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Bed'i müzakerat; saat : 1,33 

REtS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmud Said Bey (Muş) 

mm* 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu, Celseyi açıyo
rum efendim. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂHASI 

BiıHnci Celse 
ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Çermikli Marao bini Hasan, Trabzonlu Meh-
medoğlu Ali, Ereğlili Kara Ahmedoğlu Hak-
kı'nm bakıyei müddeti cezaiyelerinin affına ve 
vatanın emri müdafaa ve istihlâsı gayesiyle 
ika edilen ceraim erbabının aflarma dair He
yeti Vekileden mevrut levayihi kanuniye Adli
ye» Encümenine, Jandarma efradının tezyidi 
tahsisatlarına, Mektebi Tıbbiyeden neşet eden 
etibbayı askeriyeye bir defaya mahsus olmak 
üzere yüz ellişer lira itasına, Memaliki müs-
tahlasa vilâyet ve kazalar kadroları için Dahi
liye bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair levayihi kanuniye Muvazenei Maliye En
cümenine, inşa edilecek mesakin ile akaarat 
vergilerinin beş sene müddetle muafiyetine, 
1336, 1337, 1338 seneleri düyununa dair leva
yihi kanuniye Kavanin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale eHildi. 

Elcezire Cephesi mıntakasmda bir istiklâl 
Mahkemesi teşkiline dair Heyeti Vekile Riya
seti tezkeresi kıraat ve bir celsei hafiye akdi 
icra Vekilleri Reisi Rauf Beyefendi tarafın
dan talebedilmekle celseyi hafiyeye geçildi. 

(İkinci ve üçüncü celseler hafidir.) 

Dördüncü Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat Askerî 
Fabrikaların Levazımatı Umumiye Dairesine 
raptı hakkındaki Heyeti Vekile tezkeresi Mü-
dafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümen

lerine, Harcırah Kararnamesinin 13 ncü mad
desinin tefsiri hakkındaki tezkere Kavanini 
Maliye Encümenine, hiyaneti vataniyeden maz
nun Ahmed Hikmet, Şarköy ve Tekirdağı 
müftüleri ve Hoca Mustafa Efendi ve idama 
mahkûm Süleymanbğlu Cemil hakkında Adli
ye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye ile 
20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Kanu
nunun ilgasına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniyi Adliye Encümenine, Ergani 
livası merkezinin Palu'ya nakline ve Siverek 
livasının müstakil hale ifrağına dair Ergani 
Mebusu Mahmud ve Siverek Mebusu Lûtfi 
boylerin tekâlifi kanuniyesi Lâyiha Encüme
nine havale edildi. Encümenlerden mevrut maz
batalar ruznaraeye alındı ve Pazartesi günü 
içtima olunmak üzere Celse tatil olundu. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hüseyin Avni Hakkı Mahmud Said 

REJS — Efendim, zaptı sabık hakkında söz 
Lstiyen var mı? Zaptı sabıkı •aynen kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

Evrakı varideye geçiyoruz. 
•NAFİZ B. (Canik) — Şimdiden söz istiyo

rum, 

3. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Validelerinin irtihali dolayısiyle gerek 
Meclis namına, gerekse şahısları namına birçok 
mebuslardan gelen iâziyet telgraflarına Başku
mandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretle
rinden mevrut iki teşekkür telgrafı 

REİS — Başkumandan Paşa Hazretlerinin 
taziyeye cevapları vardır. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi Ali Fuad Paşa 
Hazretlerine 

Validemin irtihali münasebetiyle Meslisj 
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Âlice izhar buyuruian hissiyat ve teessürata 
karşı derin tahassüsatla müteşekkir olduğumun 
lütfen tebliğini zatı Devletlerinden rica ede
rim. Cönabıhak büyük validemiz vatanı halâ? 
ve refahı hakikiye isal ve milletin istikbal ve 
hâkimiyetini tarsine çalışan Meclisimizi mesaii 
tarihiyesinde muvaffak buyursun. 

Başkumandan 
Gazi Mustafa Kemal 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi Ali Fuad 
Paşa Hazretlerine 

Validemin irtihalinden dolayı Meclisteki rü-
fekayı muhtereme tarafından birçok tâziyetna-
meler alıyorum. Bilhassa seyahat ve teftişat 
münasebetiyle ayrı ayrı cevap vermekteki müş
külâtı takdir buyuracakları için mazur görül-
mekliğimi ve şu suretle izhar buyurdukları tees
sür ve alâkaya teşekküratı mahsusuanım lütfen 
iblâğını rica ederim. 

Başkumandan 
Gazi Mustafa Kemal 

2. — Meclisi umumilerin küşad.ı münasebe
tiyle Bursa ve Adana vilâyetlerinden mevrut 
telgraflar . 

REÎS —Meclisi umumilerin küşadı müna
sebetiyle Bursa ve Adana valilerinden mevrut 
telgraflar var. Heyeti Celile namına Divanı 
Riyaset münasip cevapları verir. 

2. — TAKRİRLER 

1. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Rize'de 
bir Sultani mektebi açılmasına dair takriri 

REÎS — Lâziztan Mebusu Esad Beyin, Ri
ze'de bir Sultani mektebi küşadma dair bir 
takriri var. (Maarif Vekâletine, sesleri) 

ESAD B. (Lâziztan) — Müsaade buyuru
nuz arz edeyim.. Lâziztan livası iki yüz elli bin 
nüfusludur. Hudutta olması münasebetiyle ga
yet mühimdir. Orada beş senelik İdadi nıe'k-
telbi var. Biliyorsunuz memleketimiz istilâya 
uğramıştı. Çocuklar beş senelik idadi tahsili 
ile kalıyor. Babaları onları yüksek mektep
lere göndermiyor. Bu defa gittiğim zaman 
ahali pek ziyade sızlandı, rica ettiler. Hor 
yerde sultani mek'te'bi var da neden bizde yok
tur1? dediler. Onun için bu takririmin tasvi
ben gönderilmesini rica ediyorum. Şimdiden 
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açılacak değildir. Tahsisat kabul olduğu za
man açılır. O suretle tesvibi âlinize iktiranını 
istirham ediyorum efendim. 

REİS — Arkadaşımız takrirlerini tasvip 
için izahatta bulundular. Takririn tasviben 
havalesini kabul 'buyuranlar lütfen ellerini 'kal
dırsınlar. Kabul edildi efendim. 

2. — Lâziztan Mebusu Esad Beyin, S-eyri-
sefain İdaresi vapurlarının Atine ve Hopa'ya 
uğramalarına dair takriri 

REİS — Yine Lâziztan Mebusu Esad Beyin, 
Seyrisefain vapurlarının Atine ve Hopa'ya uğ
ramalarına dair »bir temenni takriri vardır. 

i 
ESAD B. (Lâziztan) — Efendiler, Battım'-

un vaziyeti ahiresi üzerine Ardahan, Artvin 
ve Kars livalarının maOıreci Hopa olmuştur. 
Halbuki Seyrisefain vapurları Rize'ye kadar 
geliyor. Beri tarafta Atine ve Hopa kazaları 
vardır. Bütün yolcular, emtiai ticariye ora
da kalıyor, müşkülâta uğruyorlar. Ha't'tâ El-

| viyei Selâse meibusları da bunlardan müşteki 
ı bulunuyorlar. Hiç olmazsa on beş günde, yir-
j mi günde ol'sun vapurların Atine'ye ve Hopa'-
j ya uğramasını rica ve istirham ediyorlar. Bu 
) istirhamları da pek muhiktir. Binaenaleyh tak-
j ririmin tasviben Müdafaai Milliye Vekâletine 

havale buyurulmasrnı rica ederim. (Muvafık, 
sesleri) 

REİS -— Müsaadei âliye]eriyle bir noktayı 
arz edeyim. Evvel beevvel arkadaşımız bu 
hususta merciinde teşepbüsat'ta bulunup da 
müşkülâta mâruz bulunmuşlar mıdır? Bunu 
yapabilmek için dairei aidesini dinlemek lâzım
dır. Müdafaai Milliye Vekilini dinliyelim. 

ı Doğrudan doğruya karar verilirse müşkül bir 
] mevkide kalırız. Tasvibini 'huzurlarına bıraka

lım. Bu ciheti selleme'hüsselâm reye vaz'etmek 
belki müşkülâtı dai olur. Münasip görürlerse 

| bunu Müdafaai Milliye Vekilini dinledikten 
| sonra reye vaz'edelim. Bunu tdhir edelim. 

| STRRI B. (İzmit) — Reis Beyefendi Meclisi 
! Ali sıfatı icraiyesiyle bir şeyi münakaşa etmi-
' yor ki dairei aidesi izahat versin. Arkadaşı-
' m iz aidolduğu vekâlete müracaat etsin, muva-
| fık olmadığı takdirde Meclisi Âliye arz eder-
j 1er. Mesele sâil ile mesul arasında cereyan 
i eder. Meclisi Âli reyini izhar edemez. 

M L . 
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REİS — Bundan bir netice çıkmaz. Bendeni- ı 

zin noktai nazarım budur. Efendim, dairei aide- I 
sini dinlemek lâzımdır. I 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey Esad 
Beyefendi bunu temenni takriri diye veriyor ve I 
bunu temenni diye havale edelim. Liman Dairesi I 
Riyasetine gönderiniz 

ESAD B. (Lâzistan) — Efendim, bendeniz 
temenni mahiyetinde havalesini rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, arkadaşımız şimdi de te
menni olarak teklif buyuruyorlar. Müdafaai Mil
liye Vekâletine gönderiyoruz. 

3. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin Kayseri -
Ulukışla demiryolunun Çester Projesine ithaline 
dair takriri. 

REÎS — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Kay
seri - Ulukışla demiryolunun Çester projesine 
ithaline dair temenni takriri var. Nafıa Vekâle
tine gönderiyoruz. 

4. — Muş Mebusu Mahmud Said Beyle Hacı 
Ahmed Hamdi Efendinin, mebusluğa intihapla
rından evvelki zamanı memuriyetlerine ait lüzu
mu muhakeme kararının Memurin Muhakemat 
Tetkik Encümenine havale edilmesine dair tak
tiri. 

REİS — Muş mebusları Mahmud Said ve 
Hacı Ahmed beylerin, kablelintihap zamanı me
muriyetinde ahiz ve gasıp maddesinden dolayı 
haklarında tanzim kılınmış olan lüzumu muha
kemeyi mutazammm mazbatanın itirazan Memu
rin Muhakemat Tetkik Encümeninde tetkiki ta
lebini havi takrirleri var, Memurin Muhakemat 
Tetkik Encümenine havale ediyoruz. 

Ruznameye dair Nafiz Bey söz söyliyecek. 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 

Bendeniz de istedim. 

REİS — Daha evvel Nafiz Bey var. 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 

Bendeniz Nafiz Beyden evvel istedim. 
REİS — Hayır! 

4. — MAZBATALAR 

i. — Canik Mebusu Emin Beyle rüfekamnm, 
Memurin Muhakemat Tetkik heyeti tahrinye 
kadrosunun tevsiine davr kanun teklifi ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası (2/568) 
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NAFİZ B. (Oanik) — Efendim, malûmuâü-

niz Şûrayi Devlet makamına kaimolmak üzere 
bir Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti ve bir de 
Encümeni vardır. Her ikisinin müştereken vazi
fesini ifa etmek üzere heyeti tahririyesi; bir baş
kâtiple bir ikinci kâtipten ibarettir. Bendeniz 
Tetkik Encümeninde bulunuyorum, Tetkik En
cümeninden 1336 senesinden bugüne kadar bin 
kadar evrak devir aldık. Bunu vakit ve zama-
niyle çıkarmak için haftada birkaç gün içtima 
etmek mecburiyetinde kaldık ve o suretle içtima 
ediyoruz. Tetkik Heyetinin bilmem ne kadar 
evrakı vardır. Gerek Tetkik Heyetinin ve gerek
se Encümenin bu kadar vazaifi kesiresini ifa 
için iki kâtip gayrikâfidir. Zaten başkâtip içti-
malarda heyet ile beraber bulunmak mecburiye
tinde bulunduğu için muamelâtı kalemiyeye yar
dım edememektedir. Bir kâtip kalıyor ki, bu bir 
kâtip de yoktur. Çok iş çıkaramıyor. Bir tek
lifi kanuni vardır, Muvazenei Maliye Encüme
ninden çıktı, Muvazenei Maliye Encümeni kabul 
etti, bir maddelik bir şeydir. Heyeti kalemiyeye 
bin kuruş maaşlı iki kâtip ilâvesini teklif edi
yoruz. Rica ederim bir maddelik bir şeydir, 
şimdi müzakere edilsin. (Muvafık sadaları) 

REİS — Efendim; Tetkik Heyetiyle Encü
menine bir kâtip istemişler. Muvazenei Maliye 
Encümeninden çıkmış, ruznamede imiş. Arkada
şımız bunun müstacelen müzakeresini istiyorlar. 
Bittabi müstaceliyet kararı verilmekle beraber 
bugün müzakere edilemez, çünkü numara sırası 
vardır. Numara sırası kaç ise dört veya beş nu
maraya kaydolunmak üzere müstaceliyet kararını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

REİS — Şükrü Efendi Hazretleri siz de ruz
nameye diair mi söyliyeceksiniz? 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Evet. Arkadaşlar; bundan birkaç gün evvel 
bendeniz bir risale neşretmiştim, malûmunuz
dur. (Ruznameye dair değildir sadaları) Söz ruz
nameye dairdir istirham ederim dinleyin. 

REİS — Ruzname ile alâkası olmadığı za
man sadede davet ederim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Hay hay. Bu risale matbuatta çok gürültüyü mu-
ciboldu. Şimdiye kadar şayia olarak işitiyorum. 

(Reis Bey sadet değil sadaları.) 
ü L 
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i lElS — Müsaade buyurun efendim, ondan I 

bendeniz mesulüm. 
ISMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — Güya 

ben müstantiklik tarafından hiyaneti vataniye 
ile ittiham olunarak Meclisi Âliye evrakım ve
rilmiş. Halbuki arkadaşlar, bendenizin o risa
lem Meclisteki ulema arkadaşlarımla beraber 18 
Teşrinisanide Meclise verilen bir lâyihai ka-
nuniyenin esbabı mucibesidir. 

REÎS — Şükrü Efendi, müsaade buyurun, 
zatıâlilerine dair Makamı Riyasette bir evrak 
mevcut değildir. Gazetelerin cevabını gazete 
lerde verirsiniz. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. — Evrakın Divanı Ri
yasette olduğunu işittim. 

REÎS — Divanı Riyasete böyle bir şey gelmiş 
değildir. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — İstirham 
ederim, varsa mesele hallolunsun. Çünkü... (Gü
rültüler) Rica edermi sözümü kesmeyiniz, beni 
dinleyiniz, bakınız arkadaşlar, bendeniz de bu 
Hâkimiyeti Milliye uğrunda çalışmış bir arka
daşınızım. (Alkışlar) Benim namusumla, haysi
yetimle oynanıyor. Bu namus ve haysiyet; Mec-
lisindir. Ben de bu Hâkimiyeti Milliye için ca
nımı feda etmişim.. (Gürültüler) 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Zamanı gelsin 
söylersiniz. (Ayakpatırdıları) 

REÎS — Necati Bey, Celâl Nuri Bey, rica 
ederim... (Gürültüler) 

Efendiler, rica ederim, beni dinleyin, Şükrü 
Efendinin mütalâatım dinlemek için reye koya
cağım, kabul edilmediği takdirde söyletmiyece-
ğim. 

MUSTAFA NECATÎ B. (Saruhan) — Şük
rü Efendi Hazretlerine ait Divanı Riyasette 
böyle bir evrak mevcut değildir, ruznamede de 
yoktur. 

REÎS — Ruznamemizde Hoca Efendinin bu
yurduklarına dair bir evrak mevcut değildir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bu işin içinde 
ben de dâhilim, söz isterim. 

