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B Î R İ N Gt C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 2,00 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KATİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS —- Celseyi küşadediyoram. Efendim; 
zaptı sabık okunacak. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul olundu. Düişman tarafından 
tahribedilen mahallerin imarı için açılacak ocak
lar mamulâtmdan Resim alınmamasına dair He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye Muvaze
ne! Maliye Encümenine, Konya Mebusu Kâzım 
Hüsnü Beyin, Mersin limanında gark olan eşya
yı ticariyeve dair temenni takriri ile Van'daki 
su yollarının tamiri için muavenet icrasına dair 

Van Mebusu Hakkı Beyin temenni takriri Heye
ti Vekile Riyasetine, Kütahya Mebusu Cemil Be
yin, Ankara'nın asayişine dair temenni takriri 
Dahiliye Vekâletine, Hiyaneti vataniyeden mah
kûm Eskişehirli Hocazade Abduürrahman Efen
di hakkındaki hükmün ikmal ve tashihi için ev
rakın Adliye Vekâletine iadesine dair Adliye 
Encümeni mazbatası Adliye Vekâletine havale 
edildi. 

İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendi ile 
rüfekasının Şer'iye Vekâletinden olan istizah 
takriri müzakere edilerek neticede Vekil Vehbi 
Efendi Hazretlerine beyanı itimadolunmasma 
dair Karalıisan Sahib Mebusu Şükrü Beyin tak
riri tâyini esami ile reye konuldu. Lozan Konfe
ransına azimet edecek olan Hariciye Vekili İs-
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met Paşa Hasretlerine, Sıhhiye Vekili Rıza Nur I 
ve Trabzon Mebusu Hasan, Adana Mebusu Zekâi 
Beyefendilere mezuniyet itasına dair Heyeti Ve
kile Riyaseti tezkeresi kıraat v© kabul olundu. 
Hariciye, Sıhhiye Vekâleti vekilliklerinin içti
mai âtide intihabı tensibedildi. Bir içtimai mu
kaddem Avans Kanunu münasebetiyle cereyan 
eden müzakereye ve Şer'iye Vekâletinden olan 
istizaha dair İcra Vekilleri Reisi Rauf Beyefen
dinin beyanatı istima olundu ve teneffüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Rauf Beyefendinin birinci celse
deki beyanatı hakkında müzakereye -devam ve I 
neticede Saruhaıı Mebusu Reşad Beyin badema j 
Vekiller arasında suitefehhünıe mahal kalma- | 
mak için Heyeti Vekile Reisinin icra Vekilleri i 
Heyetiyle Büyük Millet Meclisi arasında vasi- i 
ta ve vekillerin mercii istişarisi olduğu ve j 
vazaifi müşterekeden Reisin vekillerle beraber 
mesul bulunduğu noktalarının İcra Vekillerinin i 
nazarı dikkate vaz'edilmesine dair takriri kabul 
edilerek rııznameye geçildi. Avans ve Evkaf 
Avans kanunları müzakere edilerek maddeleri I 
aynen kabul edildi. Ve heyeti umumiyesi tâyini I 
esami ile reye konuldu. Karesi Mebusu Vehbi \ 
Beyin Avans Kanununa bir madde ilâvesine da
ir takriri Muvazenei Maliye Encümenine havale 
•edildi. Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile j 
rüfekasınm Meclis Heyeti Tahririyesine müte
ferrika tertibinden maatahsisat bir maaş nispe
tinde ikramiye itasına dair takrir kabul olundu, j 
Şer'iye Vekâleti için reye vaz'olunan itimat tak- ' 
ririnin 2 müstenkif ve 65 kabule karşı 125 reyle 
reddolunduğu tebliğ edildi. Ahar mahallere 
naMedilen eşhasın emvaline dair Kanunun tabı 
ve tevziiyle içtimai âtide müzakeresi karargir 
oldu. Ve Pazartesi günü içtima edilmek üzere 
Celse tatil edildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
AH Fuad Âhf — 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı 1 

OSMAN B. (Lâzistan) — Paşa Hazretleri 
Meclis Heyeti Tahririyesine 'bir maaş nispetin
de ikramiye itası takarrür ettiği yolunda zabıt
ta mevcut kaydı tashihan bir şey söylemiyece-
ğim. Yalnrız Heyeti Celilenizin kabul edeceği 
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bir şey vardır. O da bu ikramiyenin polis ve 
hademelere teşmildir. Meclisi Ali her halde 
sehven zühul etmiştir. Lütfen bu ikramiye po
lis ve hademelere de teşmil buyurulsun. 

REFİK B. (Konya) — Bilûmum müstahde
min demeli. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Heyeti 
Cdilenin dünkü (kararı bugün Divanda mevzuu-
bahsoldu. Divan da Osman Beyin fikrindedir. 
Binaenaleyh polis ve hademegân gibi müstah
demine de teşmilini istirham ediyorum. (Kabul, 
sadaları) 

REFİK B. (Konya) — Matbaa müstahdemi-
I ni de îdâhildir. 
| VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, diki bir 
İ madde teklif etmiştim. Bugün müzakere edil

mek üzere kabul edilmiş ve encümene sevk edil-
j misti, bugün gelecekti. 

REİS — Geldi efendim. Şimdi efendim, zap
tı sabık hakkında zannediyorum ki bir tadilat 
teiklif edilmiyor. Yalnız Heyeti Tahririye için 
kabul ettiğiniz ikramiyenin Meclis polis ve ha
demelerine de teşmili teklif olunuyor. Binaen-

! aleyh evvelâ zaptı sabıkı reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Bilâhara diğerini reye koyacağım. 

i ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Esasen tek-
I lifimizde Heyeti Tahririyeden bahsolunmuş ise 

de teşmiline Heyeti Celile karar verirse biz de 
bittabi bir şey diyemeyiz. 

REİS — Efendim zaptı sabıkı ayaen kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı sabık ay
nen kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, dün verilen takririn Meclisin 
bilûmum memurin ve müstahdemînine teşmilini 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

BİR MEBUS BEY — Meelis bütçesinden 
mi? (Müteferrikadan sadaları) 

REİS — Evrakı varideye geçiyoruz efendim. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Bolu Mebusu Nuri Beyle rüfekasınm, 
Müdafaai Milliye Vekâletinin icar bedelâtından 
olan borçlarını tesviye etmesine dair takriri 

REİS — Bolu Mebusu Nuri Beyle rüfekası
nm, Müdafaai Milliyenin icar bedelâtının tesvi
yesine dair temenni takriri var, Heyeti Vekileye 

[ gönderiyoruz. 
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2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, ey

tam ve eramil maaşatına dair takriri 
RElS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin 

eytam ve eramilin maaşatına dair temenni takriri 
var. Heyeti Vekileye gönderiyoruz. 

3. — Karahisart Sahib Mebusu Ömer Lûtfi 
Beyle rüfekâsının, Büyük Millet Meclisi memur
larının İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine dair 
takriri 

RElS —• Meclis Heyeti Tahririyesine' İstiklâl 
Madalyası itasına dair Karalıisar Mebusu Ömer 
Lûtfi Beyle rüfekâsının takriri var : 

Riyaseti Celileye 
Millî İstiklâl mücadelemizde cephede ve cep

he gerisinde hizmetleri mesbuk olanlara bu Ci
dali Mübarekin kıymettar bir yadigârı olmak 
üzere İstiklâl Madalyası itası kanunun mahsu
suna tevfikan icra edileceği tabiîdir. 

Milletimizin en meşru ve en kııdsi haklar
la ıgiriştiği bu hürriyet ve İstiklâl Mücahede-
sinde Millet Meclisimizin ibraz ettiği mesaide 
Meclis Heyeti Tahririyesiniıı geceli gündüzlü 
ifa eylediği hidematı mebrureye bir nişanei 
takdir olmak üzere Meclisin bidayeti 'küşadm-
dan Sakarya Muharebesine kadar en mühlik 
ve en karanlık zamanlarda bilfiil Meclisi Âli 
hidematı tahririyesinde bulunmuş olan memu
rine İstiklâl Madalyası Kanununun birinci mad
desinde muharrer olduğu veçhile «Cephe geri
sinde maksadı ulvinin husulü için âzami ibrazı 
mesai edenlere» verildiği misillû İstiklâl Ma
dalyası itasını teklif eyleriz. 

15.4.1339 

1339 O : 1 

Karalhisarı Sahib 
Ömer Lûtfi 

Denizli 
Hasan Mazlum Baba 

Konya, Konya. 
Rifa't Kâzım Hüsn 

Niğde 
Vehbi 
Çorum 

Abdurraihman Dursun 
Muş 

Ahmed. Hamdi 
Erzincan 

Osman Fevzi 
Erzurum 

Mehmed Nusrat 

Kars 
Cavid 

Gümüş ane 
Mehmet Şükrü 

İstanbul 
LÜ Ferid 

Bursa 
Şeyh Servet 

Amasya 
Ömer Lûtfi 

Eskişehir 
Halil İbrahim 

Bitlis 
Arif 

Konya 
Hacı Bekir 

Ergani 
Hakkı 
İzmir 

Süleyman 
Oltu 

Büstem 
Gümüşane 

Mustafa 
Mardin 

Esad 
(Batlım 

Niğde 
Mehmeid Ata 

Bayezid 
Şevket 
Izımit 

Abdullah 
Yozigad 

Süleyman Sırrı 
Malatya, 

Reşid 
Arikara 

Ahmed Nureddin Şakir 
Grene 
Kadri 

Karesi 
Abdülgafur 

Aydın 
Emin 

Adana 
Mehmed Hamdi 

Mardin 
Midhat 

Erzurum 
Asım 

Malatya 
Hacı Bedir 
Dersim 
Mustafa 
Kırşehir 

Rıza 

(Ret, kabul sadaları). 

REİS — Müsaade (buyurursanız efendim, bu 
takriri Divanı Riyasete havale ederim. Bu tak
ririn Divanı Riyasete havalesini kalbul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş ve tak
rir Divanı Riyasete havale edilmiştir. (Ekseri
yet yoktur, sadaları) 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Havalesi ka-' 
bul edilme'miş'tir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Divanı Riyaset 
yalnız Ibunun üzerinde bir şekil düşünüp yine 
Meclise sevk edecektir. 

REFİK ıB. (Konya) — İstiklâl madalyası
nın kimlere verileceği kanunda musarrahtır. 
Binaenaleyh Divanı Riyasete havalesine lüzum 
yoktur. 

İSMAİL SUBHİ B. (Bundur) — Divanı Ri
yaset karariyle kanun tadil edilemez. 

REİS —• Efendim Divanı Riyaset bunlara ma
dalya -verilsin diye karar verecek değildir. Arka
daşlarımız tarafından böyle bir takrir verilmiş
tir. Biz bir şekil düşünecek ve Heyeti Umumiye-
ye arz edeceğiz. Kabul edip etmemek sizin eliniz
dedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
İstiklâl Madalyası Kanununda, hatırımda kaldı
ğına göre, cephe kaydı yoktur. Yalnız takdirna
mede cephe kaydı vardır. İstiklâl Madalyası bu dâ
vada hizmeti mesbuk zata verilebilir ve ondan do
layıdır ki - açık olarak söyliyeyim - İstiklâl Ma
dalyasına istihkak kesbedenlerin yalnız asker ol
ması efkarı umumiyei nâsta iğbirarı mucibolmuş-
tur. Bunun için Divanı Riyasetin bunu temin et
mesi vâriddir ve kanuna muvafıktır. Ancak bu gi-
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bilere bu hizmeti mesbuk olanlara dair bir şejril 
bulunsun. 

REÎS — Efendim müsaade ederseniz bu tak
ririn Divana havalesini kabul buyurdunuz. Bu 
kanunu tetkik ederiz, zâtıâlilerine meselenin neti
cesini arz ederiz. 

REFİK B. (Konya) — Müsaade buyurun Pa
şa Hazretleri! Şimdiki takririm Divana havalesi 
kabul edilmemiştir. Halbuki kabul edildiği tebliğ 
edildi. 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Tâyini esami 
ile reye vaz'ediniz. (Maşallah, sesleri) 

5. MAZBATALAR 

1. —'• Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin 
Konya için celbolunacak su borularının Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/618) 

REÎS — Konya'ya eelbedilecek su borularının 
Gümrük Resminden muafiyetine dair olan tekli
fin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası var. 

2. — İstiklâl mahkemeleri heyetlerinin vazi
felerinin hangi tarihten muteber olacağının tef-
siren halledilmesine dair Elcezire İstiklâl Mah
kemesi Müddeiumumisinin tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim! Elcezire İstiklâl Mahke
mesinin mebdei vazifesinin hangi tarihten hesab-
edileeeğine dair mezkûr mahkeme müddeiumumi
liğinden bir tezkere vardır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruiban) — Efen
dimi; bu, ruznameye alınarak bir mesele değildir. 
Adliye Encümeni diyor ki, «Bu bir tefsir mese
lesi değildir, kanun sarihtir. Tarihi intihaptan 
itibaren mer'idir» Yani bunda ruznameye alına
cak bir şey yoktur. 

REÎS — Öyle ise okuyalım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiııe 

İstiklâl mahakiml hakkındaki 249 numaralı 
Kanunun yedinci maddesinde (İstiklâl mahke
mesi heyetleri her taltı ayda ıbir intihalbolunur) 
diye muharrer olmasına igöre müddeti mezıkûre-
min heyetin bilintihap teşekkülü tarihinden mi 
veya dairei kaziyeleri muhitine tarihi vusulden 
mi veyalhut dairei kaızaiyeleri merkezine muvasa-
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lâflarından mı veyalhut da beyannamelerini neş-
reyledikleri tarihten mi ibtidar edileceğinin işarı 
rica olunur. 

14 Mart 1339 

Elcezire İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiiumummi 
Antalya Mebusu 

Halil İbrahim/ 

Heyeti ümumiyeye 
İstiklâl mahkemeleri heyeti müntahabesinin 

mebdei vazifelerinin hangi tarihten hesafeedile-
ceğiııin istifsarına dair Elcezire İstiMâl Mahke
mesi Müddeiumumiliğinin encümene muhavvel 
12 . 3 . 1339 tarihli tezkeresi mütalâa olundu. 

İstiklâl mahkemeleri Kanununun yedinci 
maddesinde «İstiklâl mahkemesi heyetleri her 
altı ayda bir intihabolunur.» diye muharrer olan 
sarahati mutlâkadan mebdei müddetin tarihi in-
tihalbolacağı vâzihan anlaşılmaktadır. Maddede 
mucibi tefsir ve tavzih ipham bulunmadığından 
sarahati mezkûre ile âmel olunmasının müddeii-
umumiliğe işarının Heyeti ümumİ3reye arzına' 
müttefikan karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Canik 
Emin 

Kâtip 
İsparta 

Hacı Tahir 
Âza 

Kanahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Âza 
Saruban 
_—, 

Âza 
Niğde 

Biga 
Hâmid 

Âza 
îçel 

Haydar Lûtfi 
Âza 

Kângırı 
Neşet 

REİS — Efendim mazbata hakkında söz isti-
yen var mı? 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Reis Paşa 
söz istiyorum. Efendini bu doğru değildir. 
Bunda bir maksadı kanuni aramak lâzımdır. 
Hiçbir vakit intihap bunu icabetmez. Madde
nin sarahati Ankara'ya göredir. İfayı vazife 
müddeti altı aydır. Yo'ksa iki ay gitmek, iki 
ay gelmek ieabeden bir yere gidecek bir İs
tiklâl mahkemesi için böyle bir şey aklımıza gel
memiştir. Bugün Musul Cephesine giden bir 
İstiklâl mahkemesini altı ay ifayı vazife et
mek kaydiyle mukayyedetmek mecburiyetin
deyiz. Yoksa buradaki altı ayda bir intihap
tan maksat gidip gelmek bu müddete dâhil 
olursa hiçbir iş görmemek olur. 
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ME&M&D ŞÜKRÜ B. (Ka-rahisan Sahih) 

~ Kanunun ibaresi mutlaktır. 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen

dim, 'bendeniz bunu tefsire muhtaç görüyo
rum, Maksat ifayı vazifedir. Yoksa ifayı va
zife etmediği halde geçen müddeti zanne
derim İri hu altı aya ilâve etmek doğru değil
dir. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarulıan) — Efen-
dim, Adliye Encümeniniz kanunu açtı, 'oku
du. Kanunda «Tarihi intihaptan bilitibar altı 
ay» kaydı vardır. Binaenaleyh böyle bir ka-
yıdolduğundan dolayı tefsire hiçbir yol yok
tur. 

HÜSEYİN AVNf B. (Erzurum) — Hiç 
vazife yapmazsa?. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Tarihi 
intihap kaydının sarahati karşısında başka 
bir şey yoktur. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim; Hüse
yin Avni Beyin söylemiş oldukları mantıkan 
doğrudur. Fakat elimizdeki kanunun saraha-
tjıift binaen mebdei, buradaki intihap günü-
dür. Kanunda sarahati kâmile bulunma
sına nazaran artık bunun tefsirine imkân yok
tur. Eğer Hüseyin Avni Beyin buyurdukları 
gibi hareket olunmak lâzım gelirse kanundaki 
maddenin tadil, edilmesi lâzumgelir, yoksa tef
sir olamaz. Kanunun maddei sarihası muci
bince buradaki intihap günü mebdedir. 

ıREİS — Efendim, başka söz istiyeıı var 
mı? (Hayır sesleri) Encümenin mazbatasını 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul, edilmemiştir. 

NEŞET B. (Kângırı) —• Paşam! anlaşılma
dı bir daha reye koyunuz! (Anlaşılmadı ses
leri) 

REİS —• Efendim ; bir daha okuyalım. (İs
temez sesleri) Efendim, rica ederim bu yol
da devam edilirse - cidden söylüyorum - Di
vanı Riyaset müşkül bir mevkide kalacaktır. 

(Mazbata üçüncü defa olarak okundu.) 
Efendim; Adliye Encümeni mazbatasını 

aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

. 3. — Kanunu Cezamn birinci babınm beşin
ci faslına zeylen ilâve edilecek maddeler hak
kında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz
batası 
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REİS —- Masuniyeti şahsiye Kanununun tef

siri. hakkında Adliye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Ceza Kanununun birinci babının beşinci taş

lına zeyledilmek üzere İcra Vekilleri Heyetin
ce teklif olunan maddei münferidei kanuniye 
Dahiliye ve Adliye Vekilleri huzurlariyle encü
menimizde âriz ve amik tetkik olundu. 

İcra Vekilleri Heyetince işbu maddenin tek
lifine saikı asli olmak üzere 25 Cem aziyel evvel 
1841 ve 12 Şubat 1339 tarihli müzeyyel mevad
dı kanuniyenin üçüncü maddesinde muharrer 
(İşbu kanun ahkâmına mugayir olan bilûmum 
mevaddı kanuniye ve nizamiye mülgadır) ibarei 
mutlakafmın, efkâr ve kanaati memurinde, 
kavanini mahsusa ile muayyen vazifelerine ait 
hususatm da işbu kanuna muhalif olduğu zıı'mı-
nın hâsıl olduğu görülmüştür. Halbuki mez
kûr mevaddı müzeyyele ile takibedilen maksa
dım memurini devletin hudut ve salâhiyeti me-

' murelerini muayyen olan kavanin ve nizamat 
veya o makamda bulunan iradat hilâfına keyfî 
efal ve harekâta nihayet vermek ve binnetice 
mücerret askerlik veya diğer Devlet memuru 
gibi sıfatı resmiyelerin vermiş olduğu kuvvet 
ve nüfuzdan tevellüdedebilecek gayrikanuni te-
cavüzat ve taaddiyata mâni olmak olduğunun 
ve binnetice bilûmum kavaninin meriyetini te
mine matuf bulunduğunun tasrihan ve esas 
fikir ve kanaat olarak tekraren dermeyanı va-
cibeden addedildi. Encümen 12 Şubat 1339 ta 
rihli mevaddı müzeyyelenin birinci maddesinde 
gösterilen envai cemim hakkında müstamel el-
faz ile bu cemimin mevsuf atının alelıtlak der-
meyanında husule gelen teşevvüşü efkârın iza
lesine medar olmak üzere mezkûr madde ile ma
hiyeti Usulü muhakemeye taallûk eden ikinci 
madde hakkında alâ veçhilmüfredat tefsiri bir 
şekilde izahat itası ile bilûmum devairi devletty 
mevcut şübehatın izalesi muvafık görüldü. 

1. — (Kanunen haklarında tevkif emri sâ
dır olmıyan kimseleri hapis ve tevkif) ihare-
resinden maksadın zabıtai adliye memurlarının 
gerek ta'harrii delâil ve eeraim ve •gerek der
desti mücrimin ve gerek zaibıtai mania sıfatiy-
le sair gûna vazaifi ifalarına dair elyevm nıer'i 
ve muteber olan kavanin ve ııizamatı ref' ve 
ilga olmayıp 'bilâkis kanun dairesinde mua
mele ifasmı temin ile mülki ve askerî ıher han-
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gi makam veya zat tarafmdan -olursa olsun 
keyfî ve gayrikanuni surette (nezaret) tesmiye 
olunan ihapis ve 'tevkiflerin önüne geçmek ol
duğunda ittifak edilmiştir. j 

2. — (îdareten nefy) birinci fıkra mucibin- j 
ee hilafı kanun 'hapis ve tevkif memnu olunca j 
derecatı cezaiye itibariyle hapisten daha şedid-
olan nefy cezasının 'hilafı kamun bir surette I 
lıer hangi makamdan olursa olsun sudııru ev-
leviyetle gayrikanuni ve binnetiee Ibu madde 
mucibince müştekimi cezaklır. 
* 3. — (Hilafı kanun serbestli seyahati ha-
leldar) fıkrası 'seyahat hakkında 'memaliki ec-
nebiyeye gidecek veya 'memaliki ecndbiyeden 
geleceklere dair mevzu kavanin ve nizamat ah
kâmına muhalif olarak alelıtlak serbestli seya- j 
hatin tecviz edildiğini göstermeyip ancak da- ı 
hilî memlekette herkesin âdap ve ahlâkı ikra
miyeyi muibafazaten ve dahilî inzibatı takdiren ı 
veya emrazı sâri'yenin tesirini ta'hdiden Kanu
nu Oezanın 99 neu maddesinin sarahatine ria
yet şartiyle serbestçe seyahat edebileceklerini 
ve 'bu dşkâü malbsusai kanuniyeye riayet edil- ı 
diği halde her hangi 'bahan'e veya vesile ile se
yahat icrasını im.enddec.dk surette tavik at ve 
'müşkülât gösterenlerin veyahut seyahate re'-
sen muhalefdt eyliyenlerin maksudolduğuım 
göstermektedir. 

4. — (Masuniyeti mesakini ihlâl edenler) 
fıkracı da kavanin ve nizamat ile 'hanelere du-
flıul hakkındaki şeraite ademiiriayete şâmildir'. 
Binaenaleyh bir cürmün vukuu veya maznu
nun taharrisi veya sair gûna ahkâmı kanuni- j 
yenin ifası için yine kanunda mu'sarnah ahval j 
ve şeraite riayet edilmek şartiyle hiç kimsenin 
hanesine bilâsebebi mucip hiçbir ferdin dâhil 
olamıyacağı müstağnii zikir .görülmüştür. 

5. — (Menafii umumiye için lüzumu sabit 
olmadıkça ve kanunu mucibince Iba'hası peşin 
verilmedikçe hukuku tasarruf iyeyi iptal eden
ler) fıkrasının medlulü de ollbaptaki kav anin i 
mahsusa mucibince gerek istimlâk suretiyle ve 
gerek * ihtiyaç atı askeriyeye 'binaen kanunu 
mahsus mucibince vukubulacak vazîyedlerin her 
halde makamatı aidesi vasıtasiyle ifasının te
min ve bunların bedellerinin sureti tediyesi hak
kında yine kanunda muharrer eşkâle hitama-
miha riayet lüzum ve vücubu ve bu istimlâk ve 
isticar mukabilinde tahakkuk edecek bedelin 
usul ve mevzuatı kanuniye dairesinde bi'eyyi-
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halin tediyesini istihdaf eylediği vârestei arz 
ve beyandır. 

