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RE IS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâ
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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. İstanbul darül-
eytamlarma tahsisat itasına ve Müdafaai Mil
liye bütçesine muhassasat ilâvesine dair leva-
yihi kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine, 
İzmir'in işgalinden 1335 senesi Mayıs iptida
sına kadar hizmet eden zâbitana kıdem zammı 
itasına dair Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyle re
fikinin teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, 
Askerî tekaüt ve istifa Kanununun tadiline 
dair lâyihai kanuniye Müdafaai Milliye Encü
menine, Mucur merkezinin nakline dair Yoz-
gad Mebusu Süleyman Sırrı ve Kırşehir Me
busu Sadık beylerin takrirleri Dahiliye Vekâ
letine, Rize ve havalisinde fındık ve saire ye
tiştirilmesi hakkındaki teklifin tesrii intacına 

2. — Adana'nın işgal devrine ait dâva
lar hakkında kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası 367:384 
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dair Lâzistan Mebusu Esad Beyin takriri İkti
sat Vekâletine, Gümrük tarife Kanununun ta
diline dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye İktisat. Encümenine verildi, Ormanlar hak
kındaki kanunlar mürecceh mevad ruznamesi-
nin en son maddesine alındı. Hiyaneti vataniye 
ile mahkûm Hacı Mehmed ve Hacı Mahmud ile 
idama mahkûm Ali Efe hakkındaki hükümle
rin tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata
ları bilmüzakere kabul edildi. Hapsanesinin 
tebdiline dair Kayserili Hacı Mahmud imza-
siyle verilen istida ve Trakya mahakimince hi
yaneti vataniyeden dolayı verilecek hükümle
rin keenlemyekün addine ve evrakın maahki-
mi. aidesine tevdii lüzumuna dair Adliye En
cümeni mazbatası kabul olundu ve Cumartesi 
günü toplanılmak üzere İçtimaa nihayet ve
rildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hüseyin Avnî Hakkı 

Kâtip 
Süleyman Sim 

B I R I N C I C E L S E 
Bed'i müzakerat; s aa t : 1,30 

BEİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avnî Beyefendi 

KÂTÎP : Hakkı Bey (Van) 
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2. — SUALLER 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Boğazlıyanlı Sami Ağa hakkındaki sual takriri 
Adliye Vekâletine 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

ŞEVKET B. (£ayezid) — Reis Bey bir sua
lim vardı. Henüz sualime - cevap verilmemiştir. 
Tekidediyorum, lütfen cevap verilsin. 

REÎS — Şevket Bey sualiniz hangi vekâ
letten? 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Dahiliye, Adliye 
ve Müdafaai Milliye vekâletlerinden. 

REÎS — Efendim, Dahiliye, Adliye ve Mü
dafaai Milliye vekâletlerine tekidederiz. Ce
vabını versinler. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Lor d Curzon'un Lozan Sulh Konferan-
sındaki beyanatı münasebetiyle Bitlis meşayi-
hinden mevrut telgraf 

REÎS — Efendim, Lord Curzon'un beya
natı münasebetiyle Bitlis meşayihinden mevrut 
telgraf var. Hariciye Vekâletine gönderiyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Kütüphane Encümeninin, Nizamnamei 
Dahilînin kütüphaneye mütaallik bir maddesi
nin* tadiline dair kanun teklifi (2/666 mükerrer) 

REÎS — Nizamnamei Dahilînin tadiline 
dair Kütüphane Encümeninin teklifi kanunisi 
var, efendim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Nizamnamei Da
hilî zaten hep bozuktur. Padişahın Nizamnamei 
Dahilîsiydi. 

REİS — Kütüphane Encümeni bir madde
nin tadilini teklif ediyor. Encümen namına 
geldiği için müsaade ederseniz ruznameye ala
cağız. Kütüphane Encümeni teşekkül etmiştir. 
Encümen teklif ediyor ki, ilmühaberle kitap 
verilmesi usulü vardır. Bu usulün ilgası, kitap
ların harice çıkmaması için Nizamnameye bir 
madde ilâvesini istiyorlar. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Arka
daşlar bu maddenin müstacelen müzakeresini 
istirham ediyorum. Çünkü, kütüphaneden kitap 
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I çıkacak olursa İstanbul'daki emsali gibi, mey

danda kitap kalmıyacak. Bunun müstacelen 
müzakeresini teklif ediyorum. Teklif beş altı 
satırdan ibarettir. Şimdi müzakeresinin kabu
lünü rica ediyorum. 

HAKKI B. (Ergani) — Kitap okumıyacak 
mıyız ? 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, git de oku orada, kütüphane istiabediyor 
ve eder. 

I REÎS — Efendim, müsaadenizle bunu müs-
j tacelen Nizamnamei Dahilî Encümenine havale 

edelim. 
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Reis Bey beş 

satırdan ibarettir. Nizamnamei Dahilî Encüme
nine havale etmeden burada müzakere edilirse 
ne olur? 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim ar-
I kadaşlarımız bir lâyiha veriyor. Bu lâyihada 

beş satırdan ibarettir diyorlar. Bu basit mese
le için usulü tağyir edecek olursak yarın her 
arkadaş benim de bir satırdan ibaret teklifim 

I vardır diye buraya, gelir, teklif eder ve ruzna-
I meye alınsın der. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Bir ar
kadaşınız bunu şahsı namına vermiyor. Encü-

I men karariyle veriyor. 

I REÎS — Efendim arkadaşımızın teklifini 
I Makamı Riyaset Nizamnamei Dahilî Encümeni

ne havale etti. Heyeti Celileniz müstacel ruzna
meye alıp müzakere edilmesini kabul ederse 
ona diyecek bir şey yoktur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mademki 
Kütüphane Encümeninden gelmiştir ve bu tek-

I lif o encümene aittir. Onun için tekrar o en
cümene gitmesine lüzum yoktur. Burada müza-

I kere edilir, istisnai muamele olamaz. Onun için 
I müzakere edilsin. 
I REÎS — Nizamnamei Dahilînin bir madde

sinin tadilini istiyorlar. Yani kütüphaneye ait 
I bir maddenin' tadili zaruridir diyorlar. Arka

daşlar bunu rica ediyor. Bunu Nizamnamei Da-
I hilî Encümenine havale ediyoruz. Arkadaşları-
I mızdan rica ediyorum, sükût etsinler. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Nizamnamei 
I Dahilîde böyle bir şey bilmiyoruz. 
I REÎS — Kütüphanenin tanzimi ve bir yer 
I icarı gibi bir mesele olursa o başka... Fakat Kü-
| tüphane Encümeni Nizamnamei Dahilînin bir 
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maddesinin tadilini teklif ediyor. Binaenaleyh 
Nizamnamei Dahilî Encümenine havalesi zaruri
dir. Fakat burada bugün derhal, müzakeresini 
teklif ederseniz, Heyeti Celilenin reyine vaz 'ede
rim. Arkadaşlarımızın şifahi teklifi veçhile ruz-
nameye alınarak müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Efendim, müsaade buyurun, 
ellerinizi indirin. Rica ederim, kâtip efendiler
den birisi yerine teşrif buyursun. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey. 
Reye vaz'edilen ne olduğunu anlıyamadık. 

REÎS — Müsaade buyurun sonra arz ederim. 

6. — TAKRİRLER 

i. — Kars Mebusu Fahreddin Beyin, yeniden 
madenî meskukât darb edilmesine dair takriri 

REÎS — Yeniden meskukâtı madeniye darb-
edilmesine dair Kars Mebusu Fahreddin Beyin 
bir takriri var. Tasvip talebinde bulunuyorlar. 

FAHREDDİN B. (Kars) — Rica ederim, 
okuyunuz. 

REÎS — Arkadaşlar Nizamnamei Dahilîmiz
de tasvip usulü yoktur. Binaenaleyh bilâmüna-
kaşa Maliye Vekâletine haavale ederiz. Tasvip 
kararı vermek için ruznameye alınır. Ruznanıe-
ye almak için de encümene havale edilmek lâ
zımdır. Heyeti Aliyenin icra salâhiyetine taal
lûk eden bir meseledir. (Neye dair, Sadaları) 

REÎS — Efendim meskukâtı madeniye dar
bına dair. 

FAHREDDÎN B. (Kars) — Okuyun rica 
ederim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bendenize kalırsa bu teklifin şimdiden Meclisi 
Âlice tasvibine lüzum yoktur. Temenni takriri
dir. Alelûsul emsali gibi aidolduğu vekâlete gi
der. Olur ki bu vekâlet bu mesele için belki bir 
teklifi kanuni ile Meclise gelir, teklif eder. Bu
nun için ne yapılmak lâzımgelir? Bence yalnız 
bir kayıt ilâve edilmeli. Neticede ne olmuştur? 
Meclisi Âli haberdar edilmelidir. Yoksa şimdi
den bilâmüzakere tasvip buyurmayınız. 

REİS — Tasvip değildir, temenni mahiye
tindedir. Alelûsul havale ediyorum. 

FAHREDDÎN B. (Kars) — Takririmin 
okunmasını rica ederim. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Bu hususta bendeniz de bir teklifte bulun
muştum. O da temenni mahiyetinde idi. O, Ma- | 

I liye Vekâletine gönderilmişti. Bunun da oraya 
gitmesinden başka çare yoktur. 

REÎS — Efendim arkadaşımız okunmasını 
arzu ediyor. Bunu menedemem, okunacaktır. 
Fakat müzakere açamam. 

Riyaseti Celileye 
I Sekiz .seneden beri halkımızın elinde bulu

nan kâğıt akçalar bir taraftan piyasadan 
kaybolmaktadır. Bu cümleden yüz para
lık kâğıt akça kamilen kaybolmuştur. Beş ku
ruşluk,. yirmi kuruşluk, elli kuruşluk kâğıt 
akçalarsa tamir kabul etnıiyecek bir hale gel
miştir. Bunların da yakında halkımıza elveda 
edeceği aşikârdır. Bugünler gümüş fiyatı o 
kadar düşüktür ki, bir dirhem gümüş iki ilâ 
üç kuruşa satılmaktadır. Yedi buçuk dirhem-
lik bir gümüş mecidiye kâğıt akça ile altmış 
kuruşa mübadele edilip bugünkü gümüş pi
yasasına nazaran bir gümüş mecidiye ise ma-
sarifiyle otuz kuruşa ancak mal olabilir. 

Altın akçaya gelince : Maliye Vekâleti vez
nesinde birçok altınımız külçe halinde yatmak
tadır. Üç seneden beri düşman işgali altın
da bulunan sevgili İstanbul'umuz elhamdülil
lah Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
nin idaresine geçmiştir. 

Darphane ise Maliye Vekâletinin emrinde 
olup şimdilik kuyumculukla iştigal etmekte
dir. Artık bunun vakti merhunu gelmiştir. 
Maliye Vekâleti veznesinde külçe halinde mev-
cudolan altınları darphaneye göndererek eski 
altınlarımızın ayarında ve vezninde bir liralık, 
yarım liralık, çeyrek liralık altın akça, bir
çok gümüş mubayaa edilerek, yirmi, beş, iki, 
bir kuruşluk gümüş akça kestirilmesi., 

Bu altın ve gümüş akçaların şekli ise şu 
tarzda olmalıdır : 

Her iki tarafında (Defne) dalı, buğday ba
şağı ile bir çiçek, bunun aşağı tarafı Mehmed-
çiğin tüfek ve süngüsiyle birbirine raptedilme-
lidir. Yukarı tarafta ay ve yıldız olmalıdır. 

Yazısına gelince : (Duribe fi Ankara) sene 
1336 yazılmalıdır. Bir tarafında da (Türkiye 
Büyük Büyük Millet Meclisi 23 Nisan) yazıl
malıdır. 

I Eski (Kostanttüjniyye) ismi sikkeden kaldı
rılmalıdır. Benim kanaatimce bu paraların ke-

I silmesinde birçok fayda vardır. Sekiz sene-
I dir taze sikke görmiyen halk, sermaye fiya-

— 358 — 
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tının bir misli ziyadesiyle birbirinden alacak- I 
lardır. Maliye Vekâletince, Hazineye birçok 
faide temin edilecektir, ikincisi, haricî siya
sette kuvvetli yardımı olacaktır. Hattâ ecnebi 
memleketlerde bu akçalar iki, üç misli fazla 
fiyatla satılacaktır. Her halde takririmin Mec
lisi Âlinin tasvibi ile Maliye Vekâletine ha
valesini arz ve -teklif eylerim, efendim. 

Kars Mebusu 
Fahreddin 

MBHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Havale olunur, temenni takriridir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim bendeniz usule dair 
bahse girmiyeceğim. Takrir evvelâ evrakı nak-
diyeden bahsediyor. Sonra yeniden gümüş sik
ke darbından bahsediyor. Üçüncü olarak al
tın sikke darbedilmesinden bahsediyor. Bun
lar ayrı ayrı usule tâbidir. Tensip buyurur
sanız bunu Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale edelim. Maliye Vekâletinin de noktai 
nazarı orada görüşülsün. Neticesini Heyeti 
Âliyenize arz ederiz. Evrakı nakdîyeden bâzı 
tertiplerinin belki tecdidi icabeder, belki et
mez. Her tertibin tâbi olduğu ahkâma göre tet-
kikatmı icra eder, neticesini arz ederiz. He
yeti Celileniz Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ederseniz orada birlikte müzakere ede
riz. Mesele hallolunur. 

REİS — Efendim, bir teklifi kanuniyi Lâ
yiha Encümeninden çıkmadıkça Muvazenei Ma
liye Encümenine gönderemeyiz. Arkadaşınız te
menni takriri veriyor. Eğer lâyihai kanuniye 
şeklinde yapacaklarsa geri alırlar, tanzim 
c*derler. Muvazenei Maliye Encümenine gönde
ririz. Eğer Maliye Vekili Beyefendi kaani ise... 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Efendim sikke darbedelim, etmiyelim diye 
kanuna lüzum yoktur. Fakat paraların yır
tılan, yanan, kaybolan aksamının usulü müba
delesi, gümüş ile altın arasındaki nispetler.. 
Bunlar idari kararlardır. Ve bunlar Meclisin 
icrai salâhiyetine taallûk eden hususattır. Fa
kat en ziyade bunun aidolduğu merci Muva- I 
zenei Maliye Encümenidir. Bendeniz de orada 
bulunurum, 'müştereken tetkik eder ve netice
sini Heyeti Âliyenize arz ederiz. (Muvafık sa- I 
daları) | 
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ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) 

Maliye Vekili Beyin mütalâasının varidol-
madığı Makamı Âlinizden tebliğ buyurulan 
usul ile takarrür etmiştir. Mademki verilen tak
rir temenni takriridir ve bunun da makamı 
aidi Maliye Vekâletidir; bu takrir usulen Ma
liye Vekâletine gider, Maliye Vekâleti bu tak
riri eğer muvafık görürse ne gibi esbaba te
şebbüs etmek lazımsa ona teşebbüs eder. Yok
sa böyle sipsivri takrir encümene gitmez. 
Hususiyle akçalar arasındaki fark dolayısiyle 
çok şayanı nazardır. Maliye Vekâletine hava
lesini teklif ederim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Takrirde sikke 
darbı meselesi vardır. Bu, meselei mühimme-
dir. Kanunu Esasi Encümenine ait bir mese
ledir. Bu teklifi kanuni şeklinde gelmelidir. 
Bu ne temenni takriridir ve ne de Muvazenei 
Maliye Encümenine aittir. Teklifi kanuni şek
linde getirilmek üzere bendeniz reddini teklif 
ediyorum. O zaman icabı icra olunur. 

REİS — Efendim takriri temenni şeklinde 
telâkki ederek Maliye Vekâletine gönderiyoruz. 

7. — MAZBATALAR 

1. — Oltu Mebusu Rüstem Beyin, İstiklâl 
Madalyası Kanununa zeyil kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/659) 

REİS — İstiklâl Madalyası Kanununa mü-
zeyyel teklifi kanuninin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var 
efendim. Müsaadenizle bu da Müdafaai Milli
ye Encümenine aittir. Malûmuâlileri İstiklâl 
Madalyasına aidolan bir kanun o encümende 
tanzim edilmiştir. Bu teklif İstiklâl Madalya
sının, Azayı Kirama mahsus olanının kendile
rinden parası alınmak üzere altından imali
ne dairdir. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Reis Bey, 
bendeniz muhalifim. 

REİS — Efendim esasen burada mevzuu-
bahsolan, Lâyiha Encümeninin ekseriyetiyle gel
miş olan mazbatadır. 

ÖMER LÜTFl B. (Amasya) — Bendeniz 
söz istiyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Söz istiyorum. 
REİS — İnayet buyurun, usule dair söy

lüyorum. Arkadaşlarımızın hususi parasiyle 
yapılması teklif ediliyor. 
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ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Her parası 

olan yaptıracaksa zâbitan da yaptırabilir. Ken
dimize ayrıca bir imtiyaz almıyalım. 

REİS — Hayır efendim, müsaade buyurun, 
Lâyiha Encümeninin bir mazbatası var, havale 
edilecek bir yer tâyin edemiyoruz. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Ben
deniz bunun reddini teklif ediyorum. 

» REİS — Efendim bu teklifte iki cihet var : 
Birisi evvel beevvel şeklin tebdili. Sonra da ma
sarif kısmıdır. Şimdi bu kanunun aslı Müdafaai 
Milliye Encümeninden çıkmıştır. Şekli cihetini o 
encümene gönderelim. Masarif kısmını da Mu-
vazenei Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Eğer bunu çelik
ten gayri, altın veyahut başka bir madenle ya
parsanız kıymeti yoktur. Zira halkın o sırmalar
dan gözü usandı. 

RElS — Efendim bu kanun Müdafaai Milli
ye Encümeninden çıktığı için şeklin tedbilinin ca
iz olup olmadığına dair tetkikat için Müdafaai Mil
liye Encümenine masarif at meselesinden dolayı 
da Muvazenei Maliye Encümenine gönderelim. 

2. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, bi
lûmum şirket ve müesseselerde Türkçenin istima
li hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/658) 

REİS — Bilûmum şirket ve müessesatta Türk
çe lisanı kullanılmasına dair lâyihanın şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeninden ge
len mazbata var. iktisat, Nafıa, Hariciye encü
menlerine havale ediyorum. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Reis Bey 
takrir bendenizin olduğu için o kadar çok encü
menlere gitmesine lüzum olmadığına dair söyli-
yeceğim. 

REİS — Efendim lisanın Türkçe olması ve di
ğer lisanlarla münasebeti olmasından dolayı Ha
riciye ile de alâkadardır. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Hiç aidiyeti 
yok, şirketler esasen Türk şirketidir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Bunun için 
kanun vardır ve bu kanun da kabili tatbiktir, ye
niden kanun yapmaya lüzum yoktur.* 

REİS — Bu mütalâanızı encümende söylersi
niz. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Reis Bey şim
di dört encümene mi gidiyor. 
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REİS — Hayır, üç encümene gidiyor. 
ÖMER LÛTFl B. (Devamla) — Efendim ben

deniz Nafıa Encümeninin Reisi olmaklığım do-
layısiyle o encümene gitmesine lüzum görmüyo
rum. 

