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B İ R İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,30 

REİS — Birinci Beisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİPLEB : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Mahmad Said Bey (Muş) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi küşad 
ediyorum efendim. 

1 — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci Celse 

İkinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazret
lerinin tahtı riyasetlerine bilinikat zaptı sabık 
hulâsası 'kıraat ve tashihan kabul ve tetkik He
yeti için yapılan ikinci intihapta yalnız İsparta 
Mebusu Hacı Tahir Beyin ekseriyeti muıtlakayı 
ihraz eylediği tebliğ olundu. Hasan Fehmi Paşa 
haremi Hatice imzasiyle verilen istidanın bir 
kere de Adliye Encümeninde tetkikma dair Er
zurum Mebusu Salih Efendinin takririyle hilafı 
kanun hepsedilmiş olan Niğdeli Halil İbra
him'in affına dair heyeti vekileden mevrut lâ-
yihai kanuniye Atdliye Encümenine havale 
edildi. Ereğli Hapsanesinde mahpus Kara Ah-
medoğlu Hakkı'mn bakıyei müddeti eezaiyesi-
nin affına, Söke'nin Asitekke karyesinden Ali-
oğlu Hüseyin hakkındaki hıyaneti vataniye hük
münün ref'ine, meşruiyeti milliye aleyhinde 
tefevvühüatta bulunan Arab Cemil Yaşar ile 
kavlen hıyaneti vataniyede bulunan Bursalı 
Tuzcu Hasan hakkındaki hükümlerin tasdikine 
dair Adliye Ecümeni mazbataları müzakere edi
lerek aynen kabul olundu ve teneffüs için Cel
se tatil edildi. 

îkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat Tetkik Heyeti için üçüneü 
defa intihap icra edildi. Müdafaai Milliye Vekâ
leti için avans itasına dair kanun tercihan müza
kere olunarak maddeleri aynen ve heyeti umu-
miyesi dokuz ret, altı müstenkife karşı yüz alt

mış altı reyle kabul olunarak Cumartesi günü top
lanmak üzere İçtimaa nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hüseyin Avni Lâzistan ı 

Ziya Hurşid j 

Kâtip 
Van 

Hakkı 
Reis — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var-

mı? (Hayır sadaları) Zaptı sabık hülâsasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı 
.sabık hülâsası aynen kabul edilmiştir efendim. 

3 — LÂYİHALAR 

1. — Türkiye Hüâliahmer madalyası Nizam
namesinin bâzı maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyihası 

REİS — Türkiye Hüâliahmer madalyası 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin tadiline dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var, 
Sıhhiye Encümenine havale ediyoruz. 

2 — Seyrisefain idaresinin malî kısmına ait 
kanun lâyihası. 

REİS — Seyrisefain İdaresinin malî kısmı
na ait Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu-
iyeyi, Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3 — Men'i müskirat Kanununa tevfikan 
hapse mahkûm edilmiş olan Salihoğlu Ali'nin 
affına dair kanun lâyihası. 

REİS—'Men'i müskirat Kanununa tevfikan 
hapsedilen Salihoğlu Ali'nin affına dair lâyi
hai kanuniyeyi Adliye Encümenine havale edi
yorum. 

4 — Cemiyetler Kanununa tezyili teklif edi
len kanun lâyihası 

REİS — Cemiyetler Kanununa tezyili teklif 
edilen lâyihai kanuniye, Dahiliye ve Adliye en
cümenlerine havale ediyoruz. 

5. — TEZKERELER 
1. — Sivil iayyarecilerin ihtiyat zabiti sı

nıfını ithal edilmesine dair kanun lâyihasının 
i Hükümete iadesine dair İcra Vekilleri Heyeti 
j riyaseti tezkeresi 

-.m -
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REİS — Sivil tayyarecilerin ihtiyat zabiti 

sınıfına nakillerine dair lâyihai kanuniyenin ia
desine dair îera Vekilleri Riyaseti tezkeresi var-. 
dır, okunacaktır. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celüesine 
Sivil tayyarecilerin ihtiyat zabiti sınıfına 

nakilleri hakkındaki 21.1.1339 tarih ve 2191 
Karar 220 kayıt numaralı tezkere ile takdim 
edilen lâyihai kanuniyenin ahiren Kuvayı Hava
iye Müfettişliğinden mevrut bâzı teklif at üzeri
ne yeniden tetkikat icra kılınmak üzere iadesi 
Müdafaai Milliye Vekâletinden talebedilmekle 
mezkûr lâyihanın iadesini istirham eylerim 
efendim. 19.2,1339 

• İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Hüseyin Rauf 
REİS — Efendim bunu beraya malûmat arz 

ile iade ediyoruz. 
2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Balya 

Müftü Vekili Ahmed ve Belediye Kâtibi Nazif 
efendiler hakkındaki evrekı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS —- Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Balya Müftü Vekili Ahmed ve Belediye Kâtibi 
Nazif efendiler hakkında Adliye Vekâletinden 
mevrut evrakı hükmiye var. Adliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, Baye-
zid muhacirlerinden Koçhisar kazasında bulu
nan 150 hane halkmın terfihine dair takriri 

RE IS — Bayezid muhacirlerinden Koçhi
sar kazasında bulunan yüz elli hane halkının ter
fihine dair Bayezid Mebusu Şevket Beyin te
menni takriri var. Sıhhiye Vekâletine havale 
ediyoruz. 

ŞEVKET • B. (Bayezid) — Reis Bey rica 
ederiz, alâkadar olan vekâlet bu muhacirlerin 
perişaniyetine nihayet versin, bu kâfidir. 

REÎS — Vazifelerini yapacaklar. 
Şevket B. — Zannetmem. 
REÎS '— öyle ise başka tarik vardır. 
2. — Benizli Mebusu Yusuf Beyin, üç ev

lâdı olanlardan birisinin askerlikten istisnasına 
dair takriri 
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REÎS — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, üç 

evlâdı olanların askerliklerine dair Müdafaai 
Milliye Vekâletince bir kanun ihzarı hakkında 
temenni takririni Müdafaai Milliye Vekâletine 
havale ediyoruz. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, İhti

yat zâbitanına badetterhis yapılacak muamele 
hnkkında kanun teklifi ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası (2/599) 

REÎS — Aydın Mebusu Esad Efendinin 
İhtiyat zâbitleriyle Milis zâbitanına badetterhis 
muavenet icrası hakkındaki teklifinin bu gibi 
mesail ile iştigal etmek üzere teşkil olunan Muh
telit Encümene havalesi lüzumuna dair Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası, Encümeni Mah
susa havale ediyoruz. 

YUSUF ZlYA B. (Mersin) — Reis Bey 
bu bapta benim de bir takririm vardı. 

REİS — Sizin takririnizle bunun alâkasını 
görmüyorum. Takririniz terfih ve ikdarları 
hakkındadır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Badetterhis-
tir efendim. 

REÎS — öyle ise müsaadenizle okuttura
yım. Efendim, onu da arzu buyurursanız Encü
meni Mahsusa göndeririz. 

3. — Mersin Mebusu Ziya Beyin, ihtiyat 
zabit anının terfi ve ikdarları hakkındaki kanun 
teklifinin müstacelen müzakeresine dair takriri 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Ordumuzda müstahdem ihtiyat zâbitanııım 

terfih ve ikdarları hakkında rüfeka tarafından 
verilen lâyihai kanuniye Müdafaai Milliye En
cümeninden çıkmıştır. İşbu lâyihai kanuniye
nin müstacelen müzakere ve intacım teklif ede
rim efendim. 24 Şubat 1339 

Mersin Mebusu 
Ziya 

NECATİ B. (Lâzistan) — Reis Bey bende
nizin dahi bir takririm vardı. 

REÎS — Birleştirilmesini mi arzu ediyorsu-
sunuz? Yusuf Ziya Beyin teklifini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Encümeni Mahsusa gidiyor efendim. 

Necati Efendi zatıâlinizin takriri hangi me-
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aidedir? Aydın Mebusu Esad Efendinin takri-
riyle beraber midir? 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Buraya gelmiş
tir, ayrıdır efendim. 

RElS — Sizinkini de Encümeni Mahsusa 
göndeririz efendim. 

2. — Biga kazasına merbut Danişmend, Sa
rıca ve sair karyeler ahalisinin devri Hamidî'de 
Çerkezlere verilmiş olan arazisinin kendilerine 
iadesi hakkında bir karar ittihaz olunmasına âa-
vr İstida Encümeni mazbatası 

REÎS — Biga kazasına merbut Danişmend, 
Sarıca ve sair karyeler ahalisinin devri Hami-
di'de Çerkezlere verilmiş olan arazisinin kendi
lerine iadesi hakkındaki arzuna! üzerine bir karar 
ittihaz olunmasına dair İstida Encümeni mazba
tasını ruznameye alıyoruz efendim. 

3. — Havalii Şarkiye muhacirlerinin yerlerine 
iadesi için Muaveneti İçtimaiye bütçesine tahsi
sat ilâvesine dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Havalii Şarkiye muhacirlerinin yer
lerine iadesi için Muaveneti İçtimaiye bütçesine 
tahsisat ilâvesine dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatasını ruznameye alıyoruz. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim, bunlar bir 
kere okunsun. 

REİS — Ma'lûmuâlileri ruznameye alındıktan 
sonra yevmi müzakeresinde okunur. 

HAKKI B. (Van) — Müst acelen müzakere
sini teklif ediyorum. 

REİS — Onu da ayrıca teklif edersiniz. 
Efendim havalii Şarkiye muhacirlerinin yer

lerine gönderilmesi için tahsisat taleb ediliyor. 
Arkadaşlardan bâzıları bunun ' müstaceliyeti
ni teklif ediyorlar. Müstaceliyetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müstacel 
ruznameye numara sırasiyle alınmıştır. 

4. — Rara Mehmedoğlu Ahmed hakkında
ki hükmün ref'ine dair İstida Encümeni maz
batası 

REİS — Kara Mehmedoğlu AJhmed hakkın
daki hükmün ref'ine dair İstida Encümeni maz
batasını Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

5. — Askerî Fabrikalarının Levâzımatı "Umu
miye Dairesine tahvili irtibatı hakkında İcra Ve-
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i killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Mil

liye Encümeni mazbatası 

REİS — Türkiye sanayi fabrikaları hakkın
da Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası var
dır. Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

6. — Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyle rüfe-
kasmın, Mayıs 1325 iptidasından 23 Nisan 1336 
ya kadar hidematı vatanperveranede bulunan 
ümera ve zâbitana iki sene kıdem zammı itasına 
dair kanun teMifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/666) 

REİS — Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyle re
fikinin, ümera ve zâbitana iki sene kıdem zam
mı itasına dair teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batasını Müdafaai Milliye Encümenine gönde
riyoruz. 

7. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Nüfuzu memuriyetini suiistimal edenler hakkın
da kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/663) 

REİS — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Hürriyeti şahsiye Kanununa zeylolmak 
üzere teklif ettiği mevaddı kanuniyenin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batasını Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

8. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tütün ce
zayı nakdîlerinin affı hakkında kanun teklifi 

I ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/669) 

REİS — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tü
tün cezayı nakdîsinin affı hakkındaki teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatasını Kavanin ve Muva
zenei Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

RİFAT B. (Tokad) — Efendim; müstaceli-
I yet teklif edeceğim, onun için müsaade buyu-

rulursa izahat vereyim. 
REİS — Efendim; takririnizde müstaceli

yet varsa olur. Havale edilen Lâyiha Encümeni 
mazbatasıdır. 

9. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Er
zincan - Gümüşame tarikinin turku umumiye me-

I yanına ithaline dair kanun teklifi ve Lâyiha En-
I cümeni mazbatası (2/667) 
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EEÎS — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, 

Erzincan - Gümüşane tarikinin turku umumiye 
meyamna ithaline dair teklifinin şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sını Nafıa Encümenine havale ediyoruz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Erzurum - Er
zincan tarikinin turku umumiyeden olduğunu 
şimdi mi anlıyoruz? Biz bunu turku umumiye
den biliyorduk. 

KEÎS — Makamı aidinden sorarız efendim. 
HÜSEYİN B. (Erzincan) — Nafıa Vekili

nin haberi yoktur. 

10. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Mecburi izdivaç hakkında kanun teklifi ve Şer'-
iye Encümeni mazbatası (2/448) 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Mecburi izdivaç hakkındaki teklifi kanunisine 
dair Şer'iye Encümeni mazbatasını ruznameye 
alıyoruz efendim. (Müstaceliyetle sesleri) 

SIRRI B. (İzmit) — Ben muhalifim. 

RElS — Müstaceliyetle ruznameye alınma
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. (Handeler) Efendim numara sı-
rasiyle müstacel mevad meyamna alındı. (Bra
vo sesleri, alkışlar ve gürültüler) 

11. — Hiyaneti vataniyeden 3 seneye mah
kûm Tahsildar Yunus hakkındaki evraktı hükmi-
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Çerkez Yunus hakkındaki hükmün 
nakziyle yeniden tetkikat icrasına dair Adliye 
Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Eskişehir'de Tahsildar Kadir Efendiyi Yu

nan idarei askeriyesine müzevirliyerek Kadir 
Efendinin mahkûmiyetine ve Yunanistan'a teb'-
idine sebebiyet vermek suretiyle hiyaneti vata
niye cürmünü irtikâptan maznununaleyh Çerkez 
Yunus Efendinin üç sene kürek cezasiyle mah
kûmiyetine dair Eskişehir Bidayet Mahkemesin
den sâdır olan 2 Teşrinisani 1338 tarih ve 90 ka
rar numaralı ilâmla evrakı müteferriası tetkik 
edildi. 

Evvelâ; Bidayet hâkimlerine, ya hâkimin 
naip kılacağı muavinler veyahut Adliye Vekâ
leti tarafından tefvizi kaza edilecek diğer bida
yet sınıfına mensup hükkâmm niyabeten ifayı 
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kaza etmeleri lâzimei kanuniyeden iken 16 Teş
rinisani 1338 celsei muhakemesi İstinaf âzasın
dan Mehmed Emin Beyin idare etmesi, saniyen 
Yunus Efendinin Kadir Efendi aleyhideki şa* 
hadet ve beyanatı ve bu beyanat üzerine Kadir 
Efendinin mahkûmiyet ve teb'idine sebebiyet 
vermesi hiyaneti vataniye cürmünü teşkil ede-
miyeceği zahir ve ancak Yusus Efendinin mün
hasıran Türkiye Büyük Millet Meclisine isyan
kâr bir maksat takibiyle teessüs eden Çer
kez Kulübüne dâhil bulunup bulunmadığı hu
susunun tetkik ve tâmikiyle sübut veya ademine 
göre karar ittihazı lâzimeden iken bu cihet
ten de zühul edilmesi muhalifi kanun görülmüş 
olmakla o suretle muhakeme icrası zımnında 
evrakın Adliye Vekâleti Celilessine berayı iade 
Heyeti Umumnyeye arzı zımnında işbu mazbata 
tanzim kılındı. 

Adliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Biga 
Canik Hamid 
Emin 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Saruhan Karahisarı 

Hacı Tahir Refik Şevket Sahib 
Âza Âza 

Bilecik Siird 
Mustafa 
Sabri 

RElS — Söz istiyen var mı efendim bu maz
bata hakkında? (İzahat versin sesleri.) 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU-
HARRİRt HAMİD B. (Biga) — Efendim, 
bu Çerkez Yuns Efendi kendisine hiyaneti va
taniye cürmü isnadiyle mahkûm edilmiş, dere-
cei mahkûmiyeti üç senedir. Fakat mahkemenin 
esnayı cereyanında heyeti hâkimece tebeddül 
vukubulmuş ve hükme mezun olmıyan istinaf 
azalarından bir zat hâkime vekâlet etmek sure
tiyle hüküm vermiş. Saniyen maznuna hnade-
dilen fiilin eczasından olmak üzere bu şalısın 
Çerkez Kulübüne mensubiyeti iddia olunduğu 
halde mahkemei mahalliyece buna dair hiç tet
kikat ve tahkikat yapılmaksızın alelfevr. hüküm 
verilmiştir. Binaenaleyh encümence yapılan tet
kikat neticesinde hükümde mucibi tetkik neva-
kısı kanuniye bulunduğundan işbu nevakısın 
ikmali için, Adliye Vekâletine tevdii için Ad
liye Encümeni bu mazbatayı tanzim etti. Me-
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sele bundan ibarettir. (Kabul sadalan) 

BEİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Mazbatayı aynen kabul edenler 
lütfen ellerini kaldısm. Kabul edildi efendim. 

12. — Hayaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm sabık Muhtar Yürükoğlu Mehmed hak-
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine da
ir Adliye Vekâl&ti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası 

REİS — Ahali yedindeki silahları toplayıp 
Yunanlılara vermek suretiyle hiyaneti vatani-
yede bulunan Kütahya'nın Armudeli nahiye
sinin Kırteller Muhtarı Mehmed hakkındaki hük
mün tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata
sı var: 

Mazbata 
Ahali yedindeki silâhları toplayıp Yunan

lılara vermek ve bu suretle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetine karşı mevcut düşman 
taarruzunu idame ve takviyede fer'an zimet-
hal bulunmakla maznununaleyh ve Hiyaneti 
vataniye Kanununun ikinci maddesi mucibince 
on sene kürek cezasiyle mahkûm Kütahya'nın 
Armudeli nahiyesinin Kırteller karyesi Muh
tarı sabıkı Yürükoğlu Mehmed hakkında Kütah
ya Bidayet Mahkemesinden sâdır olan 9 Teşri
nisani 1339 tarih ve 10 numaralı ilâm ve evrakı 
müteferriası bittetkik hükmü vâki in muvafıkı 
kanun olduğu görülmekle berayı tasdik Heye
ti Umumiyeye arzı zımnında işbu mazbata tak
dim kılındı. 

Adliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Biga 
Canik Hamid 

Emin 
Kâtip Âza Âza 

İsparta Siird Saruhan 
Hacı Tahir Mustafa Sabri Refik Şevket 

Âza Âza 

Muhtar Yürükoğlu Mehmed hakkındaki 
fıkrai Hükmiye 

Evrakı dâva tetkik ve mütalaa olunduktan 
sonra icabı teemmül edildikte vicahen ve alenen 
icra kılman muhakemede maznununaleyh Yü
rükoğlu Mehmed, karye ahalisindeki silâhlan 
çkıarttırıp Yunanlılara teslim ettiğini ikrar ve 
itiraf ile bunun Yunanlılar kendisini darp ve 
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tazyik etmelerinden ileri geldiğini dermeyân 
etmekte ise de maalkasem istima ve istişhadedi-
lip sureti ifade ve ihbarlan balâya aynen ve 
harfiyen tahrir olunan şahit Ali bini İbrahim 
ve AM bini Süleyman ve Hasan bini Hasan ve 
Ali bini Mehmed Ali ve Ahmed bini Hüseyin 
ve Satılmış bini Hasan ve Mehmed bini Hüse
yin ve Musa bini Mehmed ve Ahmed bini İb
rahim'in aledderecat ve anşahadetin şahadet-
leriyle maznununaleyh merkum Muhtar Yürük
oğlu Mehmed'in Yunan âmâl ve menafime hiz
met maksadiyle evvelâ karyede silâh bulundu
ğunu Yunanlılara ihbarla Yunanlılar tara
fından karyede taharriyat icra edilerek silâh
ların meydana çıkarılamamasiyle ahaliden beş 
altı kişi ve şahitlerden bâzıları karakola 
götürüp darp ve tazyik edildiğinde Muhtarı 
merkumun karye ahalisine silâhların çıkarılmasını 
ve karakola götürülenlerin kurtarılmasını ifa. 
de ederek ahalii karyenin karakola götürülenler 
öldürülse bile yine silâhları meydana çıkarmıya-
lım diye azmettiklerini gören maznunu merku
mun kendilerinde silâh bulunanların esamisini 
tâyin ve beyan ve ihbar ederek ve minareden Sö
ğütlü Kâhya'nm Ali ile köydeki erkekleri ve er
kekleri olmayıp hanelerinde silâh bulunan kadın
ları abdeste ve yemine ve çeşme başına toplanma
lar nı nida ettirerek abdest aldırmak ve Ku
ran'ı Azîmüsşan üzerine yemin verdirmek sure
tiyle Yunan işgalinden evvel Orduyu Millînin 
geri çekildiği sırada zuafayı asakiri Islâmiye-
nin karyede terk ettikleri ve ahalii karyenin 
sakîadıklan eslihai mîriyeden otuz beş, kırk 
kadar mavzer ve bir otomatik tüfeğini çıkartıra-
rak düşmana, Yunanlılara teslim eylediği ikra * 
riyle ve şahitlerin aledderecat şahadatı ile sa 
bit olmuş ve vasıf ve mahiyeti cürmü düşmana 
silâh ve mühimmat itasiyle muaveneti leşkeri âdâ
nın takviyesine, istilâsının tevessüüne ve zul
mün temadisine hizmetle istihlâsı vatan maksa
diyle müteşekkil Büyük Millet Meclisi Hüküme
tinin meşruiyetine muhalefet ve düşmana muave
neti hiyaneti vataniye cürmünü berveçhi meşruh 
harekâtiyle her an zimethal olduğu sabit olmuş ve 
eshabı mesrudeden naşi ifade ve müdafaası 
gayrivâridolup hakkında esbabı muhaffife teşkil 
ettirir bir hal olmamakla beraber bilâkis kar
ye muhtan olduğu halde ahalii Islâmiyeden si
lâhları çıkarttırıp düşmana teslimdeki ısrarı 
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ve halkı yemine davetle icbarı ve otuz beş, kırk 
kadar silâhım bir arada ve bir anda düşmana tes
limi gibi hareketi mecburen teslim etmediğine da
ir olan ifadesini reddeden ahvalden bulunmuş ol
duğundan Hiyaneti vataniye Kanununun (Bil
fiil hiyaneti vataniyede bulunanlar şaiben idam 
olunurlar. Fer'an zimethal olanlarla müteşeb
bisleri Kanunu Cezanın kırk beşinci ve kırk 
altıncı maddeleri mucibince tecziye edilirler) 
diye muharrer bulunan ikinci maddesi mucibin
ce, lâzımgelen idam cezasının maddei mezkûre 
delaletiyle Kanunu Cezanın (Bir cinayet ve
ya' cünha ikamda fer'an zimethal olanlar ka
nunda sarahati olmıyan yerlerde berveçhi âti 
mücazata duçar olur) eğer fiili asıl idam ve
ya müebbet kürek cezalarını müstelzimse fer'an 
zimethal, olanlar hakkında (On beş seneden 
aşağı olmamak üzere muvakkat «kürek» ve 
müebbet kalebentlik cezasını müstelzdımse kezalik 
«On seneden aşağı olmamak üzere muvaMkat 
kalebentlik» ve müebbeden nefiy cezasını müs-
telzimse «Üç sene müddetle kalebentlik» ce
zası hükmolunur. Ahvali sairede asıl hiyanet 
veya cünha için muayyen olan cezanın senesin
den sülüsüne kadar tenzil olunur) diye mu
harrer-bulunan kırk beşinci maddesinin fıkrai 
saniyesine tevfikan ve iptidai tarihi tevkifi 
olan 4 Saferülhayr 1341 ve 26 Eylül 1338 ta
rihinden itibaren ve tahvilen on sene müddetle 
küreğe konulmasına ve seksen kuruş masarifi) 
muhakemesinin kendisinden tahsiline derecei 
katiyede vicahen 9 Teşrinisani 1338 tarihinde 
hükmolundu. 

Bidayet Hâkimi 
Ali Osman 

REİS — Rica ederim, sükûneti muhafaza 
edelim. Söz istiyen var mı Efendim tadüname 
de yoktur. Reyi âlilerine vaz'ediyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Ne anladık? 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Kâfi. 
DURAK B. (Erzurum) — Ne anladm ho

ca efendi? Vebalde kalıyorsun, 
ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — 

Meseleyi şöyle anlıyorum. Cürümde aslen met-
haldar kimse olmadığına göre şahsıı âharm zi
methal gösterilmesindeki sebebi bendeniz an
lamıyorum Mazbata Muharriri Bey izahat ver
sin. Çünkü: Mazbatada zimethal faili asli ve 
mütecasir olan kimsenin ismi okunmuyor ve an-
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laşılmıyor. Faili asli lâzımdır. Halbuki bu 
meselede faili asli j^oktur. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Efendiler, ben
deniz Adliyeci değilim. Fakat diyebilirim ki 
böyle siyasi bir Meclisin mütamadiyen böyle 
îlâmlan gürültü arasında gerek idamı, gerek 
sair hükmü tasdiki doğru değildir. İstirham ede
rim, bir muhakemede mahkeme heyeti müddei ile 
müdeaaleyhi ve şahitleri dinledikten sonra ay
raca bir müzakere odaları vardır. - Oraya çeki
lirler. Oraya çekildikten sonra hükmü yazarlar. 
Rica ederim, istirham ederim, bunu Mahkemei 
Temyize bırakalım. Böyle siyasi bir Meclisin 
böyle işlerle uğraşması katiyen doğru değil
dir. (Doğru sadaları) Bunu Heyeti Umumiye-
nin vicdanına havale ediyorum. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim Kütahya' 
ya merbut Armudeli nahiyesinin Kırkıllı kar
yesi Muhtarlığını ifa eden mahkûm Mehmed, 
Yunan işgali esnasında oranın tahliyesi zama
nında zuafayı askeriye tarafından ahalii kar
yeye berayı muhafaza bırakılmış olan silâhla
rı, kadınları karakola celbettirmek ve bâzı eş
hası darp ve işkence ettirmek suretiyle Yunan 
kuvvetine karşı ahalii Islâmiye hakkında tat
bik ettirdiği mazalim ve kadınlara verdirdikleri 
yemin neticesinde Yunanlılara kırk, elli silâhın 
verilmesine sebebolduğuna, Yunan kuvvetinin 
takviyesine ve ahalinin hakkı müdafaadan mah
rumiyetine sebebiyet vermek suretiyle hiyaneti 
vataniyede bulunduğundan bahsile mahkemei 
mahalliyece cereyan eden muhakemesi neticesin
de tavsifi fiil noktasından efali mezkûre hiya
neti vataniye addedilerek on sene verilen hük
mün Adliye Encümenince bittetkik muvafıkı 
kanun olduğundan tasdikime karar verilerek tas
diki zımnından Heyeti Celilenize arz ediyoruz. 
Heyeti Celile hakemdir. Tasdik buyurursanız 
icra edilir, tasdik buyurmazsanız hükmü vâki 
mürtef i'olur. Yalnız rüfekayı muhteremeden 
Dersim Mebusu Muhteremi Tevfik Beyefendi 
mahkemei mahalliyede ittihaz edilen kararda 
bu şahsın fer'an zimethal olduğu zikredilmiş 
diyor. Zaten hiyaneti vataniye fiilinin müte
şebbisleri ile fer'an zimethal bulunacak kimseler 
hakkında muamele! kanuniye nisbîdir. Bittabi 
bunda faili asli yoktur. Faili asli olmadığı için 
faili aslinin fiilinde medhul olması lâzımge
len ve zimethalin tarif atı kanuniyede mah-
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kûmiyeti hakkında muhalefeti kanuniye his- I 
solunmakta ise de esasen bu şahıs Yunan kuv-
vei işgaliyesine hizmet etmiş ve haddizatında 
faili asli olan Yunan kuvvetinin zımnında dâ
hil olan bu şahsın fer'an zimethal olmak sure
tiyle mahkûmiyetine dair verilen hüküm mu-
vafıkı kanundur. Binaenaleyh; mazbatanın 
aynen kabulünü rica ederim. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Efen
dim iki seneye yakın bir zamandan beri Adliye 
Encümeninin tetkik etmiş olduğu evrakı hük
miye Meclisi Âlinize gelerek bazan encümen 
mazbatası, bazan da fıkrai hükmiye okutula
rak burada bir karar ittihaz ediyoruz. Ben
deniz zannediyorum ki bu tetkikat için mütte-
hemin veya mücrimin veyahut maznunun aley
hinde hüküm ita eden mahkemenin beyan etti
ği) esbabı kanuniye kıraat edilerek gösterilen es
babı kanuniyeyi cerh ve nakzedici müttehemin 
veya o mücrimin veyahut maznunun ifadesi
ne müracaat etmeksizin burada bir karar ver
mek kadar yanlış bir şey olamaz. Malûmuâli-
leridir ki mahkûmunaleyh tarafından verilen 
bir itiraz ile mahkemenin hükmü bir araya ge
tirilerek hangisinin muvafık olduğunu düşüne
rek ona göre tasdik veya nakzın karara iktiran 
etmesi lâzımgelir. Biz burada iki üç seneden 
beri bakıyoruz ki müttehemin veya maznunun, 
beyan ettiğini anlamadan hüküm veriyoruz. 
Bu Mehmed Ağanın kararı okunduğu zaman 
anladığıma göre bunu bilmeeburiye yaptım di-

#or. Mecburiyet nedir? Gerçi bu adamın 
ifadesini dinlemedim. Fakat Yunanın zalim 
ordusu bu adamın başı ucunda dururken (Muh
tarsın, seni çağırıyorum. Kimde silâh varsa 
onu bize haber ver.) derse acaba hangi adam 
getirmiyecektir? Şu halde bu gibi mecburiyet 
ortada dururken faili aslidir yahut zimethal-
dir diyerek on sene kürek cezasına mahkûm 
etmek doğru olabilir mi Esbabı mücbire var
dır.. Esbabı mücbireyi nazarı itibara alma
dan hüküm vermek doğru değildir. Efendi
ler rica ederim. Yunan ordusu gibi zalim bir 
ordunun yakıcı, yıkıcı bir ordunun ahali üze
rinde zulüm icra ettiği bir zamanda o adamın 
vermiş olduğu silâhlar kendisinin mücrimi-
yetine sebebolamaz. Ondan dolayı hükmün 
ref'ini talebediyorum. Nazarı dikkatinizi cel-
bediyorum. | 

. 1339 ö : 1 
NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendiler ha

kikaten bendenizden evvel söz söyliyen arkada
şım Mustafa Hilmi Efendinin vâki olan beya
natı pek muhik ve vakaya mutabıktır. On se
neye bir adamı mahkûm ediyoruz. Bu adamın 
cürmü şundan ibarettir: Yunan ordusu mem
leketini işgal etmiş, tahtı işgalinde bulunduğu 
zaman tabiîdir ki bir işgal ordusu bir memle
kete girer girmez ilk evvel ahalinin elindeki 
silâhı toplar. Başka bir işi yoktur, fırsat ver
mez. Zaten hakkıdır. İlk evvel oraya girer, 
girmez silâhları toplamaya kalkışır ve silâhı 
toplamak için ilk vasıtası muhtarlardır. İlk 
evvel muhtarları çağırır. Nahiyenizde kaç ta
ne silâh vardır? Halk acaiptir. Eğer deseki " 
bu silâhları vermeyin. Ben Yunan hükümetine 
diyeceğim ki silâh yoktur; siz silâhlarınızı ver
meyiniz. Mutlaka bu muhtarı ihbar ederler. 
Ve Yunanlılar o karyeyi, muhtarı hâk ile yek
san ederler. Muhtar karyeyi muhafaza ve mü
dafaa için demiştir ki elimizde bu kadar si
lâh vardır, bu ihbardan kurtulmak ve karye
sini harabettirmemek için bu adam haber ver
miştir. Şimdi haber vermesi dolayısiyle çok 
rica ederim, bâzı arkadaşlarjmız eşkiyalarm 
eline düşmüştür. Her tarafa sebbü şetmet-
miştir. Hattâ sırf eşkıyanın elinden kurtul
mak için Büyük Millet Meclisine de sebbü şet-
metmiştir. Böyle zamanlarda söylenen muzır 
değildir. Ona bir hüküm isnadedilemez. Kasten 
söylememiştir. Bir tedbiri ihtiyati olmak üze
re söylemiştir. Bu adamın efalinin hıyaneti 
vataniye ile hiçbir alâkası almadığına kati-