REÎS — Müsaade buyurun Şükrü Bey, ben 
söyliyeceğim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Reis Bey be
nim de ismim mevzuubahistir. Söz isteriz, çünkü 
mebusuz. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Mademki, Divanı Riyasete gelmiş bir şey yok- I 
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tur. Kürsüyü terk ediyorum. (Gürültüler) Ben 
bir mebusum benim haysiyetim sizin haysiyeti-
nizdir, benim haysiyetimi muhafaza lâzımdır. 

HACI ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Muş) — Riyaset 
salâhiyetine istinaden iş yapsın. Hiç yoktan mü
zakere açılıyor. Ruznameye riayet edilmiyor. 
Sonra arkadaşların ismini çağırarak iş yapıyor
sunuz. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun Maka
mı Riyaset zatıâlinizi Nizamnameye davet ettiği 
gibi diğerlerini de davet eder. Reis Nizamname
den inhiraf edemez. 

MUSTAFA NECATÎ B. (Saruhan) — Yal
nız bendenize ihtar ediyorsunuz. Her taraftan 
gürültü kopuyor. 

REÎS — Siz sükûnetinizi muhafaza buyurun. 
Ben şahıslar hakkında şu veya bu maksatla söy
lemiyorum. Herkes istediği yerden söylüyordu. 
Binaenaleyh, salâhiyetim de vardı. Sizi sükûta 
davet ettim. Tecziye etmek salâhiyetim de Acar
dır. Binaenaleyh, îlyas Sami Beyin o ihtarlarını 
zait görüyorum. Makamı Riyaset o töhmet altın
da kalamaz. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Reis Bey mü
saade buyurun, mesele Meclisin şerefine müta-
alliktir. Ben de bir mebusum, arkadaşım da bir 
mebustur. 

ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Mademki, 
Nizamname vardır ortada, mesele yoktur. 

REÎS — Nizamnamei Dahilîye hürmet eden 
arkadaşlarımız evvelâ otursun. Meclisi Âlinin hay
siyet ve şerefine mütaallik mesail hakkında tür
kü kanuni ve usul vardır. Gelip burada mevzuu-
bahsedebilirler. Şahıslar hakkında da kendilerini 
burada müdafaa etmek için ortada bir şey yok
tur. (Mesele yoktur; sesleri) 

Efendim vilâyatı müstahlasaya gidecek İstik
lâl mahkemeleri ruznamemizdedir. 

ZAMÎR B. (Adana) — Efendim ruznameye 
dair arz edeceğim. Muhterem arkadaşlar, bun
dan bir hafta mukaddem benzin ve petrollerin 
Gümrük Resmine dair bir kanun lâyihası vardı. 
Burada Heyeti Celileniz üç encümene havale et
mişti. Encümenden çıkar çıkmaz hafta zarfında 
müzakeresi yapılır buyurdunuz. Bugün encümen
den çıkmıştır ve bu kanun hazırdır. Bunun bir an 
evvel çıkaralım. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey bu çok 
lüzumlu bir meseledir. Bunun isticalini bendeniz 
de istirham ediyorum. 
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REÎS — Efendim Heyeti Celilenin kararı şu 

şekildedir : O vakit bendeniz Makamı Riyasette 
bulunuyordum. Bu kanun encümenlerden çıktığı 
takdirde her şeye tercihan müzakeresine devam 
etmekti. (Evet, sesleri) Heyeti Celilenin kararını 
nakzeden bir sebep yoktur şimdi. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Zaten ruznamede birinci maddedir. Bu meseleyi 
reye vaz'etmeye lüzum yoktur. 

REÎS — O halde bugün ruznamemizde Neva
hi Kanunu varken bu kanunun müzakeresi teklif 
ediliyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey, 
bu hususta ittihaz ettiğimiz karar mütaaddittir. 
Rica ederim, bu usulü bozmıyalım. Nevahi Kanu
nu için iki gün ayırdık ve bugün ruznamede Ne
vahi Kanunu vardır. 

ZAM ÎR B. (Adana) — Efendim, bu mesele de 
bir maddeden ibarettir. Bunu çıkaralım. Yine 
Nevahi Kanununa devam edilsin, efendim. 

REÎS — Nevahi Kanununun olduğu günler 
evrakı varide okunmaması takarrür ettiğinden 
yalnız Perşembe günleri tahsis edilmişti. Bugün 
de Nevahi Kanunu vardır. Bu kanunun yalnız 
Nevahi Kanununa tercihan müzakere edilmesini 
reye koymak mecburiyetindeyim. 

Efendim her şeye takdinıen bu kanunun mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
(İşitilmedi, sesleri) Efendim bu kanunun Nevahi 
Kanununa tercihan müzakeresini kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar. Kabul edilmedi, efendim. 
Yalnız efendim kanunun müzakeresine geçmeden 
Nafıa Vekili Beyefendinin mâruzâtı vardır. 

2. — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun tadi
line dair kanun lâyihası ve Kamnini Maliye ve 
Muvuzenei Maliye encümenleri mazbataları 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) — 
Efendim! Heyeti Celilenizden bir istirhamım 
vardır. Hepiniz dairei intihabiyenize gittiniz, 
gördünüz. Tarik bedelâtı hakkında bir kanun 
lâyihası vardır. Bunu Meclisi Âlinize takdim 
ettik. Rica ederim, hepiniz de dairei intihabi
yenize gittiğiniz zaman gördünüz ki, bu para
nın tahsili gayrimümkündür. Muhtarlar vası-
tasiyle tahsil olunuyor, tahsildarlar vasıtasiyie 
meclisi umumilere devrini teklif ediyoruz. Bu 
çok mühimdir. Üç maddelik bir şeydir. Sene 
başı da geliyor. Bunun ruznameye dâhil olma
sını rica ediyorum bendeniz. (Muvafık sesleıji) 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vekil 

Beyefendinin buyurdukları lâyiha Makamı Ri
yasetten encümene havale edilmiştir. Dahiliye 
Encümeni Hükümetin teklifini reddetmiştir. Bu 
Heyeti Umumiyeye gelecektir. O vakit mazbata 
üzerine müzakere açılır efendim. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — O başkadır 
efendim. Bendenizin teklif ettiğim 372 numa
ralı lâyihadır. Bunun ruznameye alınmasını ri
ca ederim ve müstaceliyetle.... 

REİS — Efendim bu teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Müstaceliyetini dahi teklif edi
yorlar. Müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müstaceliyetle mü
zakeresi kabul edilmiştir. Sıra numarasiyle ruz
nameye alırız efendim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim bugün memaliki müstahlasaya gidecek İs
tiklâl Mahkemesi azaları intihabedilecekti. 

REİS — Efendim bu intihabın bu Celsenin 
bidayetinde icrası karar gir olmuştu. Rüfekadan 
bâzıları bunuı* celsei âtiyeye tehirini teklif edi
yorlar. (Bu intihabın celsei âtiyeye tehirini ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. Yani Çarşamba günü ilk iç-
timada" intihap yapılacaktır, 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — îdarei kura ve nevahi kanunu lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS —< Efendim Nevahi Kanununun mü
zakeresine başlıyoruz. Yüz altmış ikuıei mad
deyi encümene vermiştik. Encümen tadil etmiş, 
göndermiş. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim bit m/addeyi encümene} verdiğimizde 163 
ncü maddenin de bu madde ile müzakere edi
leceğini işaret etmiştik. Binaenaleyh bu mad
denizi müzakeresi doğru değildir. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim Heyeti e d i 
leniz berayı tadil Nevahi Kanununun 161 ve 
162 nci maddelerini encümene havale buyur
muştur. 163 ncü madde 162 nci maddenin ala
cağı şekle göre tadil edilecekti. Binaenaleyh 
bugün müzakere edeceğimiz 162 nci madde yeri
ne kaim olacak bk* maddedir. 162 nci madde ka
bul edilecek olursa 163 ncü madde üzerindeki 
tetkikata devam edebiliriz, mâni değildir. 
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Madde 162. — Evvelen beş bin kuruşa kadar 

olan her nevi hukuk ve ticaret dâvalariyle kıy
meti asliye ve muhammenesi beş bin kuruşu te
cavüz etmiyen emvali menkuleye mütaallik deavii 
asliye ve mütekabileyi kabili istinaf ve Temyiz 
olmamak üzere katiyen rüyet, saniyen bu mik
tar kıymeti tecavüz eden deaviyi tarafeynin rıza 
ve muvafakatiyle sulhan hal ve tesviye ve sulhna-
me dahi tanzim eder. 

Riyaseti Celileye 
Nahiye heyeti kazaiyesinin mevaddı hukukı-

yedeki salâhiyeti hükmiyesini tâyin eden 162 nci 
maddenin tadilini mutazammın Heyeti Umumiye-
ce nazarı dikkate alınan takrirlerle mezkûr mad
de encümenimize iade olunarak bilmüzakere ek
seriyetle tensibolunan şekil balâya naklen Heye
ti Umumiyeye takdim kılındı. 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Hamid 

Adliye Encümeni Reisi 
Canik 

Muhalif 
Emin 

Âza 
Siird 

Menkulde muvafık olmakla gayri
menkul dâvasının da verilmesi taraf

tarıyım 
Hacı Mustafa Sabri 

Âza Âza 
Karahisarı Sahib Ertuğrul 

Muhalif Mustafa Kemal 
ismail Şükrü 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Reis Bey müsaade 
buyurun bu maddeyi yazalım. 

REİS — Efendim maddenin yazılmasını tek
lif ediyorlar. Arkadaşlar malûmuâliniz bu madde, 
takrirler nazarı dikkate alınarak encümene gön
derilmişti. Şekli muaddelin... 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahilb) — Reis Bey 
müsaade ederseniz bir şey arz edeceğim. Her han
gi encümene giden ve tadil edilerek buraya ge
len tadilnamenin tabı ve tevziini istirham ede
rim. Tabı ve tevzi olunsun, herkes ona göre ha
zırlansın. Burada bir kere okunmakla olmaz. Bu
nun böyle yazılarak müzakeresinin imkânı yok
tur. Bu yolsuzdur, Nizamnamei Dahilî esasına 
muhaliftir. Rica ederim, istirham ederim, her 
hangi bir encümene berayı tadil giden maddeler, 
encümenden geldiğinde, şekli muaddel Meclisi 
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Umuminin inikadından evvel tabı ve tevzi olun
sun. Ondan sonra müzakere edilsin. 

REÎS — Efendim müsaade buyurursanız Ni
zamnamenin o maddesi, tekmil lâyihanın tabı ve 
tevziine aittir. Elimizde tabı ve tevzi edilmiş kıs
mı vardır. Encümene tadilnameler gitmiş, o mad
de tanzim edilmiş, zatıâlinizin sözü bir talep ma
hiyetindedir. Şimdiye kadar yapılan muamele 
yolsuz değildir. Muamele şinıdiye kadar böyle 
olmaktadır. Sizin sözleriniz de nazarı dikkate 
alınır. '(Yazılsın, sadaları) 

(162 nci 'madde tekrar okundu ye yazıldı.) 
MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim 

Heyeti Celilenizce nazarı dikkate alman takrir 
Niğde Mebusu Hilmi Efendi biraderimizindi. 
«Beş bin kuruşa kadar menkul ve gayrimen
kul deaviyi kabili istinaf olmak üzere rüyet 
ve hal ve fasleder» şeklinde idi. Malûmuâliniz 
Heyeti Celilenin nazarı dikkate aldığı bir tak
riri Adliye Encümeni tadil ediyor ve hattâ onun 
zıddına olarak bir 'madde teklif ediyor. Burası 
böyle 'olmakla beraber temyizden «müstesna şim
diye kadar hiçbir dâva görülmemiştir. Yalnız 
istiklâl mahakimi mükarraratı Temyizden müs
tesna idi. Eskiden Hicaz kıtasında 60 bin ku
ruşa. kadar, Yemen kıtasında 6 bin kuruşa ka
dar olan deaviyi kalbilî istinaf ve Temyiz ol-
raamak üzere rüyet ederlerdi. Turku temyizi 
seddedecek hiçbir akıl ve mantık yoktur. Çün
kü insanlar daima hata edebilirler. Binaenaleyh 
bu turku temyizi seddetmek aklen mantıkan 
ve ne ilmen ve ne de şekli hazır itibariyle mu
vafık değildir. Sulh hâkimlerinin kararlarında 
da temyiz vardır. Sulh hâkimlerinin ita ettik
leri mu'karreratın kâffesi kabili temyizdir. Bi
naenaleyh bu temyiz ciheti meftun olarak kal
malıdır. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMlD B. (Biga) — Efendim, istiklâl 
mahakimi Kanunundaki kabulü âmmeyi istil
zam eden bir nokta vardır ki, <o da 'mukarreratı 
eezaiyenin katiyülicra olmasındadır. Nevahi 
Kanununun da kabiliyeti tatıbikıyeslni temin 
edebilmek için öteden beri halkın mahakim ka
pılarında, derecatı mahakimden dolayı sürük
lenmekten usanmış 'olması itibariyle encümen 
bu derecatı mahakimi kaldırdı vfe kararların 
katî olmasını kabul etti. Adliye Encümeni âza
sından lölan Mustafa Sabri Efendi biraderimiz, 
encümence teklif edilen şekilde muvafık kalmış, 

— AAQ 
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yalnız gayrimenkul kelimesinde - fikrini bura
da deraıeyan etmek üzere - akalliye't'te kalmış
tır. Şu halde mumaileyhin, 'turîm kanuniyenm 
mesdudolmasrndan dolayı olan mütalaaları 
vâridolmamak lâzımıgelir. Çünkü 'madde bu şe
kilde tarafından imza olunmuş ve kabul edil
miştir. Emvali gayriraenkule dâvalarının usulü 
muhakemesi, usulü istimaı ibaışka tarzdadır. 
Gayrimenkul 'bir arz olalbilir. Kavmi mahsur 
olan ahaliye aidola'bilir. Binaenaleyh böyle bir 
meselenin hudusunda heyeti kazaiyeye verile
cek salâhiyet böyle bir kanunun çıkmasına bi
naen hâlü maıslahaıta göre teklif ettiğimiz bu 
maddei kanuniyenm Heyeti Aliyelerince kabul 
edilmesini teklif ederiz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Kıymeti asliyesi 
beş bin 'kuruşu tecavüz etmiyen emvali gayri
ni en kuleye ait rîeaviyi rai? 

HAMİ'D B. — Evet emvali gayrimenkuleye 
ait deaviyi... Esasen bendeniz emvali gayrimen-
kuleden bahsediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim, bendeniz maalesef bugün Adliye Encüme
ninde'bulunamadım. Fakat Adliye Encümeni 
Mazbata Muharriri arkadaşımızın böyle katiyeti 
sarihayı haiz bir maddenin esbabı vazı' ve hik
metini izah etmesi zannederim ki, kıyas maalfâ-
rık kabilinden bir şeydir, tstiklâl mahakiminden 
bile bu şekilde verilen ahkâmın ne kadar doğru 
olmadığını tahattur etmek lâzımdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu kanunu tadil et
miştir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Kısmen 
tadil etmiştir. Ondan dolayıdır ki, bu birinci 
fıkradaki; «Kabiliyeti istinaf iye ve temyiziye 
yoktur» sözü hakikaten muhilli hukuktur. Eğer 
biz, kazanılan dâvanın, kazanan için seri bir hak 
temin etmesini istiyorsak - Sulh mahkemeleri 
hakkında olduğu gibi - onun kabiliyeti ieraiye-
sini velevki temyizen olsa bile, istinafen olsa bile, 
temin ederiz, mesele hallolunur. Mahkûmunle-
hin hukuku temin olunduğunla göre; onu icra et
mek esbabını ihzar ederiz. Böyle katiyet vereme
yiz. Bendeniz bir noktai nazar arz ediyorum. 
Biz; beş bin kuruşu kendi keselerimizle, kendi 
zihnij^etimizle mukayese edersek bu beş bin ku
ruşun kıymet ve ehemmiyetini, zannederim, iyi 
takdir .edememiş oluruz. Beşi (bin kuruş; bir* (fa-
kir köylünün, bu fakir adamın ailesinin haya-
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tını temin eden bir sermaye olabilir. Binaen
aleyh, her hangi bir zühulü hukuki ile o serma
yenin birinden alınıp âhara verilmesinden mü
tevellit hatayı adlîyi vücuda getirmemek için ve
rilen hükümlerin katî olmaması lâzımdır. Zira 
haklı bir iş yapayım, derken haksızlık edilmiş 
olur. Bendeniz zaten turku kanuniyenm ihda
sından mütevellit esbaptan dolayı da muvafakat 
etmiyorum. Ondan dolayıdır ki, hiç olmazsa ka
bili istinaf veya kabili temyiz olması tarafını arz 
ediyorum. Sonra, bendenizce, buradan bir nok
tanın tayyı lâzımgeliyor. (Her nevi hukuk ve 
ticaret dâvaları) Tâbiri... Ticaret dâvası, zaten 
mesaili medeniye ve hukukıyeden olmasına ve 
hukuku medeniyede dâhil mesailden olmasına 
mobni tasrih edilmek daha doğru olur. Her nevi 
denildiği vakitte bunun içerisinde mesaili tica
riye de dâhildir. Sulh hâkimleri hakkındaki Ka
nunda, hukuk ve ticaret, diye bir şey tasrih edil
miş değildir. 

