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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Afyon Karahisar mebusu Cemal Akçmm vefat et» 
tiğine dair! Başvekâlet tezkeresi okundu ve merhu
mun hatırasını tazizen bir dakika ayakta sükût edildi. 

Bina ve arazi vergilerinden istisna edilmiş olan 
mukataah gayrimenkullere kıymet takdirine, 

İşvece sipariş edilmiş olan şimendifer muharrik ve 
müteharrik; levazımının Türkiyeye idhalleri müddeti
nin temdidine, 

Türkiye t- Almanya arasmda imzalanmış olan tica
rî mübadelelere mütedair hususî anlaşmaya bağlı 
(B. I) listesinde isim tashihi yapılmasına, 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanmış olan tica
ret, kontenjan ve tediye anlaşmalarile merbutları hü
kümlerinin temdidine dair kanun lâyihaları kabul 

Lâyihalar 
1 — Deflet demiryolları ve limanları ve Devlet de

nizyolları işletme umum müdürlüklerile Devlet hava
yolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait 
ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun 
lâyihası (1İ534) (Nafia ve Bütçe encümenlerine) 

2 Oıita tahsil mekteblerinde yardımcı muallim' 
çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı kanun
lara ek kanun lâyihası (1/535) (Bütçe ve Maarif en
cümenlerine) 

Tezkereler 
3 — Dîvanı muhasebat raporları üzerine-Meclisi 

âlice ittihaz olunan 814 sayılı kararın 7 nci fıkrası hük
mümün halen meri olub olmadığının tefsiri hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi (3/327) (Maliye, Bütçe ve Diva
nı muhasebat encümenlerine) 

Takrirler 
4 — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcının, 

inhisarlar beyiyelerinin üçte birinin harb malûlle
rine ve şehid yetimlerine tahsis ve tevziine dair 1485 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasının tefsiri 
hakkmda tkkriri (4/30) (Maliye, Bütçe ve Millî mü
dafaa encümenlerine) 

REİS — Celse açılmıştır. 
HARİCÎYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İz

mir) — Arkadaşlar, evrakı varidede 9 ve 10 

edildi. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessese

si teşkilâtına, 
Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hak

kındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihalarının 
birinci müzakereleri icra edildi. 

Millî korunm;a kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihası dahi müzakere ve kabul 
edilerek cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Çanakkale Hatay 

Ziya Gevher Etili Hamdi Selçuk 

Mazbatalar 
5 — Büyük Millet (Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Di

vanı muhasebat 1939 malî yılı hesabı katileri hak
kında Meclis hesablarmın Tedkikı encümeni mazba
tası- (5/35) (Ruznameye) 

6 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı birinci ve ikin
ci teşrin ayları hesabı hakkında .Meclis hesablarmın 
Tedkikı encümeni mazbatası (5/37) (Ruznameye) 

7 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyi. 
hası ve Bütçe ve Muvakkat encümen mazbataları 
(1/258) (Ruznameye) 

8 — 8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz taksitleri
nin Fransa sefaretince istimaline müsaade olunabile
ceğine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad en
cümenleri mazbataları (4/530) (Ruznameye) 

9 — 23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya merbut 
protokolün 2 nci maddesi hükümlerine tevfikan Fran-
saya tesviye edilen 7 milyon Fransız frangının tenzi
lâta tâbi tutulmaması hakkmda kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/469) 
(Ruznameye) 

• • 

numaralarmdaki kanun lâyihalarının ruzname
ye almarak bu gün müstacelen müzakerelerini 
rica ediyorum. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Şemsettin Günaltay 
KÂTİBLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 
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Çünkü senenin hitamından evvel kanuni-

yet kesbetmeleri lâzımgelir. 
REİS — Evrakı varidenin 9 ve 10 numara-

larmdaki lâyihaların ruznameye alınarak bu 
gün müzakeresi teklif olunmaktadır. 

1 — Adliye harç tarifesi kanununun 100 hcü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/273) [1] 

REİS — Mazbatayı okutuyorum: 
(Bütçe encümeninin mazbatası okundu). 
REİS — Mütalea var mı? Mazbatayı kabul 

buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 — Haziran - ağustos 1940 aylarına aid ra

porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/304) 

REİS — Tevzi tarihine nazaran Nizamname
deki müddet geçmediği için müzakeresini tehir 
ediyoruz. 

3 — îçel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/278) [2] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mütalea var mı? 
01. KÂZIM JKARABEKÎR (İstanbul) — Ar

kadaşlar; ara sıra huzurunuza gelmekte olan 
ve daha da gelmek üzere bulunan teşriî masu
niyetin kaldırılması hakkındaki mazbatalardan 
3 tanesi bu gün ruznamemize dahildir. Bu hu
susta gerek davacılardan, gerekse avukatla
rından bir çok arkadaşlar gibi bendeniz de 
bazı şikâyetler aldım ve almaktayım. Bunun 
için: bu gün söz almak zaruretinde kaldım. 
Meclisi Âlice devre sonuna talik kararlarının 
infazında Teşkilâtı esasiye kanunumuzun ve 
Dahilî nizamnamemizin sarih hükümlerinin tat
bik edilmemekte olduğunu Heyeti celilenizin 
nazarı dikkatine arzediyorum. Teşkilâtı esasi-
yenin 17 nci maddesi şunu tesbit etmiştir : 
« Gerek intihabından evvel ve gerek sonra aley
hine cürüm isnad olunan bir mebusun maznunen 
isticvabı veya tevkifi veyahud muhakemesinin 
icrası heyeti umumiyenin kararma menuttur. Ci
nai cürmü meşhud bundan müstesnadır. Ancak 
bu takdirde makamı aidi meclisi derhal haber
dar etmekle mükelleftir. Bir mebusun intiha
bından evvel veya sonra aleyhine sadır olmuş 

[1] 53 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 54 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Ruznameye alınmalarını yüksek reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakerelerini kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

cezaî bir hükmün infazı mebusluk müddetinin 
hitamına kadar talik olunur. » 

Burada iki kayid var. Birincisi bir mebusun 
muhakemesinin icrası cürmü meşhud müstesna 
olmak üzere Heyeti umumiyenin kararile olacak
tır. 

İkincisi de cezaî hükmün infazı mebusluk 
müddetinin hitamına talik olunması keyfiyeti
dir. 

Heyeti umumiyenin bu kararı nasıl verece
ğini Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesi tas
rih etmiştir. « Bir mebusa Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 12 ve 27 nci maddelerinde mevzubahs 
olan memnu fiillerden biri isnad olunur ve ih
zari encümen tedkikatı neticesinde buna kanaaat 
hâsıl ederse teşriî masuniyetin refi lüzumuna da
ir müdellel bir mazbata tanzim ve muhtelit en
cümene takdim eder. 

Eğer isnad olunan memnu fiil yukarıda zik
redilen maddelerde sayılan nevilerden değilse 
ihzarî encümen takibat ve muhakemenin devre 
sonuna taliki hakkında bir mazbata tanzim ve 
kezalik muhtelit encümene takdim eder. 

Muhtelit encümen, bu babta ikinci bir karar 
ittihaz eder. 

O mebus isterse ihzarî encümende, muhtelit 
encümende veya Heyeti umumiyede kendini mü
dafaa eder veyahud bir arkadaşına müdafaa et
tirir. 

Heyeti umumiye bu hususta kararını verir. » 
Bu talik kararları bu suretle Heyeti Celile-

nin huzuruna geliyor ve burada şimdiye kadar 
olduğu veçhile devre sonuna talik kararı alıyor. 
Devre sonu ne demektir? ve mebusluk ne za
man bitiyor? Sarahaten Teşkilâtı esasiye kanu
nunda ve Dahilî nizamnamede vardır. 12 nci ve 
27 nci maddeler esasen mebusluk sıfatını ref-
ettiği için mesele kalmıyor. Asıl mühim olan 
mesele bu iki maddenin haricinde olanlar, mese
lâ kalemile, dilile tecavüz ve hatta darb dava
ları da dahil olmak üzere sürüncemede bırakılı
yor ve bu gibiler için müteaddid devrelerden be
ri bu « devre sonu » tabiri gelmiş olmuyor. Aley
hinde bu kabîl dava açılmış bazı mebus arka
daşlar vardır ki, ihtimal bu davalardan beraet 
edeceklerdir. O töhmet üzerinde kalmış olarak
tan böyle devam ediyor veyahud ki bazı vatan
daşlar hakkını istihsal edecektir, o haklar da 
istihsal edilmiş olamıyor. Tabiî beraet ne ka
dar şerefli bir şeyse tecavüz edilmiş bir vatan
daşın hakkını ödemek te o kadar şerefli bir şey-

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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dir. Binaenaleyh vazıı kanun bu şerefli vazife
leri ifadan hiç bir arkadaşı menetmemiştir. Bu
nu çok güzel düşünmüştür ki şimdi sarih olarak 
arzedeceğim : 

Teşkilâtı esasiyenin 13 ncü maddesi. « Müd
deti biten mebusların tekrar intihab edilmeleri 
caizdir ». 

Demek ki, mebusların müddeti bitiyor, ondan 
sonra tekrar intihabları caiz oluyor. Sarihtir. 

Nizamnamei dahilinin birinci maddesinde 
devreyi apaçık tarif ediyor. « Devre tecdidine 
karar verilmediği halde dört seneden ibaret olan 
intihab müddetidir » işte devrede bu suretle ta-. 
mamile tasrih edilmiş bulunuyor. Nitekim Teş
kilâtı esasiyenin 16 ncı madedsinin tahlif bah
sinde diyor M; « Mebuslar Meclise iltihak et
tiklerinde şu şekilde tahlif olunurlar ». Bir va
zife tamamile bitmemişse niçin bir daha tahlif 
edilsin. Birinci vazife bitmiş, mebus yeni bir 
vazife için burada tahlif ediliyor. Mebusluğun 
bitmesi devre başında kürsüye geldiği tarihten 
itbaren değil, buradaki 13 ncü madde mucibince 
Meclisin sonuncu içtima senesinin bitmesinden 
itibaren başlar. 

Bazı Devletlerde bu gibi davalar; devre de
ğil, hattâ içtima sonuna bırakılmıştır. Bu gibi 
talik davalarının şüphe yok ki, bizim gibi hak 
ve hüriyet aşıkı bir millet dahi bunu münasib 
bir zamanda bu şekilde yapılmasını bizden ta-
leb edecektir. Fakat şimdiki halde elimizdeki 
kanunlar bu kadar sarih, olduğu halde, müte-
adid devrelerden beri gelen ve devre sonuna ta
lik olunan davaların rüyet edilmemesine hiç bir 
sebeb yoktur. Müddet meselesi sarihtir. Bunun 
için bendeniz bir takrir veriyorum. Eğer dört 
seneden ibaret olan intihab müddetinin hita
mında - eğer devre uzatılmamış ise - devre bit
miş adeddilir ve mebusluk da bitmiş olur. 
Binaenaleyh, cezası varsa cezasını görür, davası 
varsa davası rüyet olunur. Eğer bu kabul edil
meyerek temadi ederse şu halde ölen bir mebu
sun veyahud ölen davacı bir vatandaşın 
hakkı da görülmeden öldürülmüş olur. Onun 
için huzuru âlinize takririmi arzediyorüm. 

MAZHAR MÜPÎD KANSU (Çoruh) — Ar
kadaşlar, devre meselesinde muhterem arkadaşı
mızın noktai nazarını celbetmek isterim. Dört se
ne bitince tekrar mebus itihab olununcaya kadar 
açıkta durmaz. Bizde yeni mebus gelinceye kadar 
eski mebus mebusdur. Tekrar mebus olmuşsam 
yenilerle beraber geliyorum; ara yerde bir boş 
gün yoktur. Bunu tashih etmek isterim. 
Arayerde boş gün yoktur. 