*yen kaaniim. Binaenaleyh esası düşünülme
den böyle ufacık bir meseleden dolayı hemen t 
on seneye mahkûm etmek doğru değildir. Bun
dan cihan titrer arkadaşlar. Bunun için bu 
adam hakkında verilen hükmün ref'ini talebe-
derim. Bu mesele hakkında buna ceza vermek, 
bunu mahkûm etmek büyük günahtır, büyük 
zulümdür. Zulümle memleket payidar olmaz, 
arkadaşlar! Memleketimizi kurtarmak için* her 
halde böyle şeylerden içtinabetmeliyiz; adalet 
yapmalı1 yız. Memleketi adaletle imar ederiz. 
Histen içtinabedelim; hissî şeylerden katiyen 
içtinabedelim. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler ben
deniz bû" mazbatanın leh ve aleyhinde idarei ke
lâm edecek değilim. Çünkü meseleyi kavramış 
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değilim, çünkü bundan bir şey anlamadım. An
lamadıktan sonra bunun leh ve aleyhinde ida-
rei kelam hakkını haiz değilim. Onun 
için reye konduğu zaman elimi kaldırırsam gü
naha girmiş olacağım. Yalnrz bendenizden ev
vel Abdullah Efendi Hazretleri, Hilmi Efendi 
Hazretleri burada beyanatta bulundular. Ben
deniz tamamiyle o zatların beyanatlarına iştirak 
ediyorum. Efendiler bir vebal içinde kalıyo
ruz. Hakikaten burada vermiş olduğumuz hü
kümlerde bilmiyorum ne dereceye kadar doğru 
hareket edebiliyoruz? Allah hepimizi günahtan 
saklasın. Mühim mühim kararlar karşımıza ge
liyor. Ya anlıyabiliyoruz veya anlıyamıyoruz, 
elimizi kaldırıyoruz. Bu, doğru değildir. Bu 
gibi çıkan kararların Adliye Encümenine gel
mesine lüzum yoktur. Mahkemei Temyiz var
dır. Biz bu kanunu kabul ettiğimiz zaman 
Mahkemei temyiz yoktu. Bugün Mahke
mei Temyiz meydandadır. Bundan sonra bu 
gibi hükümlerin Mahkemei Temyizden geçmesi 
ve orada kavanini mevcudeye göre onların tet-
kikat icra etmeleri ve ona göre ya nakz veya tas
dik etmeleri en doğru bir usuldür. Şimdi arz 
edeyim bundan evvel bir mazbata daha reyi 
âlinize kondu. Mazbata kabul edildi. Bendeniz 
ani yamamıştım; elimi kaldırdım. Yanımda bir 
arkadaşımdan sordum. Dedi ki «Bir mahkeme 
bir hüküm vermiş. Salâhiyetleri yokmuş, hila
fı salâhiyet hüküm verdiklerinden dolayı nak-
zediyorlarmış, halbuki bunun içinde gizli bir 
sır daha kaldı. Bunu bilmiyorum. Kabul mü 
edildi, tasdik mi edildi? O mahkeme heyetine 
hilafı salâhiyet hüküm verdiğinden kanunen ce
za yok mudur? (Yoktur sadaları) Neden, niçin 
olmasın? (Yoktur sadaları, içtihattır sadaları) 
Rica ederim, sebep ve illeti nedir? Bunun için 
burada bir arkadaşımız söz bile söylemedi. Ri
ca ederim, bendeniz bu kanaatteyim. Belki hak
lı, belki haksız elimizi kaldırmak ihtimali var-
d?r. îyice anlamadan bir karar vermek ihtima
li vardır. Meseleyi tamamiyle anlıyamıyoruz. 
Bundan sonra, bu gibi şeyleri Mahkemei Tem
yize gönderelim. Büyük Millet Meclisi bu gibi 
şeylerle uğraşmasın. 

REÎS — Efendim her şeyden evvel burada 
mevzuubahsolan bir evrakı hükmiye var; mev
cut kanununa tevfikan... Halbuki bufada görü
yorum M arkadaşlar bu kanun aleyhinde idarei 
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kelâm ediyorlar. Halbuki bu kanun bugün 
muteberdir. Bu kanun lâğvedilmemistir. Ka
nun hükmünü icra edecektir. 

DURAK B. (Erzurum) — Zaruridir, da
ha günaha gireceğiz. 

REÎS — Yalnız söz vereceğim zevattan yal
nız bu zat hakkında, yalnız bu evrakı hükmiye 
hakkında söylemelerini rica ederim. 

DURSUN B. (Çorum) — Bendenizden ev
vel söz söyliyen refiklarım kısmen bendenizin 
söyliyeceğim şeyleri söylemişlerdir; malûmu-
âliniz, işgal ordusu gerek erzak tedarik etmek 
ve gerek silâh toplamak hususunda gerek kasa
balarda, gerek köylerde muhtarları vasıta itti
haz ederler. Bunlar vasıtasiyle icraatlarını ta
mim ederler, tebliğ ederler. Mazbata müfa-
dmdan anlaşıldığı veçhile oraya gelen Yunan 
işgal kuvveti yalnız o köyde değil, her köyde 
topladığı gibi orada da silâhları toplamak için 
teşebbüs etmiş, muhtarı tazyik etmiş, bittabi 
muhtar da silâhı olanları haber vermiş, topla
mış, teslim etmiş. Bunu yapmıyacak ve yapma
dık memaliki meşgulede hangi muhtar var, rica 
ederim? 

Eğer biz, memaliki meşgulede bundan dola
yı ve bu gibi hallerden neşet eyliyen fiil ve 
hareketleri tecziye edecek isek mutlaka bemut-
laka, yerli ahaliyi son derece mutazarrır edece
ğiz. Ve bu da birçok fenalığa sebebiyet vere
cektir. Birçok âğrazm, birçok ihtirasın neşvü 
nemasına sebebiyet vereceğiz. Böyle şeyleri ka
pamalıdır. Bu adamın vazife itibariyle katiyen 
bir cürmü yoktur ve bir cürüm işlememiştir. 
Kendisi mükrehtir, mecburdur. Eğer biz bu 
gibi sebeplerden dolayı faillerini tecziye edecek 
isek evvelâ o zamanlar bizim idaremizdeki kı
talarda olan mazalim ve fecayii yapanları tec
ziye edelim, ondan sonra onların faillerine ba
kalım. Sonra Abdullah Efendi Hazretleri bu
yurdular ki: «Hiyaneti vataniden dolayı mah
kemelerden verilen hükümler, doğrudan doğruya 
Temyize gitsin ve buraya gelmesin.» Bendeniz 
o fikirde değilim. Malûmuâliniz hiyaneti vata
niye, doğrudan doğruya Meclisin amaline mu
halif olarak vukua gelen cürümlerdir. Meclis, 
kendisine karşı vukua gelen cürümlere mutlaka 
merci olmalıdır. Bunlar ceraimi âdiye değildir. 
Zaten Meclisin bu gibi cürümlerin tetkikini 
üzerine alması mutlaka mahkûm edeyim diye 
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değil, Hiyaneti vataniye Kanunu bâzı tezvira-
ta alet olmasın, yanlış hükümler varsa bunlar 
tashih edilsin, tetkik edilsin. Bir haksızlığa 
meydan verilmesin diye Meclis üzerine almış
tır. Bu adam, mükrehtir, mecburdur, mazur
dur. Binaenalayh verilen hükmün ref'ini is
tirham etmekle bereber bu gibi cürümlerin de 
mercii burası olmalıdır. Burası tetkik etmeli. 
Nasılsa öyle hüküm vermeli, ref'edecek ise bu
rası ref'etmelidir. Bendeniz bunu teklif edi
yorum. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rirler var efendim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Müzakerenin ki
fayeti aleyhinde söyliyeceğim. 

REÎS — Buyurun. 
RAGIB B. (Kütahya) — İnsafınıza müraca

at ederim. Hiç kimse zatı meseleyi bilmediği 
halde birçok hatipler gelmiştir ve kendi ken
dilerine esbabı mucibe icadetmişlerdir. Han
giniz biliyorsunuz? Kim biliyor bu adam ? Kim 
biliyor bu vakayı? Bu vaka böyle cereyan etme
miştir. Binaenaleyh müzakere kâfi değildir. 
Hakikati biliyorum, hakikati izhar edeceğim, ha
kikati beyan edeceğim. İsterseniz dinlersiniz. 
İstemezseniz dinlemezsiniz. 

Efendiler bu adam, Kütahya Yunanlılar ta
rafından işgal edildiği vakit Yunanlıların Kü
tahya'ya tâyin ettiği mutasarrıf tarafından, ya
ni Yunanlılar-n mutasarrıf tâyin ettiği ve şim
di de kaçan melun İbrahim tarafından Kütah
ya'ya getirilir. Sureti hafiyede her ikisi görü
şür. Hiçbir mecburiyeti olmadığı halde Yu
nanlıların askerlerini alır, ' kendi köyüne 
gider, falanda mitralyöz vardır der, dövdürür. 
Filanda bilmem ne var der, dövdürür. Falan
da tüfek var der, dövdürür. Birçok köylüleri 
bigayrihakkin Yunanlılara dövdürür. Bu 
hakikat Kütahya'da tamamen malûm olduğu ve 
mahkeme de tamamen muttali olduğu için hük
mü vermiştir. Mahkeme, her şeyi bildiği ve-
biz hiçbir şeyi bilmediğimiz halde bilhassa hoca 
efendi ve diğer arkadaşlar, bu adam mecbur
dur. Yunanlılar bunu böyle yaptırıyor diyorlar. 
Halbuki meseleyi bilmeksizin beyanı mütalâa, 
ediyorlar. Müsaade buyurun. Mahkemenin bir 
kanaati vardır. Bu kanaate niçin hürmet etmi
yorsunuz? Bu adam hiç mecburiyeti olmadığı 
halde irtikâbı şenaat etmiştir. Yunanlıları gö
türmüş, köylülerden birçok kimseleri zulmen 
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dövdürmüştür. Hakikati mesele böyledir. Bi
naenaleyh hüküm doğrudur. 

MUSTAFT HİLMİ Ef. (Niğde) — Evrak 
üzerinde böyle bir hüküm yoktur. 

RAGIB B. (Kütahya) — Senin söylediğin 
(Mecburdur. Yunanlılar götürmüştür, Yunan
lılar buldurmuştur.) dediğin dahi evrak üzerin
de var mıdır? Hoca Efendi ... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ragıb Bey 
hiç mecburiyeti olmadığı halde diyor, mecburi
yeti olursa mazur mu görülecek? Mecburiyeti 

' olursa da yine aşmalı. (Aferin Menıiş Çavuş ses
leri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim: aleyhinde kimse söylemedi, yani mazbata-
tanm lehinde söylenmedi. 

REİS — Efendim müsaadenizle Mazbata 
Muharriri söyliyecek, buyurun. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Reis Bey mü
zakerenin kifayeti hakkında takrirler vardır. 
Müzakere kâfidir. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMÎD B. 
(Biga) — Efendim, Hiyaneti vataniye Kanunu
nun ahkâmı sarihası meydanda iken, bu kabîl 
evrakın encümenden geçmesi tabiî ve Meclisi 
Âlinizce kabul veya tasdika iktiran etmesi de 
bir emri zaruridir. Binaenaleyh elde bulunan 
kanun tadil edilmedikçe bu evrakın bittabi Mec
lisi Âliden geçmesi bir emri tabiîdir. Efendi
ler. Bir evrakı tetkik ederken bütün füruatma 
imali fikrediyoruz. Yalnız fıkrai hükmiyeyi oku
makla iktifa etmiyoruz. Şahitlerin ihbaratım, 
mahkemenin verdiği hükmü tetkik ediyoruz. Eğer 
Encümeni Adliyenizin bu tetkikatma Heye
ti Celileniz kaani oluyorsa; Heyeti Celilenizin 
salâhiyeti vardır. Buraida okursunuz. Yaptığı
nız tetkikat neticesinde - Ragıb Beyin buyur
duğu gibi - Zatı mesele beyyinei kanuniyede ta
ayyün etmiştir ve tatbikatı kanuniye de doğru
dur. Yoksa Dursun Beyin iddiası veçhile ma-
alikrah merkumun bu cürmü irtikâbettiğine 
dair bir şey yoktur. Binaenaleyh malûmatı ma-
halMyeden mülhem olan kanaate göre mahkemenin 
takdiratı pek doğrudur. Binaenaleyh kabulü
nü teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim; okunan hüküm hulâsasından bendenizin 
anladığım: Bu adam halkın elindeki silâhı cebren 
almış, düşmana teslim etmiş. Bu cürmü Hiyane-
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t i Vataniye Kanununa tatbik ediyorlar. Halbuki 
Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci maddeısi 
diyor ki; (Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine 
isyanı mutaaammın kavlen, fiilen, tahriren mu
halefet ve ifadatta bulunan kesan haini vatan 
addolunur.) Demiyor ki; ahalinin elinden 
cebren aldığı bir silâhı düşmana teslim ederse 
hiyaneti vatamye cürmüdür. Bu meselenin tat
biki kanuna muvafık değildir, bilmem bunu nasıl 
hıyaneti vataniyeden addediyorlar, onu soruyo
rum. 

HAMİD B. (Biga) — Efendindim; bir işten 
maksat ne ise ona göre hüküm verilir. Bu şahsın 
irtikâbettiği cürmün mahiyeti hiyaneti vataniye
den olduğunu kabul etmek zaruretindeyiz. Aksi 
takdirde memalifci ımeşgulcdeki cürümlerin hiçbi
rini hiyaneti vataniye addetmek doğru değildir. 

REÎS —• Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen ©İlerini kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rüldü. 

YUSUF B. (Denizli) — Reis Beyefendi, ben
denizin bir takririm vardı. Ragıb Beyefendinin 
verdiği izahata nazaran takririmi geri alıyorum. 

REÎS — Yusuf Bey (Denizli) takririni ge
ri aldı. 

Riyaseti Celileye 
Mücrimiyet ve tahdidi ceza Kararı mündere

catına nazaran nnahkûmunaleyh muhtarın isnad-
olunan fiili bilmecburiye mürtekibolduğu yolun
daki müdafaasının aksi sabit olmamasına rnebni 
hükmün ref'ini teklif eylerim. 24 Şulbat 1339 

Kırşehir 
Sadık 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim veçhile merkum Mehmed 

fiili cürmü kerhen ve cebren icra eylemiş oldu
ğu ifadesi münderecatından anlaşılmış olduğun
dan hükmü vâkım ref'ine karar itasını istirham 
ederim. 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

Riyaseti Celileye • 
Müzakere kâfidir. 
Kütahya'nın Armudeli nahiyesinden Melhmed 

hakkında Adliye Encümeninden verilen mazba
tanın reddini ve hükmün ref ini teklif ederim. 