REİS — Müessesat ve şirketler Nafıaya mer
but olduğu için lüzum vardır. 

3. — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, Nisabı mü
zakere Kanununun altıncı ve sekizinci maddeleri
nin tadiline dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/665) 

REİS — Şimdi Nisabı müzakere Kanununun 
ikinci maddesinin tadili hakkındaki teklifin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var, Kanunu Esasi Encümenine havale 
ediyorum. 

4. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, Vi-
lâyatı müstahlâsa ve İstanbul'da emvali gayri-
menkule muamelâtına münhasır olmak üzere Te
cili Düyun muamelesi yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/654) 

REİS — İsmail Subhi Beyin, Tecili Düyun 
hakkındaki teklifi var, Adliye Encümenine gön
deriyorum. 

5. — Takas muamelesi yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

REİS — Takas muamelesi yapılmasına dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var, ruz-
nameye alıyoruz. -

6. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesine avans 
itasına dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Evkaf için avans itasına dair Muva-
•zenei Maliye Encümeni mazbatası var, ruznameye 
alıyoruz. 

7. — Ergani Mebusu Mahmud Beyin, Ergani 
livası merkezinin Palu'ya nakli hakkında kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ergani livasının Palu'ya nakli hak
kında Dahiliye Encümeni maabaıtası var, Dahiliye 
Vekâletine gönderiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (G-ü-
•nıüşane) — Efendim tekâlifi milliye ve vesaiti 
nakliye mazbatalarının muhteviyatının, borcu 

— 360 — 



t : 194 17. 
olanların borçlarına mahsup ve yüz liraya kadar 
olanların da nakden tediyesine dair iki maddelik 
bir kanun vardır. Ve bu da Muvaaenei Maliye En
cümeninden çıkmıştır, tabı ve tevzi edilmiştir, 
müstacel ruznameye alınmasını ve istihlâs edilen 
mahakime ait ıkanundan sonra müzakere edilme
sini bendeniz teklif ediyorum. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Reis Bey mü
saade buyurur musunuz*? Ruzname hakkında 
bir, iki çift söz söyliyeceğim. Efendim, her şeyi 
böyle tercihan müzakere edeceksek.. 

MALİYE VEKÎLÎ HASA.N FEHMİ B. (De
vamla) —• Efendim, bendeniz şimdi müzakere 
edelim demiyorum, Heyeti Celilenizin müstacel 
ruznamesine ithalini rica ediyorum.- (Kabul, 
sesleri) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, dördün
cü maddeye ithal edilsin. 

BEİS —• Kararlar muayyendir. Maliye Ve
kili Beyin teklifinin diğer kararları bozmaksı
zın numara sırasiyle müstacel ruznameye itha
lini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, 
Evkaf Vekâletinin evvelce almış olduğu yedi 
yüz elli bin liralık avans bitmiştir. Yeniden 
avans istemiştir. Onun için bir kanun lâyihası 
tanzim edildi. Ve bu kanun da encümenden 
Heyeti Celilenize sevk edildi. Gayet müstacel
dir, rica ederim, onun da müstacel ruznameye 
alınmasını teklif ederim. Zira vekâlet, Kânunu
sani maaşını veremiyor. 

İSMET B (Çorum) — Tercihan müzakere
sini istiyoruz, sene nihayetinden evvel çıkması 
lâzımdır. 

REÎS — Müsaade 'buyurun. Bir kere müs
tacel ruznameye alınmasını reye koyayım. On
dan sonra tercihini reye koyarız. Bu "kanunun 
müstacel ruznameye alınmasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Sıra 
ile. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, 
sene nihayetinden evvel çıkmazsa tahsisat ve
remezler. Maaş da verilemez. Sıra belki Mart
ta gelecektir. O vakit tahsisat vermek imkânı 
yolktur. Bu senenin tahsisatı önümüzdeki sene
de verilemez. 

REİS — Efendim, senebaşı olmak dolayı-
siyle bu mazerete binaen bunun bugün her şe-
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ye tercihan müzakeresini teklif ediyorlar. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi 
efendim. 

8. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Be
lediyeler tarafından celbedüecek eczayı tıbbiye
nin Gümrük Besminden muafiyetine dair kanun 
teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (2/407) 

SALlH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi 
ruznameye ait bir mütalâam var. Müsaade buyu
runuz. Efendim memurinin maaşına veya vergi 
tarhına ait bir teklif geldiği zaman hemen reye 
vaz'ediliyor. Müstaceliyetle ruznameye almıyor. 
Ben de el kaldırıyorum. Maatteessüf bir sene ev
vel Gureba hastaneleri ile belediye dairelerinin 
fukarayı müslimine meccanen verecekleri ilâcın 
Gümrük Resminden istisnasına dair bir teklifi 
kanunim vardı. Bunun merasimi ifa edildikten 
sonra müstaceliyetle ruznameye alınmıştı. Bu 
müstaceliyet fukarayı Müslimine taallûk ettiği 
için henüz ruznamede duruyor. Ve bir maddeden 
ibar et olan bu teklif müzakereye alınmıyarak 
senelerden beri durmaktadır. Bunun bir an ev
vel müzakeresi her birimizin üzerine farzdır. Er
zurum gibi yerde halk beş kuruşa sulfata ve ki
nin bulamıyor ve bunu belediye reisleri yazdı 
bana. öyle olduğu halde kanun elyevm çıkamı
yor. Eğer fukarayı ahalinin sıhhatini düşünüyor
sanız çok istirham ederim, hayatı beşer namına 
ve fukara namına müstacel ruznameye kabul bu
yurunuz, bu da çıksın. 

RElS — Efendim Salih Efendinin bir tekli
fi var. Esbabı mucibesini de izah etti. Mesele fu
karaya meccanen ilâç verilmesi için ve (bunun 
gümrükten istisnasına dair teklifin ruznamede 
olup, ruznamenin müstacel mevaddı meyanma it
halini teklif ediyor. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Esasen müstacel 
ruznamededir. 

RElS — öyle ise tercihan ve takdimen mü-, 
zakeresini teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmedi. Numara sırasiyle mü
zakere ederiz. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Kabul edildi efen
dim. Bakınız eller kalkmıştır. 

RE IS — Efendim demin Kütüphane Encü
meninin teklif ettiği mevaddı reyi âlinize vaz'et-
tim. Kâtip noksan olduğu için karar veremedik 
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bir daha reyi âlilerine vaz'ediyorum. Teklif olu
nan mevaddm ruznameye alınmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Ekseriyet hâsıl oldu, ka
bul edildi. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyetine 
Üçüncü Şubeden gösterilen namzetler 

REÎS — Üçüncü Şube, Tetkiki Muhakemat 
Heyetine namzetlerini gösteriyorlar. Tahsin 
Bey (îzmir), Ragıb B<ey (Amasya), Hüsnü Bey 
(Bitlis), Abdülkadir Kemali Bey (Kastamonu), 
Ali Süruri Efendi (Karahisarı Şarki), Lûtfi 
Bey (Malatya), Hakkı Hami Bey (Sino<b). 

Efendim bunlar Üçüncü Şubenin Tetkiki 
Muhakemat Heyeti namzetleridir. Yalnız birin
ci ve İkinci şubelerden rica ederim, encümen
de çok mühim evrak teraküm etmiştir. Nam
zetlerini bir an evvel bildirsinler. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Hariçten ithal edilecek hayvanatı ba-

kariye ve fersiyenin Gümrük Resminden muafi
yetine dair kanun lâyihası ile Kütahya Mebusu 
Bagıb Beyin, Ziraat makinalarında istimal edil
mek üzere hariçten celbolunacak benzin, benzol, 
mazot, maden kömürü ile makina yağı, damızlık 
ve çift hayvanatı ve sairenin Gümrük Resminden 
muafiyetine dair kanun teklifi ve Muvazenei 
Maliye ve İktisat encümenleri mazbataları 

REÎS — Efendim ruznamemizde müzakere 
edilecek mevad, alâtı ziraiyede 'müstamel me-
vaddı müstailenin Gümrük Resminden istisnası 
hakkında lâyihai kanuniyedir. Müzakeresine 
^başlıyoruz. Eski üçüncü yeni ikinci maddeye 
ait takrirler var, okunacak 

Riyaseti Celileye 
üçüncü maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif eylerim: 
3. — Ziraat maksadiyle bilâresim gümrük

ten imrar eylediği mevaddı ıziraiyeyi ziraatte 
istimal etmeyip suiistimal edenlerden Resmi 
Gümrüğün üç misli cezayı nakdî ahzolunur. 

Saruhan 
Avni 

Riyaseti öelileye 
Üçüncü maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif eylerim: 
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Ziraat Bankasının aldığı mevaddı gayrı kim

selere satanlardan ve ziraatte istimal etmiyen-
lerden mevaddı meb'husanhm Gümrük Resmi
nin iki misli ceibren ahzolunur. 

Kozan 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin 'berveçhi âti tadilini tek

lif eylerim: 
MADDE 3. — Otomobil ve 'bilcümle ziraate 

ait makinalar zikrolunan cezayı nakdîden mu
aftırlar. 

Kars 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. 

Bu kanun umumiyetle köylü halkın külfetli 
hizmetini teshil edecektir. Maddenin reye vaz'-
edilmesini teklif eylerim. 

Kars 
Fahreddin 

Riyaseti Celileye 
İşbu muafiyetten istifade eden erbabı zira

at eşyayı mez'kûreyi muhtassünlehinin gayrıya 
sarf ve istihlâk ederse on liradan elli liraya 
kadar cezayı nakdî alınır. Ve bu hareketin ta
hakkukundan sonra müsaadei vakıadan istifa
de ettirilmez. 

Bolu 
Şükrü 

(Dr. Mustafa Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim Dr. Mustafa Beyin takri
rini nazarı itilbara alanlar lütfen el kaldırsın 

TAHİR B. (İsparta) — Efendim tay tak
rirleri var, evvelâ reye koyunuz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilen ve mücazatı müstelzim bu

lunan işbu üçüncü (maddenin tayymı teklif ede
riz. 

İsparta Erzurum 
Hacı Tahir Mustafa Durak 

REİS — Efendim Tahir Beyle Durak Beyin 
takriri maddenin tayyına dairdir. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. Ekseri
yet yoktur efendim. 

(Kozan Mustafa Beyin takriri tekrar okun-
[ du.)i 
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EEÎS — Dr. Mustafa Beyin takririni reye i 

vaz'ediyorum. 
ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Gümrük 

Resmi değil, Gümrük ve İstihlâk resimleridir. 
REÎS — Arkadaşın takririnde istihlâk Res

mi yoktur zaten. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) -~ Madde baş
ka şekildedir. Cezanın her ikisinin de alelıtlak 
bulunması lâzımdır. O halde her iki resim hakkın
da olması lâzımdır. 

RE IS — Kimin takririne göre buyuruyorsu
nuz?. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Mustafa Be
yin takririne göre efendim. 

RElS — Efendim, zâtıâlileri lûtfen«bir tadil-
name verirlerse daha iyi olur, encümen namına. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Encümen
de tadilname vardır. 

RElS — O halde encümen nazarı dikkate alır. 
Efendim Mustafa Beyin takririni nazarı dik

kate alanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — (Mebhusunan-
ha) yi Türkçe olarak yazsaydı kabul edilirdi. 
Bir kelime için geçen gün gelip bana acaba doğru 
mu diye soruyordu. 

RElS — Hususiyeti burada ifşa etmeyiniz. 
(Kars Mebusu Ali Rıza Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
RElS —• Efendim arkadaşımızın takriri okun- . 

du. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
medi. 

(Saruhan Mebusu Avni Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

AVNİ B. (Saruhan) — Efendim her halde 
Resmi Gümrük ve istihlâkten istisna edilerek zi
raat için getirilecek olan benzin ve petrolden is
tisna edilecek İstihlâk ve Gümrük resimleri niha- | 
yet kilo başına âzami yedi buçuk sekiz kuruştur. | 
Sekiz kuruşluk bir istifade için, ziraatte benzini j 
veya petrolünü sarf etmeyip de bir tarladan ala
cağı sekiz yüz kuruşluk bir istifadeyi kimse istis
na edemez. Ancak arkadaşlar istisnai, ihtiyati bir 
kayıt vaz'mı teklif ettiler. Bir endişede bulundu
lar. Bu da menafii Hazineye taallûk ettiği için 
cezayı koymak münasibolur. Bendeniz tadilname-
de istihlâk Resmi kaydını koymamışım. O kaydı | 
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koyduktan sonra üç misli cezayı nakdî suretiyle 
oluyor. Takririmin kabulünü rica ederim. 

RElS — Avni Beyin takriri okundu. Kendile
ri de izah buyurdular. Nazarı Mütalâaya alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
mıştır, efendim. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim Şükrü Beyin takriri ceza-, 
ya ait bir şeydir. Arkadaşlarımızdan birisi on li
radan elli liraya kadar teklif ediyor. 

AVNİ B. (Saruhan) — Kâfi gelmez efendim. 
Çünkü on bin kilo benzin girecek olursa seksen 
bin kuruş istisna edilir. Halbuki on liradan, yüz 
liraya kadar ceza alınırsa menafii Hazineyi te
min etmez. Onun için arz ettiğim gibi üç misli 
Resmi Gümrük ceza olarak alınmalıdır. 

REİS — Efendim; şu arkadaşımızın teklifi de 
mahiyeti itibariyle ceza alınması hakkında ise de 
şekil itibariyle başka olduğu için reye koyaca
ğım. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmedi, 

Efendim maddeyi nazarı dikkate alman tak
rire göre tesbit etmek üzere encümene havale 
ediyoruz. 

MADDE 3. — İşbu kanunun sureti tatbiki bir 
talimatname ile tâyin olunur. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz is-
tiyen var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
talimatname kaydı bizim ittihaz ettiğimiz usul 
veçhile nizamname yerine kaim olmuştur, işbu 
kanunun icrayı tatbiki İcra Vekillerince tanzim 
edilecek bir talimatname ile tatbik olunur de
mek vekili aidinin reyi hodiyle yapılmamak için 
muvafıktır. Bendeniz bu şekli teklif ediyorum. 

REİS — Efendim buyurduğunuz teamül hak
kında değildir. Efendim, üçüncü madde hakkın
da başka söz istiyen var mı? Aynen kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın. Aynen kabul edil
miştir. 

Efendim dördüncü ve beşinci maddeleri te
hir etmek lâzımgeliyor. Encümenden diğer mad
de gelinceye kadar müsaadenizle bu madde kal
sın. 

Yine aynı kanunun teferruatından olan hay-
vatanı ziraiye hakkındaki teklifi kanuni var. Oku
nacak dinliyelim. 
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Hariçten ithal olunacak binek, mekkâri ve ko 
suma elverişli ester, merkep ve develerle hay 
vanatı f eresiye ve bakariyenin Gümrük Resmin

den muafiyetine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hariçten ithal olunacak binek, 
mekkâri ve koşuma elverişli her cins ester, mer
kep, develerle hayvanatı feresiye ve bakariye 
Gümrük Resminden muaftır. 

MADDE 2. — Bu hayvanlar için muayenei 
baytariye ifa kılındıktan sonra sahipleri yedine 
evsaf ve eşkâlini müş'ir ve hastalıktan âri bulun
duklarına dair vesikalar verilir. 

MADDE 3. — İlleti sâriye ile malûl ve şüp
heli olanlara Zabıtai sıhhiyei hayvaniye Kanuna 
ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 4. — Mevaddı sabıkada mezkûr şe
raiti haiz bulunan hayvanata memlekete duhulle
ri tarihinden itibaren üç sene zarfında hiçbir 
nam ve bahane ile vazıyed olunamaz. 

'MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mervülicradır. 

MADDE b. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İktisat, Müdafaa! Milliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da ısöz istiyen var mı? 

REFİK ŞEVKET* B. (Saruhan) — Usule ait 
söyliyeceğim. Bir kanun lâyihası müzakere edi
yoruz. Vekili aidi burada yoktur. Vekili aidinin 
huzuriyle müzakere edelim, yine müstaceliyetini 
muhafaza etsin. 

REİS —• Efendim bundan sonra ruznamemiz-
deki madde memaliki meşgule mahakimi mukarre-
ratma dair lâyihai kanuniyedir. Müsaade buyu
rursanız vekili aidi gelinceye kadar bunu müzake
re edelim. 

Efendim ziraatte müstamel mevaddm Gümrük 
Resmine dair olan lâyihanın encümene demin ha
vale ettiğimiz ikinci maddesini encümen yeni
den tesbit etmiş, gönderiyor. Müsaadenizle onu 
ikmal edelim. 

MADDE 2. — Ziraat Bankasından aldığı me
vaddı ziraatte istimal etmeyip de başkasına satan 
ve sair husueatta istimal edenlerden mezkûr me
vaddm Gümrük ve İstihlâk resimleri cezaen üç 
misil olarak istifa olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
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NACİ B. (Elâziz) — Otomobiller müstesna 

idi. 
İSMET B. (Çorum) ~- Yük otomobilleri 

alelıtlak geçiyor. 
LÛTFÎ B. (Malatya) — Otomobiller cezaya 

tâbi değil midir? 
DURAK B. (Erzurum) — Her nevi vesaiti 

nakliyeye elverişli otomobillerin benzini Güm
rük Resminden muaftır. Zaten kanun da öyle 
kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
birçok arkadaşlarca ehemmiyetli telâkki edi
len bu kanunda lâkaydii müşterek karşısında 
birbirini tutmıyan birçok maddeler vücuda 
getirildi. Üçüncü maddeyi tayyettik. Yahut 
ikinci maddeyi tayyettik. Birinin tayyı, diğe
rinin kabulü birbirinin zıddıdır. Birinin 
tayyiyle diğerinin ikmal edilmesi lâzımdı. Bi
rinci maddeye otomobilleri koyduk. Üçüncü 
maddeye de Naci Bey biraderimizin buyurdu
ğu gibi ziraate münhasır otomobiller kondu. 
Binaenaleyh Heyeti Umumiye bu kanuna re
yini vermezden evvel İktisat ve Muvazenei 
Maliye encümenleri müzakere olunan madde
lere bir daha baksınlar. Şekilleri yekdiğerine 
merbut bir surette tertibetsinler, buraya gön
dersinler. Kabul ettiğimiz zaman bir kanun 
olarak çıkaralım. Bendeniz usul olarak şunu 
arz ve teklif ederim ki bugün müzakere et
mekte olduğumuz bütün mevaddm Muvaze
nei Maliye Encümenine havalesiyle orada tam 
bir kanun çıkarılmasını rica ederim 

SAMİ B. (İçel) — Bu maddei kanuniyede 
Durak Beyin teklif etmiş olduğu tadilname 
veçhile otomobillerin Gümrük Resminden is
tisnası esası Meclisi Âlice kabul edilmişti. 
Fakat bendeniz burada bir mahzur görüyorum. 
Dahilde teşekkül edecek şirketlerin memaliki 
ecnebiyeden ithal edecek olduğu otomobil ve 
vesaiti nakliyenin Gümrük Resminden istisna
sı bir dereceye kadar muvafık olabilirse de 
fakat ecnebi şirketlerinin dâhilde tesis etmiş 
oldukları müesseseye getirtecekleri .vesaiti nak
liyenin ve onun için sarf edecekleri mevaddı 
müştailenin de Gümrük Resminden muafiyeti 
şekli zahir oluyor. Bu ise doğru değildir. 
Açık kapı bırakmak demektir. Şu zamanda 
açık kapı bırakmak hiç doğru değildir. Onun 
için bu madde Meclisi Âlinin tamamiyle tebel
lür eden kanaatinin esasatım kâfil değildir, 
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Binaenaleyh esaslı surette tesbit ve tedvini 
için maddenin aidolduğu encümene havalesi 
muvafık olur fikrindeyim. 