Ol. KÂZİM KARABEKİR (İstanbul) — 
Arkadaşlar, şimdiye kadar ki zühul, zannedi
yorum M, bu formülün diğer sarih olan mad
delere tercihinden ileri gelmiştir. Arkadaşımın 
burada dediği gibi eski mebus yeni meclisin işe 
başlayacağı zamana kadar vardır demek, devre 
bitmemiş demek veyahud mebusların hakların

daki şikâyetleri dolayısile mahkemeye gitmeme
leri için değildir. Vazıı kanun gerek vatandaş
ların gerek mebusların haklarını düşünerek 
demincek arzettiğim maddeleri koymuştur. 
İntihab zamanında her hangi bir tehlike olursa 
Meclisin Heyeti umumiyesine âm ve şâmil ol
mak üzere*« sabık Meclis lâhik Meclisin içtima-
ina kadar devam eder», kaydini koymuştur. 
Yoksa devre müddeti biter diye bir sarahat var
ken nasıl olur da üçüncü devredenberi düzüne-
lerle davası kalmış arkadaşları itham altında 
bulundururuz, veyahudda vatandaşların hakla
rını aratmayız. Mesele mühimdir. Karar Heyeti 
Celilenindir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — General Kâzım 
Karabekirin izah buyurdukları mesele mevzuatı 
hazırada bir değişiklik yapılması için nazarı 
dikkate alınabilir.' Fakat gerek Teşkilâtı esa
siye ve gerek Dahilî nizamnamemiz hükmünün 
bu günkü sarahati karşısında, şimdiye kadar 
yapılan muameleden gayri, mütaleaları veçhile, 
bir muamele yapmağa imkân yoktur. Tasdik bu
yururlar ki bizim Meclisimiz müstemirdir. İster 
dört sene müddet bitmek üzere iken alelade in
tihab yapılmış olsun, isterse intihabın yenilen
mesi hakkında Meclis bir karar vererek yeni 
intihaba başlanmış olsun, intihab biterek yeni 
seçilen mebuslar buraya gelinceye kadar eski 
mebusların sıfatları bakidir. Hiç bir vakit Mec
lis, tatilden başka karar vermez. Tatil kararı 
verildikten sonra intihab yapılırken lüzuma gö
re Meclis içtimaa davet olunabilir; çünkü bizde 
istimrar esastır. O itibarla eski Osmanlı İmpa
ratorluğu kanunu esasisi gibi muayyen bir müd
det içtima edib Meclisin, icabına göre o müdde
ti uzatılır tarzında bizim Teşkilâtı esasiye kanu
numuzda hüküm yoktur. Müstemirren hükmü, 
esastır, Meclis altı ayı geçmemek üzere tatil ya
pabilir diye hüküm vardır. Binaenaleyh mebus
luk sıfatı uhdesinde kaldıkça, mebusluğu izaaya 
sebeb olmayan, bu günkü tabirle, ağır cezalı ve 
muhilli haysiyet suçlardan gayri hiç bir suçtan 
dolayı teşriî masuniyet refedilemez, tabiatile 
devre sonuna bırakılır. Eğer devre sonunda ge
ne o zat mebus intihab edilirse, müruru zaman 
cereyan etmediğine göre, takibat yapılmamak 
vaziyeti devam eder. Bu, bazı suçlar hakkında, 
generalin buyurdukları gibi, bir mebusu zan 
altında bulundurmak vaziyetini idame ettiriyor. 
Bu, ona karşı belki zararlı yol açar diye bu hü
kümlerde değişiklik yapmak meselesi de ayrıca 
düşünülebilir. Arzettiğim gibi; hükümlerimizin 
bu günkü vaziyetine göre başka türlü yapılacak 
muamele yoktur. 

Bu vesile ile Adliye vekâletinin nazarı dikka
tine arzedilecek bir hususu burada söylemeği 
faydalı bulurum. Bu günkü ceza muhakemele
ri usulü kanunumuz müddeiumumilere hukuku 
amme davası açmak için hazırlık tahkikatı yap
mak salâhiyetini çok geniş olarak vermiştir. Biz 
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görüyoruz ki, bu güne kadar gerek şikâyet su-
retile olsun, gerek her hangi bir şekilde olsun 
bir mebusun suç işlediğine ıttıla hâsıl olunca 
müddeiumumilik hiç bir muamele yapmadan, me
busun ismini görür görmez, derhal Adliye vekâ
letine tezkere yazıyor. Adliye vekâleti de Baş
vekâlete, Başvekâlet de Meclisi Âliye arzediyor. 
Halbuki müddeiumumilik her hangi bir sıfatla 
kalkıb hakkında suç isnad edilen mebus hak
kında doğrudan doğruya onu isticvab gibi bir 
muamele yapamazsa da delil toplama salâhiyeti
ni her veçhile haizdir. Yapılacak ufak bir ted-
kikle, bunun bir delili yok ve mebus olmasay
dı, hakkında hukuku amme davası açılmayacağı 
neticesine varılacak işlerde de sırf mebustur diye 
tutub isminin teşhirine, uzun uzadıya muamele
lere sevkedilecek şeyler yapılmasa daha muvafık 
olur (Doğru sesleri). Binaenaleyh bu cihet müd
deiumumiliklerin nazarı dikkatlerine konursa 
zannederim bazı suçlar hakkında mazbatalar 
tanzimine ve Muhtelit encümenlerde işin tedki-
kine mahal kalmaz. Yine tekrar ediyorum, bu
yurdukları hususat dahilî nizamnamenin, hatta 
Teşkilâtı esasiye kanununun değiştirilmesi gibi' 
bir vaziyette nazarı dikkate alınabilir. Fakat 
bu günkü halinde şimdiye kadar zühul vaki olu
yor, mesele iyi anlaşılamıyor, bu şekilde hem 
mebusun aleyhine, hem de suçtan mutazarrır 
olan kimseler, bir şey yapılamadığından müşte
ki oluyorlar, gibi vaziyetler meydana çıkıyor 
tarzındaki esbabı mucibe ile mevzuatta değişik
lik icra edilmeden bu günkü halin tebdiline 
imkân olmadığını arzederim. 

REİS — General Kâzım KarabeMr tarafın
dan verilen takriri okutacağım. 

REFİK İNCE (Manisa) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
REFİK İNCE (Manisa) — Bu mesele için 

defaatla kürsüye gelmiş ve kanaatlarını her ve
sile ile izhar etmiş bir arkadaşınızım. 
» Ben de vaziyeti Kâzım Karabekir arkadaşı

mızın anladığı gibi anlamaktayım. Hatta mev-
cud nizamnamenin tatbikatının dahi, bir formül 
şeklinde takarrür de etse, bir eksikliğe müste
niden devam edilmekte olduğuna kaniim. Sene
lerden beri arkadaşlardan bazılarının üzerinde 
maznuniyet etiketinin durmasından azab duy
maktayım. Zannediyorum ki çoğunun hakikî 
hissiyatına da bu şekilde tercüman olmaktayım. 

Yalnız Salâh Yargı arkadaşımızın mütalea-
larının tamamen nizamî olduğuna kani değilim. 
Nizamnamemiz bize lâzımı kadar her mesele 
üzerinde ayrıca karar ittihaz edebilmek salâhi
yetini bahşetmektedir. Onun içindir ki bu me
sele üzerinde meşgul olmamız için imkân mev-
cuddur. Şurasını itiraf edeyim ki defaatla bu 
mevzu üzerinde söz söylemiş olmakla beraber, 
benim şahsımın değil, bu, bazı kıymetli hukukçu 

arkadaşlarımın dikkatlerinden doğma bir eser
dir ve onları ifade ederken bu buluşu takdirle 
karşüayorum. 

Bakınız ne diyor nizamnamei dahilî, yapılan 
şekilde, Adliye vekâletinden * evrak geldi mi 
Muhtelit encümene havale edilir. Muhtelit encü
men de bir komisyona havale eder. O komisyon 
dosyayı tedkik eder, Teşkilâtı esasiyenin falan 
maddelerinde muharrer falan falan meseleler
den biri mi, değil mi diye bakar, eğer onlardan 
değilse devre sonuna talik kararı verir. Ondan 
sonra heyet toplanır, o kararı tasdik eder. Ben
ce iş mahiyeti itibarile, ne buraya böyle adam 
ayırmağa, heyet ayırmağa, ne de ikinci şekilde 
böyle büyük bir heyete lüzum olmıyacak kadar 
basit bir iştir. Mesele makine gibi işleniyor, 
buraya geliyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Dahilî 
nizamname bütün bunları söylemekle beraber 
son fıkrasında şunu söylüyor: «heyeti umumiye 
bu hususta kararını verir.» Salâh Yargı arka
daşıma rica ediyorum; bu hususta «Heyeti Umu
miye kararını verir» ne demektir? 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Han
gi mazbata? 

REFİK İNCE (Devamla) — Gelen mazbata 
hususunda. Bu, encümen mazbatasını aynen 
kabul eder demek değildir. Meseleyi müzakere 
eder, kararını verir demektir. Binaenaleyh bu 
işin tatbikatı, alelitlak mahiyeti cürme nazaran 
devre sonuna taliktan ibarettir. Meselâ şu da
kikada, mazbatası okunan arkadaşın Jberaati 
için mahkemeye verilmesini istiyebilirim. Çün
kü müsbet veya menfi bir karar verilmesi He
yeti umumiyenin salâhiyeti dahilindedir. Ya
ni Teşkilâtı esasiye meselesi değildir, Dahilî 
nizamname meselesidir. Bunun üzerinde her 
zaman için, her hangi bir arkadaşın, maznu-
niyeti iddia edilen arkadaşm mahkemeye ve-
rilib verilmemesi için Heyeti Umumiyenin ka
rar vermeğe salâhiyeti olduğunu görmekteyim. 
Bu yeni noktai nazarı itiraf edeyim ki çok .. 
şayanı dikkat ve takdir bulmaktayım. Onun 
içindir ki bence, Kâzım Karabekirin noktai na
zarının, prensib itibarile, mahlûl görülmesi 
lâzımdır. Bakacağız, bilmem falan ve filânı 
dövdüğünden dolayı maznuniyetine karar ve
rilen Refik İncenin evrakı buraya gelmiş, bi
zim Teşkilâtı esasiye encümeni malûm klişe 
dahilinde devre sonuna talik etmiş, bir ar
kadaş buraya çıkıb, bu adamm muhakemesi
nin icrası lâzımdır, şu veya bu şekilde değil, 
mahkemeye teslim edilmelidir, diyebilir. Bu
nu, Nizamnamei dahilinin sarahatine mâni gör
medim. Bence mesele mahlûldür. Daha sarih 
olarak halledilse daha güzel olur. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Takririn 
muhtevasını bilmediğim için evvelâ okunsun, 
sonra mütaleamı arzederim. 
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4 — TAKRİRLER 

1 — İstanbul mebusu Gi. Kâzım Kara-
bekirin, Te§küâtı esasiye kanununun 17 nci 
maddesindeki (Mebusluk müddetinin hitamı) 
kaydile Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 
2 nci fıkrasındaki (Devre sonu) tabirinin tavzihi 
hakkında takriri. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebeblerden do

layı Teşkilâtı esasiye kanununun masuniyeti 
teşriiyeye taallûk eden 17 nci maddesindeki 
«Mebusluk müddetinin hitamı» kaydile Dahilî 
nizamnamenin 180 nci maddesinin ikinci fıkra
sındaki «Devre sonu» tabirinin; 

Teşkilâtı esasiye kanununun 13 ncü ve da
hilî nizamnamenin birinci maddeleri hüküm
lerine göre «bir devre içindeki sonuncu içtima
in hitamı» manasına alınmasını ve Umumî He
yetçe verilecek «Devre sonuna talik» kararları
nın ona göre tatbik olunmasını arz ve teklif 
eylerim. 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

ALt RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, 
bu takrir benim kanaatimce bir tefsir talebi 
veyahud isterlerse bir kanun tadili teklifinin 
mevzuunu teşkil edecek bir takrirdir. Bina
enaleyh bu takriri bu münasebetle Riyasetin 
reye koyması caiz değildir. Müsaade buyu
rursanız meselenin esasına aid maruzatta bu
lunacağım. Vaziyet malûm, mevzuatımızdaki 
hükümler: Teşkilâtı esasiye kanunumuz, Da
hilî nizamnamemiz teşriî masuniyet müessese
sinin bütün teferruatını, memleketimizde nasıl 
işliyeceğini tesbit etmiştir. Arkadaşların oku
dukları maddeleri sizi yormamak için tekrar 
etmiyeceğim. Yalnız mühim bir noktaya temas 
edeceğim. Dahilî nizamnamemize göre Muhte-