Lâzistaıi 
Mehmed Necati 
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REÎS — Efendim bir İzmir Mebusu Tahsin 

Beyin bir de Hacı Şükrü Beyin birer takrirleri 
vardır ki, bu gibi hükümlerin Mahkemei Temyiz
ce tasdikini talebediyorlar. Daha bir talepleri de 
vardır, o da; bu kanun çıkıncıya kadar bu gibi 
hükümlerin, ilâmların tehirini talebediyorlar. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim bu 
mesele öyle bir- takrirle hallolunacak bir mesele 
değildir. Bu gibi ilâmatm mercii tetkiki Mah
kemei Temyiz mi olsun, Meclisi Âli mi olsun? 
Bu öyle bir takrir ile halledilemez ve eller .kal
kıp bitirilemez. Vaktiyle Encümeni Adlî, Mah- , 
kemei Temyize tevdii için bir lâyihai kanuniye 
yapti, Meclisi Âlinize arz etti. O zaman Meclisi 
Âliniz bunu siyasi cemimden, hiyaneti vatani
yeden addederek, Mahkemei Temyizin ve de-
vairi adliyenin siyasi ceraimle iştigal etmemesi 
ve onların lâzimei bitarafîyi İhlâl etmesi ihti
maline meibni doğrudan doğruya buraca tetkiV 
edilsin, Mahkemei Temyizi böyle siyasi eeraim 
ile meşgul etmek suretiyle bitaraflığını ihlâl 
etmemek ve memleketin malı olan mahkeme
lerinin bir fırkanın veya bir zümrenin amalinin 
mürevvioi gibi telâkki edilmemesi için o tek
lif evvelce 'reddedilmişti. O halde Meclisi Âli 
buna müraccahtır dendi. Filhakika Meclisin va
zifesi Mahkemei Temyiz derecesindedir. Tetki-
katmı; bu fiil 'bir cürüm müdür, değil midir! 
Diye yapar. Cürüm -görmediği takdirde nakze
der. Cürüm gördüğü halde usulü muhakemeye 
muhalif bir şey varsa o cihetten tetkik eder, 
yoksa muhakemenin kanaati, bu adam bu fiili 
yaptığı zaman mecbur mu idi, değil mi idi, tak-
dirata girışemez. Bu gibi takdirat mahalline 
«ittir. Bunun mahallinde ispatı lâzımgelîr. Bi
naenaleyh ; eğer hiyar.eti vataniye cürümlerinin 
tetkikini Mahkemei Temyize vermek gibi bir 
arzu varsa esbabı mucibe'siyle müdellel bir lâ
yiha verilir. Alelûsul kalemlerden geçer, ruzna-
meye alınır, tetkik edilir, serbest bir surette 
müzakere edilir. Böyle 'bir hükmü tetkik eder
ken o tarzda gelen takririn kabulü mahzurlu 
olabilir, ikinci bir fıkra daha vardır ki, böyle 
bir lâyihai kanuniye gelip Meclisten geçinceye 
kadar bu gibi evrakı hükmiye dursun, bu kati
yen bâtıldır. Bugün ref'edilecek hüküm? er ne
den dursun, 'ınaziharı affolacak hükümler ne
den dursun, derhal icra ve tasdik edilecek hü
kümlerin tehiri neden olsun'? Mademki, bir ka-
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nun vardır, o kanunun ahkâmı da bakidir. Ka
nun tadil ve ilga veya diğer bir mercie verilin
ceye kadar bu cihet kemafissalbıfc devam edebi
lir. Binaenaleyh şu ihüküm hakkındaki kararı
mız ne ise onu verelim. Ciheti sairesini de usul 
üzerine halledelim. 

REtS — Efendim, müsaade üyurulursa, ma
kamı Riyaset esasen !bu takrirleri reye koyamaz, 
çünkü elde bir kanun vardır, !bu takrirler o ka,-
nunun ahkâmını tevkif edemez. Arkadaşlarımı
zın teklifini Adliye Encümenine gönderiyorum. 

* LÛTFÎ B. (Malatya) — Teklifi kanuni de
ğildir. Adliye Encümenine ıgidemez. 

• - • - - - - • • ? - , , « 3 . 

REİS — Şimdi efendim elde üç takrir var
dır. Niğde Mebusu Mustafa Hilmi efendinin, 
Lâzistan Mebusu Necati Efendilin, Kırşehir 
Mebusu Sadık Beyin takrirleridir. Her üçü de 
«Esbabı ımücbireden vâki olmuştur. Hükmün 
ref'ini taldbederiz.», diyorlar. Evvel beevvel bu 
ciheti reyi âlinize vaz'ediyorum. Arkadaşların 
teklifi veçhÛe hükmün ref ini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Ekseriyetle hükmün ref i 
kabul edildi.. 

OSMAN B. (Kayseri) — Evvelkilerin kaba
hati ne idi? 

13. —- Hiyaneti vataniyeden on beş sene kü
reğe mahkûm Kütahyalı Yusuf Hüsnü Efendi 
hakkındaki evrakı hükmiyeye dair Adliye Ve
kaleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REtS — Hatif gazetesiyle Büyük Millet Mec
lisi aleyhinde neşriyatta bulunan Kütahya'nın 
Reşadiye Mektebi Müdürü Hüsnü Yusuf Efendi 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası var : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Mukalddema Eskişehir'de münteşir Hatif 

gazetesiyle neşrettiği (Ebucehil inadı) ve (An
kara Ocağına hatiften nida) sernameli makale 
ve manzumesiyle Türkiye Büyük Millet Mecli
sine isyanı mutazammm hiyaneti vataniye cür-
münü irtikâptan maznununleyh olup Kütahya 
Bidayet Mahkemesince icra kılmna muhakemesi 
neticesinde sâdır olan 18 Teşrinisani 1338 tarih 
ve (9) karar numaralı ilâmla on beş sene kürek 
cezasına mahkûm edilen Kütahya'nın Servi ma
hallesinden Reşadiye Mektebi Müdürü Yusuf 
Hüsnü Efendi hakkındaki evrakı hükmiye tet
kik edildi. İta olunan hüküm ve kararın muva
fakati kanuniyesi görülmekle berayı tasdik He-
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yeti Umumiyeye arzı zımnmfda işbu mazbata 
tanzim kılındı. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Karahisar Sahib Siird 

Hacı Tahir Mustafa Sabri 
Âza Âza 

Bilecik Saruhan 
. Refik Şevket 

REFİK B. (Ko,nya) — Fıkrai hükmiye 
okunsun. 

Fıkrai hükmiye 
Evrakı dâva tetkik olunduktan sonra icabı 

ledetteemmül : Yunan'ın Kütahya ve Eskişehir'i 
işgal ettikten sonra bir maksadı hiyanet ve mel' 
anetle Eskişehir'de intişar eden Hatif ceridesi
nin evrakı meyanmda mevcut 8 Eylül 1337 ta
rihli ve sekiz numaralı nüshasında münteşir ve 
balâyı zabıtnamede aynen münderiç (Ebucehil 
inadı) makalesiyle aynı nüshada (Ankara Oca
ğına hatiften bir nida) manzumesi kendi tara
fından tahrir ve tanzim edildiğini veızirlerindeki; 
Kütahya'dan Muallim Yusuf Hüsnü Dilgöz 
imzası kendisinin olduğunu ve o hüviyet ve şöh
retin sahibi kendisi bulunduğunu maznunun-
aleyh Yusuf Hüsnü Efendi ifadei evveliyesinde 
ve huzuru muhakemede tabian ikrar ve itiraf 

• ettikten sonra mezkûr makale ve manzumeyi 
Mutasarrıf firari İbrahim ve Tahrirat Müdürü 
Müfid efendilerin emriyle ve sebebi iztırari ile 
yazmış olduğunu ve meali bu derece şedit /leğil 
iken bu şekle koydurulduğunu ilâveten' der-
meyan etmekte ise de bu husustaki beyanatı de-
lâili sübutiye ve erbabı makbuleden âri bir ifa
dei mücerrede olup makale gerek heyeti umu-
miyesi ve gerek münderecatmdaki (Beyneddü-
vel emniyet ve itibarın zevaline sebeboldunuz 
Boğazları, izmir'i, İstanbul'u işgali askerî allı
na aldırdınız. Vücudu başsız, başı boğazsız bı 
raktınız. Galiba bir parça utanır gibi oldunuz, 
maskeyi değiştirdiniz, masum milletin mukafddera-
tiyle tekrar oynamaya başldınız. Evler yıktınız, 
köyler, kasabalar yaiktınız, tastınız, kestiniz, yap
madık vahşet bırakmadınız. İdamlarınızla, tehcir
lerinizle, taktillerinizle sadayı hakkı boğdunuz. 
Milletin, servetini, ismetini, ahlâkını yağmaya 'ko
yuldunuz. İzmir'i almak şöyle dunsun, Bunsa'dan, 
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Kütahya'dan, Eskişehir'den ve belki 'de mehdi şa-
kavetiniz olan Ankara'dan bile yıkılıp gittiniz, a 
tavşan yürekli arslanlar! İzmir'i böyle mi alacak
tınız? Bir seneden beri talikim ettiğiniz Kütahya 
havalisi askerî bir meşyi tabiîyi tevkif edemedi
ğine siz de, biz de, Allah da şahitken yalancı peh
livanlıkta Ebucehil inadında hâlâ mı ısrar ede
ceksiniz? Harb başlar başlamaz. Hükümetin erza
kını nakle, belediye ve eytam kasalarına varınca
ya kadar emvali umumiye ve hususiyeyi soymaya 
koyuldunuz, memurlarınızı çektiniz ve bermutat 
yalan yere işae ettiğiniz binlerce esirin geleceği 
gece askerlerinizi geri alıyor, memlekete ateş ve
riyordunuz. Kundaklar inayeti ilâhiye ile tesirsiz 
kaldı. Çırılçıplak bıraktığınız milleti, memleketi 
de yakarak ahaliyi Sahrayı Tihe düşmüş Beni İs
rail gibi mi yaşatacaktınız? Bir an bile sayenizde 
huzur ve rahat görmiyen halk memleketi terk ede
rek çekilmeniz üzerine geniş bir nefes aldı. Oh 
gibi fıkaratı ve Anlkara Ocağı 'manzumesinde...» 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Beis Bey 
gazeteler var, onlar okunsun. Bu esbabı mucibe 
hep gazeteden alınmıştır. 

REİS — Efendim ilâm aynen okunuyor. Ga
zeteyi okumaya hacet var mildir? Gazetenin okun
masını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi efendim. 

Gazete münderecatı aynen ilâmda vardır. Rica 
ederim; ilâmın mâba'dını okuyoruz, dinliyelim. 

«Ey mehdi şakavet, sefabet, şenaat! Sinende 
barındırdığın erbabı denaet. En zorba şakilerden 
daha kanlı ve kaatil, bir şerzime ki, adı batsın, 
her biri kanlı kaatil mi diyeyim? Neron'lar alayı 
bu. Haceac'lara rahmet okutan kafiledir bu. Nef
ret size, nefret size ey ma'şeri vahşet, haydutlara 
rahmet okutan alçaklara lanet, ibaratı ahalii 
mâsume ve asakiri Müslümîni Büyük Millet Mec
lisinin meşruiyetine ve âmâli mukaddesei millî
mize muhalefet ve isyana tahrik ve teşvik olmakla 
hiyaneti vataniye cüıınünden anadut bulunmuş 
ve hissiyatı melânetkâranesini makale ve man-
zumesiyle izhar eden maznunu mumaileyhin mü
dür olduğu Reşadiye Numune Mektebine izci 
elbiselerini dağıtmaması, kabalakları yaktır
ması da efkârı faside ve hainanesinin delili 
olduğu cihetle tevilât ve müdafaatı gayrivârit 
görülmüş ve makale ve manzumenin Sakarya 
Harbinin iptidar ve kemali şiddetle devam et
tiği en buhranlı ve tehlikeli bir anda, 8 Eylül 
1337 tarihinde neşri de gerek halkın ve gerek 
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kahraman orduyu millî efradının kuvvei mâne-
viyelerini kesrettirmek fikri melanet ve hiya-
netine müpteni bulunduğu cihetle âzami cezayı 
müstelzim mahiyette bulunmuş olduğundan Hi
yaneti vataniye Kanunu mahsusunun (Vaiz ve 
hitabet suretiyle alenen veya ezminei muhteli-
fede sırran, kavlen hiyaneti vataniye cürmüne 
tahrik ve teşviki suver ve vesaiti muhtelife ile 
tahriren ve tersimen irtikâbeyliyenler muvak
kat küreğe konulurlar. Tahrikat ve teşvikât se
bebiyle maddei fesat meydana çıkarsa muharrik 
ve müşevvikler idam olunurlar.) diye muhar
rer bulunan üçüncü maddesinin fıkrai evveliye-
sine tevfikan ve iptidayı tarihi tevkifi olan 
22 Muharrem 1341 ve 15 Eylül 1338 tarihinden 
itibaren on beş sene müddetle küreğe konulma
sına ve seksen kuruş masarifi muhakemenin 
tahsiline derecei katiyede hükmolunarak müd-
deiiumumi mumaileyh huzuru ve metni kanu
nunun kıraatiyle alelûsul alenen tefhimi icra 
kılındı. 

v Bidayet Hâkimi 
Ali Osman 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, biz 
bunun hakkında hüküm veremeyiz, çünkü bi
zim aleyhimizde söylemiş; bizi zemmetmiş. Bu
nun hakkında bir hüküm verebilmek için bita
raf bir heyet lâzımdır. 

REİS — Efendim, kanun o şekilde yapıl
mıştır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Efendi
ler, bu adam Ali Kemal'den daha esna' daha 
alçak, daha namussuzdur. Teessüf ederim ki, 
Kütahyalılar bu adamı parçalamamışlar. Mah
kemeye vermişler ve mahkeme huzuruna çıkar
mışlar. Bu alçağa verilecek hüküm idam olma
lıdır. (Bravo, sadalan) Ve millet bunun öldü
ğünü görmelidir. 

REFİK B. (Konya) — Bunun hükmünü 
mahkeme değil, millet kendisi vermeliydi. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet Efen
dim, millet bunu parçalamalıydı. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — 
Memlekette kanun vardır. Hissiyata tâbi olmı-
yalım. Mahkeme kanaat getirmiş, hüküm ver
miş. Şimdi o hükmün tasdiki lâzımdır. Ben
deniz bunu teklif ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ali Şük
rü Beyin ifadesine göre bu cürüm değildir. 
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HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim 

işgal zamanında hiçbir mecburiyet ve ıztıran 
olmadığı halde bir manzume şeklinde hezeyan-
name yazabilecek kadar kudreti fikriyeye malik 
olan bu adamın irtikâbettiği cürüm her halde 
birçok cahil ve zavallı köylülerin ıztırar ile 
yaptıkları hareketlerin mecmuundan daha zi
yade büyük ve şeni bir haldir. Biz, az - çok oku
yup yazmasını bilen ve hattâ birkaç kelimeyi 
veznile bir araya getirmeye muktedir olan genç
ler içinde, bilhassa muallimler içinde bu fıtrat
ta bir adamın bulunduğuna ihtimal veremez
dik. Fakat efendiler milyonları ihtiva eden bu 
milletin içinde böyle deni tabiatli insanlar da 
çıkabilir. Ve bunların miktarı enderdir. Kütah
ya livası içinde, öteden beri Harekâtı Milliyede 
en büyük kahramanlıkları yapmış olan muhte
rem Kütahya livası içinde bir iki adamın çık
ması Kütahya livası için bir leke teşkil etmez, 
Binaenaleyh ben, Hacı Şükrü Beyin ifadesini 
doğru bulmuyorum. îşgal zamanında Yunan 
süngüsüne istinadederek, Yunanlılara güvene
rek ve sırf onlardan kuvvet alarak millete karşı 
fenalık eden insanları tedip, Hacı Şükrü Bey 
de pekâlâ bilir ki pek kolay değildir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Gayet 
kolaydır. 