RElS — Efendim, ruznamede buna dair 
Hükümetin bir teklifi kanunisi vardır. Bir 
maddeden ibarettir. Müsaadenizle okuyayım. 
Sami Beyin noktai nazarı bunda tebellür edi
yor, efendim. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Türkiye tebaası tarafından memaliki ecne-
biyeden getirilecek olan gaz ve benzin ile mü
teharrik her nevi zatülhareke arabaların Güm
rük Resminden istisnasına dair icra Vekilleri 
Heyetinden mevrut ve Meclisi Âliden encüme
nimize muhavvel 17 . X . 1338 tarihli ve 1892 
numaralı lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik 
olundu. 

îcabı ledel müzakere keyfiyet esas itibariy
le tasvibedilmiş ve yalnız işbu muafiyetin tev-
kıt ve 1339 senesi nihayetine kadar olmak 
üzere temdidi tensibedilmekle lâyihai kanuniye 
ona göre bittadil berayı tasdik Heyeti Celileye 
takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 

Ali Cenani Mazhar Müfid 
Kâtip Âza Âza 

Yozgad Yozgad 
Feyyaz Âli Âsim Vasfi Bahrî 

REİS — Efendim, bu kanunu bununla alâ
kadar görüyorsanız müzakere edelim. (Görü
yoruz, sesleri) 

SÂMt B. (içel) — Mademki bu kanuna ta
allûk ediyor. Birleştirmeli efendim. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, 
Durak Beyin teklifi üzerine bu, yalnız ziraatte 
müstamel yük otomobilleri, diye yapılmış bir 
kanundur. Nakliyatta müstamel olacak kam
yon ve otomobiller için değildir. 

DURAK B. (Erzurum) — Her nevi vesaiti 
nakliyeye elverişli otomobillerdir. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Halbuki 
makinalar için Hükümetin ayrı bir teklifi kanu
nisi vardır. O bundan başka mahiyettedir. Di
ğer kanun sırf ziraate mahsustur. Bunları bir
birinden tefrik etmek lâzımgelir. 

EMlN B. (Eskişehir) — Efendim, bu ka
nun bilhassa düşmanın zulmüne uğrıyan yerler 
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için çok müfidolmakla beraber bendeniz mem
leketin iktisadiyatı noktai nazarından bunun 
doğru olmadığı için aleyhindeyim. Bizim mem
lekette bilhassa Hükümetin Gümrük Resminden 
maksadı, dahilî istihsalâtı çoğaltmaktır. Bizim 
memleketimiz dâhilde hayvanatı çoğaltalım, 
derken hariçten gümrüksüz hayvan ithal et
mekle memleketteki hayvan istihsalâtım da 
azaltacağız. 

RElS — Söylediğiniz kanun başkadır. Şim
di müzakere edilen kanun ziraate ait nakliye 
otomobillerinin Gümrük Resminden istisnasına 
dairdir. Bu hususta söyleyiniz. 

EMlN B. (Eskişehir) — Efendim, kamyon
ların Gümrükten istisnası doğru olabilir ve 
altı ay veya bir sene için hayvanata da teşmil 
edilebilir. Heyeti umumiyesinin lâalettâyin 
Gümrük Resminden istisnası, yalnız Devletin 
gümrük varidatını azaltmakla kalmaz, hayvan 
istihsalini de azaltır. Yani bu memleketin iktisa
diyatına bir darbedir. Çünikü dahilî istihsalâtı ço
ğaltmak" için dâhildeki hayvanı yüz liraya alıp 
hariçtekini de elli liraya almamaktadır. Menafii 
umumiye bunu âmirdir. Onun için rica ederim ar
kadaşımızın teklif ettiği gibi bunu iktisat Encü
meni tetkik etsin, memleketin menafii umumiye-
siyle muvafık bir şekilde tesbit ederek Heyeti 
Alinize göndersinler. Bu, yalnız tohumluk hayva
nat hakkında olabilir. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim; birinci 
maddede kabul edilen otomobiller; yalnız ziraatte 
istimal edilecek otomobiller değildir. Takriri ben
deniz verdim. Aynen şu yazılıdır. «Her nevi ve
saiti nakliyeye elverişli olan otomobillerdir» Bâzı 
arkadaşlarımız bunun benzininin ve sairesinin is
tisnası hakkında bütçemizde bâzı açıklar husule 
getireceğini düşünüyorlar. 

Bendeniz bunu düşünmüyorum. Bugün Avru
pa memleketleri, havai postalar tesis ederken, ha
vai postalarla insanları naklederken biz hâlâ kağ
nı ile mi gezeceğiz? Vesaiti fenniyeye düşman mı 
olacağız? Bırakınız rica ederim, memlekette seri 
vasıta olarak bir otomobil var. O da serbest gir
sin. Bundan da herkes istifade etsin. 

SÂMl B. (içel) — Evvelâ yolsuzluğu izale 
ediniz. 

DURAK B. (Erzurum) — Onu da izale ede
ceğiz paşa! Rica ederim, böyle söylemeyin. Bir iki 
sene zarfında memleketin birkaç yerinde, birkaç 
otomobil görüldü. Vesaiti nakliyede az - çok ko-

— 365 — 



î : 194 17. 
laylıklar oluyor. (Bunun için zatten bir <maddc ka
bul edilmiştir. Bunun müzakeresine lüzum yok
tur. 

MUSTAFA B. (Demim) — Yolar yok. 
'DURAK B. (Erzurum) — Onu şimendiferleri 

olanlar söylesin, siz söylemeyin bari Mustafa Bey! 
REİS — Efendim muafiyet maddesi buraya 

noksan geçmiştir. Mutlaık olarak vesaiti nakliye 
otomobilleri teklif edilmiştir diyorlar. Muvazene,! 
Maliye Encümeni bunu maddeye ithal etmiyor. 
Ziraatte müstamel olan makinalar ıbakkında ol
duğunu söylüyor. Müzakereyi bu vadide yapıyo
ruz. Buna göne söyleyiniz. Buyurun, Ömer Lûtfi 
Bey! 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim ma-
lûmuâliniz, vaktiyle Heyeti Vekilece bu hususta 
bir nizamname yapıldı. Bu nizamnaıme ımuciibince 
yük otomobillleri için. hariçten gelecek alât ve ede
vat, benzin ve yağlardan Gümrük Resmii abnma-
masma karar verildi. Bendeniz de o zaman Heyeti 
Vekilede dâhildim ve bunun kalbili icra olmadı
ğını söylemiştim. Otomıobilin kendisinden Gümrük 
Resmi, yedek edevattan da Resim alnımaoıasına 
imuvafıkım. Fakat benzinden Gümrük Resmli alın
maması meselesine gelince; kontrolü müşkül oldu
ğu için fauna muarız fcaldum. O valkit Maliye ve 
iktisat Vekilleri Bey arkadaşlarım 'bunun müm
kün olduğunu söylediler. Bu işe müsaade etmek 
(hakkı Nafıaya ait iken fben üzerime almadım. 
İktisat Vekâleti derühde etti. Fakat üç ny son
ra bu usulü kaldırmaya mecbur oldular. Çünkü 
kabili tatbik değildir. Aynı markalı bir oto
mobilin aynı mesafe ve fakat muhtelif yollar
daki yakacağı benzin de muhteliftir. Bunu 
kimse hesabedemez ve yine ufki yapılmış ve 
gayet düz Ibir mesafede giden 'boş Ibir otomo
bilin yaktığı bir benzinle dolu Ve aynı yolda 
olan bir otomobilin yaktığı benzin arasında 
fark olduğu gibi bozuk yolla muntazam yollar
da işleyen otomobilin yaktığı benzin de muh
teliftir. Ali Fuad Paşa Hazretleri buradadır 
ve kendileri en çok otomobil istimal etmişler
dir. Sorarım, şoförlerinin ne miktar benzin 
yaktığını hiçbir vakit hesabedebilmişler midir? 

ALİ FUAD Pş. (Ankara) — Keşfedeme
dim. 

ÖMER LÛTFİ B. '(Devamla) __ î§te . . . Bi-
naenalâzalik çift makinalarına ve 'vasaiti nak
liye otomobillerine gelecek benzini Gümrük 
Resminden affedelim demek, bütün 'benzinleri 
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Gümrük Resminden affedelim demektir. Eli
mizle kaçakçılık yaptıracağız. Bendeniz, gerek 
nakliye otomobillerinden ve gerek ziraat makina-
larmın benzinlerinden Gümrük Resmi alalım 
demiyorum. Basit bir madde kabul edelim ve 
diyelim k i : Bütün benzin ithalâtı Gümrükten 
muaftır. Benzin memleketimizin nerelerinde 
kullanılabilir? Ziraat makinalarında kullanılır, 
otomobillerde kullanılır, sanayi fabrikalarında 
kullanılır. Bu ne yenilir, ne de Ibir şey olur. 
Ancak makinalarda kullanılır. "* 

SALİH Ef. (Erzurum) — Halk Harbi Umi-
mi zamanında tenvirat makamında sarf etti. 

REİS — Efendim sözünüzün bu madde ile 
alâkası yoktur. Maddeye dair söyleyiniz. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Ceza mese
lesiyle alâkası vardır. İstimal edilemiyen bir 
madde olmak ve memlekette kabili tatbik ol-
mıyan bir şey olmak itibariyle bendeniz, ben
zinlerin Gümrükten muafiyetim kabul ediyo
rum. Fakat petrol öyle değildir. Petrolün halk 
tarafından tenviratında istimal edilen kısmı 
onun az'afımuzaafı derecesindedir. Onu istisna 
ettirmemeli. Bunu ve makinallarda istimal edilecek 
olan benzin diye takyidetmiyelim, alelıtlak ben
zinler diyelim, çıksın. Yoksa bunun içinden çı
kılamaz. Çünkü Hükümet 'bunun murakabesini 
icra edemez. 

REİS — Efendim; hirinci maddeyi Muva-
zenei Maliye Encümeni sırf nakliyat otomobil
leri için tanzim etmiştir. Buna karşı vâki olan 
itiraz üzerine müzakere cereyan etmektedir. 
Muvazenei Maliye Encümeni bu hususda ısrar 
ediyor mu? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİ
Sİ ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Kanun baş
tan aşağı zürra için, ziraat için yapılmıştır. 

REİS — Durak Beyin takririnden haberi
niz var mı ? 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Ha
berleri yoktur. Burada değildiler. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Biz, yal- . 
nız ziraatte istimal edilecek otomobiller için 
kabul ettik. Ziraat Bankası, getirttiği 'benzini 
ancak zürraa verebilir. Başkasına veremez. 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Mu
vazenei Maliye Encümeni, Meclisin verdiği ka
rar aleyhinde söz söylemek salâhiyetini haiz 
midir? 
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ALİ CENANİ B. (Gaziantdb) — Encümen 

kendi fikrinde musirdir. Yalnız ziraatte kulla
nılmak üzere kabul etmiştir. 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — En
cümen kabul edilmiş bir madde üzerinde söz 
söyliyebilir mi? 

İSMET B. (Çorum) — Kabul edilmemiş, na
zarı dikkate alınmıştır, efendim. 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Kabul 
edilmiştir, efendim. 

REİS — Efendim, birinci madde de kabul 
edilen şekle göre tanzim edilmek üzere ikinci 
maddeyi telkrar Muvazenei Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

NEBİL Ef. (Karaihisarı Sahib) — Esasen 
kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, ceza hususunda (2) nci 
maddenin tadilnameleri vardır. Birinci madde
deki kayda göre Muvazenenin teklifinin tadili 
lâzımgelir. Henüz İktisat Vekili Bey teşrif et
mediler. Bunun esasının encümene havalesiyle 
beraber bir noktada tehalüf vardır. Halbuki 
tadilnamelerin nazarı dikkate alınması için ev
vel beevvel encümene gitmesi lâzımdır. O ta
dilnameleri bir defa huzuru âlinizde okutuyo
rum. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Reis Bey
efendi rica ederim, ihsası rey etmeyin. O halde 
mukaddemeye lüzum kalmaz. 

Riyaseti Celileye 
Muayyen makinalara mahsus benzinin tef

tişi mümkün 'olmadığından alelıtlak benzinlerin 
Gümrükten muafiyeti hakkında kanun tadil 
olunmak üzere encümene havalesini teklif ede
rim. 

Amasya 
Ömer Lûtfi 

AVNİ B. (Saruhan) — Efendim, beher ma
kinanın bir sene zarfındaki ziraat kabiliyeti ve 
derecesi muayyendir. Binaenaleyh sarf edeceği 
henzinin miktarı malûm olur. Beher makinanın 
edvarı ziraiye zarfında sarf edeceği benzin mik
tarı tamamen taayyün edebilir. Ziraat bankaları 
ve meclisi idare ve belediyeler bunu tesibit ede
bilirler ve her makineye verilecek benzin mik
tarı daima muayyendir. Binaenaleyh memleke
tin zararını müeddi olmıyalım. Her tarafa saçmı-
valım, 'benzin miktarı tâyin edilmelidir. İş ma
lûm ve katidir. 
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REİS — Efendim, bu takrir okunduktan 

sonra bunun madde ile alâkasını görmedim. Esa
sen bu encümene gitmiştir. Verilen bu takrir 
bu şekilde okunur, encümene verilir. 

Efendim! Memaliiki meşgule mehakimi mu-
karreratma dair lâyihai kanuniye var. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim! 
Takriri reye koymadınız. 

REİS — Koyacağız, efendim. 

2. — Adana'nın işgal devrine dair dâvalar 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

29 . VII . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Adana'nın istirdadı üzerine işgal zamanına 
aidolup malıakimi mahalliyeden devren alman 
mevaddan derdesti rüyet mesail ile müddeti iş
gal zarfında hükme rapdolunarak henüz iktisabı 
katiyet etmiyen veya edip de derdesti icra bulu
nan ve bir de muamelâtı infaziyeleri icra edil
miş olan mevaddm derecei meriyet ve sureti 
iadeleri hakkında tanzim kılınıp İcra Vekilleri 
Heyetinin 28 Temmuz 1338 tarihindeki içtima-. 
mda kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 

ifayı muktazasiyle neticesinin işarına mü-
saadei Devletlerini rica ederim, efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe 
Mütarekeyi mütaakıp Fransızlar tarafın

dan tahtı işgale alınıp ahiren 20 Teşrinievvel 
1337 tarihli İtilâfname mucibince tahliye edil
miş olan mahaller mahakimi tarafından müd
deti işgal zarfında icra kılınmış bilûmum mua
melât ve muhakemat ile ittihaz edilmiş olan 
mukarreratm muteber addedilip edilemiyeceği 
hakkındaki iş'aratı mahalliye üzerine bermucübi 
itilâfname sâdır olan affı umumi ile esasen 
bertaraf olan mesaili cezaiyeden maada devren 
alman mevaddı hukukiyenin de olduğu nokta
da tevkifi ile talimatı âtiyeye intizar olunması 
icabedenlere tebliğ ve görülen ahvali mahalliye 
ve işbu ahvalin icabettireceği levazımı mâdelete 
göre kabulü muktazi suret ve tarzı muameleye 
dair mahallerinden ahzı nıutalâat olunmakla 
beraber vaziyetin irae eylediği eşkâl ve esasatı 
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hukukiye itibariyle keyfiyetin esaslı bir su
rette tetkik ve halline lüzum görülmüştür. 

îşgali askerî tahtına alman mahallerde ka-
vanin ve mahakimi adliyenin tebeddül etmiye-
ceği Hukuku Düvel ahkâmından bulunduğu ci
hetle mücerret işgal, mahalli mezkûre mahaki-
minden işgal müddetince sâdır olan muamelât 
ve mukarreratm meriyetten ıskatına sebebi 
kâfi ittihaz edilmemek icabederse de bu mülâ
haza kuvvei şagileniıı ahkâmı mezkûreye tema-
mii riayeti haline maksur ve mütevakkıf olup 
Mondoros Mütarekenamesi vesilesiyle memle
ketimizin her hangi bir kısmını işgal edenler 
memaliki meşgule idaresini de ele almış ve aynı 
zamanda umuru idarei mülkiye gibi umuru ad
liyeye dahi bütün kuvvetiyle bilmüdahale müd
deti devammca mülki ve adlî bilûmum memu-

, rini mahalliyenin azil ve tebdil ve intihap ve 
tâyinini kendisine hasır ve bir aralık muame
lâtı cezaiyei mahalliyenin mercii temyizini teb
dil, ahkâmı müessese ve cariyeyi iptal eder 
kararnameler ısdar etmek gibi suveri muhte
life ile memleketin kavanini cariye ve müessese
sini kısmen haleldar ederek hukuk noktasından 
tamamen gayrimeşru bir kudreti müteaddiye ik-
tisabeylemiş olduğundan vaziyeti mütehaddisei 
hâzırayı Hukuku Düveli ahkâmının işgali askerî
lerin tesiratı hukukıyesine mütaallik kavaidi mef-
ruzasiyle halledebilmek imkânı münselibolduğu 
gibi diğer taraftan esasen Dersaadetle inkıtaı mu
habereyi mütaa'kıp Büyük Millet Meclisi Hükü
metince ısdar olunan 7 Haziran 1336 tarihli Ka
nun ile de müeyyedolduğu üzere mütarekeden 
sonra İstanbul Hükümetinin hakkı hâkimiyeti 
selb ve ıskat edilmiş olmak cihetiyle işgalden 
sonra mahalli mezkûrede kalarak İstanbul Hükü
meti namına ifayı vazife ve icrayı kaza etmiş olan 
hükkâm ve memurini adliye muamelâtının bu iti
barla da Hükümeti hazıraea meriyetini kabule 
imkânı kanuni kalmadığından gerek idarei işga-
liyece, gerek İstanbul'ca müntehap memurini ad-
•liyei mahalliye tarafından müddeti işgal zarfın
da icra ve ısdar olunan muamelât ve mukarrera
tm hukukan keenlemyekün addi bir emri tabiî 
telâkki olunmakla meselenin bu hattı esasi daire
sinde halli icabatı hukukiyeden görülmüştür. An
cak keyfiyeti tâyin ve intihab ve vaziyeti gay-
ritabiîyeleri her ne şekil ve surette olursa olsun 
nihayet telbamızdan olan hükkâmı mahalliye ta
rafından kendi kanunlarımıza tevfikan rüyet edil-