• lit encümen muayyen suçlar karşısında muay
yen vaziyet almağa mecburdur. Yani kanunu
muzun saydığı suçlar mevzubahs olduğu za
man teşriî masuniyetin refine, bu suçların ha
ricinde bir suç mevzubahs olduğu zaman da 
takibatın devre sonuna bırakılmasına karar 
vermeğe mecburdur. Bu babta bir mazbata 
hazırlar ve Heyeti umumiyeye takdim eder. Fa
kat Heyeti Umumiye bu mazbata ile asla mu-
kayyed değildir. Çünkü Teşkilâtı esasiye-
nin 17 nci maddesi bunu sarahaten ifade 
eder. 17 nci maddede: Bir mebusun teşriî ma
suniyetinin kaldırılması - umumî ahkâmı ifade 
ediyorum - yani isticvab, tevkif ve muhakeme
sinin icrası Heyeti Umumiyenin kararma me-
nuttur; diye tabir vardır. Bu ifadeden anlaşı
lıyor ki Heyeti Umumiye Muhtelit encümenin 
hazırladığı mazbata aleyhine karar vermek 

muhtariyetini ve salâhiyetini haizdir. 
İkinci delilim; Meclis Heyeti Umumiyesi 

hiç bir zaman encümen kararları ile mukay-
yed değildir. Encümenin noktai nazarlarına 
muhalif bir noktai nazar kabul eder, bunda 
her zaman serbesttir. Bu Dahilî nizamname me
selesidir, Teşkilâtı esasiye meselesi değildir. 
Bu Nizamnamenin hükmü başka bir yolda tat-
bika imkân vermemiştir. Dahilî nizamname : 
«Heyeti Umumiye bu hususta kararını verir» 
demekle Heyeti Umumiyenin de Muhtelit en
cümen kararını kabule mecbur olmadığını açık
ça ifade etmiştir. Muhtelit encümen mevzuat 
dairesinde bu tarzda mazbata hazırlamağa mec
burdur. Meclis her zaman mazbata hakkında 
istediği şekilde karar vermek salâhiyetini ha
izdir. Her mazbata reye konulduğu zaman 
mazbatada öyle yazılmış diye mebusun teş
riî masuniyeti refi karmı vermiyebilir. Mu-
kayyed değildir. Bendenizin kanaatim budur. 

Müessesenin sebebi ihdası hakkında uzun 
'boylu maruzatta bulunmak istemiyorum. Teş
riî masuniyet, mebusa verilmiş bir imtiyaz de
ğildir. Amme manfaati noktai nazarından ko
nulmuş bir esastır. Sebebleri malûmdur. Bu
nun tarihî sebebleri vardır. Bu sebebler bu 
gün halâ mevcuddur. Binaenaleyh mebdei ha
reket bu olunca, yani müessesenin esasına me
busu teşriî vazifesini yapmakta serbest bırak
mak hâkim olunca o halde masuniyetin hudu
dunu da bir gaye ile tahdid etmek lâzımgelir. 
Binaenaleyh bir mebus her hangi bir siyasî 
sebeble teşriî faaliyetinden uzaklaştırılmak 
isteniyorsa masuniyet kaldırılamaz, mevcud
dur. Sonra bir mebusun işlediği suç teşriî va
zifesini yapmamasından hâsıl olacak mahzur 
derecesinde büyük bir mahzuru dai değilse 
teşriî vazife tercih edilir, o suçun hesabmı 
vermek mebusluk devresinin hitamına talik 
olunabilir. Binaenaleyh her hâdiseyi ve mese
leyi ayrı ayrı tedkik ederek masuniyetin kal-
dınlıb kaldırılmaması icab edib etmediğine 
ayrıca karar verilir. 

Arkadaşım Salâh Yargı, tatbikatta haki
katen ıslahı lüzumlu olan bir noktadan bah
settiler. Bendeniz de fikirlerine iştirak edi
yorum. Müddeiumumiler takibat safhasına 
kadar her delili toplayabilirler ve takibatı 
mucib bir sebeb görmezlerse takibatı tatil eder
ler. Binaenaleyh mebuslar hakkında vaki şi
kâyetler, müracaatler üzerine müddeiumumi 
kararmı verebilmelidir. Bir mebus suçsuzsa 
mesele orada kalmalı, -buraya kadar gelmeme
lidir. Bir çok suçlar delilsiz ve belki ancak 
para cezasını icab ettirecek kadar hafif suç ol
duğu halde dosyaları buraya gelib büyük bir 
cürüm işlemişler gibi arkadaşlar umumî ta
birler içinde kaybolan suç isnadı altında bu-
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lunuyorlar. Binaenaleyh müddeiumumilerimiz 
tatbikatta daha dikkatli davranırlarsa bu me
selelerin bir çoğu buraya gelmeden oraca hal
ledilebilir. Buraya gelen meseleler hakkında da 
Heyeti Umumiye kararını serbestçe verebilir. 
Her meselede verdiği karar, Dahilî nizamna
me dolayısile öyle karar vermek mecburiyetin
de olduğu için değil, öyle münasib gördüğü 
için verilmiş kararlar mahiyetinde olur. 

EDİB ERGÎN (Mardin) — Bendenizin ma
ruzatım yalnız usûle münhasır olacaktır. Ruzna-
mede şimdi müzakere mevzuumuz, Teşkilâtı 

esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümenin 54 numaralı mazbatası dır. 
Buna işaret ettikten sonra Dahilî nizamnamemi
zin 34 ncü maddesinin son fıkrasnı okuyorum: 
«Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada mu-
sarrah bulunmadıkça, tarafından imzalanmış bir 
mazbata aleyhinde encümen azalarından biri 
söz söyliyemez ve mazbata muharririnden 
istizahatta bulunamaz» 54 ncü mazbatada muh
terem Kâzım Karabekirin imzası vardır. Bu 
itibarla bu takririn reye arzedilmesine dahilî 
nizamnamemiz müsaid değildir. 

REİS — Mesele tenevvür etti. 
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Mü

saade eder misiniz? 
REİS — Buyurunuz. 
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ar

kadaşlar, bu iş temadi edib gitmektedir. Muh
telit encümende de bir kaç kere mevzubahs 
edilmişti. Fakat bir türlü işin içinden çıkıla
madı. Onun için bendeniz, bunu doğrudan doğ
ruya Heyeti Umumiyeye arza mecbur kaldım. 
Nazarı dikkatinizi doğrudan doğruya devre 
tabirine celbediyorum. Bşka söz söylemiye-
oeğim: «Devre tecdidine karar verilmediği hal
de 4 seneden ibaret olan intihab müddetidir» 
Maddesi sarihtir. Dahilî nizamname yapılırken 
tabiî bir taraftan da Teşkilâtı esasiye öne ko
nulmuş, üzerinde işlenmiştir. Buna göre Heyeti 
Celile takriri encümenlere mi hayaleyi ister, bir 
kanun şeklinde Hükümetten mi rica eder? Me
sele çok mühimdir. Sızlanan vatandaşlar çok
tur. Zan altında-kalmış Mebus arkadaşlardan, 

üzerinHe 18 tane ağır suç olan da vardır. Ben
deniz bu kadarla vazifemi ifa ediyorum. 

ABİDİN BlNKAYA (Kastamonu) —Yük
sek Meclis encümen kararile mukayyed değil
dir. Ali Rıza Türel arkadaşımızın mütaleasma 
iştirak ediyorum. Refik İncenin burada söyle
miş olduğu «Bu hususta kararım verir» Yani 
bu hususta Meclis okunan mazbata üzerinde su-

^un vasfını eğer başka bir şekilde görürde, yani; 
mazbata üzerinde suçun vasfı, başka bir şekilde 
tarif edilmiş ve hakikatte ise, mahiyeti başka 
görülmüşse, o zaman encümenin kabul ettiği 
şekille Meclis mukayyed olmayarak karar verir 
demektir; nizamname; Teşkilât ıesasiye kanunu

nun 12 nci ve 27 nci maddelerinde beyan edilen 
suçlar haricinde olduğu surette devre sonuna ta
lik edilir diyor. Nizamnamenin 180 nci maddesi 
sarihtir, binaenaleyh burada, Mecliste encümen 
mazbatası okunduktan sonra bazı arkadaşlar su
çun vasfı ve mahiyetini 12 ve 27 nci maddelerde 
beyan edilen suçlardan birisine temas eder me
selâ, vazifeyi suiistimal değilde, emniyeti suiis
timal mahiyetindedir. Veyahud sahtekârlık ma
hiyetini gösterir, diyebilirler. Binaenaleyh, ni
zamnamenin mutlak sarahati karşısında bunun 
taliki icabetmiyebilir ve bu suretle Meclis bu
nunla yani encümenin mazbatasile mukayyed 
değildir, kararını verebilir manası çıkıyor. Bina
enaleyh Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin 
takririne gelince; bu takrir kendi telâkkilerine 
göre bir şey meselesidir, bir devre sonu me
busluk masuniyeti teşriiyesi devam ettiği müd
detçe ikinci defa intihab edilirse o ona ittisal 
peyda ediyor. Binaenaleyh devre sonuna taliki 
devam eder gider. Onun için bu mesele filha
kika haizi ehemmiyettir. Bu mebusluk sıfatı, 
masuniyeti teşriiye bir mebus için, kendisine suç 
isnad edilen bir mebus için sığanak teşkil ede
mez. Meclis azası vatandaşlarla ayni hukuku 
haizdirler; suç isnadı bakımından. Binaenaleyh 
bu esaslı bir mevzudur, nizamnamenin sarahati 
karşısında Teşkilâtı esasiyenin 12 nci ve 27 nci 
maddelerinde temas edilen suçlardan değilse 
devre sonuna talik mecburiyetindeyiz. Yalnız 
eğer daha hafif suçlar mahiyetinde bulunanlar
dan ve o maddelerdekilere temas etmiyen suç
lardan dolayı da teşriî masuniyetin refi salâhi
yetini Meclis haiz olmak isterse o zaman nizam
namenin tadili cihetine gidilmek icabeder. 