HACI MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — 
Maatteessüf orada vardır, efendim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Bende
niz belki zühul etmişimdir. Kanun tasrih etse 
bile. tasrihi zait kabîlindendir. Ondan dolayıdır 
ki, (Ticaret) kelimesinin tayyı lâzımgeldiği nok
tasında bendeniz musırrım. 

HACI MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — 
İki tüccar arasında olur, efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Yine 
hukuk davasıdır. Mercii muhakeme değişmedi
ğine nazaran bendenizce hukuk dâvasına dâhil
dir. Onun için ticaret ve istinaf kelimelerinin 
tayymı teklif ediyorum. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Efendim bu 162 
nci maddede heyeti nahiyeye bahşedilmiş salâ
hiyeti kazada yalnız beş bin kuruşa kadar olan 
emvali menkule dâvalarını fasıl ve rüyet ede
bilir deniliyor. Sonra emvali gayrimenkuleye 
gelince bunda imsak ediliyor. Bilmem bundan 
maksat nedir? 

Eğer salâhiyeti istimale iktidarı yoksa, bu 
beş bin kuruşa kadar olan salâhiyeti niçin, ve
riyoruz! Varsa aynı miktarda bulunan emvali 
gayrimenkul e dâvalarının da rüy etini neden 
menediyorsunuz ? Bu mantıksızdır. Sonra, beş 
bin kuruşa kadar olan dâvaların fasıl ve ni
yeti salâhiyetini mademki heyeti nahiyeye tev
di ediyoruz ve köylünün en ziyade muhtacol-
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duğıı bir mesele de emvali gayrimenkule dâ
valarıdır, binaenaleyh bunları rüyete de salâ
hiyet verelim. Bunlar mahallinde hallolunma- . 
dıkça hiçbir şey olmaz. Zira köylüler zaten 
alacak verecek dâvalarını kendi beyinlerinde 
hallediyorlar. En ziyade köylüleri birbiriyle 
uyuşturmıyan bir şey varsa o da hudut dâva
ları ve emvali gayrimenkule dâvalarıdır. Bu 
dâvaları bu kanunla tesbit etmekten ve heyeti 
nahiyeye bu salâhiyeti vermekten maksat; hal
kı kaza merkezlerine kadar yormaksızın ken
di merbut bulunduğu nahiye merkezlerinde dâ
valarını hal ve fasletmektir. Halbuki biz bunu 
daha hâd bir şekle, devre sokuyoruz. Bir kıs
mına bakmasın diyoruz. Bunu hepinizden rica 
ederim. Buraya bir de (Emvali gayrimenkule) 
kelimesinin ilâvesiyle, beş bin kuruşa kadar 
olan hem emvali menkuleden ve hem de emvali 
gayrimenkuleden olan dâvaların her ikisini de 
rüyete salâhiyettar olsun, bu böyle. 

Sonra, kabili istinaf, kabili temyiz olmamak 
üzere deniliyor. Buna da muarızım. Hayır 
kabili istinaf olmasın, fakat tetkikatı temyizi -
yeden geçmesi şarttır. Yalnız bu temyiz, icra
yı tehir etmesin. Yine tetkikatı temyiziyesi ic
ra ve ifa olunadursun ve buna mukabil köylü 
birtakım senedata ve sair müşkülâta tâbi tu
tulmasın. Doğrudan doğruya mahkûmunaleyh 
hakkına razı olmadığı vakitte hakkı temyizini 
kullansın. Evrak heyeti temyiziyeye gidedur-
sun. Bunun zararı ya üç yüz, ya beş yüz ku
ruştur. Bunu köylü her zaman tazmin edebi
lir. Bunun için de müşkülâta mâruz bırak-
maktansa hakkı temyizi açık bırakalım ve bu 
suretle hükmolunabilir diyelim, bunu bu su
retle halledelim. 

Maddenin en nihayetindeki fıkraya pek acîp 
bir nazarla bakıyorum. Bu miktar kıymeti te
cavüz eden deaviyi tarafeynin muvafakatiyle 
sulhan hal ve faslile sulhname tanzim eder di
yor, Her ikisinin muvafakati olduktan sonra 
dışârda uyuşurlar. Bu bir hakkı kaza değil, 
bir salâhiyeti kazaiye değildir. Bunu bu kanu
na niçin dercediyoruz ? Mânâsız kalıyor. Bi
naenaleyh yine bunun da bu kanundan büs
bütün tayymı teklif ederim. Rıza ve muvafa
katiyle sulh olabilirler. Bunu hariçten herkes 
yapabilir. Mademki bu sulhtur, sulh ise hakkı 
kaza değildir. Eğer sulh kelimesine istinaden 
salâhiyet dairesinde bir sulh teklif ve temenni 
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ediyorsa - ki bir sulh mecburidir - buna diye
ceğim yoktur, öyle değilse bu zaittir. Bunun 
da büsbütün tayymı teklif ediyorufh. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şimdi efendim ben
denizin bu maddede en ziyade gayrimantıki gör
düğüm şey, diğer arkadaşlarımın da söylediği 
gibi, nevahi heyeti kazaiyesinden sudur ede
cek hükümıleriin ikaıbüli temyite ve istinaf olma
masıdır. Malûmuâlinizdiı* ki, ekserisi mektebi 
hukuktan neşet eitmiş, mükıteıseibaitı ilmiyeyi 
haiz hâkimlerin bile birçok hükümleri baştan 
aşağı hataâlud iken ve Mahkeme! Temyizde 
yüzde sekseni nakzedilmekte iken yeni hüküm 
vermeye alışacak ve birçok hatıati görülecek 
yeni bir heyeti kazaiyenin hükümlerini hata
dan âri .addetmek doğru değildir ve çok gü
lünç olur. Sonra heyeti kazaiıyenin noksanını 
irae edecek bir içtihat kapısını kapamak dün
yanın hiçbir tarafında caiz görülemez. Yani iç
tihadı kapıyor, yani hükmü hatadan âri adde
diyor. Nevahi heyeti kazaiyesinden sudur eden 
ahkâmı hatadan âri ve beri addetmeyi hiçbir 
akıl ve mantık muvafık görmez, kabul etmez. 
Binaenaleyh istinaf kabiliyeti verilmelidir. An
cak istinaf olunan hükümler feshe uğradıktan 
sonra hükmü veren mahkemeye iade edilmez. 
Fakat burada istinaf mahkemesinin gördüğü 
hataları ilâmında dercederek yine ikmal ettir
mek için mahalline iade ederse bu usul gayet 
doğru ve mantıki olur, kanaatindeyim. Çünkü 
heyeti kazaiyeyi bu işe alıştırmış oluruz. 

Sonra gayrimenkulât hakkında burada ka
bul edilen takrire rağmen encümen maddeden 
çıkarmıştır. Bu da doğru değildir. Beş bin ku
ruşa kadar deaviyi rüyet etmek salâhiyetini 
verdikten sonra aynı kiymeti haiz olan gayri
menkulât dâvalarını rüyet etmek salâhiyetim 
vermemek kadar yanlış bir şey olamaz. Bina
enaleyh bunu da maddeye ithal etmek zaruridir. 
Çünkü ekseriya köylünün başlarına gelen dâ
valar, arazi gibi, mera gibi emvali gayrimen-
kuleye mütaallik dâvalardır. Yine Lûtfi Bey 
biraderimizin söylediği gibi tarafeynin akdede
ceği sulhma/meleri tarafieny taşrada yapar, suümıa-
meyi tamahn ıöder. BinaieniaTıeyh. (bundan lıiçlbiır mâ
na ve maksat 'anlaşılmıyor. Binnaeırualeyh bu fık
ranın da tayyı lâzmngeMr, 

NEClB B. (Ertuğrul) — Bendeniz salâ
hiyetin yalnız emvali menkuleye hasrını zait 
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görürürm. Bu miktar az değil mi? Her halde 
bu beş bin kuruş pek azdır. Bu beş bin ku
ruşla bür^merfcep (blilte alınamaz. Meclisler bir . 
merkep dâvasına bile bakamayacaklar. Bir inek, 
bir merkep bu miktardan fazladır. Beş bine 
Mle lalınaımaz. Miktarın tezyidini tefcliif 'edece
ğim Hiç olmazsa on bin kuruş olsun. Em
vali gayrim enkuleye tatbik edilirse bir oda ka
pısı, bir pencere camı bile olmaz. Gerek men
kul ve gerek gayrimenkul emval hakkında mik
tar azdır, gayrikâfidir, bu miktarın artırılmasını 
teklif edeceğim. Bunun on bir kuruş olmasını tek
lif ediyorum. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bu maddenin muh
tevi olduğu birtakım kuyudatın ahkâm] umumiye-
sine mütaallik rüfekayı muhteremeden bâzıları 
beyanatta bulundular. Bendenizce hukuk den
miş, ticaret denmiş, bunları tasriha lüzum yok
tur. Hukuk dâvası ticareti de şâmildir. Yalnız 
deavii asliye ve mütekabile kelimelerini düşün
düm. Acaba bunları zikretmiyecek olursak bir 
adam müddeinin aleyhine ikamei dâvadan mem
nuda mütekabil en ikamei dâva için maddei kanu-
niyede bunu tasrih etmek icabediyor gibi bir şey 
hatırıma geliyor. Malûmuâlileri dâvayı mütekabi
le; benim aleyhime bir dâva ikame eden müddei
nin aleyhine ben de başka cihetten bir dâva ika
me edip onun dâvasına mahsubettirmek mânası
na bir dâvadır. Bir kişi bir adamdan beş bin ku
ruş dâva eder. Diğer adam da o adamdan beş bin 
kuruş dâva eder. Dâvasının sübutiyle beraber ta
kas icra edip hükmün icrasını beyandan ibaret
tir. Deavii mütekabile kelimesinin burada hiçbir 
faydasını görmüyorum. Bundan dolayı bu deavii 
mütekabile kelimesine lüzum yok. Defi dâva ke
limesine gelince; defi dâva hakkında dâva ikame 
edildikten sonra müddeaaleyhe karşı hâkimin 
bir suali vardır. Yahut şu ağa şunu dâva ediyor, 
sen ne dersin der. Onun sualine cevaben o müd-
deaaleyh ya iddia eder, ya inkâr eder, ya defeder. 
Bunun için ayrıca bir arzuhal verip veya ayrıca 
zabıt tutturup mütekabil dâva olmasına hiç lüzu
mu kanuni yoktur. Leh veya aleyhe defi dâvayı, 
müddeaaleyh ikame olunan dâvaya karşı müdde-
iden, ciheti ahardan matlubatı varsa dâva ikame 
eder. Buna dâvayı mütekabile derler. Bu mâna
ya da anlaşılıyorsa pekâlâ. Fakat bu ibareyi ben
deniz kendi fikrim itibariyle öteden beri kanun
larımızda ahkâm itibariyle zait görüyorum. 
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Ondan sonra bir mesele vardır ki, tarafeynin 

muvafakatiyle sulhan hal ve fasıl meselesi : Ben
deniz hâkimlerin hal ve fasledeceği dâvalarda 
vereceği hükümleri iki türlü verir, bilirim. Hâ
kimlerin hükmü, kazai ilzam ve kazai terk olur. 
Yani şu kadar kuruş bu müddeiye vereceksin di
ye hükmeder, bu kazai ilzamidir veyahut sen şu 
vaziyed ettiğin şeyden elini çek veyahut senin re-
fiyedine hükmettim veyahut müddeiye ikame et
tiğin dâvan sabit olmadığından dolayı sen bu 
adamdan talebettiğin parayı dâva muarazasm-
dan seni menettim der. Tarafeynin rızasiyle mah
kemeye girip, efendim bizi sulh et, ikimiz de razı
yız diye söylemeye hacet yoktur. Böyle bir kazai 
sulhi ahkâmı kazada görmediğim için bunu zait 
görüyorum. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Kitabül-
sulhü okumamışsınız. 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — Olabilir ya, belki 
ımutmuşumdur. Tenvir buyurabilirsiniz. Sonra 
efendim, Temyiz ve istinaf meselesine gelince; 
bunun tabii temyiz olması, tabiî istinaf ol/ması 
veyahut ikisinden birisine tâbi olması suretiyle 
tetkik edilmesi, her halde faydadan hâli değil
dir ve mucibi faidedir. Esbabı teşkilâtı adliye 
Kanunu ile her tarafta mevcut sulh hâkimleri 
gibi mütehassıslar tarafından verilen hükmün 
kabili temyiz olmasını, temyizen tetkik edilme
sini sulh mahkemeleri kabul etmiş, bu cihetten 
halledilen deaviyi Temyize gönderip tetkik et
tirmekte iken köylü amcalardan müteşekkil he
yetten sâdır olan hükümler kabili istinaf olma
sın, kabili temyiz olmasın, bunların kararı kati-
yülmüfadolsun, icra edilsin demekteki isabeti 
bendeniz göremiyorum, ancak iki derece var
dır. Bu iki "dereceden birisini kaldıralım. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — ilim için 
vatan mı var zannediyorsunuz? 

MÜFlD Ef. (Devamla) — Evet efendim, ilim 
için vatan yok. Âlim için vatan vardır. Vatan 
zatıâlileri gibi âlimleri pek güç ketiştiriyor. 
Onun için iki dereceli tetkika bendeniz de ta
raftar değilim, iki dereceli tetkik iyi değildir. 
Ancak bir dereceli tetkik etmek iyidir. Elimiz
deki Usulü muhakematı şer'iye Kanunu iki de
receli değildir. Derecesi birdir. Hattâ temyiz tâ
birini evvelâ Tetkikatı Şer'iyeye göndermek su
retiyle yaparlardı. Ve Fetvahane tasdik ederse 
itirazen Mahkemei Temyize giderdi. Şimdi bir 
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dereceli tetkiki kabul ettiler. Biz de o usul 
ile kabul edersek bir nahiye mahkemesinin ver
diği hükmü nakzedip ikmal etmek bu dâvayı 
kendi kararma raptetmek suretiyle bu maddeyi 
kabul edecek olursak artık ortada hiçbir mah
zur kalmaz. 

istinaf mahkemesi feshettiği bu evrakı tek
rar oraya gönderir. Orası, tekrar gönderir, bir 
daha gönderir, bir daha gönderir, tekrar eder 
durur. Onun için otuz sene süren dâvalar var
dır. Bilirsiniz, buradaki esas tarafeynin hukuku
nun süratle istihsali arzusudur. Binaenaleyh bir 
derceli olmak üzere istinafen olmalıdır. İstinaf 
mahkemesi o vazifeyi gerök aslen, gerek hük
men ifa eder. Usulen muvafık görmezse nak
zettiği zaman bir dereceli olmak üzere meseleyi 
bitirir, icra eder. işte böyle bir dereceli olmak 
ve kabili istinaf olmamak üzere maddenin tas
hihini ve o kelimelerin de fazla olduğunu arz 
ederek inerim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hiç olmazsa Hoca 
Efendi, istinaf mahkemesi ilâmını oraya tebliğe 
mecbur olsun. 