MASAN B A S B t B . (Karesi) — Efendim 
bu adam irtikâbettiği cürmün cezasını her hal
de bulmalıdır. Yalnız bir nokta vardır. Bu 
adam Büyük Millet Meclisine ta'netmiştir. Bü
yük Millet Meclisine sövmüştür. Böyle doğru
dan doğruya Büyük Millet Meclisine söven 
bir adam hakkında kararınızı verirken (Millete 
sövmüştür sadalan) daha çok mutaîbassır bulun
manız lâzımdır. Demin arkadaşlarımızdan bir 
zatın bir sözü vardı. Sadnnübüvvette düşmanın 
üzerine çıkıp onu kesmek istiyen bir Sahabei 
Muhteremeye düşman tükürüyor. Bunun üze
rine sahabe onu öldürmekten imtina ediyor. 

Diyor ki ben bunu evvelce öldürseydim fise-
bilullah öldürmüş olacaktım. Fakat şimdi öldü
rürsem tükürdüğünden dolayı öldüreceğim. Bi
naenaleyh bu gibi cürümleri irtikâbedenler her
halde cezayı lâyıkmi bulmakla beraber, sırf ken
dimiz mevzuubahsolmak itibariyle bu cezayı tas
dik ederken ifrat ve tafrite sapmak muvafıkı 
adalet olamaz. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Mevzuu-
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' bahsolan biz değiliz. Memleket ve millet mevzuu-
j bahistir. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Mevzuubahis şahıs 
J değildir. Şahsiyeti mâneviyedir. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Ben bunun 
değil, bütün hıyaneti vataniye ceraiminin be
hemehal tecziyesine öteden beri taraftarım ve 

i bunu bütün arkadaşlarım bilir. Ben bu hainin 
i affedilmesini istemiyorum. Yalnız Hacı Şükrü 

Beyin Kütahya hakkında söylediği bir söz, beni 
buraya söz söylemeye sevk etti. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Evet Kü
tahyalılar parçalamalıydı. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendiler 
bâzı zevat sırf bu şiirden, bu hezeyennameden, 

i manzume kılıklı yave sözlerden dolayı idamına 
kadar gitmek istiyorlar ki ben bunu tenkid edi-

j yorum. Binaenaleyh Adliye Encümeninin tanzim 
i ettiği mazbata doğrudur. On beş sene kürek ce

zası vermiştir ki, bu da az bir ceza değildir. 
HACI ŞÜKRÜ B, (Diyarbekir) — Azdır, az... 
HASAN BASRI B. (Devamla) — Bu mazba

tanın aynen kabulünü teklif ediyorum. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, Refik 

Şevket Bey bendenizin geçen celsede hukuku 
mesaili itibariyle söylediğim sözleri galiba din
lememiş olacaklar ki, fırsattan istifade ederek 
«Ali Şükrü Beyin noktai nazarınca bu bir cü
rüm değildir» buyuruyorlar. 

Efendiler zannediyorum ki, Refik Şevket Bey 
söylenen sözleri anlamakta bir az tereddüde dü
şüyor, öyle hissediyorum. Çünkü dün benim iti
raz ettiğim mesele; üç veya dört kişi arasında 

j tefevvühatı lisaniyede bulunan bir adam hakkın-
I da muhtelif şahitlerin muhtelif ifadatta bulun

ması yani şahitlerin ittifak edememesi idi. Re-
j fi'k Şevket Bey eğer bu meseleyi âmmenin oku

duğu gazete meselesiyle kıyas ediyorsa, dün-
| yanın gazeteyi okuyarak şahidolduğu bir mese-
j le ile tek bir adamın şahidolduğu bir meseleyi 

'bir tutuyorsa artık buna benim söyliyecek bir 
I sözüm yoktur. O vakit ben iddia etmiştim ki 

«Tek şahitle adam asılmaz». Bir hukukşinas sı-
fatiyle asılır denildi, bunu reddediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Sanıhan) — Hakem 
Abdül'kadir Kemali Bey olsun. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Refik Şevket 
I Beyin bu meseleyi diğer mesele ile kıyas etme

si görüyorum ki : Selâmeti muhakeme noktasm-
' dan yanlış tutmasından ileri geliyor. Mesele şa~ 

- 4 0 B 
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sizlik yapmışsa tetkik salâhiyeti bu noktadan in-
bias eder. Maznunun aleyhine tetkik edilmek 
üzere Adliye Encümenine gelir. Şimdi Adliye 
Encümeninin tetkik ettiği mazbata ve bu herifin 
paçavrasında yazmış olduğu yazıdan dolayı te
mas ettiği cürüm itibariyle verilen ceza, tam, 
muvafıkı adil ve hikmet olduğundan dolayı mese
leyi uzatmıyarak Adliye Encümeni mazbatasının 
kabulünü bendeniz teklif ediyorum. (Kabul şada-
lan) 
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his meselesi değildir. Buna âlem şahitti!'. Yüz 
binlerce şahit vardır. Hâ'kim Refik Şevket Bey 
olursa şahitsiz de asar, şahide de lüzum yoktur. 

RAGIB B. ('Kütahya) — Efendim ordumu
zun 'bıraktığı ve hakikaten köylülerin gizledi
ği 'birçok silâlhlarla .mi'tralyözün meydana, çı
karılması için birçok kimseleri darbettiren ve 
'birçok kimselerin şiddetle darbına. sebebiyet 
veren 'bir adamı, Meclisi Âli gayri mesul addet
tikten ve üzerindeki hükmü ref'ettikten sonra 
su Mecliste, yüksek bir' şairin bir tek olsun, 
müdafii (bulunmaması beni çjdk 'hayrette bıraktı. 
Ali Şükrü Beyefendi buraya çıktıkları zaman
da lehinde beyanı Mütalâa edeceklerini zannet
miştim. Fakat efendiler gelin, (bunu da ben mü
dafaa. edeyim. Bunu da bana bağışlayın. (Han
deler) ('Müzakere kâfi sesleri) 

ŞEVKET B. (Bayezİd) — "Reis Bey Mec
lisin vakti tarizle geçiyor; yazıktır.. O, ona 
tariz ediyor, o, ona... 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Ri
ca ederim efendim. Meclisin Heyeti Ümu'miye-
sinin verdiği karar aleyhindedir bu sözler. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Ragfb Bey, verilmiş karar aleyhine söz söy
lüyor. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim Meclisi 
Âliniz, kendisinin teşkil etmiş olduğu Hüküme
tin bir şubesi olan adliyedeki bir hâkim tara
fından verilen bir hükmün 'kanuna muvafık 
olup olmadığını, uhdesine aldığı bir meseleyi 
tetkik etmek üzere bulunuyor. Hıyaneti Vata
niye Kanununun, Meclisi Âlinizden 'kabul ve 
tasdik edilmiş bir kanun olmasına göre hâkimin, 
bu Hükümetin hâkimi olup fikrinde müstakil ol
masına binaen, bu mücrimin cürmünü Hıyaneti 
Vataniye Kanununun maddei mahsusasma muva
fık görmüş olduğu fıkra mucibince cezasını ver
miştir. Hâkimin muayyen olan fıkraya tevfikan 
vermiş olduğu cezanın gayri bir ceza verebilmek 
için, bu mücrimin efal ve harekâtını başka bir 
fıkraya, başka bir maddeye tatbik etmek lâzım-
gelir. Mademki bu adamın irtikâbettiği cürmü, 
denaeti mahkeme izhar etmiştir ve cezası bu su
retle tasrih edilmiştir. Bunun fevkinde ceza, ver
meyi Meclisi Âliniz katiyen kabul etmez. Eğer 
hâkim, hükmünde maznunun, mahkûmun aley
hine verdiği hükmünde kanunsuzluk ve adalet-

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Rica ede
rim Müfid Efendi. Dün senin tahtı muhakeme
ye alınmasını teklif ettiğin o hâkim bu kararı 
vermiştir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunun, mü
zakerenin kifayeti hakkında bir takrir var. Bina
enaleyh kifayeti müzakereyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kâfi görüldü efendim. 

Tadilname yoktur. Mazbatayı reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Adliye Encümeninin mazbatasını 
aynen kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ay
nen kabul edilmiştir. 

TAHSİN B. (İzmir) — Bu akşam okuyayım 
diye evrakı istiyecektim. 

2 — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

7. — Memurin Muhak&nuît Tetkik Heyeti için 
intihap. 

REİS — Efendim; Memurin Muhakenıat Tet
kik Heyeti için yapılan intihabatta reyi izafi ile 
ve 96 reyle Hüsnü Bey (Bitlis), 90 reyle Haydar 
Bey (Van), 84 reyle Sırrı Bey (Ergani), 77 reyle 
Ragıb Bey (Amasya), 71 reyle M'ehmed Nâdir 
Bey (İsparta) intihabedilmişlerdir. Hakkı Hami 
İBey evvelce kazandığı için istifa etmişlerdi. Ta
biî onun yerine Talisin Bey (İKinir) 71 reyle inti- • 
habedilraişlerd'ii". Bu suretle intihap hitam bul
muştur. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Muvazenei Maliye Encümeninin, Mec
lis bütçesinin memurin maa§atı maddesiyle tahsi
sat ilâvesine dair kanun teklifi ve mazbatası 

REİS — Yalnız bir şey var. Bir de Meclisin 
umuru dahiliyesine ait bir şey var. Yılbaşı ol
mak dolayısiyle bunu hemen çıkarıverelim. 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

31 Kânunusani 1339 tarihli Kanunla Muha-
kemat Heyeti ve Encümeni ımemurini tahririye 
kadrosu tevsi edilmiş ve Tetkiki Hesabat Heye
tinin gösterdiği lüzum üzerine Meclisi Âlinin 
30 Teşrinisani 1338 tarihli içtimamda kıraat ve 
Divanı Riyasetten encümenimize havale olunan 
teklifi kanuni üzerine Meclis Muhasebe Müdü
riyeti kadrosuna biri 1 500, diğeri 1 200 kuruş 
maaşlı iki kâtip ilâvesi encümenin 22 Kânunu
sani 1339 tarihli içtimamda kabul ve Kütüp
hane memuru maaşı 2 000 kuruş olarak tesbit 
edilmişti. Bundan maada alelade bir encümen 
işlerinin kat kat fevkinde olmak üzere encü
menimize mevdu vazaifin kadrodaki bir kâtiple 
idaresine imkân bulunmadığı cihetle yeniden 
bir kâtibin encümen kadrosuna ilâvesine encü
menin 13 Şubat tarihli içtimamda lüzum görül
müştür. Salifülarz memurinin senei haliye ni
hayetine kadar maaş ve tahsisatlarının bütçeye 
ilâvesi zımnında tanzim olunan lâyihai kanuni
ye tercihan müzakere ve tasdik edilmek üzere 
Heyeti Celileye arz ve takdim kılındı.-

Reis 
Gazianteb 
Ali Cenanı 

Kâtip 
Yozgad 

Feyyaz Âli 
Âza 

• Çorum 
ismet 

Mazbata Muharriri 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Âza 
içel 

Mehımed Şevki 
Âza 

Yozgad 
Bahrî 

Âza Âza Âza 
Sivas — 

Ziyaeddin 

Lâyihai kanunîye 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi 1338 
senesi bütçesinin altıncı memurin maaşatı mad
desine (119) ve yedinci memurin tahsisatı fev-
kalâdei şehriyesi maddesine iki yüz otuz dokuz 
lira tahsisatı munzamıma ita olunmuştur. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — îşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

RElS — Efendim, bunun her şeye tercihan 
ve takdimen müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. (Kabul buyuruldıı efendim) 

2.1339 0 : 1 
I HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Evvelce kabul 

edilenler ne olacak? 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Ef eridim; Muhasebeye ve Muvazene Encümeni
ne iki kâtip ilâvesi mevzuubahsoluyor. Bunların 
maaşlarının birisi 1 500, diğeri 1 200 kuruştur. 
İdarenin hesabat ve muamelâtı zannediyorum ki, 
değişmemiştir, üç senede yapılan muamele aynı
dır. Muamelât aynı kadro aynı kâtiple idare 
edilmiştir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Hesabı kitabı yok
tur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Hesabı kitabı yoksa mesul olması lâzımgelir. İki 
kâtip ilâve edilmekle şimdiye kadar tutulmıyan 
hesapların şimdi tutulacağına kaani değilim. 
Binaenaleyh şimdiye kadar ifayı vazife etmemiş
lerse mesul edilmesi ve Meclisi Âlinin de mura
kabe etmesi lâzımdı. Üç seneden beri halihazır 
memurlariyle idare edildiği halde şimdi 1 500 
ve 1 200 kuruşla iki kâtibin neden ilâvesine lü
zum gösteriliyor! Eğer üç seneden beri ifayı 
vazife edilemiyorsa niçin o vakitleri muamelâtın 
intizam altına alınması için bu kâtiplerin ilâve
sine ihtiyaç göstermemişler? iki kâtip almak 
demek kadroyu tlezyidetmek ve beyhude adam 
kayırmaktır. Bendeniz idareye bu iki kâtibin 
ilâvesine taraftar değilim. Fakat encümen için 
lüzumuna kaaniim. Tabiî bütün Şûrayı Devlet 
Muhakemat vazifesini görmekte olan bir encü-

I mende yevmiye gazetelerde görüyoruz ki, otuz 
kırk evrak intacolunuyor. Böyle bir encümen el
bette bir kâtiple o işi göremez. Ashabı mesali-
hin işinin geri kalmaması için oraya bir veya iki 
kâtip ilâve edilmesine lüzum vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O kâ
tipler kabul edilmiştir. Muvazenei Maliye En
cümeni için isteniyor. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Meclisi 
I Âlinin bir milyon liraya yakın bütçesinin şim-
I diye kadar hesapları usul dairesinde tanzim edil-
I memişti. Çünkü elde mevcut bulunan kâtip-
I lerle yetişmek imkân ve ihtimali yoktu. Meclisin 
I umur ve muamelâtı hesabiyesini tesbit eden ko-
I misyon tamamiyle işe vaziyedle santimine va-
I rmcaya kadar tetkik etmiştir. Şükrü Bey bv 
I raderimiz gerçi oraya tâyin olundular. Fakat 
I zamanı geçtikten sonra ve biz zamanı geldiği 
1 vakit Heyeti Aliyenize hesabını vereceğiz. Ha-

— 467 — 
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lihazırdaki kâtiple bu hesabı vermek ihti
mali yoktur. Her hangi bir daireyi nazarı itiba
ra alırsanız alınız. Meclisi Âliniz kadar ufak 
kadroya malik değildirler. Binaenaleyh Meclisi 
Âlinin kadrosu gayet azdır. Bu azlıkla ne
sebini günü gününe tanzim edemez. Üç yüze 
karib mevcudolan arkadaşımız her gün bir 
tarafa mezuniyetle giderse bunların hesabını 
tanzim etmek lâzım, bu seneden itibaren hep
sinin esamisi üzerine hesap ayrılmıştır. Tah
sisatı nedir? Ne kadar .müddet, mezuniyet ve
rilmiştir, ve ne kadar harcırah alması lâzım-
gelir? Bunlar birer iştir. Binaenaleyh bu kad
ro ile kabil olamıyacağmı anladık. Bunu da 
Meclisi Âli kabul etmiştir. îki tane kâtip zan
nedersem, bir aydan beri istihdam ediliyor. Na
sıl olmuş da Divanı Riyaset bunun bir 'ka
nuna raptedilmesine lüzum göstermiş? Muvaze-
nei Maliye Encümeni bir kâtiple bu kadar mu
azzam muamelâtı tedvirde gayet müşkülât gör
müş, bir kâtip daha ilâve etmiş ve bu üç kâ
tip için bir lâyiha tanzim ediniz diye Divanı 
Riyaset bunu tekrar muvazeneye havale etti. 
Yoksa şimdiye kadar hesabı rüyet edilmiyor 
da bundan sonra edilecek değildir. Dairenin 
hesabı vardır, fakat bu hesabın muntazam bir 
surette tutulması esbabının istikmali için bu 
iki kâtibi istememişti ve bu da fazla değildir. 
Şükrü Beyefendi bunu tetkik edecek olursa 
bu iki kâtibin oraya tâyininin muamelâtı ida
riye ve hesabiye noktai nazarından ne kadar 
mühim olduğunu itiraf ederler. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

