
D E V R E : I C İ L T : 27 IÇTÎMA SENESİ: 3 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
)>m<İ 

Yüz doksan dokuzuncu İçtima 

26 . 2 . 1339 Pazartesi 

MüncUrecat 
Sayfa 
481 
481 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Sualler 
1. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad 

havalisinde hüküm - ferma Çiçek hastalığına 
dair sual takriri Sıhhiye Vekâletine, 

2. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Ve
bayı bakariye dair sual takriri İktisat Ve
kâletine havale edilmiştir. 

3. — Azayı kiram muamelâtı 
1. — Memurin Muhakemat Tetkik He

yeti Riyasetine Oanik Mebusu Emin Beyin 
intihabedilmiş olduğuna dair Heyet Riya
seti tezkeresi 

4. — Lâyihalar 
1. —• 1339 senesi Muvazenei Umumiye 

Kanunu lâyihası 
2. — 1339 senesi bütçesinin tasdikine 

kadar üç ay için otuz küsur milyon lira 
avans itasına dair kanun lâyihası 484:485 

5. — Takrirler 481,488 
1. — Siirtd Mebusu Mustafa Sabri Efen

dinin, Rejinin ilgası hakkındaki kanun tek
lifinin ruznameye alınmasına dair takriri 481 

2. — Ardahan Mebusu Server Beyin, 
Anadolu'da demiryolları ve limanlar inşa 
edilmesi için Mister Kenedi ve Çester ile 
akdedilmiş olan mukavelelerin bir kere de 
Adliye Encümeninde müzakere edilmesine 
dair takriri 488 -.489 

481 

481 
481 

481 
483 

484 

Sayfa 
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galı karyesinden Ahmed Hamdi Efendinin 
zararı maddi ve mânevisinin tazmin edil
mesine dair takriri 489:49i 

6. — Mazbatalar 481 
1. — Muş Mebusu Abdülgani Beyle ar

kadaşlarının, Altıncı Avans Kanununun 
yedinci maddesinin tefsirine dair takriri 
ve Kavamini Maliye Encümeni mazbatası 481 : 

482 
2. — Elmalı Belediye Reisi ile kâtibi 

hakkındaki hükme nazaran Memurin Mu
hakemat Kanununun jdördüncü maddesinin 
tefsiri icabettiğine dair Memurin Muhake
mat Tetkik Encümeni mazbatası 482 

3. — Oltu Mebusu Rüstem Beyle rüfe-
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5. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
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Milliye Encümeni mazbatası (2/610) 486:487 



Sayfa 
6. — Koçgiri hâdisesinden derecatı muh-

telifeye mahkûm Haydar ve îzzet beylerle 
Mustafa ve Yusuf hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine »dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba-

REİS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi küşadediyornm. Zaptı sabık hulâsası oku
nacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Hdlâliahmer 
Madalyası Nizamnamenin tadiline dair lâyihai 
kanuniye Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Encü
menine, Seyrisefain İdaresinin malî kısmına ait 
lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine, 
Men'i Müskirat Kanununa tevfikan hapsedilen 
Salihoğlu Ali'nin affına dair lâyihai kanuniye ile 
hiyaneti vataniyeden mahkûm Balya Müftüvekili 
Ahmed ve Belediye Kâtibi Nazif efendiler hakkın
da Adliye Vekâletinde* mevrut evrakı hükmiye 
Adliye Encümenine, Cemiyetler Kanununa mü-
zeyyel lâyihai kanuniye Dahiliye ve Adliye en
cümenlerine, Bayezid muhacirlerinden Koçhisar 
kazasında bulunan yüz elli hane halkının terfihi
ne dair Bayezid Mebusu Şevket Beyin temenni 
takriri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti
ne, üç evlâdı olanlardan birisinin askerden istis
nası hakkında bir kanun yapılmasına dair Deniz
li Mebusu Yusuf Beyin temenni takriri Müdafaa! 
Milliye Vekâletine havale edildi. Sivil tayyare
cilerin ihtiyat zabiti sınıfına nakilleri hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin iadesine dair İcra Vekilleri 

Sayfa 
tası 487:488 

7. — Müzakere edilen maddeler 492 
1. — Adana'nm işgali devrine ait dâ

valar hakkmda kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası 492:502 

Riyaseti tezkeresi kıraat ve lâyihanın iadesi ten-
sibedildi. Şayanı müzakere Ikarariyle Lâyiha En
cümeninden mevrut tekâlifi kanuniye aidolduğu 
encümenlere tevdi olundu. Erzurum Mebusu Salih 
Efendinin, Mecburi izdivaç ve Havalii şarki
ye muhacirlerinin terfihi hakkındaki teklifi kanu
nileri sıra numarası ile müstacel ruznameye alın
dı. Hiyaneti vataniyeden mahkûm Çerkez Yunus 
hakkındaki hükmün nakziyle yeniden tetkikat ic
rasına, Hatif gazetesiyle Büyük Millet Meclisi
nin aleyhinde neşriyatta bulunan Kütahya^da Re
şadiye Mektebi Müdürü Yusuf Hüsnü Efendi 
hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye Encü
meni mazbataları müzakere ve kabul olundu. 
Ahali yedindeki silâhları toplayıp Yunanlılara 
vermek suretiyle hiyaneti vataniyede bulunan 
Kütahya'nın Armudeli nahiyesinin Kırkıülı kar
yesi muhtarı Mehmed hakkındaki hükmün tasdi
kine dair Adliye Encümeni mazbatası badelmü-
zakere hüküm ref'edildi. Badema hiyaneti vata
niye hükümlerinin Temyiz Heyetince tetkikine 
dair Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyle rüfe-
fcasmm teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine veril
di. Büyük Millet Meclisi bütçesinin memu
rin maddesine tahsisatı munzamma ilâvesi 
hakkındaki lâyihai kanuniye tereihan müza
kere edilerek maddeleri aynen ve heyeti 
umumiyesi altı müstenkif ve on beş redde 
karşı yüz kırk üç reyle kabul olundu. Memurin 
Muhakemat Tetkik Heyeti için üçüncü defa 
yapılan intihap neticesinde Bitlis Mebusu Hüs-
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B Î R Î N C Î G E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,28 

REtS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 
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Mebusu Hüsnü, Van Mebusu Haydar, Ergani Me
busu Sırrı, Amasya Mebusu Ragrp, İsparta Me
busu Hafız ibrahim, îzamr Mebusu Tahsili bey
lerin ekseriyeti ihraz eylemiş oldukları tebliğ 
edilerek teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahttı Riya

setlerinde bilinikat memaliîki 'müsltanlasa »maha-
kim mukarreratıua dair lâyihai kanuniyenin bi
rinci maddesi müzakere edildi ve vaktin geç olma
sına mebni Pazartesi günü toplanılmak üzere içti
maa nihayet verildi. 

26 Şubat 1339 
Birinci Reisveikili Kâtip 

Hüseyin Avni Van 
Hakkı 

Kâtip 
Kayseri 

Atıf 

2. — SUALLER 

1. — Tokad Mebusu Rıfat Beyin, Tokad hava
lisinde hükümfenna Çiçek hastalığına dair sual 
takriri Sıhhiye Vekâletine, 

2. — Vebayı bahariye dair sual takriri İkti
sat Vekâletine havale edilmiştir. 

RElS — Zaptı sabılk hakkında ısöz istiyen var 
mı? Zaptı sabıkı aynen kabul edenler lütfen el 
'kaldırsın. Zaptı sabık aynen 'kabul edilmiştir. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Rejinin ilgası hakkındaki kanun teklifinin ruzna-
meye alınmasına dair takriri 

REÎS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi 
ile rüfekasının, Rejinin ilgasına dair teklifinin 
ruznameye alınması hakkında takriri var. Bu tete-
lif Lâyiha Encümenine verileli henüz iki ay ol
muştur. Nizamname bu hakkı üç ay olarak kabul 
ediyor. Binaenaleyh bu teklif varit değildir. 

KADRl B. (Muş) — Tesrii ımüzafceresi için 
takriri eneümene havale buyurunuz. 

RElS — Efendim; Riyaset, encümene tebli
gat yapacaktır. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1, — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti Ri
yasetine Canik Mebusu Emin Beyin intihabedil-
diğine dair Heyet Riyaseti tezkeresi 
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REİS — Efendim; Muhakemat Heyeti Ri

yasetine Canik Mebusu Emin Beyin intihalbedil-
diğine dair Muhakemat Heyeti tezkeresi var: 

Riyaseti Celileye 
Bu defa intihap buyrulan Memurin Muha

kemat Heyeti Riyasetine Canik Mebusu Emin 
Beyin intihabounduğu berayı malûmat arz 
olunur. 

26 . 2 . 1339 
Muhakemat Heyeti Reisi 

Canik Mebusu 
Emin 

6. MAZBATALAR 
1. — Muş Mebusu Abdüligani Beyle arka

daşlarının, 6 ncı Avans Kanununun yedinci mad
desinin tefsirine dair takriri ve Kav anini Mali
ye Encümeni mazbatası 

REÎS — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
Kanununun yedinci maddesinin tefsirine dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası var, rıız-
nameye alıyoruz. 

Avans Kanununun harcırahlara mütaallik 
yedinci maddesi ahkâmından mebusanın istis
nası gayricaiz olduğunun idare heyetine tebli
ğine dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Azayı kirama aile harcırahı esası kabul 

buyrulduğu tarihte 1 Teşrinievvel 1338 tarihli 
Av*ans Kanununun yedinci maddesi meriyülie-
ra olup mebusan harcırahı dahi maddei mezkû-
redeki talhdidata tâbi tutulmuş idi. Ahiren Ka
vanini Maliye Encümenince maddei ımezkûre-
nin tefsiri hakkında tanzim ve MecM Âlice ka
bul buyrulan tefsire nazaran maddei mezfcûre 
ahkâmı kanunu mezkûrun tarihi neşrinden son
ra vuîkuulbulan seyahatlere mafesur ve münha
sır olduğuna ve tarihi mezkûrdan evvel tahak
kuk eden aile harcırahlarına şâmil olmadığına 
binaen bilaistisna bilûmum memurin ve mebu-
san İnaklarında tatbik olunan bu maddede ida
re heyetince ınıebusamn istisnası cihetine gidil-
mefete olduğundan tefsiri mezkûrun mutlak ve 
şâmil olduğunun idareye bir kararla tebliğini 
rica eyleriz. 

Muş Muş G-enc 
Aibdülgani Kasım Ali Haydar 

— m — 



Gene 
Celâl 
Ergani 
Nükhet 
Siird 

Necmdddin 
Siird 

Muş 
Ahmöd Haindi 

Elâziz 
Rasim 

Mardin 
Midhat 
Siird 

Yozgad 
Rıza 

Hakkâri 
Tufan 
Ergani 

Sırrı 
Erzurum 

Mustafa Saıbri Mehmed Kadri Salih 

23 . 2 . 1339 
Heyeti Umumiyeye 

1 Şubat 1339 tarifli ve 110 numaralı maz
bata ile tefsir olunan Avans Kanununun ye
dinci »maddesi hükmü ancak kanun mezkûrun 
tarihi neşrinden sonra vukuulbulan seyahatlere 
maksur olduğu cihetle mezkûr kanunun tarihi 
neşrinden evvel vukuubulan seyahatlerde Har
cırah Kararnaımesi ahkâmının cereyan edeceği 
tabiî ve bundan mebusanm istisnası kanunun 
saralhatine nazaran gayricaiz olduğuna, metoni 
tefsiri mezkûrun mutlak ve şâmil olduğunun 
ve bu sarahate nazaran keyfiyetin muhtacı tef
sir görülmediğinin Heyeti İdareye tebliği zım
nında Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mardin 
Necib 

Kâtip Âza Âza 
Yozgad Elâziz Ertuğrul 
Ahmed Naci Halil 

Âza Âza Âza 
Konya Konya Biga . 

Arif Rifat Mehmed 

REÎS — Efendim; bu hususta söz istiyen 
var mı? (Hayır, münasip, sadaları) Kavanini 
Maliye Encümeni meseleyi bu suretle tavzih 
ediyor. Encümenin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Elmalı Belediye Reisi ile Kâtibi hak
kındaki hükme nazaran Memurin Muhakemat 
Kanununun dördüncü maddesinin tefsiri icab-
ettiğine dair Memurin Muhakemat Tetkik En
cümeni mazbatası 

REÎS — Elmalı Belediye Reisi ile Kâtibi 
hakkındaki hükme nazaran Memurin Muhake-
matı Kanununun dördüncü maddesinin tefsiri 
mahiyetinde görüldüğüne ve bunun da Heyeti 
Umumiyeye aidolduğuna dair Memurin Muha-
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kemat Encümeni mazbatası vardır. Adliye En
cümenine gönderiyoruz. 

3. — Oltu Mebusu Rüstem Beyle rüfekasının, 
İstiklâl Madalyası Kanununa tezyili istenen ka
nun teklifi ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

REİS — Oltu Mebusu Rüstem Beyle rüfe-
kası tarafından istiklâl Madalyasının altından 
imali hakkında verilen teklifin şayanı müzake
re olmadığına dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası var. Muvazenei Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

4. — Ergani Mebusu Sırrı Beyle rüfekasının, 
Nisabı Müzakere Kanununun 6 ve 8 nci madde
lerinin tadiline dair kanun teklifi ve Kanunu 
Esasi Encümeni mazbatası (2/665) ve müstacel 
ruznameye alınmasına dair takrir 

REÎS — Nisabı müzakere Kanununun al
tıncı ve sekizinci maddelerini ınuaddil teklifi 
kanuni hakkında Kanunu Esasi Encümeni maz
batası var, ruznameye alıyoruz. Aynı zamanda 
bu lâyihanın müstacelen müzakeresi hakkında 
arkadaşlarımızın bir takrirleri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Nisabı müzakere Kanununun altıncı ve se

kizinci maddelerinin tadili hakkındaki teklifin 
1339 senesinin hululüne mebni müstacelen ruz
nameye alınarak takdimen ve tercihan bugün 
müzakeresini teklif eyleriz. 

Karahisarı Şarki Kayseri 
Mesud Osman Zeki 
Bitlis Maraş 

Yusuf Ziya Mehmed Hasib 
Ergani Dersim 

Sırrı Abdülhak Tevfik 
Gene Ergani 
Fikri Hakkı 
Gene Mardin 
Celâl Midhat 

Erzincan Erzincan 
Mehmed Emin Hüseyin 

Kozan Elâziz 
Dr. Fikret Feyzi 

Siird Urfa 
Hacı Nuri Pozan 

Bayezid 
Şevket 

Tokad 
Rifat 

482 — 
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Yozgad 
Bahrî 
Konya 
Arif 
Biga 

Hamdi 
Canik 

Süleyman 

Sivas 
Ziyaeddin 

Ergani 
M. Emin 

Tokad 
Mustafa 
Gümüşane 
Mustafa 

REÎS — Efendim, Nisabı Müzakere hakkın
da Kanunu Esasi Encümeni mazbatası var. 
bir de bunu takdimen ve tercihan müzakeresine 
dair bir takrir var. Ruznameye almak esastır. 
Müstacel ruznameye almak ayrıdır. Bu numara 
sırasiyle alınır. Bir de takdimen ve tercihan kay
dı vardır ki bu da ayrıdır. 

R E F İ K , ŞEVKET B. (Saruhan) — D e r 
desti müzakere olan kanun tehir edilmemek şar-
tiyle. 

REÎS —• Efendim, Heyeti Celile ruznamesi-
ne hâkimdir. Her şeyin takdimen ve tercihan 
müzakeresine karar verirse bunun karşısında 
bir şey yapamayız. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Rica ederim. 
Bir buçuk seneden beri ruznamenin birinci 
maddesine çıkamayan Maaraf Kanunu vardır. 
Bu mesele ondan sonra müzakere edilsin. (Ha
yır sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, evvel 
beevvel, numara sırası ile müstacel ruznameye 
alınmasını reye koyacağım. Numara sırası ile 
müstacel ruznameye ithalini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Müstacel ruznameye numara 
sırası ile ithali kabul edilmiştir. 