HAFIZ ABDULLAH Ef. (izmit) — Adliye 
Encümeninin verdiği bu mesele de maddede te
zat teşkil ediyor. Adliye Encümeni beş bin ku
ruşa kadar dâvalarda emvali menkuleyi kabul 
ediyor da emvali gayrimenkuleyi kabul etmi
yor. Bundan ne muradediyor ? Yani âlim ve fâ
zıl olmadığından dolayı emvali gayrimenkuleyi 
bu kimselere veremeyiz mi diyor? Emvali men
kule de kabili temyiz ve istinaf olmamak üzere 
hükmediyor. Ne kadar tezat teşkil ediyor? Eğer 
bunlar âlim ve fâzıl değilse, Adliye Encümeni 
buna kanaat hâsıl etmiyorsa, benim nazarımca 
bin kuruşluk dâvayı bile vermesi doğru değil
dir. Esas itibariyle hiçbir dâva istinaf ve tem
yiz olmasın diye Adliye Encümeninden çıkması
na taaccüp ve teessüf etmemek elimden gelmi
yor. Kendi nam ve he'sa.bıma derim ki, bu mad
denin Adliye Encümeninden 'çıktığına katiyen 
kaani değilim, her dâva isterse elli kuruşluk 
olsun; ya temyiz veya istinaf olunmalıdır. Zan
nederim ki, encümen de bunu kabul eder. Ar
kadaşlarımızın da umumiyet itibariyle «öyfledi-
ğı söz ya istinaf, ya temyiz, İkisinden birisini 
kpbul etmek meselesidir. Benim iddiam da bu-
'djar. Gayrimenkulâtı da kabul etmek her hal-
d|e zaruridir. Faka't istinal veyahut temyiz, iki
sinden birisini kabul etmek meoburidir. 
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REÎS — Efendim, Adliye Encümenine te

essüf ettiniz, bunu tashih buyurunuz. 
ABDULLAH Ef. (izmit) — Onu da arz ve 

izah edeyim. Şimdi Adliye Encümeni esas iti
bariyle emvali gayrimenkuleyi vermiyor. 

REİS —Maksadı? 
ABDULLAH Ef. — ^Maksadı mademki bü

tün maha'kimde istinaf, temyiz 'kalbul edilmiş 
de beş ıbin kuruşluk eimvali •gayriımenkuleyi ni
çin vermem diyor ve ısrar ediyor? Israr etme
sine binaen beride diyor ki, istinaf ve temyiz 
yoktur, yani hayret ettiğim cihet 'budur. 

REtS — Hayret ediyorlar, efendim. Encü
men namına söz söyliyecekseniz buyurun. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMlD B. (Biga) — Efendim, Adliye 
Encümeni arkadaşlarınız da Heyeti Celileniz 
azanızdan olduğu için belki hatada bulunmuş 
olabiliriz. Binaenaleyh encümenin vukuu muh
temel (hatasını Heyeti Celileniz 'tashih ve tav
zih buyurursunuz. Binaenaleyh teessüfe mahal 
yoktur. 

Şunu arz edeyim ki, efendiler; yeniden He
yeti Celilenize takdim ettiğimiz maddeye, «Hu
kuku âdiyeye mütaallik dâvaları» tâbirini 
biz tavzih için ilâve ettik. Yani heyeti 
hâkime matlubatı âdiyeye hükmedecek, fakat 
emvali igayrimenkuleye de bakıp bakmıyacağı 
gibi bir zehaba düşmeye lüzum yoktur. Bina
enaleyh bunda zarar değil fayda vardır. 

Saniyen Necilb Bey buyurdular ki; bu 
miktar azdır. 0:ı bin kuruş 'olsun. Halbuki beş 
bin kuruşu Heyeti Celileniz kabul etmiş ve 
karar ıda vermiştir. Bu karara rağmen artık on 
bin kuruşluk teklifin dermeyanı tabiî nâbema-
haldir. Malûmuâli'ler'i olduğu veçhile emvali 
gayrimenkule dâvalarının heyeti kazaıycye tef
vizinden evvelâ zilyedliğin sübutu ve sonra em
vali gayrimenkule hakkında esas ib ey yinesi is-
tima olunması ve sonra senedatı hakaniyenin 
tasdik edilmesi gilbi birçok merasimi kanuniye-
nin ifası lâzımgelen bir dâvada belki arazii 
gayrimenkulenin bir sahibi zulhur edeceğine ve
yahut ımütevellisinin veya evfcaf meımurunua 
huzuru lâzımgeleceği veyahut o gayrimenkul 
kavmi gayrimahsur ahalisine aidolduğu takdirde 
elbette böyle bir dâvanın heyeti kazaiye huzu
runda niyetine imkân olamazdı. Bunun için biz 
kemali taassupla emvali gayrimenkulenin nevahi 
hevetlerinde muhakeme edilmemesi esasını kabul 
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ettik ve zannederim bu mütalâayı da Heyeti Ce-
lileniz kabul eder. Meselâ, birisi bir diğerinden 
beş bin kuruşluk bir alacak dâvası ikame eder, 
fakat aynı celse esnasında defi dâva zımnında 
'nıüddeaaleıyih de ımüddei aıimanıetinıde dki ibin kuruş 
nmtlnlbu olduğunu iddia ©dense, mıüddesaaleyh için 
başkaca ikamei dâvaya lüzum görmeksizin aynı 
celsede bu dâvayı rüyet edebilmesi için derme-
yan edeceği bu cihetin de heyeti hâkimenin hük
müne iktiran edeceğine dair bütün kavanini hu-
susiyemizde bu cihet kabul edilmiştir. Binaen
aleyh, bu merdut değildir. Bilâkis Heyeti Celi-
lenizin terviç buyuracağı bir şeydir. Sonra bu-
yuruldu ki; mahkemeye bir dâva arzında veya
hut beş bin kuruşu mütecaviz bir dâva ikame
sinde tarafeynin rıza ve muvafakatiyle sulh 
eder. Efendim, teklifi kanuninin 167 nci mad
desi mucibince bir dâva arzı ikame edildiği za
man evvelemirde sulh teklifine mecburdur. Bi
naenaleyh, beş bin kuruştan mütecaviz ise, beş 
bin kuruştan mütecaviz olması itibariyle mahke
menin hakkı kazaisini haiz olmamasından dolayı 
tarafeyin de muvafakat ederlerse; huzuru hâ
kimde tarafeyni sulh etmek ve sureti sulhu bir 
sulhnameye rapdetmek için ilâm mahiyetinde 
hükmü icra etsinler ve tarafeyni mutazarrır et
mesinler. Binaenaleyh, maddeye münafi bir cihet 
yoktur. 

REÎS — Müsaade buyurunuz, suallar sorula
cak. Buyurunuz, Nusrat Efendi sualinizi soru
nuz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Nahiyelere hu
kuku kazaiye vermekten maksat maslahatı âm
meyi teshil değil mi? 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HAMlD B. (Biga) — Şüphesiz. 

NUSRAT Ef. (Devamla) — Halbuki beş bin 
kuruşa kadar emvali menkuleden bir hakkı kaza 
veriyorsunuz ki, bu nevahinin ihtiyacına göre 
denizden bir katre almak demektir. Nahiyelerin 
Anadolu'da hususiyetleri vardır. Meselâ Kasta
monu'da nahiyeler başka, Sivas'takiler başka, 
Izmir'dekiler başka, Erzurum'daki nahiyeler 
başkadır. Başka, muhitlerde başka başka hususi
yetler de dâhildir, Nevahinin ihtiyacatı iki kıs
ma ayrılır. Dinî, medenî, ihtiyacatı medeniyeden 
ziyade nevahinin ihtiyacatı diniyesi daha fazla 
ve daha çoktur. Meselâ : Nafaka dâvaları, talâk
tan mütevellit mehir dâvaları, talâk dâvalan, 
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şirketi mudarebe dâvaları ve saire ve saire. Siz 
bu hakları eğer nahiyelere vermezseniz hiç bu 
maddeleri tanzim etmeyiniz. Sureti katiyede lü
zum yoktur. Bendeniz böyle düşünüyorum. Me
cellede mündericolan ve Mecellenin ihtiva ettiği 
bilcümle mevaddını tatbik ve ufak bir mikyasta 
yani, Mecellenin beş bin kuruşluk dâvalarına 
şu kadar, her hangi bir dâva olursa olsun nahi
yelerin hakkh kazası vardır, denmeli. Fakat 
nahiye müdürleri ve azaların tabiî fazla vukuf
ları olmadığından dolayı bu gibileri iyice bil
mediklerinden nâşi bu gibi hâdiselerde maiyet
leri merci ittihaz etmeli ve maiyetlerden alına
cak cevapları medarı hüküm ittihaz ederek ka
darlarını vermelidirler. 

REtS — Efendim bu mütalâa oldu. Sua: 
şeklinden çıktı. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Hayır sualdir 
soruyorum ve cevap işitiyorum. 

REİS — Biraz da hemşehrilik oldu. 
HÂMÎD B. (Biga) — Efendiler Nusrat Efen

di Hazretlerinin buyurdukları mütalâa pek ul
vidir. Bendeniz âciz bir adliyeci sıfatiyle ke
mali hürmetle bunu kjabul ederim. Fakat En
cümeni Adliyenizin proje dâhilinde hareket ey
lediğini Heyeti Celiilenize arz mecburiyetinde
yim. Onun için Heyeti Celileye vâsi projele
rini takdim ederler, Heyeti Celilelerinden Ad
liye Encümenine geldiği zaman huzuru âlile-
riyle meseleyi tetkik ve münakaşa ederiz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Beyefendi benim 
de bir» sualim var. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Emvali menku-
lede hâkim biir hata ederse sahibi dâva beş Uin 
kuruşa kadar olan dâvayı kaybedecek. Emvali 
gayrimenklule de aynı mesele değilimdir? Zayi
atın ikisıi de bir değilmi? 

HAMlD B. (Devamla) — O halde maksa
dımı |iyi arz edemedim. Emvali gayrimenkuie-
nin tasarruf atma aidolan deavide usulü isti-
ma noktacından meselâ tapu memurunun huzu
ru lâzımgeliirse, yani tahkikatı hakaniye yapıl
ması lâzımgelirse veyahut bir karyenin menku-
lâtma taallûk ederse bu itibarla ne olacak? 
Yoksa bendeniz esas itibariyle mademki beş bin 
kuruşu veriyoruz, fakat usulü istimbat ııoktai 
nazarından heyeti hâkimenin hata etmesine bi
naen biz o kısmı -çıkarmaya mecburuz. 

LÛTFI B, (Malatya) — Beyefendi buyuru
yorlar ki; emvali gayrimenkule dâvalarının na-
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hiye heyetlerine verilmesindeki esbab kavmi 
gayrinıahsur olan ahaliye ait araziye taallûk 
ettiğindendir. Arazii mahlûk, arazii metruke, 
arazii emîriyede ahkâm başka, başka olduğunu 
anladık. Bu salahiyetli kazdyeyi nahiyelere ver
dik. 

Halbuki mesele arazii metruke ile üf; bin ve
yahut beş bin kuruşluk dâvadan ibaret değil
dir. Bir İka iye veya iki karye arasında mera ve
ya baltalık gibi öyle dâvalar vardır ki. bunlar 
üç bin, beş bin kuruşluk dâvamdan mûdut değil
dir. Binaenaleyh bu mütalâa vâridolamaz. Son
ra arazi münazeası meselesine gelince; zaten 
nahiyeleri teşkil eden heyetlerin nezdinde bu
lunan tapu kâtiplerine birer vekâlet verecek
lerdir ki, o vakit maksadı kanuni hâsıl olur. 
Bu nokta «neden Encümeni Âlinizin nazarı dik
katini celbetmemiştir? 

HÂMÎD B. (Biga) — Efendim Adliye En
cümenimiz arz ettiğim nokta icabı olarak bu 
maddeye ilâvesine lüzum görmemiştir. Binaen
aleyh zatıâliniz teklif ederseniz, Heyeti Celile
niz de emrederse maddeyi o suretle tanzim ede
riz,. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Evvelce bu maddenin 
encümene iadesinde kabul olunan şekil Niğde 
Mebusu Mustafa Efendinin takriridir. 

HAMÎD B. (Biga) — Kabul olunmamıştır, 
nazarı dikkate alınmıştır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Binaenaleyh kabulün 
yanıbaşmdadır. Bu takrirde gayrimenkul dâva
ların kabili istinaf olmak üzere rüyeti kabul 
ediliyordu. Zaten encümende bu menkulâtı ilâ
ve etmek için 63 ncü maddenin son fıkrasında
ki şekliyle mercii dâva noktai nazarından hal
ledilmiş oluyor. Yani bunun da bu suretle ka
bul edilmesi lâzımdır ve bu emvali gayrimenku-
le dâvalarında kabul olunan dâvalara dairdir. 

HAMÎD B. (Biga) — 163 ncü maddenin su
reti kabulüne muallaktır, müraccahtır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Meselâ efendim mağ-
sup bir at dâvası esas itibariyle kabul olunmuş
tur. Encümen bundan ricat edemez, rücu ede
mez. Fikriniz bunu kabule mütemayil... Rica 
ederim, zorlamayın da onu kabul edelim. 

YUSUF B. (Denizli) — Bendenizin heyeti 
umumiyesi hakkında takririm vardır. 

MUSTAFA HÎLMI Ef. (Niğde) — Emvali 
gayrimenkule dâvası bu maddeden hariç kaldı
ğı halde burada kıymeti muhammene ve gayri-
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muhammenedeki muradınız ne ise onu beyan 
ediniz. 

HAMÎD B. (Biga) — Aynen veya bedelen 
itası talebedilmiş, fakat kıymeti takdir edilme
miş, aynen iadesi kabil değildir... Fakat hâkim 
sormuş «Senin atının bedeli nedir?» demiş, bil
farz o da cevaben «4 000» kuruş demiş. Mesele 
bundan ibarettir. Emvali muhammenei menku-
leden maksat budur. 

HACI MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — 
Efendim Müfid Efendi Hazretleri dâvayı mü
tekabile meselesini mevzuubahsetti ki bu, yok
tur. Bu ukut, kanunun maddei mahsusundadır. 
Böyle tahsisan kanuna dercedilmesindeki hik
met ise; malûmuâliniz, müddeinin birisi beş bin 
kuruş alacak dâvası ikame ettiğinden nıüddea-
aleyh der ki efendim; buna ben (30) ölçek buğ
day verdim. Beher ölçeği ikişer liradan (60) li
ra eder. Binaenaleyh bunun dâvasını heyeti 
idareye vermek ve kendisinin salâhiyeti hari
cinde göstermek ve onun dâvasını sürüncemede 
bırakmak için, böyle bir tedbir alırlar. Bu gibi 
hileli olarak alınacak tedbiri setir için bu deavii 
mütekabile kelimesi vaz'olunmuştur. Bu esasen 
Sulh Kanununun maddei mahsusasmda vardır 
ve esbabı mucibesi de bunu nâtık ve vazıhtır. 
Saniyen malûmuâliniz heyeti idarenin vermiş ol
duğu sulhnameyi, müdür icraya vazedebilecek. 
Fakat haricen vâki olacak sulhnameden tara-
feyinden biri ledelieap, feragat edecek ve bir 
mahiyeti resmiyeyi haiz olamıyacak. 