Çünkü Teşkilâtı esasiyedeki salâhiyet nizamna
me ile takyid edilmiştir. Binaenaleyh bendeniz 
takririn reye konulmaması ve kabul edilmemesi 
reyindeyim. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Burada 
kanunu esasinin iki maddesile... (Kanunu esasî 
yok sesleri. Teşkilâtı esasiyenin iki maddesile 
onu takyid eden adeta izah ve tefsir eden nizam-
namei dahilinin bazı maddeleri vardır. Teşkilâ
tı esasiye kanununun 27 ve 12 nci maddelerinde 
zikrolunan ceraim için teşriî masuniyetin refi 
sarih bir surette mevzudur. Fakat diğerleri için 
nasıl ve ne muamele yapılacağını nizamnamei da
hilî tayin etmiştir. Nizamnamei dahilî bunu ted-
kik ederken bakacak 12 ve 27 nci maddelere te
vafuk ediyor mu, etmiyor mu? Tevafuk ediyor
sa masuniyeti teşriiyesini refedecek. Şimdiye, 
kadar diğer meseleler için masuniyetinin Tefi
ne karar vermesi keyfiyeti nazarı dikkate alın
mamış devre nihayetine taliki nazarı dikkate 
alınmıştır. Buna göre de encümen 12 ve 27 nci 
maddeye tetabuk etmiyorsa devre sonuna hali
kına karar verecektir. Onun bu kararı katî de
ğildir. Çünkü ne encümen ne de onun komis
yonu hâkim değildir. Hâkim olan Meclistir, 
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mutlaka Meclise gelecektir. Bu hususta ancak 
Meclis karar verebilir. Buradaki karar verebi
lir tabiri ancak nizamnamei dahilî haricinde 
bir karar veremez, onun hudud, onun ahkâmı 
dairesinde, Teşkilâtı esasiyenin hududu ve ahkâ
mı dairesinde karar verebilir demektir. Olabi
lir ki encümen zühul etmiştir. 12 ve 27 nci mad
deye tevafuk etmesi mümkün olan bir fiili da
ha küçük bir fiil addeder ve bir karar verir. 
Sonra Mecliste müzakere edilecek bü jnesele ce
reyanı müzakere ile tavazzuh etti mi masuniyeti 
teşriiyesinin refine karar verilebilir. Devrei 
içtimaiye sonunda, bu son hiç bir vakit bir fa
sıla tevlid etmez. Son güne kadar yani 
mebusların geldiği güne kadar mebus mebustur. 
Arada fasıla yoktur o gün eğer kendisi de me
bus olmuş ise devrenin hitam bulub bulmaması 
mevzubahs değildir. Devre hitam bulsa bile teş
kilâtı esasiye kanununun 12 nci maddesinde 
mevzubahs olan suçlardan başka fiil mebus
luktan evvel veya sonra yapılmış olsun, 
tehir olunur. Çünkü yeni mebus olunca 
o suç evvelce yapılmış suç sayılır. Bu takdirde 
takririn nazarı dikkate alınmasına mahal gör
müyorum. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, 
evvel emirde şurasını tebarüz ettirmek lâzım 
gelir ki bu mevzuun esası Teşkilâtı esasiye ka
nununun 17 nci maddesidir. İ7 nci madde me
busun masuniyeti teşriiyesinin refini hiç bir pren
sibe bağlamamıştır. Yalnız bunun ölçüsünü 
Meclis takdir eder. Yani cürüm ağır olsun, ha
fif olsun, Meclis kendisine sunulan mazbata 
üzerinde tam bir hakimiyetle ve mutlak olarak 
bir karar ittihaz eder . Çünkü masuniyeti teş-
riiyenin sırrı hikmeti nedir? Bizim memleketi
miz için böyle bir mahzur varid değildir. Çünkü 
tek fırka esası ile birbirine tam emniyetle mü
cehhezdir. Fakat bu bilhassa başka memleketler 
için esaslı bir mevzudur. Doğrudan doğruya 
gaye, mebusu siyasî tesirattan, mütegallib bir 
vaziyetten ve kuvvetten masun tutmaktır. Teş
kilâtı esasiyenin mahiyeti, istikbali de nazarı 
itibara aldığı içindir ki kaideyi mutlak bir esas 
üzerine koymuştur. Şu halde asıl dikkat edile
cek nokta mebusun ağır; hafif her hangi bir 
cürmü olursa olsun ika ile itham edildiği cü
rümle Heyeti Umumiyenin mukayyed olmaması 
keyfiyeti aslıdır. Çünkü bunu başka türlü mü-
talea etsek, o zaman bu mebus hakkında ağır 
bir madde isnad olunur ve doğrudan doğruya 
Meclisin iradesi üzerine müessir bir faaliyet ha
sıl olur, tazyik peyda olur. Halbuki Meclis 
masuniyeti teşriiye bakımından ağır bir suçla 
itham altında huzurunuza sevk edilen dosya 
üzerinde, tam bir hakimiyet ve istiklâl ile ve hiç, 
bir kayıdla mukayyed olmaksızın o dosyaya 
müstenid mazbatayı reddeder. Teşkilâtı esasi-
yemizin 17 nci maddesinin ruhu bunu âmirdir. 

Nizamname! dahiliye gelince; nizamnamei 
dahilî, bu ana esası - bira ;̂ başka türlü anlamış 
demiyeceğim - fakat başka türlü prensib üzerine 
kurulmuştur. Eskiden bunun müzakeresi esna
sında da bu mesele nazarı dikkati celbetmedi 
değil. Fakat işin tatbikatı itibarile ve bilhassa 
nizamnamei dahilinin 180 nci maddesinin son 
fıkrasında, Heyeti Umumiye bu hususta kara
rını verir diyerek yukarısmdaki müteaddid fık
ralarda vaki olan tasrihat ve tavzihat nihayet 
yine hâkim vaziyetinde bulunan Meclisin tam 
salâhiyetle bu hususta ittihazı karar etmesi 
hakkındaki fıkra ile teşkilâtı esasiyenin 17 nci 
maddesile masun olduğu neticesine varılmış ve 
bu noktai nazar o zaman bu şekilde kabul 
edilmiştir. 

Çünkü, tekrar arzediyorum, masuniyeti teş
riiye kaydi, mebusun lehine değil, Meclisin hu
kuku itibariledir. Bir mebus, nizamnamei da
hili de sarih olduğu gibi, hukuku esasiye pren
siplerinde de ayan olduğu gibi kendisi teşriî 
masuniyetinden vazgeçse dahi muteber değildir. 
Bu hak Meclisindir. Meclisin bir cüzünün ma
sun kalması Meclisin takdirine göre; adlî ku-
yud ile asla mukayyed olmaksızın ve mebusun 
kendi takdirile asla mukayyed olmaksızın bu 

husus tebarüz edecektir, . tezahür edecektir. Bi
naenaleyh, nizamnamei dahilinin 180 nci mad
desinin son fıkrasında, Heyeti umumiye bu hu
sustaki kararını verir, dendiği zaman - Refik 
Şevket ve Âli Rıza arkadaşlarımın mütaleasma 
tamamen iştirak ederim - Meclis her hangi bir 
karar ile mukayyed değildir. Cürüm hafif ol
sun, ağır olsun Meclis dilediği masuniyetin re
fine ve dilediği masuniyetin refedilmemesine ka
rar verebilir. (Gürültüler, olmadı sesleri). 

Müsaade buyurun izah edeyim. Bu işin iyi
ce anlaşılması üssülesastır. Meclis asla bağlı 
değildir. İlmî ve hukukî bakımdan mütalea et
tiğimiz zaman bu cihet Meclise aiddir. 

17 nci madedyi okuyorum. (Hiç bir mebus 
Meclis dahilindeki rey ve mütaleasından ve be
yanatından ve Meclisteki rey ve mütaleasınm ve 
beyanatının Meclis haricinde irad ve izhramdan 
dolayı mesul değildir. Gerek intihabından ev
vel ve gerek sonra aleyhine cürüm isnad olu
nan bir mebusun maznunen isticvabı veya tev
kifi veyahud muhakemesinin icrası Heyeti umu
miyenin kararma menuttur. Cinaî cürmü meşhud 
bundan müstesnadır. Ancak bu takdirde ma
kamı aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mü
kelleftir. Bir mebusun intihabından evvel ve
ya sonra aleyhine sadir olmuş cezaî bir hükmün 
infazı mebusluk müddetinin hitamına kadar ta
lik olunur. Mebusluk müddeti esnasında müru-̂  
ru zaman cereyan etmez). 

Yalnız cinaî cürmü meşhud bundan müstesna
dır. Yoksa en ağır bir cinayetle de müttehem 
olsa meşrut olmadığı takdirde, Meclisin hakkı 
olduğu için, kendisine tevcih edilen suç, eğer 
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ağır cezayi mucib olursa Meclis otomatikman 
onu verecektir. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — 27 nci 
maddeyi de oku. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — işine 
geleni okuyor. 

FERİDUN FÎKRt (Bingöl) — 27 nci mad
deyi de okuyayım, bu maddedeki kayid « iki 
hâdiseye maksurdur; « bir mebusun vatana 
ihaneti ve mebusluk zamanındaki irtikâb mah
kûmiyetlerinden birile müttehem olduğuna Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Heyeti umumiyesi 
azanın sülüsanı ekseriyeti ârasile karar verilir» 
veyahud 12 nci maddede münderiç cürümden 
birile müttehem olur. Nasıl mütehem olur? Ma
suniyeti teşriiyesi refedilmek suretile... Meclisin 
hakkı nıukayyed değildir. Meclis refeder, me
bus gider, muhakeme olur, neticede mahkûm 
olursa sıfatı teşriiyesi sakıt olur. Yani teşkilâtı 
esasiye kanununun 17 nci maddesile, Meclis 
eğer ağır bir suç dosyası dahi bulmuş olsa, ni-
zamnamei dahilinin 180 nci maddesinin hükmü
ne nazaran vermek mecburiyetinde değildir. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Rica 
ederim Beyefendi, orada 12 nci maddedeki 
sirkat, kalpazanlık, sahtekârlık, dolandırıcılık 
gibi cürümleri tadat ederken bu tadat netice
sinde... 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Müsaade 
buyurun, üstadın dediklerini anlıyorum. Fa
kat kendilerine rica ediyorum, beni ilzama ça
lışmasınlar. Şahsı ilzam etmek kolaydır. Bu 
bir prensib meselesidir. Teşkilâtı esasiye ka
nununun 12 nci maddesi yine bu Meclisin 
Umumî Heyetinin haiz olduğu hakkı takyid 
etmez. 

On ikinci madde — Ecnebi hizmeti Tesmi
yesinde bulunanlar, mücazatı terhibiye veya 
sirkat, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti 
suiistimal, hileli iflâs cürümlerinden birile 
mahkûm olanlar, mahcurlar, tabiiyeti ecne
biye iddiasında bulunanlar, hukuku medeniye-
den ıskat edilmiş olanlar, türkçe okuyub yaz
mak bilmeyenler mebus intihab olunamazlar. 

Bunun noktai halli de yine bu Meclistir. 
Yani bu hususta ne Şûrayi devlet, ne de Tem
yiz karar verebilir. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Malûm. 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — 12 nci 

maddedeki vaziyeti takdir ederek karar ver
mek hakkı yine Meclisi Âlinindir. Demek ki 
Meclis değil küçük, hatta 12 ve 27 nci mad
delerin kadrosuna giren efal hakkındaki maz
bataları da mutlaka kabule mecbur değildir. 
Binaenaleyh Meclis Nizamnamei dahilî hüküm
leri dairesinde encümen tarafından hafif mad
delere müteallik olarak dahi tanzim edilen hu
susu asla, mutlaka kabul etmek mecburiyetin
de değildir. Bunlar reye konur, Meclis kabul 

veya reddeder. Binaenaleyh esas şekilde teba
rüz etmesi lâzımgelen nokta budur. Nizamna
memizin 180 nci maddesinde Muhtelit encüme
ne bir vazife veriyor. Bir tefrik yapmıştır. 
Şimdi eskiden yapılmış olan bu tefrikm böyle 
sonuna kadar devam edib gitmesi doğru mu
dur? 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Ha, 
mesele orada. 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Bu, esaslı, 
çok esaslı bir noktadır. Onun için şimdi mev-
zubahs olan mesele münasebetile bunu tedkik 
etmek imkânsızdır. Binaenaleyh zaten Saym 
Karabekirin takriri bu mevzuun prensibine 
taallûk ediyorsa da bu mazbataya aid değildir. 

Binaenaleyh bendeniz öyle zannediyorum ki 
bu esaslı meselenin her hangi bir surette tedkik 
ve tetebbu edilmesini ve bir neticeye bağlanma
sını ve böyle devreden devreye vaziyetine bir 
çare bulunmasını teemmül buyuruyorlarsa bu 
takrirlerini geri alırlar ve eşkâli nizamiye dahi
linde bunun ya tefsir veya tavzihi yolile, her 
hangi bir yolla halletmek istikametine giderler
se, bu mevzuun daha ziyade aydınlatılmasına 
hizmet ederler. Takriri geri almazlarsa ve şa
yet takrir Heyeti umumiyece her hangi bir red
de uğrarsa, ileride bu mevzuun aydınlatılmamı
şını mucib ve engel olabileceğini ve takrirlerini 
geri almalarını kendilerine hürmetlerime terdi-
fen arzederim (Gülmeler). 

Binaenaleyh mevzu budur. 
Yalnız arkadaşımız Salâh Yargının ve Âli 

Rizanm üzerinde ehemmiyetle durduğu mevzu 
üzerinde ben de ehemmiyetle duracağım. Bu 
gün bir noktanın, mevzu açılmış olması itibari-
le, tebarüz ettirilmesini faideli görmekteyim. 

