleri inhiraf
lar yoktur. Korkulacak inhiraflar değil, bu bir inhi
rafı selimdir. Bunda hiç bir hata yoktur. Ve Teşkilâtı 
Esasiyemiz bunu gayet salim olarak tespit i etmiştir. Şu 
kanaatteyim ki : Eğer Heyeti Celilede hakikaten Şû-' 
rayı Devletimize kıymetli hâkimler intihap edecek 
olursa inşallah Türk Şûrayı Devleti, Fransa Şûrayı 
Devleti gibi cidden cihana medarı iftihaıj olacak bir 
mahiyet arz eder. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim, af
federsiniz, bir iki defa çıkıyorum. Fakat iismim mev
zubahis oluyor, onun için çıkıyorum. Görüyorum ki, 
arkadaş Beyler bana hücum etmek için itljifak ediyor
lar. Mademki böyle idi a Feridun Fikri Beyefendi! 
Mademki Fransa Şûrayı Devleti dünyanızı en yüksek 
Şûrayı Devleti idi, yani Fransa Şûrayı Dejvleti bu hu
susta «Tribunal de droit Commüne»' değjl mi? Onun 
esası şimdi teklif edilen madde değil midij-? Yani hal
ka, idarî davalarda bir yer bulamazsanız,; bir sarahat 
bulamazsanız, işte size vasi bir salâhiyet...; Bunlar mu-1 

cibince gidersiniz. Şûrayı Devlete diyoıf. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu meseleyi halletmiştir. Bıjırada söyle
yen mütereddidane söylemez. Pek iyi biferek söyler. 
Yalnız Akademik mesele mevzubahis olacak Olursa, 
dünyada bakılacak yalnız Fransa değildir. Bu mil
letin istidadının, vazıyetinin, örfünün, karakterinin 
daima azarı dikkatte tutulması lâzım geÜir. (Bravo 
sesleri), (Alkışlar) Fakat teessüf' olunur j ki, Teşkilât 
Esasiye Kanunu Meseleyi kapatmıştır. Esjasa dair söz 
söyleyemeyiz. Teşkilâtı Esasiye Kanunumun çizdiği 
yolda hareket etmeye mecburuz. Başka türlü hareket 
edemeyiz. Yoksa imkânı olmuş olsaydı! ben şimdi 
Fransa'nın vazıyetinin nasıl tefriki kuva eseri olduğu
nu, nasıl Cumhuriyetçi Fransa'nın krallık taraftarı ol
duğunu ispat ederdim. Feridun Fikri Beyefendi!.. 
(Bravo sesleri) 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey! 
Bu sözlerin benim beyanatımla alâkası yoktur, Rica 
ederim, ben buna dair cevap isterim. İfadem zabıtta! 
mukayyettir. Ben . bu maddeye, tadilâtla taraftarım. 
Diğer itiraz eden arkadaşlara cevap versinler. Tered
düt berdevamdır. Beyanâtı zapta geçmiştir. Tereddüt
lü söz kullandılar. Teşkilâtı Esasi yenin maddesinden 
bile tegafül buyurdular. 

REİS — Zatıâliniz kifayeti müzakere hakkında 
söz aldınız, esas hakkında mütalâa yürüttünüz. Onun 
için, cevap vermeye mecbur oldular. Takrirleri okuya
cağız. Başka söz isteyen yoktur. 

Riyaseti Celileye 
Muhterem hatiplerin izahatından anlaşıldığı veç

hile Şûrayı Devlet Kanunu lâyihasının ıslaha muhtaç 
olduğu anlaşılmakta idiğünden Dahiliye ve Adliye 
Encümenlerinin müştereken mezkûr lâyihai baştan 
aşağı tetkik ve ıslah ederek Heyeti Umumiyeye tevdi 
etmeleri lüzumuna karar verilmesini arz ve teklif ey
lerim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
1. — Müzakere kâfidir. 
2. — Teklif edilen miaddle yerine berveçhi zir 

maddenin kabulünü teklif eylerim efendim. 

Madde — «Kanunen muayyen mercii.kazaisi bu
lunmayan deavii idariye deavii umumiye gibi maha-
kimi asliyede ruiyet olunur.» 

Konya 
Tevfik Fikret 

(Yozgat Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Efendim, bu takriri reyinize arz edece
ğim. Fakat tabiî şimdiye kadar kabul edilmiş olan 

maddelerin gayrisi için olacaktır. (Neyi sesleri) Efen
dim, takrir iki defa okunmuştur. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır., 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Usûl hakkında arz 
edeceğim. 

Ağaoğlu Ahmet Beyin takriri vardır. Reye kon
madı. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin şu şekilde kabulünü teklif ederim. 
(idarî davalar mahiyeti bu kanunda tasrih edilen 

davalardır. Bunun haricinde kalan davaların ruiyet 
mercii adlî mahkemelerdir). 

Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim, şimdi Encümenin 23' ncü madde olarak 
teklif ettiği madde okunacaktır. 

Madde 23. — Kanunen muayyen mercii kazaisi 
bulunmayan idarî davalar bidayeten ve sureti katiye-
de Şûrayı Devlette ruiyet olunur. 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, onbeş dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 3.50 
Ekseriyet olmadığından ikinci celse açılamamıştır. 
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umumiyesi mülhak 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 

îzzet Ulvi B. 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B< 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B, 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDİN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemil B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

157 
157 

: — 
— 

(Kabul edenler) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâkli B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B.: 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B, 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 1 
Faik B. 

ELÂZİZ 

Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B, 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Halü B. 
Rasim B. 

ERZURUM 1 
Câzim B. 
Halet B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Errin B, 

GAZİANTEP 
Ferit B, 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B.; 
Emin B, 

İSTANBUL 
Akçorağlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B, 
Süleyman Sırrı B. 
Tefik Kâmil B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Münlir BH 

Osmanzade Hamdi B., 
KARESİ 

Ali Şuuri B, 
Haydar Adil B., 
Hulusi B. 
Mehmet Cavjt B. 
Mehmet Vehbi B, 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr, Halit B<| 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
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KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 

Eyüp Sabri B. 
Kâzını Hüsnü B̂  
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 

Cevdet B, 
Nuri B. 
Rağıp B< 
Rıza B.: 

MALATYA 

Hacı Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir BH 

Miithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B, 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B.; 

MENTEŞE 
Esat B.ı 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B., 

1 MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebükekir Hazım B. 

Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halit Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B, 
Esat B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRT 
Halil H u M B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B, 
Rahmi B. 

Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B, 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B, 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B.; 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B.H 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Tunalı Hilmi B, 
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