Binaenaleyîh bu noktalarda Müfid Efendi 
Hazretlerinin mütalâatı vâri't değildir. Bu he
yeti idarenin vermiş olduğu surhname bir ma
hiyeti refmıiyeyi haiz olacak ve müdür tara
fından icra edilebilecektir. Fakat haricen olsa 
onun hiçbir vakit mahiyeti resmiyesi olmıya-
ca'k ve kabili tenfiz olmıyacaktır. Onda bir 
mâna yoktur. Binaenaleyh bu fıkra yerinde
dir. Badema artık köylünün istihsalâtını şehre 
naklettiremiyeceğiz. Koyunu, buğdayı, yumur
tası artık memlekette kalacak; şehirde kalını -
yacak. Köylünün istihsalâtı köyde kalmalı. 
Şehirlilerin dâvası istinaf olunamaz. Olsa ol
sa temyiz olunur. Bu da iMahkemei Temziye 
gidecektir. Binaenaleyh köylünün dâvasını 
şelhre götürüp parasını han, otel masrafına 
verdirmiyeceğiz. 

REÎS — Efendim, bu maddenin müzakere
sinin kifayetine dair takrirler var ve üç arka-
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daşrmız da söz almıştır. (Kâfi, sesleri) Mad
denin müzakeresinin 'kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti ka

bul edilmiştir efendim. 
Efendim, bu maddeye dair verilmiş tak

rirler var, reyi âlinize arz edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
162 nci maddedeki (Kabili istinaf 'olmamak 

üzere katiyen) fıkaratı yerine (Drecei ahire-
de) fıkrasının ikamesini arz ve teklif eylerim. 

22 Kânunusani 1339 
Kırşehir 

•Sadık 

Büyük Millet Meel'isi Riyaseti Celilesine 
Nevahi Kanununun 162 nci maddesi ashabı 

masalihin işlerinin sureti katiyede hal ve faslı 
no'ktayi nazarından pek doğrudur. Çünkü hal
kımızın ihkakı hak için senelerce mahkemeler
de sürünmesi yüzünden kavanini mevcudemiz-
deıı mutazarrırdır. Binaenaleyh halkın kısa 
bir surette işlerinin rüyeti ve nimeti adaletten 
istifadeleri itibariyle muvafıkı akıl ve mantık 
olduğundan müzakeresinin kifayetiyle maddei 
mezkûrenin heyeti umumiyesinin reye vaz'ım 
teklif eylerim. 

22 Kânunusani 1339 
Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Nahiye heyetlerinin vereceği hükümlerin ka

bili temyiz olmasını teklif ederim. 
Kozan 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Köylerde başlıca (halli lâzımgelen mesele; 

emlâk ve arazinin tasarrufundan mütevellit me-
saildir. Binaenaleyh berveçjhi âti fıkranın işbu 
maddeye ilâvesini teklif eylerim. 

22 Kânunusani 1339 
Yozıgad 

Süleyman Sırrı 

Emvali gayrimenkulenin tasarrufundan mü-
tehaddis iltilâfat dahi talimatı mahsusasma 
tevfikan hallolunur. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin «Beş bin kuruşa kadar her nevi 

devaiyi kabili istinaf ve temyiz olmamak üze-
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re niyet eder.» suretinde tadilini teklif eyle
rim. 

22 Kânunusani 1339 
Karesi 

ibrahim 

Riyaseti Celileye 
Arz ettiğim esbabı mucibeye binaen 162 nci 

maddedeki (Ticaret ve istinaf) kalimelerinin tay-
yını teklif ederim. 

22 . I . 1339 

Saruhan 
Refik Şevket 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim nahiye heyeti kazaiyesinin mevaddı hu-
kukiyesine taallûk eden şu maddede yalnız ala
cak verecek dâvalarından bahsediliyor. Malûm u-
âliniz köylüleri en ziyade «Benim arazimi filân 
sürdü, benim arazime filân bilâistihkakan ta
sarruf etti» diye bugün şehir kapılarında sü
ründüren bu meseledir. Bunun için elimizde 
bir talimat vardı. Bu talimat mucibince bu 
gibi dâvalara meclisi idarelerde bakılırdı. Bi-
lâhara mahkemelere verildi. Malûmuâliniz bu 
talimatta bir adam arazisine fuzuli olarak mü
dahale edildiğini iddia ederse evvelemirde kendi
sinden tapu talebedilir, tapusunu gösterirse muka

bil taraf a esibabı ıniüdahalesıi sorulur, o da tapu gös
terirse her iki tapunun tarihlerine bakılırdı. 
Arazi, muahhar tapu sahibi olan adam elinde 
bırakılırdı. Mukaddem tapu sahibini mahkemeye 
sevk ederlerdi. Eğer ellerinde tapuları yoksa ve
ya birinin var da diğerinin yoksa, tapu sahibi 

' mahkemeye giderdi. Her iki tarafın da tapusu 
yoksa vergisini kim verirse, ona verilir o taraf 
mahkemeye verilirdi. Şayet vergiye de merbut 
değilse zilyedine bakılırdı. Zilyedi de bulun
muyorsa öbür tarafı mahkemeye sevk ederler
di. Sonra bu vazifeyi meclisi idarelerden kal
dırdılar mahkemeye verdiler. Mademki nahiye
lerde bir heyeti kazaiye teşkil ediyoruz ve bun
lara da bir hakkı kaza veriyoruz, bu yalnız 
alacak verecek dâvalarından ibaret kalmasın. 
Bu. gibi arazinin tasarrufundan mütevellit 
muhtelif ihtilâf ata da baksın. 

Binaenaleyh müsaade ederseniz «Emvali gay-
rimenikulenin tasarrufundan mütehaddis ihti-
lâfat dahi talimatı mahsusasma tevfikan hal
lolunur.» Fıkrasının ilâvesini teklif ederim* 
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REİS — Efendim müsaadenizle evvelce bu 

madde takrir ve tadilnamelerle encümene gitmiş 
ve yeni şekille buraya gelmiştir. Bugünkü mü
zakerede encümenden gelen bu şekli muaddele 
karşı birçok teklifler vâki oluyor. Bu cihetten 
Adliye Encümeninin fikri nedir? Yani encümen 
almak lüzumunu hissediyorsa tekrar gönderelim. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMlD B. (Bi
ga) —• Münderecatı yekdiğerine muhalif birçok 
takrir var ve buna nazaran münderecatının mü
talâası icaıbeder birtakım tekarir vardır. Bina
enaleyh Adliye Encümeni bu mesele hakkında 
bir mütalâa beyan edecek olursa hata etmiş 

RElS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi açıyo
rum. 

2. — Merkezi Diyarbekir'de bulunmak ve sa
hası Elcezire mmtakası olmak üzere bir İstiklâl 
mahkemesi gönderilmesine dair tcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim evvelisi gün Elcezire 
cephesine gidecek istiklâl mahkemesi hakkında 
yaptığımız teklifi, rüfekadan bâzılarının beyanatı 
üzerine kanunu mahsusuna tevfikan esbabını tet
kik edip arz etmeklik için almıştım. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Hafi celsede. 
KÂZIM Pş. (Devamla) — Evet hafi celsede 

takarrür etmişti. (Kabul, sesleri, gürültüler) 
Efendim istiklâl mahkemesi Kanunundaki mad
delere tetabuk eden cihetlerini tetkik etmek üze
re almıştım. Bu kanunda asker firarilerine şâ
mil olmak üzere demiştik. Asker firarilerine mü-
taallik malûmat kanunu mahsusunun (A) fıkra
sında musarrahtır. Müsaade buyurursanız okuyo
rum. 

«Muvazzaf ve gönlü ile hizmeti askeriyeye dâ-
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olabilir. Binaenaleyh verilen takrirlerle bera
ber maddeyi encümene iade buyurunuz. 

REÎS — Efendim, Adliye Encümeni takrir
leri Heyeti Umumiye nazarı dikkate almazdan 
evvel tekarir içinde muvafık bulduklarını He 
yeti Celileye arz edecektir. Bu suretle kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Her halde zilyed karan 
verebilmek çok muvafıktır. 

REÎS — Efendim 165 nci maddenin müzake
resine geçiyoruz. Beş dakika teneffüs edelim. 

Hitamı celse saat : 3,15 

hil olup da firar edenler ve firara sebebiyet ve
renler ve firari derdest ve şevkinde tekâsül gös
terenler ve firarileri bilihtiyar ihfa ve iaşe ve 
ilbas edenler hakkında Ceza Kanunnamesiyle As
keri Kavaninde muayyen cezayı hüküm ve esba
bı muhaffife ve müşeddiıde mevcudolduğu tak
dirde yalnız bu fıkradaki ceraime munhasırolmak 
üzere tensibedeceği diğe gûna mukarreratı ittihaz 
eylemek» 

Sonra efendim; (D) fıkrasının sonunda «As
ker ailelerine taarruz ve tecavüz eeraimi» fıkra
sı vardır. Bu da firarilere taallûk ediyor. Sonra 
(K) fıkrasında askeri firar ettirmek için irtikâp, 
hile *ve irtişada bulunanlar - yani irtişada bulu
nan memurini mülkiye ve askeriye her kim olur
sa olsun - iştirak ve vasatat eyliyenleri. işte istik
lâl mahkemesinin bu kanuna göre haiz olması lâ-
zımgelen salâhiyet bu kadar kâfidir. Bunun bu 
suretle kabulünü rica ediyorum. (Kabul, sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — (K) fıkrasına ka
dar kabul ediyoruz. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
i Pş. — Efendim, (V) fıkrasından asker aileleri-
; ne tecavüz eeraimi. (Kabul, kabul, sesleri) 

•ma* 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,30 

REİS — Birinci ReisvekiliHüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Hakkı Bey (Van) 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Şu halde emrettiği

niz yerleri tesbit edelim Paşam. 
REİS — Efendim, Müdafaa! Milliye Vekili 

Paşa Hazretleri istiklâl mahakimi Kanununun 
bahşettiği hakka müsteniden Elcezire Cephesin
de bir İstiklâl mahkemesi küşadı talebinde bulu
nuyorlar ve buna da mezkûr kanunun (A) fık
rasını mutlak olarak ısdar olunması, (C) fıkrası 
müstesna olarak (D) fıkrasının tamamı... (Hayır 
bir kısmı, sesleri) Siyasi fıkrası hariç, okuyorum. 

Yalnız asker ailelerine taarruz, tecavüz ce-
raimi icra edenlere diyar. 

REİS — Bir de (K) fıkrası vardır. Mutlak
tır; ihtilasta bulunan ve rüşvet alan diyor ki, 
bunu dia şu suretle tasrih buyuruyorlar «Asker 
firarisi dolayısiyle rüşvet ve saire...» 

MEHMED RAGIB B. (Amasya) — Mua
melâtı askeriyede ihtilas, rüşvet ve sair âdi rüş
vet, âdi ihtilas bunda dâhil değil midir? 

REİS — Efendim! Bu mahkemenin vazifesi 
firari asker muamelâtına aittir ve bu vazife ile 
tavzif edilmek üzere bir İstiklâl mahkemesi te^ki 
lini talebediyorlar. Bu hususta. s-Jz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — (S) fıkrasını ilâve -et
mek lâzımgelir. (Hacet yok sesieri) 

REİS — O askerî mesele değil, Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa talebetmiycr. O, umumi ola
rak bir maddedir. Talebolunan ahkâm dairesin
de, Elcezire Cephesinde muayyen hudutlar dâ
hilinde olmak üzere bunun'a mukayyettir, tahri
ratın okunmasına lüzum görmüyor musunuz? 
(Hayır sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahsarı Sahib) — 
Bendenizin akririm var. O okunsun. 

REİS — Müsaadenizle evvelâ tezkereyi oku
mak mecburiyetindeyim. 

17 . 11 . 1339 
6/126 

T. B. M. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
11 . I . 1339 tarih ve Zabıt ve Kavanin Mü

düriyeti 2576/6372 numaralı tezkere cevabıdır. 
Merkezi Diyarbekir'de olmak üzer? teşkiline 

lüzum görülen İstiklâl mahkemesinin dairei faa
liyetinin Elcezire Cephesi mm? akasın m ihtiva et
tiği Diyarbekir, Bitlis, Elâ/ls vilâyetlriyle 
Malatya, Urfa, Mardin, Siverek, Erganimad-eni, 
Gene, Muş, Siird livalarına münhasır bulun
masının muvafık görüldüğü ledelistifsar Dahili-
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I ye Vekâletinden bildirilmekle ona göre ifayı ik-
I tizasmı istirham eylerim efendim. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
I Hüseyin Rauf 

RESUL B. (Bitlis) — Efendim, İstiklâl mah
kemelerinin merkezi Diyabekir gösteriliyor. Hal
buki Genç'ten, Muş'tan, Bitlis'ten Diyarbekir'e 

I kadar olan mesafe yedi, sekiz günlük bir mesafe-
I dir. Oradan buraya, adam getirilmek muvafık 

değildir. Bu heyetin seyyar olmasını bendeniz 
teklif ediyorum. (Mahkeme zaten seyyardır ses
leri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, mahkemenin yalnız 
bir yerde kalacağı anlaşılmasın. Malûmuâlileri 

I İstiklâl mahkemelerinin yevmiyeleri ve harcırah
ları bir yere nazaran hesabolunur. Onun için 
bir merkez göstermek lâzımdır. Harcırah ve yev
miyeleri noktai nazarından Diyaberkir merkez 

I olarak gösterilmiştir. Yoksa mahkeme, o mınta-
I ka dâhilinde her yere gidecektir. (Pekâlâ sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
I dim, İstiklâl mahkemesi Kanununun beşinci 
I maddesinde, malûmuâliniz idam cezaları Meclisi 

Âlice tasdik edildikten sonra tetkik edilecektir, 
I deniliyor. Bu maddenin son fıkrasında da: «Şu-

kadar ki, müstesna hal zuhurunda idam hüküm-
I lerin dahi Meclis kararına lüzum olmaksızın 

infaz edilebilir» diyor. İstizan edilmeksizin infa
zına Meclisi Âli müsaade edecek midir? (Mah-

I keme talebederse o zaman düşünürüz sesleri ) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendenizin söyli-
I yeceğim sözü arkadaşlarım söyledi. 

I REİS — Efendim, bu hususta söz alan yok. 
I Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldır

sın. Müzakere kâfi görüldü. 
I Bu hususta Karahisarı Sahib Mebusu Meh-
I med Şükrü Beyin takriri vardır: 

I Riyaseti Celileleye 
I Elcezire Cephesine gidecek İstiklâl mahke-
I mesi İstiklâl mahakimi Kanununun; 
I A) Fıkrasındaki ceraimi 
I D) Fıkrasının yalnız asker ailelerine taar-
I raz ve tecavüzü cünmü 
I K) Fıkrasındaki ceraimi 
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Görmeye salâhiyettar olmak üzere bir İstik

lâl mahkemesi gönderilmesini teklif eylerim. 
22 Kânunusani 1339 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Efendim takrir Hükümetin tekli
finin aynıdır. Yalnız takrirdeki bir ciheti na
zarı dikkatinize arz edeyim. (K) fıkrasındaki 
eeraimi mutlak olarak değil, yalnız askerî 
muamelâta ait kısmı rüyet etmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh arkadaşımızın takriri Paşa Haz
retlerinin talepleriyle birleşiyor. Bu ciheti reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Aynı hudut 
dâhilinde ifayı vazife eylemek üzere mezkûr 
salâhiyet dairesinde bir istiklâl mahkemesi 
gönderilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edildi. Efendim aynı hudut 
dâhilinde ifayı vazife etmek üzere bir İstik
lâl mahkemesi gönderilmesi kabul edildi. 

Efendim Nevahi Kanununun müzakeresi
ne geçiyoruz. (165) nei maddenin yerine kaim 
olmak üzere Mustafa Sabri Efendi arkadaşı
mızın tekliflerini müsaadenizle evvel beevvel 
Adliye Encümenine havale edelim. Kendileri 
de muvafakat ediyorlar. Mezkûr takriri Adli
ye Encümenine havale ediyoruz. 