Hakikaten bu gün mebusluk hakkındaki va
ziyet öyle bir şekildedir ki, bir mebus hakkında 
en küçük her hangi bir suiniyet sahibi, her hangi 
bir iftira ve cezaî takibattan çekinmeyen bir ada
mı vasıta ederek yapabileceği bir şey varsa doğ
rudan doğruya o mebusun en ağır bir ittiham 
ile hakkında bir dosyanın açılmasını ve isticvabı 
için masuniyeti teşriiye mekanizmasını hareke
te getirib kendisini müşkül mevkide bırakabil
mektedir, buna engel yoktur. Halbuki, arka
daşlarımızın etraflıca ve vâkıfane bir şekilde 
teşrih ettikleri üzere, bu gün mevzuatı kanuni-
yemizin biraz daha esaslı şekilde tahlil ederek 
halletmeğe ve bu işte fazla bir etelaj, bir yayıl
ma teşhir yapmıyarak müzakere etmeğe imkân 
vardır. Bu bakımdan şu müzakerenin bu nok
taya faidesi olursa bu da ayrı bir esas teşkil 
eder. Bu noktai nazardan bendenizin maruza
tım, şimdi bu mazbata tahtında sayın Karabe
kirin maksadları muayyen bir arkadaşımız hak
kında bir mütalea yürütmek değildir tabiî. 
Kendilerinin mevzubahs olan meselede imzaları 
olduğu gibi, nitekim bendenizin de imzam var
dır, binaenaleyh bu takrir bu mazbata tahtın-
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da reye konmaktansa kendilerinin bu takriri 
geri almalarını bilhassa rica edeceğim. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (istanbul) — U-
sul hakmda bir arkadaşım 34 ncü maddeyi oku
du. Zannediyorum ki o arkadaş benim maksa
dımı anlamamıştır. Mazbataya benim itirazım 
yok, kabul ediyorum. Mazbata pek güzel. Maz
bata Teşkilâtı esasiye kanunu ve Dahilî ni
zamnamenin hükümlerine tamamile uygun ola
rak ortaya konmuştur. Dert bu değildir. Bina
enaleyh ona itirazım yoktur. İtiraz olunan me
sele «devre sonuna talik» tabirinin ne olduğu
dur. Bunlar tekerrür edib durmaktadır. Halbu
ki mebusluğu biten tâbiri Teşkilâtı esasiyede 
mevcuddur. Nizamnamei dahilide dev
renin ne demek olduğu yazılıdır. Teklifim bu
na aiddir. Yoksa mazbataya muhalifim diye 
bir iddiada da bulunmadım. Usulüne muvafık 
olan mazbatanın aleyhinde değilim. Yalnz mese
lenin tehlikesini nazarı dikkate arzetmek iste
dim. 

Bay Salâhın teklifine gelince : dediği 
gibi Müddei umumilere, elimizdeki Teşkilâtı 
esasiye kanununda ve Dahilî nizamnamede sa
rih olan ve Meclisi Âliye ve encümenlere aid 
bulunan bir hakkın istimaline müsaade veril
mesine katiyen taraftar değilim. Onlar baka
caklar bir mebus davasıdır. Bunlar 12 ve 27 
nci maddeye tevafuk ediyor mu? etmiyorsa 
davayı talik edecekler. Bu tehlike arzeden bir 
iştir. Mebus arkadaşlara taallûk eden her cezaî 
dava ne olursa olsun muhakkak kanun ve ni
zamnamemiz mucibince Adliye vekâletinin 
marifetile buradaki merasimden geçmesi usulü
müz iktizasındandır. 

REÎS — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, mazbatanın reye konul

masını teklif ederim. 
Seyhan 

Damar Arıkoğlu 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkndaki 
teklifi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gl. Kâzım Karabekirin verdiği takrir mü-
teferri bir meseleyi ihtiva ediyor, asıl mazbata
ya bir taallûku yoktur. Verilen izahattan sonra 
eğer takrirlerini geri almıyorlarsa bunu Riya
sete verilmiş bir takrir olmak itibarile Teş
kilâtı esasiye encümenine havale edeceğim, 
yüksek reyinize arzedemem. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — 
Takririmi geri almıyorum. 

REİS — Mazbata hakkında başka mütalea 
var mı? Mazbatayı yüksek reyinize arzedi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/271) [1] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mütalea var mı? Mazbatayı yüksek 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/198) [2J 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mütalea var mı? Mazbatayı yüksek 

reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

6" — 8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz tak
sitlerinin Fransa sef ar etince istimaline müsaade 
olunabileceğine dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/530) [3] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasında bloke 
olan ve Türk malı mubayaa edilerek harice çı
karılması meşrut bulunan yabancı memleketler 
alacaklarından Hükümetçe tesbit edilecek mik-
darmın Fransız sefaretince Türkiyede kullanıl

masına müsaade olunduğuna dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasında bloke olan ve Türk malı mubayaa 
edilerek memleket haricine çıkarılması meşrut 
bulunan yabancı memleketler alacaklarından 
Hükümetçe tesbit edilecek mikdarınm Fransız 
sefaretince Türkiyede türk parası olarak kulla
nılmasına müsaade edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

[1] 56 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2J 55 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[ 3! 60 say ili basmayazı zabtın sonundadır. 
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Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 

arzediyorum. 
7 — 23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya mer

but protokolün 2 nci maddesi hükümlerine tevfi
kan Fransaya tesviye edilen 7 milyon Fransız 
frangının tenzilâta tâbi tutulmaması hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümen
leri mazbataları (1/469) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya merbut pro
tokolün ikinci maddesi hükümlerine tevfikan 
Fransaya tesviye edilen 7 milyon Fransız fran
gının tenzilâta tâbi olmadığı hakkında kanun 

MADDE 1 — 23 haziran 1939 tarihli anlaş
maya merbut protokolün ikinci maddesi hüküm
lerine tevfikan Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası nezdindeki Fransız kliring hesabına ya
tırılan 7 milyon Fransız frangı 23 ağustos 1939 
tarihli tediye anlaşmasına zeylen Pariste 8 ikin
ci kânun 1940 tarihinde imzalanan anlaşmanın 
birinci maddesinde tasrih edilen % 30 nisbetinde 
tenzilâta tâbi değildir. 

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

[1] 59 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Rey vermiyen zevat var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticelerini arzediyorum: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasında bloke 
olan ve Türk malı mubayaa edilerek harice çı
karılması meşrut bulunan yabancı memleketler 
alacaklarından Hükümetçe tesbit edilecek mik-
darınm Fransız sefaretince Türkiyede kullanıl
masına müsaade olunduğuna dair kanuna 
(257) zat rey vermiştir, nısab vardır, kanun 
(257) reyle kabul edilmiştir. 

23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya merbut 
protokolün ikinci maddesi hükümlerine tevfi
kan Fransaya tesviye edilen 7 milyon Fransız 
frangının tenzilâta tâbi olmadığı hakkında ka
nuna (249) zat rey vermiştir. Nısab vardır, ka
nun (249) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasında bloke olan ve Türk mail mubayaa edilerek harice çıka
rılması meşrut bulunan yabancı memleketler alacaklarından Hükümetçe tesbit edilecek mikda-

rınm Fransız sefaretince Türkiyede kullanıl masına müsaade olunduğuna dair kanuna 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

[Kabul edenlerj 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

j 

Esad Ur 
tsmail H 

429 
257 
257 

0 
0 

167 
5 

f 
Vmasya 
as 
akkı Mumcu 

Nafiz Aktın 
Ankara 

Ahmed Ulus 
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Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hemdi Denizmer 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Şenime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bümanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Galib Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Recek Peker 
Vedit Uzgören 
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I : 22 27-12-

B R Ha&ni 0ytâ§ 
GL Osman Koptagel 
Mahmud Nadim Zabcı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Tan» 
Vasıf Çinay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kürdesin 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaösman 
Kenan Gren» 
Eıdvan Naüz Edgüer 
Yaşar ®zey 

Mardin 
Edib Ergin 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş-
Hakkı Kılıeoğlu 
Şükrü Ataman 

Faik Soylu 
Haüd Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
AH Zırh 
Fuad Sirmen 
Raifi Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 

1940 0 : 1 
Şemsa Işeen 
Tevfik Tasman 

S&rd 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Smab 
Cemal Aliş; 
Cemil Atay 
Hulusi Orugoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztetkm Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şejptısetşbin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazm* Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataanç 

Traken 
Faik A&med; Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

TunGeli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvasr 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozm$ 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özen§i 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Berç Türker (Hasta) 
Haydar Çerçel 
izzet Akosmon 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 

Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş^ (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Tepcoğlu (Mazur 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Fethi Okyar (Y.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Muhittin. Baha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukarug 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalk Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahid. Çubukçu 
Rüştü Bekit (Hasta)-

Edirne 
Osman. Şalıinbaş 
Temel Göksel (Mazur) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fethi Altay 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
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Salim Altuğ 
Eskişehir 

Yusuf Ziya özer 
Gazianteb 

Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
tsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

tzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Hüsrev Kızıldöğan 
(M.) 

î : 22 27-12-1940 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak (Ma
zur) 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Emrullah Barkan 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş (Hasta) 

C : 1 
Manisa 

Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. tzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete (Mazur) 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerm Incedayı 
(V.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
GL Sıtkı Üke 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu (Ma
zur) 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Sami İşbay 

Yan 
Münib Baya 

Tozgad 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 



I : 22 27-12-1940 C : 1 
23 haziran 1939 tarihli Anlaşmaya merbut Protokolün ikinci maddesi hükümlerine tevfikan 

Fransaya tesviye edilen 7 milyon Fransız frangmm tenzilâta tâbi olmadığı hakkmda kanuna 
verilen reylerin neticesi: 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh .Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
249 
249 

0 
0 

175 
5 

[Kabul edenler] 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Neemi Dilmen 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı | 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 

1 Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer | 

1 Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteo 
Ahmed Aksu 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
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î : 22 27-12-1940 C : 1 
Turhan Cemal Berîker 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Kana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bay ar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Ooskan 

Kayseri 
Nazmi Töker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Ktrklareli 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kaleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Recek Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid T alay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Ereın 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Hulusi Oruçoğlu 
Sivas 

A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Salise Abanozöğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat iTenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkuri, 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisar 
Berç Türker (Hasta) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosmon 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 

Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
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Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alatas (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (Ma
zur) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalk Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Rüştü Bekit (Hasta) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel (Mazur) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 

Fethi Altay 

î : 22 27-12-1940 C : 1 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel 

(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
(Hasta) 

Şerafettin Karacan 

Zihni Orhon 
Kastamonu 

Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tuğan (M.) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak (Ma
zur) 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen • (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Emrullah Barkan 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş (Hasta) 
Muttalib öker 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaral: 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha' Ulaş 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete (Mazur) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
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Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu (Mazur) 
Halil Nihad Boztepe 

î : 22 27-
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

-1940 C : 1 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Sami Işbay 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 53 
Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü maddesinin tefsiri 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (3/273) 

T. c: 
Başvekâlet 15-VI -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2683 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2503 sayılı Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü maddesinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğinden yazılan 8 - VI - 1940 tarih ve 40/1797 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Yüksek Başvekâlete 

2503 sayılı Adliye harç tarifesi kanununun münferid hükümler taşıyan ve 6 müstakil fıkradan 
ibaret bulunan 100 ncü maddesinin 5. fıkrası, eratın Adliye harç tarifesi mucibince alınması icab 
eden her türlü harçtan muaf tutulmasını sarahatle kabul ettiği halde Adliye vekâletince muafiyetin 
münhasıran ceza davalarına aid bulunduğu beyanile Adliye vekâletince C. M. Umumiliklerine yapılan 
bir tamimle erattan ceza davalarından maadasında harç alınması için emir verilmiştir. 