6. — (Her hangi bir kimseyi kanunen men-
subolduğu mahkemenin gayri mahkemeye sevk 
edenlerden) maksudun da; yalnız mahakim ol
mayıp devairi cezaiye de bulunduğu ve bundan 
da birçok memurini mülkiye ve adliye ve aske
riyenin, muhtelif esbap ve mütalâat tahtı tesi
rinde efradı ahaliye bir kararı kanuni olmak
sızın mahkemeden mahkemeye, divanı harbden 
divanı harbe nakil ve sevk etmelerinin veyahut 
her hangi bir maksadı mahsus tahtında birta
kım maznunini mercii kanunisinin gayrıya gön
deren memurini Devletin keyfî e f al ve harekâ
tına mâni olmak bulunduğu sarih ve ayandır. 

7. — (Gerek Kanunu Esasi ve gerek kavani-
ni hususiye ve nizamat ile- efrada temin edilmiş 
olan hürriyeti şahsiye veyahut tabiîye veya me-
deniyeye tecavüz) fıkaratmın işbu maddedeki 
mânayı hukukileri de efradı millete kavanin ve 
nizamat ile temin edilen hukukun memurini Dev
letçe iptal veya ademiifası halinde işbu hukuku 
müeyyidolan kavanin ve nizamatta bu iptal ve
ya ademiinfazdan dolayı sarahaten ahkâmı ce
zaiye mevcut değilse bu kabîl memurin hakkın
da işbu madde ahkâmına tevfikan tâyini ceza 
edileceği anlaşılmaktadır. İkinci maddeye ge
lince : Bu madde doğrudan doğruya mülki, ad
lî ve askerî bilûmum memurini Devlet tarafın
dan rütbe ve memuriyeti ne olursa olsun ika 
edilecek berveçhibâlâ ceraimden dolayı tahki
kat münasebetiyle aidolduklan usulü muhake
medeki istisnaiyet kaldırılarak bunların doğru
dan doğruya ahkâmı umumiyeye tâbi tutulacak-

| larmı göstermektedir. Yani bu kabîl memurin 
i tarafından irtikâbedilecek bu nevi ceraimin 

tahkikat ve muhakematı doğrudan doğruya 
| Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu mucibince 
I .ifa olunur. 
I Tafsilât ve tahlilâtı mesrudeye nazaran ge

rek ruhu kanunda ve gerek maddei kanuniye-
| nin mükelleflerinden olup encümenimizde ha

zır bulunan zevatın ita eylediği izahattan halk 
| ile Hükümetin mütekabilen vâki olacak müna-
j sebeti idariyesinde halkın mutlak bir hürriyet

le favdavi bir vaziyete ircaı maksudolduğu nü-
mayan olmuş ve binaenaleyh Hükümetin tekli-

j fi ve memurini idariyenin tatbikatı kanuniyede 
i gösterdikleri tereddüt ve şübehat neticesi ola-
I rak kanuna ayrıca bir madde ilâvesi minküllil 
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vücuh zait ve bifaide görülmüş olduğundan red
dine ve işbu izahatnamenin vekâletlere tebliği
nin Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Oanik Biga 
Emin Hamid 
Kâtip Âza 

İsparta Canik 
Hacı Tahir Nafiz 

Âza Âza 
îçel 

Haydar Lûtfi 
Âza Âza 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri, maddelere geçilsin sadaları) Efendim bu
rada madde yoktur. Bu bir izahnanıedir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim bu izah-
name hakikaten iyi bir düşünce ile iyi bir mü
talâa ile yazılmıştır. Fakat şunu arz etmek is
terim ki Anadolu'da seyrisefahet (Seyrisefahet 
ne, sesleri) 

SALİH Ef. — Anadolu'da seyahat... Efen
dim sürcü lisan olur. Anadolu'da seyahatin ser
bestisi temin edildiği halde, maalesef bir usul 
tatbik edilirdi. Meselâ vapurda polis herkesin 
nüfus tezkeresini görür, bililtizam yine ahaliyi 
iz'aç için farz ediniz, İstanbul'a giden halk Hay
darpaşa'da tutuluyor. Halkın elinde bulunan nü
fus tezkeresi alınır, damga vurulur, hattâ nü
fus kâğıdında damgadan yer kalmaz. Nüfus kâ
ğıdı damgalanmak ve görülmüştür denmek için 
halk iki saat bekletilir. Evvelce böyle değildi. 
Bir memur evvelce yazacağını yazar, O adam ma
halli maksuduna gitti mi işiyle, gücüyle uğra
şır. Geçende Bursa'ya gitmek için Mudanya'ya 
gittim. Tren bekler, halk tutulur. Kadın, çoluk 
çocuk iki saat bekler. Her birinin nüfus kâğıt
ları damgalanacak, (görülmüştür) denecek. Ora
daki adamlardan birisi diyor k i ; «Benim kâğı
dımda damgalanacak yer kalmamıştır.»1 Ona di
yorlar ki, «Bir kâğıdın yok mu? G-it şuraya ya
pıştır, görülmüştür diyelim.»1 Çok istirham ede
rim, Dahiliye Vekili Beyefendi bu ciheti temin 
buyursun. Bunu kendileri de arzu etmezler. Fa
kat hatırlarına gelmemiştir ki, böyle bir şey 
yapılarak herkes iz'acedilsin. Çok istirham edi
yorum. Bu usulü kaldırsınlar. 

REİS — Efendim Adliye Encümeni mazba
tası hakkında söz istiyen var mı? (Hayır ses-
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leri) Adliye Encümeninin mazbatasını aynen 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

2. — ÎORA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

i . — Hariciye Vekâleti Vekili, Sıhhiye Vekili 
ve Şer'iye ve Evkaf Vekili intihabı 

REİS — Efendim malûmuâlimz dün Hari
ciye Vekili İsmet Başa Hazretlerinin Başmurah-
has olarak Avrupa'ya hareketine müsaade ctti-
niz ve izin verdiniz. Kendilerinin yerine Harici
ye Vekili intihalbedeceksiniz. Sonra keza aynı 
maksatla hareket ettiğinden dolayı Sıhhiye Vekâ
letine de bir zat intihap buyuracaksınız. Ondan 
sonra Şer'iye Vekâleti intihabı yapılacaktır. Sıra 
ile lintihalbedelim. Reylerinizi istimal buyurunuz. 
İlk defa Hariciye Vekâleti Vekili intihaıbedece-
ğiz. (Hepsi bir olsun sesleri) (Hepsi birden - ay
rı ayrı sesleri) 

Efendim bendeniz birer birer olsun dedim. 
Fakat hepsinin ibirden olması hakkında bir arzu 
var. Hepsinin birden olmasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

Efendim sol taraftaki kutu Hariciye Vekâleti 
Vekiline, ortadaki Şer'iye Vekiline, sağdaki Sıh
hiye Vekâleti Vekiline aittir. 

(Maraş dairei intihabiyesinden âra toplanma
ya başlandı.) 

REİS — Efendini reylerini istimal etmiyenie-
rin isimlerini tekrar okuyoruz. Reylerini istimal 
etmiyenler varsa lütfen reylerini istimal buyur
sunlar (^İstihsali âra nihayet bulmuştur.) 

(Kadri Bey Diyarhekir, Cevdet Bey Kırşehir, 
Şaıkir Bey Ankara, Hariciye Vekâleti Vekili inti-
ihabatı hakkındaki arayı tasnife memur edildiler.) 
(Ali Haydar (Bey İçel, Derviş-Bey Mardin, Tu
fan Bey Hakkâri, Şer'iye Vekâletinin intihabatı 
hakkındaki arayı tasnife (memur edildiler.) (Mus
tafa Durak ^ey Erzurum, 'Sadettin Bey Mente
şe, (Neşet Bey İstanbul, Sıhhiye Vekâleti Vekilliği 
hakkındaki arayı tasnife memur edildiler) 

6. — REY TEBLİĞİ TÂYİNİ ESAMİYLE 
REYE VAZF 

1. — İkinci Avans Kanununun reye vaz'r 

2. — Evkaf Vekâleti için Avans itasına dair 
kanunun reye vaz'ı 
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REİS — Efendim m&lûmtıâldleıri geçen defa I 

ikinci Avans Kanununu reye doymuştuk ve neti
cesini tebliğ edememiştik. 139 kişi reye iştirak 
etmiş, binaenaleyh muamele tamam değildir, I 
133 kabul vardır. Şu halde bugün ikinci defa I 
tâyini esami ile reye vaz 'edilecek. Sonra bir I 
de Evkaf Vekâleti için Avans Kanunu var- I 
dır. Onu da birinci defa reyi âlinize vaz'ede- I 
ceğiz. I 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) — Efendim, birinci Avans Kanunu 
ile tasdiki âlinize iktiran etmiş bir teklif I 
vardı. O teklifi de Lâzistan Mebusu Osman I 
Bey yapmıştı. Mevsimi inşaat mürur etme
mek için turku umumiyeye tahsis kılınan me-
baligin kâffesinin sarfına Nafıa Vekâletine 
mezuniyet itasına dair idi. Heyeti Aliyeniz, 
bunu kabul etmişti. Fakat bu kabule iktiran 
eden teklifimizi İkinci Avans Kanununa seh- I 
ven dercedemedik. Binaenaleyh gerek Maliye 
Vekili, gerekse Nafıa Vekili beyefendiler ve 
gerekse encümen şöyle bir maddei müzeyye-
leyi müttefikan kabul etmişlerdi. Tasvibi âli
nize vaz'ediyoruz. Bin üc; yüz otuz dokuz se
nesi ikinci Avans Kanununa maddei müzey-
yele : (Nafıa Vekâleti bütçesinin 260 ncı fas
lına mevzu turku umumiye tahsisatının bir 
seneliğinin asrfma Nafıa ve Maliye vekilleri 
mezundur.) (Muvafık sesleri) 

• REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Paşa! 
İkinci Avans Kanununu ikinci defa olarak 
reye koyuyoruz. Bu maddeyi kabul ettiğimiz 
zaman buna vereceğimiz rey birinci olur. Ya
ni verdiğimiz reylerin inkısama uğraması 
gibi bir vaziyet olur. İkinci defa reye konul
mak lâzımgelir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim bu tasvibi âlinize iktiran etmiştir*. Seh
ven Avans Kanununa dercedilmemiştir, ve za
ten Nafıa ve Maliye vekilleri müttefiktir. Bu
nu bir maddei müzeyyele olarak tasvip bu- I 
yurunuz, daha henüz Avans Kanunu da kesbi 
katiyet etmemiştir. (Doğru sesleri) Bütçe mü
zakeresinde tekrar kabul edilir. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin 
maddei müzeyyele olarak teklif ettiği mad- | 
denin Avans Kanununa dercini kabul edenler I 
lütfen ellerini baldırsın. Kabul edilmiştir, i 
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İkinci Avans Kanununu ikinci defa reya vaz'-
ediyorum. 

Evkaf Vekâleti için Avans Kanununu da 
birinci defa reye vaz'ediyorum. Evvelâ İkinci 
Avans Kanununa rey vereceksiniz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Efendim Divan kararları vardır. Müsaade 
ederseniz onları okuyacağız. 

NECİB B. (Mardin) — Ruznameye dair söz 
istiyorum. 

REİS —• Daha ruznameye gelmedik efendim. 

1. —•-Müftülüğü tercih ile mebusluktan istifa 
eden Ankara Mebusu Âüf Efendinin senelik 
tahsisaiımn tam olarak verilmesine dair Divanı 
Riyaset karan. 

Heyeti Umumiyeye 
Ankara Mebusu Hacı Atıf Efendinin Ankara 

Müftülüğünü tercihan istifası hasebiyle mu
maileyhin tahsisatı seneviyesi meselesi Divanı 
Riyasetin 15 Nisan 133$ tarihli yedinci içtima-
ıııda tezekkür olunmuş ve Meclis azasının istih
kakı senevisi tahsisat mahiyetinde olduğundan 
alelûsul tam olarak itası hususu tasvibedilm.% 
olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur efendim. 15 . 4 . 1339 

T. B. M. Meclisi Reisvekili 
Musa Kâzım 

NACİ B. (Elaziz) —• Bu zat geçen sene müf
tü oldu. 

REİS — Efendim, bu sene istifasını vermiş
tir. Ankara Mebusu Hacı Atıf Efendi hakkın
daki Divan kararını reyi âlilerine vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul olunmamıştır. 

2. — İçel Mebusu Naim Efendinin izninden 
tecavüz ettirdiği otuz günün senelik mezuniye
tinden mahsub edilme sine dair Divanı Riyaset 
kuran 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyetinden avdetinde tecavüz ettirdiği 

otuz gününün bu sene zarfındaki mezuniyetine 
mahsubuna dair İçel Mebusu Naim Efendinin 
takriri Divanı Riyasetin 25 Nisan 1339 tarihli 
birinci içtimaında tezekkür olunmuş ve muma
ileyhin tecavüzü olan otuz gününün bu senei 
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içtimaiye zarfında mezuniyeti kanuniyesine 
mahsubu tensibedümiş olmakla Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisvekili 
Musa Kazım 

REÎS — Efendim, Nainı Efendi hakkındaki 
Divan kararını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

3. — Gümüşane Mebusu Mustafa. Beyin, iz
ninden tecavüz ettiMiği sekiz günün senehk 
mezuniyetinden mahsub edilmesine dair Divanı 
Riyaset karan. 

REÎS — Gümüşane Mebusu Mustafa Bey 
hakkında Divan k a r a n vardır. 

'Heyeti Umumiyeye 
Haftalık 'mezuniyetinden avdetinde tecavüz 

ettirdiği sekiz günün bu seneki mezuniyetine 
malısubedilmesine dair Gümüşane Mebusu Mus
tafa Beyin takriri Divanı Riyasetin 15 Nisan 
1339 tarihli yedinci içtimaında tezekkür edil
miş ve 'tecavüz ettirdiği sekiz günün bu sene 
zarfındaki mezuniyetine mahsubu tensibedil'mış 
olmakla Heyeti Um.umiyeııin nazarı tasvibine 
arz olunur efendim. 1 5 . 4 . 1339 

T. B. M. Meclisi Reisvekili 
Mustafa Kâzını 

REİS — Efendim, Gümüşane Mebusu Mus
tafa Bey hakkındaki Divan kararını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim İkinci Avans Kanunu için reyle
rini istimal •etmiyenler lütfen istimal etsin. İs
tihsali âra hitaim buldu. Şimdi Evkaf Avans 
Kanununu birinci defa reylerinize vazediyo
rum. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 
(Reyler istihsal edildi.) 

Efendim, İkinci kanunu hakkında reyleri
ni istimal etmiyenler lütfen reylerini istimal et
sin. İstihsali âra hitam bulmuştur. 

4. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile ar
lı adaşlarının, Mardin Mebusu Necib Beyin, 29 
Nisan 1338 tarihli Hıyaneti vataniye Kanunu
nun birinci maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifinin ruznameye alınmasının tâyini esami 
ile reye konulmasına dair takriri 

NECİB SB. (Mardin) — Muhterem arkadaş
lar. Hâkimiyeti Milliyenin tarsini için bir mad-
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dei kanuniye vardı, Adliye Encümenine hava
le edildh Bilâlüzum bilâsebep bu kanunların 
müzakeresi tehir edildi. Binaelayeh bu kanun 
Meclisin vaz'ettiği esasa muvafıktır. Rica ede
rim, (bugünkü ruznameye alınız. Müzakere 'edi
niz. (Kabul «sesleri) (Gürültüler, hayır, reye 
sesleri) Bu hususta bir de takririmiz vardır. 

REİS — Şimdi efendim, Nizalmnamei Dahi
lîye nazaran 'her hangi teklif encümende üç ay
dan evvel intacedilmezse talebedilebilir. Fa
kat bunun 'mânası bu müddetten evvel her han
gi bir mebusun bir teklifi encümenden talebet-
nıemesi mânasını mutazammın değildir. Binaen
aleyh Heyeti Celüe bu hususta her vakit ha
kem olmuştur. Bu hususta Riyaset reye koya
bilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Paşa mü
saade et. Divana karşı bir şey arz edeceğim. 

REİS —• Efendim, şimdi, bu maddenin tâyi
ni esami ile reye vaz 'edilmesi hakkında bir tek
lif vardır. (Muvafık sesleri).. Bu takrir on beş 
imzalıdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Paşam 
usul hakkında bir şey arz edeceğim. 

HAKKI MAMI B. (Sinob) — Takrir bu 
mesele hakkında mıdır'? 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye Kanununun birinci mad-« 

desinin tadili hakkındaki teklifin el'an mevkii 
müzakerede bulunduğu Adliye Encümeninden, 
intacedilmeksizin celbiyle Heyeti Umumiyede 
müzakereye konulması hakkında bu defa Ni-
zamnemei Dahilînin ahkâmı sarihası hilâfında 
ileri sürülen teklifin tâyini esami ile reye ko
nulmasını teklif eyleriz. 

15 Nisan 1339 

ü rzurum Mebusu 
Mehmed Salih 

Kastamonu 
Besim 
Corum 
İsmet 
İçel 

Mehmed Şevki 
Sivas 

Vâsıf 

Kayseri 
Osman 
İsparta 
Remzi 
Konya 
Arif 

Hakkâri 
Tufan 
Sinob 

Hakkı Hami 

İzmit 
Sırrı 

Kayseri 
Âlim 

Erzurum 
İsmail 
İsparta, 

Mehmed Nâdir 
Biga 

Hamid 
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Bayezid - Canik Karesi 
Şevket Süleyman Vehbi 

Adana Karahisan Sahib 
Mehmed Sabri Melımed Şükrü 

REİS — Etendim, yine tekrar ediyorum; 
Nizamnamei Dahilîde böyle bir teklif yapılamaz 
diye bir kayıt yoktur, fakat üç seneden beri 
Heyeti Celile bunu teamül haline koymuştur. 
Mamafih bir daha tâyini esami ile reye vaz'ı 
teklif ediliyor. Binaenaleyh bu noktayı reyi âli
nize vaz'edeceğim. Neeib Beyin bu teklifinin 
bugün müzakere edilmesi hakkındaki takriri ka
bul etmek istiyenler beyaz, reddedenler kırmızı 
rey versinler. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey! 
Müsaade buyurun. Reye koyamazsın. Efendiler 
Heyeti Celileniz bunu reye koyar. Ekseriyet 
şöyle de yapar, böyle de yapar. Fakat Hej'et 
yalnız Nizamnameye muhalif hareket etmez. 

REİS —• Hüseyin Avni Bey! Üç seneden 
beri bu Meclis buna dair birçok şeyler yapmış
tır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şimdi 
efendim arz edeyim. 

REİS — Bu hususta nizamname sarih değil
dir. Yalnız nizamnamede deniliyor ki bir işi en
cümen üç aydan evvel intacedemezse her mebus 
ruznameye alınmasını talebedebilir. Üç aydan ev
vel böyle bir şey olamaz mânasında değildir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Encümen 
tehir kararını veremez. Encümen ya reddeder 
veyahut kabul eder. Encümenin tehir etmeye 
hakkı yoktur. (Gürültüler) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Usul hak
kında bendenize söz ver.... (Usul hakkında biz 
de söz istiyoruz, sesleri) (Müzakere açıldı mı 
sesleri) 

HÜSEYİN AVNf B. (Erzurum) — Müzake
re değil efendim, Makamı Riyasetin Nizamna
me hilâfmdaki mütalâasını bendeniz arz edeyim. 
Şimdiye kadar Heyeti Celile Nizamname hilâfın
da hareket etmemiştir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Kaç bin ta
nesi yapıldı. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Her şey 
yaparsınız. Fakat Mecliste bir mesele yoktur İd, 
encümenden üç ay evvel gelsin. (Pek çok var 
sesleri) 
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REİS — Heyeti Celile her şeye hâkimdir. 

Şimdi müzakere edilmesini kabul edenler be
yaz, aksini kabul edenler kırmızı rey puslası ver
sinler. Mesele hallolunur. 

ALİ SURURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Reis 
Paşa! Tâyini esami bunda caiz olamaz, ruzna-
me hakkındaki şeyler tâyini esami ile reye kona
maz. 

HAMDİ B. (Gene) — Reyi işari kâfidir. 
NEBİL Ef. (Devamla) — Bu mesele ruzna-

nıe meselesidir. Bu meseleyi tâyini esami ile re
ye vazettiniz. Takriri verenler dışarıya çıkmış
lardır. Nısabolanııyacaktır. 

REİS — Meclis ekseriyetle açılmıştır. Efen
dim, lütfen arz ettiğim gibi reylerinizi izhar bu
yurunuz ! 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bu-mesele 
iyi bir şey değildir. Bu suretle Meclisi akamete 
uğratmış olacaktır. 

REİS — Elimde beş tane nısalbı müziakere ne
ticesi vardır. Meclis ekseriyetle açılmıştır. Lüt
fen arz ettiğim gibi reylerinizi istimal buyuru
nuz. 

REİS — Şer'iye Vekâleti intihabatı neticesi
ni arz ediyorum. Yüz yetmiş beş zat reye iştirak 
etmiştir. Yüz elli dört reyle Konya Mebusu Mu
sa Kâzım Efendi Şer'iye Vekâletine intihabedil-
miştir. (Allah muvaffakiyet versin sesleri) 

Efendim Hariciye Vekâleti Vekili intihabatı 
neticesi, 183 zat reye iştirak etmiş 176 reyle Ra
uf Bey Hariciye Vekâleti Vekilliğine intihabedil-
miştir. (Allah muvaffakiyet versin sesleri) 

Efendim Sıhhiye Vekâleti Vekili intihabatı 
neticesinde 187 zat reye iştirak etmiş 168 reyle 
Dr. Menteşe Mebusu Tevfik Rüşdü Bey Sıhhiye 
Vekâletine intihabedilmiştir. 

(Allah muvaffakiyet versin sesleri) 

REİS — Efendim, İkinci Avans Kanunu nıa-
lûmuâliniz ikinci defa reye vaz'edilmişti. Tasnifi 
âra neticesi 156 kişi reye iştirak etmiş, 152 reyle 
İkinci Avans Kanunu kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İlâve ile değil mi Pa
şa Hazretleri? 

7. — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 
1. — Tasfiye kararnamemin ilgasma daip 

kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni 
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mazbatası, memaliki müstahlasadan firar veya 
gaybubet eden ahalinin emvali menkule ve gay-
rimenkulelerinin idaresi hakkındaki 20 Nisan 
1338 tarihli Kanunun birinci maddesine bir fık
ra ilâvesine dair kanun lâyihası, 20 Nisan 1338 
tarihli Emvali metruke Kanununa tezyili isteni
len kanun lâyihası, Emvali metruke Kanununun 
beşinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası, 
20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Kanunu
nun ilgasına dair kanun lâyihası, gayrimenkul 
emvali metrukenin satılıp satılmamalı hakkmda 
Heyeti Vekile arasında çıkan ihtilâfın halledil
mesine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi ye Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS -^ Evet 'efendim, netice anlaşılıncaya 
ikadar ruznameye geçelim. Tasfiye hakkındaki 
Kanunu müzakere edelim. 

Efendini kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı1? 

NAFlZ B. (Canik) — Âra meselesi ne oldu' 
efendim? Hitam buldu mu efendim? 

REİS —- Efendim reylerini istimal buyıır-
mıyanlar lütfen istimal buyursunlar. 