Madde 165. — Hukuk dâvalarından dolayı 
bidayeten ve itirazen nevahi idare heyetlerine 
müracaat için arzuhal tanzim ve itasına mec
buriyet olmayıp dâva şifahen dermeyan olu
nur ve müddeaaleyh tarafı dahi nahiye müdür
leri canibinden heyetin yevmi içtimamda ba-
pusla celp ve davet edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim bu maddede nevahi heyetlerine vukubula-
cak müracaatı istidaya tâbi tutmuyor. Bu iti
barla da halkı arzuhal yazmak, arzuhalci ara
mak ve pul ilsaikı gibi birtakım külfetten va
reste kılıyor, çok iyidir. Bu, eski Nevahi Ni
zamnamesinde de vardı. Bendeniz, bu madde
nin nihayetine şu fıkranın ilâvesini teklif ede
rim. Nevahi ; heyetlerince cereyan eden bilû
mum muamelâttan birgûna hare, resim alınmaz. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bu fıkra 
aşağıda gelecektir. 

REİS — Başka söz alan var mı? Başka söz 
alan yok, tadilname var. Evvel beevvel mü
zakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum, 
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müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

Süleyman Sırrı Beyin hare alınmamasına dair 
bir takriri var. Encümen bu hususta ne diyor 
efendim? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMlD B. (Biga) — Efendim malûmu-
âliniz muamelâtı cezaiyeden dolayı birgûna 
hare ve resim alınmaz. Bundan sonra me
saili hukukiye kalıyor ki, bu hususta arzuha
le filân hacet yoktur. Mamafih bu cihet Daımga 
Kanununa ait bir meseledir, bu mesele hakkında 
âti maddelerde sarahat gelecektir. Binaenaleyh 
bundan sarfınazar buyurunuz efendim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Nazarı dikkate alınız, kâfi. 

HÂMlD B. (Biga) — Diğer maddelerde ge
lecek efendim. 

REİS — Esasen ceza muamelâtında hare 
alınmaz buyuruyorlar, aşağıda gelecek ahkâmda 
mevcuttur diyorlar. Binaenileyh (reyi âlilerine 
vaz'edeceğim. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — 208 nci 
madde. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü
menden gelirse oradan çıkarırız. 

HÂMlD B. (Biga) — Efendim malûımuâliniz 
nevahi heyeti kazaiyesinin hakkına taallûk eden 
maddelerden bir kısmını Heyeti Celileye takdim 
ettik, bir kısmını da takdim etmedik. Diğer kı
sım ihzar edilip Heyeti Celileye takdim edilecek
tir. 

RElS — O halde mesele yoktur, maddeyi ay
nen reyinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 166. — Müddei ve müddeaaleyh da
veti vakıa üzerine gelerek veya bizzat muhake
mede hazır bulunur ve her ikisi veyahut bunlar
dan biri isıtedikelri halde huzuru heyette şahsi 
aharı taraflarından tevkil edebilirler. 

RElS — Efendim 166 ncı madde hakkında 
söz isıtiyen var mı? (Hayır sesleri) 166 ncı mad
de hakkında söz istiyen ydk, tadilnaıme de yok. 
Şu halde ] 66 ncı maddeyi aynen reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul buyuruldu efendim. 

MADDE 167." — Maddei sabıkada gösteril
diği veçhile deavii hukukiyenin teşkil olunacak 
tarafeyni vazaifi asliye ieabatına tevfikan evvel-
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emirde sulha davet ve tergip ve teklif olunarak 
her ikisinin rıza ve 'muvafakatleri halinde keyfi
yet takarrür eden sureti sulhiye dairesinde ka
rara raptolunur ve sulhan tesviyesi gayrikaibil 
ise 160 ncı madde mantukunca bin kuruş veya 
bu miktar ıkıymeti tecavüz etmiyen deavinin 
berveçhi âti icrayı muhakemesine biliptidar ev
velâ müddeinin rtalep ve iddiası sual olunup ba
dehu müddeaaleyhin if adatı cevabiyesi istima kı
lınır. Meeelle'nin ikrar ve beyyinat ve tahlif 
hakkındaki kitaplarında gösterildiği üzere müd
deaaleyh dâvayı ikrar eylediği surette şu ikrarı
na binaen nıüddeabihin tahsiline hükınolunur. 
inkâr ettiği takdirde 'müddeiden bu bapta senedi 
veya bu kabîl sair evrakı veyahut şahidi olup 
olmadığı istifsar olunarak iddiasını bunlardan 
biriyle ispat ederse keızalik müddeabihin lüzumu 
tahsili tahtı karara alınır-. Müddeinin dâvasını 
ispat edemediği surette talebiyle hasmına yemin 
verilir. Müddeaaleyh bu yemini kabul ve icra 
eder, veyahut müddei (talibi tahlif olmazsa dâvası 
reddedilir. Mrüdde/aaleyhin teklif olunan yemini 
kabulden istinkâf suretinde dahi müddeaaley
hin kendisinden tahsilini nâtık karar i ta kılınır. 

Müddeaaleyh indelmuhakeme taleholunan 
mebaliğ, emval ve eşyanın âhiz ve kabzolundu-
ğunu ikrarla beraber bunları bilâhara müddeiye 
teslim ve iddia edildiği yolunda defi dâvada bu
lunduğu ve hasmının inkârı üzerine şu müdafaa
sını yukarda tarif olunduğu veçhile ispattan iz
harı aezeylediği takdirde talebine mukarin müd
deiye teveccüh eden yemin meselesi dahi 'birinci 
fıkraya tevfik olunur. Tazminata mütedair dea-
vide heyetten biri naip tâyin olunur. Tarafeynin 
muvafakatiyle ve mümkün olamadığı takdirde 
heyetçe azadan biriyle nahiye meclis kâtibine 
terfikan meclisçe bilintihap mahalline izam 
olunacak lâakal üç nefer ehli hib renin miktari 
hasar hakkındaki beyanatı ve keşif ve muaye
neye muhtaç hususatı saireden dolayı şu veçhile 
intihap ve izam kılınan erbabı vukufun malûmat 
ve meşhudatı bu cihetler için esbabı hükmiye-
den ad ve itibar olunur. 

HÂMlD B. (Biga) — Efendim maddenin se
kizinci satırındaki 160 ncı madde yerine 162 nci 
madde yazılacaktır. 

REÎS — Efendim 162 nci madde olacak. 
HÂMÎD B. (Devamla) — Bin kuruş, beş bin 

kuruş olacak. Sonra «Müddeaaleyhin kendisin
den tahsilini nâtık karar ita kılınır.» fıkrası içe-
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risinde «Müddeaaleyhin» kelimesi «Müddeabi-
hin» olacak. 

£ Û T F l B. (Malatya) — Efendim bendeniz 
bu maddei kanuniyeyi esas kanun olmak üzere 
değil, bir usulü muhakeme şeklinde görüyorum. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Evet, usu
lü muhakemedir. 

LÜTFl B. (Malatya) — Buna mahal yoktur. 
Zaten müddei iddiasını ispat etmeye mecbur
dur. Müddei dâvasını ispat edemediği surette 
talebiyle hasmına yemin verilir. Bunlar zaten 
Mecellede musarrah olan mevaddandır. Bunları 
tekrar buraya dereetmenin bir muhassenat ve 
faidesi yoktur. Zaten bunları heyeti kazaiye bi
lecek; heyeti hâkime 'bilecek ve tarafeyne teb
liğ edecektir. Müddeinin ve müddeaaleyhin 
bunları tbilmesi lâzım değildir. Elbette bir müd
dei mahkemeye müracaat ettiği zaman heyeti 
hâkime delilin, ispatın, şahidin, nedir? Diyecek. 
Mahkeme bilâsual ve bilâcevap ıhükmü ita ede
cek değildir. Binaenaleyh bu madde zaittir. 
Sonra müddeinin dâvasını ispat edemediği su
rette talöbiyle hasmına yemin verilir. Müddea
aleyh bunu kabul ve icra eder. Yahut müddei 
talip tahlif olmazsa dâvası reddedilir. Bunlar 
zaten Mecelle'de musarrah mevaddandır. Eğer 
heyeti kazaiye Mecelle'yi esas ittihaz ederek ic
rayı hükmedecekse bunlar zaittir. Eğer bu çer
çeveyi tatbik etmiyeeakse o Ibaşka... O vakit bu
nu yapmalı. Yoksa bunları; mademki, biz bir 
mahkemeye salâhiyet olarak veriyoruz, elde 
mevcut bir Mecelle vardır. Bedihi olan mesaili 
hukukiyeyi uzunuzadıya bu maddeye dercede-
rek, zait ve fazla cümlelerle bu maddeyi ta'tvil 
etmekte hiç faide ve muhassenat (göremiyorum. 
Onun için doğrudan doğruya mesaili hukuki
yeyi Mecelle'ye, usulü muhakemeye terk etmi
şiz. Biz bu kadar hakkı 'kazayı (bahşettiğimiz 
mahkeme yoktur. Bir şeyi takdir edemiyorsa 
vebali azîm ihtiyar ediyoruz demektir. Yok bu 
hakkı kazayı ifa edecekse heyeti kazaiye için 
bu cümleler zaittir, abestir. Binaenaleyh bu 
maddenin bilkülliye tayymı teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, benim sö
züm de aynı mevzu dâhilinde olacak. Ondan 
sonra mazbata muharriri söylerse daha iyi olur. 
Efendim bendeniz bu 167 nci maddeyi ve ge
rekse onu takibeden sair mevaddı haddizatın
da fazla ve zait görüyorum. (Hiçte zait değil, 
sesleri) Fazla ve zaittir. Çünkü ibunlar Mecel-
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lede ve kavanini mevzuadaki usulü muhakeme
yi ve istima olunacak beyyinatm tarzı istima-
ım gösterir ımesailden bahsediyor. Halbuki köy
lü bundan bir şey anlıyamıyacaktır. Nahiye 
heyeti kazaiyesine mütaallik tarifat böyle ol
maktan ziyade daha vazıh daha şâmil olmalı
dır. Ahkâmı Meeelle'den usulü istima ve bey
yinatm istimamı gösterir bir rehber raptedilir 
ve bu ıbir maddei münferideye merbuttur diye 
gösterilirse yapılan tarifat ve izahattan daha 
âlâ olur. İhtiyacı daha ziyade tatmin eder. Usu
lü istima dâvayı iraie eden bunu takibeden 
mevad yine müphemdir. Nevahi heyeti kazai-
yesi bundan bir şey anlamıyacaktır. Bundan 
daha vazıh derecede, daha mufassal bir rehber 
ve usulü istima raptetmek, bir maddei münfe
ride ile bu kanuna (merbuttur, demek daha zi
yade muvafık olur. Binaenaleyh bu ve bunu ta
kibeden mevaddm kâffesinin tayymı teklif 'ede
rim. Ancak bir şartla, daha vazıh, köylünün, 
yani nahiye heyeti kazaiyesinin ianlıyabileceği 
bir tarzda usulü istimaı kanuna raptetmek 
lâzımdır. Bunun 'burada yeri yoktur. 

HAMID B. (Biga) — Efendim, bu 167 nci 
madde dâvanın usulü istimaın-a ve teşiMli tarafey-
ıne taallûk »eden ımıahdyeti resmiyeyi ihtiva ediyor 
iki, bu gayetle mühimdir. Heyeti kaziyenin ne 
suretle teşkili tarafeyn edeceği ve bunu ne 
suretle yapacağı hiçbir zaman kanunlardan ha
riç kalamaz, cümlei kavaninimiz meyanına gi
recek olan bu kanuna başkaca defter şeklinde 
bir şey raptetmek bilmem münasip midir? Bi
naenaleyh heyeti kazaiyenin ifasını deruihde 
ettikleri muamelâtı hükmiyede heyeti irşadede-
bilecek ıböyle tarifatı havi ahkâm vardır. Bina
enaleyh encümenin teklifinin aynen kabulünü 
bendeniz teklif ve rica ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozıgad) — Efen
dim, evvelki gün nevahi heyeti kazaiyesinin 
vazaifi cezaiyesi hakkındaki madde müzakere 
edilirken (Ceza Kanununun babı şalisinde mün-
deriç) tâbirine Lûtfi Bey itiraz ettiler ve de
diler k i ; bu tâbiri istimal edeceğimize mevaddı 
cezayeyi ayrı ayrı tadadedip muvazzah bir 
madde yapmak lâzımgelir derken bugün nahi
ye heyeti kazaiyesinin usulü muhakemesini, ne 
şekilde muhakeme yapılacağını 'tarif teden bu 
maddeye itiraz ettiler. Malar.! uâliniz bu madde 
ne Adliye Encümeni ne de Dahiliye Encümeni 
tarafından icadedilmemiştir. Nahiyenin vazaifi 
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adliye ve inzıbatiyesi hakkında kanun vardır. 
Ondan aynen alınmıştır. Nahiyede öyle uzun-
boylu tahsil görmüş adam1 ar olmadığı için her 
ha'lde^ böyle vazifelerini ve usullerini aynen ka
bul edecek bir maddeye lüzum vardır. Binaen
aleyh Adliye Encümeninin yapmış olduğu şu 
maddenin aynen kabulünü tfklif eylerim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Muvazzah değildir 
Sırrı Bey. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim 
dâvanın usulü muhakemesi ne şekilde olacak? 
Gelecek nahiye heyeti nasıl hareket edecek? 
Bu kanunun usulü muhakemesine mi ittiba 
edecek? Yoksa usulü hukukiyeye mi riayet 
edecek? Şimdi nahiye heyeti iki kanuna ittiba 
etmekle müşkül bir vaziyette bulunacaktır. Aca
ba bu göreceği, hallü fasledeceği dâvayı usulü 
hukukiyeye mi riayet ederek yapacaktır? Bun
da şüphe vardır. Mamafih Lûtfi Bey biraderi
mize çok teşekkür ederim. Köylü efendilerimi
zin ilim ve irfanı yüksek olduğundan dolayı 
tasrihe lüzum yoktur, buyurdular, ilim ve irfa
nını methettiği köylü namına teşekkür ederim, 
Mamafih bu maddenin burada kalmasına lüzum 
vardır. 

ABDÜLHAK TEVFlK B. (Dersim) — Efen
dim gerek Malatya Mebusu Muhteremi Lûtfi 
Bey arkadaşımız gerekse Bolu Mebusu Muhte-^ 
remi Şükrü Bey arkadaşımız kendilerinin metin 
ve ceyyidolan müfekkirelerini nahiye heyeti ka
zaiyesinin mahdudolan dimağiyle mukayese et
miş olmalıdırlar ki bu heyeti kazaiyeye Heyeti 
Celilenizin açık olarak bahşettiği bir usulü 
hazfetmek istiyorlar. Malûm uâliniz bugün değil 
böyle mektep, medrese gören kimseler hattâ me-
kâtibi âliyeden mezun olanlar bile kanunun ah
kâmını bihakkin tatbik edecek bir raddede de
ğildir. Binaenaleyh bu gibi açık ve basit bir 
tarzda bir usul ve nizam vaz'etmezsek bunlar 
yapacakları muamelede, verecekleri hükümler
de hakikaten isabet edemezler. Bu itibarla Şük
rü Bey arkadaşımızın mütalâatma iştirak ede-
miyeceğim. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Arkadaşlar 
encümene geçen gün bir madde gitti, ümidettim 
ki encümen onu zavallı halkımızın anlıyabileceği 
bir tarzda yazsın da getirsin, fakat maatteessüf 
bu noktaya katiyen itina edilmemiştir. 167 nci 

[ maddeyi okuyorum. Geçenlerde bu kürsüi miL-
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İetten hitabetmiş ve demiştim ki; bu kanunun 
bâzı maddelerini güya münevver sayılan ben bi
le anlamıyorum. îşte şimdi okuyorum. «Maddei 
sabıkada gösterildiği veçhile»... Neden «Geçen 
maddede» denilmesin. Fakat ben bundan vaz
geçtim. Asıl misallerden bahsedeceğim. Lütfen 
dikkat buyurun «Biliptidar evvelâ müddeinin 
talep ve iddiası» biliptidar ne demek arkadaş
lar? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Başla
mak. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — «Müddea-
aleyhin ifadei eevabiyesi» ne demek, bu nedir? 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Müddea-
aleyh, 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Müddea-
aleyh mi? Bak ben bile okuyamıyorum. Müddea-
bihin tahsiline hükmolunursa ne demektir? 
(Müddeabihin kendisinden tahsilini nâtık karar 
ita olunur.) Ne demek arkadaşlar? Anlamıyo
rum. Yazıktır, günâhtır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Anlama
makta hakkı vardır. Millette intibahı millî var
dır. Anlarlar. 