İkincisi; takdimen ve tercihan, elimizdeki 
işleri bırakarak bugün müzakeresini bilâmüzake-
re reye koyacağım. (Olamaz sesleri) Heyeti 
Celile ruznamesini bilmektedir. Müzakere edi
lecek mevaddm bir kısmı derdesti müzakere, 
diğer bir kısmı da müstacel ruznamededir. Bu 
meselenin tercihan müzakeresini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. 

HAKİ HÂMÎ B. (Sinob) — Numara sıra
sına konuldu efendim. 

REİS — Efendim numara sırası ile kabul 
edilmiştir. Tercihan müzakeresini kabul edip 
etmemek Heyeti Celileye aittir. 

NEBİL E t (Karahisarü Sahib) — Numa
ra sırası ile kabul edilmiştir. Ruznameye alalını 
dediniz. Bu suretle mesele hallolundu. Numa-
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ra sırası ile ruznameye alınmıştır. 

REÎS — Nebil Efendi Hazretleri takrir 
iki ciheti ihtiva etmektedir. Birisi müstacei-
mevad meyanmdaki numara sırasına ithali, di
ğeri de her şeye takdimen ve tercihan müzake
resi. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Elde kalmış yarım bir 
kanun varken bunun her şeye takdimen müzake
resini reye koymak doğru değildir. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Efendim ben
denizin de böyle bir takririm vard1. Maarif Ka
nununun hattâ evrakı varideye bile tercihan 
müzakeresini teklif ettiğim halde benim takri
rim okunmadı. 

R E F l K ŞEVKET B. (Saruhan) — Makamı 
Ryaset, tabı ve tevzi olunmadan bir kanun lâyi
hasını mevkii müzakereye koyamaz. Rica ede
riz, Makamı Riyaset ittihaz edilmiş olan bu ka
rarlara riayet etsin. 

REÎS — Efendim bir lâyiha! kanuniyeniıı 
müzakeresi için onun tabı ve tevzii esastır. Bu
nu Heyeti Celile bilir. Bunu kendiniz de takdir 
edersiniz. Heyeti Celile tenevvür etmeden mü
zakeresinde muhtarsınız. Müsaade buyurunuz 
efendim; takririn ikinci fıkrasını ihtiva eden 
kısım takdimen ve tercihan meselesidir. Takdi
men ve tercihan müzakeresini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Efendim ellerinizi in
diriniz. Tereddüt hâsıl oldu. Tâyini esami ile 
reye vaz'ediyorum. Reylerinizi istimal buyuru
nuz. (Reyler toplandı.) 

4. — LÂYİHALAR 

REİS — Maliye Vekili Beyin müstacel bir 
. mâruzâtı vardır. Lütfen dinleyiniz efendim. Ri

ca ederim oturalım. (Gürültüler) Sükût edelim 
efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşane) — Efendim; 1339 senesi Muvazenei 
TJmumiyeye ve masraf cetvellerini Heyeti Celi-
lenize takdim ediyorum. Bittabi bütçe Muva
zenei Maliye Encümenine tevdi ederek orada 
lâzımgelen tetkikat icra edilecektir. Şimdiden 
kısaca bir fikri icmali hâsıl olabilmek için He
yeti Celilenize arz edeyim ki, 1338 senesinde hi-
dematı#umumiyei Devlet için sarfına mezuniyet 
vermiş olduğunuz miktarın yekûnu umumisi -
tahsisatı munzammalar da dâhil olduğu halde -
yüz bir milyon liradan ibarettir. Malûmuâlile-
ri 1338 senesinde memleketin bir kısmı mühim-



1:199 26.2 
mi istihlâs olunduğu için masraf altı aylık, beş I 
aylık, dört aylık olmak üzere tesbit edilmişti. 
O esasa göre 1339 senesinin masarifatı umumi-
yesi tahsisatı munzammalar da dâhil olduğu hal
de yüz yirmi milyon liradan ibarettir. (Gürül
tüler) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Dinliyen kim
se yoktur Reis Beyefendi. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — 1339 senesi için Heyeti Celilenizden 
istediğimiz tahsisat yüz on sekiz milyon küsur 
liradan ibarettir. Bütçemiz, yine ordumuz sefer
ber olmak üzere, harb bütçesidir. Masarifatı as
keriyeyi, 1338 senesinde olduğu gibi 1339 se
nesinde de aynen ipka ederek Heyeti Celilenize 
arz ediyoruz. Binaenaleyh; bütçeyi Muvazenei 
Maliye Encümenine havale buyurursunuz. İkin
ci olmak üzere bütçe Muvazenei Maliye Encü
meninde tetkik buyurulup Heyeti Celilenizin 
tasdikine iktiran edinceye kadar Martın birinci 
gününden itibaren lüzumu olan masarifatı umu-
miyei Devletin temini için üç aylık muvakkat 
bütçe olmak üzere tahsisat istiyoruz. Bu tah
sisatın sureti sarfı da 1338 senesindeki esasa gö
re, yani Heyeti Celilenizin ve Muvazenei Maliye 
Encümeninin tesbit ettiği şekle göre sarf edil
mek üzere üç aylık da muvakkat tahsisat isti
yoruz. İki kanun lâyihasını takdim ediyorum. 

EMÎN B. (Erzincan) — Efendim; bu sefer 
verilen yine avans suretiyle mi? Yoksa doğru
dan doğruya muvakkat bütçe suretiyle midir? 
Yani Marttan itibaren istenilen, muvakkat büt
çe suretiyle mi isteniliyor? Yoksa yine hiçbir 
esasa müstenidolmıyan avans suretiyle mi? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim; her daire için 1338 sene
sinde tesbit edilen kadro ve kabul edilen esasa 
göre her bütçeye isabet eden miktarı tefrik et
mek suretiyle, yani 1338 senesindeki miktarı 
tecavüz etmiyeeek surette tahsisat istiyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey evrakı varide 
bitmeden Maliye "Vekili söz söyliyemez. Niçin 
söz verdiniz? 

ZÎYA HURŞÎT B. (Lâzistan) — Bütün ve
kâletlerin bütçeleri var mıdır? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim, henüz teferruatını ikmal 
etmiyen bâzı daireler vardır. Fakat senei ma
liyenin son haftasına geldiğimiz için Maliye Ve
kâleti 1338 senesinde Meclisi Âlinin kabul etti- I 
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ği ve Muvazenei Maliye Encümeninin tesbit et
tiği kadrolara göre yekûnu umumiyi muvaze
neye ithal etmek iztırarında kalmıştır. 

Usulen vekâletler, masraf cetvellerini Ağus
tosta Maliye Vekâletine verirler. Maliye Vekâ
leti ; Teşrinievvelde, Teşrinisanide Meclisi Âli
ye takdim eder. Fakat Ağustostan itibaren müte-
valiyen memleketimiz üzerine yeni, yeni memle
ketler ilâve ettiğimiz için vekâletler masraf -cetvel
lerini miadı kanunisinde Maliye Vekâletine vere
memiştir. Yedinci tekit üzerine Şubatın yirmi
sinden sonra masraf cetvellerini alabildim. Ve 
dört beş gün zarfında muvazenei umumiyeyi te
min etmek zaruretinde kalmıştır. Maliye Ve
kâleti. 

ZÎYÂ HURŞÎD B. (Lâzistan) — Y a n i bâzı 
vekâletler vazifelerini yapmamıştır. 

1. — 1339 senesi Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihası. 

REİS — Efendim, İcra Vekillerinin tezkere
siyle bir lâyiha takdim ediliyor. îera Vekilleri 
Heyeti tezkeresi okunacak : 

T. B..M. M. Riyaseti Celilesine 
24 . I I . 1339 

1339 senesi Bütçe kanun lâyihası leffe*n tak
dim edilmiştir. îfayı muktezasiyle neticenin 
işarına müsaadei Devletlerini istirham eylerim 
efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

REÎS •— Efendim, Muvazenei Maliye Encü
menine havale ediyoruz. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — izmit'ten hür
riyeti şahsiyenin kabulünden dolayı teşekkürü 
mutazammın telgraf vardır. O niçin okunmu
yor? 

REÎS — Evrakı varide meyanına dâhil de
ğildir. Böyle bir telgraf varsa tabiî okuturuz 
efendim. 

2. — 1339 senesi bütçesinin tasdikine kadar 
üç ay için otuz küsur milyon lira avans itasına 
dair kanun lâyihası 

REÎS — îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 
ikinci bir tezkeresi var. Okunacak : 
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1\ B. M. M. Riyaseti Celilesine 

1339 senesi Bütçe kanun lâyihasının tasdiki
ne kadar hidematı umumiye için üç aylık 
avans kanun lâyihası leffen takdim edilmiştir. 
İfayı muktazasiyle neticesinin işarına müsaadei 
Devletlerini istirham eylerim. 

îcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Hüseyin Rauf 

REİS — Efendim, keza Muvazenei Maliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Avansın miktarı 
ne kadardır? 

RElS — Otuz milyon, efendim. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Bu 
avansın bu üç aydan gayri tekrar edilmemesi 
için ne yapılmak lâzımgelirse yapılmasını Ma
liye Vekâletinden şiddetle temenni ediyorum. 

REÎS — Efendim, Nisabı müzakere kanun 
lâyihasının takdimen ve tercilîan müzakeresi 
hakkındaki takriri tâyini esami ile reye koy
muştum. Netice şu suretle tezahür etmiştir : 
177 âza reye iştirak etmiş, (105) rey kabul, 
(53) ret, (9) müstenkife karşı (105) reyle tak
dimen ve tercihan müzakeresi kabul edilmiştir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Sıra nu-
marasiyle müstacel ruznameye aldınız, maksat 
hâsıl oldu. 

REİS — Takrir iki ciheti ihtiva ediyor, de
dim. Birisi müstaceliyettir, diğeri takdim ve 
tercihtir. Müstaceliyeti kabul ettikten sonra 
takdim ve tercihi reye koydum. Onda da bu ne
tice hâsıl olmuştur. Hakem yine Heyeti Celile-
nin ekseriyetidir. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Yani burada
ki takdimden maksat bugünkü ruznameye alm-
masıdır^ (Hayır, sesleri, gürültüler) Müsaade 
buyurunuz, yoksa bugünkü ruznamede mevcut 
maddelerin ba<ş tarafına geçirmek demek değil
dir. O suretle bugünkü ruznamenin sonuncu 
numarasına alınır. 

REİS — Müzakeresi yarım olanlar dâhil de
ğildir. Buna takdim edilemez. Tabiî bir madde 
yarım kalamaz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Mevzuu-
bahsolan meselenin bugün müstacelen müzake
resi ekseriyete iktiran etti. Fakat lâyiha matbu 
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değildir. Nizamname mucibince tab'ı ve tevzii 
lâzımdır. Meçhul bir şey üzerine müzakere et
mek imkânı yoktur. Meçhul bir şey üzerine itti
hazı karar etmek doğru değildir. 
• NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hepimiz 
pekala biliyoruz ve onun için kabul ediyoruz. 
Çünkü, tahsisat meselesidir, millet duysun. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Tab'ı ve tev
zii lâzımgelir ve ondan sonra müzakere etmek 
lâzımgelir. Binaenaleyh, bendeniz tab'mı teklif 
ediyorum. Gayrimalûm mesele üzerine karar 
vermek hatalı olabilir, efendim. 

CELÂL B. (Gene) — Musa Kâz'ıım Efendinin 
«özleri varit değildir. Reis Beyefendi! Teamül 
vardır. 

REİS — Efendim tabı ve tevzii esastır. Fa
kat Makamı Riyaset ya pılmıy anları buna kıyas 

j edemez. Yapılmıyanları Heyeti Celile nizamna
me ile yapacaktır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendini iki madde
dir, yazarız. 

RElS — Yazarsanız başka. 
NAFİZ B. (Canik) — Efendim Meclisi Âli

nin tahsisatına taallûk eden mesail hafi celsede 
müzakere edilmelidir. Bu taammüldür. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — O milletin 
yüzüne çıkmamak içindir. Aleni celsede müza
kere edilecektir; millet anlıyacaktır, görecek
tir.' Her safhasını müdafaa edeceğiz. Millet na
mına hafi celsede katiyen olmaz. Milletten sak
lanacak ahval varsa o başka. 

RElS — Nafiz Bey on beş imzalı takrir ol
mazsa celsei hafiye olamaz. 

NÂFÎZ B. (Canik) — Müsaade ediniz söyli-
yeceğim. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Celsei ha
fiye olamaz. Milletin parasıdır, millet duymalı
dır. 

REÎS — Müsaade ediniz Nebil Efendi! 
CELÂL B. (Gene) — Nebil Efendi! Neden 

olmasın ? 
NEBÎL Ef. (Devamla) — Sizin gibi değilim 

ben. Memleketin menfaatini düşünürüm. Ben, 
vatansız değilim, acı söylerim. 

REÎS — Nebil Efendi Meclisin sükûnetini 
ihlâl etmektesiniz. 

KADRÎ B. (Siird) — Her zaman böyle Nebil 
Efendi gevezelik etmesin. 

NEBÎL Ef. (Devamla) — Ben vatansız deği
lim, sözünü geri alsın. 
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REİS —• Sözünü geri almıştır efendim. 
NAFİZ B. (C.anik) — Bendeniz teamüle tev

fikan celsei hafiyeye tehiri müzakeresini teklif 
ediyorum. Nebil Efendi ise derhal müzakeresiy
le intacını teklif ediyor, ki telâş ediyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim mesele yanlış bir noktadan muhakeme 
edilmektedir. Kanunu Esasi encümenden Mecli
si Âlinize takdim edilen mazbata Nisabı müza
kere Kanununun iki maddesinin tadili mahiye
tindedir. Henüz tadilin mahiyetini bilmeden cel
sei hafiye teklif etmek doğru değildir. Kanun
lar aleni celsede müzakere edilir. Aleni celsede 
kabul edilir. Binaenaleyh maddeler okunur, 
maddeler üzerinde mütalâası olan arkadaşlar söz 
söyler, kabul edilir. Maksat iki maddenin tadili 
meselesidir. Binaenaleyh tadili ve müzakeresi lâ-
zınicelen maddeler eelsei hafiyede kanun şek
linde tedvin edilemez. Usule muvafık değildir. 
Tahsisat meselesi olup olmadığı müzakere
sinden sonra anlaşılacaktır. Maddeler okun
duğu zaman belli olacaktır. Beyhude hisiyat-
la uğraşmıyalım. 

REÎS Efendim, takdimen müzakeresi ka
bul edilmiştir. Elde bir mesele vardır, yarısı 
müzakere edilmiş, yarası müzakere edilmemiş. 
Bunu »d;a ihmal ederek ve buna da takdimen .mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmemiştir efendim. 

Eldeki mesele bitecek, ondan sonra müzakere 
edilecekti!'. 

LÛTPI B. (Malatya) — Takdimen müzake
resi kabul edildi efendim. 

REÎS — Efendim, takdim etmek diğer bir 
meseleye takdim demektir. Binaenaleyh bunun 
takşdimi' elde müzakeresi yarı kalmış mesail üze
rine değildir. Elde bir mesele vardır. Rica ede
rim ,ona takdim olmaz. 

•f 

5. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Elkap hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/610) 

REÎS — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Elkap hakkındaki teklifinin reddine dair Müda
faa! Milliye Encümeni mazbatası vardır. Ruz-
nameye alıyoruz. 

TUNALI HİLMÎ B. (Blolu) — Efendim, 
mazbata okunsun. 

REÎS — Mazbatayı okutabilmek için sırası 
gelmek lâzımdır. 
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T TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, de

min reddedilen bir mazbatayı okuttunuz. Redde
dilen mazbatalar daima okunur ve ondan sonra 
icabı icra edilir. Rica ederim, Makamı Riyaset
ten istirham ediyorum. Mazbata okunsun. 

NEBİL Et'. (Karahisarı Sahib) — Reddi mu-
tazammm mazbatalar okunur, Nizamnamede 
sarahat vaıjdır. Her hangi bir encümenden reddi 
mutazammm mazbata geldiği takdirde okunur 
ve reye vaz'edilir. 