İstihsali ara hitam bulmuştur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ahar 
mahalle naklolunan veyahut tagayyübeden eş
hasın emvali menkule ve gayr'imenkulesinin ta
sarrufu hakkında evvelce mevcudolan (kanunu 
şu kanun ile tadil etmiş oluyoruz, Bendenizce 
bu emval metruk olsun, olmasın komisyonlara 
tevdi ediliyor. Komisyonlar bunu bilmüzayede 
icara veriyor. İcara verilen mülkün, bedeli, sa
hibi namına emaneten idare ediliyor. Şu suretle 
sahibinin vürudunda tabiî o bedelin sahibine 
iadesi lâzımgeliyor. Halbuki bu sene icara ve
rilen mülk gelecek sene bütün bütün harabolu-
yor, tabiîdir ki, sahihi avdetinde evvelemirde 
Hükümete müracaat edecek, siz benim emvalime 
tasarruf etmişsiniz. Bundan bedeli icar almış
sınız diyecek. Bedeli icarını aynen kendi
sine iadesini istiyecek. Mamur bir mülk gi
bi bedelini talebedecek. Hükümet de böyle 
bir tazmine mecbur olacak. Sonra bu tarz
daki muamele ile emlâkin, emvalin gayri-
menlkulenin bedeli Tasfiye komisyonlarının mas
rafına gayrikâfii gelecektir. Böyle kanun ya
pıp Hükümet vaziyed edip 'muhafaza edemiye-
rek harabetmektense bunu toptan satarak 
Hazineye menfaat temin etme'si daha iyi olur. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda d alı a 

başka söz istiyen var mı ? 
NAFİZ EB. '(Ganik) — Efendim emvali met

ruke meselesi memleketin umranı noktasından 
'büyük bnr derttir. Malûmuâlinizdir ki beş altı 
senelik 'hâdisatı 'hartoiye dolayısiyle memleke
timizde 'birçok eşhas evini »barkını •terk ederek 
gitmiştir. Bunların emvali :alâ'halihi. kalmıştır 
ve bu emval Hükümet tarafından hüsnü i<dare 
edileni ediğinden 'taJhribedilmjiştir ve feir taraf
tan da tahribedilmefetedir. Buna misal olmak 
üzere zatıâlilerine gözünüzün önünde 'bulunan 
Ankara şehrindeki emvali smetrukeyi arz ede-
'bilirim. Ankara'da emvali (metruke olarak 
nıovcudolan 'bağlar tamamen Ihara'bolmuştur. 
Gerek eşearı müsmire, gerek tornalar tahrib-
edilmiştir. Şehir içindeki evler iharahıoktıuştur. 
Ta'şrada da aynı hal olmaktadır. Camları sö
külmüştür. Tavanı sökülmüştür. Binaenaleyh 
arsasından başka bir şey kalmamıştır. 

RESUL B. (Bitlis) — Bek doğrudur. 
NAFİZ B. (Devamla) — Bu emvalin onda 

biri kalmamıştır. Memleketin ümranı için bü
yük biı* daribedir. Gerçi gidenler bırakıp git
miştir. Fakat bu harabî, memleketin ümranı 
için noksan teşkil ediyor. Zaten Tasfiye Ka-
nıınuıMa Ibir- madde vardır. Harabe yüz tut
muş olan mal satılır. Haraibe yüz tutmuş değil, 
bunların kısmı âzami hara'boMuğu halde. Ma
liye Vekilinden, soruyorum. Şimdiye kadar 
niçin saitmamışlardır'? Bunlar hiç olmazsa mem
lekette mütemekkin bir adamın eline geçer de 
memleketin ümranı temin edilmiş olur. Mem
leketin serveti umumiyesi tenaku's etmekte ve 
memleket Itaaştanhaşa harabezare 'dönmektedir. 
Bu!gün İzmir gibi, BurSa gibi 'bâzı vilâyetlerde 
talhribcdilmemıiş emvali metrukenin derhal sa
tılmasını teklif ediyorum, 'hiç olmazsa memle
kette yersiz, yurtsuz olan kimseler emvali met-
ru'keye 'tasarruf etmiş olurlar ve ümranı mem
leket muhafaza edilmiş olur. Talıribatm önü
ne geçmek imkânı yoktur. Gördüğüm yerlerde 
camlar sökülmüş çarşılarda satılmış, kapılar 
sökülmüş yakılmış, tavanlar sökülmüştür. (Bu-
na bakılamıyor efendim, o kadar vâsi teşkilât 
yoktur. Bu teşkilâtsızlık yüzünden tahribat 
oluyor ve bu bizim memlekete mahsus nıoksan-
lık değildir. Her yerde vâkıdır. Yani Hükü
mete noksan atfetmek demek değildir. Fakat 
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imkânı yoktur. Bu bir emri zaruridir. Yalnız 
Hükümete atfettiğim noksan, bunların şimdi
ye kadar elden çıkarılıp satılmaması mesele-
sidir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. 
(öümü^ane) — Efendim bendeniz Nafiz Bey 
arkadaşımıza kışa cevap vereceğim. Noksan 
kanund*çUr. Emvali metruke Kanununun dör
dümü, beşirao£ iftaddekrjııdîe (taıgayyübü hükmen 
sabit (Ojan) cümlesi vardır. Bu, elimizi bağ
lıyor. Efendiler eldeki ahkâm bu kanunun 
yalnız idaresini Hazineye bırakıyor. Evkafla 
ilişiği olanını Evkafa, Hazine ile ilişiği olanını 
doğrudan doğruya Hazinei Maliyeye bırak
mış <Asaydı, Maliye şimdiye kadar bunları 
bir taraftan satar, bir taraftan da muhacirine 
tajısis eterdi. Bir taraftan da tahribatın önü
ne geçmiş olurdu. Arkadaşların buyurdukları 
harabiyet vâkıdır, mevcuttur. Eldeki kanun 
noksandır ve o kanunun noksanı ki arz etti
ğim -gibi «tagayyübü hükmen sabit olanlar
dır* 'ftkr-asıdır. îşte bu fıkra, emvali metruke 
meselesini hu hali elîme düşürmüştür. 

Ş$Ut]tî JB. (Bolu) — Emvali metruke Ka
nununca (hükmen fsabit olanlar) dan ınaksud 
başka idi. 

*£AI*ÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. 
(Bevaıpla) «- 1338 senesinde kabul edilen 
A.v^ns g£#»mıunda bir madde teklif etmiştim 
ve içmn Malisi Ali de kabul etmişti. O da 
«Haraba »yüz tutup da iradı masrafına tekabül 
etmediği Meclisi idare mazbatasiyle anlaşılan 
pmMic satılır* Efendiler mülhakattan, nıer-
kezden *bjHÜn memleketin her neresinden böy
le bir tteJ&M| vâki oldu ise Maliye Vekâleti 
derhal m&kfte .tahvil ediniz demiştir. Fakat o 

madde <da$L, nıeclisi idare mazbatasiyle bizi mu
kayyet >kıl««ffcır. 

MEHMED B. (Biga) — Arsalar da böyle 
midir? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. 
—- Arsalar esasen Emvali metruke Kanunu 
mucibince hiç satılmıyan kısımdandır. Çünkü 
hakkı tasarruf ve mülkiyetini Emvali met
ruke Kanunu Hazineye bırakmıyor. Tasfiye 
Kanununun iadei meriyeti olan on bir Ey
lülden itibaren hangi kısım Tasfiye Kanunu
na. rhftnffi Jnwm E*»vftli metruke Kanununa tâ-
biülr «ü$pe aütm ^ k teşevvüş ve iltibas husule 
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gelmiştir. îşte Adliye Encümeni 'Hükümetin iki 
maddeden iibaret olan kısa teklifini bu şekle ge
tirmiştir. Bunda görülüyor fci, birinci mıaddede 
emvali gayrimenkuleyi doğrudan doğruya Mali
yeye devrediyor. Evkafla ilişiği olanı evkafa mal-
ediyor ve emvali gayrimenkulenin sureti idaresi 
hakkında gayet basit birtakım esaslar tesbit edi
yor. Sonra Ibu Emvali metruke Kanununun nok
sanlığı neticesi yemine talikan alınan hükümler 
zaten emvali gayrimenkulede bir şey bırakmamış
tır. Bu da Emvali ımetruke Kanununun nakıs ve 
ihtiyaca kâfi olmadığından ve yine tekrar ediyo
rum, hukuk nazariyatı içerisinde kılı kırk yara
rak tagayyübeden eşhasın hukukunu temin yo
lunda mütalâatı hukukiye neticesi çıkan ıbu.ka
nun, emvali metrukeyi bugün bu hale getirmiş
tir. Efendiler! Yunanistan bir Emvali metruke 
Kanunu yapmıştır. Belki «gazetelerde mıanzur 
oldu. 

Pasaport alıp da "çıkanlar, tekrar avdet edip 
de Yunan tâbiiyetine girseler dahi emvali men
kule ve ıgayrimenkulelerinden istifade hakkını 
Yunanistan vermiyor. Bu kadar şiddetli muame
leler yaptığı halde biz burada iki, üç senedir 
Emvali metruke Kanununu esasatı hukukiyemi-
zin en ince ve rafcik noktalarını dahi nazarı dik
kate almak üzere çıkardık. Şimdi o kanun muci
bince bütün memleketteki emvali metruke elbette 
idare edilemez. Bu kanun fcaibul edilirse bütün 
teşevvüşat kalkacak, bunlar Maliyeye geçecek ve 
bunları Haizine pek tabiî olarak satacak, müba
dele edecek ve bu suretle vâki olan tahribata ni
hayet verecektir. Aynı zamanda meskeni, yurdu, 
yuvası olmıyanlar da bunlardan istifade edecek, 
memleketin servet ve ümranı da bu münasebetle 
mahfuz kalacaktır. Meseleyi Emvali metruke Ka
nununun nakıs olmasında ve en ince düşünülerek 
tagayyübedenlerin hukukunu temin edeceği yo
lundaki hassasiyette arayınız. Başka yerde ara
mayınız. 

NAFÎZ B. (Ganik) — Efendim bendenizin, 
bu kanunun 'aleyhinde idarei kelâm ettiğimi an
lamayınız. Lâyihanın tamamiyle lehindeyim. Bu
nu bütün mânıasiyle kabul ediyorum. Hakikaten 
Kanunu Medenîmizde mevcudolan yeminden nü-
kûlüne talikan karar, hu fevkalâdelikle mazarrat 
tevlidetmiş ve Adliye Encümeni onu tashih et
miştir. Bu, şayanı kabuldür. Ben de fcaibul ediyo
rum. Yalnız mahallerinden mazbata gelmesine 
intizaren, memleketin tahribatına Hükümetin 
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müsaade etmesindedir. Gerçi böyle bir şey oldu
ğunu ve meclisi idareden mazbata geleceği lüzu
munu dermeyan buyuruyorlar, şimdiye kadar bu 
kusuru Meclisi Âliye arz ederek kanunlar yapa
bilirlerdi. Biz, bunlarla meşgul olmadığımız için 
bilmiyoruz. Yani meclisi idareden bir mazbata 
gelmek lüzumunu... Kendileri meşgul olduğun
dan dolayı Meclise daha evvel bu meseleyi arz 
edebilirlerdi. Niçin olmadı? 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, Emvali metruke Kanununun ıslahı 
için birinci teklif, bundan altı ay evvel, ikinci 
teklif dört ay evvel olmuştur. Meclisi Âlinin 
ruznamesinde mevcudolan ve encümenlerde te
dahül eden işlerin kaç bin aded olduğunu Nafiz 
Bey arkadaşımız da bendeniz kadar bilir. 

NAFlZ B. (Canik) — Maksadım, tenkid de
ğildir efendim. îyi bir neticeye raptedilmesidir. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Bu kanun kabul 
edildiği takdirde mazbata olmaksızın satabile
cek misiniz1? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Satacağız, Hazineye intikal edecek. 

REŞÎD AĞA — Bamazbata. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 

Evvelce onların hesabına muhafaza mecburiye
tinde olduğumuzdan harabiyetinin sabit olması 
lâzımdı. Bu ise bir mazbata ile ispat ediliyordu. 
Şimdi ise doğrudan doğruya mülkiyeti Hazine
ye geçiyor, binaenaleyh, Hazine mülkünde key-
femayeşa serbestir. 

Ş.ÜKRÜ B. (Bolu) — Arsalar da satılabile
cek mil 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Tabiî eefndim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Zatıâlinize bir 
de tahrirî bir sual sorulmuş, cevabı safi alına
mamıştır. Erzurum'da.... 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Müsaade buyurun cevabını vereyim : Efendim; 
Erzurum'da Harbi Umumi içerisinde kumandan 
paşanın, vali beyin arzuları üzerine memlekette 
cadde açmak üzere birçok islâm evleri, mağa
zaları yıkılmış ve bunlar İstimlâk Kanunu na
zarı dikkate alınmaksızın ve hiçbir kimseye on 
para verilmeksizin bir emri keyfî ile yapılmış
tır. Böyle bir emri keyfî ile yıkılmış ve cadde 
açılmış. Fakat bundan mutazarrır olan eşhasa 
da denmiş ki : Emvali metrukeden olan bina-
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lardan sizin zararlarınızı ödiyeceğiz. O zamanki 
Maliye Nezareti böyle şey olmaz demiş, itiraz 
etmiş. Efendi Hazretlerinin sordukları mesele 
budur. Bunu burada birkaç defa izah ettim., 
Belki hatırıâlinize gelmiyor veyahut burada 
yoktunuz. Zatıâlinize bu kanun münasefoetiyle 
tekrar burada izah ettim. Bu meyanda Evkafın 
da bir hamamın], yolu tevsi için yıkmışlar ve 
Pastırmacı Hanım Evkafa vermişler. Aynı mu
amele Sivas'ta da oldu. Kayseri'de de oldu ve 
belki Anadolu'nun çok yerlerinde olmuştur. 

ALÎ RİZA Ef. (Amasya) — Amasya'da bü
tün bütün. 

MALÎYA VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Evet, Hazinenin itirazı doğru idi. Belki haklı 
idi. Günkü belediye, yolları tanzim ötmek için 
ebniyeleri istimlâk etmesi lâzımdı ve parası ki
fayet etmediği takdirde idarei ımerkeziyeye mü
racaat ederek ounn için de usul ve kavaidin 
temini lâzımdı. Böyle İstimlâk Kanununa tat
bik edilmeksizin vali beyin veyahut- kumandan 
paşanın arzusu dâhilinde bu memlekette dört 
cadde açacağız diye bunu yapmaları bir cürüm
dü, bir mesele idi. Ve onu yaptıktan sonra ikin
ci bir şey, Hazineye intikal etmesi îcabeden 
bir mülkü de böyle «emrikeyfîleriyle açtıkları 
zararlara mukabil vermek... Bu me&ele bugüne 
kadar böyle kalmıştır. Müslümanlar, o binala
ra vaziyed ediyorlar. iSahiptirler. İstifade -edi
yorlar. Bâzı yerlerde akaar kısmına Maliye 
müdahale etmiştir. Müdahale, kanunidir, hak
lıdır. Bu meselenin halli için yine bir lâyib.ai 
kanuniyeryi Meclisi Âlinize arz ettim. Zannede
rim Dahiliye Encümenindedir. Bunda dedik k i ; 
bu suretle velev bir emri idari ile alınıp yıkıl
mış İslâm hanelerinin zararlarını telâfi için em
vali metrukeden verilen binalara takdir edile
cek bedel ile belediye borçlanır. Yirmi senede 
otuz senede belediye bu parayı mukasısaten Ma
liyeye verir. Ebniyeleri yıkılan mutazarrır olan 
gerek eşihas, ıgerek evkaf, bunlar da bu suretle 
haklarından müstefidolurlar. O kanun eğer ka
bul buyurukırsa... Dalhiliye Encümenindedir. 
Bu mesail esasından halledilmiş olacaktır. O ka
nun müzakere edilmeksizin kaldikça bu ih'tilâ-
iat böylece kalacaktır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bu, mü<«tesna 
bir muameleye tâbidir. Evvelce verilmiş, sonra 
hadeli'stirdad Erzurum'da teşekkül eden Hü-
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kümet, ciheti vakfiyeden, evkaftan bunu almış, 
ewelce Hükümet vakfa terk etmiş iken bilâ-
hara onu istirdadetmiştir. Vakıf bundan son 
derece mutazarrır 'olmuştur. Hattâ Şer'iye Ve
kili Efendi Hazretlerinden de sormuştum. O 
vakit bana kâfi bir cevap vermemişti. Eğe?- o 
vakit var idi ise, eğer Hükümet kanunlarını 
bihakkm icra ediyordu ise, diğer devair gibi 
'bunun da muteber •olması lâzımgelir. 'O vakit 
ya Hükümet vardı veya yok demek lâzımgelir. 
Evet! O zaman Hükümet vardı, Meclisi Millî
miz vardı kumandanlarımız ve valilerimiz var
dı. Onlar niçin bunların önüne durmadılar? 
Rica ederim, halk mutazarrır oluyor. Bu benim 
şahsıma taallûk eden bir şey değildir. Rica 
ederim, Heyeti Uimumiyenize taallûk eder bir 
meseledir. Bu hamamı terk etsinler çünkü ca
mi açılamıyor. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Bendeniz vaziyeti izah ettim. İstimlâk yapıl-^ 
maksızın vali ve kumandan idari bir emrikey-
fî ile bunu yapmışlar. Kanuna muvafık olmı-
yan bir icraat yapmışlar. Halkın evlerini yık
mışlar, ona mukabil de Hazineye aidolan bina
ları bu sizindir diye vermişler. Keyfî olarak 
bir valinin veya kumıandanm yaptığı bu mua
meleyi Hükümet, Devlet hesabına addeder de 
Hazine 'uhdesine alır mı? Rica ederim. 

NUSRAT E l , (Erzurum) — O zamanki vali 
burada mebus bulunuyor. İzmir Mebusu Tah
sin Beydi... 

REİS — İzmir Mebusu Tahsin Beyden su
al edersiniz. 

RASÎM B. (Elâziz) — 13 Eylül 1331 tari
hinde - M evvelce kanundu - bugüne kadar 
İstanbul Hükümetinin emriyle mahakimi şer'-
iyeden sudur eden ilâmat ve hüccetlerle verese
sine, veresesinin adamlarına ve şuna, buna ia
de ©dilen ve bunlar tarafından da bedeli alı
narak İslâm eline geçen ve bugüne kadar İs
lâm uhdesinde bulunan arazi, yani emvali gay-
rimenfeule hakkında ne muamele yapılıyor? 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim Tasfiye Kanunu Mondros Mütareke
sini mütaakıp mevkii meriyetten kaldırıldı. 
Onun yerine kaim olmak üzöre lisana almmıya-
cak 'bir hezeyanname yapıldı. Meclisi Âliniz 
onu reddettiniz. Tasfiye Kanununun meriyetini 
kabul etltiniz. Tasfiye Kanununun meriyeti 11 

Eylül 1338 senesinde iade edildi. îade tarihine 
kadar yapılan muamelât Tasfiye Kanunu mev
kii meriyette olmadığından pek tabiî mute
berdir ve makbuldür, hiçbir şey yapılamaz. 
Tasfiye Kanununun iadei meriyetinden sonra 
zaten hu muameleyi yapmaya maddeten imkân 
yoktu. Yapılmış muamele varsa sehivdir. Tas
hih edilmek lâzımdır. 

RASÎM B. (Elâziz) — Ondan evvelki mua
mele ne olacak? 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Ondan evvelki muamele Tasfiye Kanununun iadei 
meriyetinden evvel ne muamele yapılmışsa o 
muamele bir emrivakidir. Çünkü Tasfiye Kanu
nu o vakit yoktu. O zamandaki ahkâm muteber
di. Hiçbir şeye dokunulamaz. 

RASÎM B. (Elâziz) — Bu defa vâki olan, ha
ni bir ayda çıksın diye vâki olan müsaade üze
rine Mamuretülaziz'den çıkmış olan Hıristiyan
ların ele geçirmiş oldukları ilâmat veya komis
yondan almış oldukları emvali gayrimenkulenin 
bu tarihte, yani Kânunusani 1339 sıralarında 
yine îslâmlara resmen muamelei feragıyesi ya
pılmıştır. Bunlar ne olacaktır? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Elde iki hüküm vardır. Biri Tasfiye Kanunu ki, 
tehcir edilen eşhasa aittir. Biri de Emvali met
ruke Kanunu ki, firar ve tagayyübeden eşhasa 
aittir. Bunların her ikisi de yekdiğeriyle tearuz 
teşkil ettiği gibi bunlar memlekette eşhasa gö
re, eşhasın vaziyetine göre hüküm veriyor. îş-
te bu kanun onların ikisini tevhidederek Tasfi
ye Kanununun meriyetini temadi ettiriyor, Em
vali metruke Kanununu kaldırıyor. 11 Eylüldeki 
sonra, Tasfiye Kanununun iadei meriyetinden 
sonra eğer tehcir edilmiş ve vaktiyle Hazine na
mına kayıtları ve tashih muamelesi icra edil
miş emvale sahibolarak muamele yapmışlarsa 
yaptıkları muamele fâsiddir. Fakat zannetmiyo
rum ki, böyle bir muamele olsun. Tasfiye Kanu
nu Mondros Mütarekesinden sonra mevkii meri
yetten kaldırılmış, tekrar Meclisi Âlinizce iadei 
meriyetine karar verildikten sonra iadei meriye
ti tarihine kadar geçen müddet zarfında mal
larına sahiboldularsa Tasfiye Kanununun temi
ni meriyetine kadar emvalleri üzerinde alım sa
tım muamelesi tabiî yapılabilir. 

KADRİ B. (Siird) — Beyi' ve ferağ şeklinde 
merhun bulunan emval ve emlâk ne olacaktır? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Şahsı şalisin hakkı mahfuzdur, ona icrayı tesir 
edemez. 

KADRİ B. (Siird) — O mevcut değilse? 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 

Tabiî Hazine kaim olur, ötekinin yerine. 
OSMAN B. (Kayseri) — Hasan Beyefendi! 

Bir adam ahar mahalle nakledilmiş, veresesine 
ait bir hane veyahut bir bağı, veresesi bir vekâ
letle ahar bir Islama satmış. Bunun muamelei 
feragıyesi icra edileceği esnada Heyeti Vekile-
nin idari bir karariyle muamelei feragıyesi icra 
ettirilmemiş. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Paşam! 
Bu, maddelere ad/t, heyeti umıumıiyeye mt 'değil. 

REÎS — Efendim; kanunun heyeti umumi-
yesine ait söylemiyorsunuz. 

OSMAN B. (Kayseri) — Maddelere ait söy
lüyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Maddelerde sıra gel
mez. 

RElS — Efendim! Sizden evvel söz alan 
vardır. 

OSMAN B. (Kayseri) — Bu gibiler hakkın
da ne gibi muamele yapılacak? diyorum ben
deniz. 

MALİYE VEKlLl HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim; Anadolu'daki gayrimüslimlere ait em
vali gayrimenkulenin ferağ muamelesinin tehi
ri hakkındaki Heyeti Vekile kararı Meclisi Âli
nize takdim edilmiştir. O hususta Meclisi Âli
niz kararınızı izhar buyurursunuz. Ya -o kararı 
çıkarırsınız veyahut o kararı Meclisi Âli tas-
vibeder. O karar Meclisi Âlidedir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Ruznamede yoktur. 
Hâlâ gelmemiştir. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
O karardan evvel kâtibiadilden musaddak bir 
vekâletname ile «Sattım. Parasını aldım. Takrire 
tevkil ettim»1 yolunda mutlak bir vekâletname 
varsa tapu idareleri muamele yapıyorlar. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Elyevm böyle midir? 
MALÎYE VEKlLl HASAN FEHMÎ B. — 

Elyevm böyledir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hakkı 

tasarrufu ihlâl eder mi Heyeti Vekilenin ka
rarı? Hakkı tasarruf ne oldu? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Beyefndi! Heyeti Vekilenin kararı hakkı tasar-
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• rufu ihlâl etmez. Tasfiye Kanunu bir kanundur 

ve bugün kalkmamıştır. Ve birinci maddede bu
na dair ahkâmı sariha vardır. Heyeti Vekile 
fevkalâde lüzum görerek bir karar ittihaz ettiği 
gün o kararı Heyeti Celilenize sevk etmiş. Beş/ 
aydır duruyor, rica ederim, beş aydır niçin çı
karmadınız ? 

