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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat: Saat : 14,35 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zongultfak), Hakkı Bey (Van) 

REtS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
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madığına dair, Müdafaa Milliye Encümeni mazbata
sı kıraat ve aynen kabul edildi. 

Müteakiben ruznameye geçilerek hafta tatili ka
nununu muaddil kanun lâyihasının ikinci müzakeresi 
icra ve tadilen kabul olundu. 

Ankara cemiyeti umumiyei belediyesi devrei inti-
habiyesinin müddetine ve cemiyeti umumiyei bele
diyelerdeki memur azaların vaziyetlerine dair Da
hiliye Encümeni mazbatası müzakere ve aynen kabul 
edildi. 

Lâyihalar 
/. — Dahiliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 

münakale icrası hakkında kanun lâyihası. (1/1006) 
REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine gönde

riyoruz. 
•2. — Müsakkafat Kanununun dördüncü maddesi

nin sekizinci fıkrasındaki ahkâmın ilgası hakkında ka
nun lâyihası. (1/1007) 

REÎS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
/. — On beş zatın istiklâl madalyasiyle taltifi 

hakkında. (3/809) ve üç zatın istiklâl madaly asiyle 
taltifi hakkında. (3/810) numaralı iki kıta Başvekâ
let tezkeresi. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
• ediyoruz. 

2. — Türkiye tebaası tarafından getirilecek zatül-
hareke arabaların gümrük resminden istisnasına dair 
olan kanun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/811) 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Maliye Vekâletinden yazılan 15 Teşrinisani 1926 
tarih ve 33976/129 numaralı tezkerede, Türkiye Te
baası tarafından ecnebi memleketlerinden getirilecek 
otomobil, kamyon ve otobüs gibi yolcu ve esna nak
line mahsus zatülhareke arabaların gümrük resmin
den istisnası hakkında 17 Teşrinievvel 1339 tarih ve 
6/1696) numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan ka
nun lâyihasının istirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Mevzubahis olan lâyihanın iadesi için muktazi 
muamelenin ifa buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim, hükümetin talebi veçhile alel
usul iade ediyoruz. 

Eskişehir'de dördüncü kolordu kumandanlığınca 
iştira olunan bir bina hakkındaki Divan Muhase
bat Encümeni mazbatası müzakere ve Gümüşhane 
Mebusu Hasan Bey tarafından verilen takrirle birlik
te Encümene iade olundu ve Pazartesi günü topla
nılmak üzere içtima nihayet serildi. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri). Zaptı sabık hülâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
mademki hükümet geri istiyor; (Zatülhareke) yerine 
(Kendi işler araba) densin! 

3. — İstihlâk resmine tabi mevad meyanında zik
redilmemiş olan çeltiklerden ne suretle resim istiyfa 
edileceğinin tayin ve tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi. (3/812) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine gönderiyoruz. 

4. — Maarif bütçesinin 487 nci faslına mevzu tah
sisatın sureti sarfı hakkında Vekâlet ile Divanı Mu
hasebat arasında mütehaddis ihtilâfın halline dair 
Başvekâlet tezkeresi. (3/814) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine gönderi
yoruz. 

Mazbatalar 
1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, îda-

rei Umumiye Vilâyat Kanununda vali muavini tabi
ri olmadığından bu namın merkez kaymakamı unva
nına tebdili hakkında. (4/249) numaralı takriri ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
İdarei Umumiye Vilâyat Kanununda vali muavini 

unvanı olmadığından muavin tabirinin merkez kay
makamı unvanına tebdili hakkında Bozok Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin takriri tetkik ve müzakere 
olundu. 

İdarei Umumiye Vilâyat Kanununun (62) nci mad
desinde her vilâyet merkezinde valinin veya muavi
ninin riyaseti altında bir meclisi idare bulunur de
nildiği gizi mezkûr kanunun 62 ve 64 ncü maddele
rinin tadiline ve meclisi idarelerin ilga edilen münte-
hap azalarına ait vazaifin su veri icraiyesne dar ka
nunun brinci maddesinde; vilâyetlerde idare heyeti 
vali, muavin, defterdar veya muhasebeci ve diğer 

2. — EVRAKI VAHİDE » 
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memurinden teşekkül edeceği ve idare heyetine vali 
veya muavinin muavin bulunmıyan yerlerde valinin 
heyet meyanından tevkil edeceği zatın riyaset edeceği 
musarrah olmasına mebni takrir tarihinden daha 
muahhar olan bu tadil ahkâmına nazaran tayini 
muameleye mahal olmadığı mütalaasiyle Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Kayseri 
Mehmet Atâ Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
îzrnir Rize 

Kâmil Esat 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendeni
zin vermiş olduğum bu takrir verileli çok oldu. Mec
lisi Âli bu hususta bir kanun yaptı. O kanunda da 
vali muavini unvanını kabul etti. Takrire mahal yok
tur. 

RElS — Geri alıyorsanız reye koymam. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Geri alıyo
rum. 

îş işten TUNALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) 
geçtikten sonra,, 

2. — Bazı menatıkdaki jandarma ümera ve zabı
tan ve mensubînin sureti tebdilleri hakkında. (1/864) 

numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine tevdi 
ediyoruz. 

3. — Yol Mükellefiyeti Kanununun birinci ve on 
birinci maddelerinin tefsiri hakkında. (3/521) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi Dahiliye Encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Takrirler 

1. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin, memu
rinin sınıf, derece, unvan ve maasatının teadül ve 
tevhidini temin için tedvini muktazi kanunun tesvii 
hakkında takriri. 

REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete tev
di ediyoruz. 

2. — Urfa Mebusu Refet Beyin, Samanpazarı -
Cebeci yolunun tevsi ve küşadı hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete tevdi ediyoruz. 
3. — Rize Mebusu Esat Beyin, Atina Kazası da

hilindeki kaplıcanın tahtı intizama alınması ve yol 
yaptırılması hakkında takriri. 

REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete tev
di ediyoruz. 

4. — Rize Mebusu Ali Beyin, istiklâl Mahke-^ 
melerinde istihdam edilen Adliye Memurlarının Hük-
kâm Kanununa nazaran vaziyeti hukukiye ve kanuni-
yelerinin tespiti hakkında takriri. 

RElS — Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 

7. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, Yıldız 
Kumarhanesi hakkında hükümetçe ittihazı muktazi 
tedabirin neden ibaret olduğuna dair suali ve Dahi
liye Vekili Cemil Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Cevap okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Yıldız kumarhanesi Türkiye sermayesi ve iktisadi

yatı için korkunç bir afet ve bir girdap halini almış
tır. Bu müessesesinin sureti teşekkül ve teessüsü etra
fında dönen rivayetler ve tezvirat da bu muzır oca
ğın bir an evvel söndürülmesi için hükümetin derhal 
harekete geçmesini muciptir. 