REÎS — Bu Müdafaai Milliye Encümenin
den geliyor. Zatiâlinizin buyurduğu Lâyiha En
cümenimi aittir. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Demin Muva-
zenei Maliye Encümeninin mazbatasını okuttu
nuz da Tunalı Hilmi'nin takririni neden, okumu
yorsunuz.' 

REÎS — Öyle bir şey okutmadım. 
! TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Be,<; dakika 
| evvel okuttunu:; efendim. * 

REİS — Hayır efendim, okutmadıım. Ruzna-
mede öyle bir şey 'de yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tahsisata, 
harcıraha daiı\.. 

REİS — O Kavanini Maliyenin sualine ce
vaptı efendim. O idarenin tereddüdünü izale 
için sorulmuştu. Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası ona aittir efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisar Şarki) — Re
is Bey, Hilmi Beyin maksatları nedir? Böyle 
olursa müzakerenin imkânı yoktur. Eğer bu 
teklif ruznameye geçeeekse şimdi vakit kaybo
lacaktır. 

REÎS — İkna edemedim efendim. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 

takdim etmiş olduğum Lâkap Kanunu bu mille
tin basma belâ olmuş birtakım ahlâki esasatı ta
nı amiyle yıkmaya mahsus bir kanundur. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Bravo, bravo! Doğrudur, iştirak ederiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Vicdanı
nıza, izanınıza müracaat ediyorum, beş dakika 
evvel reyinize bir kanun lâyihasının' mazbatası 
konuldu. O kanun lâyihasının takdimen ve ter-
cihan müzakeresine tâyini esami ile rey verdi
niz. Çünkü devred içtimaiye bitmiştir ve yenisi 
başlamak üzeredir. Arkadaşlar yine memleketin, 
Meclisin dışarısında bulunan iki ağalık vardır. 

1 O ağalığın birisi muzırdır. O ağalığın birisini 
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Meclise hasrederek yıkmak istiyorum. Hilmi 
Ağa, Hilmi Paşa. Dünyada hangi memleket var
dır ki, bu gibi birtakım müteselsil unvanlar kul
lansın? Kanunun asıl ruhunu teşkil eden budur. 
Meşrutiyetten beri arkadaşlar. (Gürültüler) (Ha
miyetin) sından tutunuz d'a tâ Sadrazamım rütbe
sine kadar nizamnameler yapıldı. Tabedildi. 
Vaktiyle tabedilmişti. Bunlar kullamlmıya-
cak diye vaktiyle nizamnameler, talimatname
ler yapıldı. Hattâ postalardan vazgeçtik, bilhas
sa telgraflarda (saadetin), (Devletlû) ıbilımem 
nelû giıbi bdrtaikıtm elkap kullanılmıyacaktır den
di, yapılamadı. 

SÂMÎ B. (İçel) — Reis Bey bu usule dair 
mi? 

TUNALI HÎLMt B. (Bolu) — Bunlar hiç
bir netice vermedi. Binaenaleyh on beş senelik 
bir zaman bu zemin üzerinde bizi yürüttü, işlet
ti. Şimdi kanun yapmak devri geldi. (Aferin, 
bravo sesleri) Şu halde arkadaşlar Heyeti Celi-
leniz hakikaten halkçı ise, evet, Heyeti Celile-
niz halkçılığı kavramak istiyorsanız, bu âcizin 
takririni kabul edecektir. Acaba Başkâtip Re
cep Bey tarafından, zavallı kâtipler tarafından 
Hilmi Efendi mi, Hilmi Bey mi diye kaydoluna
cağım. Yazık değil miki bu milletin parasına? 
(Hilmi Ağa sadalan) Arkadaşlar, bu Meclisin 
milyarlar değer vakti zayi olmamak için, üç gün 
sonra bu milletin fakir Hazinesinin böyle elkap 
masrafından kurtarılması için kanun teklifimin 
şimdi müzakeresini teklif ediyorum. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Reis Bey, bey keli
mesini kaldırıyor, ağa kelimesini koyuyor. Kalk
mış bdrşey yok ki, Meclis bununla işgal olun
sun. 

TUNALI HÎLMt B. (Bolu) — Efendiler Ra-
sih Efendi Hoca buyurdu ki, Meclisin vaktini 
zıyaa uğratmak yazık değil midir, buyurdular. 
(Gürültüler) 

(Riyaseti Celi'le, Hüseyin Avni Beyefendi, 
Musa Kâzım Efendi Hazretleri)... Üç seneden 
'beri bu halkçı Meclis böyle zait kelimelerle uğra
şıyor. Buna yazık değil mi? (Gürültüler) Efen
diler binlerce kelime telâffuz ediyorsunuz. Birkaç 
bin liraya mal oluyor. Bunu Rasih Efendiden 
soruyorum. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Sathi şeyler... 
TUNALI HÎLMÎ B. — Sathi değil... Bu mil

letin tamamiyle vaktini, nakdini siz kazandıracak
sınız. 
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REÎS — Efendim! Hilmi Bey, Elkap hak

kındaki' teklifi kanunisinin okunmasını ve müsta-
çelen ruznameye alınmasını teHif ediyor. Bu 
teklifi kabul edenler lütfen' el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
gelecek sefer Paşa unvanını teklif edeceğim. 
(Handeler) 

6. — Koçgiri hâdisesinden derecatı muhteli-
feye mahkûm Haydar ve İzzet beylerle Musta
fa ve Yusuf haklarındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim, Alişîr ve rüfekası hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası vardır. 

Riyaseti Celileye 
Hıyaneti vataniye cürmünden maznunun-

! aleyhim Haydar ve Taki Bey ve îzzet beylerle 
j Veli'nin Ali ve Molla Mustafa ve Azizoğlu Yu

suf ve Kel Ağazade îzzet'in idamlarına ve fakat 
esbabı muhaffifei takdiriye bulunmasına binaen 
işbu cezanın on beş sene küreğe tahviline ve ta
rihi ikaı cürme nazaran 19 Kânunuevvel 1337 
tarihli Af Kanunundan istifadelerine dair Sivas 
Bidayet Hâkimliğinden sâdır olan 16 Mart 1338 
tarih ve 68 numaralı ilâm tetkik edildi. 

ilâmın icrayı muhakeme ve tayini ceza ve af
tan istifade noktalarında muhalifi kanun bir ci
het görülememiş ise de mahakimin tecili takibat 
kararı ittihazı salâhiyetine dair bir kaydı kanuni 
mevcut değilken Bidayet Hâkimliğinin Genco-
oğlu Mahmud ve Mustafa Paşa biraderi Mahmud 
haklarında tevkif ve tahliyeleri anlaşılamadığın
dan bahsile tecili takibat kararı ittihazı muvafık 
olmayıp ancak bu iki maznun hakkında da 19 
Kânunuevvel 1337 tarihli Af Kanununun birinci 
maddesinin maznunlara ait fıkra dairesinde ka
rar itası vecibeden bulunduğuna ve gıyaben ida
ma mahkûm Alişîr'in derdestinden mukaddem 
tetkik ve tasdiki hükmüne lüzum bulunmadığına 
ekseriyetle karar verilerek Heyeti Umumiyeye 
arz ve takdim kılındı. 

Adliye Encümeni 
Reisi 
Emin 

Kâtip 
îsparta 
Tahir 

Mazbata Muharriri 
Hamid 

Âza 
Saruhan 

Refik Şevket 

— 487 



î : 199 26.2 
Aza Âza Âza I 

Mustafa Sabri Bilecik 

REFÎK ŞEVKET (Saruhan) — Efendim, 
Koçgiri hâdisei isyaniyesinden dolayı muhake
me edilmiş birçok kimseler vardır. Bunlardan 
bir kısmı on beş seneye mahkûm olmuş, Af Ka
nunundan istifade etmiş, bir tanesi de gıyaben 
idama mahkûm olduğu için hakkında tasdiki 
hükme lüzum yoktur. Heyeti hâkime - gıyaben 
bir karar ittihaz etmek lâzımgelirken - tecili 
mücazat, diye karar vermiştir. Halbuki, Tecili 
mücazat Kanunu mucibince mahakimin tecili 
mücazat kararı vermesi lâzımdı. Her halde mev-
cudökluğuna veyahut olmadığına göre bir ka
rar ittihaz etmesi lâzımdır. Diğerleri hakkında 
verilen hükümler de muvafıktır, diye tasdik 
ediyoruz. Orta yerde mevkuf ve mahkûm bir 
vaziyette kimse kalmamıştır. Yalnız usul noktai 
nazarından bu evrakta mevcudolan eşhas hak
kında söylüyorum. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Alişîr hakkın
da ne yapılıyor?.. 

REFÎK ŞEVKET B. — Alişîr hali firarda
dır. Gıyaben idamına karar verilmiştir. Bü
kere derdest olunarak vicahen muhakemesi ol
madıkça tabiî hakkındaki hüküm tasdik edile
mez. 

EMÎN B. (Erzincan) — 'Mahkemenin hük
münü tasdik 'ediyorsunuz değil mi? 

REFÎK ŞEVKET B. — Hayır, Alişîr hakkın
daki hükmü tasdik etımiyoruz. Diğerleri hakkın
daki karar ımuvafılktır. Aftan istifade dinçleri de 
doğrudur. Orta yerde mesele yok gibidir. 

REÎS — Söz istiyen var anı? (Yok sesleri) 
Mazbatayı reyi âlinize vazediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Ardahan Mebusu Server Beyin, Anado
lu'da demiryolları ve limanlar in§a edilmesi için 
Mister Kenedi ve Çester ile akdedilmiş olan mu
kavelelerin bir kere de Adliye Encümeninde mü
zakere edilmesine dair takriri 

REÎS — Encümenlerde derdesti müzakere 
olan Çester Projesi îktisat ve Nafıa encümenle
rinde tetkik olunuyor. Bir kere de hukuki cihet-' 
lerinin tetkiki için Adliye Encümeninden ıgeçıme-
sine dair Ardahan Mebusu Server Beyin bir tak
riri vardır. 

.1339 C : 1 
Riyaseti öelileye 

Encümenlerde derdesti 'müzakere olan (Çes
ter) Projesinin îktiısat ve Nafıa encümenlerinde 
müzakeresine iştirak eyledim. Hukuka ait mühim 
meseleler müzakere .edilmeden veyaihut müzakere 
edilip de ehemmiyet verilmeden geçiliyor. Mezkûr 
(Çester) Projesinin Adliye Encümeninde müza
kere edilerek bütün hukuka ait /metne de imali 
nüfuz edilebilmek için Adliye Encümenine hava
le edilmeısinii teklif ederim. 

Ardahan Mebusu 
Server 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim! Bu proje had
dizatında bir akdi .mutazammm bulunuyor. Ma
mafih hukuki bir mesele ımevzuulbalıeolunmalkta 
ise de bunun Adliye Encümeni ile alâkası yoktur. 
Binaenaleyh vekâleti aideslyle şirket beynin
de yapılacak-bir mukavelenin Adliye Encümenine 
hiç taallûku yoktur. Adliye Encümeninden geç
mesi icabet mez. 

S ERVER ıB. (Ardahan) — Arkadaşlar, Çes
ter Projesini tasdik veya imza edip biz Türkiye'yi 
yüz sene için Çeater'in eline veriyoruz. O Çester'-
in Projesini (gayet dikkatle tetkik etımek lâzımdır. 
Bendeniz geçende söyledim. Buna îktisat Encü
meni ve Nafıa Encümeni baktı. Kavanini Mali
yeden de geçsin. Halbuki bundaki mesele esaslı ve 
canlı bir inaktadır. Nitekim biz Nafıa Encümenin
de iki igün evvel müzakere -ettik ve orada da tet
kik ettik. Bir mesele çıktı ki, Çester su kuvvetini 
kendisi için kullanabilir mi? O vakit Hükümetin 
ilki tane murahhası vardı. Biri Ziya Bey, birisi de 
Muhtar Bey. Muhtar Beyden .sorduk. Çester Tür
kiye'de (bulunan suları Ikullanaihilir mi? Ondan 
sonra Muhtar Bey çıktı, dedi ki; evet. Evet mi, 
hayır mı? Bu meseleler noktası noktasına tetkik 
edilir ve öyle tasdik olunur. Bu hakikaten çok dü
şünülecek ıbir şeydir. Nitekim bizim şimdi Nafıa 
Encümeninde bir tane ımlüıtehaı«sıısımız vardı. Me
selâ SoysalJı arkadaşımız söyledi ki, ıbizim Posta 
İdaresinin pasta ve 'mektuplarını göndermek için 
Çester mecbur mudur? Posta aynı şirkettir. Aynı 
şirket olduğu (halde şirketten posta ücreti .alsın, 
vagonlar alsın, habuki öyle değildir. Çester bir 
şirkettir. Posta bir Hükümet müessesesidir. On
dan sonra posta ve telgraf memlekete ziyana da 
çalışabilir. Onun için bizim içerimizde (mütehas
sıs yoktur. Bir mütehassısın eline geçmesine lü
zum vardır. Her halde bir mütehassıs tarafından 
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tettikik edilsin. Çünkü (bu yüz senelik bir mesele
dir. Şaka değil. 

REİS — Efendim, arkadaşımız bir teklif ya
pıyor. Halbuki ruznamede böyle bir müzakere 
yoktur. Yalnız bir temenni takrirleri vardır. 
Onu da izah ettiler, buyuruyorlar ki, Çester 
Projesinde birçok mukavelât vardır. Adliye 
Encümeninden geçmesini kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar.. 

Efendim ekseriyette şüphe hâsıl oldu. Yok
lama yapmak mecburiyetinde kaldım. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Yoklama bu
nu temin edemez. 

furvnr*-"* • * * * " * «»* ; ir » ; •«"* " ' " - : " -*•-*- •*-
REİS — Meveut pusulalarınızı lütfen veri

niz efendim. Ekseriyet hâsıl oldu. 
(Server Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim! Çester Projesinin diğer 

encümenlerden sonra Adliye Encümenine hava
lesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

«?. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Ihtiyctt Zabiti Sungurlu'nun Yorgah karyesin-
"(hn Ahmed Hamdi Efendinin zararı maddi ve 
mânevisinin tanzim edilmesine dair takriri 

REİS — Efendim, Sırrı Beyin ruznameye 
dair bir mâruzâtı vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Arka
daşlar! Şu arz ettiğim dosyayı bir İhtiyat Za
biti, Ahmed Hamdi namında bir zat yolda gi
derken bendenize tesadüf etti, verdi Ve Meclisi 
Âlinize vermekliğimi rica etti. Bunun bir ha
kikat olduğuna yeminle beni temin etti. Onun 
için Meclise arz ediyorum. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bu bir facia
dır. 