OSMAN B. (Kayseri) — istanbul'da ni
çin yapmadınız? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Reis Bey sözlerini söylesinler. Ondan sonra 
bendeniz de söz alır söylerim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Paşanı usul hakkında söyliyeeeğim, Maliye 
Vekili Beyin bu mesele hakkındaki cevabı bu 
meseleye temas etmiyor. Müzakere olunan ka
nuna temas etmiyor. Heyeti Vekilece ittihaz 
olunan karardan bahsetmesi bu kanuna temas 
etmez. O ayrı bir meseledir ve Maliye Vekili
nin sözü her halde mamulünbih olması lâzım-
gelmez. Çünkü bu kanun başkadır, Maliye Ve
kilinden sual edilen şey başkadır. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim öte
den beri maatteessüf Hükümet denilen mües
sese yalnız kendi menfaatini istihsal ile mü
kellef gibi bir his tevlideden muameletla do
ludur. Türkiye Devletinin tarihi böyle oldu
ğunu gösterdiği gibi bugün ve yine bu eşkâl 
muhafaza edilmektedir ve bugün bu kürsüde 
söylenilen sözler aynı mahiyette görülmüş, bu 
kanun, bir noktai nazardan mütalâa edile
rek meydana getirilmiştir. Bilhassa bendeniz 
!bir kısmına ilişeceğim İki yemıinlden nülkûlün'e 
talikan verilen hükümler aleyhinde Hükümeti 
kanun çıkarmaya sevk eden hâdise; bu mad
deden istifade ederek bâzı eşhasın gayriah-
^âki harekâtının önüne geçmek ve hukuku 
umumiyeyi. hukuku hazineyi siyanet etmek 
kaydından ileri geliyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) —• Hukuku hazine ne
dir canım?.. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Birinci mad
de ile itibari malî kabul edileceğine göre arz 
ediyorum. Bugün memlekette 3 - 5 - 1 0 - 2 0 
kişi bu gibi mevaddı kanuniyeden istifade 
etmek vaziyeti elîmesine düşmüş olabilir. Fa
kat bu usulü ilga ettiğiniz takdirde emin olu
nuz ki beyler! Bunun temin ettiği menfaati 
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temin eder diğer bir maddei kanuniye daha 
ilâve etmedikçe bundan çok olarak on kişi 
yerine yüz Türk ve Müslimanı zarardide ede
ceksiniz, son zamanlarda İzmir'de bulundu
ğum hasebiyle ahval ve hâdisatın en karışık 
aksamını ihtiva eden noktada bulunduğum 
için bâzı ahval ve vakayia müsteniden bu id
diamı dermeyan ediyorum, îzmir birkaç yüz 
bin müteğayyip veyahut ihtiyar hicret etmiş 
insanı ihtiva eden bir mıntakadır ki bunla
rın ekseriyeti azîmesi tüccarlıkla, komüsyon-
eulukla veya saire ile iştigal etmekte idi. 
'Birkaç yüz bin gayrimüslimle, o kadar birkaç 
yüz bin Müslim an arasında hiç şüphesiz mua
melâtı ticariye ve iktisadiyesi vardır. Bugün 
ellerinde birçoklarının böyle sözle, itimatla ve 
itibarla cereyan etmiş muamelâtı ticariye sebe
biyle alacak verecekleri vardır. Âdi senetlerle 
ceeryan etmiş alacakları var, alelade mektuptan 
başka bir şeye istinadetmiyen mühim alacakları 
vardır. Bunlar mevcut mahafcemuaıt usulüme te-
baen ihtieaca salih vesaik addedilemediği için 
bu erbabı istihkak matluplarını tahsil edeme
mektedirler. Ye'dindeki senedin hattını veyahut 
hâtemini tatbik etmek imkân haricindedir. 
Memleketler yanmış, defatir mevcut değil, bun
ların birçokları hiç şüphesiz büyük tüccarların 
bulunmaması ve büyük devair gibi, banka ve
yahut kâtibiadilde imzaları mesbuk olmadığı 
için ve diğer devairde dahi bulunması ihtimali 
mevcut değildir. Elhâsıl bu gibi esbab dolayı-
siyle bunlar mahakimde haklarını ihkak ede
mezler. Nitekim bugün izmir'de yed'lerinde bu 
gibi sened'at olduğu halde bunlar dâva etmek
ten korkmuşlar ve doğrudan doğruya kanuna 
istinadederek yeminden nikûlüne talikan hü
kümlerini istihsal etmişlerdir. Eğer bugün de-
vairi aidesi bize göstermesi mümkün olsaydı ye
minden nikûlüne talikan dâva edenlerin yekûnu 
kaçtır ve bu gibi noksan vesaika istinaden mü
racaat edenlerin adedi kaçtır ve bu suretle dâva 
edenlerin içerisinde yine bunun gibi noksan ve
saika mâlik olanların yekûnu kaçtır gibi bir is
tatistik tutabilseydi, görecektiniz efendiler, ah
lâksızlığa meyletmiş olduğuna hükmedebilece
ğiniz yüzde on bile bulamıyaeaksmız. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Noktai 
nazarınız doğrudur. Fakat bunları maddeye bı
rakalım. 
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Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bu nokta doğ

rudan doğruya daima Hükümetin menfaatini 
gözetmek noktasından yapılmış bir kanundur, 
tamamen halkın aleyhindedir. Nitekim şurada 
Nusrat Efendi bir sual irat buyurdular ve ona 
Maliye Vekili Bey cevap verdiler; belki de ka
nunidir. Fakat efendiler, mahiyeti ve şümulü 
itibariyle doğru değildir. Dedikleri gibi Hükü
metin her hangi bir âmiri gayrkanuni olarak 
haksız bir muamele yapmış, yıkmış, devirmiş 
velhasıl bir hal olmuş diyerek hakkında taki
batı kanuniye icra edilmesi lâzımgelir deyip 
geçmek doğru değildir. Halkın menfaatini, hu
kukunu muhafaza, himaye kasdiyle teessüs et
miş olan ve adalet tevzi etmekle mükellef olan 
Hükümete bu bir şiindir. Bumun İKjkı Hükümet 
her halde Meclisten derhal müstacelen bir ka
rar almak mecburiyetindedir. Nasıl ki, kendi 
hukukunu muhafaza etmek için ve hakkı mül
kiyet ve tasarrufu ihlâl için karar almakta ve 
ikan/una .istinat «ittirmeden hulkuku mülkiyet ve 
tasarrufu ihlâl . eder mahiyette karar veren 
ve hiç dÜKÜnmiiyen HüikütoetAn böyle tahtı 
itiraf ve tasdikinde olarak, fuzuli ve keyfî bir 
emirle olan muamelât, zannederim, bütün yap
tığımız kanunların da muhalifidir. Bu noktai 
nazardan bu kanun tamamen fenadır ve halkın 
alevhinedir. Tadil kabul edilmedikçe bunun ta
raftarı değilim. 

REÎS — Efendim, bu hususta heyeti umu-
miyesinin müzakeresinin kifayetine dair bir 
takrir var. (Kâfi sesleri) 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim, bu
rada Heyeti Celilerine arz ve takdim edilen 
lâyihai kanuniye, Hükümet tarafından muhte
lif tarihlerde Heyeti Umumiyenize takdim edi
len ve Heyeti Umumiyenizden Adliye Encüme* 
nine havale edilmiş olan levayihi kanuniyenin, 
encümenin muhtelif içtimalarında duridiraz 
müzakeresinden sonra tesbit edilmiş ve bir şekil 
verilmiş olan ahkâmdan ibarettir. Bunlardan 
birisi, Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun 
on sekizinci maddesinin zeyline dairdir ki, eş
hası gaibe aleyhine yeminden nikûle talikan 
istihsal edilecek ahkâma âtiyen dahi mâni olu
nacak tedalbiri kanuniye vaız'ı talebinden ibaret
tir. Çünkü eşhası gaibe, yani memlekete avdet 
etmemek niyetinde bulunan birtakım eşhas aley-
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hine ıstıtaatı maliyesi noksan olan, meselâ bir es
kici veya cüzi sermayeli bir esnaf, 20 - 30 - 50 bin 
liralık dâva ikame ©temek suretiyle, yeminden nü-
fcûlüne talikan hüküm istihsal etmekte ve bu su
retle emvali metrukenin eşhası diğere (geçmesine 
sebebiyet vermekte bulunduğundan bunun için 
işbu müsaadei kanuniyenin bir miaddei kanuniye 
ile tadili teklif edilmekte idi. 

ikinci teklif; doğrudan doğruya firar veya 
ahvali harbiye dolayısiyle vatanını terk eden ve
yahut Hükümetin müsaadesi ile mahalli âhara 
nakleden eşhasın enıvali metrukelerinin tasarru
fu hakkında mahkemelerce firar veya gaybubet 
keyfiyetlerinin mahkemei şer'iyelerce sübutun-
dan sonra ve bu kabil eşhasın emvali gayrimen-
kulesine Hükümetçe vaziyedolunabilmek ve be-
tahsis emvali menkuleleri satıldığı halde emvali 
gayrimenkule üzerinde Hükümetin hiçbir gûna 
hakkı tasarrufu olmadığından, bir taraftan em
vali gayrimenkule telef ve zıyaa mâruz kalmakta 
olduğu ve bu noktai nazardan serveti umumiye-
nin mahiv ve heba olduğu anlaşılmaktadır, işte 
«ncümeminiz bu nıkatı nazardan icra ettiği tet-
kikat neticesinde gerek emvali gayrimenkulenin 
Hükümete intikalinde ve gerek bu emvalin hüs
nü istimalinde ve bilhassa bu emvali gayrimen-
kuleye mukabil birtakım eşhasın ikame edebile
cekleri dâvanın ispatından dolayı Hükümetin 
(hukuku tasarrufa, hiçbir esbabı meşruaya ve mu
kaveleye müstenidolmaksızın bu gibi vukubula-
cak fuzuli tasarruf ve müdahalelerinin men'a nok
tasından birinci madde tesbit edilmiştir. Binaen
aleyh encümenin hukuk noktai nazarından Heyeti 
Celilenize takdim ettiği lâyibai kanuniyede, yüz-
ibinleree serveti ihtiva etmekte olan emvali met
rukenin hukuku tasarrufiyesi tamamen temin 
edilmiş olacaktır. Asıl câyi nazar görülen cihet, 
yeminden nükûle talikan şimdiye kadar icra edil
miş olan ahkâmın badema ademltenfizi hakkın
daki maddenin arz ettiğim veçhile birtakım eşha
sın kendi siai maliyeleri haricinde ve fuzuli ola
cak müsaadatı kanuniyeden bilistifade istihsal et
miş oldukları hükümlerin ademiinfazma işbu ka
nun ahkâmına tevfikan Tasfiye Komisyonuna bil-
müracaa ihkakı hakkedebilmesidir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, mem
leketin iktisadi ve ümranı noktai nazarından 
böyle sağlam bir kanun yapmak, bir karar itti
haz etmek elbette bizim için bir vazifedir, borç
tur. Fakat emvali metrukeden memleket ve 
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millet istifade etmek için teklüf edilen bu ka-
nnunda emvali metrukenin süratle satılıp alın
masına dair memleketin ümranına dair hiçbir 
şey yoktur. Bu kanun komisyonlara ve saire-
ye, mahkemelere iş hazırlamak için bir teklif
tir. Yani bu suretle komisyonlarda, mhakeme-
lerde olanlara maaş bulmak için bir kanundur. 
Halbuki bu işin gayet kestirme yolları var. Her
hangi bir meseleyi bizim hukukçu arkadaşları
mıza, Refik Şevket Beyin tahtı riyasetinde 
bir encümene verseniz yüz elli defa evirir, çevi
rir, çıkaramayız. Rica ederim sözlerimi benim 
gibi okumamış bir adamın pratik sözleri şek
linde kabul ediniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bunu da 
mı anlamadınız? 

,SALİH E l (Devamla) —Bendeniz değil; 
zatıâliniz de zannederim anlamadınız. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — O halde 
dirayetiniz ^noksandır. 

SALİH Ef. (Devamla) — Bütün hükümet
lerin meselâ Bulgar'ın, Sırp'in ve Yunan'm 
emvali metruke mesaili üzerinde kabul etmiş 
oldukları usuller vardır. Onlar ne şekiller ka
bul etmişlerdir? Meselâ Petro gidip de Ah-
med'in sahibolduğu bir hanenin falan köşesi 
benim babamın mülkü idi, benim babamın kö
şesi üzerine bina yapmış diye iddia eder etmez 
Ahmed'i kolundan tutup çıkarır. Halbuki Hü
kümetimiz ilk evvel Hazinesini düşünmek iti
bariyle böyle bir teklif sadece bir madde ile te
min edilebilir: Tagayyübetmiş ve hıyanetleri 
dolayısiyle firar etmiş olan eşhasım emvali gay-
rimenkulesi defaten satılır şeklinde bir madde 
yapıldı mı, bu madde bu meselenin heyeti 
umumiyesini temin eder. Fakat bu iş komis
yonlara bırakılırsa ve Meclisi idarelerden bir
takım mazbatalar alınmak suretiyle bir usul ta-
kibolunursa bu meselenin ne önü alınır ve ne de 
bu emvali gayrimenkuleden olan binalar, hiç
bir kimseye satılabilir! Kimse de istifade ede
mez.. Bu işi bu tarzda hareket edersek bilâlü-
zum teşevvüş ve keşmekeşte bırakmış oluruz. 

Sonra Mazhar Beyefendinin buyurdukları 
mesele : Herifin biri güya ahlâksızlığı dolayı
siyle : Benlim falanda şu kadar alacağım var der 
ve yeminden nükûle talikan bir hüküm istihsal 
ederse.... 

Efendiler, böyle ahlâksızlık yapan hiçbir in
san yoktur. Her hangi bir Türk ve Müslüman 
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bir insandan böyle ahlâksızlık sâdir olmaz. Bir 
Müslüman sureti katiyede bir adamda alacağı 
olmadıkça, hukuku beşerden, hukuku ibaddan 
korkarak bir şey yapmaz. Yalnız Hamid Beye
fendi dedi ki : Bir fukara yüz bin liralık bir 
şey iddia ediyor... 

Demekki bir zengin, on bin liralık, yüz 
>bin liralık mütaaddit emval alırsa doğru olur 
da bir fukaraya böyle bir hal suizan mı 'teşkil 
eder? Bu gibi emvali, emlâk Ve arazi sahip
lerine mi .satalım? 

: HAMÎD B. (Biga) — Encümen şu mütalâ
aya kaani. olmuştur : Bir adamın iddia ettiği 
meblâğ, zahir galiyle münasibol'malıdır. 

SALİH Bf. (Devamla) — Efendim, Türkçe 
bir darbı meselemiz vardır. «Parla ile tumanım kim
de olduğunu Allah ibilir» Bir de kendisi bilir. 

Bir adam fakir görünür, fakat birçok parası 
vardır. Farz ediniz ki, bir adam, yemine is
tinaden bir hüküm istihsal 'etmiş, bir araziye 
vaziyed eylemiş, orayı imar etmiş ve bina yap
mış... Birçok masraflar ihtiyar ederek çalışmış 
şimdi o adamın bu tarzda imar eylediği ve ta-. 
sarraf ettiği 'bir -malı başkasına mı satacağız? 
Bu doğru ve sağlam bir iş olamaz beyefendi
ler! Memleketçilik ve milliyetçilik noktaâ na
zardan" böyle bir şey doğru değildir. Satılan
lar satılmıştır. Hükme merbut olan arazi, za
ten hükme raptedilmiştir. Hiçbir kimseyi bu 
tarzda tecziye ettiremezsiniz mevculdolan em
vali satmaya karar verirsiniz. Memleket ve 
millet için' daha nâfi olan şekil budur. Bir mad
de ile bu işi kabul buyurunuz. 

REİS — Efenldlim, heyeti umumiye hakkın
daki müzakerenin kifayetine dair bir takrir 
var. Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır
ım. Kâfi görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler elleriftıi 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun matlubatı metrukesi hakkındaki 17 Zilka'-
de 1333 ve 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu mu
vakkatin bâzı mevaddı ile 20 Nisan 1338 tarih
li Emvali metruke Kanununu muaddil Kanun 

MADDE 1. — Ahar mahallere nakledilen 
eşhasın emval ve düyun ve matlubatı metrulkesi 
hakkındaki 17 Zilkade 1333 tarihli ve 13 Eylül 
1331 tarihli Kanunu muvakkatin ikinci madde-
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si berveçhi âti-tadil olunmuştur : 

Birinci maddede beyan olunan eşhasın hini 
nakillerinde mutasarrıf bulundukları icareteynli 
ımuisalkkafat ve müsteğallâttı vıalkfiiyenin Hazinei 
Evkaf ve emvali gayrimenkûlei sairenin Hazinei 
Maliye namlarına kaydı icra edilerek her iki kı
sım emvali gayrimenkulenin takdir olunacak 
Ibediellerindan ıbaidettasfiye kalacak imlikten, mez
kûr hazinelerce ashabı namına emaneten irat 
kaydolunur. Emvali mezkûreye dair tahaddüs 
edecek bilûmum deaivide hazineler hasmolur ve 
bu mallar da tasarrufun ispatında muvazaadan 
âri olmak şartiyle senedatı Hakaniyenin gayri 
vesaik dahi muteber tutulur. Eşhası mebhuse-
nin tarihi infikâklerinden itibaren nihayet otuz 
gün evvelki müddet zarfında icra ettikleri ferağ1 

veyahut tarihi infikâklerinden bir sene evvelki 
teferruğ muamelelerinde muvazaa ve gabnıfahi
sin vücudu bilmuhakeme sabit olduğu takdirde 
ukudu vakıa fesih ve iptal olunur. Evrak ve 
vesaiki mutebereye müstenit bir akd olmaksızın 
fuzulen işgal «edilen gayrimenkul emvali metru
ke komisyon karariyle on beş gün zarfında en 
büyük mülkiye memuru tarafından tahliye etti
rilir. 

REİS — Efendim demin reye konan bir me
sele vardı : Evkaf Vekâleti için Avans itasına 
dair kanun lâyihasının tâyini esamisine 141 zat 

iştirak letmiş, 139 kabıul ve bir ret vardır, mua
mele tamam değil, tekrar reye koyacağız. 

Mardin Mebusu Necib Beyin takririnin tâyi
ni esami arasına 136 zat iştirak 'buyurmuş, 131 
kabul, 2 müstenkif ve 1 ret vardır. Bunun da 
muamelesi tamam değil, yarın bir daha reye ko
nacak. Bunlara nazaran Mecliste ekseriyet ol
madığı anlaşılıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Meclis, ekseriyetle açılmıştır. Bundan evvel de 
dört tâyini esami muamelesi geçti. Her birinde 
185, 175 reyi »ekseriyet hâsıl olmuştur. Meclisin 
ekseriyetle açıldığına, beş defa tekerrür eden 
bu tâyini esami muamelesinden daha beliğ şa
lı idolamaz... Son defaki tâyini esami ile ania1-
şılıyor ki, arkadaşların bâzıları iştirak etmemiştir. 
Müstenkif vaziyetinde kalmışlardır. Binaenaleyh 
müzakere devam edebilir. Hiçbir mâni yoktur. 
Bir gün zarfındaki müzakerede beş defa .ekse
riyetin tahakkuku lüzumundan daha bariz mi
sal olamaz. 

— 167 — 
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REİS — İkinci defaki tâyini esamide ek

seriyetin aksi sabit oluyor, binaenaleyh yoklama 
için reylerinizi istimal buyurunuz! 

MALÎYE VEKÎLl HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşâne) — Reis Bey yoklama yapılacaksa doğru
dan doğruya Nizamnamedeki yoklama yapılsın. 
Salonda bulunanlar rey verecekler. Dışarda otu
ranlar vermiyecekler. Binaenaleyh sonra nisap 
yoktur denecek. Meclisin mesaisi akîm kala
caktır. Bu doğru değildir. Her gün yüz bin
lerce lira gidiyor. Bu kanunun müzakeresine 
gelince daima bu netice hâsıl oluyor. Binaena
leyh yoklama yapılacaksa Nizamnamenin tarif 
ettiği yoklama yapılsın. 

HACI İLYAS SÂMl Ef. (Muş) — Reis Bey! 
Şu mesele hakkında söyliyeceğim. Çok rica ede
rim, Hasan Beyefendi kısmen söyledi. Reyler 
tasnif neticesinde 136 ya baliğ oldu. İki müs
tenkife karşı 134 zat takririn lehinde rey ver
mişlerdir. Diğerlerinin bililtizam reye iştirak 
etmedikleri sabittir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Hakkıdır. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-

müşane) — Hayır vazifeden temaruzdur. Va
zifeyi ifa etmek hakkıdır, reye iştirak: etme
mek vazifeden temaruzdur. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Onların 
hakkıdır, ben de kabul ediyorum. Cemiyetin 
bu silâhı vardır. Lâkin o silah mukabilinde re
yinin müstenkif addedilmesi zaruridir. Tasnifi 
arada 136 çıktı. (Hayır, hayır sesleri) 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Bura
dayım fakat rey vermiyeceğim. (Vermezsen 
müstenkifsin sesleri) 

REİS — Rica ederim, oturunuz. 
VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey! Müzakere 

devam eder de reye konacağı zaman nisap ara
nır. Şu madde müzakere olunuyor. 

REİS — Yoklama yapacağız. Aksi sabit ol
du ne yapalım? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Yoklama yapı
nız. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruihan) — Arz et
tiğiniz Nizamnamei Dahilîden bahsedeceğim. 
İÖfendim! Bahsedilen mesele yüz otuz altı aa-
tm iştirak etmesinden nisabı müzakere olama
ması meselesidir. Burada şu sakfın altında 
161 kişi yok demek midir? Zatı âlinize soru
yorum. 161 kişi (bulunarak mı müzakere edi-
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yoruz? O cihetten <bir şey yoktur. Daima Mec
lis münıaikî'ttir. Meclis vazifesine devam. eder. 
Binaenaleyh yine öteki tebligatı yaıpalbilir^iniz. 
Binaenaleyh Mecliste ekseriyet olup olmadiğı 
düşünülemez. Vazifesini 'bilenler gelir, devam 
eder. Vazifesini bilmiyenler.. 

REİS — Herkes vazifesini bilir. Raca ede
rim, yoklama yapacağız. Başka (bir şey yapa
mam. Elimdeki Nizamname 'bana Ibundan baş
ka bir salâhiyet vermiyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhân) — O halde 
ekseriyet yoksa Meclisi tatil mi edeceksiniz? 
Reis Bey! Rica ederim, müzakere için lıer za
man nisap bulunuyor mu? 

REİS — Her zaman bunu yapıyoruz. Aksi
ni ispat etmeniz lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Soruyo
rum, vicdanınıza müracaat ediyorum. Makamı 
Riyasete~^»çtiğiniz zaman Mecliste elli Mşi ol
duğu halde müzakere devam ediyordu. Ve de
vam ettik ve çok iyi mi yaptınız? 