Bir seneyi geçmeden İstanbul'da bir tek şen ocak 
kalmıyacaktır. Anadolu'dan İstanbul'a giden bazı 
müstahsiller de bir senelik istihısalâtının hasılasını 
buraya yatırıp işlerinin başına sefil ve perişan dönü
yorlar, "'-

Binaenaleyh mevcut kanunlarla da tearuz eden bu 
müesseseye karşı düşündüğü âcil tedbirin neden iba
ret olduğunun şifahen izahını Dahiliye Vekili Bey
efendiden rica ederim, 

25 Teşrinisani 1926 
Sinop Mebusu 
Recep Zühtü 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim, yıldız gazinosu dünyanın her tarafında mev
cut emsali gibi medenî ihtiyaçların tatmini maksa-
diyle ve mevzuatı kanuniyemiz dahilinde teşekkül et
miş bir müessesedir. Bu müessesenin vaziyetini hükü
metimizin bütün kuvvei kanuniyesi fevkalâde dikkat
li olarak ve yakından takip ve murakabe etmektedir. 
Şimdiye kadar açıldığı günden itibaren - iki ay geç
miş olan bu müessesede memleket için muzır bir 
hadise olmadığı gibi bundan sonra da muzır faali
yete zemin olmasına da hükümetin hiç bir zaman 

22 — 
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müsaade etmiyeceğini teminen arz ederim. Cevabım 
bu kadardır, 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Efendim, mak
sat zaten mazarratın izalesinden ibaretti, vekil bey de 
muzır hareketlere eydan vermiyeceklerini ifade et
tiklerinden izahatı kâfi görüyorum. 

REÎS — Ruznameye devam ediyoruz efendim. 

4. — MÜZAKERE 

REİS — Efendim, ruznamemizde mevcut olan 
mevaddı müzakere edeceğiz. 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim; birinci 
maddedeki mesele Maliye Vekilinin huzuriyle müza
kere edilecektir. Maliye Vekili Bey de tasnifi araya 
memur edilmiştir. 

REİS — Efendim; ruznamemizin birinci madde
sindeki mazbata Maliye Vekili Beyin huzuriyle mü
zakere edilmek lâzımdır. Fakat Maliye Vekili rey 
tasnifiyle müşguldür. Binaenaleyh ikinci maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

1. — Avukat Kanununun dördüncü maddesinin 
tefsiri hakkında' (3/652) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
Sıra Numarası : 13 

Avukat Kanununun Dördüncü Maddesinin Tefsiri 
Hakkında (3/652) Numaralı Başvekâlet Tezkeresi ve 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet m 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
' Adet 

6 

1650 
19 . 4 . 1926 

Büyük Millet Mevclisi Riyasetine 
3 Nisan 1340 tarihli Avukat Kanununun dördün

cü maddesindeki istisnaiye meyanında olmayan ve 
memuriyetten madut bulunmayan hitabet vazifesinin 
avukatlıkla içtimai caiz olup olmayacağının tayin ve 
tefsirine dair Adliye Vekâletinden yazılan 10 Nisan 
1926 tarih (38/2215) numaralı tezkerenin müsaddak 
sureti rapten takdim olunmuştur., 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

I İntihaplar 
1. — Şark İstiklâl Mahkemesi içini bir reis inti

habı var, reylerinizi istimal buyurun j (Reyler top
landı) 

| Henüz reylerini vermeyenler varsa [lütfen versin-
I 1er. Âra istihsali hitam bulmuştur. ! 

(Mustafa Abdülhalik Bey (Çankırı), Cavit Paşa 
(Caniık), Raif Bey (Erzurum) arayı tasnife memur 

I edilmişlerdir). 

EDİLEN MEVAD 

I ESBABI MUCİBE 
I 3 Nisan 1340 tarihli avukatlık kanununun dör

düncü maddesinde mecalisi resmiye müntehap azalıkla-
ı riyle bilumum müessesatı hayriye, maliye, ticariye he

yeti idare ve meclisi ilmiye azalıklarından ve devairi 
resmiye dava vekâletinden ve darülfünun ve mekâtibi 
âliye müderris ve muallimliğiyle mekâtibi saire hu
kuk ve iktisat ve içtimaiyat muallimliklerinden maada 
hiç bir hizmet vaziyetinin avukatlıkla içjtima edemeye
ceği mezkûr ve musarrah olup işbu mjüstesniyat me
yanında dahil olmayan ve memuriyetken madut bu
lunmayan vazifei hitabetin avukatlıkla içjtimaı caiz olup 
olmayacağının tayininde tereddüt edilmekte olduğu ve 
mahaza vazifei mezkûre bir vecibei diniye zımnında 
ifa edilmekte olup muhatap olmakla! ifa edilen bu 
vecibenin muhatapları hakkında mani telakki olunma
dığı halde işbu vecibeyi hitabet suretimle ifa edenler 
hakkında telakkisi varit olamadığı İstanbul Baro Ri
yasetinden mevrut tahriratta ezbar kılınmakta ve mü-
talaai vakıa musip görülmekte olduğumdan keyfiyetin 
tefsiren halli hususunun müstacelen Mjeclisi Âliye ar-

J zı esbabının istikmali rica olunur efendiftı. 
I 10:. 4 . 1926 

Adlfye Vekili 
Malimut Esat 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

I Avukat Kanununun dördüncü maddesinin tefsiri 
ricasını havi 19 Nisan 1926 tarih ve (6/1650) numaralı 

I Başvekâlet tezkeresi ile müstenidiileyhi Adliye Vekâ
leti tezkeresi 22 . 4 . 1926 tarih ve (3/652) numara 

I ile Encümenimize havale buyurulmajda mütalaa ve 
I tetkik edildi: 

Memuriyetten madut olmayan ve (evkatı muayye-
nede bir vazifei diniye ifasından ibere|t bulunan hita
betin Avukat Kanununun dördüncü niaddesinde mez
kûr müstesniy at dahilinde bulunduğu ve binaenaleyh 

I hitabetin avukatlıkla kabili içtima olduğu takarrür et-
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mekle zirdeki fıkrai tefsiriye Heyeti Umumiyenin tas
vibine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Kastamonu 

Necmettin Ahmet Hamdi 
Kâtip Aza 

Yozgat Karasi 
Ahmet Hamdi Osman Niyazi Bey 

müzakeresinde bulunmuş 
imza esnasında 
bulunmamıştır 

Aza Aza 
Saruhan Çorum 
Kemal Münir 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
FIKRAİ TEFSİRİYE 

Hitabet, Avukatlık Kanununun dördüncü madde
sinde mezkûr müstesniyat dahilindedir. 

REİS — Tefsir hakkında mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri.) Fıkrai tefsiriyeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Diğer maddeye geçiyoruz efendim : 
2. — Birinci Büyük Millet Meclisi azasına veril

miş olan silâhların sahiplerinin vefatında vereselerine 
intikal edip etmeyeceği hakkında (3/775) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaaı Milliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
BİRİNCİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AZASINDA 
VERİLMİŞ OLAN SİLAHLARIN SAHİPLERİNİN 
VEFATINDA VERESELERİNE İNTİKAL EDİP 
ETMEYECEĞİ HAKKINDA (3/775) NUMARALI 
BAŞVEKALET TEZKERESİ VE MÜDAFAAİ MİL

LİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet 
6 

3647 
18 Eylül 1926 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 
Müdafaai Milliye Vekâletinden yazılan 19 Ağustos 

1926 tarih ve harbiye dairesi 15351 numaralı tezkere
de, birinci Büyük Millet Meclisi azalarına Meclis ka-

rariyle verilmiş olan silâhların sahiplerinin vefatlarında 
vereselerine intikal edip etmeyeceğinin Adliye Vekâ
letinden sorulduğu bildirilmiş ve bu hususa ait vekâ
lette bir kayıt ve karar bulunmadığından tatbik olu
nacak muamelenin tayin ve işarı rica edilmiştir. 