REÎS — Sırrı Beyin mühim addettiği bu 
meseleyi dinlemek istiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim ; Sungurlu kazasının Yorgah karyesinden 
İhtiyat Zabiti Ahmed Hamdi Efendi namında 
bir zat Harbi Umumide vazifei vataniyesini ifa 
etmiş ve bu son Yunan harbinde de vazifei va
taniyesini ifaya davet olunarak bugüne kadar 
vazifesini bihakkin ifa etmiş bu İkinci İnönü 
Harbinde ric'at esnasında kendisinin bölüğü 
efradından üç kişi müsellâhan firar etmiş, Ço-
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rum civarında bilmüsademe bu firariler der
dest ediliyor. Çorum Ahzi Asker Kalemi Ri
yasetine 'götürülüyor. Orada firarilerden so
ruluyor. Deniliyor ki, sizinle beraber daha fi
rar eden kim vardır. O firariler bu ahmed 
Efendinin de firar ettiğini ve evine gittiğini 
haber veriyorlar. Halbuki bu zat vazifesini ifa 
ediyor. Bunun üzerine Kalem Reisi Jandarma 
Kumandanına emir veriyor. Aynı zamanda Ah
zi Asker Şube Reisine emir veriyor. Çorum 
Jandarma Kumandanı Sungurlu Jandarma Ku
mandanlığına emir veriyor. Behemahal tahar
ri edip derdest «edeceksiniz diyor. Sungurlu 
Müfreze Kumandanı bir müfreze gönderiyor, 
köyünde usulen tahkikat yaptırıyor. Bu ada
mın gelmediği sabit oluyor. Müfreze Kuman
danı Şube Reisine gidiyor, bu adam gelmemiş
tir. Henüz cephede olduğu anlaşılıyor diyor. 
Bunun üzerine Şube Reisi Kalem Riyasetine ha
ber veriyor. Kalem Riyaseti, firariler bu ada
mın firar ettiğini, geldiğini soyuyorlar. Behe
mahal derdest edeceksiniz diyor. Onun üzeri
ne Sungurlu Müfreze Kumandanı bir zabit re
fakatinde bir müfreze gönderiyor. Bu zabitin 
ailesini, asker aüesi olan hemşiresini, diğer 
hemşiresini, getiriyor, otuz gün Sungurlu Ah
zi Asker Şubesinde hapsediyorlar. Bu aile mah
pus bulunduğu bir sırada Kalem Reisi kıta
sına yazıyor. Bu Ahmed Efendi hangi tarihte 
firar etmiştir, diye soruyor. Kalem Reisine 
«Ahmed Efendi firar etmiştir» diye bir tebli
gat yok. İki firarinin sözü ile hareket ediliyor. 
Kıta Kumandanı telgrafı alır almaz Ahmed 
Efendiyi çağırıyor. Ahmed Efendiye sizin hak
kınızda bir telgraf var diyor. Ahmed Efendi 
de diyor ki: Siz biliyorsunuz ki burada bulun
duğum müddedçe vazifei vataniyemi ifa ettim. 
Onun üzerine Kumandan Kalem" Riyasetine 
Ahmed Efendinin vazifesinden ayrılmadığına 
dair cevap veriyor. Kalem Reisi Şube Reisine 
malûmat veriyor. Bu adamın bir ay sonra aile
leri iade olunuyor. Bu ailenin evlerinden bir 
ay zarfında bütün eşyaları yağma ediliyor ve 
hanesi tahribediliyor. Heyeti Ihtiyariyenin bir 
şahadetnamesi var. Bu zabitin ailesinin el'an 
komşuda barındığını söylüyor. Sonra bu Efen
di bu meseleden tabiî haberdar değil. Vakta k;. 
son zafere kadar, kendisinin ifadesine nazaran 
«Meclisi Âlinin takdirnamesini aldım. Düşman
dan yirmi iki otomobil alarak memlekete hizmet 
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ettim. Yedi yerimden yaralandım. Kurşunun 
beşini çıkardılar. îki tane kurşun karnımda 
kaldı. Tebdilihava alarak memleketime gel
dim. Bu fecaate muttali oldum. Doğrudan doğ* 
rüya Kaymakama müracaat ettim. Kaymakam; 
Şube ile Jandarma Dairesinde cereyan edeı 
muhabereyi, Heyeti îhtiyariyenin mazbatala
rım, kadınların ifadesini, bu hususa dair bütün 
muamelâtı resmiyeyi dosya halinde tanzim edi
yor, şube Kalem Riyasetine, Yozgad'a merbut 
olduğu için gönderiyor. Tabiî ki doğru bir müta
lâa serd ediyor. Diyor ki bu evrak doğrudan doğ
ruya bir makamı resmîden verilmiş değildir. 
Sen de bu kurşunları çıkarmak için Ankaraya 
gidiyormuşsun, oraya müracaat et dedi ve bana, 
dosyayı verdi. Hakikat ve vaka bu şekilde ce
reyan etti. Şimdi yalnız şurasını istirham edi
yorum, bendeniz bir takrir yazdım, takririme 
bu dosyayı raptettim. Bu takririmi lütfen Mü
dafaai Milliye Encümenine havale ediniz. En
cümen 'hulâsa çıkararak neticesini Meclisi Âli
nize takdim etsin ve zabitin zararı maddi ve 
mânevisi tazmin edilsin. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Zararı mâ 
nevisıi t azman ©dilemez. 

REÎS — Efendim Sırrı Bey biraderimizin 
takriri temenni takriridir, şimdiye kadar Mecli-
lisi Âlide bu gibi mesail sual ve istizah olur
sa müzakere edilir. Sual olursa bilâmüzakere 
havale edilir. Arkadaşımızın izahatı veçhile me
sele bir temenni mahiyetinde kalıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim temenni vekâletten olur. Bendeniz bunun 
dosya ile beraber Müdafaai Milliye Encümeni
ne havalesiyle orada bir hulâsa yapılarak Mec
lisi Âliye arz edilmesinJi teklif ediyorum. 

RE IS — Encümene tevdiini teklif ediyor. 
HASÎB* B. (Maraş) — Kanun şeklinde bir 

şey teklif etmiyor ki, Encümene gitsin. Şu hal
de istizah demektir. Temenni takriri Nizamna
memizde yokur. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Usul hak
kında arz edeceğim. Efendim teşriî ve icra i 
salâhiyetleri nefsinde cemeden Büyük Millet 
Meclisi azayı 'karanımdan Sırrı (Beyefendi bugün 
Meclisi Âlide mühim bir faciadan bahsettiler. 
Bu facia... 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Mü
zakere açıldı mıı efendim. Manevra yapıyorlar. 
(Devam, sesleri) 
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HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendim 

usul hakkında söylüyorum. Yalnız Beyefendi 
manevra yapıyorlar dedi. Evvelemirde hu sözü
nü geri almalarını teklif ediyorum. Yani benim 
bu meselede ne manevram vardır. Reis Bey! Söz
lerini geri almaları lâzımdır. 

REİS — Efendim arkadaşımızın bundan bir 
maksadı yoktur. Tevfi'k Bey! 

. ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Usul
den çıkıyor dedim. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendim 
Süleyman Sırrı Beyin Iburada tasvir ettikleri fa
cia her halde 'bizim öteden 'beri taki'beıttiğimiz 
eşkâlin fevkinde 'bir iş yapılmasını icabettireeek 
derecede ehemmiyetli 'bir faciadır. Mademki Bü
yük Millet Meclisinin teşriî ve icrai 'birçok salâ
hiyeti cemettiğini söylüyoruz. îcrai kısmında 
Büyük Millet Meclisinin yaptığı birçok icraat 
vardır. Bunu da o 'kaibîlden addederek 'her Iha İde 
Müdafaai Milliye Encümenine göndermek ve 
oradan hâsıl olacak neticeye göre Meclisi Âli
ce bir karara raptetmek lâzımadır. Yoksa te
menni mahiyetinde bu takriri Müdafaai Milli
ye Vekâletine veyahut her hangi 'bir vekâlete 
havale etmek doğru değildir. Her halde Meclisi 
Âlinin emirleri temenni mahiyetinde değildir. 

NÂFÎZ ıB. (Canik) — Emredecektir. 

HASAN 'BASRÎ B. (Devamla) — Binaen
aleyh hu takririn behemeJhal 'Müdafaai -Milliyi! 
Encümenine gitmesi lâzımdır. Eğer icrai salâ
hiyeti haiz ise. 

REÎS —• Efendiler istifham ederim. Bu an
ket mahiyetine münkali'boldu. Bu arkadaşımız 
meseleyi buraya arz ediyor. İsterlerse Divanı 
Riyaset iealbeden makama arz ötmek üzere ken
dileri sarfınazar etsinler. (ffürültüler) Nizam
namede sarahat yoktur. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
diler 'hakikaten mağdur 'olmuş 'bir arkadaşı
mız, 'bir kardeşimiz Meclisi Âliye müracaat et
mek için bir mebus arkadaşımıza dosyayı tev
di etmiştir. Binaenaleyh Ibunu Iburada tetkik 
ederek Meclisi Âli 'bir karar vermek salâhiyeti
ni haizdir. Fakat her arkadaşımızın, her me
bus arkadaşın getireceği 'bir istidayı, herkesin 
müracaat ettiği İbir şekli alıp da Meclisi Âliyi 
hir mahkeme haline sokacak olursak doğru ol
maz ve netice itibariyle içinden çıkılamaz. 
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LÛTFÎ B. (Malatya) — Bu fevkalâde bir 

şeydir. 
MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Rica 

ederim, Müdafaai Milliye Vekâletine bunun 
Meclisi Âlide okunduğunu ve Meclisi Âlice dik
katle müzakere edildiğini bildiririz. Müsebbip
lerini ya tecziye eder veyahut başka muamele 
yapar. Usulünü o bilir, Ibiz bilmeyiz. Bu şe'kil-
leri Müdafaai Milliye Vekâletine emrederiz. 
Müdafaai Milliye Vekiline deriz k i : Bu (husus
ta müracaat Vâki olmuştur. Meclisi Âli buna 
muttali olmuştur. Bunu tetkik ediniz ve bunun 
hakkında ne yapılmak lazımsa onu yapınız de
riz; mesele budur. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim bu mese
le pek mühim olmakla beraber şekli de pek basit
tir. (Evet pelk mühimdir sadaları) Meclisi Âliniz 
teşriî ve icrai salâhiyeti haizidir. Taşrada her nan
iği bir şekilde bir müracaat, her hangi bir arkada
şımıza vufculbulısa, o arkadaşımız mecburdur, kanu
nen, viodaınıen onu Heyeti Umuımiyenize ve ımereii 
aidine arz ve .tevdi etmeye. Bununla beraber bir 
arkadaşımız da böyle bir meseleye vâkıf olmuş ve 
dosyayı igtetirmiş, Meclisi Âlinizde okunmuş, he
piniz de vâkıf olmuşsunuz. Binaenaleyh Meclisi 
Âlinizin şikâyeti dinliyecek bir encümeni vardır. 
O da tsıtida Encümenidir. Usulen oraya gitmesi 
lâzımdır. Evvelâ oraya gider. Tetiklik edilir. On
dan sonra müsebbibi hakkında tahkikat yapılması 
ioalbederse Müdafaai Milliyeye ıgider. Rica ederim 
istida Encümenine ımüstacelen havale ediniz. 

MUSTAFA B, (Tokad) — İstida yok efen
dim, istida değil ki.... 

REİS — Efendiler istida Encümeni Reisi 
Muhteremi Durak Beyefendi bu meseleyi tahkik 
için encümene istiyor. (Pekâlâ sadaları) Efendim 
istida Encümenine (gönderiyoruz. 

RE IS — E fendim deminki meseleye müşabih 
Edirne Mebusu Faik, Şeref beylerle Gelibolu Me
busu Celâl Nuri Bey ive rüf elkası bir takrir verdi
ler. Çester Projesinin .omuru hariciye ite müna
sebeti dolayıısiyle Hariciye Encümenine, 

Kezalik telgraf direkleri rekzettmek için Poslta 
ve Telgraf Encümenine, 

Şimendiferlerin geçeceği yerlerde Evkaf ara
zisi olmasından dolayı ıŞer'iye Encümenine. 

YUSUF ZİYA B. '(Bitlis) — Teessüf ederim, 
Alay ediyorlar. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Alay mı-
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dır, tahkir imidir, nedir? Rica ederim, (Gürültü-
ler) ,<g 

SÂMl B. (İçel) — Hakarettir. (Gürültüleri 
REİS — Bu telâlkkiye ıhıiç hakkınız' yolbtur. 

Rica ederim, oturunuz! (Hakarettir sesleri) 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu tahkir-

dir, Meclise hakaretltir. Başka bir şey değil. 
REtS — Oturunuz! 
NEBlL Ef. — Oturması yok, ımeisele meydan

dadır. 
REİS — Otur! Ne demek istiyorsun? 
NEBÎL Ef, — ıSöz istiyoruz. 
REFİK ŞEVKET B. , (Saruhan) — Geri aldı 

efendimv mesele yoktur. 
NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Zapta ge

çecek, geri alınamaz. Millet içine tefrika sok
mak istiyorlar. Açık söylesinler. 

RElS — Arkadaşlarıımızın harekâtı tahkir 
mahiyetinde değildir ive aksini iddia eden yok. 

OSMAN B. (Kayseri) — Şeriatle alâkası oknı-
yan. 

RE IS — Rica ederim oturun. Herkesin müta
lâasını dinlemeye mecburuz. * 

NEBÎZADE HAMDI B. (Trabzon) - - Müta
lâa olsaydı geri almazlardı. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Ricat edi
yor. Eğer cesaretleri varsa geri almasınlar. 
Koysunlar. Meclise hakaret ettiler, tecavüz 
ettiler. 

REÎS —• ihtar ejdiyorum oturunuz, rica ede
rim oturun. Arkadaşlarımızdan fenalık yapan
lar hakkında şikâyet usulü vardır. Yeri burası 
değildir. (Gürültüler) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
rica ederim. Ahali memaliki müstahlasa nıaha-
kimi mukarreratı hakkındaki kanunu bekliyor. 
Müzakeresine başlıyalım. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Celâl Nuri 
(Gelibolu) nun mazisi belledir. 

REÎS — Rica ederim, sözünüzü geri almız. 
Herkes muhteremdir. 

Efendim, mehakim mukarreratı hakkında
ki kanunun birinci maddesi müzakere edi
liyordu. Başka söz alan yoktur (Gürültü
ler) Nebil Efendi rica ederim, susunuz. Efen
diler birinci madde hakkında söz alan yoktur. 
(Takrir ne oldu sadaları) Takriri geri aldılar. 
îstiyeceğiniz şeyi takrire raptedersiniz. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Şer'i şerif 
ile istihza ediyorlar. 
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meşgule mahakim mukarreratı hakkındaki Ka-
ntınu müzakere edeceğiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bundan 
evvel cereyan elden müzakerede bu kanunun bi
rinci maddesinin ihtiva ettiği mevaddı muhteli-
fenin fıkra fıkra müzakeresini kararlaştırdık. 
(A) fıkrasında Hükümet tarafından mukadde
ma vâki olan tehiri tebligatı üzerine (Gürültü
ler) 

ABlDlN B. (Lâzistan) — Reis Bey, sükûta 
davet ediyorum, (işitmiyoruz sadaları) 

EMİN B. (Ergani) — Evvelâ o takrir okun
sun. 

TAHSİN B. (İzmir) — Reis Bey! Biraz te
neffüs veriniz; rica ederim, haya alalım. 

REİS — Efendim; on dakika teneffüs için 
Celseyi tatil ediyorum. 

Saat : 2,40 
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REİS — Rica ederim, biz bunu böyle telâkki 

edemeyiz. (Gürültüler) 

HAÇI MUSTÂFA Ef. (Ankara).— Sarahat 
var. Niçin böyle telâkki edemiyorsunuz? Bu Mec
lisi tahkirdir. 

SÂMl B. (içel) — Reis Bey çok hüsnüniyet 
sahibi imişsiniz. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Reis Bey 
telâkki değildir, sarahat vardır. Bu hakarettir. 

RE IS — Müzakere açmadık, bu hususta ar
kadaşlarımız bir takrir verdiler. Geri aldılar. 
(izah etsinler sadaları) Herkes serbesttir. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) '— Şp-
riat meselesinde kimse serbest olamaz. 

NECMEDDlN B. (Siird) — Takririnden ne 
kasdediyor ve neden geri alıyor? 

REÎS — R?ca ederim, oturunuz! Memaliki 

• * » 

lih haklarını istihsal için yeniden dâva ikame 
etmişlerdir. Yani bir dâva iki defa rüyet edil
miştir. Birisi işgal esnasında rüyet, diğeri de 
işgalden sonra bizim Hâkimlerimiz tarafından 
rüyet edilmektedir. Binaenaleyh bir mesele iki 
defa rüyet edildiğinden bunlardan hangisinin 
takibedileeeğine dair Tahir Bey tarafından tek
lif edilen mesele çok şayanı kabul ve calibi na
zardır. Bilmiyorum, Adliye Encümeni Maz
bata muharriri de aynı fikirde midir şimdi (B) 
fıkrası mahiyeti itibariyle şudur: 

işgal esnasında dâva edilmiş, ilâmı alınmış 
tebliğ edilmiş ve fakat tarihi istihlâsta henüz 
kesbi katiyet etmemiş, bunlar için ne yapaca
ğız? Bunun için burada muharrer olduğu veç
hile tebliğ edilen ilâm hakkında gıyabi ise iti
raz, kabili istinaf ise istinaf, kabili temyiz ise 
temyiz gibi müracaatler, kanunlanmızda mev
cut müddeti kanuniyeleri zarfında ve bu kanu-
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Bed'i müzakerat 

REİS — İkinci Reisvekili Musa 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER j 
•" ' •T' I 

1. — Adana'nm işgal devrine ait dâvalar I 
hakkında .'camın lâyihası ve Adliye Encümeni j 
mazbatası... 