RASİM B. (Sivas) — Efendim idarenin 
hesabı muntazamdır. Yalnız üç seneden beri 
hesabı katı yapılmamıştır. Bu da idarenin va-
zifesindeki tekâsülden değil, Tetkiki Hesabat 
Encümenine tâyin edilen arkadaşların hesabı 
katiyi tanzim etmemesinden ileri gelmiştir. He
yet hesabatmı tetkik esnasında iki kâtibin da
ha lüzumu istihdamını gösterdi. Binaenaleyh 
1336 senesinde Meclis Muhasebesi bir muha
sebeci, bir mümeyyiz ve bir kâtipten, bîr de 
veznedardan ibaretti. 1337 senesinde bizde her 
dairenin yapmış olduğu tasarruf ata tâbi ola
rak mümeyyizi ilga ettik. Yalnız bir müdür 
ve bir kâtiple iktifa ettik. Bu sene hesabı ka
tiyi tanzim iein iki kişi ile idare imkânı hâ
sıl olmadı. Bunun üzerine kadroya bunları 
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vaz'a lüzum gördük. Meclisi Âlinin bütçesi 
bir milyon liradır. Halbuki üç yüz bin lira, 
beş yüz bin lira bütçeli diğer devair için yedi, 
sekiz kâtip verildiği halde biz üç, dört kâtiple 
idarei umur ediyoruz. Azayı kiram her gün gö
rüyorlar. Yalnız muamelâtı hesabiye değildir. 
Bunların gördüğü vazife, muamelâtı tahririye 
ve resmiye de bunların üzerindedir. Binaena
leyh; iki kâtibin her halde ilâvesine lüzum 
vardır. Kabulünü rica ederim. 

OSMAN B. (Kayseri) — İdare Heyeti, 
idare hesabatmın gayet muntazam olduğunu be
yan buyurdular. Şimdi soruyorum. îdare He
yeti 1337-1838 senelerinde İstanbul'dan bir
çok sipariş suretiyle emval ve eşya ve levazım 
celbetmiştir. Bunlar münakaşaya vazı' suretiy
le mi yapılmıştır? Yoksa komüsyonculuk ver
mek suretiyle mi yapılmıştır? Ne suretle yapıl
mıştır? Bunu soruyorum, cevap versin. 

RASÎM B. (Sivas) — Rica ederim, izahat 
vereceğim, müsaade buyurunuz efendim. An
kara'da münakasasız hiçbir muamele yapılma
mıştır. Biz her şeyi münakaşaya vaz'ettik. Fa
kat talip zuhur etmedi. Veyahut talip pek faz
la bir fiyat gösterdi. Bunun üzerine İstanbul 
ile muhabere ettik. Burada takarrür eden fiya
tın yüzde yüz fiyat noksanına talip zuhur etti 
Arzu Duyurulduğu takdirde bütün ljesabatımızı 
vermeye hazırız. 

OSMAN B. (Kayseri) — Demek parasız al
dınız. 

RAStM B. (Sivas)' — Hattâ yüzde ild yüz 
noksaniyle alınmıştır. Arzu ederseniz idareye 
geliniz, bütün vesaikiyle ispat ederim. 

OSMAN B. (Kayseri) — Her halde kanun 
dairesinde münakaşa yapılması lâzımdır. 

RASÎM B. (Sivas) — Rica ederim münaka
şaya vaz'edilmiştir. Fiyatlarda yüzde yirmi, 
yüzde otuz, yüzde yüz noksanına talip zuhur 
ederse buna mı vermek doğrudur, yoksa oradan 
almak mı doğrudur. Demin münakaşa hususu
nu arz ettim. Arkadaşlarımızdan her kim is
terse hesabımız açıktır, görürler. 

CAVİD B. (Kars) — Münakaşa başka, kâ
tip başka. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yok, mü
zakerenin kiyaf etini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Madde
ler okunuyor efendim. 

— 468 — 
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Büyük Millet Meclisi bütçesine tahsisatı 

munzamına itasına dair Kanun 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi bin üç 
yüz otuz sekiz senesi bütçesinin altıncı memu
rin •maasatı maddesine yüz on dokuz ve yedinci 
memurin tahsisatı fevkalâdei şer'iyesi madde
sine iki yüz otuz dokuz lira tahsisatı munzam
ına ita olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Söz istiyen yok, tadil-
name de yok. Maddeyi reyi âlilerine vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

BEİS — İkinci maddeyi aynen reyi âlileri
ne vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi 
rey$, âlilerine vaz'ediyorum. Maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reye koyacağım. 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hacet 

yok efendim. Tasarrüfattan sarf edilecek. 
REİS — Tasarruf da sayı Hazinedir. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ziyanı 

yok efendim. 
REİS — Tâyini esamiyle reyi âlinize vaz'-

ediyorum, lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 
Efendim reylerini istimal etmiyenler lütfen 

istimal buyursunlar. 
İstihsali âra hitam bulmuştur. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyle 
rüfekasımn; hıyaneti vataniye cürmüne ait ilâm
ların Mahkemei Temyizce tetkiki hakkında ka
nun teklifi (2/673) 

2. — İsparta Mebusu Hafız İbrahim Efen
dinin, Yaka karyesi Heyeti Ihtiyariyesinden 
Hacı Mehmed ve rüfekasınm affı hakkında ka
nun teklifi (2/671) 

REİS — Efendim bu iki teklifi Lâyiha En
cümenine veriyoruz. Meclis bütçesine tahsisat 
ilâvesine dair Kanunun müzakeresine iştirak 
den zevat 164, 15 ret, 6 müstenkife karşı 143 
reyle kabul edilmiştir. 

On beş dakika teneffüs. 
Hitamı celse ; saat : 3,08 



REÎS 

İ K İ N C İ CELSE 
Saat : 3,35 

ı Birinci BeisvekUi Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Mjahmud Said Bey (Muş) 

2, — Adana'nm i§gaU devrine aid dâvalar 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

RElS — Efendim, celseyi küşadediyorum. 
Memaliki müstahlâsada işgal müddetince verilen 
hükümler hakkındaki lâyihai kanuniyenin mü
zakeresine başlıyoruz. Adliye Vekili meşgul 
olduğu için müsteşar Tahir Beyefendiyi gönder
miştir. Lâyihai kanuniyenin birinci madşlesini 
okuyoruz: 

MADDE 1. — Istihlâs edilen ve edilecek ma
haller mahakimince işgal müddeti zarfında sâdır 
olan ahkâm ve mukarreratı şer'iye ve hukukiye 
ve ticariye fıkaratı âtiye dairesinde muameleye 
tâbidiî. 

A) Derdesti rüyet bulunan deavi ve mua
melât usul ve kavanini mevzua dairesinde rüyet 
ve intacolunur. 

B) İşgal esnasında ita ve tebliğ edilip tarihi 
istihlâsta iktisabı katiyet etmemiş olan hüküm
ler hakkınjda tariki kanuniye müracaat için ka
nunen muayyen ıolan müddetler işbu kanunun 
tarihi meriyetinden, itibaren cereyana başlar. 

C) Esnayı işgalde ita edilip iktisabı ka
tiyet eylemiş ve fakat henüz icra edilmemiş olan 
hükümlerin işbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren bir mah zarfında turuku kanuniyeye 
müracaatle usulen fesih ve nakzı talebolunabilir. 
Temyizen musaddak ^lan bu kabîl ilâmatm 
Sivas'ta tekrar temyizen tetkiki caizdir. Müddeti 
mezkûre zarfında fesih veya nakzı talebolun-
mıyan ilâmat kabiliyeti icraiyeyi ihraz eder. 

D) Esnayı işgalde iktisabı katiyet edip ta
mamen veya kısmen tenfizedilmiş olan ilâmata 
müstenit muamelâtı icraiye iade olunmaz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
bu birinci madde lıemen kanunun ruhunu teşkil 
ediyor. Bu maddenin fıkaratı mahkemede der
desti rüyet ola veya karara iktiran eden veya 

tebliğ edilen veyahut icra edilen ahkâm hakkın
da ayrı ayrı mevaüdı havi olup her bir tıkra 
adeta müstakil olacak derecede ehemmiyetli 
oıduğu için bendenizce altı, yedi fıkrayı havi 
olan bu maddenin yükünen müzakeresi halin
de, gayet muinini olan 'bu kanunu toeiki hüs-
nüsuretie intaca muvaffak olmayız. -O endişe 
ile rica ediyorum - Fek mühim olan 'bu mad
denin fıkra fıkra müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Refik Şevket Beyin tek
lifi anlaşıldı. Kanun birkaç fıkrayı ihtiva edi
yor. Onun için fıkra fıkra müzakere edilmesi
ni reyi âlilerine vaz 'ediyorum. Birinci madde
nin fıkra fıkra müzakeresini 'kalbul edenler 
lütfen el kaldırsın. Fıkra fıkra müzakeresi ka
bul edilmiştir. 

Efendim birinci fıkra hakkında söz mtiyen 
var mı? 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim ıbu birinci madde «îstihlâs edilen ve edi
lecek olan mahaller mahakimince işgal müdde
ti zarfında sâdır olan ahkâm ve mukarreratı 
şer'iye ve hukukiye ve ticariye fıkaratı âtiye 
dairesinde muameleye tâbidir» diyor. Halbuki 
'bir de muamelâtı icraiye vardır. Binaenaleyh 
«Mukarreratı ger'iye ve (hükukiyeden» sonra 
«muamelâtı icraiye ve ticariye fıkaratı âtiye 
dairesinde muameleye tâbidir» diye tasrih edil
mek lâzımdır. Asıl ıbendenizce şayanı ehemmi
yet olan nokta (A) fıkrasında «Derdesti rüyet 
'bulunan deavi ve muamelât usul ve kavanini 
mevzua dairesinde rüyet ve intacollunur» den
miş. Halbuki Hükümet tarafından vukubulan 
teklifte daha güzel 'bir esas tutulmuştur. En
cümenin teklifi; bizim nüfuz ve hâkimiyetimiz 
olmadığı bir yerde (bizden taklidi kaza etmiyen 
zevat tarafından ita, olunan mukarreratm ve 
cereyan eden muamelâtın meşru olduğunu ve 
ancak bizim tarafımızdan tâyin edilen hükkâ-
mm o meşruyet üzerinde devam edeceğini gös-
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teriyor. Halbuki Hükümetin teklifi derdesti rü
yet olan deavi üzerinde Ibizi'm. hâkimlerimiz ce
reyan eden ••muhakematı gözden geçirecek, mıı-
vafı'kı kanun görürse devam edecek. Yani ken
disi görmüş gibi olacak. Eğer muvafıkı kanun 
görmezse, muvafıkı kanun 'görmediği noktadan 
bilitibar muhakemenin rüyetine 'başlıyacak. Ne 
oluyor simdi? Bizim hâkimin noktai nazarına 
muvafı'k olmıyan muamelâtta keenne muamelâtı 
cariye onun tahtı nüfuz ve tahtı malûmatında 
cereyan etmiş ve bizden almış olduğu kuv
vete binaen o ahkâm meşru farz edilmiş. Bizim 
hâkimlerimizin verdikleri hükümler bendenizce 
makbuldür, meşrudur. Hâkimi meşruun da on
ları idame etmesi lâzimedense, o hükümlerin 
makbul ve meşru olması için 'bizim meşru hâ
kimlerimizin onu kalbul ve tasdik etmesi yo
lundaki Hükümetin maddesinin 'bu fıkrada esas 
ittihazını arz ve teklif ediyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi
ga) — Refik Şevket Bey biraderimiz tarafından 
birinci maddeye ilâvesi talebedilen «Muamelâtı 
icraiye» hakkındaki teklif şayanı nazardır. Bi
naenaleyh kanunun daha muvazzah bir şekilde 
tedvin edilmesi için encümen dahi böyle bir kay
dın ilâvesine taraftardır. Ancak itiraz buyur
dukları birinci maddenin (A) fıkrasına göre; 
heyeti hâkime, henüz hükme iktiran etmiyen de-
avide, muhalifi kanun bir cihet yoksa, muame
lâtı sabıkayı kaldığı noktadan ikmal edecek. 
Şayet mevzuatı kanunıyemize münafi ise tekriri 
muhakeme suretiyle muamelâtı cariyeyi intae-
edecek. Biz bu tarzı muvafık gördük. Yani bu
nunla demek istedik ki, derdesti rüyet olup he
nüz hükme iktiran etmemiş olan muamelâtı ca
riyeyi hükkâm münfesih addetmesinler; yani 
bâtıl addetmesinler. Bittabi bir dâvanın ikame
si hususunda masraf ihtiyar edilmiştir. Bunlar 
heba olmamak için hükkâma hakkı hiyar ver
dik. Şu hale göre kavanini mevzua ve mevcude-
mize münafi bir cihet varsa zaten ref'i lâzım
dır. Binaenaleyh onun ref'inden sonra, intacı 
lâzımdır. Ben zannediyorum ki Adliye Encü
meni tarafından tanzim edilmiş olan şekil, Hü
kümetin teklifini aynen ifade etmektedir. Şu 
hale nazaran bendeniz encümenin noktai naza
rını arz ettim. Kabulünü rica ederim. 

ADLİYE MÜSTEŞARI TAHİR B. — Efen-
dim birinci maddenin mukaddemesine (Muame
lâtı icraiye) kelimesinin ilâvesi burada daha zi-
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; yade vuzuhu temin edeceği için bendeniz de tek-
! lif ediyorum. Birinci maddenin mukaddemesin-

de «îstihlâs edilen ve edilecek olan mahaller 
mahakimince işgal müddeti zarfında sâdır olan 
ahkâm ve mukarrerattan bahsediliyor. Yalnız 
bunlardan bahsediliyor. Muamelâtı icraiyenin 
hariç kalması vâridihatır olabileceği için hini 
tetkikte bu ibhamı ref'etmek üzere «Muamelâtı 
icraiye» kelimesinin buraya ilâvesi daha muva
fık gibi görünüyor. 

(A) fıkrasına gelince; Mazbata Muharriri 
Beyefendi buyurdular ki Hükümetin teklifi ile 
encümenin teklifi arasında mübayenet yoktur. 
Her ikisi aynı mânayı ifade ediyor. Müsaade 
ederseniz okuyayım. Encümenin teklifi Hükü
metin teklifini ifade ederse bendeniz de Hükü
met namına ısrar etmem, Hükümetin teklifinde 
şöyle denilmiştir. 