İşarı vakıa nazaran muktezasının tetkikine ve ne
ticesinin inhasına müsaade buyurulmasını rica eylerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyasete 

Başvekâlet, Birinci Büyük Millet Meclisi azaları
nın kararı mahsus ile, milli zafer hatırası olarak ve
rilen tüfeklerin vereseye intikali hususunda tereddüt 
etmiş soruyor. 

Encümen müzakere etti. Muayyen alâmeti haiz 
olarak Büyük Millet Meclisi azasına milli zafer hatı
rası olarak verilen Yunan piyade tüfeklerinin kimse
ye hediye edilmemek ve satılmamak şartiyle verese
ye intikaline karar verdi. 

Reis Mazbata Muharriri 
Afyon/toaraihisaıri ^ Rize 

Ekrem 
Kâtip Âza 

Kocaeli Siverek 
İbrahim Kadri Ahmet 

ı/VZcl AZ'â» 

Bitlis Ondu 
Muhittin Nam'i Recaî 

Âza 
Afyonkarıahisar 
Musa Kâzım 

KARAR 
Mili zafer hatırası olaralk bininci Büyük Millet 

Meclisli azalanına karan mahsusla verilen, muayyen 
alâmeti havli silâhların alıere satılmamak ve hediye 
edilmemek şartlariyle vereseye intikaline karar verildi. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz ha
tırama gelen ıbıir noktanın ilâvesini teklif edeceğim. 
Zannedersem Encümen ide Jbuna muıvaffakait eder. 
Encümen bur adla «Vereseye 'intikaline karar verildi» 
diyor. Malum ya bunun kiymeti maddiyesi itibariy
le hiç ehemmiyetli yoifctur. Fakat asıl tarihî kiymeti 
Türkiye Binindi Büyük M'illat Meclisi azasına veril
miş allmasındadır ve fevkalâde bir kıymeti vardır. Bu 
fevkalâde kıymet bana iısaibet etsin diye verese arasım
da İhtilaf çıkacak. İstiklâl Madalyasında - bu mah
zunu düşünerek - bir ıhald ve derece tayin ettik... Ben-
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deniiz onun için böyle bir takrir takdim ettim. Yal
nız İstiklâl madalyası kanununda bir cihet unutul
muştur. O da, meselâ bendeniziti - Allah bağışlasın -
üç tane evladını vardır. Bunların en büyüğü belki 
doktor olacalk. İkinci asker olacak. Ben bu sffilâıhı dişte
nim iki asker oğluma vereyim. Onum için İstiklâl 
Madalyası Kanununda böyle bir kayıt kabul etme
di ik. Yal'nız ekber evladı erikefotür ona vereceğiz. On
dan sonra ekber evladı kızdır, ona vereceğiz. Bura
ya «Vereseden istediğine hediye edilir» kaydının ilâ
vesini teklif edeceğim. (Hayır sesleri) müsaade büyü
nün efendim. Hayır hayın cılkınız burada söyleyiniz. 
İstiklâl Madalyası Kanununa tevfikan vereseden 'isıtıe-
diğin hediye edilir ahere satılması ve hediye edilmesi 
memnudur» şeklinde tadilini teklif ediyorum Ve bu 
yolda 'bir taikrdr veriyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Encümenin maizbatasmda «Yunan piyade tüfekleri» 
talbiri kullanılıyor. Zannedersem bu yalnız piyade tü
feği değildir. İçinde süvari tüfeği de vardır. Tasri-
han piyade demlmesİndeM sebebin izahını talep ede-
rim< 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, Birinci Büyük 
Millet Meclisli azalarına verilen tüfekler uzun çaplı 
Yunan piyade tüfeğidir. Bunu tasrih etmekten mak
sadımız şudur: Tüfdklerlin üzerimde «Büyük Millet 
Meclisi azasına mahsusdur» diye alâmet vardır. Ola
bilir İM müruru zamanla mirasçılar bu alâmeti - ki 
zaten bir çivi ile merbuttur oradan alarak başka bir 
tüfeğe raptetmek suretiyle onu da zabıtanın müda
halesinden vareste kıfalbilttjp İşte bu mülalhazaya bina
en tüfeklerin cinsini tasrih etmek 'suretiyle sui isıtima-
lâta mani olmak istedik. Saniyen buradaki verese ta
biri kadimi yanlıştır. Malumu âliniz kanunu Mede
nî mucibince vereseye (mirasçı) deniliyor. Binaen
aleyh mazbatadaki (vereseye) tabirinin (mirasçıya) 
suretiyle tashihini rica edenim. 

REİS — Efendim, burada yalnız pliyaide tüfek
lerimden bahsedilen ya filinta da verildi ise? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Encümence yalnız 
piyade tüfeği verildiği zannediliyor, eğer filinta da 
verildi ise bunun dahilinde olması şüphesizdir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Zükûr ev
lada tahsisi daha muvafık değil midir? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, Encümen 
bu ciheti de düşündü. Kız mirasçılara intikalinde bir 
kaiıdei ameliye görmedi. Fakat mirasçının kimlerden 
ibaret olduğu kanunen muayyen olduğu için zülkûr 

ve inas tefrik etmedi. Doğrudan doğruya mkascılara 
intikalini daha muvafık gördü: 

AHMET SÜRREYYA BEY (Karesi) — Efen
dim, Encümen bu hususta bir çare bulmamış addedi
yorum. Çünkü mirasçılara intikale ifcaırar verildi de
mekle on tene mirasçısı varsa birinci Büyük Müet 
Meclisinde aza bulunan ve bu fevkalâde slilâhı alan 
zatın on. evlâdının da hakkı vardır. Ön adam nasıl 
olur kli ibu hak üzerinde o silâha tesahup edecektir? 
Hissei şayia.. Bu tüfeği alhere satmak memnudur. İza-
iei şüyu halinde her adamda müzayedeye iştirak ede* 
bilir. Bu ne olacalk? Onun için vereseden her halde 
muayyen bir şahsa vermek kaydım koymak lâzımıdır. 
Heyeti aliiyeniz ya Karası Mebusu Vehbi Beyin ta
savvur ettiği gibi kabul ©der veyahut, en küçüğüne 
veya en büyüğüne veyahut asıl bu silâha malik oftan 
birinci Büyük Millet Meclisinden olan o zatın arzu 
ettiği evlâdına gibi bir kayıt konulabilir. Yoksa ön 
(mirasçı bir silâhdan istifade ve hak iddia edemez. 