RElS — Celseyi küsadediyorum; memaliki 
müstahla*adaki mahakim mukarreratma dair lâ-
yihai kanuniyenin müzakeresine başlıyoruz. Bi
rinci maddesinin birinci fıkrasının müzakeresi 
bitmiştir. Fıkaratı âtiye hakkında müzakere ce
reyan edecektir. Ondan ısonra maddeyi reyi âli
lerine vaz 'edeceğim. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Birin
ci fıkranın müzakeresinin nihayetinde Hükü
met namına Tahir Bey tarafından teklif edilmiş 
bir kısım vardı ki zannederim, mukayyettir. O 
da işgalden kurtulduktan sonra işgal tarihinde 
verilmiş olan ilâmat idareten tevkif edilmiştir. . 
Meclisten çıkacak kanuna intizaren ashabı masa- | 

İ K İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 2,55 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 
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mın tarihi meriyetinden itibaren başlıyacak ve 
binaenaleyh, verilen hükümlerden mutazarrır 
olanlar için tashihi muamele ettirmek imkânı 
hâsıl olacak ki gayet doğrudur. Yalnız bende
niz Mazbata Muharriri Beyfendlden rica edi
yorum. Hüküm alınmış, tebliğ edilmemiş ola
cak olursa ne vaziyet hâsıl olacaktır? Tebliğ 
tarihinden itibaren ahkâmı kanuniyemiz daire
sinde muamele cereyan eder. öyle olduğunu 
ve öyle düşündüklerini Mazbata Muharriri 
Bey tasrih etmiş olursa mesele kalmaz. Yalnız 
(B) fıkrasına ve bu fıkranın esbabı mucibesi 
şekline girer, netice itibariyle. Ve başka mese
le kalmaz. Onun için (B) fıkrasında ve yalnız 
bu noktada Mazbata Muharriri Bey izahat ve
rirse bendenizce muvafıktır. Yani işgal zama
nında ita ve tebliğ olunan mukarerata dair 
ahkâmı kanuniyenin cereyanı hakkımdaki bu 
kayıt tasrih edilirse kanunen istifayı hukuku 
temin ettiği için muvafıktır. Efendim. Bir 
şey daha varidi hatır oluyor; (B) fıkrasında 
(îta ve tebliğ edilip de iktisabı katiyet etme
miş) tâbiri vardır. O halde bendenizin fik
rimce, (işgal zamanında ita olunup da tarihi 
istihlâsta kesbi katiyet etmemiş olan) fıkrası 
kullanılır. Yani (tebliğ) kelimesi kullanılmaz
sa gerek tebligat olsun ve gerekse olmasın, hep
sine şâmil olur ve daha vecizdir. Bu hususta 
Mazbata. Muharriri Beyin mütalâalarını soru
yorum. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HAMlD B. (Biga) \ - Efendim (A) 
fıkrasında vaktiyle Encümeni Adlîde (Derdes
ti rüyet bulunan deavi ve muamelât usul ve ka-
vanini mevzua dairesinde rüyet ve intacolunur) 
denmişti. Muahharan Hükümet namana bu ka
nunu müdafaa buyurun Adliye Müsteşarı Tahir 
Bey fendi Adana'nm istihlâsmdan sonra Adli
ye Vekâletinden yapılan tebligatta zamanı iş
galden müdevver deavinin meşruiyeti hakkında 
henüz Meclisi Âliden bir karar sudur etmediği 
cihetle bunlar üzerine binayı muamele ve takibi 
muamele caiz ve muvafık olamayacağından arzu 
edenlerin yeniden ikamei dâva etmelerini tebliğ 
etmişler. Binaenaleyh, bir kere istihlâs zamanın
dan müdevver, ikincisi Adliye Vekâletinden vu-
kubulan tebligat üzerine ve ikinci defa aynı ma
hiyette olarak ikaıne edilmiş ve fakat henüz in-
taeedilmemiş bir dâva bulunduğu takdirde bu 
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iki dâvadan en ziyade ileri gitmiş olanlarının 
müddeiler tarafından bilintihap ve bilihtiyar 
intacedilmesini teklif ettiler, zaten bu kanunun 
teklifinden maksat bir emrivâkii meşruiyete 
kalbetmek olduğundan Encümeni Adlî de kabul 
etmiştir. Binaenaleyh, (A) fıkrası şu şekli alı
yor : 

(Tarihi istihlâsta derdesti rüyet bulunan 
deavi ve muamelât usul ve kavanini mevzua dai
resinde rüyet ve istihlâs tarihinden sonra tec
didi dâva edilmezse işgal zamanındaki dâva ile 
bu yeni dâvadan muamelesi ilerlemiş olanlar in
tacolunur.) Şeklini Adliye Encümeni de kabul 
etmiştir. Şayet Adliye Vekâletinin tebligatı vâ-

* kıası veçhile derdesti rüyet ve fakat hükme ikti
ran etmemiş iki dâva bulunduğu takdirde ez
cümle müddei hangisini talebederse onu rüyet 
edebilsin! Sonra bu kanunun fıkra fıkra müza-

; keresi evvelce kabul edilmişti. Refik Şevket Bey 
; biraderimiz (B) fıkrasına intikali mütalâa bu-
ı yurdular. (B) fıkrası şudur : 

j (işgal esnasında ita ve tebliğ edilip de tarihi 
istihlâsta iktisabı katiyet etmemiş olan hüküm
ler hakkında tariki kanuniye müracaat için ka
nunen muayyen olan müddetler işbu kanunun 
tarihi meriyetinden itibaren cereyana başlar.) 

Bundan maksat işgal esnasında bir hükmü 
ilâm tebliğ edilmiş ve fakat henüz müddeti ka
nuniye mürur etmeksizin istihlâs vâki olmuş, 
malûmuâliniz müddeti kanuniyenin güzeran et
miş olmasına binaen bu müddetin, yani nazarı 
itibara alınan müddetlerin bu kanunun tarihi 
tebliğinden itibaren kanunen muayyen olan 
müddetler zarfında cereyana başlar. Buyurdu
lar ki : Tebliğ olunmamışsa ne olacak? Esasen 
tebliğ olunmamışsa derdesti rüyet olan ahkâma 
tâbidir. Şu halde (A) fıkrasına tevfikan mua
mele edilecektir. Bu itibarla (B) fıkrasında En
cümeni Adlînin takibettiği noktai nazar kanu
nun sarahati hazırasma tamamen muvafıktır ve 
mahkûmunaleyhlerin de tamamen lehindedir. 

RE IS — Tahir Beyefendi bir şey söyliyecek 
mısınız! 

Ka-ADLlYE MÜSTEŞARI TAHlR B. 
bul ediyorum. 

RElS — Efendim; başka söz istiyen yok, 
Tahir Beyefendi de muvafakat ediyorlar. Şu 
halde bu fıkranın.... 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Fıkrayı 
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reye koymaya lüzum yok, maddeyi tamamiyle 
reye korsunuz. 

REİS — Efendim, fıkranın müzakeresinin 
kifayetini reye koyuyorum. 

Efendim, bu fıkranın müzakeresinin kifaye
tini kabul edenlçr lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. (C) fıkrasına geçiyoruz. 

(C) Esnayı işgalde ita edilip iktisabı kati
yet eylemiş ve fakat henüz icra edilmemiş olan 
hükümler işbu kanunun tarihi meriyetinden iti
baren bir malı zarfında turku kanuniyeye müra-
caatle usulen fesih ve nakzı talebolunabilir. Tem-
yizen musaddak olan bu kabîl ilâmatın Sivas'ta 
tekrar temyizen tetkiki caizdir. Müddeti mezkû-
re zarfında fesih veya nakzı talebolunmıyan ilâ-
mat kabiliyeti icraiyeyi ihraz eder. 

ADLİYE MÜSTEŞARI TAIIİR B. — Efen
dim, bu lâyihai kanuniye Hükümet tarafından 
teklif edildiği ve Meclisi Âlinin Adliye Encü
meni tarafından tetkik olunarak manzum âli
leri olan şu şekil vücuda geldiği zaman henüz 
her yerde vaziyet tamamiyle takarrür etmemiş 
ve evvelce cereyan eden muamelât hakkında 
malûmatı kâfiye alınmamıştı. Ehemmiyeti olan 
bu (C) fıkrası hakkında bâzı maruzatta bulun-
maklığıma müsaade buyurmanızı rica ederim. 
(Esnayi işgalde iktisabı katiyet eylemiş, fakat 
henüz icra edilmemiş hükümler bu kanunun 
tarihi meriyetinden itibaren bir mah zarfında 
turku kanuniyeye müracaatle fesih ve nakzı ta
lebolunabilir) deniyor. Memaliki müstahl asaya 
mütaallik bu hükmün tatbikatını düşünmek lâ
zım geldiği zaman memaliki müstahlasa arasın
da zannediyorum ki, bir tefrik yapılmak ihti
yaç ve zarureti hâsıl olacaktır. Bu vilâyat ve 
bu memalikten bir kısmında doğrudan doğru
ya düşman hâkim olmuş, gerek idarei mülkiye 
ve gerek idarei adliyeye icrayı nüfuz etmiştir. 
tzmir ve Bursa vilâyetlerinde olduğu gibi; Yu
nan istilâsı esnasında mahakimin kemali istik
lâl ile icrayı kaza eylediğini kabul ve teslim et
mek şüphesiz ki, doğru olmaz. Zaten onun 
içindir ki, gerek Hükümetin noktai nazarı ve 
gerek Encümeni Adlînin noktai nazarı tesir 
altında bulundukları ağlebi ihtimal olan ve 
belki de muhik olan ve bu mahakim tarafın
dan verilen hükümlerin bir daha haddei tetkik
ten geçmesi için ve turku kanuniyeye müraca
at için bir müddet bir mühlet verilir. Fakat 
işgal altında bulunan memaliktten bâzı yerler 
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vardır ki, oralarda - ezcümle İstanbul - orada 
tesiratı ecnebiye, tesiratı hariciye mahakimin 
kapısından içeri girmemiştir. Ve mahakim 
tahtı tevkife alınmış veyahut hapsedilmiş bâzı 
kesatım tahliyesi için vukubulan müdahalelere 
karşı kemali şiddetle muhalefet etmiş, müda
faa etmiştir. Mevaddı hukukiye ve ticariyede 
mııhakematm sureti cereyanına Ve hükümlerin 
esnayı itasında hiçbir gûna muamelâta zerre 
kadar bir müdahale vâki olmadığı gibi tatbikat
ta da üç sene devam eden bu devre içinde ve 
bu suretle işgal altında bulunan bu kısım me-
ınnükte senevi elli bin hüküm verilmiş, şu hal
de üç senede yüz elli bin hükmü turku kanuni
yeye tabi tutmak belki on, on beş sene mahaki-
mi. bu geçmiş deavi ile iştigal etmektir ki, zan
nederim, bu pek müşkül olur ve belki akame
te duçar olur. 

Bir taraftan ciheti hukukıyesi ve filiyatı iti
bariyle bu kısımdaki mahakime, müdahalâtı 
ecnebisinin, tesiratı hariciyenin vâki olmama
sı, diğer taraftan bu mahakimde tahtı hükme 
alınan deavinin adedinin -arz ettiğim gibi -
yüz elli bini tecavüz etmekte bulunması bunlar 
hakkında verilecek hükmün, vaz'edilecek ka
nunun her halde diğerlerinden farklı olmasını 
istilzam ettiriyor. Bu itibarla bendeniz bu (C). 
fıkrasında şu yolda tadilât icrasını ve arz etti
ğim ikinci kısım memalik için de ayrıca bir 
maddei kanuniye, ayrıca fıkarat ilâvesini arz 
ve teklif ediyorum ki, bu fıkaratm sırası (gel
diği zaman arz edeceğim. Şimdi şu mâruzâtı
ma göre (C) fıkrasının şu şekilde tadilini arz 
ve teklif ediyorum. «Esnayi işgalde ita edilip 
Temyizden geçmeksizin iktisabı katiyet eyle-

I
miş ve fakat henüz icra edilmemiş hükümlerin, 
Adliye Encümeninin teklifinde alelıtlak iktisa
bı katiyet etmiştir.» deniyor. Malûmuâlileri iki 
suretle iktisabı katiyet eder. Yani Temyizden 
geçmeksizin iktisabı katiyet eden hükümlerin 
işbu kanun tarihi meriyetinden itibaren kanu
nen muayyen olan müddetler zarfında itiraz, 
istinaf, veya Temyizi talebolunabilir» şeklinde 
tadilini teklif ediyorum. 

ikinci noktai tadil hakkında şu mâruzâtta 
bulunacağım. Encümeni Adlînin teklifinde alel
ıtlak, umuru adliye için bir mah müddet ve
rilmiş. Malûmuâlileri olduğu üzere; istinaf 
müddeti, temyiz müddeti birbirinden farklıdır. 
.Biri bir ay, diğeri iki aydır. Binaenaleyh usu-
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lü muhakeme ile müesses olan müddeti taksir 
etmemek için yine mehmaemken şu ahkâmı 
umumiye dairesinde hal ve tesviye edebilmek 
için «itiraz ve istinaf veyahut temyizin kanu
nen muayyen olan müddetler zarfında yapıl
masını» arz ve 'teklif ediyorum ki daha ziyade 
ahkâmı kanuniyeye takarrübedilmiş oluyor ve 
bunda da bir mahzur yoktur, itirazı on beş 
günde, istinafı bir ayda ve temyizi de iki ayda 
ashabı yapabilir ve fıkrai ahîre de şu şekilde 
olacaktır : 

«Bu veçhile fesih veya nakzı talebolunmı-
yan ilâmat ile tariki temyizden mürur ederek 
- çünkü; işgal esnasında tesirat altında ifayı 
vazife etmediği için - onun tasdik ettiği hüküm
leri makbul ve muteber addetmek» lüzumu ka
naatinde bulunuyoruz. «Tariki temyizden mü
rur ederek kesbi katiyet etmiş olan ilâmat kes-
bi katiyet eder.» şeklini arz ve teklif ediyorum. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMlD B. (Biga) — Efendim! Encümen
ce teklif edilen lâyihai kanuniye (C) fıkrasını 
ihtiva etmektedir. Bunun bir kısmı müruru 
müddet hasebiyle turku kanuniyeye müracaat 
edilerek alâhâlihi kalmasiyle iktisabı katiyet 
eden hükümler hakkında, fıkrai saniyesi de 
Mahkemei Temyizdeu geçen ilâmat hakkında
dır. (C) fıkrasında gerçi bir malı müddet tâ
yin ediyoruz. Fakat bu bir mah müddet ka
nunen muayyen müddeti taksir etmek değil
dir. Neşri tarihinden itibaren bir mah zarfın
da kanunen muayyen olan müddetlere istina-

"den itiraz, istinaf, temyiz gibi turku kanuni
yeye müracaat salâhiyetim bahıştan ibarettir. 
Demin de arz ettiğim veçhile, Müsteşar Bey-. 
efendi ahiren Adliye Encümenine verdiği iza
hatla kendilerinin istanbul .istinaf Müddeii-
Limumisi olması hasebiyle muamelâtı mahaki-
me doğrudan doğruya vukuf ve malûmatı 
dolayısiyle memaliki meşgule mahakimi hak
kında ve itayı hükümde cebir ve ikrah veya 
esbabı mücbire gibi esbabın inzimamı hakkın
daki ihtimalin istanbul mahakimince kafan 
vâridolmadığıuı, Mahkemei Temyizce musaddak 
olan hükümlerde böyle bir şaibe mevcudolma-
dığını dermeyan buyurdular. Şu hale göre 
kendilerinin encümene vermiş oldukları izahat 
nefsilemre daha muvafık bulunması hasebiyle 
dermeyan ettikleri teklifi kanuninin hukuku 
âmmeyi daha ziyade kâfil ve zâmin olması 
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noktasından encümen de kabulü taraftarıdır. 