TUNALI HİLMt B. (Bolu) — Bu benim di
lim değildir. Yabancı dildir. Düzmedir, saçma
dır, uydurmadır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim lüzumu 
tayyı hakkındaki vukubulan deminki mâruzâtım 
üzerine encümen heyeti kazaiyeye bir rehber it
tihaz edilmek üzere bu maddenin burada kal
masına lüzum gösteriyor. Böyle bidayet mahke
mesi salâhiyetini tevdi ettiğimiz heyetlere dört 
satırlık bir kanunla ifazai iktidar edebileceğimi
zi zannetmiyorum. Mecellenin usulü beyyinat 
bahsi var, kitap beyyinatı vardır. Ondan sonra 
usulü muhakematımız var, heyeti kazaiye bun
lara tatbikan faslı muhakemat edebilir. Şimdi 
burada yalnız «Müddeinin ifadesi alınır. Ve 
müddeaaleyhe yemin verilir, senedi varsa ibraz 
ettirilir» diyoruz. Bunlar en basit şeylerdir. Bu 
kadar şeyi mahkeme yapar, mahkemede bu is-
titaatı, bu vukufu görmüyorsanız bununla ifa
zai iktidar edemeyiz. Fazladır, binaenaleyh bu 
madde zaittir, tayyını teklif ederim. 

REÎS — Efendim başka söz istiyen yok. Ta-
dilname de yok. Bu hususta arkadaşlar madde
nin tayyını şifahen teklif ediyorlar. Yalnız De
nizli Mebusu Yusuf Beyin maddenin aynen kabu
lüne dair takriri var, okuyoruz : 
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| Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiİesine 

Müzakeresi cereyan eden madde pek sarih 
surette vaz'edilmiş binaenaleyh aynen ipkasiyle 
heyeti umumiyesinin reye vaz'ını teklif eylerim. 
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Denizli Mebusu 

Yusuf 

Riyaseti Celileye 
167 nci maddenin «Dâvaları Mecelle ve Usu

lü, Muhakematı Hukukiye ahkâmına tevfikan 
fasıl ve hasmeder» şeklinde tadiliyle fıkaratı 
sairenin tayyını teklif eylerim. 

Malatya 
Lûtfi 

REÎS — Efendim Lûtfi Bey maddenin tayyı
nı teklif ediyor. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 

Riyaseti Celileye 
Madde 167 ve onu takibeden ve muhteviyatı 

I sırf teşkili tarafeynle usulü istimaı dâva ve bey
yinatı mutazammm olan bu ve mütaakıp mevad 

I kanunen tedvini icabeden ahkâmı esasiyeyi ihtiva 
etmemesinden dolayı tamamen zait olmakla tay
yını teklifle bunların makamına kaim olmak ve 
halkın anlıyabileeeği gayet açık Türkçe ile teş
kili tarafeyne ve usulü istimaı, dâvaya mütaallik 
olan bu ve mütaakıp mevaddı daha mufassal ve 
sarih surette gösterir kavanin ve usulü muhake-
mattan muktebes bir Mecellenin bu kanuna mer
but bulunduğunu gösterir bir maddenin ilâve
sini teklif eylerim. 

Madde 167. — Teşkili tarafeyn ve usulü isti
snai dâvayı mübeyyin, kanuna merbut Mecelle 
ahkâmı mucibince muamele ve muhakeme ifa olu
nur. 

Bolu 
Şükrü 

REÎS — Efendim, Şükrü Beyin tadilnamesi-
ni reyinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

O halde maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Madde 168. — Hukuk dâvalarından dolayı 
tâyin olunan yevmi muhakemede vukubulan da
vete mazereti meşruasmdan nâşi icabet edemedi
ğini ihbar etmeksizin huzurdan imtina eden 

I müddeaaleyhin gıyabında dâvayı vakıa berveç-
l / * A 
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lıibalâ rüyet ve tetkik ve hüküm ve karara rap-
dolunur. Şu kadar ki, hazırı bilmuhakeme olan 
müddei dâvasını ispattan izharı aczederek yemin 
teklifinde bulunduğu surette hasmının indeliti-
raz yeminden istinkâf etmesine talikan müddea-
bihin tahsiline hükmolunur ve zirde murakkam 
macldede gösterilen müddet zarfında itiraz tari
kiyle müracaat olunduğu halde işbu yeminin 
icrası ve sair esbabı hükmiye dermeyan olunan 
itirazatm tetkiki ile icabına göre tekrar karar 
verilir ve müddeti muayyenesinin vürudundan 
sonra vukubulan müracaat bu sebepten dolayı 
reddedilir. 

REÎS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? Encümenin bir mütalâası var mı? 

HAMÎD B. (Biga) — Yalnız (Vürudundan) 
yazılmış, (Mürurundan) olacak, tashih edilsin. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Efendim, müd
deaaleyh yeminden istinkâf ettiği takdirde tali
kan müddeabihin tahsilini hangi esasa istinadet-
tirebiliyorsunuz? Bir hüküm bir esasa istinad-
«debilir. Onu da sabit addederse. Yoksa sabit 
addetmezse reddeder. Bunun ikisinin ortası, 
şarta muallâk ve muallel olarak bir hüküm ver
mek olur ki, bu kavanini medeniyeye giremez ve 
hiçbir medeni devlette yoktur. Yalnız bizde bâzı 
mahkemeler bunu örf yaptılar. Fakat kavaidi 
esasiyeye muhalif olan bu gibi esasat üzerinde 
hüküm itası hususunu kanuna dercetmeye He
yeti Umumiye karar veriyor. 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim, malûmuâli-
niz yüz altmış sekizinci madde daveti kanuni
yeye icabet etmiyen eşhas hakkında gıyaben mu
hakeme cereyan edecek ve neticei muhakemede 
mahkûmunaleyhin vukubulan itirazı üzerine ce
reyan edecek muhakemeye müptenidir. Malûmu-
âliniz aleyhinde ikamei dâva edilen müddea
aleyh, ya ımüddeinin iddiasını ikrar eder, yahut 
inkâr eder. înkâr ettiği takdirde müddei ya is
patı müddea eder, veyahut da ispattan izharı 
aczeder. Binaenaleyh, müddei ispattan izharı 
aczettiği takdirde yemin teklif etmek hakkını 
hakkı meşru olarak istimal eder. Fakat daveti 
kanuniyeye icabet etmemiş ve hakkında gıyaben 
hüküm cereyan etmiş olan müddeaaleyhin mu
hakemeye müracaatini, yani hükmü vakıa karşı 
itirazını dermeyan etmek ve müddeinin kendisi
ne karşı olan hakkı tahlifini istimal edebilmek 
için davete icabet etmiyen müddeaaleyhler hak-
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kında cereyan edecek muhakenıatta müddei is
patı müddeadan izharı aczederse hasmına indel-
itiraz yemin teklif edebilir ve indelhace bu hu
susu talebedebilir. Bu cihet tervicolunmuştur ve 
muamelâtı mahakimde teamül hükmüne girmiş
tir ve elyevm onunla amel olunmaktadır. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Bu teamül kava
idi esasiyeye muhalif bir örftür. Teamül ve örf 
sahihan sabit olmuş ve müstemirren iade edilmiş 
olan kifayat üzerine caridir, örf ve âdatm ta
rifi, arkadaşlar bilirler ki, bu suretle cereyan 
eder. Böyle nassa, esasa muhalif surette örf ve 
adat bir memlekette kanun şeklinde olamaz. 
Mamafih bir müddeaaleyh böyle gıyaben yemi
nine talik suretiyle mahkûm olursa o mahkûmun 
yemini ne vakit ve ne zaman vukubulacaktır? 
Şayet vefat ediverirse o hüküm ne hal kesbede-
bilir? Yemin icra edilmiyecektir, hüküm yoktur. 

HAMlD B. (Biga) — Arz edeyim efendim; 
malîımuâliniz hakkı tahlif, şer'an kanunen 
müspet bir haktır. l)aveti kanuniyeye icabet 
etmiyen bir ımüddöaaılıeyhitn haiz olduğu hakkı 
tahliften müteessir olması için mutlaka kendisi
nin indelitiraz müddeinin haiz olduğu hakkı 
tahlife mutavaat etmesi lâzımdır. Şayet gıya
ben mahkûm olan bir şahıs veya talikan aley
hinde bir hüküm verilen bir zat vefat ederse 
Usulü Muhakemat Kanununa göre vârisleri; mu
risleri »makamıma kadım oftacalk&armdatn m'alı-
kemeye müracaat edebilir. Binaenaleyh şu hale 
göre daveti kanuniyeye icabet etmemiş olan 
müddeaaleyh hakkında indelitiraz hüküm veril
mesi hiçbir zatman esasatı hukukiyeye münafi de
ğildir, bu zaruretten mütevellittir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey usul hakkın
da söyliyeceğim. 

REÎS — Usule dair ise buyurunuz. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Arkadaşlar müzakere 

eıttiğiımiz 'bütün .bu ımevad, Usulü Muihjafcemıat
tan, Mecelle'nin kitabı dâvasından alınmış şey
lerdir. Bunun hakkında söyliyeceğim, şunu ta
dil ettireceğim veya bunu ıslah ettireceğim de
mek doğru değildir. Ortada hiçbir şey yok
tur. Bunlar öteden beri tedvhı edilmiş mesa-
ildendir. Bunlar hakkında müzakere zaittir. 
Boşuna vakit geçirmiyelim. Deminden arz et
tiğim gilbi bunlar, bir Meeelle olarak buna rap-
tedilmeliydi. Fakat şimdi bunları müzakere 
edecek ortada bir şey kalmıyor. Mecelle'nin ki
tabı dâvasında tasrih olunduğu veçhile şu 
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çöylo olacak, bu böyle olacak, yemin verdinle- I 
cek, ispat getirilecek, bunun müzakeresine ma
hal yoktur. Çünkü aksi ispat edilemiyeeektir, 
Müzakere zaittir. Bunu toptan kabul etmek 
doğrudur. Bendeniz takririmde bunu kaydetmiş
tim. Bunlar Mecelle ahkâmından alınmış, usulü 
muhakemata göre yapılmış ve buraya konulmuş
tur. Fazla bir şeydir, kanun olarak tedvinine 
ihtiyaç yoktur. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Sizin 
takririniz reddedildi. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Fakat müzakerat 
boş oluyor, abes oluyor. Çünkü kitabı dâvayı 
burada tadil, tefsir, tağyir etmeyi yapabilecek 
misink bilmem?.. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — Onların mehaz
larım göstermekten ibarettir. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) —. Müzakere edilecek 
ortada bir şey yoktur. Müdevven olan kanun
dur. Esasen müdevven olan bir kanunu müza
kere etmek hiç doğru değildir. Bu faslın mü
zakeresi de doğru olmaz. 

HACI MUSTAFA SABRİ E l (Siıird) --• 
Efendim, Behçet Efendi Hazretleri buyurdular 
ki «Tahlife göre hüküm vermek esasatı şer'iye 
ve hukulkiyeye münafi midir?» Hayır münafi 
değildir. Usulü muhakemei Şer'iye Kararname
sinin maddei mahsusasmida yeımin edip etmiye-
eeğine dadr )miiddea<aley<he tezlkere yakılır. Gel
mediği taikdirde yeminden nüikûl etmiş addolu
narak hüküm verilir. Usulü mahakimi Seri "ye 
Kararnamesinde bu mevcuttur. Bu suretle bu 
yük, iskat ile sakıt olur. Bir adam birisinin 
babasını öldürse müddeaaleyhin yemin etmesi 
ıskat ile sakıt olur. hak af ile sakıt olur. îfia 
•ite sakıt olur. Usu'lü şer'i ile ımıg'ayir değildir. I 
Yenilinden nülküle h'ülküra esasen doğrudui' ve 
hüküm eisa'S'atı şer'üyeye nıuvafıiktifr. 

REİS —- Tunalı Hi'lımii Bey buyur. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mesele çet

refili bir ' ha.l alıyor. Binaenaleyh vsöylıemie'kjten i 
vazgeçtim. AlıMı eneüımen âzaısıınıa. Inisiaf ver- I 
siıı (Haddeler.) 

REİS --• Efendini 'başka söz aSlıaıı yotktar. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal- I 

dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. j 
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Riyalsete 

(168) uıci oıadde nlspötien daha muğlâk .bir 
tarzda yazılmış olduğundan münieıvveroe sayıla-
'bifoeeik fcirnsdlerin olsun aınlıyaihiileeeıklıerf bir 
kalemle yazı;lımta,sı için encümene iadesini teklif 
ederim. 

Bdlu 
Tıumalı Hallimi 

REİS - - Hilmi Beyin tafcnklni 'kıalbıvl eden
ler ellerini kaldıirsın. (Ret sıadaiları.) 

MUSTAFA SABRÎ Ei . (SBirfd) — Hilmi 
Beyin, intibahı millîden haberi yoiktur. 

REİS —• Reddedilinişitir, efendim. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reddederı-

1er aılabüldîğine reddediyor. 
REİS — Başka t adlin an ıe yoktur. , Maddeyi 

aynen reyi âM'lerfaıe vaiz'ödiyoruim. Maddeyi <ka-
buıl edenler lütfen eli ekinli'kaldırsın, Icnibııîl edildi. 

NE BİL Ef. (Kaı\ıihiısarı Sathlb) — Hilmi Bey 
sözünü, geri alsın. Herises onun kadar anlar, 
MecMs Âzası ondam iyi anlar. 

REİS — Sözünüzü geri alıyor musunuz? 
TUNALI HİLMİ (Bolu) — İM haftaya ka

dar iki Memiş Çavuş geliyor (Gürültüler) 

REİS — Efendim, kendileri bundan bir 
şey kasdetmiyorlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - - Bu lisanı 
Anadolu lisanı diye kalbul ediyorsa maatteessüf. 
(Partırdılar).... 

ŞEVKİ B. (İçel) — Reis Bey, hakkında Ni
za ınnamei Dahilî tatibik olunsun. 

Madde 169. — Müddeaaley'h gerek l)idaye-
ten ve gerek itirazen cereyanı nıulhakeme es
nasında. ikrarı deynle beraber tesviyesinden 
aczini beyan eylediği ve Meclisçe tensübolun-
duğu surette talcasıtı muayyeneye reptiyle im
ha! olunur. 

HAMİD B. (ıBiga) — «Meclisçe» tâbiri (He
yetçe) olacak. 

REİS — Efendim, encümen Heyetçe tâbi
rini teklif ediyor. 169 ncu madde hakkında 
söz i'stiyen vtfı- mı? Tadilname de yok, 169 
ncu maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
169 ncu maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, 169 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 
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On üçüncü fasıl 

Dâvanın şeraiti sıMıatiyle 'husumet hakkın-
da-dır. 

Madde 170. — Mecellenin ıkitaıbüddâva&ında 
tasrih olunduğu veçhile dâva olunan şeyin 
malûm olması lâzımdır. Binaenaleyh isim ve 

.şahısları tâyin olunmaksızın müddeinin filân 
karye ahalisinden birinde veya bir kaçında şu 
kadar kuruş alacağı olduğu yolundaki iddiası 
sahih olmadığından müddeaaleyhi tâyin ve be
yan etmek suretiyle dâvası tashih ettirilir. 

REÎS — Efendim, bu madde 'hakkında söz 
istiyen var mı? Aynen reyi âlilerine vaz'edi
yorum. Kabul edenler lû'tfen el kaldırsın. Ay
nen kabul edilmiştir. 