. 1339 C : 1 
mis olan bilcümle mevaddın ahkâmı sarihai cari
yeye münafi ve masulü ikrah olmıyan aksamı da
hi tefrik edilmiyerek bir sureti umumiyede hü
kümden ıskat ve iptaliyle alâkadaran ve mahaki
mi neticei bisûd ve mucibi külfet olacak olan tec
didi dâvalara ve tekriri muamelât ve muhakema-
ta sevk etmek menafii hakikiyei ahali ve icabatı 
ahvale mugayir olacağı cihetle bilhassa bu nokta
nın dahi im'an ile nazarı dikkate ahzi levazımı 
madeletten görülmüş ve binaenaleyh her iki esas 
telif olunarak müddeti işgal zarfında mahalli 
meşgule Mahakimi Şer'iye ve adliyesinden sâdır ' 
olan bilcümle muamelât ve mukarreratm bulun
dukları safahatı kanuniye itibariyle tâbi olacak
ları ahkâm ve turku kanuniyeyi muhtevi olmak 
üzere on maddeden mürekkep bir kanun lâyihası 
tanzim edilmiştir. Lâyihai mezkûrenin birinci 
maddesinde bermueibi itilâf Fransızlar tarafın
dan tahliye edilmiş olan mahaller Mahakimi Şer'-
iye ve hukukıyesince işgal müddeti zarfında ce
reyan eden bilcümle muamelât ve muhakemat 
ile sâdır olan ahkâm ve mukarreratm işbu kanun 
ile tâyin edilen ahkâmı mâhsusaya tâbi olduğu 
zikir ve tasrih olunduktan sonra muamelât ve 
mukarreratı mezkûre irae edebilecekleri eşkâl iti
bariyle muhtelif ahkâma tâbi tutulmuştur. Şöy-
leki : 

Evvelâ ikinci maddede, bidayeten veya istina-
fen derdesti rüyet olarak kalmış olan mevaddı 
Şer'iye ve hukukıyeye mütaallik muamelât ve mu
hakemat hakkında tatbik olunacak sureti muame
le tesbit edilmiş ve işbu kanunun tarihi meriye
tinden itibaren bir ay müddet zarfında alâkadarı 
tarafından talep ve müracaat olunduğu halde 
mahakimi hazıraea teşkili tarafeyin ile tetkikatı 
frkhiye icra ve hukuku tarafeyne müessir ola
cak surette ahkâmı esasiyei kanuniyemize muga- • 
yir bir cihet görülmezse muamelât ve muhake-
matı mesbukarun kaldığı noktadan ve muhalifi 
kanun nıkat görüldüğü takdirde de muamelâtı 
mütaakıbenin iptaliyle o noktadan itibaren alel
ûsul intaç ve ikmal edilmesi kabul olunmuştur. 
Mâruzâtı mütekaddimeye nazaran tavzih esbabı
na hacet olmıyan işbu madde şayanı tezkâr yal
nız iki kaydı muhtevi olup bunlar da muamelâtı 
sabıkada görülecek nevakısı ve muhalefeti ka-
nuniyenin, tecdidi muamele ve muhakeme için 
her halde hukuku tarafeyne müessir olacak bir 
mahiyette olması lüzumundan ve mahiyeti mez-
kûreyi irae eylediği surette de muamelâtı mev-
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eııdenin kamilen terk ve iptalini mucibolmı-
yarak yalnız onu takibcden muamelâta mües
sir olabileceğinin tasrihinden ibarettir. Filvaki 
muhalifi kanun her hangi bir muamelenin 
ancak vücudundan sonraki muamelâtın hü
kümden ıskatı icabedebileceği esasen ahkâmı 
usuliyemiz ımuktaziyatından olduğu gibi hu
kuku tarafeyne gayrimüessir hatiat ve 'muhale
fetlerden naşi muamelâtı mevcudenin tecdit ve 
tekrarına meydan vermek dahi muvafıkı men
faat ve maslahat değildir. 

Derdesti rüyet mevaddm mahakimi hazıra-
ca şeraiti mevzua dairesinde ikmalini kabul 
ettikten sonra bunun için alâkadaranm mü-
racaatlerini bir ay müddetle takyidetmek yek-
nazarda gayrim usip görülebilirse de nazariya
tı kanuniye itibariyle haizi itibar addoluna
nı amak muktazi iken kabul ve temini meriyet
leri mücerret tearuz eden mülâhazatı mad-
diyei ânifeden naşi meşrutan ve istisnaen 
tecviz edilmiş olan bu nevi muamelâtı, usulü 
muhakemei hukukiyede bed 'i muamelât için mev
zuu altı ay gibi uzun bir müddetle veya istinafi 
mevadda mer'i müruruzaman haddine kadar 
alâkadaranm keyfiyet ve arzularına terk et
mek işbu kanunun maksadı vaz'ı ile mütena-

.sip görülememiştir. 
•-J 

Saniyen esnayı işgalde ita edilip de hini 
tahliyede henüz iktisabı katiyet edemiyerek 
kalmış olan ahkâmı sâdıranm tâbi olacakları 
muamele üçüncü madde ile irae edilmiş ve 
bunlardan dolayı da bir taraftan turku kanu-
niyeye müracaat hakkını haiz bulunan mah
kûmun aleyhlere turku mezkûreye müracaat 
için kanunun tâyin eylediği müddetlerin meb-
deleri işbu kanunun tarihi meriyetine irca ve 
diğer cihetten de tahdidedilmiş demek olan 
işbu müddetler zarfında hukuku itiraziyelerini 
istimal etmiş alâkadarlarının kanunun mevaddı 
sairesinden istifade edemiyecekleri tasrihan 
zikrolunmuştur. ttirazatı vakıa üzerine turku 
kanuniyede cereyan edecek tetkikat bit
tabi usul ve ahkâmı kanuniyeye tevfik edile
ceğinden bu cihet hakkında ayrıca bir mua
mele! istisnaiye vaz'ma lüzum ve ihtiyaç his
sedilmemiştir. 

Salisen esnayı işgalde sâdır olup tahliyeden 
mukaddem iktisabı katiyet etmiş olan ilâmata 
gelince, dördüncü ve beşinci maddelerde irae 
olunduğu veçhile bunlardan infaz edilmemiş 
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olarak kalanlar hakkında evvelemirde iktisabı 
katiyet etmiş oldukları derece itibariyle tâbi 
oldukları tariki kanuniyeye müracaat için 
alâkadaranna işbu kanunun tarihi meriyetin
den itibaren üç ay bir mehil verilip bu nevi 
hükümlerin kabiliyeti infa'ziyeleri ancak bu 
müddet zarfında turuku kanuniyeye müracaat 
olunarak fesih veya nakızları talebedilmemiş 
olmakla takyide dildiği gibi icra ve infaz kı
lınmış olan ilâmata müstenit muamelâtı mes-
bukai icraiyenin dahi kabiliyeti iadesi kabul 
edilmiyerek ancak bu kabil ilâmattan dolayı 
alâkadarlarına da aynı veçhile hukuku itiraziye 
bahşolunmuştur. İşbu dördüncü ve beşinci mad
deler hükmüne istinaden esnayı işgalde kes-
bikatiyet'etmiş ve icra kılınmış olan ilâmat 
aleyhine alâkadaranı taraflarından vâki ola
cak müracaat üzerine mercilerince cereyan 
edecek tetkikatm istisnai bir mahiyeti haiz ol-
mıyarak ahkâmı umumiyeye tevfikan biliera 
hükme raptedileceği hususunun altıncı madde 
ile tasrihi tereddüde mahal bırakmamak fik
rinden inbias eylemiştir. 

Eabian dördüncü ve beşinci maddelerde mev-
zuuibahis ilâmattan bir kısmının târiki temyizden 
mürur etmek suretiyle iktisabı katiyet etmiş olma
ları melhuz bulunduğundan yedinci madde ile bu 
kabîl ilâmat hakkında temyizen sâdır olmuş bil
cümle mukarreratı tasdikiye keenlemyekün adde
dilerek alâkadarana üç ay mehil ile tekrar hakkı 
temyiz bahşolunmuştur. 

Bâlâda arz Ve işaret olunduğu üzere Ikuvvei iş-
galiye tarafından bir kısım muikarreratın Beyrut'
ta müteşekkil bir mahkemei temyize irsal 'ettiril
miş olmasından nâşi işbu maddede keenılemyekûn 
addedilen mukarreratm mastarı - her hangi tem
yiz - kaydiyle daha ıtlâki bir şekilde irae kılın
mıştır. 

İkinci ve yedinci maddeler mucibince ikmali 
muhakeme ve yeniden tetkikatı temyiziye için vu-
kubulacaJk müracaat üzerine kanunen ahzı mukta
zi harçlar evvelce bir defa tesviye edilmiş olduk
larından yalnız bu ilki nevi müracaatin haredan 
•istisnası muvafıkı mâdelet görülerek sekizinci 
maddede bu cihet tasrih edilmiş ve haiz olduğu 
'ehemmiyeti mahsusadan nâşi kanunun tarihi me-

\ riyetini tesbit eden dokuzuncu maddeye neşriyat 
i ve ilânatı mahalliyenin on altıncı gününden iti-
1 foareaı kaydı ilâve olunmuştur. 
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Kanun lâyihası 

1. — 20 Teşrinievvel 1337 tarihli İtilâfname 
onucibinee Fransızlar tarafından tahliye olunan 
(mahaller Malıakimi Şer'iye ve Hukukiyeısinee iş
gal ımüddeıti zarfımda cereyan öden ıbilcümle mua-
mıeslâft ve muhakemat ile »sâdır olan ahkâm ve mu-
karr<erat mevaddı .âtiye dairesinde muameleye tâ
bidir. 

2. — Bidayeten veya istinaf en henüz hükme 
raptedilmemiş ıbulunan deavii Şerliye ve hukuki-
yeye dair esnayı işgalde cereyan etmiş olan mııa-
ımellât ve muhakemat m ikmali işlbu kanunun tarihi 
meriyetinden itibaren bir ay sarfında alâkadara m 
/tarafımdan malıakimi aidesine bil/müracaa talcb-
olunabilir. Talebi vâki üzerine tenkili tarafeyn 
ile tetkifcatı mukttaziye bilicra ımuamelât ve mıı-
hakematı mesibuka hukuku tarafeyne müessir ola
cak surette ahkâmı esaslyei kanuniyeye aııulıalif 
görülmediği takdirde intaç ve mugayiri kanun 
nokta .görüldüğü halde nılkaıtı anezkûreden sonra 
cereyan eden muamelât ve muhakemait iptal olu
narak usulü dairesinde ımulhaketme rüyet ve ikmal 
edilir. 

3. — Malıakimi Şer'iye ve hukukiyeden işgal 
esnasında ita edilip tarihi tahliyede henüz iktisabı 
katiyet etaıemiş olan hükümlerden tdbliğa mu'lı-
(taooilmıyanlar ile tebliğ edilmiş bulunanlar hak
kında tariki kanuniye müracaat için kanunen mu
ayyen müddetler işlbıı kanunun tarihi meriyetin
den itibaren cereyana başlar. Bu müddetler zar
fında ashabının lademifmüracaati hasebiyle iktisabı 
katiyet eden hükümler hakkında işbu kanunun 
mevaddı sairesi tatbik olunmaz. Muhtacı tebliğ 
olup henüz tebliğ edilmemiş »lan hükümler ahkâ
mı umumiyeye tâbidir. 

4. — Esnayı işgalde ita edilip iktisahı katiyet 
eylemiş ve fakat henüz icra kılınmamış olan ilâ-
matı Sereye ve hukukiye filhal kabili infaz değil
dir. tlâmatı mıezkûrenin tâbi .oldukları turukı; 
kanuniyeye müracaat için alâkadarana işbu ka 
nunun tarihi meriyetinden itibaren üç ay müd
det verilmiştir. Müddeti mezkûre zarfında tur 
ku kanuniyeye nıüracaatle fesih veya nakzı ta-
lebolunmıyan ılâmat kabiliyeti icraiyeyi ihraz 
etmiş olur. ' 

5. — Esnayı işgalde iktisabı katiyet edip ta
mamen veya kısmen teııfiz edilmiş olan ilâmata 
müstenit muamelâtı ic raiye iade olunmaz. An
cak bu kabil ilâmat ile mahkûm olanlara tur-
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ku kanuniyeye müracaat için işbu kanunun ta
rihi meriyetinden itibaren üç ay müddet veril* 
mistir. Müddeti mezkûre zarfında ademimüra-
caat halinde muamelâtı sabıkai icraiye kesbi 
katiyet eyler. 

6. — Üçüneü, dördüncü ve beşinci madde
lere istinaden vukubıılacak müracaat üzerine 
mahâkimce ahkâmı umumiyeye tevfikan tetki-
kat icra ve hüküm ita olunur. 

7. — Dördüncü ve beşinci maddelerde mev-
zuubahis ilâmatm tasdikine mütedair her han
gi temyizce olursa olsun ita edilmiş olan mu-
karrerat keenlemyekündur. Ilâmatı mezkûre 
hakkında alâkadar olanlar işbu kanunun tarihi 
meriyetinden itibaren üç ay müddet zarfında ta
riki temyize müracaat edebilirler. Aksi takdir
de zikrolunan ilâmat keski katiyet etmiş olur. 

8. — İkinci madde mucibince ikmali muha
keme talebinde bulunacak ashabı deaviden ev
velce alınmış olan masarifi muhakeme miktarı 
ile yedinci maddeye tevfikan vâki olacak tem
yizlerden masarifi tcmyiziye alınmaz. 

9. — İşbu kanun tahliye edilen mahallerde 
münteşir gazetelerle neşri ve bulunmadığı tak
dirde alelûsul ilânı tarihinden itibaren on beş 
gün sonra mer'idir. 
"% 10. — îşbıı kanunun icrayı ahkâmına Adli-
ve Vekili memurdur. 

T. B. M. Meclisi îcra 
Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekâleti Vekili 

Mehımed A t M * 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Reşad 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti 

Vekili 
Fuad 

Şer'iye Vekili 
Abdullah Azmi 

Adliye Vekâleti Vekili 
Behçet 

Hariciye Vekili 
Müzakerede 

bulunamamıştır 
Maarif Vekili 

Mehmed Vehbi 
İktisat Vekili 

Mahmud Celâl 
Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekâleti 
Vekili 
Kâzım 

Adliye Encümeni mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Adana'nın istirdadı üzerine işgal zamanına 
aidolup malıakimi mahalliyeden devren alman 
mcvaddan dolayı derdesti rüyet mesail ile müd-
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deti işgal zarfında hükme raptolunarak henüz 
iktisabı katiyet etmiyen veya edip de derdesti 
icra bulunan ve bir de muamelâtı infaziyeleri 
itmam edilmiş olan mevaddın derecei meriyet 
ve sureti iadeleri hakkında îera Vekilleri Heye
tince bittanzim Heyeti Umumiye karariyle Ad
liye Encümenine muhavvel 25/Temmuz/1338 
tarihli lâyihai kanuniye Adliye Encümeninin 
14 ve 16 .11.1338 tarihli içtimalarında Adli
ye Vekili huzuriyle mütalâa ve tetkik olundu. 

Adana'nın istirdadı üzerine' Fransızlarla 
münakit Itilâfname mucibince mütekâbilen ilân 
edileli affı umumi ile mesaili cezaiye çayı bahis 
ve tekrar olmayıp ancak işgal devresinde istilâ 
ordularının tahtı tesirinde kalmış olan onaha-
kimden hukuki ve şer'i sudur eden ahkâm ve 
mukarrerat ve henüz hükme iktiran etmemiş 
olan deavi ve mevad hakkında sarih bir veçhei 
adlî ile hukuku ibadın tatarruku halelden vika
yesi gayesine atfen Meclisi Aliye takdim edlmiş 
olan lâyihai mezkûrenin tarihi takdiminden sonra 
işgal ve istilâ ordularının Garbi Anadoludan 
d(ahi tart ve ihracı ve istanbul'un havzei îdarei 
Müliyeye intikal eylemesi gibi teakup ve teıtabü 
e^en netayiç üzerine Hükümetin noktai nazartma 
göre tezahür eden müşkülâtı adlînin meımaliki 
mustahl'asamızın ve âtiyen istihlâs edüeeek bilâ-
dcmıznı aksamı sairesinde de çayı zuhur olacağı 
encümenimizce de teemmül olunarak şer'i ve 
hukuki ve ticari ve cezai muamelât ve ahkâm' ve 
mukarreraıt hakkında umumi bir prensip vaz'-
iyle müşkülâtı melhuzanın ref'i teemmül olu
narak maslahatı âmmeye evfak bir tarzı kabul 
taharri edilmiştir. Müstağnii anil beyan olduğu 
üzere eczayıvatanm mâruz kaldığı işgal ve istilâ 
devrelerinde masunufrtaarruz olan gayrimuharip 
efradın hukukuna karşı Hukuku Umuıniyei Düvel 
kaidelerinden teami edilerek en bariz şekilde teea-
vüzat ika edildiği hadisatı cariyenin katî ema
relerinden mülhem kanaati umumiye ile mü-
berhen bulunduğundan bu hususta encümeni
mizin teemmülâtı sırf Adana'ya inhisar efttiril-
miyerek Adana ile beraber kısmen Yunanlılar 
tarafından ilhalkn ilân olunup idarei mülkiye ve 
Adliyesine vaziyed edilmiş olan memleketlerde
ki Yunan mahkemelerinin ve kısmen muhtariye
tini »ilân ettikleri mahallerde kalmış olan Itsan-
bul'a tâbi Türk mahkemelerinin ve bir de düve
li müttefikamn yedi işgalinde kalmış olan istan
bul mahkemelerinin ita ettikleri ahkâmı ve 

. İ33& C : 1 
mukarrerat ile muamelâtına âtiyen istihlâs olu
nacak yerlerdeki mahakime tatbik olunmak üze
re encümenimizce tadilen kaleme alman beş 
maddelik lâyihai kanuniye Heyeti Celilelerine 
takdim kılınmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi istihlâs edilmiş 
ve edilecek olan mahaller mahakimince işgal 
müddeti zarfında cereyan eden bilcümle mua
melât ve muhakemat ile sâdır olan ahkâm ve mu-
karreratı Şer 'iye ve hukukiye ve ticariyeye maksur 
olup muamelât ve ahkâmı cezaiye için müstakil bir 
madde tedvin olunmuş ve işbu maddenin (A) 
fıkrası henüz hükme iktiran etmemiş olan mua
melât ve muhakematın bulunduğu noktadan bil 
itibar usul ve kavanini mevzuamız dariresinde 
niyetine mütedair (B) fıkrası işgal esnasında ita 
ve tebliğ edilip de tarihi istihlâsta iktisabı kati
yet etmemiş olan hükümler hakkında turku 
kanuniyeye müracaat için işbu kanunun tarihi 
meriyetinden itibaren fevkalade olarak bir malı 
mehil ita kilmdığmı naitdc olup bununla tarihi 
tebliğ ile istihlâsı takibeden zamanlarda husulü 
•muhtemel gayritajbiî vaziyetlerle turku kanuniye
ye müracaat olunamıyacak gibi ahvalin önü alın
masının temin olunacağı (>C) fıkrası esanayı işgal
de ita edilip iktisabı katiyet etımiş olan ahkâımdan 
dolayı işbu Ikanunun neşri tarihinden itibaren 
bir «mah mehil verildiğini mübeyyin olup bu 
suretle âdilâne ve Ibitarafane olduğundan şüp
he edildiğine veya cebir ve ikrah tahtında ver
dirilmiş okluğuna zahibolarak (hükümden muta
zarrır olduğunu iddia eden eşhasın hukuku gö
zetilmiş olacağı mütalâa edilmiştir. (D) fıkrası 
ımaznmnu kesbi katiyet ederek ıtamaımen veya 
kısmen icra ve infaz edilmiş olan ilâmata müs
tenit muamelei icraiyenin ademi iadesini mu-
tazammın olup aksi hali birçok teşevvüşatı mu-
cibolaeağmdan Ibu tarzı kabul zaruret menzile
sinde ıg'örülmüş'tür. 

ikinci madde muamelât ve ahkâmı cezaiye-
ye 'mütedair olup (A) fıkrası esnayı istihlâs-
ta maznun veya müttehem olan eşhasa ait tah
kikat ve takibat ve mulhaikematm bulunduğu 
noktadan itibaren devamı cereyanını (B) fık
rası haklarındaki hüküm henüz kesbi katiyet et
memiş olan mahkumim cezaiyeye derecatı ma
hakime müracaat için mevzu (kanuni mehiller 
işbu Ikanunun tarihi meriyetinden itibaren ce
reyana başlıyacağmı (C) fıkrası hükümleri 
kesbi katiyet edenlerin kanunun tarihi meriye-. 
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tinden bilitibar on beş gün zarfında ita eyliye-
eekleri istida üzerine icra kılınacak tetkikat 
neticesinde Büyük Millet Meclisi kavaninine 
muhalif bir mahkûmiyetin tahakkuku halinde 
müddeiiumumilerce mafevk 'mahkemeden fesih 
ve nakız talebolunabilmek (salâhiyetinin ikame 
kılındığını beyandan ibaret olup bu suretle me
saili hukukiyedeki müsaadat mahdut ve mazbut 
bir saha dâhilinde ahkâmı cezaiyeye de teşmil 
edilmiştir. 