*. 
ZÜLFl B. (Diyarıbekir) — İstanbul işgali 

dâhil midir? 
HAMlD B. (Biga) — Efendim malûmuâli-

niz işgal, kanunen bir cebri maddiyi tazam-
mun ediyor. Cebir ve ikrah tahtında vukubu-
lan bütün hâdisat, hukuku meşruai tabiiyeyi 
ihlâl edemez binaenaleyh işgal, zamanı kaatı '-
dır. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim Tahir 
Bey biraderimizin vermiş olduğu izahattan 
bendenizin anladığım bâzı nıkat vardır ki bu
nun kabiliyeti tatbikıyesini görememekteyim. 
O da memaliki meşgulede" icrayı kaza eden 
hükkâmm bir kısmı tesir altında hüküm ver
miş olmasına binaen onların vermiş olduğu 
hükümlerde isabet ve tarafeyninin hukukunu 
siyyanen muhafaza etmek suretiyle tamamen te
mini adalet etmiş olduklarına kaani olamadıkla
rından dolayı bunları tekrar tetkika tâbi tutuyor. 
Bir kısım memlekette hâkimler böyle bir kuvvei 
müessire altında olmadığından onların vermiş ol
duğu hükümlerin doğru olduğunu zımmen ikrar 
veya itiraf buyuruyor. 

Şimdi acaba kendileri bir istatistik yaptılar 
da memaliki meşgule o Vakit istanbul'a merbut 
olup istanbul ile muhabere ettikleri esnada han
gi hâkim tesir altında bulunup hükmü ih
lâl etti,*her hangi bir hâkim bir tesir altında ol
mıyarak doğrudan doğruya ahkâmı kanuniyenin 
selâmeti cereyanı cihetini ihtiyar ederek icrayı 
kaza etti? 

Bu cihet hakkında kendilerinin elinde istan
bul'da bulunmaları münasebetiyle bir vesika, 
bir istatistik var mıdır ? Yarın memaliki müstah-
lasadan her bir kazadaki hâkimin verdiği hüküm 
hakkında bir müddei veya müddealeyh kalkacak, 
diyecek ki : Burada hâkim de bir müessirin tah
tı tesirinde hüküm vermiş ve benim şu hakkımı 
iptal etmiştir. Binaenaleyh benim aleyhimde ve
rilen hükmün isabeti adliye ve kanuniyesi olma
dığından dolayı bunun da nakzını talebederim 
derse, bunun için de ayrıca bir mahkeme açıp da 
orada hâkim tesir altında olarak mı icrayı kaza 
etti, olmıyarak mı icrayı kaza, etti? Bunu anla
dıktan sonra turku kanuniyeye göndermek için 
yol mu açacağız?. Birincisi bu. ikincisi istan
bul'da Mahkemei Temyizin tetkikatı temyiziye 
hakkında, hiçbir tesire tâbi olmıyarak icrayı hü-
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küm ettiğini beyan ettiklerinden dolayı Temyiz
den geçen ilâmatm artık hiçbir usule tâbi olmı-
yarak kabul ve tasdik edileceğini buyurmaların
dan anlıyorum ki, İstanbul'da icrayı kaza eden 
inana kim şuabatma bir tesir icra ^edilmediği ve 
şu halde İstanbul Bidayet Mahkemesinden, İsti
naf Mahkemesinden sâdır olan ilâm hakkında 
bu muamelenin tatbik edilmesini kabul ediyor. 
Bir taraftan İstanbul'daki mahakimin tesire tâ
bi olmadığı iddiasından, diğer taraftan İstanbul 
mahakimi tesire tâbi olduğundan dolayı bidayet 
ve istinaf ilâmatı itiraza tâbidir. Fakat Temyiz 
tesir altında olmadığından itiraza tâbi değildir, 
tetkik edilmesin diye bir mâna anladım. Bundan 
dolayı kendilerinin İstanbul'da bulunmuş olma
larına nazaran ve İstanbul'la icrayı muhabere 
edilmiş olduğuna binaen, bu verilmiş hükümler 
hakkında eğer şöyle böyle bir tarafta tesir, öbür 
tarafta ademitesir noktasından verilen hüküm
leri bu yapacağımız maddelere tatbik ede
cek olursak bütün masalihi ibadı müşevveş bir 
hale koymuş olacağız. Ancak burada yapabilece
ğimiz bir mesele varsa birinci ve ikinci fıkradaki 
doğrudan doğruya Temyiz Mahkemesinden geç
miş ve geçmemiş cihetini nazarı dikkate almak
sızın, henüz derdesti rüyet bulunanlara ve henüz 
bir temyize tâbi olduğu halde, temyiz edilmemiş 
olanlara yeniden bir müddet vererek temyiz edil
mesini kabul edersek ikinci, üçüncü, dördüncü 
şıkları attığımız dakikadan itibaren gü-zel bir 
hatve atmış ve işi tamamiyle temizlemiş oluruz. Ve 
illâ, bir kısmını böyle, bir kısmını şöyle, falan 
filân yerdeki mukarrerat şekline soktuğumuz za
man, İstanbul mahakimindeki bütün muamelâtı 
da, binlerle verilmiş hükümleri de tekrar tetkik 
etmek noktai nazarından berbat etmiş olacağız. 
Bu mesele, gayet mühim ve düşünülecek bir me
seledir. Kendilerinin 'sözlerinden anlamadıgıan 
noktayı da bize izah buyursunlar ki, bunları anla
dıktan sonra biz de kararımızı verelim. 

HAFIZ MEMED B. (Trabzon) — O istatis
tikler muteber -mi? > 

ADLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI TAHÎR 
B. — Zannediyorum ki, efendim maksadı âeiza-
nemi iyice izah edememişim. Bendeniz, İstanbul 
Mahkemei Temyizini, İstanbul Bidayet ve İstinaf 
mahkemelerinden tefrik etmedim. Manatıkı isga-
liye itibariyle bilfarz Yunanlılar tarafından iş
gal edilmiş olan mahaller mahakimi Yunanlıların 
tesiri altında kalmıştır. Verilen mukarreratın şu 
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suretle, turku kanuniyeye müracaat suretiyle 
bunların ıslahım'temin etmek lüzumundan bah
settim. İstanbul için, İstanbul Mahkemei Temyi
zinden geçen mukarrerat muteberdir. Bidayet vu 
istinaf mahkemelerinden verilen hükümler de bu 
kanım mucibince ve turku kanuniyeye müracaat 
olunmak suretiyle ıslah olunur demedim. Alelıtlak 
İstanbul mahakiminden, gerek Sulh Mahkemesin
den, gerek Bidayet Mahkemesinden, gerek İstinaf 
Mahkemesinden ve gerek Temyizden verilmiş olan 
ve gerek kesbi katiyet etmemiş olan hükümler -
orada müdahalei ecnebiye vâki olmadığı cihetle -
makbul ve muteber olmak lâzımgelir, dedim. 
Mahkemei Temyiz ile Bidayet ve İstinafı ayır-
maidiım. Mâraziatım, bu noktaya matuftur; tekrar 
ara ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
efendim her peyden evvel kabul edilmek lâzımge
lir iki, bu kanun ahkâmı hususiye ve istisnaiyeyi 
haizdir. Ve bu «C» fıkrasından da bendenizin an-
ladığum şudur : llâimat iki suretle kesibi katiyet 
eder. Ya kanunun bahşetmiş olduğu müddetler
den istifade etmiyerek hali tabiîde cereyan eder. 
Hakkı istinaf ve temyiz salkıt olur. Veyahut bu 
hukuktan istifade edilerek Mahkemei Temyizce 
tasdik olunur. Şimdi burada bidayet mesailinde 
İstanbul ve memaliki sairei meşgule mevzuuıbahis 
değildir. Bendenizin anladığuma göre şu nokta 
mevzuubahiıstir : Kesihi katiyet eden Monat, eğer 
temyiz ohımmamak dolayısiyle kesbi katiyet etmiş 
•ise bu suretle ımaıhkûmunaleyh, dâvada alâkadar 
olanların son derecei muhakemeden istifadelerini 
temin etmek istemiştir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Orada Ibirleşiyo-
ruz efendim. 

. ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — İlk 
derecei muhakemeden istifade -edemez mi? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruıhan) — Şayet ika
me edilen bir dâva, dereeatı muhakemeden kami
len geçmişse, yani Temyizden tasdik olunmuşsa 
artık bu tasdik olunan ilâlmatın bir dahi Mahlke-
anei Temyize gitmiyen ilâmat misillû tekrar tet
kikinin mevızuubahsölamıyaeağını gösteriyor. O 
halde noktai nazarım budur : Tesir tahtında kal
dığı mevKiınibalhsolan bidayet mahakimi ve 'istinaf 
ımaJhakimi ve bunlardan sâdır olan ahkâm, Mah
kemei Temyize gidip kesbi katiyet etmişse bun
lar hakkında, fbu gibi ilâmattan mutazarrır olan
ların hukukunun mtıihalazası için oraya müracaat 
etmek suretiyle bir tarik açıyoruz. O da son tarik-
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tir, Mahlkemei Temyizdir. Oraya müracaat eder
ler. Adliye Encümeninin teklifi, bir ay zarfında 
her suretle kesbi katiyet etmiş olan gerek kabili 
itiraz, kabili istinaf olsun, gerek kabiliyeti temyi-
ziyesi bulunsun, her üçü için bir ay mühlet veril
miştir. Halbuki bu, alâkadaramn aleyhindedir. 
İtiraz on beş gün zarfında, istinaf bir ay zarfın
da temyiz, iki <ay zarfında olduğuna nazaran mu
tazarrır olan eşhas için bizim muhakememize mü-
racaatle hükmü tashih ettirmek imkânı daha mu
vafık olduğuna binaen bendeniz Tahir Bey ile Ha-
mid Beyin burada verdikleri izahatı (muvafık bu
luyorum. Meselâ bendenizin dairei intihabiyem 
olan Manisa'ya tâbi bir kaza mahkemesinden sâ
dır olan bir hüküm Manisa'da istinaf edilmiş, ilâ
mı sâdır olmuş, onu İstanbul'a göndermişler, ar
tık bu suretle İstanbul Mahkemei Temyizinin tas
dikine iktiran etmiş olan bir dâvada, tetkikat nok-
tai nazarından bu suretle kendilerine verilen müd
deti kanuniye zarfında da tariki temyize müraca
at etmiyenler hakkındaki ilâm, artık tabratiyle ka
biliyeti icraiyeyi intaceder. Bilmem ki, artık bu 
izahattan sonra Müfid Efendi ile aramızda bir 
ihtilâf kalmış mıdır? 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Sizinle bir ihtilâ
fımız yoktur. İhtilâfımız Tahir Beyledir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Aklı be
şer muhteliftir. Onun için bu suretle kendilerine 
verilen ilâmatta ittifak edemez. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim; bu yapılan kanun, işgal altında tesir yapıl
dığı ihtimaline binaen tanzim edilmiştir. Bu ihti
mal anlıyorum ki, delilden neşet etmiş (bir ihti
mal değildir. Çünkü geçenlerde de Adliye Veki
line sordum; böyle şikâyet vâki olmuş, şu mesele
de, şu dâvada şöyle bir tazyik altında mahkeme 
hüküm vermiş, bu hükümden şu veya bu adam 
mutazarrır olmuş. Böyle bir evrak var da tetki
kat icra edilmiş ve hakikaten az - çok kanaat gel
miş de, bu ihtimal nihayet delile istinadetmiş de 
öyle olmuş bir şey midir, değil midir? dedim. Ha
yır dediler. Demek ki, ortada hiçbir şikâyet ol
madığı halde Hükümet lâalettayin böyle olmak 
ihtimali vardır fikriyle Adliye Vekili böyle bir 
kanunla Meclise gelmiştir. Bendeniz zannediyo
rum ki, hâkimlerimiz hakkında fazla bir suizan-
da bulunmak her hangi bir hâkimimizin veya 
alelûmum hâkimlerimizin tazyik altında, tesir al
tında hilafı kanun, hilafı adalet hüküm verecek-
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lerini kalbul etmek doğru bir şey değildir. Ve bu 
kanunu böyle bir ihtimal üzerine, böyle bir esba
bı mucibe üzerine Meclisi Âlinin müzakere ve 
kabul etmesi hükkâm hakkında suizannetmek de
mektir. Ve bu da doğru değildir. Eğer böyle bir 
şey varsa o vakit bunu tetkik edelim, hakikaten 
böyle bir şey olduğu hakkında bize azerk kanaat 
gelsin. Ondan sonra böyle bir kanun yapılmak 
icabederse o zaman yapalım. Verilen hükümler 
Temyizen tasdik olunmuşsa muteber, eğer tasdik 
olunmamışsa, turku kanuniyeye müracaat edil
meksizin iktisabı katiyet etmişse gayrimuteber-
dir. Bu da doğru değildir. Çünkü bu adam tem
yizi kabul etmemekle hakkını iskat etmiş, yani 
verilen hükmün isabetini kabul etmiş demektir. 
Eğer işgal orduları tesiri altında olarak bu adam 
İstinaf ve Temyiz hakkı kanunisini istimal ede
memiş ise, istimalden menedilmişse bu Ibapta Hü
kümet bir tahkikat icra etsin, böyle bir şey olmuş 
mu, olmamış mı? Olmuşsa hangi maddede olmuş
tur? Bunu bize bildirsin, biz de o zaman böyle 
bir kanun yapalım. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Sadet hari
cidir, heyeti umumiyesinin aleyhinde söyliyor. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Alâkadardır, mad
deyi tayyederiz. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Heyeti umu-
miyetsi aleyhindedir. Heyeti umumiyesi ise okun
muş geçmiştir. (Alâkadar sesleri) 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Eğer 
mevaddı muayyene üzerine şikâyet vâki olursa 
tetkikat icra edilir. Eğer bu böyle iki, üç, on 
maddeye inhisar ediyorsa böyle on madde için üç 
seneden berr verilmiş olan hükümler hakkında 
(böyle bir kanun yaparak kimisi icra edilmiş, ki
misi edilmemiş, lâyuad, birçok ilâmlar hakkında 
ayrıca yeniden bir tariki kanuni açmak doğru de
ğildir. Ve sonradan anlıyorum encümen diyor ki, 
infaz edilmişse bir şey lâzımgelmez. İnfaz edilme-
mişse bu tariki kanuniyi açalım. Bu da zanneder
sem bütün bütün mantıksızdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — O (başka 
maddedir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Mü
saade buyurun. Hepsi vardır. Sırasiyle gele
cektir. Ne vakit ki o hükkâm - evvelce de arz 
ettim - o vakitte hukuku hükümraniyi nafiz 
makam tarafından intihabolunmuş, hükkâm 
tarafından verilmiş ise salâhiyattardırlar. Bun-
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lamı hükümlerinin 'bir tazyik, bir cebir altın
da verilmiş hükümler olduğuna dair bir iddia 
gayrimesbuktur. Binaenaleyh böyle bir kanun 
yapmak doğru değildir, kanaatindeyim. 