Bidayeten ve istinafen henüz hükme rap
tedilmemiş bulunan deavii şer'iye ve hukuki-
yeye dair esnayı işgalde cereyan etmiş olan 
muamelât ve muhakematın ikmali, işbu kanu
nun tarihi meriyetinden itibaren bir ay zar
fında alâkadaranı tarafından mahakimi aide-
sine bilmüracaa talebolunabilir. Talebi vâki 
üzerine teşkili tarafeyn ile tetkikatı muktazi-
ye bilicra muamelât ve muhakematı mesbuka 
hukuku tarafeyne müessir olacak surette ah
kâmı esasiyei kanuniyeye muhalif görülmedi
ği takdirde intaç ve mugayiri kanun nokta gö
rüldüğü halde nıkatı mezkûreden sonra cere
yan eden muuamelât ve muhakemat iptal olu
narak usulü dairesinde muhakeme rüyet ve ik
mal edilir. 

Encümenin teklifinde şöyle deniliyor : 

A) Derdesti rüyet bulunan deavi ve mu
amelât usul ve kavanini mevzua dairesinde 
rüyet ve intacolunur. 

B) İşgal esnasında ita ve tebliğ edilip de 
tarihi istihlâsta iktisabı katiyet etmemiş olan 
hükümler hakkında tariki kanuniye müracaat 
için kanunen muayyen olan müddetler işbu 
kanunun tarihi meriyetinden itibaren cereyana 
başlar. 

C) Esnayı işgalde ita edilip de iktisabı 
katiyet eylemiş ve fakat henüz icra edilmemiş 
olan hükümler işbu kanunun ıtarihi meriyetin
den itibaren bir mah zarfında turku kanuniye
ye müracaatle usulen fesih ve nakzı talebölu-
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nabilir. Temyizen tasdik olan bu kabîl ilâma-
tm Sivas'ta tekrar temyizen tetkiki caizdir. 
Müddeti mezkûre zarfında fesih veya nakzı 
talebolunmıyan ilâmat kabiliyeti icraiyeyi ih
raz eder. 

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

Binaenaleyh, bu madde dâvaların kaldıkla
rı noktadan itibaren devamı mânasını mı ifa
de ediyor, yoksa haddei tetkikten geçirirken 
bunların içinde ahkâmı esasiyeye mugayir mu-
karrerat görülürse onlar ıslah edilecek, maba-
dine mi devam edilecektir? Eğer bu kasdı ifa
de ediyorsa zapta da bu suretle geçeceğinden 
tatbikatında müşkülât olmaz. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMÎD B. (Bi
ga) — Efendim, bu kanunun esbabı vaz'ı, iş
gal esnasında sudur etmiş olan muıkarreratm 
meşruiyet kesbetmiş olacağını gösteriyor. Şu 
hale göre hükme iktiran etmiyen, cereyan mu-
hakemat derecesinde kalan muhakemat ve mu
amelât hakkında, ahkâmı esasiyeye göre ne 
yapmak lâzımgelirse yapılır. Bunun için, biz 
alelimiyya muhakematı cariyeyi bâtıl telâkki 
etmemek için bu şekilde bir tâbirle fıkra ilâ
vesine lüzum gördük. Yine Heyeti Celilenizin 
malûmudur ki, hâkim muhakematı sabıkanın 
zabıtnamelerini okur ve münderecatına ıttıla 
hâsıl ettikten sonra mabadına devam eder. Mu
ma! âatı Kanuniyede ıslaha muhtaç bir cihet 
varsa mahkeme onu ıslaha mecburdur. Onun 
için maksadımız da budur. Ve bu fıkranın mak
sadımızı tamamen ifade edeceği kanaatindeyiz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bir nok
tayı tenevvür için soracağım. Efendim malâ-
muâliniz, İstanbul Hükümetince neşir ve tat
bik edilmiş bâzı kavanin vardır. O kanuna tat-
bikan muhakemesine başlanan bir dâvayı bu
gün bizim hâkimlerimiz o kanunlar mevcudol-
madığı halde idame etmek mecburiyetinde ka
lacaklardır. Çünkü; «Derdesti rüyet bulunan 
muamelât kavanini mevzua dairesinde rüyet 
ve intacolunur.» diyecek olursak bundan bir o 

-mâna çıkacak, saniyen mukaddema İstanbul 
Hükümetince kabul ve bizim de tatbik ettiği
miz, fakat bizim tadil ettiğimiz kavanin var ki 
buna göre karara raptedilmiş dâvada, onu rü
yet eden hâkim, onu bozmak salâhiyetini haiz 
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1 olmadığı için, ancak mafevki bozabilir. Bu ci

heti izah ediniz. 
MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi

ga) — Efendim'vaktiyle Karahisarı Şarki Me
busu Mustafa Bey tarafından Heyeti Celileni-
ze verilmiş ve Adliye Encümenine tevdi olun
muş bir takrir var. Anadolu'ya mütaallik ol
mak üzere İstanbul'ca verilmiş mukarrerat ve 
ilâmat buraca da mer'i ve muteber olsun diyor. 
Bu takririn müzakeresi münasebetiyle Encüme
ni Adlîde hâsıl olan kanaat şu idi: Elyevm bun
dan evvel tatbik edilegelmekte olan kavanin ve 
ahkâma mugayir olmamak kayıt ve şartiyle 
bu kabîl mukarreratm da mer'i ve muteber ol
masını Adliye Encümeni kabul etti. Mazbata 
okunmamıştır. Fakat ruznamemizde dâhildir. 
Yani bundan da maksadımız elyevm mahaki-
mimizde tatbik edilmekte olan kavanin ahkâ
mına muvafık olmak kaydımı arz etmek istiyo
rum, yoksa mahakimi milliyemizin tatbikinden 
bihakkın memnu bulunduğu, İstanbul Hükü
metinin neşir ve ilân ettiği kavanin, tabiî bu
rada cayikabul bulamaz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — O halde 
Hükümetle encümen arasında ihtilâf var. 

HAMİD B. (Devamla) — Yok, eğer bu 
şekil daha ziyade tavziha ihtiyaç messettirecek 
mahiyette ise Adliye Encümeni bunda katiyen 
İsrar etmez. Maksat muamelâtı nâsm ahkâmı 
kanuniyeye tevfikan intacıdır. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz en
cümenin noktai nazarına iştirak edeceğim. Ve 
hattâ diyeceğim ki; birinci fıkra esasen zaittir. 
Fakat mahakimi tereddütten kurtarmak için 
vaz'edilmiş olmak itibariyle bekasında bir za
rar yoktur. Yoksa Hükümetin teklifini esas 
olarak kabul edersek o vakit büyük bir ha
taya düşeceğiz ki, maddenin fıkaratı hakkında
ki kararımızı, münakaşa etmeden vermiş ola
cağız, eğer bu madde hakkında fıkra fıkra 
müzakere edilmesi esası kabul edilmemiş ol
saydı bu mahzurun önüne geçilebilirdi. Ma
demki, Heyeti Âliyeniz bunun fıkra fıkra mü
zakeresini , kabul etmiştir. Fakat maatteessüf 
karar böyle olmakla beraber birinci fıkrada se
lâmeti neticeyi elde etmek için alt taraftaki 
fıkralar hakkında bâzı sözler söylemek ihti
yacı var. Birinci fıkrayı 'bendeniz zait demiş-

| tim. Evet zaittir. Çünkü her hangi bir mah-
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keme ifayı vazife esnasında, her ne sebebe • 
mebni olursa olsun, vazifeden menedildi mi. 
Onun yerine kaim olanlar tabiatiyle o evrakı 
okuyacak, bulunduğu noktaya geldiği vakitte. 
tabiatiyle takibedeeek, neticelendirecek, ondan 
sonra usulü dairesinde muamelesi ne ise o ya
pılacaktır. 

Bu itibarla kanunen muayyen olan bir şeyi 
tekrar kanuna dercetmek zaittir. Mahakimi 
tereddütten kurtarmak için yapılmıştır. Eğer 
Hükümetin teklifini esas olarak kabul edersek; 
Hükümet diyor ki; şayet mahkeme ahkâmı esasiye-
ye muhalif kararlar mevcudolduğunu görürse onu 
yeniden rüyet eder. Yani ahkâmı esasiyeye muha
lif kararları hangi mahkeme görecektir? Filhaki
ka bir heyeti hâkime değişmiştir. Fakat onun 
yerine tâyin olunan, sıfatan aynı mahiyeti haiz
dir. Binaenaleyh her hangi bir heyetin mu
kaddema vermiş olduğu bir kararı nakzetmek 
veyahut feshetmek salâhiyeti zaten kendisine 
usulen böyle bir hak verilmemiş ki, o heyet 
evvelce verilen kararı nakz veyahut feshedebil
sin. Bu ahkâmı esasiyeye muhaliftir. Onu fes-
hetse bittabi bulunduğu noktadan itibaren 
ikmal edecektir. Bunda bir haksızlık olursa ta
riki vardır. İtiraz eder, istinaf eder, Temyiz 
eder. Bu suretle önüne geçilir. Yoksa Hüküme
tin teklifi veçhile kabul edersek sâdır olmuş ve 
henüz kesbi katiyet etmemiş ilâmat hakkında 
hükkâm ne yapacaktır? Birisi iddia etse, dese 
ki : Efendiler bu elimizdeki ilâm kesbi katiyet 
etmemiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —İtiraz 
edilecektir. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim, yani ona göre daha iyi bir 
surette meseleyi kavrar ve neticelendirirdik. Fa
kat altındaki fıkrada diyor ki, kesbi katiyet et
miş, fakat henüz icra edilmemiş ilâmat varsa iş
bu kanunun tarihi meriyetinden itibaren isti
naf ve temyiz müddetleri ne ise veyahut hakkı 
itirazı ne vakit başlarsa o tarihten itibaren iti
raz edecektir diyor. Şimdi ilâmda gördüğünüz, 
kesbi katiyet etmiş olan hüküm hakkında da ve 
diğer derdesti rüyet bulunan hükümler ve ka
rarlarda da şu şu cihetler usule mugayirdir. 
Binaenaleyh şu cihetten dolayı yeniden rüyet 
edin, diye o mahkemeye bu salâhiyet veriliyor 
ki birbirinden hiç farka yoktur. Ha hüküm sâ- | 
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dır olmuş kesbi katiyet etmemiş, ha bunlarttt 
usul noktai nazarından hiçbir farkı yoktur. Hal
buki bu, usulen doğru değildir. Eğer bunu böy
le yaparsak, ne bu muamelenin içinden çıkılır, 
ne de ihkakı hak imkânı bulunabilir. Onun için 
encümenin fıkrası - arz ettiğim gibi - heyeti te
reddütten kurtarmak hususunda... Çok doğru
dur, Hükümetin teklifi çok yanlıştır. Eğer bu
nu kabul edersek alttaki fıkralarda münakaşa 
yapmaksızın bir karar vermiş olacaksınız ki 
Meclisi Âliniz aynı dakikada yekdiğerine mu
gayir iki karar vermiş olacaktır, bundan dola
yı birinci fıkra aynen kabul edilsin, ikinci fık
raya gelindiği vakit bittabi noktai nazarımı ona 
göre arz edeceğim. 

ADLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI TAHİR 
B. — Efendim bu, (A) fıkrası hakkında Meclisi 
Âlinin bir noktaya nazarı dikkatini celbetmek 
isterim. Derdesti rüyet olan deavi var, oralar 
istihlâs edildiği zamandan beri yeni birtakım va* 
kayi cereyan etmiş ve tabiî birçok zamanlar 
geçmiştir. Adana'mn istirdadından sonra der
desti rüyet olan deaviye bakılmamıştır. Tabiî 
Adana'da evvelce ifayı hükmetmiş olan mana-
kim Hükümetçe meşru addedilmediği için o ma-
hakimde derdesti rüyet bulunan deavi alâha-
lihi kalmıştır. Sonra ashabının müracaatı üze
rine alâkadaran deavi ashabı tecdit suretiyle 
yeniden ikamei dâva etmişlerdir ve o yeniden 
ikame olunan deavi elyevm derdesti niyettir. 
Binaenaleyh elyevm müceddeten ikamei dâva 
suretiyle derdesti rüyet deavi vaktiyle derdes
ti rüyet iken istihlâsı dolayısiyle terk ve tatil 
edilmiştir. Binaenaleyh zamanı istihlâsta der
desti rüyet iken terk edilmiş deaviden bir kıs
mına tecdidi dâva suretiyle devam edilmesi 
halinde - ki vâkıdır - şimdi rüyetine devam edil
mesi lâzımgelen dâva hangisidir? İstihlâs 
anında bırakıldığı - terk edildiği - eski dâva 
mıdır? Yoksa tecdidi dâva edilmesi üzerine 
elyevm derdesti rüyet bulunan dâva mıdır? 
Bu hususta zannederim, tatbikatta tereddüt 
hâsıl olacaktır. Onun için bu tereddüdü izale 
zımnında maddeye bâzı fıkarat ilâvesinin mu
vafık olacağı zannmdayım. Bu, tecdidi dâva 
mecburiyeti eski dâvaların alâhalihi bırakılma
sından inbias etmiştir. Yoksa onlara bakılsay-
dı ashabı alâka arzuhal vererek yeniden ika
mei dâva etmiyecek; o, eskiden ikame edilip 
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terk edilmiş olan deavi ihtimal ki kat'ı mera-
hil etmiş, ihtimal ki daha Adana'nm işgalinden 
evvel ikamei dâva edilmiş ve senelerce devam 
etmiş dâvalar bulunabilir. Binaenaleyh bütün 
muamelâtı sabıkayı bertaraf ederek tecdidi 
dâva eylediğinden bakılmakta olan, rüyet edil
mekte olan dâvaya bakılacak olursa, kat'edil
miş merahil nazarı itibara alınmayarak yeni-
baştan işe başlanacaktır. Mademki bu kanu
nun. tanziminden maksat, mehmaemken gayei 
adalete vâsıl olmaktır. Ve alâkadaranın huku
kunu muhafaza etmektir; onun için hatıra 
gelir ki bu iki suretle ikame edilmiş olan dea-
viden hangisi daha ileriye gitmiş ise ona ba
kılır, diğeri iptal edilir. 

O, âmâl olunarak, o, takibolunarak diğeri 
iptal olunur. Bendeniz bunu nazarı dikkati 
âlinize arz ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Encümen 
kabul ederse kâfi. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — İstanbul'
da hüküm ve nüfuzumuz cari olduktan sonra 
istanbul mahakiminin heyeti hâkimesi tebed
dül etmiş midir, etmemiş midir ? 

ADLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI TAHÎR 
B. — Efendim, İstanbul için ayrıca bir tetkik 
heyeti gönderdik ve o ayrı bir teklif olarak ge
lecektir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bir sual so
racağım. Efendim her hangi bir 'mahkemeden 
sâdır olan kararı, turku kanuniye mevcudiken 
Meclisin bir kanunu ile ref'etmek doğru mu
dur? Yani zatıâlinizin ifadesinden şunu anla
dım : Esasen verilen dâvalar bırakılsın, diğer
lerine devam edilsin tarzında, 

ADLİYE MÜSTEŞARI TAHİR B. — H a - j 
yır; esasen bendeniz mukarrerattan bahsedi- j 
yorum. Terk edilmiş olan dâvaya, kaldığı nok
tadan .başlanarak devam edilecek, yani böyle 
hâdiseler vardır. Tasarruf dâvası bidayetten 
ikame edilmiş, istinafa gelmiş. İstinafta derdesti 
rüyet iken terk edilmiş, sahibi alâka tekrar 
iki ay sonra dâva etmiş ve o vakitten beri mu
hakemesi rüyet ediliyor, derdesti rüyettir. Şim
di dâva, vaktiyle istinafta bırakılmış olan dâ
va mıdır, yoksa tecdidi dâva suretiyle 'bida
yette görülen dâva mıdırf Bu cihetlerin tâyi
nini arz ediyorum. 