İBRAHİM BEY (KocaieM) — Encümen tasrihe 
lüzum görmedi. Mirasçılar derece derece kanunda saı-
rih olduğu içjin mirasçılara demekle üç beş kişiye 
dernek değildir. En büyüğüne demektir. En büyüğüne 
intikal edeceği tabiîdir. Mamafih tasrih edilirse En
cümen de itiraz etmez, 

REİS — Bfendlim, takrirleri dkluyacağızc 

Riyaısıetii Celieye 
Birinci Büyük Milat Meclisli azasına verilmiş 

olan silâhların sahiplerinin vefatında vereselerine 
İstiklâl Madalyasının sureti intikaline dair olan ka
nun aJhkâmma göre intikal etmesi hususunu tekM 
ederiz efendim. 6 Kânunuevvel 1926 

Anıtalya Antalya 
Rasİh Ahmet Saki 

(Bozok 
Süleyman Simi 

'Riyaseti Celieye 
Müdafaai Milliye Encümeni karanının atideki veç

hile tadilini teklif eyleriz. 
6 Kânunuevvel 1926 

Trabzon Ainasya 
Abdullah njjza. 

Mlilli zafer hatırası olarak birinci Büyük Millet 
Meclisi azalarına karan mahsusla verilen, muayyen 
alamet!! havi silâhların ahere satılmamak ve hediye 
edilmemek şıartlariyle merhumun veresesinden furu-
unıun ekberine; bulunmadığı halde vereseden en ka
rin olanların ekberine intikaline karar verildi. 

— 25 — 



î : 12 6 , 12 . 1926 C : 1 

Riyaseti Ceflieye 
Kararın bervechi âti kabulünü arz eylerim: 

Karasi 
Mehmet Vehbi 

«Silâhlar, IstÜklâl Madalyası Kanununa tevfikan 
vereseye !în>tilk,al eder veya vereseden birine hediye 
edilebilir. Ahera satılması ve hedfiye ediilimesli mem
nudur.» 

VEHBÎ BEY (Karesi) — İki kelime ile takriri
mi izah edeceğim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Verese taaddüt ettiği 
halde gayrı kabil taksim olduğundan bunun müze
ye terki daJha muvafık olur. 

VEHBÎ BEY (Karesü) — Efendim, şu noktayı 
nazarı dikkatinize tekrar arz etmek istiyorum. Ar
kadaşlardan bazılarımın teklfinıde «vereseden 'birisi
ne hediye etmek» yoktur. Düşününüz, zatıâlinizin 
üç tane yahut beş tane evladımız var. istiklâl 
Madalyası Kanununa tevfikan birlisine kalacaktır. 
Onun içlin asıl şeüef sahibini ne için kayıt altında 
tutuıyors-unıuız? Bırakalım istediğine hediye etsin. 
Onun için benideniz teklifimin kabulünü rica edi
yorum. 

REÎS — Üç 'takrir vaındır. Ve ayrı ayrı meal
dedir. RasUh Beyin takriri, istiklâl Madalyası Ka
nuna tevfikan silahın varise inltikal etmesi hakkm-
daJdu% Vehbi Beyin takriri de aynıdır. Yalnız faz
la olarak ikli fıkra vardır. Mevcut iki fıkra verese
den birine hediye edilebilmesi ve ahere satılmaması 
hakkındadır; ve daha müfittir. Evvelen Vehlbi Be
yin takririni reyin'ize arz edeceğim. Nazarı dikkate 
alınmazsa Rasih Efendinin takririni reyinlize arz ede
ceğim. 

İBRAHİM Bey (Kocaeli) — Encümen, Rasih 
Beyin takririni kabul ediiyor. 

REÎS — Encümen arzu ederse takrirleri alır ve 
Rasih Beyin takririne göre yazar. Fakat Encümen 
takrirleri istemedi. Binaenaleyh reye koyacağız. 
Vehbi Beyin talkririni nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alamayanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate ahınmıştır. Encüme
ne verildi. 

Aydın Mebusu Tahsin Beytin de bir takriri vardır. 
Fakat Vehbi Beyin takriri nazarı dikkate alındığı 
için bunu okumaya lüzum görmüyoruz. 

Efendim, ruznaımenin birinci maddesi Maliye 
Vekili Beyin huzuri'yle müzakere edileceği içlin geç
miştik. 

Şaric İstiklâl Mahkemesi Reisliği için yapılan 
intihabın neticesli geldi onu arz ediyorum. Reye iş-

I türak eden azanın adedi 115 tir. Muamele tamam
dır. 134 zat Kozan Mebusu Ali Saip Beye rey ver
miştir. 21 zat müstenkif kalmıştır. Binaenaleyh 
Şark istiklâl Mahkemesi Riyasetine 134 rey ile Ko
zan Mebusu Ali Salip Bey üntiıhap edilmiştir. 

ALİ SAÎP BEY (Kozan) — Muhterem arkadaş
lar; İstiklâl Mahkemelerinde ifayı vazife eden arka
daşlarınız arasında bendeniz de takdirinize mazha
riyetle mubahı olmuştum. Gerek ona ve gerek bu 
kere bendenizi istiklâl Mahkemesi Riyasetine intüihap 
buyurmanız suretiyle hakkımda göstermiş olduğunuz 
asarı teveccühe ve itimada arzı teşekkür etmeği bir 
vazife telakki ederim. 

Aziz arkadaşlar; bu kıymetli itimat ve teveccühü
nüze mazhariyetle vazifemin eskisine nisbeten daha 
fazla ağırlaşmış olduğunu hissetmekteyim. Bu ağır 
vazifeyi ve mazhar olduğum itimat ve teveccühünü-

I zü işlerimizin hitamına kadar hüsnü ifa ve muhafa-
I za edebilmek benim için en büyük bahtiyarlıktır. İn

şallah buna da muvaffak olarak neticede şimdiki gi
bi teveccüh ve muhabbetinize lâyık bir arkadaş sıfa-
tiyle aranıza kavuşmayı temenni ederim. (Bravo ses-

I leri, alkışlar) 
REİS — Efendim, Şark istiklâl Mahkemesi hak-

I kında bir takriı vardır okunacaktır. 
5. — Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin, Şark 

İstiklâl Mahkemesinde inhilâl eden azalık için bugün 
I intihap icrasına dair takriri. 
I REÎS — Takrir okunacaktır. 

I Makamı Celili Riyasete 
Şark İstiklâl Mahkemesi Azasından Âli Saip Be-

I yin riyasete intihabiyle münhal kalan azalığa bugün 
I bir azanın intihabını arz ve teklif ederim efendim. 
I Karesi 
| Ahmet Süreyya 

I REÎS — Efendim, Meclisi Âli ruznamesine hâ-
I kimdir. Teklif edildiği gibi bugün bir aza intihabını 
I Meclisi Âli kabul ederse derhal intihaba başlarız. 
I Bu takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
I lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal-
I dırsın... Takrir kabul edilmiştir. 