REİS — Efendim! İtiraz vâki oldu, arka
daşlardan. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarufoan) — Yoktur 
itiraz, ihtilâf vukuunda araya müracaat mec
buridir. Nizamname mueSbinee yani Makamı 
Riyaset aramızı almaya mecburdur. 

REİS — Efendim! Riyasetle ihtilâf var. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — BitMri 

ihtilâf vardır. 
(Reis Hüseyin Avni Bey mevkii Riyaseti 

Ali Fuad Paşaya terk etti) 
REİS — Oturalım efendim. Zannediyorum 

ki bir ekseriyet meselesi (ftıevzû%'âiMstîr. Halbu
ki celseyi açtığımız zıaman üç iıitihâip yaptık, 
ekseriyet vardı. Simidi bumdan «öftra daha iki 
suretle istihsali âra yapıldı. Bunlardan birisin
de teibliğ 'buyurulduğunıa nazaran 136 kişi reye 
İştirak etmiş. Bendeniz zannediyorum ki bir 
saat arasında 70 arkadaşımız birden Meclisi 
terk etmiş gitmiştir. (Difarda sesleri) Müsaade 
(buyurun binaenaleyh bu atİ^âişiM1 buifcdidir. 
(Gelmemişlerdir sadaları) fiittdi burada M gö
rüyorum ki, ekseriyet html olfftu$tfttr. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Paşa Hasret
leri! Müsaade buyurursanız eğer usul hakkında 
Nizamname mucibince söz söylemek siyyanen ise 
bendenize de söz veriniz, iki kelime söyliyeyim. 
Elinizde, nisabolhıadıgl ıtoplıaman 106 reyle safeit 

- m-
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iken rica ederim, ekseriyet vardır, yoktur diye 
mütalâa dermeyan edilemez. Ekseriyetin mevcud-
olup olmadığı yapılacak yoklama ile safbit olur. 
Yoklama neticesinde ise 136 kişi mevcudolduğu 
ve 136 adedi 161 den noksan bulunduğu cihetle 
artık bu noksan karşısında ekseriyetin mevcudi
yetinden bahsetmek doğru olur mu? 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Soruyorum 
Hakkı Beye. Deminki arada kendisinin reyi var 
mıdır? 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Onu sormak 
hakkı Riyasete aittir. Siz soramazsınız. Ben vazi
fesini bihakkın bilen bir mebusum. Sizin katiyen 
müdahaleye hakkınız yoktur. Söz söylemek ister
seniz kürsüye buyurunuz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Sen ne 
söylüyorsun aşağıdan! 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Evet bumdan 
yarım saat, bir saat evvel yapılan istihsali âra 
neticesinde 136 mevcudolduğu 'anlaşılıyor. 

BEİS — Efendim! O zaman ekseriyet yok
muş. Fakat şimdi bakıyorum ekseriyet var. O za
man dışarda bulunan arkadaşların şimdi burada 
mevcudolduıklan anlaşılıyor. (Ekseriyet var, mü
zakereye devam edelim sadaları) 

REİS -^ Emvali metruke hakkındaki müza
kereye devam ediyoruz. Söz efendim Hâşim Be
yin... Buyurun Hâşim Bey. 

HAŞİM B. (Çorum) — Emvali metruke Ka
nununun tadiline dair olan bu maddeyi Maliye 
Vekili Bey biraderimiz müdafaa ederken en mü
him noktasına temas etmesini gözlüyordum. Maa
lesef temas buyurmadılar ve hayretimi cellbetti. 
Müsaadeleriyle arz edeyim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
ZatıâMleri temas buyurunuz. 

HAŞİM B. (Çorum) — Şimdi bu .maddenin 
ilk fıkrasında müsakkafatı vakfiye diye bir kayıt 
var. Halbuki malûmuâliniz, müsakkafatı vak
fiye iki nevidir. Birisi iearei vâhideld evikalftır. 
Bunlar ne pederden Jne valideden ve ne de hiç 
kimse tarafından intikal etmediği gibi alınıp 
satılmaz da, bu gibi vakıflar doğrudan doğru
ya Evkaf İdaresi ve mütevelliler tarafından 
idare olunur. İkinci nevi müsakkafatı vakfiye 
icareteynli olanlardır kd, bunun hem ebniyesi 
ve hem de zemini vakıftır. Bunlarıfn muayyen 
bir rüsumu vardır. Bu rüsum sene besene doğ
rudan doğruya evkaf idaresine veriliyor. Mu-
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sakkafatı vakfiyenin bir de mukaatalı olan nevi 
vardır. Bunun yalnız zemini vakıftır. Âdeta 
emlâki mevruse gibi vereseye alâmafarazallah 
intikal eder. Fakat (Maddeye, sodaları) fa
kat bil istiğlâl icareteynli olarak burada gös
terilen mesele de Arazi Kanununa tâbidir. Ondan 
dolayı bilistiğlâl icareteynli olan vakıflar her 
halde Hazineye taallûk eder. Mukataalı va
kıflar her halde Hazineye taallûk eder. Bu
gün Bursa'dan; İzmir'den, Trabzon'dan el
hasıl birçok müterakki değerli memleketle
rimizden tagayyübetmiş olan eşhasın - Umu
miyet itibariyle demiyelim - terk ettikleri va
kıflar; icareteynli vakıflardandır. Bugün Ha
zine, tevcih cihat gibi; yani bu maddede, bir 
camiin hatibine hitabetini tevcih ediyor gibi 
yahut bir mütevelliye hakkı tevliyeti bahşe
diyor gibi tevcihi cihat misillû Hazine kendi 
menfaatini alıyor da bugün, mübalâğa değil, 
icaretenyli olan bu müsakkafatı vakfiye «300» 
milyon lira tutar beyefendiler. O kadar apart
manlar vardır. O kadar tüccar mağazaları 
vardır. Heyeti umumiyeöinin kıymeti haM-
kiyesi 250 - 300 milyon hattâ utanıyorum -
500 milyon diyceğim. Rica ederim, bunu Ha
zine doğrudan doğruya Evkaf İdaresine tem
lik ediyor. Halbuki temlik edemez. 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Eder. 
HAŞİM B. — Edemez. Şer'an öyle değildir. 
ALÎ RIZA Ef. (Amasya) — Şer'an öy

ledir. 
HAŞİM B. — Ben seni kuyudu şer'iye ile 

Uzam edeceğim Hoca Efendi Hazretleri. 

ALÎ RIZA Ef. — Edemezsin. Bildiğin şeye 
karış!.. 

HAŞİM B. — Ben bildiğimi söyliyeceğim, 
madde göstereceğim, gel sen de göster, baka
lım. Bu şer'i olan muameledir. Başka bir şey 
değildir. Bu meseleyi cami, medrese zihniye
tiyle görmeyiniz. Şer "in, kanunun ahkâmı mu
ayyen.. Bunu bırakarak Hazinenin (hukukunu, 
beytülmalin hukukunu tutup da mahdudolan 
Evkaf İdaresine vermek ne demektir efendiler? 
Bu olamaz. Şu yolda tadilini teklif ediyorum. 
Encümene gitsin, burada eşhası hükmiye mese
lesi vardır. İbadethaneler, mektepler var
dır - Artık kiliseler demiyorum, kiliseler de 
vardır - bunlar ne olacaktır? Her halde mah-
kemei şer'iyece lâzımgelen hükmü ser t lâ-

• 
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hik olduktan sonra doğrudan doğruya o sa
lâhiyeti Evkaf* İdaresine vermeli. Bu emalkini 
diyniyeyi Evkaf idaresine vermeli. Fakat hük
mü şer'ı lâhik olmalıdır. Fakat buraya doğ
rudan doğruya bir kayıt yapmakla, evet! 
İcareteynli müsakkafat Evkaf İdaresine dev
redilmeli. Bunlar milyonları teşkil eder. Bu 
ya geldiği encümene veyahut Şer'iye Encüme
nine, nasıl tasvip buyurursanız gönderilsin, 
ona göre tadil edilsin. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim bi
rinci maddenin ruhu, müddeaialeyhin yeminden 
ııükûlüne talikan hükmün keenlem yekûn ad
dedilmesinden ibarettir. (O ikinci madde ses
leri) İkinci maddede mi? (Evet sesleri) O hal
de mütalâmı ikinci maddede arz ederim. Bi
rinci madde hakkında da arkadaşınım şimdiki 
fikrine iştirak ediyorum. Şer'iye Encüme
nine gönderilsin. Çünkü icareteynli evkaf hak
kında ahkâmı şer'iye tatbik edilmelidir. İca
reteynli evkaf var mıdır, yok mudur bu tet
kik edilsin. Ondan sonra madde buraya gel
sin. İkinci madde hakkındaki sözüm de mah
fuzdur. 

REİS —• Efendim! Müzakerenin kifayeti 
hakkında takrirler var. Birinci madde hakkın
daki müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim maddedeki (senedatı Hakaniye) yerine 
(tapu senedatı) denilmelidir. Vakit kalmadı 
ki tadil takriri vereyim. 

REİS — Efendim maddenin müzakeresinin 
kifayetini henüz reye koydum. Madde ka-
hul edilmiş değildir. Süleym'an Sırrı Bey 
(senedatı Hakaniye) 'tâbirinin (tapu se
nedatı) suretinde tadil edilmesini teklif edi-

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Senetlerimizde matbu olan ibare de (tapu 
senedi) ibaresidir. Binaenaleyh tapu senedi 
deriz. 

REİS — O halde efendim Süleyman Sırrı 
Beyin hu teklifini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim! Binaenaleyh 
ikinci maddeye geçiyoruz. 

Efendim. Maddeyi şu suretle tadil ettik. 
VEHBİ B. (Karesi) — Paşam! Maddeyi 

müstacelen müzakere etmiyor muyuz? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Evet efendim. 
VEHBİ B. (Karesi) — O halde maddeyi 

tadilât yaptıktan sonra aynen kabul ediyoruz. 
REİS - - Efendim maddenin beşinci satı

rındaki senedi hakaniyi tapu senedi diye tas
hih ediyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tadilât yaptıktan 
sonra maddeyi kabul ediyoruz. 

RElS —• Efendim işbu tadilâtı yaptıktan 
sonra birinci maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Birinci madde hu tadilâttan 
sonra aynen kabul edilmiştir. 

HAŞİM B. (Çorum) — Paşa Hazretleri 
haniya teklifimi reye koymadınız? 

Madde 2. — Kanunu mezkûrun dördüncü 
maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur. 

Emvali metrukeye istihkak veya infikâk 
eden eşhas zimmetinde matlubat iddia eden
lerden Türkiye'de mukim olanlar birinci mad
de mucibince müteşekkil komisyonların işbu 
kanunun tarihi meriyetinden ve henüz teşek
kül etmemiş olanların her mıntakada tarihi teşek
külünden itibaren dört ve memaliM ecnebiyede 
bulunanların altı ay zarf nida asaleten veya 
vekâleten bilmüracaa alacaklarını kayıt ve ka
bul ettirmeye ve her nevi tebligata mahal ol
mak üzere komisyonun inikadettiği beldede 
bir ikametgâh irae eylemeye mecburdurlar. 
Bu müddetin mürurundan sonra ikame edile
cek dâvalar hakkında ahkâmı umumiye cari 
olacak ise de hu gibi deavide müddeaaleyhin 
indelitiraz yeminden nükûlüne talikan hüküm 
itasından hükkâm memnudur. İşbu kanun 
tarihi meriyetine değin hasran indelitiraz ye
minden nükûle talikan istihsal edilip de he
nüz tamamen icra edilmemiş olan ilâmatı gı-
yaibiye keenlemyekün olup ashalbı, işhu ka
nuna tevfikan takibi dâvada muhtardır. 
İşbu komisyonlar her mahalde tarihi teşekkül
lerinden itibaren âzami bir sene müddetle 
ifayı vazife ederler. Bu müddetin hitamında 
muamelesi intacolunamıyan mevad berayı in
taç nevine göre aidolduğu mahakim ve de-
vaire devrolunur. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretleri 
bendeniz söz istiyorum. 
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REİS — Buyurun! 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim, demin 

arz ettiğim veçhile müddeaaleyhin yeminden 
nükûlüne talikan hükmün hükkâm tarafından 
keenlemyekün addedilmesi meselesidir Ski, mad
denin ruhunu bu teşkil ediyor ve bu hâdisei 
fetvadır. Halbuki bu mesele nassan musaddak-
tır. Nas meselesinde içtihada mesağ yoktur. 
Çünkü flaştan alınmıştır ve Usulü Muhakamatı 
Şer'iyemize geçmiştir. Hayır, hükkâm bu usulü 
tebdil etsinler. Usulü Muhakematı Şer'iyeye 
riayet etmesinler diye bu yolda bir içtihad ola
maz. Çünkü nas mukabilinde içtihada mahal yok
tur. Ancak naslarda bâzı zaruretlere istinade-
dilir veyahut hükkâm bu hâdisenin muvazaa 
olduğunu anlar, bu suretle dâvayı reddeder 
veyahut hükkâm beyyineden veya müddeaaley
hin yeminden nükûlünden bir şüphe hissederse 
karaini kafiyede bunların diğer usulleri de var
dır. Bu usul ile halledilir ve illâ nas mukabilin
de içtihada mesağ yoktur. Siz ne yolda içtiha-
detltiniz? Oevap istiyorum. 

HAMlD B. (Biga) — Malûmuâliniz hak her 
müddeinin hakkıdır. Fakat bu hakkı ancak . 
mahkeme huzurunda ispat etmeye ve müddeinin 
dâvasını inkâr eden müddeaaleyhlere veyahut 
mahkemede ispatı vücudetmiyen kimselere hak 
verilemez. Halbuki emvali metrukenin heyeti 
umumiyesi hakkında arz ettiğim veçhile mem
leketten çıkmış ve memlekete tekrar avdet et
mek imkânı olmıyan eşhasın yeminden nükûlüne 
talikan alman ahkâma dair Hoca Efendi Haz
retlerinin istinadettikleri husus bu şekil ile gay-
rilkabili teliftir. Binaenaleyh encümenin yap
tığı şeyde ahkâmı şer'iyemize münafi bir şey 
yoktur. Maslahatı âmme mülâhazasına binaen 
bu suretle tesbit edilmiştir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Ha demek ki, 
nasta zaruret görüyorsunuz. Zaruretler mikta-
riyle takdir olunurlar. Binaenaleyh ne gibi va
hidi kiyasi üzerine bu zarureti yaptınız, bunu 
nasıl takdir ediyorsunuz? 

HAMÎD B. (Biga) — Encümen demek isti
yor ki: Yeminden nükûl eden müddeilere ah
kâmın cevaz ve meşruiyetini müddeinin dâva
sını ımusırran inkâr eden müddeaaleyhin temer
rüdüne veyahut usulen eşhas aleyhine ikamei 
dâva etmiyen kimselere veyahut hazırı bilmeclis 
değil, mahkemenin hududu kazası haricinde 
bulunan adam memlekete dahil olursa ki, bun-
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ları kasdediyoruz. Halbuki bu adam memleket
ten gitmiştir. Rica ederim hangi vesaiti şer'i-
yede yeminden nükûle ta'likan istihsal edilmiş 
olan hükümle o şahsın huzuriyle müddeinin ha
dis olan dâvası hususunda mesağı kanuni var
dır efendim1? 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Zaruret vardır. 
Bu bir hâdisei fetvadır. Zarureti ikim takdir 
eder? Bunu müftü takdir eder. Fetvadır. Şer'-
iyeye aittir. Encümen takdir edemez. Şer'iye 
Encümeninde bu mesele mütalâa edilmelidir. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim encümen katı 
kararını vermiş değildir. Encümen istihzaratı-
nı Heyeti Aliyenize arz ediyor. Heyeti Celile-
nizin velayeti âmmesi hasebiyle tasvibe iktiran 
ederse bu da bir fetva demektir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bendenizin kanaatimce bu kanunun en esaslı 
noktası ve esaslı noktasının en mühim yeri bu 
kısımdır. Bâzı eşhasın yani ahlâktan mahrum 
bâzı eşhasın, mütegayyip eşhastan bigayrihak-
kin istifade etmemesi için mevzu bir kayıttır. 
Yalnız bendenizin hatırımda kaldığına göre in
delitiraz yeminden nükûlüne talikan hüküm ve
rilmesi ahkâmı istisnaiye kaıbîlindendir. Hattâ 
hatırladığıma göre mahakımi şer'iyede bile in
delitiraz.. 

MUSTAFA HÎLMÎ Ef. (Niğde) — Hâlâ öy
ledir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi 
bile mahkemei şer'iyede indelitiraz verilebilir. 
Evvelce mahakimi şer'iyeden yemine talikan 
hüküm verilmezdi. Bu hususta zannederim ve 
öyle tahmin ediyorum. îmaımı Şafiînin kavlidir. 
Musa Kâzım Efendiyi işhadederim. Mahakimi 
şer'iyede indelitiraz yeminden, nükûle talikan 
hüküm verilmezdi. (Gürültüler) Şimdiki Usulü 
Mahkemei Şer'iye Kanunu bunu fukahadan bir 
tanesinin kavline istinaden kabul etmiştir. Ben
deniz bunu söylüyorum. Şimdi gelelim asıl me
seleye. Burada Usulü Muhakematı hukukiye Ka
nunu bir adamın gıyabında hüküm verilmek için 
iki şart gösterir. Ya kendisine tebligat ifa edilme
si imkânı olmalı veya kendisinin gelemiyeceğine 
dair hâkimde bir kanaat hâsıl olmalı. Şimdi dik
kat ediniz Od bu eşhasın nereye gittiği malûm 
değildir. Gazeteler meselâ Ankara'da çıkan bir 
gazete ile kendisine hakkındaki hükmün tebliği 
imkânı yoktur ki bunu tebligat addederek her 
hangi bir müddeiye hak verelim. 

m-r-
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NUSRAT Ef. (Erzurum) — Meskût hakikin-

da ahkâm mevcuttur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Yine 
Nusrat Efendi Hazretleri bilirler ki : Kaza, za
man, mekân ve bâzı huısubatm ıtakyidıyie de 
mukayyedolur. Bugün menafii umumiyei Dev
let noktai nazarından ve 'bilhassa fesadı ahlâlki-
n.n önime geçmek noktasından mücerret Vücu
dunun yokluğundan mütevellit bir karara is
tinaden hak iıddia edenler için böyle bir 'bay
dın lüzumuma Adliye Encümeni tamamiyle 
kaani olmuştur. Ondan 'dolayıdır İki : Zarureti 
âmme üzerine istinaden ıhükkâm bu gibi husu-
satta itayı hükümden menedilebilir ve bugün 
de bu ahkâm mevcuttur. < 

REÎS — Buyurun Musa Kâzım Efendi! 
MUSA KÂZİM Ef. (Konya) — Efeudmı, 

bu maddenin «El'beyyine lilmüddei» kaidei 
fıkhiyesi ne tearuzu yoktur. Çünkü inkârın 
tahakkukundan sonra yemin lâzımıgelir. İnkâr
dan sonra yemin lâzımdır. BinaeJnaley bu kai
dei esasiye tarafeyni mevcut müddei ve mü)d-
deaaleyh hakkında tamamen baki ve ıcaridir. Ve 
maddei kanuniye ise ihzarı mümkün olamıyan 
ve ıbelki nerede olduğu 'belli olmıyan aklın ka
bul edemiyesoeği veçhile yapılan fesadı görü
len lalhvali teskin sureciyle yapılmıştır. Bina
enaleyh bendeiniz Konya Mebusu sıfatiyle söy
lüyorum. Esasen indeMtiraz yeminden nükûle 
talikan veriten hükümler usulü huikuikıyenin 
zeylinde musarrah ahkâmı kanuniy edendir. 
Binaenaleyh hatırımda kaldığına göre 1328 -
1329 tarihinde neşredileni kanunun bir madde
sinde 'hıasbellüzum ve belki pek ehemmiyetli ve 
belki Devletim adlî ve hayati noktai nazarın
dan takyidi ieabeden bir takyittir ve malî nok
tai nazardan, Hazine noktai nazarından taıkyide 
ihtiyaç vardır. Adlî noktai nazardan, deavi 
noktai nazardan da böyle 'bir takyide ihtiyaç 
vardır. Hükkâm eldndekii ikamın ile muttarit 
ve müsavi hüküm istihsali mecburiyetinde ka
lır. Filhakika hükkâm için müddeinin yesarı-
nı, iktidarı 'malîsini nazarı itibara alarak ve 
müddeabih file mukayese ederek müddeinin haili 
yesariyle mütenasibolmıyan bir şeyi tekzibet-
mek salâhiyetini vermek hükkâma bir salâ
hiyeti vâsla vermek olur. Kendi kanaatleriyle 
hata etmek ihtimali olur. Binaenaleyh kanunu 
takyidetmek lâzımdır. Yeminden nükûle tâli-
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kan böyle bdr hüküm vermek doğru olmaz. 
Bugün için bu ahkâmı kanuniyeyi takyit pek 
lâzımdır. Fazla tafsile lüzum görmüyorum. 

(Anlaşıldı sesleri) 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bu, fetvaya ik

tiran etmelidir. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Yeniden nükûle talikan hüküm zaten gayrica-
izdir, olamaz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Meselei asli
yeden istifade etmelidir. Kavaidi külliye üze
rinde içtihat yapamazsınız. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Bu, mevcut 
kanunu takyitten ibarettir. Yani takyit mahiye
tindedir. Binaenaleyh; bendeniz bir hâdisei fet
va telâkki etmiyorum. 

REÎS — Efendim! Madde hakkında kifa
yeti müzakere teklif olunuyor. Maddenin mü
zakeresini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Maddeyi tadil için elimizde 
bir takrir yoktur. 

Riyaseti Celileye 
Müzalkere kâfidir. Maddenin aynen kabu

lünü teklif eylerim. 
Batum 

I Mehmed Akif 

REÎS —• îkinci maddeyi aynen reyi âlinize 
yaz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okuyoruz : 
MADDE 3. — Kanunu mezkûrun yedinci 

maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur. 
înfikâk eden eşhasın emvali metrukesine 

işbu kanunun neşrinden mukaddem mahakim -
ve devairi resmiye tarafından vaz'edilmiş olan 
ihtiyati hacizler keenlemyekün olup haczi 
vaz'edenler veya mahakimde derdesti rüyet 
dâvası olanlar işbu kanunun ahkâmına tâbi 
olacaklardır. îcrai hacizler ahkâmı kanuniye 
dairesinde ikmal ve intacolunur. Bu şahısla
rın lehine derdesti rüyet olan dâvalar ha
zineler tarafından kezalik ahkâmı umumiyeye 
tevfikan takip ve itmam edilir : 

REÎS — Efendim üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Efendim, 
üçüncü maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler 
'ûtfen el kaldırsın. Aynen kabul edilmiştir. 

I Dördüncü maddeyi okuyoruz. 
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MADDE 4. —• Kanunu mezkûrun sekizinci 

maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur. 
Komisyonların sureti teşekküliyle bu kanu

nun ahkâmı sairesinin suverd tatbikiye ve ic-
raiyesi işbu kanunun tadilâtı dairesinde bir 
talimatname ile tâyin edilecektir. 

REÎS — Efendim dördüncü madde hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır «adaları) 
Dördüncü maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Dördüncü maddeyi aynen kabul- eden
ler lütfen el kaldırsın. 

Dördüncü madde aynen kabul edilmiş ve 
beşinci maddeye geçilmiştir. 

MADDE 5. — Kanunu mezkûrun dokuzuncu 
maddesi mülgadir. 

REÎS — Beşinci madde hakkında söz isti
yen var mı? 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim, bu ilga 
edilen dokuzuncu madde kanunun aslında em
vali metrukenin muhacirine tevzii hakkındadır. 
Kabul edilen ahkâm ile bu maddenin devamına 
artık imkân kalmamıştır. Binaenaleyh ilga 
edilen madde bundan ibarettir. 