Üc.üncü msdde İstanbul'da müesses ve gayri-
meşru Divanı Harb ve maha'kimi fevkalâdeler
le memaliki meşgulemizin her hangi bir tara
fında işgal mahkemelerinden ve muhtelit mah
kemelerden verilmiş olan ahkâm ve mukarre-
ratm keenlemyekün olduğuna ve dördüncü 
beşinci maddeler dahi kanunun tatbikatına ait
tir. Binaenaleyh heyeti umumiyesi ittifak ve 
bâzı fıkaratı ekseriyetle karargir olan lâyihai 
mezkûre lieclittasvip Heyeti Umumiyeye arz 
olunur.-

Memaliki müstahlasada işgal müddetince te
kevvün eden her nevi deavi ve muamelâtı şer'-
iye ve nizamiye ile sâdır olan hükümler hak

kında yapılacak muameleye dair Kanun 

MADDE 1. — istihlâs edilen ve edilecek 
olan mahaller mahakimince işgal, müddeti zar
fında sâdır olan ahkâm ve mukarreratı şer'iye 
ve hukukiye ve ticariye fıkaratı âtiye daire
sinde muameleye tâbidir : 

A) Derdesti rüyet bulunan deavi ve mua
melât usul ve kavanini mevzua dairesinde rü
yet ve intaeolunur. 

B) İşgal esnasında ita ve tebliğ edilip de 
tarihi istihlâsıta iktisabı katiyet etmemiş olan 
hükümler hakkında Tarîki Kanuniye müracaat 
için kanunen muayyen olan müddetler işbu ka
nunun 'tarihi meriyetinden itibaren cereyana 
başlar. 

C) Esnayı işgalde ita edilip iktisabı kati
yet eylemiş ve fakat henüz icra edilmemiş olan 
hükümler işbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren bir malı zarfında turku kanuniyeye 
müracaatle usulen fesih ve nakzı talebolunabi-
lir. Temyizen musaddalk olan bu kabîl ilâma-
tm Sivas'da tekrar temyizen tetkiki caizdir. 
Müddeti mezkûre zarfında ıfesih veya nakzı ta-
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lebolunmıyan ilâmat kabiliyeti icraiyeyi ihraz 
eder. 

D) Esnayı işgalde iktisabı katiyet edip 
tamamen veya kısmen tenfiz edilmiş olan ilâ-
mata müstenit muamelâtı icraiye iade olunmaz. 

MADDE 2. — Kezalik istihlâs olunan ma
haller mahakim ve devairi cezaiyesince işgal 
müddeti zarfında cereyan eden bilcümle mua
melât ve muhakemat bu bapta sâdır olan ah
kâm ve mukarrerat fıkaratı âtiye dairesinde 
muameleye tâbidir. 

A) İstihlâs tarihinde maznun veya mütte-
hem oldukları anlaşılan eşhasa mütaallik ev
rakın muhtevi olduğu efalin tahkikat ve mu-
hakematı kaldığı noktadan itibaren itmam 
olunur. 

B) Esnayı işgalde bir cürümden dolayı 
mahkûm bulunup da haklarında hüküm ikti
sabı katiyet etmemiş olan eşhasın turku ka
nuniyeye müracaat için muayyen müddetleri 
işbu kanunun her mahalde neşir ve ilânının 
ferdasından itibaren cereyana başlar. 

C) Esnayı işgalde mahkûm bulunup hak
larındaki hükümler iktisabı katiyet etmiş olan 
eşhasın işbu kanunun tarihi mer'iy etinden 
bilitibar onbeş gün zarfında ita edecekleri is
tida üzerine müddeiiumumi tarafından icra 
kılınacak tetkikat neticesinde Büyük Millet 
Meclisi Hükümetince neşrolunan kavanin ah
kâmına muhalif olarak mahkûm edilmiş ol
dukları görülürse o kabîl ilâmatm yeniden 
tetkikini müddeiiumumi mafevki mahkemeden 
talebedebilir. 

MADDE 3. — Divanı harbler ve mahakimi 
fevkalâde ve işgal mahkemelerinden verilen 
hükümler keenlemyekündür. 

MADDE 4. — İşbu kanun tahliye edilen 
mahallerde münteşir gazetelerle neşri ve gazete 
bulunmıyan yerlerde alelûsul ilânı tarihinden 
itibaren meriyül icradır. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Adliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri me
murdur. 

16.11.1338 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 

(C) fıkrasına muhalifim Hamid 
Emin 
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Kâtip Âza Âza 
İsparta Kırşehir Karahisarı Sahib 

Sadık İsmail Şükrü 
Kâtip Âza 
îsparia Karahisarı Sahib 

(C) fıkrasının ipkası birinci madde ile ka
bul edilen prensibe mugayir olduğu gibi 
izaai hukuku badi ve teşevvüşatı umuru müeddi 
olacağından işbu fıkranın tayyı reyindeyız. 
Hacı Mehmed Tahir Mehmed Şükrü 

Âza 
Heyeti umumiyede muhalifim 

Hasib 
Âza Âza 

Kayseri îçel 
Sabit Ali Sabri 

REİS — Efendim bu kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında sözistiyen var mı? 

HACI TAHİR Ef. (İsparta) — Adliye Ve
kilinin de bulunması icabeder. 

REİS — Adliye Vekili buradadır. 
REFİK ŞEVKET B. (Samban) — Adliye 

Vekili Bey biraz izahat versinler. 
ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 

Meclisi Âlinizin teşekkülünden sonra 7 Hazi
ran 1336 tarihinde yapılan bir kanun ile İstan
bul'da yapılan bilûmum mukavelât, muahedat 
ukudat keenlemrekün addedilmiş ve bu kanuna 
tevfikan gerek İstanbul ve gerek İstanbul'a tâbi 
olan yerlerdeki mahakimden sâdır olan mukar-
rerat da bu meyanda keenlemyekûn (halinde 
kalmıştır. Bunu nazarı dikkate alan vekâlet iş
gal müddetinde ınemaliki meşgule mahakimin-
den sâdır olan hükümler için bir teklifi kanu
ni yapmışdır. Ve bu teklifi kanuniyi de Ada
na'nın istihlâsı üzerine tanzim ederek Meclisi 
Âliye sevk etmiştir. Adana'nm istihlâsmdan 
sonra lehülhamd diğer meşgul olan vilâyetle
rimiz de istirdadolunmuştur. Adliye Vekâletin
ce bilûmum vilâyetlere teşmil edilmek üzere 
tanzim edilen kanun Adliye Encümeni ile bi-
liştiralk müzakere edilerek Heyeti Celilenize , 
takdim edilmiştir. Yalnız arz ettiğim kanun
dan maada bütün mukaddesatı çiğneyerek gel
miş olan Yunanlılar hukuku umumiyei beynel-
düvel kavaidine de muhalefet ederek ve o hu
kuku da çiğneyerek mahallî mahkemelere de 
vaziyed etmişlerdir. Kimini ilga etmişler kimi-
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i ni ipka etmişler. Bâzı yerlerde bilfarz Adana '-

da Fransızlar kararnameler neşrederek o karar
nameleri tatbik etmişlerdir. Teklifi kanuni de 
«İşgal sırasında verilen kararlar eğer derdr'x 

, rüyet ise muhakeminin kanunlarımız m- l D m" 
ce devamına, eğer derdesti rüyet olr-fip h^k" 
mü verilmiş ise o hükümler içir *d r i n i neşrin
den itibaren her hangi dere/-ae

<^se kabu l> iü; 
raz ise ve gıyaben verilr^3 *se itiraz edilmesi, 
vicahen verümiş ise -" m a f «dilmesi» için bir 
müddet verilmiştir y a n i b u müddet zarfında 
itiraz ve/a istir-1* veya temyiz edilmiyen mu-
karrer*tın iMsabı katiyet etmemesi hakkında 
bir teklif' kanunidir. Yalnız bunun fevkalâde 
olacak ^Şgal mahkemeleri, divanı harbler hâsılı 
fevkalâde mahkemeler tarafından verilen hü-

I kümlerin de keenlemyekûn addedilmesine dair 
I hir madde ilâve edilmiştir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Şimdi efendim; Du
yuruluyor ki Yunanlılar mahakime vaziyed ede
rek hâkimi tebdil etmiş, tağyir etmiş, şöyle yap
mış, böyle yapmışlar. Şu halde böyle bir düş
man Hükümeti namına icra edilmiş olan ka
zayı, cezayı kabul edecek miyiz bunu esasın
dan reddetmek lâzımdır. O verilen hükümlerin 
hepsini reddetmek lâzımdır. Tesir altında is
ter olsun, ister olmasın merduttur. Bunların 
yeniden dâvasına başlanılması lâzımdır. Mu
halifi siyaset bir kaide kabul edemeyiz. Böyle 
şey oîimaz. İlâmlar keenlemyekûn hükmündedir. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Devamla) — 
Çok doğrudur. Çünkü elimizde bulunan ahkâ
ma göre de buyurdukları gibi olması lâzım
dır. Fakat o gibi noktalar vardır ki bir adam 
bir defa senelerce dâvasını takibederek bir ilâm 
almış, bütün tabakatı mahakimden geçmiş, İs
tanbul temyizinden geçmiş, böyle bir adamı 
düşününüz. Hakkının meydana çıkarılması için 
ne kadar çalışmış? Bir onun vaziyetini düşün
mek lâzımdır, bir de bâzı mevaddı düşününüz 

I ki tashihi, tamiri imkânı yoktur. Zevceyn bey-
yini bulmak için mahkemei şer'iyeden bir hü-

I küm sudur etmiş, çocukları ölmüş; bunun ne-
I tayici umumiyesini düşününüz, addet mesele

lerini ve saireyi düşünürseniz her halde bir su
reti hal bulmak mecburiyetinde olduğumuzu 

I takdir edersiniz. 
REFİK ŞEVKET Br (Saruhan) — Rifat 

| Bey Hükümetin teklif etiği şekille Encümenin 
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teklif-ettiği-şekil arasında mahiyet itibariyle 
ne fark vardır? Çünkü, encümen Hükümetin 
teklifini tadil etmemiştir. Yeni ahkâm vazet
miştir. Hükümetin teklif ettiği şekildeki gaye 

' Hr? Adliye Encümeninin gayesi nedir? Ara-
" ' ^ ' ' • ' î a r k nedir? Bunu anlamak isterim. 

A D L l ı . Y E K l L Î R j F A T B (Kayseri) — 
Efendim, Hüku ,^ t i n t e» k l i f i A d H y e Encümenin
de müzakere edile, , r b u y a p ı i m ^ , yani Adliye 
Vekâletinin de muvafa,q t i yardır:-İkisinin ara
sında pek büyütf fark yorh!.nr 

REFİK ŞEVKET B. (Sam > a n ) _ . «^ h a l d e 

yekdiğerinin arasının muadil o*n a s l İâ-çımdır. 
Halbuki tekliflerde çok fark vardır. 

ADLÎYE VEKİLİ RIFAT B. — Aay y e ^ 
kâletinin de muvafakati vardır. 

CEMlL B. (Kütahya) — Vekil Beyefendi! 
Ben bir dâva tanıyorum ki, mukavelâttan m.u-
saddak senetle takibçdilen ve bittakip katiyet 
iktisabeden bir hukuk dâvasında Yunanlılar 
zamanında o dâvayı takibeden vekil cebren is
tifa ettiriliyor. Arazi ve envali malıeuze medyu
na serbestçe sattırılıyor. Bunlar doğru mudur? 
Bunları kabul edecek miyiz? Halbuki bunlar 
düşmanın yaptığı şeylerdir. 

ADLİYE VEKÎLÎ RİFAT B. — Efendim, 
mutlak olarak verilen mukarrerat icra edilsin, 
diye teklif etmiyoruz. Malûmuâliniz bu hüküm
lerin bir kısmının Büyük Millet Meclisinin ka~ 
vanini haricinde verildiğini arz etmiştim. Bu 
kavaninin harieinde verilmiş olanlar bittabi iti
raz, istinaf ve temyiz edildiği vakit tashih edi
lecektir. Müddet veıımemizin sesbebi odur. 

CEMİL B. (Kütahya) —- Mukayyet olmalı. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 

gerek İstanbul gibi Düveli îtilâfiye tarafından 
işgal edilmiş memleketlere, gerek kendileriyle 
kavga ettiğimiz Yunanlıların taarruzatma mâ
ruz kalan yerlerde ve aynı zamanda daha evvel 
tahliyesine muvaffak olduğumuz Adana'nın iş
gal zamanlarına aidolmak üzere oralardaki 
ma/hakimden sâdır olan mukarreratm esasatı 
Im'kukiyeyc nazaran vaz'ı kanunisini tesbite 
medar olmak üzere teklif edilen bu kanun lâyi
hası çok ehemmiyetlidir. Bir defa Hükümet ta
rafından yapılan teklif at ile encümen tarafın
dan yapılan teklifat gayet zıt iki fikrin tahdı 
tesirinde çıkmıştır. Hükümet esbabı mueibe-
sjnde kemali sarahat ve vazahatle gösterdiği 
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gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin nüfuz ve 
hâkimiyetinin ve hâkimiyeti kazaiyesinin câri 
olmadığı yerde olan mukarreratm keenlemye-
kün olacağı kaziyesine göre tedahir alınmıştır. 
Bu tedabiri alırken, erbabı hukıkun mutazar
rır olanlarının da haklarının ne suretle telâfi 
edileceğini tebyin etmiştir, l lânıt icra edilip 
edilmediğine göre ahkâm vaz'etıniştm Fakat 
buna mukabil Adliye Encümeni değil yalnız İs
tanbul Hükümetindeki, hâkimleri müslüman 
olan ve nispeten tesiri hariciden â2ade olarak 
ifayı vazife eden hâkimlerin hükümlerini hattâ 
Yunanlıların tesir ve nüfuzu idari re askerîsi 
altında verilmiş olan ahkâmı da meşru tanımış
tır. Hükümetin gayrimeşru tanımasına, mukabil 
Adliye Encümeni meşru telâkki etmiştir. Adli
ye Encümeni derdesti rüyet olanların ikmalini 

I ve icra edilen mukarreratm iade olunarıiıyacağı-
U söylemiştir. 

Bu iki ösaslı noktayı kemâli vuzuhla haJ-
ledeb"Jnıek ve Adliye Encümeninin nokta naza
rı üzerimde yürüyebilmek için her halde Adliye 
Vekâleti makamı bizi çok tenvir etmek mecburi
yetindedir. Is+dhlâs ettiğimiz memleketlerin ta
rihi istilâsından bugüne kadar beş altı ay 
geçti. İşte memurini adliye tarafından işgaleait 
ilâmat, muamelât hakkında raporlar geldi. İs
tanbul'un şimdiye kadar vaziyeti âhiresi hakkın
da elbette ve elbette birçok malûmat geldi, Li-
zim gazetelerde okuduğumuz bu malûmatta! 
mülhem olan Adliye Vekâleti hakkı kazayı haiz 
olmıyanlar tarafından yani Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinden taklidi kaza etmeksizin ve
rilen ahkâmın tariki salimine icramda menfaat 
yerine birçok hâdisat dolayısiyle mazarrat gele
ceğini biliyorsa o vakit esbabı mueibeye nazaran 
Adliye Encümeninin tesbit ettiği noktai nazar 
üzerinde yürümek mecburiyetini söylesin. Yok 
eğer esasatı hukukiyeyi, hakkı kazayı tebdil 
edecek mahiyette görüyorsa ibu gibi hâdisatta Hü
kümetin teklif ettiği esas üzerinde yürüyelim. 
Ondan- dolayıdır ki, bilhassa bendeniz muamelâ
tı şer'iye, muamelâtı hukukiye ve cezaiye itiba
riyle üzerinde oldukça tetkikat icra etmek mec
buriyetinde olduğumuz bu kanunun evvelâ esası 
nazarı itibara alınarak Adliye Encümeninin tek
lifini mi müzakereye başlıyacağız ? Yoksa Hükü
metin teklif ettiğini mi müzakere edeceğiz ? Ben
deniz bilhassa bunu nazarı dikkate arz ederim. 