I 2. — Şark İstiklâl Mahkemesi için bir aza inti-
J hobi. 
I REİS — O halde Şark İstiklâl Mahkemesine bu-
I gün bir aza intihap olunacaktır. Lütfen reylerinizi 
I istimal buyurunuz. (Reyler toplandı) 

Efendim, henüz reylerini vermeyenler varsa lütfen 
I versinler. 
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Recep Bey (Kütahya), Ali Bey (Afyon) ve Ahmet 
Hilmi Bey (Kayseri) tasnifi araya bakura memur 
edilmişlerdir. 

Ruznamenin birinci maddesindeki mazbatanın 
müzakeresine başlıyoruz. 

3. —• Eskişehir'de dördüncü kolordu kumandanlı-
ğınca karargâh ittihaz kılınan kulüp binasının sureti 
iştirası İstimlâk Kanununa tevfikan vaki olmadığı 
için Müdafaai Mittiye Vekâletiyle Divanı Muhase
bat arasında tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren halline 
dair Divanı Muhasebat Riyasetinin (3/347) numara
lı tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni mazba
tası. (1) 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Eskişehir'de dördüncü kolordu kumandanlığınca 

karargâh ittihaz olunan kulüp binasının sureti işti
rası İstimlâk Kanununa tevfikan vaki olmadığı için 
Müdafaai Milliye Vekâletiyle Divanı Muhasebat 
arasında zuhur eden ihtilâfın halline dair Divanı Mu
hasebat Riyasetinden gelen tezkere ile Dahiliye En
cümeni mazbatası üzerine tanzim edilen mazbatamız 

ı 
Heyeti Umumiyeye takdim ve Heyeti Celile esnayı 
müzakerede Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin takriri üzerine tekrar Encümenimize iade kılın
makla bilmüzakere : 

İstimlâk Kanununa ve mevcut ahkâmı umumiye
ye tebean bervechi âti fıkranın kabulü Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

«Menafii umumiyeye müteallik olup kanunu mah
susunda mezkûr arazi ve emlâkin istimlâk tarikine 
gitmeksizin terazii tarafeynle müzayedelere iştirak 
suretiyle de mubayaası caizdir.» 

Divanı Muhasebat Aza 
Encümeni Kütahya 

Mazhar Müfit Faik Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza Aza 
Niğde 

Mehmet Atâ 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz bu 
fıkrayı pek muvafık bulmuyorum. Çünkü yukarısı 
ile aşağısı tezat teşkil ediyor, bendenize öyle geliyor. 

Menafii umumiye mevzubahis olunca alt tarafın
daki müzayede ve terazii tarafeyn zait kalır. İstim
lâk demek, geçende burada mevzubahis olduğu veç-

(1) Evveliyatı 27 nci cildin 8 ve 9 ncu içtima-
lariyle 28 inci cildin 11 inci içtimaındadır. 
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hile, gerçi bir adamın malını cebrî olarak elinden 
almak demektir. Fakat dun fiyatla almak demek de
ğildir. İstimlâk demek, menfaati umumiyeye taalluk 
edince şahsın hakkı tasarrufunu nez eylemeye müsa
ade etmektir. Bizim evvelâ arayacağımız nokta, her 
hangi bir işte menfaati amme mevcut mudur, değil 
midir? Ammenin menfaati o işte mevcut ise müza
yede durdurulur, istimlâk esası cereyan edebilir ve 
şu şu, şu kısımlardır diye kanunu mahsusu tespit et
miştir. Hatta bendenize kalırsa müzayede de olan 
her hangi bir malın - menafi umumiyeye taalluk et
tiği zaman - müzayedesi durur, istimlâk muamelesi 
cereyan eder. Sonra terazii tarafeyn de doğru değil
dir. İstimlâk muamelesi her hangi zeyit veya amrın 
alacağı mal ve mülk demektir ve amme namına onu 
temsil eden bir zatın usulüne tevfikan alması demek
tir. Yoksa her hangi bir surette alış verişe müsaade 
edilecek olursa bunun bazen hazinenin lehine, bazen 
de hazinenin aleyhine neticelenmesi ihtimali mevcut
tur. Bizim herhangi bir meselede arayacağımız şey, 
menafii umumiyedir. Mademki menafii umumiyeyi 
şart koyuyoruz. Menafaii umumiyeye muvafık gel
dikten sonra - ki, bunun yapılacak merasimi vardır -
Muhtelif muhamminler vardır, ondan sonra kabul 
etmiyen taraf için mahkeme vardır. Ama evvelce, 
geçen sene Meclisi Âlice Divanı Muhasebat Encü
meni raporları meyanında kabul edilmiştir. Bende
niz ne dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyorum. 
Menafii umumiye denilince onun akabinde zarurî 
olarak istimlâk gelir. İstimlâk demek efradın zararı 
demek değildir. Bazen de hukukunu muhafaza ve 
müdafaa etmek demektir. Meselâ her hangi bir yer
de bir mal müzayedeye çıkarılmıştır. Ben evimi veya 
her hangi bir malımı satılığa çıkaracağım. Orasının 
da menafii umumiye namına istimlâki lâzım gelecek, 
Hükümetin veyahut ordunun mümessili olan zat bir 
pey koyacaktır. Bunun üzerine pey koymak doğru 
değildir. Ben kendim dahi hariçte bulunsam pey koy-
maklığım doğru değildir. Binaenaleyh bu noktada 
efradın zararınadır. Bazen de muvazaa tarikiyle her 
hangi bir malı hükümet mümessilinin hiç bir sunu 
taksiri olmaksızın karşısına geçecekler, mütemadi
yen artıracaklardır. Çünkü o yerin hükümetçe alı
nacağını bilirler, binaenaleyh mütemadiyen pey sü
rerler. Bunun için bu bendenizce doğru değildir. İs
timlâk Kanunu tarafeynin hukukunu temin etmek 
için fevkalâde olarak hakkı tasarrufu nez etmeye 
müsaade etmiştir. Fakat tarafeynin hukukunu temin 
zımnında da bir takım kuyut ve şurut ilâve edilmiş
tir. Onunla kalmalıdır. Terazii tarafeyn ve müzayede 
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mevzubahis olmamalıdır. Benim kanaatim budur. 
Yani tefsire lüzum yoktur. Maliye Vekili Bey ne di
yeceklerdir? 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ REİSİ 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, is
timlâk Kanunu cümlenizin malumudur. Vehbi Beye-V 

fendi biraderimiz, ben evimi satacaksam diyor. Ya 
ben evimi satmayacaksam. Menafii umumiye için al
mak istenildiği zaman cebren benim hakkı tasarrufu
mu nez ediyorsunuz. Bu var mıdır? Yok mudur? O 
halde istimlâkin, hukuk noktai nazarından düşünü
lürse pek o kadar iyi bir şey olmaması lâzım gelir. 
Onun içindir ki, İstimlâk Kanununa bir çok kuyut 
konulmuştur. Bununla eşhasın hukuku tamamen mu
hafaza ediliyor mu, edilmiyor mu? Onu bilemem. 
Buna dair de söz söyleyecek değilim. Çünkü Vehbi 
Beyefendi de bendeniz de mülkiye memurluklarında 
bulunduk. Bir çok istimlâk muamelesinde bulunduk. 
Bilemem nasıl olur? 