HAMlD B. (Biga) — Bendenizden evvel 
iradı mütalâa buyuran Hafız Mehmed Bey bu 
kanunun tedvini iğin bir esbabı mucibe olma
dığını dermeyan 'buyurdular. Hükümetin teklif 
ettiği esbabı mucibeyi aynen okuyorum : 

«Mütarekeyi mütaakıp Fransızlar tarafın
dan tahtı işgale alınıp ahiren 20 Teşrinievvel 
1337 tarihli İtilâf name mucibince tahliye edil
miş olan mahaller mahakimi tarafından müd
deti işgal zarfında icra kılınmış bilûmum mua
melât ve muhakemat ile ittihaz edilmiş olan 
ıııukarreratın muteber addedilip edilemiyeceği 
hakkındaki işaratı mahalliye üzerine ilâahi-
rihi..» Demek ki kanunun tedvinine, »bir se
bep, bir mecburiyet vardır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Hafız Mehmed Beyin sorduğu bu değil. , 

HAMİD B. (Biga) — Hafız Mehmed Bey
efendi diyorlar .ki, bir mecburiyet, bir şikâyet, 
var mıdır ki, Meclisi Âliye bu kanun arz edili
yor? Malûmuâlileri Meclisi Âliniz velayeti 
âımmeyi haizdir. Hiç şüphesiz-ki, işgal safha
sında bulunmuş olan arkadaşlarımız işgalin 
fiilen veya manen ne gibi bir tezat teşkil et
tiğini pek yakından anlamışlardır. Bunun 
için Hükümetin teklif ettiği lâyihai kanuniye-
nin tedvinine sebebolacak esbabı kanuniye 
mevcudolduğunu bertafsil izah buyurdular. En
cümen de böyle bir kanunun çıkmasına lüzum 
hissetmiş ve Heyeti Umumiyeye arz etmiştir. 
Zaten 'bu kanunun heyeti umuıniyesi hakkın
da yeniden dûrudiraz müzakere açmak Nizam-
namei Dahilîmiz esasına mugayir olduğu iç'n 
Hafız Mehmed Bey biraderimizin kanunun 

, heyeti umümiyesi hakkında dermeyan ettikleri 
mütalâat varit delildir. Yalnız itiraz buyu-
rnlan nokta Temyizden gelen ilâmat için 
t ufku kanuniyeye müracaat hakkının verilme
sinden ye fa/kat müddeti kflnuniyenin müruru 
hasebiyle iktisabı kan u niyet etmiş olan ilâma-
tm kabili istinaf ise istinaf ve kabili temyiz 
ise temyizin kendilerine bahşedilmesinden iba
rettir. Encümen ahiren teklif ettiği noktai na
zara, şekle muvafakat ediyor. Lâkin Heyet: 
Âliyeniz Mahkemei Temyiz mukarrerati hak- ı 
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kında bir şaibei cebir olduğuna kaaııi bulu
nursanız, bunu tay buyurursunuz. Diğer maka-
kiiiıiıı •mukarreratı için de yeniden tariki tem
yize müracaat edebilmek hakkının verilmesi 
suretiyle hukuku efradı, hukuku ahaliyi daha 
ziyade siyanet etmiş oluruz. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Tahir Bey bira
derimiz evvelki sözlerini söyledikten sonra ben
denize cevaben dediler ki; benim sözüm me-
maliki meşgulenin Yunan tarafından * işgal 
edilen aksamın adı ı\ İstanbul, işgali ecnebi 
altında olduğu halde mahakim katiyen bir 
tesir altında 'kalmamıştır. Binaenaleyh İstan- * 
bul Bidayet ve İstinaf mahakimi bundan ha
riçtir, buyurdular. Yunanın işgali altında bu
lunan yerlerde Yunanlılar tarafından memurini 
adliye; hâkim, kadı, âza ve saire tâyin edildi
ğini biliyorlar mı? Ve orada Yunan Hükümeti 
namına icrayı kaza eden hükkâm var mıydı? Ve 
oraya tâyin edilmiş kadı, hâkim, âza ve müddeii-
umumi ve saire İstanbul tarafından mı tâyin 
edilmişti, ve onların evrakı İstanbul tarafından 
tasdik ediliyor muydu? Yunan tarafından işgal 
edilmiş olan yerlerde bidayeten istinaf edilmiş, 
İstanbul'a gelmiş, temyiz edilmiş, tasdik edil
miş hükümler de olduğu için Yunan işgalinde 
bulunan yerlere hasretsek yine mahzur ortada 
kalacaktır. Binaenaleyh bizi bu suretle de ten
vir etmelerini rica ediyorum. 

ADLİYE MÜSTEŞARI TAHİR B. — Yu
nan işgali altında bulunan yerlerde mahakimin 
sureti teşkili hakkında muttarit bir muamele 
cereyan ettiğine dair muamelâtı resmlyemiz yok
tur. Yalnız mesmuata müsteniden anladığımıza 
göre bâzı hükkâm memuriyetlerinde ipka edil
miş ve birtakımları memuriyetten çıkarılmış, 
nefvedilmiş, tevkif edilmiş ve onların yerine 
bazan İstanbul'dan tâyin edilen memur kabul 
edilmiş ve bazan da kovularak, âdeta reddedile
rek işgal kuvvetleri tarafından memur nasbedil-
miş ve bu suretle teşkilâtı adliye karmakarışık 
bir hale gelmiştir. Arz ettiğim İstanbul saha
sında şüphesiz ki ne nasp ve tâyin hususunda, 
ne muamelât ve muhakematın cereyanı hakkın
da böyle müdahalei ecnebiye vâki olmamıştır. 
Bu yolda bir şey de işitnıemişinıdir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) —. O halde kendile
rinin bir noktaya daha cevap vermeleri lâzım-
geiiyor. Sualime karşı İstanbul'u böyle arada 
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bıraktıktan sonra istanbul memurları hakkın- ı 
da bu kanunu tatbik ettirmek istemiyorlar. Yu
nan'm işgali altında bulunan yerlerde, işittikleri 
resmî midir, gayriresmî midir T Yunan oradaki 
hâkimi kabul etmemiş, kendi hâkim tâyin et
miştir diyor. Bu malûmatları resmî midir, gay
riresmî midir? 

ADLÎYE MÜSTEŞARI TAHlR B. — Ben
deniz şahsi malûmat arz etmiyorum. Hükümet 
namına mâruzâtta bulunuyorum. O itibarla ben
deniz diyorum ki istanbul'da gerek nasbi hük-
kâm ve gerek muamelâtın cereyanında müda-
halâtı ecnebiye gayrivâkıdır. Halbuki diğer 
yerlerdeki müdahalât herkesin malûmudur. Bu 
kanundan İstanbul'u tefrik ediyorum. Sonra bu 
kanunun istanbul mahakimine tatbik edilmeme
sine dair ve istanbul Bidayet ve istinaf mahke
melerinden ita edilmiş olan mukarreratm mak-
buliyetine dair hususta bir şüphe hâsıl olacak
tır. O da işgal edilen yerlerdendir. O şüpheyi 
izale etmek için ayrıca bir madde teklif edece
ğimi arz etmiştim. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) • — Memaliki 
meşgulede sâdır olan hükümler hakkında alâka- j 
daran turku kanuniyeye müracattten menedil-
miş midir? Edilmemişse, bilihtiyar iskatı haket-
miş iseler kanunun sarahati karşısında ve bir 
kanunla sakıt olan bu hakkı iadeye sevk eden ı 
esbap nedir? 

ADLİYE MÜSTEŞARI TAHlR B. — Sure
t i umumiyede işgal esnasında cereyan eden mu
amelâtın. tevkif edilmesi tamim edilmişti. Bu ı 
bir mümanaattır; ister ashabı aslen ve bilihti- i 
yar takibi dâvadan sarfınazar etmiş olsun, is
ter etmemiş olsun, Iher halde bu bir mania idi. 
Bu itibarla müddeinin yeniden hakkı hiyarı 
avdet eder. Yeniden Turku Kanuniyeye müra
caat eder ve o »hükme kanaat ediyorsa Turku 
Kanuniyeye müracaat etmez. Yok, kendisince ka-
'naâtibahş denilse bunda kendisini mutazarrır ad
dediyorsa turku kanuniyeye müracaat eder. 

* HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bendeniz, şu
nu arz etmek istedim. Malûmuâlileri kanunda 
her ferde istinaf, temyiz hakları verilmiştir. 
Eğer düşman tarafından, «Sen temyiz etmeye
ceksin, sen istinaf etmiyeceksin,. edersen seni ı 
öldüreceğiz», diye tesir yapılmışsa bu kanun I 
vâridolabiliıv Böyle bir §ey olmadığı halde bil- i 
ihtiyar ıskatı hak . ettiği halde her hangi bir i 
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j ferde, «Sen ne için hakkını şerbettin? Seni 

cebredeceğiz», diye !bir kanun çıkarmak doğru 
mudur? 

ADLİYE MÜSTEŞARI TAHlR B. — işgal 
esnasında mı efendim? 

HAKKI HÂMt B. (Sinob) — Evet işgal es
nasında. 

ADLİYE MÜSTEŞARI TAHlR B. — Yani 
mahakim üzerine bir tesirin vukuunu kabul 
edince (bu yoldaki tesirin efrat üzerine de.vu
kuunu kabul etmek zaruridir. Çünkü mahaki-
min tahtı tesirde -(kaldığını kabul ederek asha
bı deaviy e alelıtlak 'hükümler hakkında turku 
kanuniyeye müracaat hakkını veriyoruz. Bir 
heyeti mahkemeye vu'kulbulması varidi hatır 
olan ve muhtemel görünen tesira'tın efrat üze
rinde Vâki olması da ıgayet tabiîdir. 

HAKKI HAMI B/(Sinob) — O bir teveh-
'hümdür. 
. YUSUF ZİYA B. (Mersin) — istanbul'da 

ı bulunan Mahkemei Temyizin tesirden azade ol
duğunu ve Yunan işgali altında bulunan mah-

| kemelerin tesir altında bulunduğunu kabul et-
i tik. 
I ADLİYE MÜSTEŞARI T AHİR B. — Muh

temeldir. 
* 

I YUSUF ZÎYA B. — (Mersin) — Evet, sonra 
y bu mahkemelerden bir hüküm sâdır olmuş ve 

o hüküm temyize gitmiş,.temyizen tasdisk olun
muş, halbuki o hükmün esası tesir ile olduğun
dan dolayı 'bunlar hakkında ne muamele yapa
cağız? Temyizin vermiş olduğu kararı mı ka-

j (bul edeceğiz, yoksa bidayeti hükmünde tesir ol
duğunu mu kabul edeceğiz? Ne -liyorsıırıız? 

ADLİYE MÜSTEŞARI TAHlR B. — Mah
kemei -Temyiz o evrakı bittabi tetkik etmiştir. 
Eğer yukardan aşağı tetkik edip de muvafık 
görmüş ve binnetice tasdik etmişse o tabiî kes-
bi katiyet etmiştir, (binaenaleyh bu gibi Mahke
mei Temyizce tasdika iktiran eden hükümleri 
makbul ve muteber addetmek zaruridir. Bu 
itibarla bir -noktayı arz etmek isterim. Bende
niz encümenin ve Hükümetin teklifatı ile nok
tası noktasına adaleti temin ettiğimiz iddiasın
da değilim. Beşer için ibu kabil değildir. Ada
lete takarrübotmek ve yine ahkâmı • umumiye 

I dairesinde şu geçmiş olan fevkalâde muamelâtı 
İ İH i tabiîye irca etmek fikrinde bulunuyoruz. 
I Binaenaleyh • 'buyurduğunuz gübi tesir altmda 
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verilmiş bir hüküm olur da o da nasılsa Mah-
kemei Temyizce tasdik edilmiş olursa onu da 
arz ettiğim suretle halletmek lâzımgelir. Yoksa 
her dâvayı ayrı ayrı tahlil ve tetkik ederek ve 
her kararı yegân yegân tetkik ve nazarı iti
bara alarak her dâva için bir kanun yapmak 
imkân ve ihtimal haricindedir. Ekseriyete iti
bar edilmek icabederse arz ettiğimiz şekiller 
mehma emken adalete takarrübeder zannmda-
yım. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim buyur
dular ki tstanbul malhakimine ecanibin hiçbir. 
tesiri olmamıştır, ihtimal ki doğrudan diğruya 
(bir tesir yapılmamıştır. Fakat 'bilvasıta yapıl
mış tesirat yok mudur? Mütarekeden, bilhassa 
Büyük Millet Meclisinin teşekkülünden sonra 
ecanipten tesir yaparak oradaki hâkimleri Hü
kümete azlettirmek, diğerlerini nasbettirmek 
gibi tesir icra edilmemiş inidir? 

ADLÎYE MÜSTEŞARI TAHÎR B. — Efen
dim mevzuulbahsolan esasen mahakimi adliye
dir. Zaten Heyeti Aliyenizin Encümeni Adliye
si üçüncü 'madde1 ile, divanı harhlerin, maha
kimi fevkalâdelerin mukarreratmı Ibü kanunun 
ahkâmından hariç tutmuştur ve bunların mu
karreratmı keenlemyekün tutmuştur. Mahakimi 
adliyede 'bu suretle, tesirat icrası suretiyle hü
küm verildiği vâki değildir ve malûmatımız 
yoktur ve bir ihbar da vâki ölmüş değildir. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Bendeniz şunu 
söylemek isterim ki Adliye Vekâleti, Yunan iş
gali altında bulunan mahkemelerin hangisinde 
ve nerede tesirle, ne gibi muamele yapılmıştır? 
Bunu tespit ve o mevad yüze mi, ona mı baliğ 
oluyor, onları getirmeli. Ona göre Meclis karar 
vermeli ve onlar feshedil'melidir. Yoksa iböyle 
alelûmum ahkâm için bir madde yapmak doğ
ru olamaz. 

REÎS — Efendim bu fıkra hakkında söz 
alan kalmamıştır ve lâzımgelen sözler söylen
miştir. Binaenaleyfh müzakerenin kifayetini re
yi âlilerine vaz'ediyorum. Müzakerenin kifaye
tini kahul edenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

(D) fıkrası. — Esnayı işgalde iktisabı ka
tiyet edip tamamen veya kısmen 'tenfiz edilmiş 
©lan ilâmata müstenit muamelâtı icraiye iade 
olunmaz. 

REFLK ŞEVKET B. (Saruhan) —- Efen-
^P&'%&fee} macfdenin müzakeresi dakikasından 
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I itibaren takibettiğimiz şekil; derdesti rüyet 
I bulunan deavi ve muamelâtı usul ve kavanini 
I mevzua dairesinde rüyet ve intaç ve ikmal ve 
I müddeti kanuniyesinin müruriyle kesbi katiyet 
I etmiş olan ahkâm hakkında turku kanuniyeye 

müracaat hakkı vermektir. îşgal esnasında ita 
I edilip kesbi katiyet etmiş ilâmın icrasından mü-
I tevellit haksızlığı tamir etmemek doğru değil

dir. Binaenaleyh her hangi bir suretle işgal 
I esnasında istihsal edilmiş bir hükme istinaden 
I yapılan icraatı idame etmek talkibolunan silsilei 
I mantıkıyeye karşı katiyen muhalefet teşkil eder. 

Ondan dolayı icra edilen ilâmdan mutazarrır 
I olanlara karşı 'bir hakkı müracaat vermek lâ-
I zımdır. Eğer icra edilen hüküm hir ilâmı gıya

bî ise sahibi itiraz olmak şartiyle mahkûm, mü-
I racaat etmelidir. 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — Vicahi ise? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ziyanı 
I yok, hepsi birdir. 

İlâm gerek kısmen icra edilsin, gerek ta
mamen icra edilsin, icrası icabeden ilâmın icra 
edilmediği zamanda bir tariki tasdika tâbi ol
duğunu kabul ettiğimize nazaran o tarikten 

I mutazarrır olan kimselerin istifade etmemesi 
haksızlık olur. Ancak, bâzı muamelât vardır ki, 
gayrikabili tashih ve ret ve iadedir. Nikâh ve 

i talâk gibi hususatta bu cihetin nazarı dikkate 
I alınması ve bu emrivâkılar ile büyük bir keşme

keşinin de önüne geçilmesi lâzımdır. Fakat o 
zaman verilen ahkâmın katiyetini kabul etmek 
takibettiğimiz mantıka muvafık değildir. Onun 

I için arkadaşların da mütalâatmı anlamak lâ
zımdır. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Müsaade 
buyurulur mu efendim? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kabiliyeti tenfiziyeyi 
haiz olmuşsa? 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efendim, 
Yunan burayı işgal ettiği vakitte, bu memleket
lerimiz, darülislâmlıktan çıktı mı? Çıkmadı mı? 
Zira hem ittisal vardır ve hem de şeairi îslâ-
miye cari oluyor. Şimdi onun bir şeysi vardır 
ki, katiyen darülislâmlıktan çıkmadı. Darülis-
lâm olduktan sonra, darülislâm namı tahtında 
idaremizde iken nasıl hâkimlerin hükmü sahih 
ise o zaman verilen hükümler yine sahihtir. 