Bu mevzu üzerinde Adliye vekâletinden cevab olarak gelen 9 - V - 1940 gün ve Hk. İş. U. Müdür
lüğünün 148/4391 sayılı yazısile 6 -1 -1938 gün ve aynı U. Müdürlüğün 559/576 sayılı tamiminin tas
dikli örnekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

100 ncü madde tedkik edilirse her fıkrasının yekdiğerile hiç bir alâkası bulunmadığı açıkça mey
dana çıkar. Fıkralar sırasile : 

1 - Devlet Şûrasında açılacak idarî davalardan alınacak harçlar, 
2 - Vergi ve resimlere aid bulunan davalarla kıymeti muayyen olmayan davalardan alınacak 

harçlar, 
3 - Memurin muhakematı kanununa göre yapılacak itirazlarla bu itirazlar üzerine verilecek ka

rarlardan alınacak harçlar, 
4 - Askerî mahkemelerden verilecek hükümlerle itiraz veya kanun yollarına müracaat hallerinde 

alınacak harçlar, 
5 - Efrattan hiç bir harç alınmayacağı hakkında hüküm, 
6 - Askerî ihtisas mahkemelerinde görülen davalardan alınacak harçlar, 
Bu fıkralar tamamen münferid hükümler taşımakta ve yekdiğerile hiç bir ilişikleri bulunma

maktadır. Adliye vekâleti yazısında muafiyetin 4 ncü fıkradaki bahse mevzu olan hususlara aid 
bulunduğunu ileri sürmekte ve tatbikatı o yolda yaptırmakta isede kanunun mucib sebeblerinin ted-
kikinden de anlaşılacağı üzere muafiyet muti aklı r ve bu fıkra ile de eratın Adliye harç tarifesi ka
nununda gösterilen her türlü (Hukuk ve ceza) harçtan muafiyeti kasdolunmuştur. 

Esasen parasız her türlü yardıma ve adlî muzaherete lâyik olan ve bu sebeble eratın lehine vaze
dilmiş bulunan bu hüküm Adliye vekâletince tefsir edilerek erattan ceza davalarından maadasında 
harç alınması yoluna gidilmesi kanunun ruh ve maksadına uygun bulunmadığından kanunun bu 
mutlak hükmü karşısında eratın yalnız ceza davalarından alınması lâzımgelen harçlardan mı, yoksa 
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tekmil harçlardan mı muaf tutulması lâzım geleceğinin Büyük Millet Meclisince tefsir edilmek sure-
tile halledilmesi hususuna yüksek emir ve müsaadelerini saygı ile arzeylerim. 

M. M. V. Y. 
S Doğruer 

9-V-1940 

Millî müdafaa vekâletine 

Askerlik adliyesi şubesi sözile gelen 8 - IV -1940 tarih ve 40/1008 sayılı yazıya karşılık: 
Kocaeli üssübahrî mayin bölüğü efradından Aziz Burhan imzasile kıta komutanlığına verilen ve 

tasarrufu altında bulunan tarlasına eniştesinin müdahalesinin menine dair olan arzuhalin usule 
uygun olamadığı ve ayni zamanda davanın harca tâbi olduğu ileri sürülerek bu arzuhaller üzerine 
muamele yapılmadığından ve halbuki erlerin işlerinin takibi kıta komutanlığına aid ve açılacak dava
ların da harçtan muaf olduğundan gereğinin ifası istenmektedir. 

Gerek asliye ve gerek sulh hukuk mahkemelerine ikame edilecek hukuk davalarının açılma şekli 
hukuk usulü nıuhakameleri kanununun 178 ve müteakib maddelerile 474 ve müteakib 
maddelerinde tasrih olunmuştur. Binaenaleyh tasarruf ve mülkiyet hususunda üçüncü şa
hıslarla ihtilâfı bulunan kimselerin bu kanunda yazılı usullere tevfikan mahkemeye müracaatla 
dava ikame etmesi ve davasını bizzat takib edemiyen davacıların işlerini ancak avukatlık kanunile 
kendilerine salâhiyet tanınan kimseler vasıtasile takib etmeleri iktiza eder. Diğer taraftan 
harç tarifesi kanununun 100. maddesinin 5. fıkrasında askerî erat lehine tesis olunan harç muafiyeti, 
bu maddenin 4. fıkrasında tasrih olunan hallerde istifası icab eden ceza harçlarından muafiyetine da
ir olub askerler tarafından açılan hukuk davalarının harçtan muaf olduğuna dair ne bu maddede 
ne de kanunun diğer maddelerinde sarih bir hüküm bulunmamakta ve birinci maddede yazılan istisna 
haricinde her hukuk davasının tarifenin 3. ncü ve müteakib maddelerinde yazılı harca tâbi olduğu 
birinci maddesi hükmü iktizasından bulunmaktadır. Bu itibarla gerek davanın ikame şekli hakkında ve 
gerekse silâh altında bulunan erat tarafından açılan hukuk davalarının harca tâbi olduğu hakkında 
mahkemece ileri sürülen noktai nazarı vekâletimiz de muvafık bulmaktadır. 

Bununla beraber eratın silâh altında bulunduğu müddet zarfında açılacak hukuk davalarının 
harçtan muaf olduğu hakkında yeniden tanzim edilen lâyihaya hüküm konulduğu arz ve bu babtaki 
evrak iadeten takdim olunur. Adliye vekili Y. 

8. N. Ahyollu 

T.C. 
Adliye vekaleti 6 - I - 1938 
Hk. İş. V. Md. 
Sayı : 559/576 

Harç tarifesi kanununun 100 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında askerî mahkemelerin her hangi bir 
karara karşı yapılacak itiraz veya kanun yollarına müracaat hallerinde ceza işlerinden alınacak 
harçların istifa olunacağı gösterilmiş ve zikri geçen 5 nci fıkranın mutlak sarahatine nazaran ad
liye mahkemelerince mahkûm edilen askerî efrattan harç almmıyacağı Temyiz mahkemesi Ceza heyeti 
umumiyesinin 8 - VI -1936 tarih ve 28 sayılı kararı adliye ceridesi sayı 4 sahife 77 iktizasındandır. 

Hukuk davalarına gelince bahse mevzu 100 ncü maddenin 5 nci fıkrası ile askerî efrada tahsis 
edilen muafiyetin ceza davalarına münhasır olması ve bu itibarla hukuk davalarında tarife hüküm
leri dairesinde harç alınması lâzım geldiği mütaleaten bildirilir. 

T. C. 
Adliye vekâleti 

Hk. İş. Gn. Direktörlüğü 
Sayı: 148/4391 

( S. Sayısı : 53 ) 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/273 
Karar No. 7 

30-XI-1940 

Yüksek Reisliğe 

2503 sayılı Adlî harç tarifesi kanununun 
100 ncü maddesinin tefsiri hakkında Millî Mü
dafaa vekâleti tarafından vukubulan taleb Baş
vekâletin 15-VIII-1940 tarih ve 6/2683 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise arzedilerek bu
na mütedair dosyanın encümenimize havale ve 
tevdi buyurulması üzerine tefsiri istenen mad
de hükümleri Adliye vekâleti Hukuk işleri 
umum müdürünün huzurile tedkik ve müzake
re olundu: 

2503 sayılı Harç tarifesi kanununun 100 ncü 
maddesinin askerî efraddan hiç bir harç alın-
mryacağr hakkındaki beşinci fıkrasının, aske
rî mahkemelerin Türk ceza kanunu ile Askerî 
ceza kanununun üçüncü babmın sekizinci fas
lına tevfikan hükmettiği cezalara müteallik 
harçlardan bahis olan dördüncü fıkrası ile 
askerî ihtisas mahkemelerinde görülen dava
lardan alınacak harca dair olan altıncı fık
rası arasında yer almış bulunmasından dola
yı askerî efradı istihdaf eden bu istisnanın, 
yalnız ceza davalarına hasrü tahsisi her türlü 
yardım ve muzaherete lâyık ve muhtaç olan 
askerî efrad lehine vazedilen bir hükmün ka
nunun ruh ve maksadına uymayan bir şekilde 
tatbikma müncer olduğundan bahsile zikri ge
çen fıkranın hukuk davalarına da şamil olub 
olmadığı hususunun tefsir yolile hallinin mu
vafık olacağı Millî Müdafaa vekâletinden Baş
vekâlete yazılan tezkere mündericatından anla
şılmıştır. 

Tedkik mevzuu olan fıkra «askerî efraddan 
hiç bir harç alınmaz» şeklinde mutlak ve sa
rih bir hükmü ihtiva etmektedir. Kanunun 
umumî tertibi nazara alındığı takdirde hu
kuk davalarında alınacak harçların, birinci 
babı, ceza davalarında alınacak harçlarm, ikin
ci baı, icra harçlarının, üçüncü babı teşkil 
eylediği ve kanunun heyeti umumiyesine şamil 
hükümlerin «müşterek hükümler» başlığı al
tında dördüncü babda toplandığı görülür. As
kerî efradm harçtan istisnasına dair olan fıkra, 

kanunun heyeti umumiyesine şamil ahkâmı ih
tiva eden müşterek hükümler hakkındaki 
dördüncü babmın münferid hükümlerden ba
his olan maddesinde yer almış bulunmaktadır. 
Tefsiri taleb olunan fıkranın, gerek «Askerî 
efrattan hiç bir harç almmaz» ibaresile ayrı 
ve müstakil bir hüküm halinde ve mutlak 
bir istisnayı tazammun edecek şekilde tanzim 
edilmiş ve gerek kanunun heyeti umumiyesine 
şamil dördüncü babının münferid hükümler me-
yanında yer almış olması askerî efrada kanun
la bahşedilmiş olan harç muafiyetinin mutlak 
bir mahiyeti haiz olduğunu vuzuhla gösterir. 
Bu sebeblere binaen 2503 sayılı Askerî harç 
tarifesi kanununun «100» ncü maddesinin 
askerî efrattan hiç bir harç alınmayacağına dair 
olan beşinci fıkrasının tefsire ihtiyaç gös-
termiyecek şekilde vazıh bir hükmü ihtiva 
eylediği, iki müstenkif Faik Ahmed Barutçu 
(Trabzon), Atıf Akgüç (Bursa) ve iki muhalif 
Numan Aksoy (Antalya), Bekir Sıtkı (Hatay) 
reye karşı ekseriyetle karar altına alınmıştır. 
Ekalliyet yerinde olanlar zikri geçen fıkra ceza 
harçlarına taallûk eden iki fıkra arasmda bu
lunduğuna göre istisnanın ceza harçlarına aid 
olduğu mütaleasındadrr. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

adliye En. Iîs. 

Ş. Devrin 
Antalya 

JV. Aksoy 
Bursa 

A. Ak f/üç 
Hatay 

B. S. Kunt 
Manisa 

A. Tümer 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

Na. M. M. 
Zonguldak 
8. Devrin 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Erzincan 

A. Fırat 
Kastamonu 

A. Binhaya 
Mardin 

/ / . Meneme.ncioğht 

Kâ. 
Konya 

G. Gültekin 
Bingöl 

F. Fikri 
Gaziaııteb 

Ö. A. Aksoy 
Kayseri 

R. özsoy 
Sinob 

C. Atay 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 38 
Esas No. 3/273 

24 - XII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

2503 sayılı Adliye harç tarifesi kanununun 
100 ncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
letin 15 - VI - 1940 tarih ve 6/2683 sayılı tez
keresi Adliye encümeni mazbatasile birlikte en
cümenimize tevdi buyurulmakla okundu ve ko
nuşuldu : 

Tefsiri istenilen husus 2503 sayılı kanunun 
100 ncü maddesinin 5 nci fıkrası ile (Askerî 
efraddan hiç bir harç alınmaz) diye vazedilmiş 
bulunan istisna hükmünün şümul derecesinin 
tayinidir. 

Millî Müdafaa vekâleti bu fıkranın sarih mü-
fadına dayanarak muafiyetin erlerin hukuk iş
lerine aid harçlara dahi şamil olduğunu, Adliye 
vekâleti ise mezkûr fıkraya tekaddüm eden dör
düncü fıkranın askerî mahkemelerce ceza işle
rinde almacak harçlardan bahis bulunması de-
lâletile beşinci fıkradaki muafiyetin ceza harç
larına matuf ve münhasır olacağmı ve mevzu-
bahs 2503 sayılı kanunun birinci maddesinde 
yazılı istisna haricinde kalan her hukuk dava
sının harca tâbi olması bu madde hükmü ikti
zasından bulunduğunu serd ve ityan etmekte
dirler. 