Buyurdular ki, meselâ ben evimi müzayedeye çı
kardım. Müzayedeye iştirak veya müzayedede bu
lunan her hangi bir malı hükümet istimlâk etmek is
terse derhal müzayedeyi durdursun ve istimlâk mua
melesini yapsın buna imkânı kanunî yoktur zanne
derim. Meselâ her hangi bir meseleden dolayı mah
kemeye müracaat etmişken meselâ... 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Zan ile iş olur 
mu? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Ben her 
hangi bir meseleden dolayı mahkemeye müracaat et
miş iken, mahkemeden ilâm almış iken ve ilâmdan 
sonra icra dairesi meselâ izalei şüyu maksadiyle ic
ra daireleri o ilâmı icraya çıkardığı zaman hükümet 
dur diyecek, adliye dur diyecek. Niçin? Çünkü ben 
bu malı istimlâk edeceğim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hayır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Hayırsa 
Vehbi Beyefendi; mevzubahis olan mesele budur. 
Tamam tasdik buyurdunuz. Biz diyoruz ki, devairi 
icraiyece müzayedeye çıkarılmış bir malda menafii 
umumiye için istimlâk lâzım gelir. Vehbi Beyin bu
yurduğu gibi durdurmaya imkânı kanunî yoktur, 
mademki menafii umumiye için lâzımdır. Hükümet 
icra dairesinin müzayedesine iştirak etmelidir. Bu 
makul ve mantıkîdir zannediyoruz, müzayededen 
maksadımız budur. 

İkincisi Vehbi Beyefendi rızayı tarafeyn buyurdu
lar. Rızayı tarafeyn hakkında iyidir veya kötüdür 
diye bugün burada bir söz söylemek istemiyorum. 

Çünkü geçen sene Heyeti Celileniz aynen yüzüncü' 
maddede bunu kabul etmiştir. Artık rızayı tarafeyn 
ile denilmiştir ki, menafi ve hidematı umumiye için 
istimlâkine lüzum görülecek emlâkde muvafakati ta
rafeyn hasıl olduğu takdirde, istimlâk kararnamesine 
tevfikan muamele ifasına imkân olmayacaktır. Bu 
kabul edilmiştir, bu mevzubahis bile değildir. Bina
enaleyh biz bunu geçen celselerde cereyan eden mü
zakere üzerine arkadaşimız Hasan Fehmi Beyin tak
ririnde bahsedildiği için onu teyit için tekrar zikret
tim. Şurasını da arz edeyim ve zapta geçsin ki efen
diler, hükümet bir araziyi bir malı, bir mülkü me
nafii umumiye için istimlâke karar verdiği zaman 
behemahal rızayı tarafeyne veyahut müzayede kai
mesine iştirak etmek mecburiyetinde değildir, öyle 
olursa hükümet rızayı tarafeyn hasıl olmayınca bir 
taraf, benim rızam hasıl olmadı siz İstimlâk Kanu
nunu tatbik edemezsiniz diyebilir. 

Bizim bu fıkradan maksadımız İstimlâk kanunu 
caridir. Buna şüphe yok. Fakat rızayı tarafeyn hasıl 
olursa hükümet bunda muhayyerdir. İsterse rızayı 
tarafeyn ile alır. Eğer devairi icraiyenin çıkardığı 
müzayedeler varsa menafii ummuiye için olacaksa 
o müzayedeye iştirak edebilir. Yoksa mutlaka istim
lâk Kanunundan evvel sahibini çağırıp gel pazarlık 
yapalım. Böyle değildir. Yanlış anlaşılmasın. Hükü-
kümet muhayyerdir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz mü
zayede durdurulsun demiyorum. Katiyen bu yanlış 
anlaşılmış. İcra dairesi muamelesi kanuni yeyi takip 
eder, gider. 

İstimlâk muamelesi de bir taraftan cereyan eder, 
kimin elinde malı bulursa onun elinden nez eder. 
Müzayedeye iştirakten bahsettim. Mahzurunu arz 
edeyim. Gerek lehe ve gerek aleyhe olsun Heyeti 
Celileniz kabul eder. Ona diyeceğim yok. Çünkü mal 
sahibi sizlersiniz. Varit görülür ve istimlâk kanunu 
hazinenin lehine efradın lehine olduğu kabul edilirse 
o vakit istimlâk kanunu olduğu gibi ifa edilir ve ge
çen sene kabul edilmiş olsa bile kabul edilen kanun
ları senesi içinde bile tadil ediyoruz. Doğrudan doğ
ruya istimlâk ederiz. Sonra istimlâk muamelesi me
murini mülkiyece nasıl olur? Vazifesini sui istimal 
eden adama ne diyeyim. Fakat kanun sarihtir. Eğer 
noksanı varsa Mazhar Müfit Beyefendiden rica ede
riz, diğer arkadaşlardan da rica ederiz. İkmalini, mü
kemmeliyetini teklif ederler, kabul ederler. Biz de 
kabul ederiz. Bendeniz noksan görüyorum. Doğru
dan doğruya hazinenin ve efradın hukukunu siyane-
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ten fevkalâde olan İstimlâk Kanunu bütün hukuku 
kâfildir. Tarafeynin hukukunu kâfildir. Bununla ik
tifa etmek icap ederdi bunu arz ediyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; meselenin meclisdeki vaziyeti 
malumdur. Mesele evvelâ Müdafaai Milliye Vekâleti 
dle Divanı Muhasebat arasında bir noktai nazar ihti
lafından tevellüt etmiştir. Müdafaai Milliye Vekâ
leti bir kolorduya karargâh yapılacak binanın müza
yedeye iştirak suretiyle mubayaasını haklı görmüş, 
Divanı Muhasebat da Vehbi Beyefendinin kabul et
tikleri tarzda behemahal zor tarikiyle istimlâk yap
mak lâzımdır kanaatindedir. Mamafih kanun her iki 
telakkiye de müsaittir. Bunun için Meclisi Âliye sevk 
edilmiştir. Bu meseleye müşabih bir meselenin halli 
sırasında bu prensip esasen Meclisi Âlice kabul edil
miş bulunuyordu. Lâkin Dahiliye Encümeninin Teş
kilâtı Esasiye noktasından, Divanı Muhasebat En
cümeninin de malî noktai nazardan olan mütalaa-
tından dolayı bu tekrar ruznamede Meclisi Âlinin 
nazarı tasvibine arz olunuyor. Meselenin mahiyeti 
esasiyesi bu iken, prensip meselesi şeklinde Hasan 
Fehmi Bey arkadaşımızın verdiği bir takrir üzerine 
yeni bir formül yapmak üzere keyfiyet tekrar Encü
mene gitti ve Meclisi Âliye geldi. Meselenin mahi
yeti üzerinde Vehbi Beyin ifadatına karşı ufak tefek 
maruzatım vardı. Onu arz etmek istiyorum. 