I öyle ihtimal cebrolundu, ihtimal bilmem ne 
| oldu, diye böyle tevehhümlere lüzum yoktur. 
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Heyeti umumiyesinde esas itibariyle iddiamız 
yoktur. Bu kanuna da hiç lüzum yoktur. Mü
zakeresine de lüzum yoktur. Teşevvüşat icra 
edecek şeylere lüzum yoktur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — O kadar 
kolay değildir. 

RElS — Efendim, heyeti umumiyesine ait 
bir sualdir. Madde ile alâkasını görmüyorum. 

ADLÎYE MÜSTEŞARI TAHÎR B. — Efen
dim, bendeniz Refik Şevket Beyefendinin mü
talâalarına tamamiyle iştirak ediyorum. Çünkü, 
(C) fıkrası hakkında vâki olan mâruzâtı üze
rine (D) fıkrasının da ona göre tadili icabedi-
yor. Hafız Mehmed Beyeefndinin buyurdukları 
gibi henüz icra edilmemiş olan ilâmları kabili 
temyiz tutuyoruz da neden dolayı tamamiyle 
icra edilmemiş olan ilâmatm keyfiyeti temyi-
ziyesini kat'ediyoruz? Bu itibarla bu hükümlerin 
sahiplerine de turku kanuniyeye müracaat için 
bir hak vermek lâzımdır. Bu gayet mantıki bir 
şeydir. Bu itibarla Refik Şevket Beyefendinin 
ifadesini teyiden bendeniz (D) fıkrasının tadi
lini ahengi muhafaza için arz ve teklif ediyo
rum. 

Esnayı işgalde temyizden geçmeksizin ikti
sabı katiyet edip tamamen veya kısmen tenfiz 
edilmiş olan ilâm atla mahkûm olanlar işbu7 ka
nunun tarihi meriyetinden itibaren, kanunen 
muayyen olan müddetleri zarfında itiraz, isti
naf veya temyiz edebilirler. 

Turku kanuniyeyi iktisabetmiş olan muame
lât, yani tariki temyizden mürur ederek kesbi 
katiyet eden ilâmata müstenit muamelâtı icrai-
ye iade olunmaz. Ancak, kesbi katiyet eder. 
Ancak, bu kabîl hükümler ve ilâmat meyanm-
da bâzıları vardır ki, pek ziyade şayanı dik
kattir. tcra edilmiş ve onun üzerine birçok mu
amelât ve hukuk tesis edilmiş. Meselâ : Talâka 
hükmedilmiş. Tatlik edilmiş olan bir kadın baş
ka bir zevce varmış, çocukları olmuş, nesep sa
hibi olmuş. Kezalik akdi nikâh vâki olmuş. Ni
kâhın sübutuna dair birtakım netayici huku
kiye ve şer'iye tahakkuk etmiş. Binaenaleyh, 
bunlar hakkında kabiliyeti itiraziye vermek 
ve turku kanuniyeye müracaat hakkını vermek 
heyeti iotiımaiyenin pek ziyade sarsılmasını istil
zam edeceği cihetle ve bu turku kanuniyeyi an
cak zarurete binaen verdiğimize ve bu zaruretleri 
de kendi miktarlarına göre takdir etmek de bir 
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kaiıdei fıkhiye olduğuna binaen nikâh ve talâka 
mültaallik hükümlerin bu fıkra hükmünden istis
nasını aon fıkra olmak üzere arz ve teklif ediyo
rum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bir şey soracağım. Em
vali gayrimenkuleye mütaallik, meselâ bir arsa 
üzerine ebniye yapılmış ise veyahut buna benzer 
daha başka hükümler olursa onlar hakkında ne 
yapacaksınız? 

ADLÎYE MÜSTEŞARI TAHÎR B. — Onlar 
hakkında yeniden dâva ve turku kanuniyeye mü
racaat hakkını veriyoruz ya... Eğer feshedilirse, 
nakzedilirse yeniden muhakeme rüyet edilecektir. 
Mahkeme nazarı itibara alır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nasıl alacak efendim? 
Îade meselesinde diyorum. Talâk ve nikahta. 

MÜSTEŞAR TAHÎR B. — ladesi meselesi 
değil mi efendim? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Evet. 
MÜSTEŞAR TAHÎR B. (Devamla) — Efen

dim iade meselesinde, îcra Kanununda aynen 
iadesi mümkün olmıyan hususat hakkında ahkâmı 
mahsusa vardır. Mahkeme bir ilâmda bir şeyin 
iadesine hükmetmiş olur, sonra dairei icra aynen 
iade imkânını bulmaz ve aynen iade imkânı mev-
cudolmazsa bu takdirde yapılacak bir şey zaten 
ahkâmı umuımiyemizde muayyendir. Dâva eder, 
bedeli misli tahtı hükme alınır. Bu suretle mua
mele tashih olun ar efendim. 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim encümende, 
(D) fıkrasının tetkikinde emval ve emlâkin veya
hut ahval ve hâdisatın talâk ve saireye taallûk et
mesi gibi nâkabili iade aksamı bulunması ihtima
line binaen hükümden sonra, bir malın elden ele 
geçmek suretiyle istirdadının hakikaten emri asîr 
olması ihtimali olan mevad hükmünü artık diğer 
fıkradan tefrik ederek emrivakii kabul etmek da
ha muvafık olacağını zan ve kabul etmiştik. Fakat 
nikâh ve talâk gibi kabili iade olmıyan mesailden 
maada malî diğer mesailin iadesine ve turku ka-
nuniyenin iadesine diğer fıkarat hakkında olduğu 
gibi hukuku tarafeyne mensubolacak ahkâm ve 
mukarreratm tenfizi noktasından turku kanuni
yeye müracaat salâhiyetinden bahsolunur ki, her 
ne suretle olursa olsun iktisabı katiyet etmiş ta
mamen veyahut kısmen infaz edilmiş olan bâzı 
müstesniyatı itibariyle turku kanuniyeye müra
caat olunabiknek salâhiyetini bahşetmek suretiyle, 
mutedil ve mülayim ve maslahatı nâsa evfak ol-
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ması dolayısiyle encdimen de bunun kabulü ne ta
raftardım. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Arazisi işgale imânız kalmış birçok devletler 
varıdır. Badelişgal bu devletlerin mahaikkn hak
kımda bâzı mukarreratı vardır. Acalba Adliye En
cümeninin buna dair tetkikatı var anıdır? An'la-
•m-aJk istiyorum. Beyimi verebilımelk için kendile
rinin tetkikatmm esaslı olup olmadığını anla
mak istiyorum. İşgale mâruz olmuş olan baş
ka memleketler mahakimi de tabiî böyle hallere 
mâruz kalmışlardır ve birçok emsali vardır. Bi
naenaleyh o hususatta tetkikatları var m:dır? 
Onlar bu gibi mesaili ne gibi karara raptetmiş-
lerdir. 

HAMİD B. (Biga) —• Malûmuâliniz der-
meyan ettiğimiz ve Heyeti Âliyenize takdim et
tiğimiz lâyihai kanuniye ancak kavanini umu-
miyemizin, kavanini mevzuamızm dairei hük
mü dâhilinde halline çare aramaktan ibarettir. 
Beyefendi Hazretlerinin sualleri hukuku düvel 
ve hukuku umumiyeye taallûk eder mesailden-
dir. Tabiî kendilerinin fazileti ilmiyesi malûm 
olmakla beraber Adliye Encümeni bu mesele 
hakkında bir noktai nazar takibi lüzumunu gör
memiştir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Fazilet furuşluk yapmak istemiyorum. Ad
liye Encümeni tetkikatım yaparken memleke-
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ı timizin işgal edilmiş olau bir kısmındaki bu İm* 
I le mümasil diğer ecnebi memleketlerinde de em-
j şalini görerek tetkikat yapması ihtimaline bina

en sualimi soruyorum, Çünkü aynı mesele 
I Fransa'da da olmuştur. 1870 muharebesinde 

Almanlar orayı çiğnemişlerdi. Fransızlar o za
man ne yaptı? Tabiî tatbikat yapacağız. Tec-

I rübeye istinadedeceğiz, irticai ile kanun olmaz. 

HAMİD B. (Biga) — Memleketimizde hu-
| şule gelen bir emrivakii izale için tetkikatta bu

lunduk. îcabatı akliyesi bundan ibarettir. 
ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 

—• Bu lâyihai kanuniye bilâtetkikat yapılmış-
| tır. 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efen
dim tadilnameler vardır, Hükümet noktai na
zarını söyledi, Mazbata Muharriri Hükümetin 
noktai nazarının hemen hemen aynını söyliye-

• rek iştirak ediyor. 

HAMİD R (Biga) — Şekli tanzim etmek 
için lütfen encümene veriniz. 

REİS — Efendim bu maddeyi encümen is
tiyor. Adliye Encümenine veriyoruz. Efendün 
vaktimiz kalmadı. Yarın da fevkalâde olarak 

I i 

içtimaimiz vardır. Yarın saat birde içtima edil
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

I Hitamı Celse ; saat : 3,20 
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Kısabi müzakere Kanununun bâzı maddelerinin tadili hakkındaki lâyihai kanuniyenin müstacel 

ruznameye alınması hakkındaki takrire verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Hacı Ahmed 
Hamdı Ef. (Muş), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Atıf B. (B&yezdd), Ab-
düigani B. (Muş), Hacı Nuri B. (Siird), Yusuf 
B. (Denizli), Hüseyin Hüsnü B. (Bitlis), Musta
fa B. (Günıüşane), Dr. Ali Haydar B. (Gene), 
Hafız Haindi B. (Biga), Arif B. (Konya), Yah
ya Galib B. (Kırşehir), Muhiddiıı B. (Elâziz), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Ali B. (Amasya), Meh
med Nusrat Ef. (Erzurum), Sabit B. (Kayseri), 
Hasib B. (Maraş), Midhat B. (Mardin), ismail 
Remzi Ef. (İsparta), Haydar Lûtfi B. (içel), 
Cemal Pş. (İsparta), Dr. Fikret B. (Kozan), 
Dursun B. (Çorum), Hacı Feyzi B. (Elâziz), ' 
Hafız Mehmed B. (Trabzon), ibrahim Hakkı B. ı 
(Ergani), Müfid Ef. (Kırşehir), Osmanzade 
Hamdi B. (Ertugral), Resul B. (Bitlis), Âlim 
Ef. (Kayseri), Arslan B. (Maraş), Lût
fi B. (Malatya), Hüseyin Ef. (Kozan), Mehmed i 
B. (Gümüşane), Osman B. (Kayueri), llifat B. 
(Tokad), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Hacı Veli 
Ef. (Eskişehir), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), i 
Ziyaeddin B. (Sİ7a:s), Hasan Hayri B. (Dersim), • 
Ömer Lııtfi B. (Saruhan), Rıza B. (Kırşehir), 
Halil Hulfci Ef. (Siird), Bahrî B. (Yozgad), Şeyh 
Fikri Ef. (Gene), Ali Vefa B. (Antalya), Necib 
B. (Mardin), Vehbi B. (Bitlis), ibrahim B. (Ka-

Hatkkı B. (Van), Operatör Emin B. (Bursa), 
Hamdi B. (Canik), Rifat Ef. (Konya), Hamdi B. 
(Gene), Reşad B. (Sanman), Mustafa Fehmi 
Ef. (Bursa), Edhem Fehmi B. (Menteşe), Faik 
B. (Edirne), Necati Ef. (Lâızistan), Şükrü B. (Ca
nik), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), Hacı Musta
fa Ef. (Ankara), Hakkı Hami B. (Sinob), Tah
sin B. (Maraş), Hüseyin B. (Elâziz), Fahreddin 
B. (Kars), Hacı Arif B. (İstanbul), Sıddık B. 
(Çorum), Osman Server B. (Ardahan), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri), Musa Kâzım Ef. (Konya),, 
Şemseddin Ef. (Ankara), Şevket B. (Sinob), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Rasim B. (Cebelibere
ket), İhsan B, (Cebelibereket), Ali Rıza B. 

resi), Fikri Faik B. (Gene), Celâl B. (Gene), 
Hüseyin B. (Erzincan), Hasan Sıddık B. (Van), 
Mesud B. (Karahisarı Ş'arki), Memduh Necdet 
B. (Karahisarı Şarki), Şeref B. (Edirne), Şev
ket B. (Bayezid), Ruşen B. (Gümüşane), Hüs-
rev Sami B. (Eskişehir), Mehmed B. (Biga), 
Sadullah B. (Bitlis), Sırrı B. (Ergani), Derviş 
B. (Mardin), Dr. Abid'in B. (Lâzistan), M&hmud 
B. (Ergani), Sadullah B. (Menteşe), Naci B. 
(Elâziz), Sami B. (İçel), Ahmed Nuri Ef. (Ba-
tum), Mehmed Sırrı B. (Siverek), RagıJb B. (Kü
tahya), Abdullah Ef. (Sinob), Salih Ef. (Siird), 
Hamid B. (Biga), Eyüp Sabri B. (Etskişehiir), 
Abdülgani B. (Siverek), Necmedddn B. (Siird), 
Ahmed B. (Yozgad), Süleyman B. (Canik), Zi
ya B. (Kângırı), Kadri B. (Siird), Esad B. (Mar
din), Pozan B. (Urfn), İbrahim B. (Mardin), 
Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Mehmed Emin B. 
(Ergani), Rıza B. (Yozgad), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Mustafa 
Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib), Sadık B. (Kırşe
hir), Sabri B. (Kastamonu), Mehmed Nâdir B. 
(İsparta), Şükrü B. (Bolu), Mustafa Sabri Ef. 
(Siird), Necib B. (Ertuğrul), Ali. Süruri Ef. 
(Karahisarı Şarki), Cevdet B. (Kütahya), Os
man Kadri B. (Muş). 

(Kars), Oavid B. (Kars), Rasih Ef. (Antalya), 
Muhtar Fikri B. (Mersin), Derviş B. (Bitlis), 
Mehmed Hamdi Ef. (Adama), Hacı Atıf Ef. (An
kara), Esad B. (Lâzistan), Haydar B. (Van), 
Ömer Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Dr. Fuad 
B. (Bolu), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Tu-
nalı Hilmi B. (Bolu), Hasan Tahsin B. (An
talya), Dr. Mustafa B. (Kozan), Tahsin B. 
(Aydın), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Akif B. 
(Batuın), Zamir B. (Adana), Refik Şevket B. 
(Saruhan), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Nebil 
Ef. (Karahisarı Sahib), Ömer Mümtaz B. 
(Ankara), Şakir E l (Ankara), Abdullah Ef. 
(Bolu) 

(Reddedenler) 

- 0 0 3 — 
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Emin B. (Erzincan), Avni B. (Saruhan), 
Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Halil 
B. (Ertuğrul), Mustafa Durak B. (Erzurum), 
Yasin B. (Oltu), Süleyman Necati B. (Erzu
rum), Abdülgafur Ef. (-Karesi), Celâleddin 

(Müstenkifler) 

B. (Trabzon), Hasan Ef. (Denizli), Emin Ef. 
(Aydın), Vâsıf B. (Sivas), Şerif B. (Sinob), 
Âsim B. (Erzurum), Abdülkadir Kemali B. 
(Kastamonu), (Altı aded imzasız müstenkif) 

(200 ncü İçtima hafidir.) 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
1. Dahilî posta ücuratınm tadiline dair 

icra Vekillerinden mevrut lâyihai kanuniye 

2. Dersim livasında tesis olunacak mebani 
için yarım milyon lira tahsisine dair Diyab 
Ağa ile rüfekasmın teklifi kanunisi 

3. Dersim asayişinin temini için iki ta
bur asker sevkına dair Diyab Ağa ile rüfekası-
nın temenni takriri 

4. Konya'da bulunan vilâyatı Şarkiye mu-

hacirîninin İzmir ve Bursa'da iskânlarına dair 
Van Mebusu Hasan Beyin temenni takriri 

5. Adapazarı Ahşap Fabrikası hakkında 
Miralay Bekir Sami Beyin Riyaseti altındaki 
heyete yaptırılan raporun Meclise arzına dair 
İzmit Mebusu Sırrı Beyin takriri 

Mazbatalar 
Havalii Şarkiye Demiryolları İdaresine dair 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 
Avans Kanunu 
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T. B. M. M. Matbamî 