REİS — Efendim beşinci madde hakkında 
başka söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) 

Beşinci maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ay
nen kabul edilmiş ve altıncı maddeye geçil
miştir. 

MADDE 6. — Her ne suretle olursa olsun 
tagayyüp ve müfarekat veyahut memaliki ec
nebiye ve meşguleye veya İstanbul ve mülhaka
tına firar edenlerin emvali menkule ve gayri-
menkule ve düyun ve matlubatı hakkında dahi 
mezkûr 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu Muvak
kat ile işbu tadilât ahkâmı tatbik olunur. 

REİS — Efendim, altıncı madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Söz isti
yorum. 

REİS — Buyurun! 
SÜLEYMAN 'SİRRİ B. (Yozgad) — Efen

dim, altıncı maddede «Her ne suretle olursa ol
sun tagayyüp veya müfarekat veya memalik. 
ecnebiye ve meşguleye veya İstanbul ve mül
hakatına firar edenler ilâh..» deniyor. Halbuki 
malûmu âliniz, bizde seyahat serbesttir. Biı 
adam İstanbul'a gitti. Şimdi acaba biz bunu 
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firar mı addedeceğiz? Sureti resmiyede gitmiş 
ise ne olacak? Sonra İstanbul bugün resmen 
hâkimiyetimiz altındadır. Bu kaydın buraya 
aokulmâsiyle işgalimizi âdeta sureti resmiyede 
inkâr etmiş olmuyor muyuz ? Bu cihetten Maliye 
Vekili Bey bizi tenvir buyursunlar. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim! Emvali 
metrukeyi bir kaidei umumiye altına koymak 
için bu madde konulmuştur. Bugün Hükümetin 
müsaadesiyle memleket haricine gidiyor, İstan
bul'a gidiyor. Fakat bunların maksadı azimet
leri siyasidir. Avdet niyetiyle değildir. Bina
enaleyh mahakim ve demiri aidesi tarafından 
bunların emval ve emlâkinin işbu kanuna tevfi
kan haczedilmesine mahal kalmamak için bu 
maddeyi tertibettik ve binaenaleyh en mühim 
ve lüzumlu madde budur. 

SÜLEYMİAN SIRRI B. (Yozgad) — Bun
dan evvel berayi ticaret İstanbul'a gitmiş, yani 
İstanbul'un bizim dairei işgalimize intikaLnden 
sonra İstanbul'a gitmiş ve elyevm orada tica
retle meşgul bulunanlar vardır. Bu madde ile 
siz bunları tagayyübetmiş addediyorsunuz. Bu
radaki mülkünü nasıl olur da siz alıyorsunuz? 
Ona bir teklifat yapıp da müddeti muayyenede 
gelmezso ondan sonra. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Memlekete 
onları bir daha mı getireceğiz? 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Biga) 
— Hükmen gitmiş addolunur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Seya
hati serbest bıraktıktan sonra ticaret için istan
bul'a gitmiş olanların emvaline nasıl vaziyed 
ediyorsunuz ? 

REFİK B. (Konya) — Onlar gelmiyeeektir. 
Hiçbir valkit de gelmiyeceklerdir. Seksen tane 
kanun yapılsa gelemiyeceklerdir. Ne yüzle ge
leceklerdir? Bu adamlar buraya gelemezler... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Efen
dim daha bir hafta evvel vir sulh projesi oku
duk. Rumlar haydi mübadeleye tâbidir. Ona 
söz yoktur. Fakat anasırı saire, malûmuâliniz, 
akalliyetlerin hukuku diye bir madde okuduk 
ki . . (Şiddetli patırdılar) (Gürültüler) 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Onları bir 
daha mı getireceğiz? Bırakın'hunu. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bina

enaleyh o maddeyle bunu nasıl telif edersiniz? 
(Onun taallûku yok sadaları) (Gürültüler) öy
le gürültü ile olmaz, kanunla olur. 

REFÎK B. (Konya) — Onlar, milletin inti
kamından ürikerler. Elbette gelemiyeceklerdir. 
Yaptıkları fenalıkları bilirler. Elbette gelemi-
yecekler ve gelecek yüzleri yoktur. Hiçbir va
kitte., 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — istan
bul kimin 1 istanbul 'da oturuyorsa ? 

MAZBATA MUHARRÎRÎ HAMÎD B. (Biga) 
— Efendim maddeyi izah edeyim. Yalnız müsa
ade buyurursanız bir madde arz edeyim. Ana
dolu'dan hicret edip Yunanistan'a gitmiş olan 
Rumlar kolayını bulmuşlar ve istanbul 'a gel
mişlerdir. Kendilerinin İstanbul'da bulunması 
itibariyle emlâklerini tasarrufa kıyam etmişler
dir. Binaenaleyh madde buna mâni olmak için
dir. (Kâfi, kâfi sesleri) 

REÎS — Efendim! Altıncı madde hakkında 
başfka söz ist iyen var mı? (Reye sadaları) 

Altıncı maddenin müzakeresini <kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın! Müzakerenin [kifayeti 
kabul edilmiştir. Yalnız altıncı madde hakkın
da Bolu Mebusu Şükrü Beyin bir takriri 'var, 
okuyoruz. 

f Riyaseti Celileye 
istanbul elyevm Hükümeti Milliye havzai 

hükümetinde dâhildir ve burada bulunanlar 
hakkında ahkâmı umumiye cereyan «tmek lâ-
zımgelir. Binaenaleyh, altıncı maddedeki istan
bul ve.mülhakatı... Fıkrasının tayyını telklif ey
lerim. 15 Nisan 1339 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim Bolu Mebusu Şükrü Beyin 
altıncı maddedeiki «istanbul ve mülhakatı» fık
rasının tayyı hakkında bir teklifi var. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi altıncı maddeyi aynen reyi âlinize. 
vaz'ediyorum. Altıncı maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Altıncı madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Şimdi yedinci maddeye geçmezden evvel ye
dinci madde olarak Süleyman Sırrı Beyin bir 
teklifi vardır. Takririni okuyoruz. 

1.13*9 0 : 1 
Riyaseti Celileye 

Kariben akdi memul Sulh Muahedenamesin-
de Rumlar mecburi mübadeleye tâbidir. Onların 
emvali menkule ve gayrimenkulelerinin satılmıa-
sına Hükümetçe mümanaat, belki doğru olabi
lir. . Yalnız mezkûr muahedenamenin akalliyet-
lerin hukukundan bahseden ahkâmı veçhile ana
sırı hıristiyaniyei saire mübadeleye tâbi olma-
malkla beraber gerek tasarrufu emval ve gerek 
hususatı sairede hakları teminat ve uhudu dü
veliye ile teyit ve temin edilmiştir. Şu halde 
Hükümet böyle emvali metruke kanunu yapmak 
ve burada elyevm mevcudoldukları halde mülk
lerini satmak ve bu suretle dâhili vatandan te-
mizlenmelk istenilen anasırı mülkünü tasarruf
tan menettikçe bu anasırın badessulh gidenleri 
geri gelecek ve gideceklerle beraber bu milletin 
başına püsküllü belâ olacaktır. Ve şimdiye ka
dar geçen muamelâttan dolayı Hükümetle ince
den inceye hesabını görerek hem mülkünü taz
min ettirecek ve hem de bütün zarar ve ziyanla
rını talebedecefctir. Halbuki eğer hükümet sul
hun akdinden evvel emvali metrukeden addetti
ği hıristiyan emlâkini sulhun akdinden evvel 
satar ve burada şahsan da mevcudolanlarm em
lâkini âhara satmasına müsaade ederse az za
man zarfında bütün Hıristiyan emlâki Müslü
manlar eline geçer. Şu halde geriye mülkü kal
dığını haber alan ve burada kendi arzusiyle sat
mış bulunanlar dâhili vatana avdet edemiyecek-
leri gibi burada bulunanlar da çekilip giderler 
ve hükümet de hiçbir veçhile ne tazminat ve ne 
de matlubat itasına mecbur olmaz. Binaenaleyh 
berveçhi âti maddenin yedinci madde olarak ka
nuna ilâvesini teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

MADDE 7. — Hane, akaar, bağ ve bahçe gi
bi emvali metruikei gayrimenkulenin haraba 
yüz tutmuş olanlariyle iradı masrafını temine 
kâfi olmıyanları bilmüzayede satılır. (Ret, ret 
sadaları) 

MALÎYE VEKlLl HASAN FEHMÎ B. — 
Bunun için zaten kanun var. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMÎD B. (Biga) 
— Efendim birinci madde mucibince zaten em
vali metrulkeye doğrudan doğruya tasfiye ko
misyonları vaziyed eder. Hükümet sabıkan ha
iz olduğu salâhiyete binaen hareket eder. Ko-
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misyonlar zaten Süleyman Sırrı Beyin teklifleri 
veçhile hareket ederler. Bunlar için ahkâm var
dır. Bu takrire de lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vazge
çiyorum. 

REÎS — O halde yedinci maddeye 'geçiyoruz. 
ıMADDE 7. — 22 Şaban 1339 ve 20 Nisan 

1338 tarihli Emvali metruke Kanunu mülgadır. 
BEİS — Efendim yedinci madde hakkında 

söz îstiyıen var mı? 
HAMİD B. (Biga) — 22 Şaban 1341 olacak. 

Tashih olunsun (22 Şaban 1340 sadaları) Evet! 
22 Şaban 1340 olacak. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kanuna 
bakılır, tashih edilir efendim. 

REÎS —• Efendim! Yedinci maddeyi aynen 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS —• Sekizinci maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Sekizinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — îşbu kanunun icrasına Şer'iye 
ve Evkaf, Adliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

REÎS — Dokuzuncu maddeyi aynen reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyetini reyi işari ile 
reyi âlinize vaz 'ediyorum. Kanunun heyeti 
umumiyesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kanunun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabuf 
edilmiştir. 

2. — Mardin Mebusu Necib Beyin, -29 Nisan 
1338 tarihli Hiyaneti Vataniye Kanununun bi
rinci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/715) 

REÎS — Efendim; Mardin Mebusu Necib Be
yin teklifi hakkında (Edirne) Şeref Bey ve rüfe-
kasınm bir takririni şimdi aldım. Okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Hiyaneti Vataniye Kanununun tadiline dair 

teklifi kanuninin müzakeresi hakkındaki tâyini 
esamide nisap hâsıl olamadığından meselenin 
ehemmiyet ve müstaceliyeti fevkalâdesine ve 
vaktin darlığına mebni ikinci defa olarak tek-
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rar derhal reye vaz 'mı teklif eyleriz. 

15 Nisan 1339 
Edirne Mardin Mebusu Cebelibereket 

Şeref Necib ' İhsan 
Bursa Mebusu Burdur 
Şeyh Servet Soysallıoğlu 

İsmail Suphi 
Siverek Mara§ Gelibolu 

Abdülgani Tahsin ; Celâl Nuri 
Menteşe Kozan Muş 
Edhem Dr. Fikret İlyas Sami 

Muş Kozan Adana 
Osman Kadri Mustafa j Eşref 

Kütahya Saruhan Hakkâri 
Mehmed Ragıb Reşad Mazhar Müfid 

REÎS — Nizamnamei Dahilîmizde bir madde 
aynı celsede iki defa tâyini esamiyle reye ko
namaz. Fakat arz ettiğim gibi birçok teamül 
vardır. Yine Heyeti Celileniz hâkimdir. (Reye, 
reye sadaları) 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Efendim! Rica 
ederim, riyaset (Reye sadaları) 

REÎS — Efendim! Nizamnamei Dahilî mün-
derecatını arz ettim. 

, HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Bunun emsali 
yoktur. Paşa Hazretleri!... 

REÎS —• İkinci defa tâyini esamiyle reye 
vaz'mı reyinize koyacağım. (Soldan reye, reye 
sadaları) 

HAKKI HÂMÎ . B. — Riyasetten bir şey 
soracağım müsaade buyurunuz! Nizamnamei 
Dahilî var mıdır T Yok mudur? 

YAHYA ÖALÎB B. (Kırşehir) — Vardır... 
(Reye sadaları) 

REFİK B. (Konya) — Nizamname Mec
lisin kararıdır. Bir kararla Nizamnamenin bir 
maddesi tadil olunabilir. 

HAKKI HÂMÎ B. — Eğer bir Nizamnamed 
Dahilî varsa, eğer Nizamname Meclisin her 
hangi bir karariyle değişecekse bu Meclis han
gi Nizamname ile idare edilecektir? 

•REFİK B. (Konya) — Emsali adîdesi var
dır. 

HAKKI HÂMÎ B. — Eğer Meclisi Âli Ni
zamnamesine riayet etnıiyece'k olursa burada 
Hâkimiyeti Milliyeden bahsetmek... (Şiddetli 
gürültüler) (Reye sadaları..) 
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HÜSEYİN B. (Elâziz) —- Tâyini esamiyle I (Şiddetli gürültüler) 

reye konsun diye arkadaşlarıınız burada rey REÎS — On dakika teneffüs etmek üzere 
vermemişlerdir. (Şiddetli gürültüler) Celseyi tatil ediyorum. 

HAKKI HAMİ B. — Memlekette âtiyen... | Hitamı Celse saat : 4;35 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 5;55 

REİS — Reisisani Ali Fuad Faşa Hazretleri 
KÂTtPLER : Hüsnü Bey (Bitlis), Hakla Bey (Van) 

İsparta 
Remzi 

Hakkâri 
Mehmed Tufan 

Sivas 
Emir 
Biga 

Hamdi 
Canik 

Süleyman 
Adana 

Mehmed 

İçel 
Mehmed* Sami 

İsparta 
Mehmed Nâdir 

Sinob 
Hakkı Hâmd 

Bayezid 
Şevket 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. Müsaade 
buyurursanız bir şey arz edeceğim. Malûmu-
âliniz Mardin Mebusu Necib Beyin teklif et
tiği bir lâyihai ikanuniyeyi - tâyini esami su
retiyle - ilk defa reyi âlilerine vaz'etmiştim. 
Nisabolmadığmdan dolayı ancak netice, ikin
ci defa reye vaz'mda anlaşılabilecek, bugün 
aynı zamanda Şeref Bey (Edirne) ve rüfeka-
sı da bir takrir vermiştir. O da, bu mesele 
müstaceldir, her şeye takdimi lâzımgelir. Bi
naenaleyh bunun ikinci defa tâyini esamiyle 
reye vaz'ını istiyor. Bu >meyanda bir de Er
zurum Mebusu Mehmed Salih Efendiyle on 
beş refiki şu yolda bir takrir veriyor 

B M Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye Kanununun birinci mad

desinin tadili hakkındaki teklif in el'an mev
kii müzakerede bulunduğu Adliye Encümenin
den intacedilmeksizin Heyeti Umumiyece mü
zakereye konulması hakkında da bu defa 
Nizamnamei Dahilînin ahkâmı sarihası hilâ
fında ileri sürülen teklifin tâyini esami ile reye 
konulmasını teklif eyleriz. 

Erzurum Kayseri 
Mehmed Salih Osman Zeki 

İzmit Kastamonu 
Sim Besim 

Kayseri Çorum 
Âlim Dursun 

Konya Erzurum 
Arif İsmail 

REİS — Şimdi efendim, öyle bir vaziyet 
hâsıl oldu ki, Divanı Riyaset, yani bendeniz 
bunu halledemiyecek bir vaziyete geldim. Bina
enaleyh ricam, Heyeti Celile bu hususta bir mü
zakere kabul etsin ve bunu bilmüzakere tesbit 
etsin. Söz Hasan Beyindir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, bendenizce Meclisi Âli 
müstaceliyeti kabul ettiği her hangi bir madde
yi encümenlere göndermeksizin ruznamesine al r 
ve müzakeresine geçer. Bir defa Nizamname 
bunu emreder. Müstaceliyetini kabul ettiği her 
hangi bir meseleyi ruznamesine almakta veya 
encümene göndermekte muhayyerdir. 

İkincisi, bir meselenin ruznameye alınması 
için tâyini esamiyle vâki olmuş bir mesele yok
tur. Tâyini esami müzakere edilen bir madde
nin reye vaz'mdadır. 
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.'. FEYYAZ İ L İ B. (Yozgad) — Hangi mad-
çje mucibince! 
, .HASAN FEHMİ B. (Günıüsane) — Nizam

name mucibince her hangi bir lâhiya müzakere 
edildikten sonra . tâyini esamiyle reye vaz' olu
nur. Yoksa -ruznamede müzakere edelim mi, 
etmiyelim mi? _• diye tâyini esami istimali hiç 
vâ^ı olmamış ve Nizamnamenin hiçbir tarafına 
tevafuk edecek bir nokta da değildir. 

,Üçijncü nokta; Meclis bir. meselenin müza
keresini arzu ederse hiçbir vakitte Nizamname 
Meclisin arzusunu işkâl ve takyidedemez, çünkü 
Nizamname Meclisin kararından ibarettir. 

İSMAİL SÜBHİ B. (Burdur) — 1336 da 
da böyle olmuştur zaten. (Hayır sesleri) 

• HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Yalnız 
burada değil, İstanbul Meclislerinde dahi her 
hangi muayyen bir' mesele Meclis Nizamnamede
ki'sarahati de bıraktığı çok vardır. O emseleye 
ait ekseriyetle karar ittihaz etmiş, ona göre 
muamele yapmıştır. Nizamname bir ahkâmı 
umumiyedir. Meclisin ittihaz edeceği bir ka
rar Nizamnamenin bir maddesini daima tak-
yidetmek isterse takyideder, . takyidetmek iste
mezse o mesele için eşkâl ve zevahiri de bıra
kabilir, binaenaleyh - bilhassa bu Mecliste - müs
tacel mevad müzakeresinde Nizamnamenin çok 
mevaddı üzerinde Meclis iki defa müzakere hu-
suaanu.feemen.terk etmiş gibidir. Bütün leva-
yihi kaauniyeyi birer def a müzakere etmekle 
iktifa etmiştir. Binaenaleyh tâyini esami tak
rirlerinin teselsülü hiç varit değildir ve bid'at
tır. Maahaza bir defa reye -kondu, ekseriyet 
hâsıl olmadı - reye iştirak etmemek veya her 
ha#gi bâr sebepten dolayı - «İkinci bir defa tâ
yini esamiyle reye koyalım mı, koymıyalım mı?» 

^Efendiler bu tâyini esami namütenahi tesel
sül eder, gider. Halbuki zannederim, bu bâ
tıldır. 
• REFİK B. (Konya) — Ve 'hiçbir kamun çı
karmak imkânı olmaz L 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Binaen
aleyh efendiler! - Bendenizce - mademki bir defa 
mŞzatoeye başlanmış, reyi işara ile ya ruzname-
ye, lalımr veya,alınmaz, İkinci defa neyi işariyle 
reye, vaz'edilerek meseleye nihayet verilir. Eğer 
tâyıini esamiyi Iböyle teselsül ettirirsek Meclisten 
ebediyen hiçbir iş çıikanıyacalktır. Her hangi bir 
meseleyi çıkarmamak için 350 âzası bulunan bir 
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I Mecliste on beş arkadaş ittifak edebilir. Bunun 

daimî olmasını kabul etmek Meclisin mesaisini 
âtoim bırakmak, meclisi yok etmek demektir. Bu
nu tecviz (eder misiniz? (Hayır seslemi, reye ses
leri) hayali bırakalım, hakikate gelelim. 

ALİ ZUHURİ Ef. (Karahdsarı Şarki) — Tâ
yini esami sarahati var mıdır? Zannederim yok
tur... 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Muhterem ar
kadaşlar bendeniz eminim Üsii, şu MeeM Muh
teremi teşMI eden azayı 'karamın hepsi şimdiye 
kadar göstermiş olduğu bütün harekâtiyle Hâ
kimiyeti Milliyenin en büyük taraftarı olduğuna 
kaaıniim. Bendemiz şu Meclisi Âlide Hâkimiyeti 
Milliyeye aleyhtar Mr arkadaşın bulunduğuna 
fcaani değilim. Ancak ve ancak efendiler Hâikimi-
yetâ Milliyenin icalbatmı bilerek, ibilmiyerek ihlâl 
edersek hariçte bizi 'görenler, ef'alimizle lakvalimiz 
'arasındaki tezattan dolayı bizimi' harekâtımızı 
hüsnüniyetle tevil etmezler. Onun için pek ehem
miyetsiz addedilen bu meselenin lâyık olduğu bir 
ehemmiyetle mütenasdıbolarak (halli, memleketin 
ve bilhassa milletin mukadderatını üç senedir eli-

. ne almış ve tariıhi hayatına pelk parlak sahifeler 
yazmış ve en nihayet bu hayatını parlak ibfcr sa
haf e ile ıkaıpamıak mecburiyetinde kalan Meclisi 
Âliniz için en birinci vazifedir. (Zavallı Hâki
miyeti Milliye! sesleri) 

Efendiler; bendeniz bütün arkadaşlarımın ka
naatine hürmet ediyorum ve çok istirham ederim, 
meselenin ehemmiyetle mütenasibolarak müzake
resini intacetmek için bu mesele tenevvür etme
lidir. Arkadaşlar söz alsınlar, mâruzâtımı tenkid 
etsinler, beni tenvir etsinler. Bendeniz onları hür
metle dinlerim. Yoksa buraya çıkan her arkadaşa 
söz söyletilımiyecekse beyhude bu kürsüye çıkmı-
yalım. Nizamnamei Dahilî demek; - af buyursun
lar - Basan Bıeyefendinin dedikleri gibi değildir. 
Meclisin Nizamnaımei Dahilîsi demek; Meclisin 

ı kanunu demektir. İsmi nizamname olmasından 
I dolayı bunu, her hangi (bir Dahiliye Vekâletinin, 

bir Adliye Vekâletinin nizamnamesi gibi telâkki 
ediyorsak bunda yanlışlık oluyor. Bumun en bârız 

I misali de, Meclisi Âlinizin encümenleri arasında, 
j Nizamnamıei Dahilî Encümeni, diye bir encüme-
| nin vücudiyle Heyeti CeMlenize ispat etmelk isti-
i yorum. Acalba bu Nizamnameli Dahilî Encümeni

nin vazifesi nedir? 
i İSMAİL SUPHİ ©. (Burdur) — Aksini is-
| pat eder. 
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HAKKI HÂMİ B. ('Derrauıila) — Eğer Ni
zamnamei Dahilî denen, Meclisin (her <gim ittihaz 
edeceği (kararlara tebeddül (eder ve Meclisin ni
zam ve intizamım muilıafaza ile onemur ibir ikamın 
değilse şu hakle Niizaarnıameıi Dahilî zaittir. Mec
lisi Âli 'lıer gün ertesi .gün yapacağı muamele 
hakkında karar alır, gider, ertesi gün gelir yi
ne o kararı o.günkü verilecek kararlarla de
ğiştin r... Fakat efendiler, Nizamnamei Dahilî 
demek o demek değildir. 

İSMAİL SUBHt B. (Burdur) — Teamülen 
bahsediyorsunuz. 

HAKKI HÂMİ B. (Sinob) •— Efendiler; 
nasıl ki, bir cemiyeti beşeriyenin ahengini mu
hafaza etmek için bir kanuna ihtiyaç varsa her 
hangi bir meclisin deruhde ettiği vazaifi hüs-
nüifa etmesi için de elbette muta' olması lâzmı-
gelen bir kanun vardır ki, işte o da Nizamna
mei Dahilî denilen kanundur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Onu 
Meclis kendisi yapar, kendisi bozar... 