İstimlâk meselesi, arkadaşlar, zorlamak tarikiyle 
başkasının mülküne - hükümetin kendisine lüzumun
dan bahisle - tesahup etmesidir. Biz diyoruz ki: Me-
nafii umumiye baki kaldıkça hükümet, zorlamak 
hakkı dahi aynı zamanda kendi elinde bulunmak şar-
tiyle müzayedeye iştirak etmelidir. Eğer bu zor tari-
ka girmeksizin işi müzayedeye veya tarafeynin rıza-
siyle mütekabil menfaatin tatmini suretiyle hallet
mek mümkün olursa bu tarik üzerinde dahi yürümek 
imkânı olmalıdır. Bu tarz; hiç bir vakit hükümetin, 
pazarlık suretiyle istimlâk yapılmasına razı olmayan 
mal sahiplerine serfüru etmesini istilzam etmez. Eğer 
böyle pazarlık suretiyle iş görülmezse, yahut görül
mek imkânı olmazsa, terazi olmazsa hükümetin hak
kı istimlâki her zaman bakidir. 

Sonra Vehbi Beyefendi büyük bir mahzur söyle
diler. Kendi telakkilerince müzayedeye bir insan iş
tirak ederse güya bol bol para verirmiş. 

Muhterem arkadaşlar : Bugün Heyeti Umumiye-
nin içinde müştereken tesadüf ettiğimiz bir galatı ni
yet üzerine bir nokta arz edeceğim. 

I Hiç bir kimsenin cebindeki para sigara kâğıdı 
değildir. Cebindeki altın bakır değildir. Tabiîdir ki 
kıymeti olmayan bir mala onun değerinden fazla pa
ra vermek kabadayılığında bulunamaiz. Gerçi içinde 
bulunduğumuz zamanın istilzam ettiğj bir çok husu-
sat vardır. Meselâ Ankara'da yersiz bulunan bir çok 
memur ve sair arkadaşlarımızın yer bulmak için mü-
tehalikâne yapmış olduğu muamelelerden sekiz sene, 
on beş sene gibi taksitlerle verilen malların taksitle
rini tediye etmek zamanında herkes az çok bu vazi-

I yeti hususiyenin istilzam ettiği miktarda fazla aranj
manlara girişmek sevk ediliyor. Taksit zamanları 
geldimi bazı dostlarımın vaziyetlerini yakından bili
yorum, ceplerini biliyorum, herkes cebinin vaziyeti 
ile vaziyeti hakikiyesinin gösterdiği tearuzu izale et
mek için gayet ağır külfetler altına giriyor. Onun için 
Vehbi Beyin buyurduğu mahzur bendenizce hiç va
rit değildir. Bir yerde bir mülk satılıyor. Cebi altın 
dolu bir mirasyedi de gidiyor, istediği kadar artırı
yor. Bu olamaz. Oranın rayicine göre o mülkün kıy
meti ne ise onu verir. Yani ona göre para verir, 
yoksa aklına gelen bir parayı söyleyip de bir kayıt 
altına giremez. Eğer girerse öyle adamlar için böyle 
muameleden dolayı iflas etmek mukadderdir. Yani 
müzayede yapılırsa müzayedeye iştirak etmek hükü
metçe zarar olur. Arz ettiğim esas, hukukî noktai na-

I zardan bu hiç bir vakit varit olamaz,, bilakis müza
yede ile yapılan alış verişlerde o rayicin, o şeraitin 

I tespit ettiği fiyatı vasati gerek alan, gerek satan için 
gayet muvafık ve mantıkî olmuş olur. Her müzaye
denin psikolojisi bunu gösterir. Ondalı başka ekseri
ya bu gibi muamelelerde hükümet - böyle tasavvur 
edeyim - iş yapmak yolunda bazen mesuliyet üzerin-

I de bulunan adamlar istimlâk gibi böyle zor yollar-
I dan yürüyerek bir takım neticelere salik olmayı arzu 
I eyler. Fakat hakikat bugün bu fikri j serdetmemize 

müsait değildir. Yani bir vatandaşın hukukunu da 
düşünmek lâzımdır. Bir vaziyet arz edeyim. Ankara 
civarında bendeniz bir poligon iştira ediyorum. Ala-

I cağımız dar uzun bir arazinin 70 küsur sahibi var-
I dır. Bunların her birleriyle başlayan istimlâk mua-
I melesinde; zamanında bizzat oturduğum Kalaba kö-
I yünden her gün önüme çıkarlar ve gelip dairei aide-
I sini her gün tazyik ederler. Efendim j muamele yap-
I tık, yaptık ama şu kadar muamelesi daha var. 

Onun davası gelmedi, Bununki gitnıedi diye mü-
I temadiyen sürüncemede kaldı. Eğer i|mkân olsa, şu 
I esas mukarrer olsa bu adamları çağırıp gelin ağalar, 
I sizin üç dönümünüze beş lira, senin ı on dönümüne 
I on lira razımısımz desek, bizim aklı selim sahibi 
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adamlarımızca bu tarikde iş görmek daha kolaydır 
ve emin olunuz, hükümet de işini daha suhuletle gö
rür. Köylü de dua eder. Her maksadı temin ettiği
ni iddia ettiğimiz (istimlâkin tatbikatında bir çok usul
ler vardır. Bankaya para konacak, mahkemeye gidi
lecek, fiyat üzerindeki ihtilaflar hem halkı hem de 
hükümeti bizar etmektedir. Bunun için hükümet iş
lerine sahip olamamaktadır ve bunun neticesinde 
halk da işini yapamayıp hükümete şikâyetten kuru
lamamaktadır. Zaten arz ettiğim bu şekilde yani ala
caklar ile verecekler arasında uyuşmak imkânı ol
mazsa tabiatiyle istimlâk usulü için her zaman ka
bildir. Ve bu tarikde hükümet hareket etmekte ser
besttir. Binaenaleyh aslolan serbest alış veriş nokta
sındaki talep ettiğimiz şekli isaf etmeyip de cebrî 
yoldan gideceksin demek ve bunun için de müzaye
delerde herkes fazla para verir diye hakikate istinat 
etmeyen bir kaziyeyi noktai esas olarak mütalaa et
mek doğru değildir. Encümenin getirdiği mazbata 
hakikati hale muvafıktır. Kabulünü istirham ederim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Encümeni Âlinin 
nazarı tasvibine arz olunan mesele; esas meseledir. 
Eskişehir'de kolordu karargâhı ittihaz edilmek için 
esasen emvali metrukeden olan binanın müzayede 
tarikiyle alınıp alınmaması veyahut müzayedeye işti
rak edilip edilmemesi halinden ibarettir. Bu meselei 
münferideyi bir tarafa bırakıp, umum istimlâk mi 
yapılsın, yoksa efrat arasında olduğu gibi, emvali 
milliyeden müzayede, rızayı tarafeyn ile veyahut mü
zayedeye iştirak suretiyle mi olsun? Hükümet em
vali gayrı menkuleyi teferruğ etmeyi bir prensip ha
line sokuyorsa meselenin içinden çıkılamıyacağına 
kanaat ediyorum. Şimdi bu meselede, yapılan mua
mele doğru mudur, değil midir? O noktadan yapılı
yorsa çok kısa bitmiş olur. Bir prensip meselesini 
mücerret bir meselei umumiye halinde, ilim meselesi 
halinde halletmek istersek Meclisi Âlinin çok kıy
metli zamanlarını izaa ederiz korkusundayım. Ben
deniz arkadaşlarımı dinledim. Vehbi Beyin mütalaa
sını nazarı itibara alırsak: Vehbi Bey, menafii umu
miye namına istimlâk mevzubahis olan her hangi 
emvali gayrı menkulenin hükümet tarafından ele ge
çirilebilmesi için istimlâk tarikinden başka yol yok
tur diyorlar. Yani hükümet emvali gayrı menkuleyi 
ancak istimlâk tarikiyle teferruğ edebilir. Başka ta
rik yoktur. Diğer taraftan arayacak olursanız efrat 
hükümete, devlete emvali gayrı menkuleyi rızasiyle 
satamaz manası çıkar. Prensipleri bu kadar mutlak 
olarak serdetmek, zannederim ki bir çok mehaziri 
hukukiyeyi tevlit edecektir. Zarurîdir, tarafeynin hu