Encümenimiz yaptığı tedkik ve müzakere 
sonunda Adliye encümeni noktai nazarına işti
rak üe beşinci fıkranın tefsire ihtiyaç göster
meyecek şekilde askerî efrada aid hukuk işleri 
harçlarını dahi muhtevası içine aldığı kanaati
ne varmıştır. 

Filhakika beşinci fıkrada (Askerî efraddan 
hiç bir harç alınmaz) denilmekte olub ibaredeki 
bu ıtlak ve vuzuh, tereddüde mahal vermeye
cek bir surette, şümul ifade etmektedir. 

Buna ilâveten kanunun hini tanziminde Ad
liye ve Bütçe encümenlerinden müteşekkil Muh
telit encümenin teklifi ile vazedilen bu hük

mün mucib sebeblerinde askerî efradın mutlak 
surette harçtan istisnası muvafık görüldüğü sa
rahaten kaydedilmiştir. Anlaşılıyor ki vazıı ka
nun adlî muzaherete lâyık gördüğü erleri umu
mî ve şamil bir muafiyete mazhar etmeği düşü
nerek bu hükmü ilâve etmiştir. 

Beşinci fıkradaki bu mutlak hükmün dördün
cü fıkra müfadı delâleti ile takyidi cihetine ge
lince, 100 ncü maddenin ihtiva ettiği altı fıkra 
tedkik edilirse görülür ki bu fıkraların temas 
ettiği mevzular yekdiğerile asla irtibat ve mü
nasebeti olmayan şeylerdir. Binaenaleyh diğer 
fıkraları müstakil ve münferid birer hüküm ola
rak kabul edibde beşinci fıkrayı bu tarzda te
lâkki etmemek için bir sebeb yoktur. 

îşte Encümenimiz telhis ettiğimiz esbabı ma
razaya binaen beşinci fıkranın hukuk ve ceza 
harçlarına şamil bir hüküm ifade ettiğine karar 
vermiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Nevzad Ayaş 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Kayseri 
S. Serim 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
F. Altay 

İsparta 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 

Mükerrem Karaağaç B. Ünlü 
Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 

Trabzon 
Sırrı Day 

Konya 
B. Türel 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 

^ • » 
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S. Sayısı: 54 
İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşriî masuniyetinin kal -
dınlması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encü 

men mazbatası (3/278) 

T. C. 
Başvekâlet 19 - VI -1940 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/917/2751 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Matbuat kanununun 21 nei mad leşine muhalif olarak gazetesinde çalıştırılan muhabir için vilâ
yete beyanname vermemekten suçla yamlan Adanada çıkan Türk sözü gazetesi sahibi ve halen îçel 
mebusu bulunan Ferid Celâl Güven hakkında takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kal
dırılması Adliye vekilliğinden alman 18 - VI - 1940 tarih ve 213/66 sayılı tezkerede bildirilmiş ve bu 
işe aid evrak ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. Mürekkeb 

Muhtelit encümen 
Esas No. 3/278 
Karar No. 2 

24 - XII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununun 21 nci maddesine mu
halif olarak gazetesinde çalıştırılan muhabir 
için vilâyete beyanname vermemekten suçlu sa
nılan Adanada çıkan Türk sözü gazetesi sahibi 
îçel mebusu Ferid Celâl Güven hakkında adlî 
takibat yapılabilmesi için; teşriî masuniyetinin 
kaldırılması Başvekâletin 19 - VI - 1940 tarih ve 
6/917/2751 sayılı tezkeresile taleb edilmekte
dir. Bu babda Ferid Celâl Güvene isnad olu
nan suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 
nci madelerinde yazılı cürümler haricinde ol
duğu İhzarı encümenin mazbatasından dahi an
laşıldığından Dahilî nizamnamenin 180 nci mad
desinin ikinci fıkrası mucibince takib ve muha
kemesinin devre sonuna talikma karar verilmiş
tir. 

Umumi heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teş. Es. Ad. En. Mürekekb 

Muhtelit E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Kütahya Tokad 

Resaİ Erişken Hesai Erişken 
Balıkesir Bingöl 

O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

R. Peker 
Antalya 

İV. Aksoy 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Gazianteb 

Ö. A. Aksoy 
İstanbul 

Ziya Karamursal 
Kırklareli 

Dr. Fuad Uvıay 
Tokad 

S. -Atanç L 

Çorum 
Münir Çağıl 

Hatay 
Bekir S. Kunt 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Konya 
G. Giiltekin 

Trabzon 
A. Barutçu 

• Eskişehir 
Ziya Özer 
İstanbul 

K. Karabekir 
Kayseri 
R. Özsoy 
Konya 

F. Sılay 
Zongoldak 
Ş. Devrin 





S. Sayısı: 55 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 

esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümen mazbatası (3/198) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yan işleri dairesi 
müdürlüğü 
Bayı : 6/40 

26 - XII -1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Eskiden Zonguldak mıntakası Ölçüler ve ayar müfettişi iken ifayı vazifede tahkir maddesin
den suçlu sanılan Sinan Tekelioğlu lıalen Seyhan mebusu bulunduğundan hakkında takibat 
yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin refi Zonguldak Cumhuriyet Müddeiumumiliğnin işarına 
atfen Adliye vekilliğinden alman 23 - XII -1939 tarihli, ve 427/208 sayılı tezkerede bildirilmiş 
ve bu işe aid evrak ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. E. ve Ad. Encümenlerin
den mürekkeb Muin. Encümen 

Esas No. 3/198 
Karar No. 1 

24 XII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Bartmda Eczacı Saim Kahramana vazife es
nasında hakaret etmekten suçlu ölçüler ayar 
müfettişi ve halen Seyhan mebusu Sinan Teke
lioğlu hakkında adlî takibat yapılabilmesi için 
teşriî masuniyetinin kaldırılması Başvekâletin 
23-XII-1939 tarih ve 6/40 sayılı tezkeresile 
taleb edilmektedir. 

Bu babta Sinan Tekeliçğluna isnad olunan 
suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı cürümler haricinde olduğu 
îhzarî encümenin mazbatasından dahi anlaşıl
dığından Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesi
nin ikinci fıkrası mucibince takib ve muhakeme
sinin devre sonuna talikma karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasdikma arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teş. E. ve Ad. En. mürekkeb 
Muhtelit encümen reisi 

Kütahya 
E. Peker 

Kâtib 
Tokad Antalya 

Resai Erişken N. Aksoy 
Bingöl Bursa 

Feridun Fikri Atıf Akgüç 
Eskişehir Gazianteb 

Ziya Özer ö. A. Aksoy 

Bu M. M. 
Tokad 

Resai Erişken 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Çorum 
Münir Çağıl 

Hatay 
Bekir 8. Kunt 
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İstanbul istanbul Kastamonu 

K. Karabekir Ziya Karamursal Abidin Binkaya 
Kayseri . Kırklareli Konya 
R. Özsoy Dr. F. Umay G. Gültekin 

Konya Tokad Trabzon 
F. Sılay S. Atanç F. A. Barutçu 

Zonguldak 
Ş. Devrin 
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S. Sayısı: 56 
Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esa 

siye ve Adliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümen mazbatası (3/271) 

T. C. 
Başvekâlet 13 -VI -1940 

Yazı işleri dairesi' 
müdürlüğü 

Sayı : 6/836/2610 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet gazetesinin 7 - I I -1940 tarihli nüshasında intişar eden (imtihan) başlıklı yazı 
ile Matbuat kanununa muhalefet edildiğinden dolayı muharrir Peyami Safa ve Neşriyat müdüni 
Hikmet Münîf haklarında açılan hukuku amme davası neticesinde mahkûmiyetlerine karar veril
miş olduğundan ayni sebebden dolayı Cumhuriyet gazetesi sahibi olan ve Muğla mebusu bulunan 
Tunus Nadi hakkında da takibat yapılabilmek üzere teşriî masuniyetinin kaldırılmasının İstanbul 
Cumhuriyet Müddeiumuliğinee taleb edildiği Adliye vekilliğinden alman 8 - VI -1940 tarih ve 
204/64 sayılı tezkerede bildirilmiştir. Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nei maddesi mucibince ge
reği yapılmak üzere bu işe aid evrak ilişik olarak takdim olunmuştur. Neticesinin bildirilmesine 
müsaadelerini arzederim, 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden 

T. li. M. M. 
Tş. E. ve Ad. En. Mürekkeb 

Muhtelit encümen 
Esas No. 3/271 
Karar No. 3 

mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

24 - XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

Cumhuriyet gazetesinin 7-II-1940 tarihli 
nüshasında intişar eden «İmtihan» başlıklı yazı 
ile Matbuat kanununa muhalefet ettiğinden do
layı muharrir Peyami Sefa ve neşriyat müdü
rü Hikmet Münif hakkmda açılan hukuku am
me davası neticesinde mahkûmiyetlerine karar 
verilmiş olduğundan ayni sebebden dolayı 
hakkmda takibat icra kılınabilmesi için; teşriî 
masuniyetinin kaldırılması Başvekâletin 13 - VI -

1940 tarih ve 6/836 - 2610 sayılı tezkeresile ta
leb edilen Cumhuriyet gazetesi sahibi Muğla 
mebusu Yunus Nadiye isnad edilen suç Teşki
lâtı Esasiye kanununun 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı cürümler haricinde olduğu İhzari 
encümenin mazbatasından dahi anlaşıldığın
dan Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 
ikinci fıkrası mucibince takib ve muhakeme
sinin devre sonuna bırakılmasına karar veril-



mistir. 
Umumî Heyetin tasvibine i 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Tş. Es. Ad. En. 
mürekkeb Muhtelit 

En. Reisi Bu M. M. 
Kütahya Tokad 
R. Peker R. Erişken 
Antalya Balıkesir 

N. Aksoy 0. N. Burcu 

ırzedilmek üzere 

Kâ. 
Tokad 

R. Erişken 
Bursa 

A. Akgüç 

Çorum 
M. Çağıl 

Hatay 
B. 8. Kunt 
Kastamonu 

A. Binkaya 
Konya 

G. Gültekin 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

Eskişehir 
Y. Z. Özer 
istanbul 

K. Karabekir 
Kayseri 

R. özsoy 
Konya 

T. F. May 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

istanbul 
Z. Karamursal 

Kırklareli 
Dr. F. Umay 

Tokad 
S. Atanç 

»o<t 
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S. Sayısı: 59 
23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya merbut protokolün 
2 nci maddesi hükümlerine tevfikan Fransaya tesviye edi
len 7 milyon Fransız frangının tenzilâta tâbi tutulmaması 

hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve iktısad 
encümenleri mazbataları (1/469) 

T. C. 
Başvekâlet 30 - VII - 1940 

Kararlar Dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3576 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

23 - VI - 1939 tarihli anlaşmaya merbut protokolün ikinci maddesi hükümlerine tevfikan Fran
saya tesviye edilmek üzere kliring hesabına yatırılan 7 milyon Fransız frangının tenzilâta tâbi 
tutulmaması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - VII -1940 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mücibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hataym ana vatana ilhakı için Fransa ile akdolunan 23 - VI - 1939 tarihli anlaşmaya merbut 
protokolün 2 nci maddesi hükümlerine tevfikan Fransızlara tesviye edilmek üzere tarafımızdan 
Cumhuriyet Merkez bankası nezdinde mevcud Fransız kliring hesabına yatırılan 7 milyon Fransız fran
gının hiç bir tenzile tâbi tutulmadan tediye ettirilmesi hususunda Fıransa Hükümeti ile mutabakat 
hasıl olarak keyfiyet Ankaradaki Fıran;;a sefareti ile nota teatisi suretile temin edilmiştir. 