Efendim işgal denildiği vakitte bendenizce 
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İşgalin mahiyeti : Evvelâ İstanbul işgali. Sani
yen : 15 Mayıstan 11 Ağustosa kadar geçen müd
det ve sonra 11 Ağustostan son zamana kadar 
yani İzmir ve Edirne'nin tarihi işgaline kadar 
geçen müddet, ondan sonra Kütahya, Afyonka-
rahisar, Eskişehir, Bursa ve havalisinin işgali. 
Binaenaleyh bunların hepsinin ayrı ayrı husu-
siyatı vardır. Bunların bir kısmında Yunan ida
resine girmiş ve bizim tarafımızdan tâyin edil
miş hâkimler vardır. Evvelce bizim mahakimimiz 
tarafından muhakemesine başlanmış vaziyetler 
vardır. Hepsinin ruhunu salâhiyeti kazaiye teş
kil eder. Binaenaleyh bu.ilâmları keenlemyekûn 
addetmenin mahzuru -hukukiyi dai ve maslahatı 
âmmeyi muhil olduğunu, delâiliyle, Adliye Ve
kâleti bizlere gösterir ve bunu müeyyet olarak 
aldığı vesaikle, bizi ikna ederse Adliye Encü
meninin teklifi üzerinde müzakere cereyanını 
kabul ederim. Ve illâ işgal esnasında tekallüdü 
kaza etmeksizin falan" filân adamlar üzerindeki 
ahkâmı katiyetle kabul etmek hâkimiyeti miili-
yemizle kabili teklif değildir. Onun içindir ki, 
müzakerenin ruhunu, bu teşkil ediyor. Hakkı ka
za bizimdir. Hakkı kazadan fedakârlık edebil
mek için, hakkı kazada fedakârlık etmediğimiz 
zaman daha fazla mazarrat hâsıl olacağını ispat 
etmek lâzımgelir ve illâ olamaz. 

MUSTAFA T A K İ B İ (Sivas) — Efendim 
düşman tarafından meşgul olan memalikimizde 
icrayı hüküm, elbette düşmanın kahrı nüfuz ve 
tesirinde olacağı cihetle bütün ahkâmı cezaiye 
ve hukukiye ve şer'iyenin keenlemyekûn olması 
taraftarıyım. Çünkü; hâkimin salâhiyeti olması 
lâzımdır. Bilâsalâhiyet hâkimlik sıfatı takınan 
bir kimsenin vermiş olduğu hüküm keenlemye-
kündür. Bu, pek sarihtir. Ahkâmı ceza'iyede ister
se hüküm lâlhik olsun, isterse olmasın, yani mah
kûm, isterse hapsanede (bulunsun, isterse bulun
masın, muhâJkemat o memleket düişiman eline gir
diği güne kâdarki, haline irca edilmeli dir. .Yani 
düşmanın girdiği günden itibaren ne muamele ce
reyan etaıiş ise iade oiunımak Marnıdır. Yeniden . 
eski haline irca edilmek lâzıımgelir. Yeniden baş
lanır, yeniden tetkik olunur, yeniden hükmohı-
nur. Ahkâmı cezaiye böyledir. 

HACI T AHİR Ef. (İsparta) — Ahkâmı Şer'-
iye de böyledir. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Devamla) — Ahkâmı 
cezaiyede^şhas tarafından dâva vukubulmasa bile 
mademki hukuku umumiye vardır, ahkâmı cezai-
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ye her halde iade edilir. İsterse mahkûm obuu, 
isterse beraet etsin. 

Ahkâmı hulkulkiyeye .gelince; o hukukun sahibi 
dâva etmeyince, «Gel dâvanı yeniden göreceğiz» 
demek, hükümetin borcu değildir. Bir kere muape-
lâtın, yunanlı'lanm tahtı işgalinde olduğu zamana 
aidolaa muamelâtın keenlemyıekün olduğu ilân 
olunur. Ondan sonra talebi dâva edenlerin dâvası 
yeniden rüyet edilir, yeniden rüyet ettirmek işti-
yenler rüyet ettirir. Yeniden rüyet ettirmiyenler 
ettirmez, öelbrolunmaız. Çünkü muamelâtı hukn-
kıyede yeri yofatur. Muamelâtı şer'iyede vekil be
yin buyurdukları mevadlda yani bilâniikâih kadm 
istifraş etmek gibi, filân gibi muamelâıtita athkâmı 
şer'iyemiz ne dcabettirirae o yapılır. Bunlardan 
ikanunumuz âciz değildir. Bunlara ait sarahat var
dır. Bunu yapmazsak o hüiküımlerin bir 'temini 
olsun kalbul .etmek damefetir ki; bbim esas gaye
linize muhaliftir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Mazarratı âımımeyi 
rbfi için mazarratı ha^sa tercih olunur. Şimcji 
kavaidi esasiydi liükukıyomizi teınelindeâ sara
cak bir hakkı kaza meselesini, düşman hükümeti, 
düşman hâkimiyeti alltrnda filân mahallerdeki hiU 
/kümleri kabul etmek suretiyle 'hâkimiyeti esasiyo-
anizi haleldar ediyoruz. Onların hâkimiyeti altılı
da .sâdır olan ahikâm, gerek hufcuki olsun, gerek 
cezai olsun, gerek şer'i olsun o ahkâmın hiç birici 
haizi salâhiyeti kaza hiikkâm tarafından 
verilmemiştir. Çünkü : O, onun tasvi-
biyle, onun tensibiyle o, orada hakkı kaza 
mevkiinde kalmıştır. O ta^vibetmiş, o kalbul etmiş, 
o, onu kaza mevkiine çıkarmıştır. Onda hakkı ka
za kalmamıştır. O haiktkı kazayı balışedecek Heyeti 
Oelilenizdir, Heyeti Celilenizin tenkil ettiği Hü
kümettir. Yoksa düşman hülküımetinin bahsettiği 
hakkı kaza üzerine «tadır olmuş olan ahkâmı ne 
suretle kabul ediyoruz? Ancak ıbunda bâzı eşhasın 
mutazarrır olacağı varidi hatır okuyor. Şimdi bâ
zı şahısların mutazarrır olmaması için hukuki esa-
ısiyei kazaiyeyi ihlâl edecek bir şekli kaibul etmek 
Heyeti Celilenizin şanı âlisiyie tevafrak etıiKv; 
efendim, sonra kavaidi hukukiye temelinden sar
sılmış lolur efendim. Onun için hangi ızaman işgal 
başlamıştır? İşgal başladığı zamandan itibaren 
tarihi istihlâsmıiiza kadar ve oraya hâkim tâyin 
edilip veya. oradaki hâkimin asaleti tasdik edilmek 
(suretiyle tâyin edilen hâkimler tarafından icrayı 
(muameleye mübaşeret edildiği güne kadar huku
ki, cezai, şer'i her hangi bir hüküm sâdır olmuş 
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ise; bütün düşman tesiri altında, düşman mura
kabesi altında, düşman emri altında, düşman sa
lâhiyeti altmda sâdır olmuştur. Bunların kâff esi 
sakıt olmuştur. Bunlarda hakkı kaza yoktur. Böy
lece kabul etmezsek hakkı kazamızı, hakkı kazayı 
umumimizi işkâl .etmiş oluruz. Bu; azîm tesir 
husule getirecek mahiyettedir. Onun için 
şahsi bir zararı nazarı dikkate alarak siya-
siyet üzerinde icrayı tesir edecek böy
le bir meseleyi kabul etmemenizi temenni ede
rim. 

REİS —• Nafiz Bey buyurun; söz sizindir. 
NÂFlZ B. (Canik) — Reis Beyefendi mü

saade buyurursanız usul hakkında bir şey arz 
edeceğim. Efendim; bu kanun kabul ve ademi-
kabulü haliyle memlekette birçok hukuku 
müktesebenin zirüzeber olmasına tesir icra ede
bilir. Mecliste ekseriyet yoktur. Sıralarda 
dört beş tane mebustan ibaret olan tenha bir 
Mecliste böyle bir kanunun müzakeresi arz 
ettiğim mahzuru dâidir. Binaenaleyh arkadaşlar 
arzulariyle ya alâkadarlık göstererek Meclise 
teşrif etsinler yahut da Makamı Riyasetin ih
tarından sonra... 

REÎS — Efendim Nizamname... 
ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Mec

lis ekseriyetle açılmıştır. 
REÎS —.Bendeniz söyliyeyim, ondan sonra.. 
NÂFlZ B. — Bendeniz bu kadar ehemmi

yetli bir mesele için akalliyette bulunan Mec
liste beyanatta bulunmaktan istinkâf ediyo
rum. ^ 

REÎS — Efendim Meclis ekseriyetle açıl
mıştır. Reyde icbar ederim, fakat müzakereyi 
dinleyin diye böyle .bir icbara bendenizin salâ
hiyetim yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B (Karahi'sarı Sahib) — 
Muhterem arkadaşlar! Bu mesele hakkında 
uluorta söz söylemek zannederim, doğru değil
dir Bu mesele, ilmî ve hukuki bir meseledir. 
Bu noktai nazardan tetkikata devanı etmek 
lâzımdır. Malûmuâliniz memleketin her tara
fında, yer yer, muhtelif safahatta işgaller var
dır. Fransız işgali başkaca bir safhadır. İzmir 
işgali başka bir safhadır. Afyonkarahisar, 
Kütahya, Eskişehir, işgali başkaca bir , saf ha 
dâhilinde cereyan etmiştir. Yani işgallerin ma
hiyeti de bu suretle değişmiştir. İstanbul'da 
büsbütün başka mahiyettedir, işgallerin mahi
yeti her ne olursa olsun Hukuku Düvel Kavaidi 
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itibariyle hakkı işgal ve hakkı fetih diye Hu
kuku Düvelde bir fasıl vardır ki, hakkı iş
gal dolayısiyle bir memleketin mensubolduğu 
devletin kanunları tebdil ve tağyir edilemez. 
İşgal edilen yerlerde o memleketin kanunu ne 
ise onun ahkâmı câri olur. Yani hâkimler ev
velce mensuboldukları devlet namına icrayı 
kaza ederler. Katiyen bu değişmez. Tekallüdü 
kaza yoktur. Kaza değişemez. Bu ilhaklar tas
vip ve tasdik edildikten sonra saltanatı ka-
zaiye diğer hükümete geçmiş olur. Bizim bü
tün mücedelâtımızm esası bunu reddetmeye 
matuftur ve elhamdülillah bu işgali ordumuzun 
süngüsüyle ref'ettik. Muvakkaten düşmanın 
işgali altında bulunan yerlere bugün vazüül-
yed (bulunuyoruz. İşgal edilen zaman zarfın
da verilen hükümler bu devletin kanuniyle 
verilmiştir. Yalnız burada nazarı dikkate alı
nacak bâzı şeyler vardır. Yunan kuvvetleri
nin, Fransız kuvvetlerinin, İngiliz kuvvetleri
nin tahdı tesirinde ve onların cebir ve tehdi
diyle verilmiş hükümler olabilir gibi bir şey
ler hatıra gelirse ahkâmı, umumiyemiz bunu 
ela mükeffeldir. Tesir altında verilen bu hü
kümlerin kıymeti yoktur. Yeniden dâva. açıldı
ğı takdirde bu hükümler ref'edilebilir. Şimdi 
bu kanunun saikı olan şey, Büyük Millet Mec
lisinin hini içtimamda İstanbul Hükümetince 
aktedilen mukavelât, taahhüdat ve mukarrerat 
ve sairenin keenlemyekûn addedilmesi denilmiş
tir. Fakat tashihan denilmemiştir ki, İstanbul 
mahakiminin verdiği ahkâm mülgadır. 

Bilirsiniz ki, mahakim, kuvvei icraiyeden ay 
rı birjmvvet olup bu kuvvet kanunların ahkâmı. 
na tâbi ve tesirden azadedir. Bu her yerde böy. 
le tanınmış ve kalbul edilmiştir. Bizim kanunu* 
muz da bunu böyle tanımıştır. Yalnız, müsta
kil bir kuvvet olarak tanılan adliyeye iddia ede
meyiz ki, cebir ve tazyik girmemiştir. Veyahut 
cebir ve tazyikte hüküm verilmemiştir. Böyle ah
kâm, böyle dâva, böyle mevad varsa, o dâvadan 
müteessir olanlar; o mahkemedeki cebri ispat ede
rek yeniden dâva edebilir. Bu hakkı ahkâmı umu
miyemiz mükeffeldir. İşte Adliye Encümeni bu 
noktai nazardan tetkikatma devam etmiş, Adliye 
Vekâletinin teklif ettiği lâyiha kabul edildiği 
takdirde memlekettin efradının hukuku müktesebe-
lerinin böyle bir an ve (bir zamanda altüst olaca-

I ğını düşünmüş ve bunun azameti karşısında tit-
' remiştir ve bunu günlerce müzakere etmiştir. De-
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min Hoca Efendi Hazretleri beyan buyurdular 
ki; takallüdü kaza edilmeden verilen hükümlerin 
kıymeti yoktur. Bunu bir mesele için kalbul edi
yor. Diğer bir mesele için kabul etmiyor. Maha
kimi adliye için kabul ediyor. Mahakimi Şer'iye 
için kabul.etmiyor. Eğer diğer mahaMmden ve
rilen hükümlerin kıymeti yoksa mahakimi Şer'i-
yeden verilen hükümlerin de kıymeti olmaması 
lâzımgelir. Düşününüz, eğer biz bunları kalbul 
etmiyeeek olursak, talak, nikâh ve »air o kabîl 
deavinin tevlidedeceği netayici bir kere göz önü
ne getiriniz. Bunun netayici içtimaiyesi pek 
elimdir ve sonra dâva etmiş, hüküm almış, hük
mü kesbikatiyet etmiş, infaz edilmiş. Eğer mal 
ise elden ele geçmiş, bunların tesiratım ve inta-
cedeceği netayici düşününüz. Efendiler «Bilcüm
le mevad keenlemyekündür.» kararını kalbul etti
ğimiz takdirde bunun altından (biz değil bizim 
ahfadımız dahi kalkamıyacaktır ve bu kararı ka
bul ettiğiniz takdirde on gün sonra tebdil etmek 
mecburiyetinde kalırsınız ve böyle emsaller de 
vardır. Bu itibarla Adliye Encümeni bihakkin 
tetkikatmı yapmış ve çok derin olarak yapmış, 
Vekâletin tevdi ettiği lâyihayı kabul etmemiştir. 
Bu noktai nazardan kendisi birtakım mevad ka
bul etmiştir. îşte huzuru âlinizde müzakere edil
mekte olan şekil budur. Maddelere geldiğimiz 
zaman onun hakkındaki mütalâatımı ayrıca arz 
edeceğim. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-
RÎRÎ HAMÎD B. (Biga) — Efendim Adana'nm 
istirdadı üzerine Fransızlarla yapılan Itilâfna-
me mucibince muamelâtı cezaiye hakkında affı 
umumiyi kabul ve ilân ettik. Fakat hukuku sır-
fe hakkında bir sarahat olmadığından Adana'da 
devam eden Fransız işgali zamanında orada kal
mış olan Türk mahkemelerinin... (işitemiyoruz 
sadaları) 

Fransız işgali zamanında orada kalmış ve el-
yevm elimizde tatbik etmekte olduğumuz kanu
nun ahkâmına tevfikan hükümler vermiş olan 
Türk mahkemelerinin verdiği mukarrerat hak
kında bir veçhe tâyinine dair 25 Temmuz tarih
li Hükümetin teklifi kanunisi Adliye Encümeni
ne havale edildi. Malûmuâlileri olduğu veçhile 
25 Temmuz tarihini takibeden eyyamda memali-
kimiz istihlâs edilmiş olduğundan Hükümetin 
noktai nazarı mucibince memaliki müstahlasadâ 
birtakım müşkilât başgöstereceğinden Adliye En
cümeniniz daha umumi bir şekilde bir prensip 
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vaz'ma meclbur oldu. Yapılan tetkikat neticesin
de, hakkı kaza meselesi hakikaten bir emri azim
dir, bir emri asirdir, bunu tasdik etmekle bera
ber, işgalin devanı ettiği üç. sene kadar medit bir 
zaman zarfında muamelâtı nâsm sürüncemede 
kalmaması dolayısiyle bunların mehmaemken hal
li lüzumuna binaen bu kamımı Heyeti Celilenize 
takdim etmek mecburiyetinde kaldı., Şunu itiraf 
ve tasdik etmelisiniz ki; yevmi istihlâstan beri 
memaliki meşgulemizin bugün hiçbir tarafında 
tam ve kâmil olarak mahkemelerimiz, hali faa
liyette değildir. Eğer işgal tarihinde orada 
mahkemelerin verdiği mukarreratı gayrimeşru 
telâkki etmek suretinde hüküm verecek olur
sak daha ziyade karışıklığa meydan vermiş olu
ruz. 

Memaliki meşguleyi biz şu suretle tefrik et
tik : Birisi, Adana'da arz ettiğim vaziyet, ikin
cisi; Yunanlıların tahtı işgalinde olan aksam. 
Muhtariyeti ilân edilmiş olan aksam. Üçüncüsü; 
istanbul'daki vaziyet. Bunun için hukuku nâsı 
elimizdeki ahkâmı esasiyemizle mehmaemken 
temin edebilmek suretiyle bunlardan mümkü-
nüttashih olanları tashih etmek ve bunlar,hak
kında muamelâtı hukukıyeye kıyasen bir usul, 
bir prensip vaz'etmek suretiyle Heyeti Celileni-
ze takdim ettiğimiz lâyihai kanuniyede ayn ay
rı izahat verilmiştir. Şunu arz etmek mecburi
yetindeyim ki; Adliye Encümeni memaliki meş-
gulede verilen hükümlerin meşruiyetini kabul 
etti zannedilmesin. Teklif ettiğimiz kanunun 
bir maddesi ile bu kabîl ahkâmı hattâ, Kürd 
Mustafa Divanı.Harbinin verdiği hükümler gi
bi bütün hükümler üzerine istanbul mahpusha
nesinde mahkûm ve mahpus edilmiş kimseler 
vardır. Bunların keenlemyekün addini kabul 
etti. Refik Şevket Bey biraderimiz bu bapta be
yanı mütalâa ettikleri zaman dediler ki; IJükü-
metin teklifi ile encümenin teklifi birbirine 
aykırı gidiyor. Evet, doğrudur. Hükümetin tek
lif ettiği maddei kanuniye yalnız Adana'ya. ait
tir. Halbuki teklifi kanuniden sonra inkişaf 
eden bâzı noktalar vardır ki; meselâ Musul gi
bi bâzı aksamı vataniyede tatbiki lâzımgelen bir 
usulü kanuniyi kabul etmek suretiyle her tara
fa tamim ediyor. Biz bunu tevsi ettik. Sonra 
ikinci maddesinde diyordu ki; bidayeten isti
naf edilmiş de devam edilmemiş olan bütün 
muamelâtın kaldığı noktadan itibaren devamını 
meşru görüyor; halbuki biz bunu meşru görme-
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dik, bunun yenibastan tetkikini tensibettik. 
Sonra Adliye Vekâleti, yani Hükümet muame
lâtı şer'iye hakkında teklifatta bulunmuştur. 
Halbuki muamelâtı cezaiye hakkında tetkikatta 
bulunduk. Muameleyi tesbit ettik. Bunun için 
encümenin takdim ettiği lâyihai kanuniye naza
ri olan vaziyetlerden sarfmazarla bugünkü va
ziyetin ihdas ettiği, emrivakiin ihdas ettiği mec
buriyet dolayısiyle hukuku efradı mehmaemken 
tatmin edebilir ümidiyle bunu vaz'ettik. Binaen
aleyh ahkâmı esasiyemizle taban tabana zıt ad
dolunabilecek esasattan değildir. Ve bunda gay-
rikanuni esasat mevcut değildir. Binaenaleyh 
bunun ehveni şer olmak üzere kabulünü rica ve 
istirham eylerim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hamid 
Bey teklifiniz derdesti rüyet muamelâtı ikmal 
etmiyor. Fakat icra da etmiyor. Hükümet böyle 
yapmıyor. 