kukunu siyaneten orta yere bir istimlâk kanunu kon
muştur. İstimlâk Kanunu vardır ve bu tarafeyn için 
teminattır. Yalnız bir müşahede olarak diyebiliriz ki: 
Tetkik ediniz. Hükümetin menafii umumiye için al
dığı emvali gayrı menkulenin bedeli, rızayı tarafeyn 
ile alınan bedellerden fahiştir. İstanbul'daki bütün 
istimlâk muamelâtı Şehremanetinin kuyudatına mü
racaat suretiyle tevsik edebilirim ki, rızayı tarafeyn 
ile tedarik, istimlâk tarikiyle tedarike müreccehdir. 
Bendeniz bir şahsiyeti hukukiye olmak itibariyle, 
devletin emvali gayrı menkuleyi istimlâkten başka 
bir tarik ile, tariki âdi ile, her ferdin haiz olduğu 
hukuku tasarrufiye prensibine bir mani konulması
na taraftar değilim. Kapıyı açık bırakacak olursak, 
istimlâk muamelâtına hükümet hiç müracaat etmiye-
cek. Binaenaleyh bendeniz meselenin prensip halin
de müzakeresine lüzum olmadığına ve meselenin bir 
meselei münferide olduğuna kani olduğum için mü
zakerenin bu zeminde cereyan etmesini istirham ede
rim. (Doğru sesleri) 

ŞÜKRÜ KAYA (Menteşe) — Efendim, Hasan 
Beyin sözleri doğru olurdu: Eğer bu mesele kürsüde 
mevzubahis edilmemiş olsaydı. Şimdi meseleyi mün
ferit olarak halleder ve lehde aleyhde bir karar ve
rirsek ilerideki meselelerle hiç bir zaman kabili kı
yas olamayacak, daima iki daire arasında ihtilâf te
madi edip gidecek. Mademki prensip mevzubahis ol
muştur. Prensibi halletmek lâzımdır, istimlâk kaide
leri, hukuku tasarrufiyenin halelden masun addedil
diği halde en ziyade tecavüze maruz kaldığı zaman
lardan kalma bir eserdir. Halkın malım müsadereden 
kurtarmak için hükümeti bazı suretlerle takyit etmiş 
kavaittir. 

Orada esas; menfaati hükümetten ziyade halkın 
hukukunu siyanettir ki, hükümet ve devairi belediye 
halkın malını, emvali gayrı menkulesini alırsa tam 
fiyat verirse zaten istimlâke lüzum yoktur ve bugün 
dahi böyle olagelmektedir. Bir belediye bir emvali 
gayrı menkuleyi satın alırken evvelemirde mal sahi
bini çağırır, bana filan arsayı satacaksın. Çünkü ora
dan yol geçireceğim der. Eğer o adam kabul ederse 
derhal alınır. Müzayedede olan bir malı, eğer değe
rinde ise hükümet alabilir. Eğer fii hakikisini geçmiş 
ise o vakit müzayedeye ehemmiyet vermiyerek o ye
ri istimlâk edebilir ve zannederim Encümenin kararı 
ve mazbatası bu noktadadır. Bendeniz Encümenin 
kararının aynen kabulü taraftarıyım, ve bu suretle 
prensip de halledilmiş olur. Kabulünü rica ederim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bir küçük noktayı daha arz edeceğim: 
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Hasan Beyin buyurdukları gibi mesele Meclisi Ali
nize arz edilirken böyle bir prensip meselesi halinde 
gelmedi. Muayyen bir meselede hadis olan ihtilafın 
hakem suretiyle Meclisi Âlimiz tarafından halli mak-
sadiyle geldi. Fakat o esnada Meclisi Âli de bir re
fiki muhteremimiz, bu prensibi mevzubahis ettiler ve 
Meclisi Âli alâkadar olarak teklif Encümene gitti. 
Encümen meclisin tevdi ettiği vazifeyi ifa sadedin-
dedir ki; huzuru âlinize getirdi. Bendeniz de Müda-
faai Milliye Vekili olarak mevzubahis olan ihtilafın, 
kolordu karargâhının iştirasına ait olan kısmı ile ik
tifa ederim. Ancak, Şükrü Kaya Bey biraderimizin 
buyurdukları gibi mesele bir kere Meclisi Âliye pren
sip olarak mal olmuştur. Ve Meclisi Âli de halletmek 
üzere keyfiyeti takrirle Encümene havale etmiştir. 
Şükrü Kaya Beyin buyurdukları gibi - tekrar arz 
ediyorum - bundan sonraki mesailde de mabehüttat-
bik olmak üzere prensibin bu şekilde halli muvafık 
olur ve bu prensip de; mutlaka hükümet, evvela pa
zarlık suretiyle almaya mecburdur, tatmin edemezse 
ancak o vakit istimlâk yapacaktır diye bir kayıt yok
tur. İstimlâk Kanunu menafii umumiye icabı baki
dir ve diğer ahkâmı umumiye bakidir. Fakat buna 
müracaat etmeksizin mevzubahis meselede pazarlıkla 
veya müzayedeye iştirak suretiyle halletmek asan 
ve ehven görülürse onda muhayyerdir tarzında bir 
fıkradır. Kabulünü rica ederim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Encümenden bir sual 
soracağım: Kabul edilecek olan esas hükümet için, 
belediyeler ve saire için de esas olacak mı? (hepsi 
için sesleri) 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Zaten istim
lâki belediyeler yapar. ı 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli^ — Tabiî hep
sine aittir. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın... 
Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Encümen mazbatasında başka bir tahrirî bir tek
lif yoktur. Onun için Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatasını reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Milletin lehine bir 
şey kabul olunduğu için teşekkür edilir. 

REİS — Efendim, Şark İstiklâl Mahkemesi aza-
lığı için yapılan intihabın neticesini arz ediyorum: 
137 zat reye iştirak etmiştir. 123 rey Kocaeli Mebu
su İbrahim Beye verilmiş, 14 zat da müstenkif kal
mıştır. 

Ekseriyet olmadığından ikinci defa reye konmak 
lâzımdır. 

Çarşamba günü saat 14 de içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 16.10 
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