Yukarıda mevzubalıs müzeyyel anlaşmada % 30 nisbetinde tenzilâta tâbi tutulan tediyat sırf ti
carî mahiyeti haizdir. Hatay anlaşması mucibince verilmesi lâzımgelen 7 milyon fırank ise asla ti
carî mahiyeti haiz olmayıp yalnız tediye kliring yolu ile yapılmaktadır. Bu esbaba binaen bu pa
ranın da ticarî tediyat misillû tenzilâta tâbi tutulması doğru olmayacağından keyfiyetin tashihi için 
bu husustaki kanun lâyihası yüksek Meclisin tasdi kına arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/469 
Karar No. 15 

19 • XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya merbut pro
tokolün ikinci maddesi hükümlerine tevfikan Fran-
saya tesviye edilen 7 milyon Fransız frangının 
tenzilâta tâbi tutul m anı; ısı hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
19 - VII -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası encümenimize hava
le edilmekle Hariciye vekilinin huzurile müzakere 
ve tedkik olundu. 

Mucib sebebler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve Hariciye vekilinin verdiği izahata 
nazaran Hatay anlaşması mucibince tediyesi icab 
edeiı 7 milyon frangın ticarî mahiyeti haiz olma

dığı görülmüş ve bu itibarla ticarî tediyelerde 
tatbik olunan yüzde otuz nisbetindeki tenzilâtın 
bu tediyeye teşmil edilmemesini istihdaf eden ka
nun lâyihası aynen tasvib edilmiştir. 

Havalesi veçhile Iktısad encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtnb 
Konya istanbul Tokad 

M. Göker A. 8. Esmer N. Poroy 
Bolu Diyarbakır Diyarbakır 

/ / . C. Çambel Dr. İ. T. Öngören Z. Mesud Alsan 
Erzurum Gümüşane Manisa 

P. Demirhan E. Servet T ör II. Bayur 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 

Esas No. 1/469 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

26 - XII - 1940 

23 haziran 1939 tarihli Anlaşmaya merbut 
protokolün ikinci maddesi hükümlerine tevfikan 
Fransa Hükümetince tesviye edilmek üzere kli
ring hesabına yatırılmış olan yedi milyon Fran
sız frangının % 30 tenzilâta tâbi olmadığı hak
kında Hariciye vekâleti tarafından hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 19 - VII - 1940 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılmış 
olan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye 
encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tev
di buyurulmuş olmakla Hariciye vekili hazır ol
duğu halde tedkik ve mütalea olundu. 

Mucib sebebler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve Hariciye vekili tarafından veri
len izahata göre Hatay anlaşması mucibince te
diyesi icab eden yedi milyon frangın ticarî te
diyelerde tatbik olunan % 30 tenzilâtlı tediye 

usulüne dahil bulunmadığı anlaşılmış bu itibar
la kanun lâyihası kabule şayan görülmüştür. 

Maksadı daha iyi bir şekilde ifade etmek için 
birinci maddede ufak bir tadil yapıldığı gibi 
ikinci maddede de ifade tashihi yapılmıştır. 
Hükümetçe işin acele olması dolayısile müstace-
len müzakeresi teklif edilmiş ve encümenimiz de 
bu fikre iştirak eylemiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arz ve müstacelen 
müzakeresi temin buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Iktısad E. Reisi 
Giresun 

î. Sabuncu 
Denizli Diyarbakır 

Tahir Berkay V. N. Sünkitay 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 

Kâtib 
Bilecik 
K. Gülek 

Erzincan 
Salih Başotaç 

( S. Sayısı : 59 ) 
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Eskişehir Gazianteb İçel 

Emin Sazak Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker 
İstanbul İstanbul İzmir 

A. Daver A. H. Denizmen Benal Anman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

23 haziran 1939 tarihli Anlaşmaya merbut pro
tokolün 2 nci maddesi hükümlerine tevfikan 
Fransaya tesviye edilen 7 milyon Fransız fran
gının tenzilâta tâbi tutulmaması hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 23 haziran 1939 tarihli Anlaş
maya merbut protokolün 2 nci maddesi hüküm
lerine tevfikan Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
bankası nezdindeki Fransız kliring hesabına ya
tırılan 7 milyon Fransız frangının, 23 ağustos 
1939 tarihli Tediye anlaşmasına zeylen Pariste 
8 ikinci kânun 1940 tarihinde imzalanan lâyiha
nın 1 nci maddesinde tasrih edilen % 30 nisbe-
tinde tenzilâta tâbi tutulmaması kabul olunmuş
tur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

19-VII-1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. MaJ. V. 

Fayık Öztrak F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Gebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
N. Topçoğlu 

Kars Kastamonu Niğde 
K. Arıklı M. Celâl Bayar Dr. B. Ferid Talay 

Sinob Zonguldak Zonguldak 
Y. Kemal Tengirşenk H. Karabacak M. Bozma 

İKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

23 haziran 1939 tarihli Anlaşmaya merbut Pro* 
tokolün İkinci maddesi hükümlerine tevfikan 
Fransaya tesviye edilen 7 milyon Fransız fran^ 
gının tenzilâta tâbi olmadığı hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 23 haziran 1939 tarihli Anlaş
maya merbut protokolün ikinci maddesi hüküm
lerine tevfikan Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası nezdindeki Fransız kliring hesabına ya
tırılan 7 milyon Fransız frangının 23 ağustos 
1939 tarihli Tediye anlaşmasına zeylen Pariste 
8 ikinci kânun 1940 tarihinde imzalanan lâyiha
nın birinci maddesinde tasrih edilen % 30 nis-
betinde tenzilâta tâbi değildir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen 
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S. Sayısı: 60 
8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz taksitlerinin Fransa 
sefaretince istimaline müsaade olunabileceğine dair kanun 

lâyihası ve Hariciye ve iktısad encümenleri 
mazbataları (1/530) 

T. C. ' . 
Başvekâlet ' 19 - XII -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5560 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz taksitlerinin Fransa sefaretince istimaline müsaade olu
nabileceğine dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 4 - XI I -1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiyedeki Fransız sefaret ve konsolosluklarının masarifi için lâzımgelen para, hali hazır 
vaziyeti ve frangın borsada muamele görmemesi dolayısile Fransadan gönderilememektedir. 

Bu vaziyet karşısında Fransa sefareti, 8 ikinci kânun 1940 tarihli üç istikrazın, Fransa Hü
kümeti namına yatırılan taksitlerinin sefaretçe memleketimizde türk parası olarak istimaline mü
saade edilmesini taleb etmiştir. 

Mevzubahs istikraz taksitleri ile Fransızların, Anlaşma mucibince memleketimizden muayyen 
malları satın almaları icab etmekte ise de bu günkü vaziyet dolayısile buna imkân görülmemek
tedir. 

Diğer cihetten yatırılan istikraz taksitlerinin memleketimiz dahilinde sarfı menfaatlerimize 
uygun olduğundan, bunların bir kısmının Fransız sefaretince istimaline müsaade edebilmek üze
re Hükümete salâhiyet veren merbut kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/530 
Karar No. 18 

25 - XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz taksitleri
nin Fransız sefaretince kullanılmasına müsaade 
olunabileceğine dair Hariciye vekilliğince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince 4 - XII -1940 ta
rihinde Yüksek Meclisin tasvibine arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası encümenimize havale buyu-
rulmakla Hariciye vekilinin huzurile tedkik ve 
müzakere olundu. 

Mucib sebebler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve Hariciye vekilinin verdiği izahata 
nazaran kanun lâyihası 8 ikinci kânun 1940 ta
rihli istikraz taksitlerinden bir kısmının Türki-
yedeki Fransız sefaret ve konsoloslukları tarafın
dan Türkiyede kullanılabilmesine müsaade veril
mesini istihdaf etmektedir. 

Encümenimiz bu teklifi bu günkü vaziyetin bir 
icabı olarak esas itibarile tasvib etmiş ve ancak bu 

suretle ödenecek paralar mikdarmm Hükümetçe 
tesbit edilecek bir mikdar ile mukayyed olmasını 
maslahatın icabına uygun gördüğünden birinci 
maddeyi bu maksad ile tadil ve ikinci ve üçüncü 
maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Tadilen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile Iktısad encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
[ariciye E. Reisi 

Konya 
M. Göker 

Çoruh 
Asım Us 

Erzurum 
P. DemirJıan 

M. M. 
İstanbul 
Ş. Esmer 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan Dr 

Kocaeli 
Süreyya Yiğit 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Kâtib 
Tokad 

Diyarbakır 
. / . T. öngören 

Manisa 
H, Bayur 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îkhsad encümeni 

Esas No. 1/530 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

26 - XII -1940 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasında blo
ke olan ve Türk malı mubayaası suretile harice 
çıkarılması meşrut bulunan Fransız alacakların
dan Hükümetçe tesbit olunacak mikdarmm 
Fransız sefareti tarafından Türkiyede kullanı
labilmesine dair Hariciye vekâleti tarafından 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 4 - XII -
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibe ve Hariciye en
cümeni mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulmuş olmakla Hariciye vekili hazır olduğu 
halde tedkik ve mütalea olundu: 

Verilen izahata ve esbabı mucibede zikredi

len mütaleata göre lâyiha bu günkü vaziyetin 
bir icabı olarak esas itibarile kabul edilmiştir. 
Ödenecek paraların Hükümetçe tesbit olunacak 
bir mikdarla mukayyet olması hakkında Hariciye 
encümenince yapılmış olan değişiklik Eneümeni-
mizce kabul edilmiş ancak esas maksadı ifade 
noktasından maddede bazı değişiklik yapılmıştır. 

îkinci maddede de esasa teallûk etmiyen bir 
ifade tashihi yapılmıştır. 

Hükümet tarafından işin acele olması dolayı-
sile müstacelen müzakeresi teklif edilmiş ve bu 
husus Endimenimizee de kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek ve müs-
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tacelen müzakeresi temin buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Iktisad E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Rize Bilecik 

î. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 
Denizli Diyarbakır Erzincan 

T ahir Berkay V. N. Sünkitay Salih Başotaç 

Eskişehir Gazianteb tçel 
Emin Sazak Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker 
İstanbul İstanbul İzmir 

A. Daver A. H. Denizmen Benal Anman 
Kars Kastamonu Niğde 

K. Anklı M. Celâl Bayar Dr. B. Ferid Talay 
Sinob Zonguldak Zonguldak 

T, Kemal Tengirsenk H, Karabacak M, Bozma 
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HÜKÜMETİN TBKLlFÎ 

8 ikincikânun 1940 tarihli istikraz taksitlerinin 
Fransa sefaretince istimaline müsaade olunabile

ceğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 8 ikincikânun 1940 tarihli üç 
istikrazın taksiti olarak tesviye edilen paraların 
bir kısmmın Fransız sefaretince Türkiyede türk 
parası olarak kullanılmasına Hükümetçe müsa
ade olunabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

4 - XII - 1940 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. încedayı 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 
îk.V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

HARİCÎYE ENCÜMENİNİN DEÖtŞTİRİŞt 

8 ikinci kânun 1940 toA'ihli istikraz taksitlerinin 
Fransa sefaretince istimaline müsaade oluna

bileceğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 8 ikinci kânun 1940 tarihli üç 
istikrazın taksiti olarak tesviye edilen para
lardan Hükümetçe tesbit edilecek mikdarm 
Fransız sefaretince Türkiyede türk parası ola
rak kullanılmasına müsaade edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 60 ) 
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ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞlŞTÎRlŞl 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasında bloke 
olan ve Türk malı mubayaa edilerek harice çı-
karüması meşrut bulunan yabancı memleketler 
alacaklarından Hükümetçe tesbit edilecek mik-
dannın Fransız sefaretince Türkiyede kullanıl
masına müsaade olunduğuna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kasında bloke olan ve Türk malı mubayaa 
edilerek memleket haricine çıkarılması meşrut 
olan yabancı memleketler alacaklarından Hü
kümetçe tesbit edilecek mikdarmm Fransız se
faretince Türkiyede türk parası olarak kulla
nılmasına müsaade edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

•»» *m>m<i 

( S. Sayısı : 60 ) 