HAMİD B. (Biga) — Kanunim beşinci mad
desini mütalâa buyurunuz efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Beşinci 
maddesinde salâhiyet veriyorsunuz. 

HAMİD B. (Biga) — İsterse... 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evet, is

terse... 
HAMİD B; (Devamla) — Binaenaleyh biz za

ten muamelâtı hukukiye ve şer'iye ile mahkûm
ların lehinde mahkûmualeyhler hakkında bir 
mecburiyet tahmil etmiyoruz. Eğer hakka razı 
olmıyan varsa mahkûm ilâmın tashihi için ma-
hakime müracaat edebilir. Yani bu • suretle tesbit 
ediyoruz. Rica ederim Şükrü Bey biraderimizin 
izah buyurdukları veçhile badettefrik bir kadın 
zevci aharla tezevvücetmiş, çocuk meydana gel
miş veyahut bir izinname almış, tevellüdat vu-
kubulmuş... İşte bunların umumuna teşmil etsek 
neticesi ne olacaktır? Elbette bunu düşünmek 
lâzımgelir. Binaenaleyh bizim noktai nazanmız-
ea halen ve âtiyen vukuu muhtemel birçok ma-
haziri bu kanun kökünden koparacaktır, tenıizli-
yecektir. yani1 buna mecburiyet vardır. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Lâhik ve sabık Adliye Vekillerini ve kanu
nun lâhinde ve aleyhinde söyliyenleri • dinledik
ten sonra uzunuzadıya söz söylemeye lüzum kal
mıyor. Bilhassa Şükrü Beyefendi hemen benim 
söyliyeceklerinıi tamamen söylediler. Bana, bir 
şey bırakmadılar, yalnız şunu anladım ki Hükü
metin ve encümenin teklifi işgal altında bulu-
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nan memleketlerde cereyan eden muamelâtı ke ; 

enleımyefoün addedelim demek değildir. Gerek Hü-
Ikümet, gerek encümen diyemiyor ki, orada geçen 
muamelât gayrimeşrudur. Bunu diyemiyor. Ve 
nitekim gayrimeşru demenin de imkânı yok. İs
tinatgahımız eğer 16 Mart 1836 tarihindeki iş
gal üzerine Hükümetin ittihaz ettiği kararın ah
kâmı mucibince keenlemyökün addi haikkındaki 
kanun ise o kanun gayet sarihtir. İngiliz işgali 
dolayısiyle İstanbul'da raevcudolan Hükümetin 
Anadolu'da cidal içinde bulunan bir milleti esa
ret altında bulundurmamasına matuftur. O ka
nunun maksadı sırf budur. O zaman hep o esas 
üzerine söz söylenmiştir. Eğer muamelât keen-
lemyekün olsun dersek hukuku tasarrufiyeden 
mütevellit birçok muameleler vardır. Arazi al
mışlar, satmışlar. Hayvan almışlar, satmışlar. 
Muamelâtı nâs durmamış, günügününe devam 
etmiş bir muamelât vardır. Bunları durdurma
nın naşı1! imkânı yoksa nâsın cereyan eden mua
melâtı adliyesinin de durdurulmasına imkân 
yoktur. Şükrü Beyin de pek güzel nazarı dikka
ti celp buyurdu klan veçhile işgal kuvvetleri; iş
gal ettikleri arazinin sahibi aslisi olan Devletin 
kamınlariyle âmil oldukça yapılan muamelât hu
kuku düvel noktai nazarından mer'idir. Şimdi 
işgal esnasında işgal kumandanlarının kendi 
menfaatlerine muvafık olan insanlar lehine ola
rak kuvvetlerini bilistimal yaptırmış oldukları 
bir şey varsa bu, bence cebir ve ikrahtır. Yine 
Şükrü Beyin buyurduğu gibi bunun için ahkâm 
vardır. 

Fakat bâzı ahkâm var ki, tebliğe taallûk edi
yor, sonra şahit ikamesine taallûk ediyor. Me
selâ şahit ikame etmiş de o şahit şimdi vefat et
miş. Bunlar da keenlemyekûndür, dersek o şahi
di bularak o dâvayı tekrar etmeye imkân yok
tur. Bu gibi bâzı ahval vardır ki, Meclisi Ali 
şu iki tekliften bilhassa Hükümete aidolanmı 
esas ittihaz eder ve diğerleriyle - çünkü diğeri 
Hükümetin teklifinin mütemmimi mahiyetinde
dir. - mezcefitiğimrz takdirde flbir neticeye vusul 
imkânı Jıâsıl olur. Hükümetin teklifini esas it
tihaz ederiz. Hükümetin teklifinde 'bulunmıyan-
ları encümenin teklifinden alırsak Şükrü Bey 
biraderimizin buyurduğu gibi yann başka bir 
karar ittihazına mecbur olmayız ve evlâdımız, 
emsalimiz de ittihaz edeceğimiz bu karardan, 
bu kanundan müteessir olmaz. İkisini meeze-
deli'm ve olabilir iki, maddelerin müzafkeresinde 
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yeni tekliflerle 'kanunu belki daha iyi ve daha 
güzel ibir hale 'koymaik mümkün olur. Binaen
aleyh bendeniz teklif ediyorum: Hükümetin tek
lifi esas olsun ve müzakere edilsin, encümenin 
«erd ettiği hususat Hükümetin maddeleri mov-
zuuıbahsoidukça ilâve edilsin. Bu şekli kabul 
edersek iyi bir neticeye vâsıl .olabiliriz. 

REİS — Efendim, esas encümenin teklifi
dir. Kabul buyurulmadığı takdirde Hükümetin 
teMifi müzakere olunur, o da maddelerde olur. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarulhan) — Kahul 
olunmadığı zamanda "kanun kabul edilmemiş 
mânası çıkmasın. Kabul edilmediği zaman Hü
kümetin teklifi reye vaz'edilsin. 

REİS — Evet efendim. 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Arka

daşlar buyuruyorlar ki, işgal kuvvetleri işgal 
ettikleri memlekette -mensuîbûldııkları hüküme
tin hakkı mülkiyet ve,hakkı hükünıranfei cari 
olamıyacağına nazaran orada ierayı hâkimiyet, 
icrayı kaza hakkını haiz değildirler; bir mua
hede ile o memleket diğer bir hüıkünıete veril- j 
medikçe eski hükümetin 'hukuku kazaiyesi sa- > 
bittir. Fakat bu ibir nazariyedir. Şunu hallet
mek için meseleyi ikiye ayırtnaik lâzımgelir. 
Eğer işgal esnafında bütün hükkâm ahaliyle 
tehcir edilmiş ve yeni gelen ordu oraya halkın 
umurunu tedvir için (kendi tarafından kendi 
hükümdarı tarafından hâkim vaz'etmiş ise me
sele başkadır. Eğer işigal âdiyen meselâ, İstan
bul'da olduğu gibi vâki olmuş ve bizim salâhi
yeti kazaiyemiz hiç ihlâl edilmemiş, kemakân 
icra edilmiş olduğuna nazaran meseleyi ayır
mak lâzımıgelir. Bendenizin noktai nazarıma gö
re 'meselâ İzmir havalisindeki işgalin mahiyeti 
başkadır, İstanbul'dalki başkadır. Çünkü Ana
dolu'da işgal ettikleri yerlerde hâkimi erini izi 
azlettiler, kendi taraflarından hâkimler tâyin 
ettiler. Bir kere hâkim tâyini hukuku hü'künı-
raniden olmasına nazaran bizim tâyin etmediği
miz hâkimin hükmünü kabul etmek doğru de
ğildir. Çünkü ıo hâkim esasen merciinden sâdır 
olmuş bir salâhiyete binaen icrayı kazaya ma
zını değildir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Âhaddan bir adam
dır. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Yani 
meseleyi en ziyade ıbu noktadan ayırmaik lâzım-
geli)*. Eğer hükmü veren bizim Hükümetimiz 

tarafından mansup bir hâkinise esasen bizini 
kavanini meriyemizle âmil olduğuna nazaran 
bu husustaki hükümler ha>kkında bu kanun 
doğru olamaz; Falkat demin arz ettiğim gibi, 
bizim hâkimlerimiz kovulmuş, orada icrayı ka
zaya gayrimezun 'bir hükümet tarafından tâ
yin olunan hâkimler tarafından verilen hüküm
ler varsa bunlar keenlemyekündür. Bendeniz--
ce meselenin mahiyeti bundan ibarettir. 

Binaenaleyh hükmü veren hâkim bizim ta
rafımızdan mansup bir hâkim ise ve fyakkı ka
zaya mezun ise hükmü doğrudur. Yok eğeı 
bizim tarafımızdan mansup hâkim değilse hük 
mü keenlemyekündür. Hukukan mesele budur. 

HAMİD B. (Biga) — Bir sual soracağun. 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Buyu

run efendim,! 
HAMİD B. (Biga) — Fikri âlilerine naza

ran hükmü muteber addedilecek olan mahke
meler Hükümeti Milliye tarafından işgal sa
halarına gönderilen mahkemeler midir? Son
ra Divanı harblerin, fevkalâde mahkemelerin 
verdiği hükümler keenlemyekündür. Sonra 
İstiklâl mahkemelerinin hükümleri vardır. 
Bunlar ne olacaktır! 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla). — Arz 
edeyim. Mahakimi cezaiye hakkında bir işgal 
kumandanının verdiği hükmü biz icra edece
ğiz demek artık abestir. Bunun hakkında ka
nun yapmaya lüzum yoktur. Yalnız noktai 
nazarııın; Hükümeti Milliye tarafından man
sup hükkâm veyahut eski Hükümet, tarafın
dan mansup hükkâm hakkındadır. Bendenizee 
oraya işgal edinceye kadar Hükümeti sabıka
nın salâhiyeti kazaiyesi orada kemekân cari 
olduğundan orada ici'ayı ahkâm eden hâkimle
rin verdiği hükümler doğrudur ve bunlar mec-
buriyülinfazdır. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Bendeni
zin ifadatım bilhassa Şükrü Bey tarafından 
yanlış anlaşılmıştır. Birkere bendeniz yalnız 
salâhiyeti kazaiye cihetinden dolayı zamanı 
işgalde verilen hükümlerin mülga addolunma
sını söyledim. Fakat bundan başka daha bir 
söz söyledim ki düşmanın tahtı kahır, tazyik 
ve nüfuzunda olduğu müddetçe tâbirini de 
kullandım. Bir kere salâhiyeti kazaiyeyi tetkik 
edelim. 

Beyefendiler, Hukuku Düvel ıkavaidine göre 
işgal olunan bir memlekette sabık Hükümetin 
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hakkı hükümranisini baki olarak düşünüyor
lar. Güzel, insanca bir düşünce. Fakat bir ke
re meseleyi vukuata tatbik edin. Acaba Yu
nan Hükümeti işgal ettiği yerlerde Hukuku 
Düvel kavaidini tatbik etti mi? Yaktığı evler, 
yıktığı hanmanlar o Hukuku Düvel kava-
idinden miydi? Evet efendiler; onun işgali 
insani ve askerî bir surette değil canavarca bir 
işgaldir. Yaktı, yıktı, memleketi harabetti, 
bekâretleri bozdu, her türlü mazalimi yaptı. 
Bu mazalimin içinde hükkâmm vicdanları müs
terih kaldı mı? Müsterih kaldığını dâva eden 
hangi hukukçumuz var? Evet düşmanın tesir 
ve nüfuziyle verilen hükümler keenlemyekün-
dür. Bunlar için bizim de ahkâmı umumiye-
mizde mevad vardır buyurdular. Fakat bu me
sele iki şahıs arasındaki cebir ve 0 ikrah gibi 
midir? Yoksa iki devletin birbiriyle harb edip 
topuyla, tüfeğiyle gelip bir memleketi yakıp 
yıkması, bütün insanları müthiş bir kahır 
altında bulundurması mı şedittir? Onun için 
bunu iki şahıs arasındaki cebir ve ikrahe ben
zeterek kavaidi asliyemize tevfik ederek şu 
dâvada cebir ve ikrah olmuş mu, olmamış mı 
demek fuzulidir. Orada verilen hükümlerin 
hepsi düşmanın tahtı kahır ve nüfuzunda ola
rak verilmiştir. Yalnız orada kahır ve nüfuz 
tesiriyle hüküm vermesini istemi yen hükkâm 
çekilirler. Ve çekilmelidirler. O mevkide otur
dular mı behemehal tahtı nüfuzda ve tahtı 
tesirdedirler. Sonra, Şükrü Bey buyurdular 
ki ; mevaddı cezaiyede hakkı kazayı kabul 
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edemeyiz, mevadldı hukuıkıyede kabul ederiz. Her 
ikisinde de, mevaddı hukuıkıyede ve mevaddı şer'-
iyede ticariye ve cezaiyede her hüküm mamulün-
bih değildir. Çünkü tahtı tesir ve kahırda veril
miştir. Salâhiyeti kazaiyeyi haiz bir hâkimi tara
fından verilmiş bir hüküm değildir, onun için 
şayanı kabul değildir, ahkâmı cezaiyede hukuku 
umumiye olduğu için- tarafeynden birisi iade et
sin, etmesin behemehal yeniden tetkik etmek lâ
zımdır. Fakat mevaddı huıkukıyede hukuku umu
miye olmadığı için şahısların dâvasiyle olur. Hü
kümetimiz yine ilân eder. Yunanlılar tarafından 
verilen bütün ahkâm keenlemyelkündür der. Zey-
di davet edip de gel senin bir hukuk dâvan var 
diye celbeıtmez ya. Ashabı deavi kendifkendilerine 
gelir ve dâva ederse dâvasına bakılır, etmezse ka
lır. Çünkü hukuku umumiye yoktur. Yalnız Hak-
ıkullaha taallûk «den mevad vardır ki, ahkâmı 
şer'iylede nikâh, talak; bunlar hakkında da bizim 
kitabımız sakit değildir. Bunlar hakkında da ah
kâmı şer'iye ve kanuniye ne ise o tatbik olunur. 

Sonra Abdülkadir Kemali Beyefendi bir de 
alım - satımdan bahsetti. Eğer biz ahkâmı keen-
lemyekün addedersek, birtakım eşhas arasında 
alım - satımlar var. Arazi almışlar, satmışlar, bil-
ımem ne yapmışlar. Bu gibi nas beyninde muame
lât başkadır, hâkimin verdiği hüküm başkadır. 
iki müslüman, düşman memlekette birisi alır di
ğeri satar. Bendeniz bunun mevzuuibahsedilmesine 
lüzum görmüyorum. 

REİS — On dakika teneffüs. 

mm^ 

REİS — 

Î K İ N O l CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,40 

Birinci ReisveMli Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTÎP : Hakkı Bey (Van) 

eV BEİS — Celseyi açıyorum, söz Lûtfi Bey Ma
latya'nındır. (Yok sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim Sivas Mebusu Muhteremi Taki Efen
di, benim' hukuku tasarruf iyeye taallûk eden söz
lerimi yanlış telâkki etmiş. Halbulki hukuku ta-

sarrufiyeden maksadım senedatı hakaniyenin te
mellüke taallûk eden kısmında tapu senetleri alan
ların hukukları mevzuubahsedilmek istenilmiştir. 
Dışarı çıktığımdan bilistifade sözümü tevil bu
yurmuşlar. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim ben-
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deniz zannediyorum ki bu mesele münakaşaya 
değmez bir şeydir ve gayet basittir. Çünkü bi
zim Hükümetimiz; yani Hükümeti îslâmiye, 
favdaviyeti katiyen kabul etmez eğer biz tahtı 
işgalde bulunan müslümanlarm ahkâmı cezaiye 
ve hukukiyesini işgal esnasında keenlemyekün 
hükmünde addedersek favdaviyyeti .kabul et
miş olacağız,, favdaviyyeti ise islâmiyet sureti 
katiyede reddeder, favdaviyyet yok. Gelelim 
taklit ve taklidi kaza meselesine: Taklit ve tak
lidi kaza icrası kabil olmıyan yerlerde Cumhu
ru müslimîn namına icrayı hükümet edilir. Çün
kü islâmiyette favdaviyyet yoktur. Eğer biz 
her yerde taklit ve tekallüdü kaza arıyacak olur
sak bugün Hindistan'da sakin (60) milyon müs-
lümanda ne taklit^-ve ne de tekallüdü kaza vardır. 
Oradaki müslümanlar favdaviyyet içinde mi
dirler1? Hayır. Çünkü oradaki müslümanlar 
Cumhuru müslimîn namına icrayı ahkâm ©di
yorlar. 

Bizim ahkâmı fikhiyemizde babülistilâ de
nilen faslı mahsus vardır ki bu mesele orada 
aynen müctehed ve müsbettir. Gelelim kavanin 
kısmına: Malûmlâlileridir ki 1330 senesinde 
Kayzer Vilhelm Belcikayı istilâ ettiği zaman 
bir karar ısdar etti ve dedi k i : Belçika 
memleketinde verilen hükümler Belçika Hükü
meti namına verilecektir. Çünkü Hukuku Dü
vel kavaidi iktizasındandır. E^er biz kâffei ah
kâmı keenlemyekün addedersek bunun altın
dan bir anarşi zuhur eder ve bunu da böyle 
bilmelidir. (Bravo sesleri) Binaenaleyh efendi
ler o zaman da -işgal esnasında- verilen hü
kümleri tetkik etmelidir. Eğer bizim kavanini 
sarihamız ve usulü fıkhiye ve şer'iyemize mu
vafık ise .febiha, değilse reddolunur. Mesele 
bundan ibarettir. 

HAFTZ MEHMED B. (Trabzon) — Yunan 
Hükümeti tarafından tâvin olunan bir hâkim 
bizim kanuna tevfikan hüküm vermişse mute
ber midir? 

NTTSRAT Ef. (Erzurum) — Yani Yunan Ki
ralı tarafından mı? 

TTAFT7 TVTEHMED B. (Trabzon) — Ynnan 
TTİTİrıİTDPtî tarafından marsım bir hâkimin vot-. 
ö[ı*î yrar-nv İm. kanuna tevfikan mn^bpr nuVlı*'? 

KTTPtT?,AT 'Ef. CRvmmnm} — Cumhuru İs
laman rovî İTi7imam. etmişse olur. 

H A ^ T T ; MEHMED B. (Trabzon) 
hayır, Yunan Kiralı tâyin etmiştir. 

Havır 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen

dim Adliye Vekili Beyin o mukarreratın keen
lemyekün addi hakkında husule gelen vazı
yete dair oldukça malûmatı olduğuna kaaniim. 
Çünkü bu hususta memaliki meşguleden ken
disine çok mektuplar gelmiş ve birçok da açık 
mektuplar yazılmıştır. Sonra İstanbul'da mü
racaat etmiştir, izahat versinler, meseleyi ga
yet tabiî olarak hallederiz. 

ADLÎYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim, Refik Şevket Beyin buyurduğu gibi; 
hususi mektuplar, açık mektuplar yazılmış ve 
alınmış olabilir. Hususi mektup yazana hususi 
cevap, açık mektup yazana da açık cevap ve
rip vermemekte muhtarım. Beyefendi Haz
retlerinin kendilerine ait bir sualleri varsa bu
rada irat buyurabilirler. Verdiğim cevabı kâfi 
görmezlerse kaani olmadıkları'takdirde... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Yanlış 
talâkkiye lüzum yoktur. İşte efendim; İzmir'de 
çıkan bir gazete, bu vaziyeti ilân ediyor. Bu 
mukarreratın aynını Hazine dâvavekili mek
tup suretinde yazıyor ve bunu yazan salâhi-
yattar bir zattır. Tabiatiyle alâkadar olduğu
nuz İstanbul Barosunun size müracaatini işit
tik. Bunun keenlemyekün addinde ne gibi va-
ziveti hukukiye tahaddüs edecektir, yani anarşi 
olacak mıdır? Bunun için biraz tenvir edilmek-
liğimizi istiyoruz. 

ADLİYE VEKİLÎ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim deminee de zannederim ki izah ettim. 

HACİ ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - A m a bi-
raa daha hızlı söyle; 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Devamla) — 
Deminee de biraz izah ettim. Heyeti Celileni-
zin tanzim ettiği kanunlara ve şimdiye kadar 
birçok sebenler tahtında verdimi kararlara na
zaran bu hükümler keenlemyekündür, dedim. 
Bilfarz İstanbul'da tanzim edilen ' vekâletname
ler muteber midir; değil midir? Diye Meclisi 
Âliden bir karar geçmiştir ve İstanbul'ca yapı
lan hiç bir muamelenin muteber olmadığına 
Meclis karar vermiştir zannederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Karahisarı Şarki Mebusunun teklifidir, bu Adli
ye Encümeninden çıkan şey. 

YUSUF B. (Denizli) — O, ukudat hakkında
dır. 
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ADLİYE VBKÎLÎ RÎFAT B. (Devamla) — 

Sonra efendim; arkadaşların pek güzel izah 
buyurdukları veçhile hukuku düvel ve beynelmi
lel nazarı İtibara alınacak olursa ilhak tasdik 
edilmedikçe mahallî kavanini ve mahallî mahke
meleri cereyan eder. Fakat bu vaziyette hal bera-
kistir. Refik Şevked Beyefendinin pekâlâ bildik
leri veçhile;" bu işgal çeşit çeşit başlamıştır, mese
lâ Aidknâ'nın işgali başka türlü olmuştur. Ada
na'da kumandanlar tarafından kararnameler 
ıstar olmuş ve o kararnameler bilhassa mahaki-
mi cezaiyede mamulünbilı olmuş ve onlara göre 
binayı hükmedllmi^tir. Bilfarz yine Adana'da 
biliyorsunuz ki merinin ve mahcuz emlâk üzerin
den bir emirle merhuniyet ve maheuziyet ref'e-
dihniş, mahkemede bunu nazarı dikkate almış, 
buna göre hüküm vermiştir. Sonra efendim sevr 
denilen muahedemin hududu dâhilinde kalan 
yerlerde, 15 Mayıstan 1 Ağustos 1336 tarihine 
kadar vaktiyle tâyin edilen hükkâm, ifayı vazi
fe etmiş, Ağustos 1336 tarihinden sonra düşman 
«Ben bu yerleri ilhak ettim» Demiş, o mahkeme
leri ilga etmiş ve yerine işgal mahkemeleri ika
me etmiş. Bursa 'da heyeti hâkime bir müddet 
devam etmiştir. Düşmanlar hâkimlerden beyem-
mediklerini tebdil etmiş, beyendiklerini ibka et
miş veyehut nazarı dikkatlerini celbetmiyenler 
vazifesine devam edebilmiştir. Eskişehir'de 
Bidayet mahkemesini kaldirmiş, orada buna 
lüzum yoktur, divanı harb kâfidir demiş. Bu 
tetkikat neticesini hulâsa edecek olursak her yer 
için ayrı ayrı kanun yapmak lâzımgelir. Bu da 
mümkün mü? 

REiFÎK B. (Konya) — Bendeniz zannediyo
rum ki Refik Şevked Beyefendi şu ciheti anla
mak istiyorlar. Meclise arz edilen şu teklifi ka-

- nuni ddlayısiyle verilecek hükümlerin keenlem-
yekun a(d)di takdirinde ne kadar eşhas mutazarrır 
olacaktır? Adiliye (Vekâleti şimdiye kadar bu 
hususta ihsai bir malûmat edinebilmiş midir? 
Adliye Vekilinin bu noktadan Meclisi Âliyi ten
vir buyurmasını istiyorlar. Sualleri bu nofetai 
nazardandır. Evet hakikaten muhtelif şekillerde 
işgaller vardır; izmir'in, istanbul'un, Bursa'nın, 
Afyon Karahisar'ım, Eskişehir'in işgalinde ne ka
dar hüküim ^rilimiştir? Hukuka, cezaya ait ne ka
dar ilâmat vardır? Ve teklif edilen şu ahkâma te-
v&înk eden ne kadar malûmat vardır? 

ADLÎYE VEKİLİ RtFAT B. (Kayseri) 
Efendim elimizde ihsai bir malûmat yoktur. Ma-
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lûmuâlileridir ki, birçok mahkemeler, bütün kuyu-
datiyle beraber muhtarik olonuşjtıır. Sonra tasav
vur buyurunuz ki, bir yer üç sene, üç buçuk sene 
kadar işgal altında kalmıştır. Tabiî hu müddet 
zarfında tarafeyn mahkemeye anüraıcaat etmiş ve 
birçok hükümler alınmıştır. Birçok evrak vardır. 
Adedini istiyorsanız şimdi hatırımda yoktur. 

REFİK B. (Konya) — Ncfctai nazarınız yani 
keenlemyeküu addertmıiyelim. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Efendim 
arz ettim. Elimizideki aıhkâma nazaran keenlem-
yöküıı olması lâzımgelir. Mahkemei Temyizin iç
tihadı budur. Meclisi Alimizin kanaati de budur. 
Nitekim Yunanlılar zamanındaki Aşar Senedatı-
nuı muteber olıması için ayrıca Meclisi Âli de bir 
madde kaıbu'l etmiştir. Demekiki 'Keenlemyekündür. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — O mua
mele başka, ilâm toka, mahkemenin bütomü ban
ka. 

ADLİYE VEKİLİ RÎFAT B. — Bunların 
keenlem yekûn olimasiyle maslahatı uımumiyenin 
fazla, bisûd mahkemelerde sürünmesini nazarı 
dikkate alan vekâlet şu teklifi kanunimin kabulü
nü rica etmektedir. 

REFİK B. (Konya) — Efendim mesele honı 
basit, heım de çok mühimdir. Arkadaşlarıanız ge
rek ahkâmı füMıiyeye ve 'gerek hukuku beynelmi
lele istinaden çok mühim malûmat iıta buyurdular. 
Burada düşündüğümüz zaman Hülnılku Beynel
milel noktasından oraların ilhakı tarafımızdan 
ikaibul edilinceye kadar bütün mahafkimin vermiş 
olduğu niıukarreratm muteber olması tabiîdir. 
Ahkâımı esasiye ve fıkhiyemiz ititbariyle düşündü
ğümüz vakit Nusrat Efendi Hiazreit.lerinin.cok gü
zel işaret buyurdukları veçhile esasatı. islâmiye 
anarşiyi, favdaviyyeti hiçbir vakit kabul etme
miştir. Şu halde oradan verilen hükümler şu nok 
tai nazardan keenlemyekündür demek için dü
şünmek lâzımdır. Ve zannederim böyle düşün
düğümüz takdirde bu sözü söylemek için esbabı 
fıkhiye ve mantıkiye ve kanun yoktur. (Bravo 
sesleri) - Ancak bizi - burada bu kanun üzerinde 
söz söylemeye sevk eden maksadı hakiki zannedi
yorum ki, kanunların vaz'ı ve tedvininde her va
kit esas olduğu veçhile menfaati âmme mülâlıa • 
zasıdır. Biz burayı düşünürüz, işin bir esas, 
bir de şekli hakikisi vardır, içyüzü vardır, iz
mir'de Yunanlıların her surette kahır suretiyle, 
cebir suretiyle, şiddet ile bulundukları (bîr devre-
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de orada bulunan hâkimlerin vermiş oldukları 
hükümler velevki esasatı hukukiye nöktasandan 
muvafık tanınsa bile içyüzünü düşündüğümüz 
zaman, böyle bir kararın muvafık olduğunu tas
dik ettiğimiz zaman mutazarrır olacak dindaşla
rımızın vaziyeti hiç şüphesiz gözlerimizin önünde 
arzı endam eder. İşte bunu düşündüğümüz za
man menfaati âmme mülâhazasına binaen buna 
bir şekli muvafık aramak ve vermek mecburiye
tindeyiz. O da ne olabilir? Bir teklif. Hükümet 
tarafından bir teklif de Encümeni Adliyeniz ta
rafından Heyeti Celilenize arz edilmiştir. Her 
ikisi nazarı dikkate alındığı zaman arz ettiğim 
esas nazarı dikkate alınarak bir şeklilıai esasına 
müstenittir. Bendeniz tetkik ettim. Adliye Encü-
ninin mazbatasında teklif ettiği esasta bir, iki 
noksan olmakla 'beraber aynı noksan Hükümetin 
teklifinde de mevcuttur. Hükümetin teklifinde 
bir mesele nazarı dikkate alınmış Encümen onu 
nazarı dikkaten dûr tutmuş. Meselâ Hükümetin 
teklifinin ikinci maddesinde derdesti rüyet bulu
nan ve henüz intacedilmemiş olan mesaile bulun
duğu noktadan devam olunacak. Bir şartla: Hâ
kim ahkâmı esasiye ve kanuniyemizle kabili tev-
i'ik bulduğu taktirde kaldığı noktadan devam 
edecek ahkâmı esasiye ve kanuniyemiz menafi 
görürse o dâvaya yeniden bakacak encümen ise 
bu noktada yalnız bulunduğu noktadan dâvayı 
yürütecektir diyor. (Anılıyamadık sesleri) Arz 
edeyim, okuyayım efendim. 

(Bidayeten veya istinafen henüz hükme rap
tedilmemiş bulunan deavii geriye ve hukukiye-
ye dair esnayı işgalde cereyan etmiş olan mua
melât ve muhakematın ikmali işbu kanunun tarihi 
meriyetinden itibaren bir ay zarfında alâkadara-
nı tarafından mahakimi aidesine bilmüracaa 
taleıbolunabilir. Talebi vâki üzerine teşkili ta
rafeyn ile tetkikatı muktaziye bilicra muame
lât ve mülhak ematı mesbuka nufkuku tarafey
ne müessir olacak surette ahkâmı esasiyei ka-
mmiyeye muhalif [görülmediği takdirde intaç. 
ve mugayiri kanun nokta 'görüldüğü halde nı-
ka'tı mezkûr-eden sonra cereyan eden muamelât 
ve mııha'kemat iptal olunarak usulü dairesinde 
muhakeme rüyst ve ikmal edilir.) 

Encümenin (A) Merası: 
(Derdesti rüyet bulunan deavi ve muame

lât 'usul ve kavanini mevzua dairesinde niyet 
ve mtacûlumu'.) 

Yine bu çekikle arz ettiğim gibi Hüküme-
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i tin teklif ettiği kanunun beşinci maddetsiyîc en

cümenin (<D) fıkrasını tevhidetmek zaruridir. 
Şu mâruza tınıdan hâsıl olan netice kanunun he
yeti. umumiyesi üzerinde daha ziyade uğraşmı-
yarak maddelere geçmek ve encümenin teklif 
ettiği kanun lâyihası üzerinde mütalâa yürüt
mek ve ieabettiği zaman Hükümetin teklifinde 
görünen bâzı esasatı encümen îMİtalâatiyle te
lif ederek eıkarmaik zaruridir. Burada daha 
mühim 'bir mesele 'kalıyor: İstanbul'un vazıyeti, 
arkadaşlarımdan soiniyorum. İstanbul'un vazi
yeti ile İzmir'de, Eskişehir'de, Afyon Karahi-
sar'mda olan vaziyet - 'ki onlar da edvara mün-
kasemdir - işgal devresi, ilhak devresi, bu dev
relere aid'olan muamelât ile İstanbul'a aidolau 
muamelât arasında fark var mıdır? Yak mu
dur? 'Bunu Adliye Vekili lütfen izah buyursun
lar. Bendenim zannediyorum k i : İstanbul'un \Ta-
ziyeti büsibütün başkadır. Eğer biz oradan veri-

j len hükümler üzerine bir tetkiki esasi kalbul 
edecek olursak içinden çıkılmaz bir hale gele-, 
e ek ve birçok eşhasın ıhulkukunu - böyle bilmi
yorum ne diyeyim - bu noktada canlı bir tet
kik neticesi izah etmiş olacağız. Buna Heyeti 
Muh'teremeııizin ayrı bir cihet düşünmem, ka
bul etmesi zarureti vardır. 

MÜFİD Ei. (Kırşehir) — Ne gibi esbapla? 
Zatıâlinizin fikri nedir? Onu da anlasak olmaz 
mı? 

REFİK B. (Devamla) — Maddelerde söyli-
yeceğim. 

MUSTAFA SABRI E l (Siird) — Efen
dim bir zamanda, bir mekânda iki hükme, yek 
diğerine mugayir icrayı mahakeme ve ita olun
muş ilâmlara tesadüf edeceksiniz. Bir mahkeme
nin reisi Ali Efendi; namı namii Hazreti milli
ye icrayı hükme mezundur. , 

I1ULÜSİ B. (Karahisarı Sahih) — Yakış
tır, kel imci şehadet getir. 

MUSTAFA SABRI Ef, (Devamla) — İkin
cisi namı namii kıraliyeti penahiye itayı hükme 
mezun bir reis. Şimdi bir mahkemenin reisi Yor- " 
gi olduğa takdirde tabiî o mevcut kavanini Yor-
giee düşünür. Kavanini mevzua dairesinde dü
şünmez. Onun gözü Atina'ya bakar, diğer reis ise -
gözünü Hakkaniyeti islâmiye ve dinayet daire
sinde mevzu ve mer'i olan kavanine atfeder. 
Şimdi devletlerin hududu dâhilinde, kendisine 

i çizilen bir hudut dâhilinde salâhiyeti kazaiye ve-
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rilmiş olan ve o salâhiyeti kazaiyenin icrası için 
şurut ve kuyut vaz'edilmiş olan mahkemelerden 
verilen ilâmın icrası için zabıtası, askeri mev-
cudolmak lâzımgelir. Bu bir kere mefkuttur. 
ikincisi, Askerî noktayı nazardan ikrah vardır. 
İkrah olan eebrolan bir hüküm ve karar acaba 
ne dereceye kadar havsalai hukuka sığar? Ce
nabı Hak buyuruyor ki: (Ve yestahlefünne... ilâh) 
Kâfirler tarfmdan müslümanlar üzerine ve
rilen hükümler katiyen gayrisahihtir ve hakkı 
kazaları yoktur. Küf farın müslüman üzerine 
hakkı kazasını kabul etmek esasatı şer'iyeye mu
gayirdir ve hâkimiyeti dâhiliyeye de mugayir
dir. 

Efendiler devletlerin iki hakimiyeti vardır. 
Bir hakimiyeti dahiliyesi ve biir de hakimiyeti 
hariciyesi. Yunan ve Atina'dan gelen emirler ve 
kanunlar dairesinde verilen ilâmat bendenizee 
bir paçavradır, onu yırtıp, kendi gibi paçavra
ların suratına atmalıdır. 

Efendiler ben zannediyorum ki; serbest, hu
kuk dairesinde verilmiş hiçbir ilâm yoktur. 
Herhalde o, süngüden korkarak, Palikaryaların 
tehdidinden cebrinden korkarak verilmiş hü
kümlerdir. O, ilâmat bâtıldır. Gerek esasatı 
hukukiye, gerek esasatı siyasiye ve gerek esasatı 
dâhiliye noktasından bâtıldır. Binaenaleyh bu 
kanunu kabul etmek demek, Devletin hakimiyeti 
dâhiliyesini, Devletin hakimiyeti milliye ve 
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diniyesini haleldar etmek demektir. Binaena
leyh bunun reddi taraftarıyım. 

REÎS — Efendim kiyafet hakkında takrir 
var, heyeti umumiyesinin müzakeresinin kifa
yetini rayiâlilerine vaz'ediyorum; heyeti umu
miyesinin müzakeresinin kifayetini kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul buyu-
ruldu efendim. 

Takririn diğer fıkrası maddelere geçilmesine 
dairdir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir; heyeti umumiyesinin ka-

buliyİe maddelerin müzakeresine geçilmesini tek
lif ederim. 

Biga 
Mehmed 

REİS — Efendim; Mehmed Beyin takriri 
maddelere geçilmesi hakkındadır. Maddelere 
geçilmesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir efendim. 

2. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyetine 
Birinci Şubeden gösterilen namzetler. 

REİS — Efendim birinci şube Muhake
mat Heyeti için namzet gösteriyor. Rica ederiz, 
ikinci şube de yarın namzetleri göstersin. Pazar
tesi günü intihap yapılacaktîr. pazartesi 
günü içtima edilmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse saat : 4,5 
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2. — Sinop Mebusu Rıza Vamık Beyin, Sır

bistan'daki ahalii müslimeye dair suali ve Harı-
ciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 

Sekenei hazırai müslimesi' yarım milyonu, 
serveti islâmiyesi milyarları mütecaviz Sırbis
tan'daki ırk ve din kardeşlerimizin vaziyeti hazı-
raları ve hukuku mülkiyetleri hakkında mütte-
haz tedabir ile Sırb Hükümeti ile vaziyeti hukuki
ye ve siyasiyemizin izahını Hariciye Vekâleti 
Vekilinden sual eylerim. 

Sinob Mebusu 
Rıza Vamık 
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T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
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adcdli tezkeıei âliyelerine cevaptır. Sırbistan'da 
kalan veya ihtiyari hicret eden ahalii îslâmiyenin 
hukuku tasarrufiyeleri hakkında lâzımgelen 
teşebbüsatın icrasiyle neticeden malumat itası 

Heyeti Murahhasa Riyasetine tabliğ olunmuştur. 
Sırbistan Hükümetiyle hali sulh henüz avdet et
memiştir. Lozan Konferansı neticesinde taayyün 
edecektir. Vaziyeti siyasiye bu şekildedir efen
dim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 

Hüseyin Rauf 

«•» 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hülâsası 
^ * ' - ~ ' - * - - • » • • _ - • • ' • - * • • 

2. — Evrakı varide 
Adliye Encümeni mazbataları 
Evkaf Avans Kanununun müzakeresi 
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