\ Madde 171. — Saat ve yüzük gibi menkulâ-
ta mütedair deavide hazırı bilmeclis ise müd
deinin ona eliyle işaret ederek (İşte bu mal be
nimdir. Şu adam ona bigayrihakkin vaziyed-
eder.) diye dâvasını tasvir etmesi ve hazırı bil
meclis olmayıp da masrafsız celbi mümkünse 
gerek dâva ve şahadette ve gerek ona böyle 
işaret olunmak üzere Meclise getirtilmesi ve 
eğer masrafsız ihzarı kabil değilse niüddei ca
nibinden onun tarif ve 'kıymetinin beyan edil
mesi ve emlâk ve araziye müteferri deavide hu
dut ve sınırının zikir ve tasrilhiyle beraber el-
yevm bunları kimin zabıt ve tasarruf etmekte 
olduğunun bilsual vazıyedini iddia eyliyen ta
raftan şahit talebiyle bu cihetin evvelâ ispat 
olunması lâzımdır. 

HAMÎD B. (Biga) — 181 nci madde doğ-! 

nidan doğruya muhteviyatı itibariyle 162 nci 
madde ile alâkadardır. Bunda, emvali gayri-
menkule bahsi geçmiştir. Bu maddenin 162 nci 
madde encümende tesbit edilip alacağı şekle 
göre müzakere edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh 
bu maddenin de tehirini talebederim. 

R$ÎS — Efendim bu maddenin encümenden 
gelecek 162 nci madde ile alâkası varmış, en
cümen tehirini talebediyor. O halde 172 nci 
maddeye geçelim. 

Madde 172. — Müddeaaleyhin dâvayı ikrar 
eylediği surette aleyhine hüküm terettübederse 
inkâriyle hasmolaeağma göre müddei (Şu malı 
senin vekilin benden aldı) diye ikame eylediği 
dâvaya karşı semeni müibiı, teslime mecbur ol-
mıyan müddea^ileyhe ikrarı halinde husumet 
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teveccüh etmiyeceği gibi (Falan adam tarlasını 
bir sene müddetle elli kuruşa kiraya vermiş, 
ben o miktar veya daha ziyade ücretle talibim, 
bana verirsin) ve kezalik (Falan adam, falan 
adamı ortakçı etmiş veyahut hayvanını ema
neten ona vermiş beni ortakçı eylesin ve hay
vanını emaneten bana bıraksın.) Yolundaki dâ
valar dahi sahih ve şayanı istima olamaz. 

REİS — Bu hususta söz istiyen var mı? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Encümen bunu biraz 

izah etsin. 
MUSTAFA SABRÎ E l (Siird) — Temsil 

için gösterilmiştir. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kabili istima olmı-

yan dâva bundan ibaret midir? 
MUSTAFA SABRI RC. (Siird) — Misal 

olarak gösterilmiştir efendim. 
HAMÎD B. (Biga) — Malûmuâiiniz hâdi-

satı hukukiyeyi yegân yegân tadadetmek imkânı 
yoktur. Yalnız hâdisaıtı mütevatire ve meşhure-
den birkaç misal zikriyle diğer hususatı buna 
tatbik için bir numune gösteriyoruz. Binaen
aleyh maddede münafii hu'kuk, unünafii Jcavanin 
bir şey yoktur. Mecelle'de dahi bu suretle tes
bit edilmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bir kanun
da ibir madde ile gösterilen şey hükmü ifa eder. 
Bunun için misal teklif edilmek lâzımgelir. 
Bendeniz dedim ki, şayanı istima olmryan de-
avi yalnız bu maddede zikredilenlerden ibaret 
midir? Hayır bir misal olarak gösterdik de
diler. Binaenaleyh bir misal bir maddei kanu
niye olamaz. Onun için yine tekrar ediyorum. 
Evvelki iddiama rücu edijyorum. Bu kanuna; 
teşkili tarafeyni, ikamei şuhut ve beyyinatı ifa
de eden bir kanun raptedilmesi ve bunların ye
rine bir maddei toünferijde tedvin edilmesi lâ
zımdır. Yine bu iddiadayım. Binaenaleyh bu 
misaller kanun olamaz. 

MUSTAFA SABRÎ E l (Siird) — Dâvalar 
iki kasımdır, dâvayı sahiha ve dâvayı gayrisa-
hihadır. Bu, dâvayı gayrlsahihayı gösteriyor. 

REİS — Bu madde hakkında başka söz is
tiyen yok. Tadilname de yok. Reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 173. — Mecellenin salifüzzikir ki-
tabüddâvasmda beyan olunduğu üzere tahtı ve
layet ve vasayette bulunanların leh ve aleyhim-
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de ikame olunan deavide veli ve vasi ve tere
keye mütaallik deyin dâvalarında dahi verese
den yalnız birisi hasım olur. Ancak terekeden 
ayin dâvasında zilyed her kim ise husumet ona 
teveccüh eder. 

REÎS — Bu madde hakkında söz istiyen 
vaıj mı? Tadiilhame de yok. Reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 174. — Bir malın zilyedi olan şahıs 
aleyhinde ol mal kendisinin olduğunu iddia 
eden kimse ile zilyedin esnayı mahkemesinde 
diğer birisi müddeabihin mutasarrıfı hakikisi 
olduğunu iddia ile dâvayı vakıanın hukukuna 
taallûkundan nâşi muhakemeye dâhil olmak ta
lebinde bulunduğu surette kabul olunur ve hü
küm ve karar verildikten sonra da bu sebebe 
binaen eşlhası sairenin dermeyan edeceği iddia 
ve itiraz dahi istima olunarak! indelicap hükmü 
sabık tadil ve ıslah edilir. 

REÎS — Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? Tadilname de yok. Maddeyi re
yi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 175. — Emanet veya ariyet veya
hut rehin suretleriyle yedlerinde bulunan em
val ve eşyaya mütaallik dâva vukuunda zilyed 
olan bu kabil kesanm ve miistecir sıfatiyle 
ikamet eylediği bir mahalli diğer bir şahıstan 
isticar ettiğini esnayı muhakemede dermeyan 
eyliyen müddeaaleyhin şu ifadesi üzerine şahsı 
merkumun huzuru heyete celbi ve dâvanın bun
lar muvacehesinde rüyeti muktazidir. 

REİS — Efendim bu -madde hakkında söz is
tiyen. var mu 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bun
da emvali menlkuâeye taallûk eden mesail var
dır. Emvali gayrimenkuleye taallûk eden mesail 
henüz encümende tesbit edilmemiştir. Bunun da 
emvali gayrimenkuleye dair olan bu madde ile 
beraber tetkiki için encümene gönderilmesini 
teklif ederim. 

HAMlD B. (Biga) — Efendim matlubatı ay
niye ve isticar dâvaları vardır. Burada emvali 
gayrimenıkuleye dair bir şey yoktur; 

MUSTAFA SABRI B. (Siird) — Efendim 
•buna ikavaninde, 'yani ıstılahta mesaili ımahammese 
tâbir edilir. Bu, defi makamında da istimal edi-' 
lir. Gayrimenkul de olabilir. Binaenaleyh, Mus-
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tafa Kemal Bey biraderimizin mütalâaları varit
tir. 

Emvali gayrimenkule meselesini halde nahiye 
heyeti kazaiyesi salâhiyettar olacaksa madde 
ona göre tesbit edilmek lâzımgelir. Eğre salâhi
yet veril'miyecck olursa, tenzil ve tenkis edilmek 
lâzımdır. 

HÂMÎD B. (Biga) — Emvali ımenikuleye taal
lûk eden bir cihet, yok efendim. Sırf icardan bah
sediyor, hukuku mücerrededir. 162 nci madde ile 
hiç alâkası yoktur. Maddeyi reye vaz'etmek lâ
zımdır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Devamla) — Şimdi 
efendini bendenizin oturduğum haneyi birisi dâ
va ederse ben de; başkasından falan adamdan 
icar ettim, benim, tahtı iearımdadır, dersem defi 
olmaz mı efendim? 

İkinci bir madde daha, bu oturduğum ev ba
na vediadır, rehinedir. Bu mecellede vazıhtır, 
sarihtir. Buna mesaili nemse tâbir edilir. Onun 
için ona göre tesbit edilmek lâzımgelir. 

HAMÎD B. (Biga) — Maddeyi aynen reye 
vaz 'ediniz. 

R E İ S — Başka söz istiyen yok, tadilname de 
yok, maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Şahitlere mütaallik mesail beyanındadır. 

On dördüncü fasıl 
MADDE 176. — Ikamei şühud ile ispatı müd-

dea edecek olan kimsenin evvelemirde ikame 
edeceği şahitlerin isim ve şöhret ve mahalli ika
metlerini ve bunlardan başka şahidi olup olma
dığın] ve olduğu takdirde kimler idiğünü ve 
bunları ne vakit ikame edeceğini beyan etmesi 
lâzımdır. 

REÎS — Efendim bu madde hakkında söz is
tiyen var mı.? (Hayır, sesleri) 

Maddeyi aynen reye vaz'ediyoram. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 177. — Şahitler heyet ve tarafeynin 
huzurunda başka başka istima olunur ve her bir 
şahidin istimaından evvel isim ve şöhretleri bis-
sual müddeinin mukaddema beyan eylediği ke-
sandan olduğu tahakkuk ederse istima olunur. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Aynen kabuil edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 178. — Yevmi muayyende şahitler
den birisi gelip de diğerlerinin mazeretine meb-

_4flfl_ 
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ni gelmedikleri anlaşılırsa hazır bulunan şahit 
istima olunup diğerleri için bir vâdei kalîle tâ
yin kılınır. 

REÎS — Söz istiyen var mı ? 
TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Efendim bir 

kelime; birisi denilmez, biri denir. Tashih edil
sin. 

HAMlD B. (Biga) — Efendim tadil teklifi 
ita buyursun, ona göre arz ederiz. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Bilihtiyar 
gelmek meselesi var. Bir de mahkeme tarafın
dan bilihzar getirilmek meselesi var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 184 ncü 
madde, maddei mahsusadır. Orada vardır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Devamla) — Şayet 
orada varsa onun mahalli orası değildir, bura
ya dercedilmek lâzımdır. Sulh Kanununda var
dır. 

REİS — Efendim yalnız Tunalı Hilmi Bey 
(Birisi) yerine (Biri) olmak üzere tashih teklif 
ediyor. Fakat encümen bu hususta tadilnamp 
istiyor. (Tadilnatmeye hacet yok, sesleri) 

Efendim encümen bu hususa muvafakat edi
yor. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Encümence 
büyük bir fedakârlık. 
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REÎS — Efendim maddeyi tadilen okuyoruz: 
Şekli madde 178. — Yevmi muayyende şa

hitlerden biri gelip de diğerlerinin mazeretine 
mebni gelemedikleri an l a ş ı l s a hazır bulunan 
şahit istima olunup diğerleri için bir vâdei kalî
le tâyin kılınır. 

REÎS — Efendim maddeyi muaddel şekilde 
kabul edenler el kaldırsın. Tadilen kabul edil
miştir. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim 
üst tarafını da dışarda olan arkadaşlarımız 
müzakere etsinler. Otuz beş kişi ile şimdiye ka
dar biz müzakere ettik. 

5. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, me-
maUki müstahlâsada düşmandan iğtinam edilen 
kerestenin resmi alındıktan sonra ahaliye tev
ziine dair takriri 

REİS — Efendim Hasan Basri Beyin, me-
maliki müstahlâsada düşmandan iğtinam edi
len kerestelerden resim ahziyle ahaliye tevzii 
hakkında bir takriri var. İktisat Vekâletine 
gönderiyoruz. 

Efendim kararı âliniz veçhile Çarşamba gü
nü İstiklâl mahkemelerinin intihabını yapmak 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 0,00 

» • - « 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin is

tanbul memurini ilmiyesine ait dört aylık kad
ro ve bütçesinin Heyeti Umumiyeye gönderil
diğine dair icra Vekilleri Riyasetinin tezkeresi 

Hükkâmı Şer'i ve Memurini Şer'iye hakkın
daki kanunu muvakkatin altıncı, yedinci, al
tıncı maddeye müzeyyel maddei münferide ve 
Usulü Muhakemei Şer'iye Kararnamesinin el
linci maddesinin son fıkrasının ilgasına dair 
lâyihai kanuniye hakkında İcra Vekilleri Ri
yaseti tezkeresi 

Son defa fevkalâde terfi gören zabit ve 
kumandanlar müstesna olmak üzere terfi et-

' miyen diğer zâbitana Harekâtı Milliyeye iş
tirak ettikleri tarih esas tutularak harb mmta-
kasmda geçirdikleri beher sene için bir sene 
kıdem zammı verilmesi hakkında Erzurum Me
busu Asım Beyle Çorum Mebusu Ferid Beyin 
teklifi kanunisi 

Denizli Komiserliğinden müstafi ödemişli 
Ahmed Hamdi Beyin ailesine hidematı vatani
ye tertibinden maaş tahsis edilmesine dair 
Denizli Mebusu Yusuf Beyin teklifi kanunisi 

Hiyaneti vataniye cürmünden fer'an zimet-
hal olarak mahkûm edilen Etlibekiroğlu Edhem 
Efendinin bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında Kırşehir Mebusu Sadık Beyin takriri 

Umuru inzibatın hüsnü suretle ifası için Kır-

Aan 
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şehir merkez polis kadrosuna bir kaç süvari po
lisin ilâvesine dair Kırşehir Mebusu Sadık Be
yin takriri 

Kars, Ardahan Artvin'de bir Ziraat Bankası 
şubesi küşadma darr Kars Mebusu Cavid Beyle 
Oltu Mebusu Rüstem Beyin teklifi kanunisi 

Memurin Muhakemat Heyetinin müddeti bit
mek üzere olduğundan yeniden bir heyetin inti-
habedilmesine dair Memurin Muhakemat Heyeti 
tezkeresi 

İnşaat Taburu hakkında Yozgad Mebusu Rıza 
Beyin takriri 

Erzincan Mebusu Emin Beyin, Erzincan Mu
hasebecisine dair telgrafı 

Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset karar
ları 

Gazianteb Mebusu Abdürrahman Lâmi Efen
dinin tam tahsisatla mezuniyetine dair Divanı 
Riyaset kararı 

Mazbatalar 
Bursa Mebusu Operatör Emin Beyle Osman 

Beyin Müdafaai Hukuk Cemiyeti Millî Merkez 
Taburu Kumandanı Hacı Tevfik Beyin ailesine 
maaş tahsisi hakkında vermiş oldukları kanu
nun reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

1338 senesi aşar taksiti hakkında Amasya Me
busu Ragıb Beyin teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası 

Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Mecalisi be
lediyenin sureti intihabı Kanununun on doku-
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zuncu maddesinin tefsirine dair teklifinin reddi 
hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası 

Şürefa ve sâdatı kirama maaş tahsisi hakkın
da Cemil Bey ve rüfekasmm, teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Tekâlifi milliye 
.suretiyle alman emtia ve eşyayı saire bedelinin 
ashabına mukasseten verilmesi hakkındaki tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

istanbul vilâyetiyle düşmandan istihlâs edi
len mahallerin aşar hissesi ianesi hakkında Mu
vazene Encümeni mazbatası 

İstiklâl mahkemeleri intihabatı 

Müzakere edilecek mevad 
Ziraat ve çiftçilik malzemesi hakkındaki lâ-

yihai kanuniye 
Kanunu Cezanın 203 neü maddesinin tadiline 

dair lâyihai kanuniye 
Memaliki meşgule mahakim mukarreratma 

dair lâyihai kanuniye 
Çumra ovasının İskasına dair lâyihai kanuni

ye 
Mükellef etibba ve baytarlara dair lâyihai ka

nuniye 
Muhakemat heyeti memurin kadrosuna dair 

lâyihai kanuniye 
Tarik bedeli nakdîsinin'sureti tahsiline dair 

lâyihai kanuniye. 

T. B. M. M. Matbaası 