HAMDİ B. (Genç) — Tabiî istinafta olan 
dâvadı?. i 
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B. (Devamla) — Binaenaleyh mesele o merkez
dedir. Hangisi daha ileriye gitmişse onu ihti
yar etmek daha muvafık olur. Bunu arz et
mek istiyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
— Efendim, Tahir Beyefendi mühim bir hâdi
seden bahsettiler. Bunu ihmal değil, .imhal 
etmek lâzımdır. Ahkâmı umumiye itibariyle tec
didi dâva suretiyle bu işler .olabilir. Birisi dâ
vasını takibetmez. Lisebebin minelesbap, dâvayı 
takip müddeti geçer. O adam, dâvayı tecdi-
detin ek mecburiyetinde kalır, «bu gibi dâva
larda dâvanın teceddüt ettiği tarihten takibi 
lâzımgelir. Fakat bu sebeple değil, sırf şimdi
ye kadar sahibi inak ve isftihkaik olanın* hukukuna 
aididan mesaili halletmemesi, ita. bidayet mrahaki-
ıminde dâvayı -kazanmak suretiyle, istinaf mahke-
aneısinde istinafı suretiyle takiibettiği inıtaeettiği 
dâvayı tekrar ikame etmesi, Hükümetin şimdiye 
kadar Ibu meseleyi ihaTleitimemes.i takip noktasına 
matuftur. Buna dair bir kayılt konması adalet nıok-
tai nazarından gayet lâzımdır ve zaruridir. 
Mademki böyle hâdiseler olduğunu alâkadar 
makam söylemektedir. Bunun için ıbir kayıt 
koymak zaruridir. Eğer arz ettiğim noktadan 
dolayı dâvasını takibetmemek yüzünden usulü 
nmhakcmntta mer'i olan müddetin inkızasm-
dan sonra tecdidi dâva edilmek suretiyle 
tecelli etmişse onun da tecdit tarihinden itibaren 
takibi lâzımgelir. Bu noktaları bu suretle hal
letmek lâzımdır. Ve icabetmektedir. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Efendim, 
mahakimi hukukiyede bir dâva rüyet olunur, 
bir raddede kalır, sahibi dâva takibetmez. Dâ
vası iptal olunur. O işi rüyet esnasında mah
keme keyfiyed eder, sonra sahibi hak tekrar mü
racaat ederse, istida ederse o vakte kadar olan 
tahkikat, nerede kalmış ise, yani son muamele ne 
ise, son muameleden itibaren bağlıyarak ikmali 
muamele olunur. O dâva bidayeten hükme rap-
tolunmuş da istinaf edilmiş ise ve tekrar tecdidi 
dâva' olunursa yine istinafta o dâva nerede kal
mışsa oradan başlanır. Bu cihet usulü muha-
kematta pek sarihtir. Şimdi Beyefendinin ifaıde-
sinjden Hükümetin teklifinde sahibi dâva tekrar 
müracaat ederse o vakte kadar sebk etmiş olan 
muamele muvafıkı kanun değilse, yeniden ni
yeti muhakeme olacak. Halbuki bu doğru değil-
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dir, yanlıştır. Kanuna muvafık değildir. Onun 
itiraz, istinaf, ıslah ve feshi hüküm salâhiyeti 
yoktur. İsterse heyet tebeddül etmiş olsun, 'dâva 
nerede kalmışsa oradan başlaması zarureti var
dır. Onu ıslah etmek onun mafevki olan mah
kemeye aittir. Hüküm, mahkemei istinafın ise 
tetkiki Mahkemei Temyize ait, mahkemei bida
yetin ise mahkemei istinafa aittir. Hükümetin 
esasatma muhalif tâbiri ise bütün bütün zaittir. 
Encümenin mazbatası muvafıkı kanundur. Mu
amele nerede kalmışsa oradan ikmali muamele 
olunur, ister bidayette olsun, isterse istinafta 
olsun, isterse hükmü gıyabi verilmiş olsun da 
itiraz edilmiş olsun. İtiraz edilse zaten keen 
lemyekünduî. 

HAMDİ B. (Biga) — Hükümet namına De
vanı mütalâa buyuran Tahir Beyefendi denliler 
ki; bu kanun ile ve bu kanunun (A) fıkrasında 
mevzuubahsolan deavi hangi deavklir dediler. 
Buna cevaben bendeniz encümen namına diyorum 
ki : Kanunun serlevhası pek sarihtir ve pek 
vazıhtır. Onda deniliyor ki, memaliki müstah-
lâsada işgal müddetince tekevvün eden deavii 
şer'iye ve saire... Binaenaleyh işgal esnasında bir 
hâdiseye muallâk olmak üzere badelişgal ve 
bedelistirdat ikame edilen dâva yalnız bir dâ
vadır. Bunda ahkâmı umumiyemiz bittabi cere
yan eder. (A) fıkrasındaki deavi işgal esnasında 
ikame ejdilip istihlâs zamanına kadar intaeedil-
miyen dâvadır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen. 
dim işgal esnasında, meselâ İzmir'de fevkalâde 
komiser olan Esteryadis'in muvafakati olmaksı
zın hiçbir hâkimin ifayı vazife etmesi imkânı 
yoktu. Bizzat kadılar bile Esteryadis'in müsa
adesiyle ve onun tarafından verilen emirle ifayı 
vazife ediyorlardı ve onun tarafından aziolunu-
yorlardı, ve ifayı vazifeden menolunuyorlardı. Bu 
noktai nazardan tâyin edilen hükkâmın rüyet 
ettikleri muamelâtın meşru addedilmesi için ya
ni deavinin temadi ettirilebilmesi için esbabı 
hakikiye ne olabilir! Bu hususta bizi tenvir bu
yurmanızı rica ederim. 

HAMİD B. (Biga) ~< Malûmuâliniz vilâya-
tı Garbiyemiz iki şekilde mütalâa olunur. 

Birisi Yunanlıların ilhakına karar verdik
leri yerler ki: buralarda zaten mahkemelerin 
mevcudiyetine hitam vermişlerdir, Diğer bir 

kısım vardır ki oralarda muhtariyet idare ilân 
etmişler ve kavanini hazıra daresinde rüye-
ti muhakeme edegelmişlerdir. Şu halde Yunan
lıların işgali fiilen cari olan ve mahakimi icrayı 
faaliyet eden yerlerde böyle bir meselenin mev-
zımbahisolmasma imkân yoktur. Yalnız burada 
kanunun birinci fıkrasına nazaran o dâvayı 
yeniden rüyet eden heyeti hâkime veyahut kadı, 
her ne ise zaptı sabıkı mütalâa etmek suretiyle 
münderecatına vâkıf olacaktır. Şayet dâvada 
menafii kanun bir cihet varsa devam ettiği ci
hetle onu ıslah edecektir. Onun için hiç zannet
miyorum ki böyle bir kayıt vâridolabilsin. 

REFİK ŞEVKET B. iSaruhan) — Kabili 
tekerrür olmıyan ahkâm olur. Meselâ bidayet
te birisine yemin tevcih etmiş icra edilmiş ve adam 
da ölmüş, bu kabîl iddia mıdır? 

HAMİD B. (Biga) •— Malûmuâliniz muker-
rerat, mukarreratı katiye olur, mukarrerat inti 
haiye olur. Bendeniz kabili İtiraz olan muk)ar-
rerattan bahsetmek istiyorum. 

ADLİYE MÜSTEŞARI TAHİR B. — Efen
dim, deminki mâruzâtıma ilâveten (A) fıkrası
nın sonuna şöyle bir cümlenin ilâvesini teklif 
ediyorum. Tarihi istihlâsta derdesti rüyet bu
lunan deavi ile alâkadar muahharan yenibaştan 
ikamei dâva, etmiş ise her iki dâvadan, yani işbu 
kanunun tarihi neşrinde her iki dâvadan, her 
hangisi ilerde ise ona bakılır ve diğeri iptal 
olunur. Arz ettiğim tasarruf dâvasında olduğu 
gibi istinafa kadar gelmiş; istinafta kalmış. Son
ra tecdidi dâva etmiş. Binaenaleyh ikame sıra
sında zilyedidk ikame ediyor orada. Halbuki ev
velce o dâva istinafa kadar gitmiş, rüyet edilmiş, 
binaenaleyh en ilerde bulunan istinaf davasıdır. 
Ona devam olunması lâzımgelir. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim Hükümetin 
teklifi kabiıll kabul bir teklif değildir. Demin de 
arz ettim, işgal esnasında !bir dâva varsa y&ni. 
bir dâva demektir. Bundan maksat iki dâvay 
itecdidetmek demektir. MalûımuâlinİK evvelce ika 
me edilmiş olan bir dâvaya zamimeten ikinci bil 
dâva ikame ettirmek demek, Ibirçok halkın zara 
rma olarak külfet, ihtiyar »etmek demektir. Kabuj 
edilemez. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim bu maâ 
dede gerek Tahir Beyin beyanatım ve gereks 
Mazbata Muharririnin izahatını fevkalâde bir in 
timamla dinlemek icabeidiyor. Çünkü burada ika 
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nutmn sıerlevhasmda gerek mahkemei şer'iyeden 
ve gerekse mahkemei nizamiyeden verilmiş olan 
bükümleri© derdesti rüyet dâvalar hakkında ah
kâm vaz'ediyoruz. Şimdi bendeniz düşünüyorum. 
Mahkemei şer'iyede bir talâk dâvası ikame edili
yor. Zevç ve zevce mahkemei şer'iyeye gidiyor. 
Hâkim onun ikrarına (binaen zevcesinin nikâhının 
arada kalmadığına hükmetti. Kaldı mehir mese
lesi. Mehir meselesiyle' dâva ayrılmadığından 
dolayı dâva neticelenmemiş, tarafımızdan îzmir 
ve sair yerler istihlâs edilmiştir. Mehir mese
lesinden dolayı mahkeme neticelenmemiş olduğun
dan dolayı şimdi burada, eğer ki, evvelki geçen 
muameleyi keenlemyekün addedersek, zevç şimdi 
evvelki ikrarından nükûl ederek kadınını tatlik 
eylemiyecek olursa ve (kadın da talâkı ispat ede-
miyecek olursa bu mesele hakkında hüküm ne ola
caktır? Hâkimin hükmünü nazarı itibara almıya-
cak mıyız veyahut ikrarına binaen hüküm veril
miş, ilâmı alınmış, Mahkemei Temyize gönderil
miş, mahkemei Temyiz iade etmiş, mahkemesi ic
ra edilecek zevce bu defa evvelki muameleyi in
kâr edecek olursa bu nikâh ne olacaktır? Rica 
ederim, bir memlekette icrayı ahkâm eden hükkâ-
mm ikrara binaen, ref'e binaen, ispata binaen 
verilmiş olan hükümleri bu suretle gerek muame
lâtta ve gerekse münakâhatta, mufarakat ve sai-
rede pek çok teşevvüşü mucibolur. Burada ben
deniz Tahir Beyefendiden buna dair, yani (bun
lar hakkında ne gibi esaslı şeyler düşünüyorlar
sa izahat vermelerini rica edeceğim. Biz de ona 
göre mütalâamızı beyan edelim. Saniyen, Re
fik Şevket Beyin buyurduğu gibi tarafeyni mu
hayyer bulundurmıyacak olursak bu maddenin 
ifade ettiği veçhile o zaman dâva da cebredilmiş 
olur. Binaenaleyh cebrolunmaz efendi. Tara
feyn 'muhayyerdir. Binaenaleyh tarafeyn mu
hayyer olursa, isterse ikamei dâva eder, ister
se etmez. Bu muhayyerlikte zarar yok. FaJkat 
evvelki arz ettiğim münakâhata, mufarakâta 
aidolan ve ikrara binaen verilen hükümler ve 
saire ne olacaktır? Bunu bize güzelce beyan 
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buyururlarsa ona göre biz de güzelce tenevvür 
ederiz. 

ADLÎYE MÜSTEŞARI TAHÎR B. (Devam
la) — Bendenizin arz ettiğim şekil zannederim 
ki Müfid Efendi Hazretlerinin endişelerini ber
taraf edecek mahiyettedir. Demin okuduğum 
veçhile bu iki dâvadan hangisi ilerde bulunur
sa o makbul addedilecek, diğeri iptal cdileeek-

• tir.. Binaenaleyh misal olarak irat buyurduk
ları talâk meselesinde itiraz vâki olmuş ve hü
küm lâhik olmuş. Muahharen tecdidi dâva olun
ması üzerine talâkın ispat keyfiyeti derdest 
iken bu kanun neşredilmiş, evvelki hüküm 
ileride bulunmuş, çünkü evvelce hüküm veril
miş. Binaenaleyh evvelki hükümdür. Evvelki 
talâktır, talâktaki hükümdür. Binaenaleyh bu 
muteberdir. O halde endişeye mahal kalmaz 
zannediyorum. 

MÜFlD Ef. - - Halbuki evvelki hükmü 
ita eden hâkim bu Hükümetin hâkimi olmadığı 
için hakkı kazaya malik değildir buyurdular. 
O esası kabul edecek olursanız nasıl olur? Di
ğer fıkaratta deniliyor ki: tcra edilmiş olan 
hususat... (G-ürültüler) Henüz icra edilmiyen-
ler hakkında Turfku Kanuni reye müracaat hak
kı verilir. Yani iptal edilmelidir. Turku Kanu-
ııiyeye müracaat hakkı verilir. 

ADLİYE MÜSTEŞARI T \HÎR B. — îcra 
edilmiş olanların iadeten icrası tecviz olunmu
yor. Şu halde kendilerinin vermiş oldukları hü
kümler ahiren kesbi meşruiyet etmiş oluyor. 
Binaenaleyh verilen hükümler o kabilden ola
caktır zannederim. 

REÎS — Efendim, birinci fıkra hakkında 
başika söz istiyen var mı? Söz istiyen yoktur. 
Binaenaleyh reyi âlinize /az'ediyorum; birinci 
fıkranın müzakeresini kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın, müzakere kâfi görülmemiştir. Meclis-

, te ekseriyet yoktur. Binaenaleyh Pazartesi gü
nü içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse fcaat: 3,25 
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İçtimai atî ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Siird Mebusu Sabri Efendi ile rüfekasumı; 

rejinin ilgasına dair teklifinin ruznameye 
alınmasına dair takriri 

Mazbatalar 
9 Kânunuevvel 1339 tarihli Avans Kanu

nunun altıncı maddesinin tefsirine dair kava-
nini Maliye Encümeni mazbatası 

Avans Kanununun harcırahlara mütaallik 
yedinci maddesi ahkâmından Mebusamn istisna
sı gayrieaiz olduğunun İdare Heyetine tebliğine 
dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Elmalı Belediye Reisi ile kâtibi hakkındaki 
hükme nazaran Memurin Muhakematı Kanu
nunun dördüncü maddesinin tefsiri mahiyetin
de görüldüğüne ve bunun da Heyeti Umumi-
yeye aidolduğuııa dair Memurin Muhakemat-
Eneümeni mazbatası 

Oltu Mebusu Büstem Beyle rüfekası tara
fından İstiklâl Madalyasının imaline dair ve
rilen tekifin reddine dair Müdafaai Miliye En
cümeni mazbatası 

Nisabı müzakere Kanununun altıncı ve se
kizinci maddelerini muaddil teklifi kanuni hak
kında Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 

Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin elkap hak
kındaki teklifi kanunisinin reddine dair Ka
nunu Esasi Encümeni mazbatası 

Alişir ve rüfekası hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası 

3tümk&re edilecek mevad 
Nevahi Kanunu 
Memaliki müstahlasa mahakim mukarrera-

tına dair lâyihai kanuniye 
Tedrisatı iptidaiye Kanununun on beşin

ci maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye. 

f. İZu. U. Matbaam 