HAKKI HÂ'MÎ B. (Sinob) — Efendiler, 
Mazhar Beyefendinin buyurduğu şu sözler do-
layısiyle hatırı âlinize bir şey getirmek isterim. 
Kendisi yapar, kendisi bozarsa efendiler, buna 
mutlakiyeti idare derler. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Yok... 
HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Müsaade bu

yurunuz. Arz edeceğim. Bir hükümdarın mut
lakiyeti idare memleketi idare etmesi, kavanin 
hilâfında olarak "emirlerle memleketi idare et
mesidir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hüküm
dara ait söz istiyoruz. Hangi hükümdara ait 
olursa olsun! 

HAKKI HÂMİ B. (Sinob) — Fakat bir 
meclis tâbi olduğu nizamnameye riayet etmez, 
vaz'ettiği kavanine riayet etmez de ben kanu
num, benim ittihaz ettiğim kararlar kanundur, 
derse efendiler, bendenizce bunun ismine, mut-
lakiyet idare ve istibdadı idare derler. (Gürül
tüler) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Zaten ka
nun istibdat demektir... 

HAKKI HÂMt B. (Sinob) — Ulemayı hu
kukun insaflarına, vicdanlarına müracaat edi
yorum, 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ulemayı 
hukukun düşündükleri vatanperverliktir. 
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HAKKI HÂMt B. (îtevamk) ~~ Kararla ka

nun tebdil edilir mi? I§ğer kararla kanun teb
dil edilirse ve mamulünbih bulunan her hangi 
bir kanun - evet bir kânun mevcuttur • fakat 
bugün için bu karar yapılacaktır, derse bunun 
doğru olup olmadığını ulemayı hukukun inşa* 
fma, vicdanına, ilmine terk ediyorum!.. 

İşte efendiler Nizamnamei Dahilî böyle olun
ca ve Meclisi Âlinin intizamı müzakeresini te
min etmek için, buna itaat mecburiyeti nasıl 
olunca ki, efendiler; itaat edilmediği takdirde 
- numunesi buradadır - bir kere tâyini esamiyle 
reye vaz'olundu. Nisap hâsıl olmadı. Tekrar 
reye vaz'olundu. Nizamnameye , muhalif oldu
ğundan başka güne tehir edilmesi söylendiği 
halde on beş arkadaşımız tarafından tâyini esa
mi takriri verildi. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — O takriri 
verenlerin reyleri yoktur. 

HAKKI HÂMİ B. (Sinob) —Bir kere on 
beş arkadaş tarafından Mv takrir verildi. İşte 
Meclisin nizam ve ahengi bozulmuştur, çünkü 
Nizamnameye riayet edilmemiştir. Eğer Nizam
nameye riayet edilmez, her gün karariaria değişe
cek olursa Mecliste hiçjbir şey çıkarmanın imkân 
Ve ihtimali yoktur. 

YAHYA GALİB B. — Kırçehir) — Reyinizi 
izhar edeydiniz d>3 ret vereydiniz! 

HAKKI HÂMİ B. — Beyefendi! Reyümui iz
har edimi diye bir mebusun* diğer 'bir mebusa ceh
re hakkı yoktur. Bir mebus milletin. ıraenafM âli-
yesin© mu/vafık gördüğü şekilde reyim istimal et-, 
mekte serbestir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir);— İstimalde 
serbestir. Etmemekte serbest değildin'. 

HAKKI HÂMİ B. — Mebus, bir kimsenin 
tahtı tahakkümünde, tahtı tesirinde bir kimse de
mek değildir. Rica ederim, eeibredem«zsiîniz! (Gü
rültüler) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Kim ic
bar ediyor? 

REFİK B. (Konya) —- İtiraz etmeyin baka
lım, şu sözün arkası gelirini! 

HAKKI HÂMİ B. (Sitiob) — Söylemen-'söze 
karşı cevap veriyorum. Onun: için efendiler, eğer 
biz işlerimizi muntazam bir surette neticelendir
mek ve iddia ettiğimiz veçhile eğer Hâkimiyeti 
Milliyenıio tecellisini' istiyorsak evvelemirde ken
di Nizamnamemize hürmet edelim. Eğer kendi 
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Nizamnamemize hürmet etmez, ayağımızın altın- l 
da çiğnersek sonra bu gülünç olur. j 

HACI ÎLYAS SÂMÎ E l (Muş) — Ekseriyeti j 
baziçe yapmıyalım. Ekseriyet baziçe olamaz. j 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Maatteessüf I 
îlyas Sami' Elendi/, kendileri söylediği için mec
bur oluyorum; efendiler bugün ittihaz edilen, ta-
kibedilem karar, maaıtteesüf sizin buyurduğunuz 
şekildedir. Bu itibarla Hâkimiyeti Milliyeyi mu
hildir! Hâkimiyeti Milliyeyi muhil olduğundan | 
dolayı (Hayır.sesleri) memlekette kanunların hâ
kimiyeti temin edilmedikçe Hâkimiyeti Milliye- { 
den IbaJhsetinenitn blöften başka bir şey olmadığına 
ka&nüm. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Sizinki I 
blöftür. 

HAKKI HÂMÎ B — Hâkimiyeti Milliye yok
tur efendiler! 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Üeınek ol- | 
mamasını temenni ediyorsunuz? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Paşa Hazret
leri; ekseriyetin kararı blöften ibaret olamaz. Ek- | 
seriyetin karan mukaddestir, mutadır. Binıaena-
leylı sözünü geri almalıdır. (Handeler) 

HACI ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Mu§) — Efendim 
kanaatimizi izhar edelim, kâfi. 

HAKKI HÂMÎ B. (Devamla) — Efendim ri
ca ederim, zatıâliniz de reyimizi istimal edersiniz. 
Bendeniz Nizamnameye riayet ettirmeye cehrede- J 
eek değilim. Noktai nazarımı Heyeti Celikye arz 
ediyorum. (Tenevvür ettik sesleri) Fakat diyo
rum ve tekrar ediyorum ki, Hâkimiyeti Milliye ve 
îradei Milliye, mevcut kavaninin mamulünibiiı ol- I 
maşıdır, 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Tebaiyet 
ediniz efendim. Ekseriyete tebaiyet ediniz. 

•HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Rica ederim, 
öyle ise kamunu belleyiniz de geliniz. Kanun baş
ka, karar başkadır,. Eğer bu meseleyi Nizamna
meye tevfikan halletmek istiyorsanız ilk reye koy
duğunuz zaman (136) zatın meveudolduğu anla-
şılmıiştır. Bu meselede Nizamname sarihtir. Her 
hangi bir madde tâyini esamiyle reye konur, ni
sap hâsıl olmazsa ondan sonraki içtimada reye kö
mür.. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Celse
dir. 

HAKKI HÂMÎ B. (Devamla) — Celse değil, 
içtimadır. Nizamnameyi açınız; okuyunuz. I 
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Eğer vaziyeti gizlemek istersek o vakit söz 
söylemiyelim. Rica ederim, bu itibarla yanri 
veya öbürgün, Meclis ne vakit açılacaksa o 
ictimada reye konması lâzımgelir. Tabiatiyle 
birisi bir takrir verir, diğeri onun üzerine bir 
takrir daha verir. Eğer Nizamname mamulün-
bihse mutlaka bunun içtimai âtiye tehiri lâzım
dır. (Müzakere kâfi sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Arkadaşlar! Hasan Fehmi Beyefendi, usulü 
müzakereden bahsederken bu teklif hakkında 
müstaceliyet kararı olduğundan bahsetti. Ma-
lûmuâlinizdir ki bu teklif iki üç gün evvel 
Meclisi Âlinizde, müstaceliyet karariyle teklif 
edildiği halde ve doğrudan doğruya ruznameye 
alınarak müzakere edilmesi teklif edildiği hal
de Meclisi Âliniz, bunu kabul etmiyerek usu
len encümenlere gitsin, merasimi kanuniyesi 
ikmal edilsin, şimdiye kadar neşredilen kava
ninin usulüne tevfikan neşredilsin, milletçe 
ve memleketçe mamulünbih olacak şerait ve 
evsafı kanuniyeyi iktisabetsin dedi. Doğru 
olan da, Hâkimiyeti Milliyeye yakışan da buy
du. Bu kararı ittihaz ettikten sonra, henüz 
encümende tetkik edilmeden, tetkiki hakkında 
cereyan eden müzakerat bir neticeye iktiran 
etmeden, encümende muhtelif noktai nazar 
tebellür (itmemiş ve onun intacı mümkün olma
mışken, bugün tekrar bir takrirler nizamname
nin hilâfında, 'şimdiye kadar emsali nâmesbuk 
bir şekilde teklif edilip, eller kalkıp kabul 
edilmesi doğru olmadığı gibi onu mütaa-
kıben işi şekli kanunisinde cereyan ettir
mek istiyen akalliyet, tâyini esami takriri
ni vermiş, nisabı müzakere hâsıl olmamıştır. 
(Gürültüler) Derhal müzakerenin içtimai âtiye 
terki lâzımgelirken mutlak bemutlak bugün 
yaptırmak isteniyor. Eğer meclisler, kendi 
yaptıkları kanuna itaat etmezlerse, kendi 
usul ve nizamlarına riayet etmezlerse bir mec
lisin istibdadiyle bir hükümdarı mutlakm istib
dadı arasında fark yoktur efendiler! 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Asla asla!.. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hükü

meti mutlaka demek, kanunlara riayet etme
mek demektir. (Gürültüler) öyledir. (Ayak 
patırdılan) Söyleyin bir millet meclisinin yap
tığı kanunlara yine vâzıı kanun olan meclis 
riayet etmez ve her gün tebdil ederse o istib-
cladolur, mutlakıyet olur ve gayrikanuni bir 

— 179 — 



1 : 2 6 15.4 
Hükümet olur. (Gürültüler) Ahkâmı kanuniye-
ye riayet meclisin vazifesidir. (Gürültüler) 
(Reye, müzakere kâfi sesleri) Ona riayet edip 
etmemek de meclisin ittihaz edeceği karara mer
buttur. 

SIRRI B. (îzmit) — Söz değil, ilhamı Rab
bani bu! 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Reis 
Paşa Hazretleri! Benim sözüm daha evveldir, 
zannederim. 

REİS — Hayır efendim, Şeref Beye sizden 
evvel söz verildi. 

MEHMED ŞEREF B. (Edirne) — Efendi
ler; ilk hatvede mevzuubahsolan mesele, o ka
dar telâşı müeddi olacak bir mesele değildir. 
Nizamname! Dahillîye muhalefetten bahsolunu-
yor. Nizamnamei Dahilî tetkik edildiği va
kitte Nizamnamede aynen «ertesi Meclis* 
kaydı vardır. Ertesi Meclis kelimesi eğer bir di
ğerini takibeden Meclisse doğrudur. İkincisi, 
yine Meclisi Âlinizin bir karariyle hatırımda 
kaldığına göre, 1336 senesinde Meclis, teşriî ve 
icraî sıfatı haiz olduğu için, ittihaz ettiği mu-
karreratm pek çoğu Nizamnamei Dahilîde, yani 
yalnız teşriî kuvveti haiz olan İstanbul Meclisi 
Mebusanmm yapmış olduğu Nizamnamei Dahi
lîde mevcudolan ahkâma tevafuk etmiyen birçok 
ef'al ve harekât burada vâki olduğundan dolayı 
bir karar hükmündedir, âtiyen tahaddüs edecek 
her hangi bir fiil üzerine Meclisin ittihaz edece
ği bir karar, Nizamnamei Dahilî hükmündedir, 
diyorsunuz. Bu, kendi kararmızdır. Bu karan 
verdiğiniz vakitte bendeniz Malta'da idim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Ondan sonra Meclisin Nizamname hakkında ka
ran vardır. 

MEHMED ŞEREF B. (Edirne) — Sonra 
Nizamnamei Dahilî dediğimiz şu mecmua, doğ
rudan doğruya hâkimiyeti milliyeyi temsil eden 
ve Saltanatı Şahanenin beline tekmeyi indiren 
ve memlekette hâkimiyeti millete veren bir 
Meclisin teşriî ve icraî olan salâhiyetini tama-
miyle tâyin ve tahdidedecek kuvvette değildir. 
Her vakit için karşıkarşıya geldiğimiz mesailde 

'daha geçen gün bir arkadaşımızın burada ver
diği bir takrirle Meclisin kabulü üzerine o ka
rar kanun hükmünü alıvermiştir ve hiçbir en
cümene uğramamıştır. Hattâ ihtar ederim ki, o 
takrir, doğrudan doğruya kavanini umumiyemi-
zin bir maddei esasiyesini tadil edecek mahiyet-
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te olduğu halde, Meclisi Ali onu kabul etmiş ve 
derhal muta olmuştur. Çünkü efendiler, bizim 
haiz olduğumuz sıfat, doğrudan doğruya hakkı 
hâkimiyetini istimal eden milletimizin vermiş 
olduğu icraî ve teşriî bir sıfattır. 

REFİK B. (Konya) — Yanm saat evvel 
kabul edilen emvali menkuleye aidolan Kanun 
da bu suretle çıktı. Meclisin verdiği karar mu
tadır ve aynen kanundur. 

MEHMED ŞEREF B. (Devamla) — Bende
niz, Hakkı Hami Bey oğlumuzun söylemiş oldu
ğu söze tamamiyle iştirak ediyorum. Ne buyu
ruyorlar? Diyorlar ki : Hâkimiyeti milliyeyi 
tevsik, temsil eden Meclisi, kendi kanununa, 
kendi yaptığı kanuna itaat etmezse o Meclis 
yoktur. Bu doğru! Fakat bu teklif edilen mad
dei kanuniye, hâkimiyeti milliyeyi tevsik etmek 
için teklif ediliyor. Çünkü Hiyaneti vataniye 
Kanununun birinci maddesinde, Makamı Salta
nat ve Memaliki Mahrusei Şahaneden bahsedi
liyor. Efendiler! Soranm : Azmi millî ile orta
dan kalkan Makamı Saltanat nerede, Memaliki 
Mahruse nerede? Binaenaleyh Memaliki Mah-
ruse diyen madde kalkınca Meclisi Âli, yapı
lan... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Kanunu Cezayı da tadil etmek lâzım. (Hayır 
sesleri) (Gürültüler) 

SIRRI B. (İzmit) — O maddeye yemin et
medik mi? 

MEHMED ŞEREF B. (Edirne) — Hangi 
maddeye?.. Sırn Beyefendi, Sim Beyefendi!.. 
İstanbul Meclisi Mebusanmda hepiniz, Padişaha 
yemin ettiğiniz halde ben, etmedim. (Alkışlar) 
(Bravo sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O ye
minin hükmü bir Teşrinisani de zail oldu. 

MEHMED ŞEREF B. (Devamla) — Onun 
için efendiler, telâşlı fikir yok. Efendiler! Ge
lelim insidadı müzakereye... tnsidadı müzakere 
hiçbir vakitte bir hak değildir. İnsidadı müza
kere hiçbir mebusa verilmiş hak değildir. Zi
ra bizi buraya gönderenler, bir mebusun eline 
bir sual, bir istizah, bir de reyini vermek, ver
memek hakkını vermişlerdir. Vermemek hakkı 
ancak ret il© tecelli eder. Vermek hakkının da 
ne ile tecelli ettiğini biliyorsunuz. Şu halde 
hangi bir akalliyet, hangi bir arkadaş her vakit 
için... 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Nizamnamede istinlkâf da vardır. 
MEHMED ŞEREF B. (Devamla) — İstin-

kâfin sözü yoktur. Hattâ arkadaşlar §u kada
rını da söyliyeyim ki, buraya geldiğimizde bir 
mesele hâsıl olurken, o mesele hakkında diğer 
rüfeka toplanır da, insidadı müzakere yaparsa 
burada bizim vaziyetimiz ne olur? Buraya ni
çin geldik? O vakit bütün milletin bize karşı 
ne demesi lâzımgelir? Efendiler, oraya gitti
niz, ne yaptınız? Sonra telâş etmeye mahal 
yoktur. 

NÂFÎZ B. (Canik) — Suikasıtlar karşısın
da kalırız. 

MEHMED ŞEREF B. (Devamla) — Sui-
kasdolacak bir şey yoktur. Daha henüz bir 
maddei kanuniyenin leh ve aleyhinde müzakere 
açıyoruz, esasa girmedik. Arkadaşların izahı
na göre o maddei kanuniye belki muvafık de
ğildir. Belki kanaatim de o maddei kanuniyeye 
muhaliftir. 

NAFİZ B. (Canik) — Kabil mi? 
MEHMED ŞEREF B. (Edirne) — Belki 

kabildir. O müzakere esnasında akalliyetleriıı 
de bir hakkı vardır. Belki ekseriyetin içinde, 
o müzakere esnasında tenevvür edememiş, me
seleyi anlıyamam.j§ her hangi bir arkadaş, da bu
lunabilir. Akalliyetin vazifesi, doğrudan doğ-
yuya müzakereyi açarak onun hatası olduğunu 
izah etmek, ona hücum etmek, mücadele ede
rek telkini kanaat eylemektir ve biz, henüz 
maddei kanuniyenin müzakeresine girmedik. 
Müzakereye daha girmeksizin pürtelâş, yalnız 
Nizamnamei Dahilî' mucibince bu müzakere edi
lir mi, edilemez mi kavgasmdayız. Efendiler! 
Bir arkadaşımızın Makamı Riyasete vermiş ol
duğu bir maddei kanuniye, Meclisin iradesiyle 
kabul edildikten sonra artık «O, Nizamnamei 
Dahilîye gayrimuvafıktır, kabul edilemez» de
mek, Meclisin salâhiyeti dâhilinde değil demek
tir. Onun için bu hususta telâş etmekte, bu
nun müzakeresini yapmakta mâna yoktur. Bu, 
mevkii bahis ve müzakereye konur, maddei ka
nuniye hakkında tarafeyn sözlerini söyler, id
diaları anlaşılır. Meclis tenevvür eder. O va
kit hakikat meydana çıkar. Hakikat budur. 
(Müzakere kâfi, sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rirler var, evvelâ müzakerenin kifayetini reyi 
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âlinize vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakere ekseriyetle kâfi 
görülmüştür. Takrirleri okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
Usulü müzakere hakkındaki müzakere kâ

fidir. Tâyini esami suretiyle reye müracaat tek
lifinin bu celsede devamı hususunun reyi işa-
riyle müracaat edilerek halledilmesini teklif 
ederim. 

15 Nisan 1339 
Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Heyeti umumiyesinin reye 

vaz'ını teklif ederim. 
Burdur 

Soysallıoğlu 
İsmail Subhi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Meselenin reyi işariyle 

vaz'ını teklif ederiz. 
15 Nisan 1339 

Karahisarı Şarki Maraş Muş 
Ali Süruri Tahsin Ali Rıza 

REİS — Efendim, takrirleri sıra ile reyi 
âlilerine vaz'edeceğim. Hulâsa edilirse deniyor 
ki, ikinci defa teklif edilen Necib Bey (Mar
din) in takriri bugün tâyini esamiyle reye kon
muştu, nısabolamamıştır. Yeniden ikinci defa 
tâyini esamiyle değil, reyi işariyle reye vaz'edil-
mesi teklif ediliyor. 

REFİK B. (Konya) — Bendenizin takririm 
de bu mealdedir. 

REİS — Binaenaleyh Refik Beyin takririni 
reyi âlinize vaz'edeceğim. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — Refik Beyin takririni kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Şeref Bey Edirne'nin takririni reyi işariyle 

reyinize koyacağım, okunuyor: 

Riyaseti Celileye 
Hiyaneti Vataniye Kanununun tadiline dair 

teklifi kanuninin müzakeresi hakkındaki tâyini 
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esamide nisap hâsıl olamadığından meselenin »| 
ehemmiyet ve müstaceliyeti fevkalâdesine ve 
vaktin darlığına mehni ikinci defa olarak tek
rar derhal reye vaz'ını teklif eyleriz. 

15 Nisan. 1330 
Edirne Mardin Bursa 
Şeref Necib Şeyh Servet * 

Cebelibereket Burdur Şive role 
Soysallıoğlu 

îhsan İsmail Subhi Abdügani 
Maraş Gtelibolta Menteşe 
Tahsin Celâl Nuri Edhem 
Muş Kozan Kozan 

Ali Rıza Dr. Fikret Mustafa 
Kütahya Saruhan Adana 

Ragıb Reşad Eşref 
Hakkâri Saruhan 

Mazhar Müfid Şevket 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh şimdi Necib Beyin takririni tâ
yini esami ile ikinci defa reyi âlinize vaz'edece-
ğim. Evvelce vaz'ettik, nısabolmadı. ikinci de
fa reylerinizi istimal buyurursunuz, (kabul eden
ler beyaz, reddedenler kırmızı pusla versinler. 
(Hayır sesleri) (Tâyini esami nereden çıktı? 
sesleri) Müsaade buyurun efendim. Bendenizin 
şüphem böyle bir teklif vâki olmadıkça tâyini 
esamiyle reye konması lâzımdır. Şimdi Heyeti 
Celile bunu kabul etmiştir. Necib Beyin takri
rini evvelce reye vaz'etmiştim. Nisap hâsıl ola
madı. Şimdi ikinci defa tâyini esamiyle reye 
vazedeceğim. Kab(ul edenler beyalz.. (Gürültü
ler) (Hayır sesleri) 

SIRRI B. (İzmit) — Buna ihkakı hak ederler. 
REİS — Efendim Ali Süruri Beyin teklifi bm 

meseleye ait olamam. Malûmuâliniz kanun tekli
finin müzakeresi için bir teklif vâki olmuştur. 
Teklif tâyini esamiyle reye konulmuş, nisap hâ
sıl olmadığından dolayı tnetice anlaşılamamıştır. 
Binaenaleyh ıbunun ikinci defa bugün müzake
resi Nizamnaraei dahilîmiz mucibince mümkün 
olamadığından mesele bu hale gelmiştir. Bu hu
susta Riyaset meseleyi halledemedi. Binaenaleyh 
Necib Bey (Mardin) in kanun teklifinin ikinci 
defa reye vaz'ma mecburum, yeniden reyi âli
nize koyacağım, ondan sonra tabiî netice anla
şılacaktır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Tâyini esa-
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mi yok efendim. Reyi işariyle reye vaz-edildi, 
bitti. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, bende
nizin mevzuubahis ve müzakere ettiğim mesele 
Şeref Beyin takririnin doğrudan doğruya reye 
vaz'ı hakkındadır. 

YAHYA GALİB B. — Öyle değil Paşam. 
REİS — Siz başka bir şey mevzuubahsetme-

diniz ki bendeniz de bahsedeyim. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Paşam! 

Karar verilmemiş, karar verdiniz diye iddia olu
nabilir mi? 

REİS — Arz ediyorum efendim. Eğer Necib 
Bey (Mardin) in teklifinin Mnci defa tâyini 
esamiyle reye vaz 'mdan sarfınazar edilir de He
yeti Celile bıugün müzakeresinin reyi aşariyle re
ye vaz'ını arzu ve reyini izhar ederse.. (Evet 
evet sesleri) Bu suretle kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Necib Beyin teklifi kanunisinin bugün 
müzakere edilmesi reyi işariyle kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Vatanın ağır devri felâketinde halâsı muti a -

kımızı fiilen temin eylemiş bulunan Hâkimiyeti 
Milliyenin istikrarı tammı için Iliyaneti vatani
ye Kanununun birinci maddesi yerine âtideki 
maddei muaddelenin müstacelen ve bugün bil-
müzakere kabulünü eetklif ederim. 

11 Nisan 1339 
Mardin 
Necib 

29 Nisan 1336 tarihli Hıyaneti vataniye 
Kanununun birinci maddesini muaddel Kanun 

MADDE 1. — Hiyaneti vataniye Kanunu
nun birinci maddesi berveehi âti tadil olunmuş
tur. 

Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet 
ve hükümraninin. gaynikabili terk ve tecezzi ve 
ferağ olmak üzere Türkiye halkının mümes
sili hakikisi olan Büyük Millet Meclisinin 
şahsiyeti mâneviyesinde -mündemiç bulundu
ğuna dair 1 Teşrinisani 1338 tarihli karar hi
lâfında, veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin meşruiyeti 'aleyhinde kavi en veya tahri
ren veya fiilen muhalefet veya ifaısadat veya 
neşriyatta, bulunan kesan haini vatan addolu
nul'. 

MADDE 2. — • tşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

182 —• 
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MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâ- | 

mvaa Adliye'Vekili memurdur. 
REÎS — lîfendim heyeti umumiyesi hak

kında söz istiyenler varsa isimlerini yazdır
sınlar. Refik! Şevket Bey (Saruhan), Hakkı 
Bey (Sinob), Süleyman Sim Bey (Yozgad), 
Mehmed Şükrü Bey (Karahdsarı Sahib), Tunajı 
Hilmi Bey (Bolu), Slrn Bey (İzmit), İs
mail Subhi Bey (Burdur), Hacı Ahmed Hamdi 
Efendi (Muş), Refik Bey (Konya), Rıza Bey 
(Kırşehir). Ba$ka söz istiyen var mı efendim? 

ALÎ SÜRİRÎ EL (Karahisan Şarki) — 
Reis Paşa! Lehte, aleyhte olmak üzere tasnif 
buyurursanız ^fşha kolay olur. 

REÎS — Lehte, aleyhte olanları tefrik ede-
eeğirn. >i 

Refik ŞevkitBey (Lehinde), Hakkı Hami 
B«y (Aleyhinde) 

HAKKI T$MÎ B. (Sinob) — Paşa Haz
retleri! Haklş|îida söyliyeceğim. (Handeler) 
Aleyhinde söypyeceğim, aleyhinde. . 

.Süleyman %rn Bey (Yozgad), Lehinde. 
Mehmed Şükrü Bey (Karahisan Sahih), 

hakkında. ^ 
Tıınah Hümi Bey (Bolu), lehinde. 
Şeyh Servet' Efendi (Bursa), lehinde. 
Sim 'Bey (İzmit), aleyhinde. 
Mustafa Necati Bey (Saruhan), lehindi1. 
Hacı Ahmed Hamdi Efendi (Muş), lehinde. 
Refik Bey (Konya), lehinde. 
Ahmed Feyzi Efendi' (Batum), lehinde. 
Hacı llyasr

:ŞMum Efendi (Muş), lehinde. 
Şeref'Boy (Edirne), lehinde. | 
REÎS — SöA Refik Şevket Beyindir. 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen

dim teklifi kanuni bir maddelik olduğu için 
tabiî bendenizin; .doğrudan doğruya mütalâatım 
maddeye münhasır olacaktır. 

SIRRI B. {İzmit) —Olamaz Paşam, usule I 
mütmiadir. 

REFtK ŞEVKET B. (Devamla) - Efen
dim; bendeniz meseleyi taksir noktai nazarın
dan söyledin^ Maddeyi ref 'ettiğimiz gibi ma
hiyeti kalmaz. Binaenaleyh işi uzatmak değil | 
bilâkis taksir edilmesinin kabul edilmesini 
Sim Beyefendiden rica ederim. | 

SIRRI B. (izmit) — Teşekkür ederim. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Efen

dim. Hz hakikaten 1 Teşrinisani kararı mü- j 
•bec«eUm ittihaz etti^miz gün, dâvamızın | 
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mübeceeliyettnd büyük ve yayanı takdir bit1 

ittifak ile'ilân ettiğimiz gün icabediyordu ki 
bu esaslı kanaatimizi teyidedecek bir maddei 
cezaiye koyahmı Yani o mukaddes kararın 
akabinde kuvvei teyidiye olarak bir kanun 
vaz'edelim. Fakat her nedense bu teahhur 
etti ve bugün de o kararın teyidine medar olmak 
üzere o günün îlâsı için bu kanunun tasdiki lâ
zım olacağına kail olanlardan birisi de bendenizim. 
Bu teklifi kanuni gayet sarihtir. Hiçbir söz ilâ
ve etmeksizin tekrar arz ediyorum efendiler! 
Kemal'i gurur ve iftihar ile, (kemali kanaati vic
daniye ile ve en nihayet bütün dâvamızın umde
sini teşkil eden esasatı hukukiyesi ve desatiri 
adliyesi ile vaz 'ettiğimiz kararı muhafaza etmekj 
istiyorum. Hangi fert ve hangi zattır ki bunun 
aleyhinde bulunabilsin! Burada yaşıyan ve bu 
havayı teneffüs eden her arkadaşım eminim ki, 
bu dâvanın, bu kararın samimî vicdandan taraf
tarıdır. (Alkışlar) Samimî vicdandan taraftarı 
olan arkadaşlar eğer bu karara hakikaten mer-
»but iseler elbette ve elbette bunu ihlâl edecek 
elleri ve bunu ihlâl edecek kolları kırmaya ve 
buna vukubulacaik taaruzu defetmeye aynı sa
mimiyetle mecburdurlar, mükelleftirler. îşte ar
kadaşlar! Bu maddei kanuniye o mükellefiyeti, 
o mecburiyeti efradı millete tahmil eden bir 
maddedir. Bunun hilâfında veyahut bu kanaa
tin hilâfında her hangi bir fiil müstelzimi ceza
dır. 

Efendiler! Size en basit bir meseleden bahse
deyim : Biz burada üç seneden beri milletten al
dığımız kuvvete istinaden mütemadiyen yine 
millet namına ifayı vazife ediyoruz. Bilmem 
birisi bdr kadeh rakı içtiği için cezayı nakdiye 
mahkûm ve hapsediliyor. Bilmem gümrükten 
mal kaçırdığı için üç kat ceza veriyor. En ufak 
bir hareketten dolayı şu cezayı görüyor. Fakat 
buna mukabil, bütün milletin hayatı ve namusu 
olan refah ve saadeti onda mümdemiç bulunan 
bir kararın aleyhine hareket edenler aıeden ce
zasız kalsın? Bu hangi akıl, hangi mantık ile ka
bili kıyas olabilir? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Aferin! 
Yaşa! 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) '— Efendi
ler ! îki günden beri Adliye Encümeninde temas 
ettiğim arkadaşlarım (kanaatinden mülhem ola
rak söylüyorum ki; iki noktai itiraz bulunuyor. 
Noktai itirazın bir tanesi; Kanunu Cezayı Umu-
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mide taklibi hükümet maldesi vardır. O madde
yi tadil edelim, bunu ona göre yapalım. 

İkinci nokta; şimdi sırası değildir. Binaen
aleyh talik edelim ve talik <edilmiştir. 

Efendiler! 1 Teşrinisanide ifası lâzımgelen 
bir vazifenin ademiifasından dolayı mesuliyeti 
mâneviyeyi duyduiktan sonra o mesuliyeti devam 
ettirmek lâzım mıdır? Yoksa imkânını gördüğü
müz anda ondan kurtulmak mı lâzımdır? Bina
enaleyh bendeniz bugün Meclisi Âliyi; bu um
desini, bu kanaati hakikiye ve samimiyesini te
mine matuf olmak üzere müzakeresine girişti
ğimiz bu kanundan dolayı ayrıca şayanı tebrik 
görürüm. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Necib Be
yi de tebrik ederiz. 

NECİB B. (Mardin) — Teşekkür ederim. 
R E F İ K ŞEVKET B. (Devamla) — Efen

dim; itirazın ikinci şıkkı Kanunu Cezanm tak
libi Hükümet maddesidir. Bu kanunu teklif 
eden arkadaşlarımız Ceza Kanununun içerisinde 
bizim ruhiyatımıza tavaf uk etmiyen nususatı 
görmüşler ve hakikaten ittifak etmişlerdir ki, 
bir Kanunu Cezaya Umumi lâzımdır. O mu
fassal Kanunu Cezayı Umumide memleketin ve 
milletin teşekkülüne muvafık ahkâm bulunsun. 
Bu sırada o kadar muntazam bir kanun tertibe t-
mek imkânsızdır. Hiç olmazsa kendi ruhumuz
dan doğan kanuna yeni bir şekil vermek imkânı 
da yok mu? Elbette varidi. Nitekim bugünkü 
yeni müzakere odur. Arkadaşların pek çok 
haklı olarak heyecan gösterdikleri bir nokta da
ha vardır. Diyorlar ki; bu teklifi kanuni her
kesin hürriyeti kelâmiyesine ve mesaili ilmiyede 
bile hakkı tenkidine muarızdır. Bendeniz bu 
kanunun öyle ilmî, mantıkî sırf bir mübadelei 
fikriye kabilinden yürütülecek mütalâta mâni 
olmadığına kaani olmakla beraber bilhassa Hâ
kimiyeti Milliye namına memlekette ancak hür
riyetin envaının teessüsü sayesinde bir mille
tin yaşıyabüeceğini teyit maksadımız olduğunu 
ve hiç kimsenin ağzına kilit vurmak ve ne de 
elfkârında hueeyratı melekiyeyi iptal etmek ol
duğunu ve bu memleketin havasını teneffüs eden 
ve bu memlekete evlâtlık eden her zatın mil
let hakkında kanun dairesinde serbestîi müda-
velâta malik olduğunu teyidetmek için yalnız bu 
maddei kanuniyede maksadı tasrih için iki nok
tayı daha ilâve ediyorum. Ve böyle bir takrir 
veriyorum. Madidenin mahiyeti (Saltanatın 'il* 
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gasına ve hukuku hâkimiyet ve hüküm raninin. 
gayrikabiii terk ve (tecezzi ve fenağ olmaık üze
re Türkiye: halikının mümessili hakikisi • olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi şahsiyeti ımâ-
neviyesinde mümdemicbulunduğuma dan* 1 Teş
rinisani 13<38 tarihli karar hilâfında veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşrui
yeti aleyhinde kavlen veya tahriren isyanı muta-
zammm - ki bu «isyanı mutazammm» tâbiri 
teklifte yoktur - yalnız bizim eski Hiyâneti vâ^ 
taniye Kanununda vardır. Arkadaşlar! Bu nok-
taı nazarı terviç yolundaki mütalâadaki isabeti 
görerek' bendeniz bu tâbiri koymakla beraber 
kavlen, fiilen veya tahriren muhalefet veya if-

sadat cümlesi geliyordu. Bu sefer de anltasdin 
muhalefet tâbirini görüyorum. Ankasdîn tabi-: 

rinin ilâve edilmesini kabul ediyorum. Yani 
hâkim görsün ki huzuruna haini vatan olarak', 
sevk edilecek efradın efal inde hiyanet hakika
ten Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Hükümeti-1 

nin ve onun tesis ettiği umdenin aleyhine isyan
kâr bir surette indelkasıt ihdas olunmuş mu
halefet, ifsadat veya neşriyat ise ondan sonra 
ceza versin. Yoksa sırf evlâdı vatanı tenvir için 
akıl ve mantr.ğın emrettiği tenkidat is©'bundan 
dolayı muahaze edilmesin. :••••'-

YAHYA GALİB'B. (Kırşehir) — öyle şey 
olmaz. Hattâ bir söz söylese haini vatandir. 

SOYSALLIÖĞLU İSMAİL SÎJBHT B. (Bur
dur) — Evlâdı vatanı tenvir ne demektir? 

R E F İ K ŞEVKET B. (Devamla) — Evlâdı 
vatanı tenviratta bulunurken hiçbir veçhile 
cürüm vaziyeti yoktur efendim... 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Böyle şey 
yoktur, zaten madde sarihtir. ! •• '•'•••", 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bende
niz bu iki kelimenin ilâvesiyle ne dereceye 'ka
dar hürriyet taraftarı olduğumuzu ve anciak bir 
maksadımaihsus tahtında teşkilâtımıza,- tesis et
tiğimiz umdelere muhalefetin mucibi ceza oldu
ğunu tasrih etmek üzere Büyük Millet Meeîisi-
nizin bu madde ile de Hâkimiyeti Müliyesdni••-
ilân etmesini teklif ediyorum.' 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) ~ Muhterem ar^ 
kadaşlar! Sözler tasnif edilirkön ben'dehiz ka* -
nunun hakkında söyliyteceğimi elbette bir mâk-' 
sat üzerine söylemiştim. Fakat arkadaşlar beni, 
ifayı vazifede her halde milletin şer«f Ve'hamu--
su ile mütenasibolafak hareket edemiyi<^ğim 
şeklinde telâkki buyurdülir . 'feehdeniz zanri«'di-
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yorum "ki, güya aleyhinde kelimesini bir kor
ku neticesinde söyliyemaediğime kaani oldular I 
ve bu tarzda bir şey söylediler. Bendeniz aley
hindeyim; evet, kanunun aleyhindeyim. Ve fa- j 
kat" esbabını da arz edeceğim. Efendiler! Bu ka
nunun aleyhindeyim demek, 1 Teşrinisani 
kararının aleyhindeyim demek değildir. Malû-
müâlileri zabıtlar meydandadır. 1 Teşrini
sani kararının - ki Meclisi Âlinizin kabul etti
ği maddenin altındaki ikinci imza bendenizin-
dir"'- o karar rüfeka ile beraber tanzim edilir
ken bendeniz de beraberdim. Mamafih sebkü 
raptma bâzı fıkralar ilâve edilmiş ve o yolda 
Meclisi Âliniz kabul etmiştir, bu itibarla zaten 
Meclisteki müzakeresinde de karar müttefkan 
çıkmış, demek ki Meclisi Âlide bu kararın aley
hinde kimsenin bulunmadığı anlaşılacaktır. Şu 
halde bu kanunun »hakkında, lehine veya aley
hine söz alan kimse 1 Teşrinisani kararının 
aleyhinde demek değildir. Ancak kanunun ma
hiyeti hakkında ve teklif itibariyle belki bu ka
nun tevellüdedecek mahzurları nazarı dikkate 
alarak böyle müstaceliyetle değil, evvelki itti
haz edilmiş plan kararlar dairesinde Hiyaneti 
Vataniye Kanununun birinci maddesinin izharı 
için encümenin kararına intizar etmek daha 
muvafık olacağı kanaatindendir. Çünkü bu lâ-
yihai kanuniye encümence müzakere edilirken 
bendeniz de bulundum. Hiyaneti Vataniye Ka
nununda ^ Makamı Muallâyı Hilâfet ve Salta
nat - denildikten sonra alt tarafta da - Mema-
liki Mahrusei Şahane - deniliyor. Bir defa efen
diler! 1 Teşrinisani kararından evvel yap
tığımla şeylerde itidal ile hareket edersek 
maksada yetişiriz. 1 Teşrinisani kararını 
vermezden evvel zaten bir defa Teşkilâtı Esa
siye Kanununda saltanat mülgadır. Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda münhal kalan Hilâfet şöyle 
olae&ktir denilmiş ve Meclisi Âliniz bir karar 
ittihaz buyurmuş. Binaenaleyh Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu ile Meclisi Âlinin kabul buyurmuş 
olduğu ö karar bir daha teyidedilmiş oluyor. tş-
te Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu şu kanun 
aleyhinde çalışacaklarsa, yani şu kanunu tağ
yire çalışacaklara taîbiatiyle kanun bir ceza 
verecektir. Ve bu taklib ne suretle olacaktır, ne 
yolda .olması İâzımgelir? Kanunda bulunması 
lâzımgelir. Ne yolda ceza verilecektir? Bunlar 
tasrih edilmelidir. 

ABDULLAH Ef. (Sinob) — Canım âlemin I 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Vallahi bu 
sözlerinden hiçbir şey anlıyamadım. 

HAKKI HÂMl B. (Devamla) — Evet, Tu-
nalı Hilmi olmak lâzım. Bu itibarla efendiler; 
memlekette hürriyeti tesis edeceğiz diye uğra
şırken belki suiistimalâta mahal bırakacak bir 
kanunla, bilhassa şu intihap sırasında mey
dana çıkmayı ben memleketin selâmeti namına 
menfaatli bulmıyorum, (Ha sesleri) ha demeye 
başlamayın. 

- = s «**-' 
REİS — Devam buyurunuz efendim. 
HAKKI HÂMl B. (Devamla) — Efendiler 

Benden evvel söz söyliyen muhterem arkada
şımız Refik Şevket Beyin son noktai nazarı cid
den şayanı kaıbül, endişeye düşüren encümendeki 
mütalâaları olsa gerektir. Hattâ mütalâa şu tarzda 
idi. Efendiler! Biz mutlakiyeti milliye ile hare
ket edeceğiz. Mutlakiyeti milliyenin mânasını 
elbette Heyeti Celileniz pekâlâ biliyorsunuz. 
Her dili boğazında tıkamaktır. (Mutlakiyeti 
milliye nedir sesleri) Mutlakiyeti milliyenin 
mânasi Meclis istibdadıdır. Mutlakiyeti idare 
denilirse Hükümdarın istibdadıdır. (Bu nasıl 
şey sesleri) ben hukuku esasiyede böyle bir şey 
görmedim, (öyle şey yok sesleri) (Devam sesleri) 
hayır .efendim! Meclisi Âli hiçbir kimsenin ağzına 
kilit vurmak ve hiç kimseyi düşünmekten menet
mek istemez. Çünkü gayesi her şeyde inkişaf 
olduktan sonra biUıassa ilmi söndürecek değil
dir. Herkes düşünecek memleketin menafi! ali-
yesi namına, ilmi idrakâtı ne ise onu söyleye
cektir. Böyle olmakla beraber o söylenen söz 
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doğrusu seri misini Hainse yakalanır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaş na-
zidir. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Hürmet 
ederim, pederimizdir. _ Bittabi yorulduğundan 
dolayı müteessirdir, öyle söylerler. 

Efendim! Hiyaneti Vataniye Kanununun bi
rinci maddesini tadil etmek ve ittihaz ettiğimiz 
kararlar aleyhinde bulunacaklar veyahut bulu
nanlar hakkında muamele yapmak lâzımgeli-
yorsa bunu yapmanın eşkâli vardır. Encümen 
de zannederim, bu cihetleri düşündü ve tehir 
etti. Fakat bu büsbütün başkadır. Eğer bu 
teklif edilen şekil kabul edilecek olursa, Mek
tebi Hukuka yani Darülfünunda hukuku esa
siye tedris edecek muallimler biraz düşüne
cektir. 

- » -
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arkadaşlarımı düşündürmüştür ve elbette dü- I 
söndürmekte haklb. bulmuştur. Efendiler, Hâ- I 
kinıiyet Bilâkaydü Şart Milletindir demek, yal
nız bizim zamanımızda değil, hukuku esasiyede 
zaten mevcuttur. Belki bin seneden iki bin se
neden beri bu kitaba yazılmış bir şeydir. Hâki
miyet Bilâkaüdü Şart Milletindir. Onu temin 
ve teyidetmekle hâkimiyetin mânası anlaşıl- J 
mazsa Hâkimiyeti Milliyeyi takyidedecek kava-
ninvaz'edilirse bittabi Hâkimiyeti Milliye o va
kit tehlikeye düşer. I 

Şimdi efendiler, Meclisi Âlinizin ekardıfı I 
birçok kanunlar vardır. Bunlar arasında İstik
lâl mahkemelerine salâhiyeti vâsiayı veren bir 
zeyil vardır. O zeyil mucibince İstiklâl mahke
melerinin ki, o kanun mucibince mecburi idi. I 
Birçok mesail bunljarm içerisine girdi ve en 
nihayet Meclisi Âlinizde birçok münakaşalara 
sebebiyet verdi ve bihakkin şikâyeti mucibol-
du ve kanunun tadiline sebebiyet vermiştir. 
Binaenaleyh bu madde de işte bu suretle ifsa-
datta bıüıtnard'ar; rica ederim, eşkâli hükümeti 
tadadederken, birisi şu şekil hükümet buna 
nazaran daha iyidir derse bu ifsadolnıaz mı? 
(Olmaz sesleri) canım efendim biz olmaz diyo
ruz.' Bunu ifsat mahiyetine sokmak lâzım-
gelirse ve bu mütalâada bulunanlar olursa doğ
rudan doğruya mahkemeye sevk edilir. Eğer 
Necib Beyin teklifi veçhile kabul edersek temin 
ederim ki, birçok yanlış telkinata, tefsirata gi
decek ve mekteplerde okunan Hukuku Esasiye 
derslerinin birçok sayfaları orta yerden kalka
caktır. 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHÎ B. (Bur
dur) — Daha neler!... 

HAKKI HÂMt B. (Devamla) — Daha nele
re hacet yok. Bendeniz Meclisi Âlinin zamanı 
idaresinde çıkan kanunları misal olarak arz edi
yorum. Bunun hilafını zatıâliniz iddia eder, is
pat edersiniz. 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHÎ B. (Bur
du r )— İnkılâbımız aleyhine söz söyletenleyiz. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Beyefendi, 
1 Teşrinisani kararının altında benim imzam 
vardır. Zatıâlinizin değil. Lütfen zabıtnameyi 
okursunuz ve ben ittihaz ettiğimiz karardan im
zayı geri alır bir adam değilim. Ve vazettiği
miz bu kanuna hakikaten muarız olanlara sizin 
kadar ben de düşmanım. Fakat benim vaz'etti- | 

. izm d : â 
gim akide birtakım masumların tecziyesine ae-
bebolur, gayrikanuni muameleye sebebiyet ve
rirse onun mesuliyeti maddiyesine mâruz kal-
masanız bile elbette mesuliyeti mâneviye teret-
tübeder. Onun için efendiler! Refik Şevket Be
yin son söylediği bu mahiyettedir. Fakat bunu 
mutlaka bu akşam çıkaracağız derseniz belki 
yanlış bir kelime sokarız. Tekrar arz ediyorum, 
ben mesuliyeti mâneviyeden korkuyorum, mesu
liyeti maddiye fânidir. İnsanlar doğar, ölür. 
Fakat nıesuliyeti mâneviye ebedidir. Bu akşam 
biteceğine yarın bitsin. Bu eşkâl dairesinde en
cümen tesbit etsin. Rica ederim, suiistimalâta se
bebiyet verecek şekilde çıkarmıyalım. Hepimiz 
vebal altında kalacağız. 

REİS — Efendim müzakerenin heyeti umu-
miyosi hakkında kifayet takrirleri var. (Kâfi 
sesleri) Heyeti umumiyesj hakkındaki müzake
reyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kâ
fi görülmüş ve maddelere geçilmiştir. 

Hiyaneti vataniye Kşnununun birinci 
maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. —- Hiyaneti vataniye Kanununun 
birinci madde«i berveçhi âti tadil edilmiştir : 

Saltanatın ilgasına ve hukuka hâkimiyet vo 
hükümraninin gayrikabili terk ve tecezzi ve ferağ 
olmak üzere Türkiye halkının mümessili hakikisi 
olan Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mânevi-
yesinde mündemiç bulunduğuna dair 1 Teşrini
sani 1338 tarihli karar hilâfında veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin aıeşruiyeti aleyhinde 
kavlen veya tahriren veya rfiilen muhalefet veya 
ifsadat veya neşriyatta bu|unan kesan h,aini va-

!. tan addolunur. 
SIRRI B. (izmit) — Ben bu kanunun lehin

de veya aleyhinde serdi mütalâa etmiyeceğim. 
(Ne için çıktınız? sesleri) Kanun, safahati îâ-

J zımesinden geçtikten sonra Meclisin arasına ik-
j tiranını mütaakıp her fert [ona itaatle mükellef -
| tir, ben de onların arasındayım. (Bravo sesleri) 

I MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — tsterse-
| niz olmayın. (Handeler) 
i SIRRI B. (Devamla) ~ Memleketin kanu

nuna itaat, bir insan için, bir fert için "en bü
yük fazilettir. Bunu Beyefendiye hatırlatmak 
isterim. ; 

MAZHAR MÜFİD B. — İşte onun için söy-
I lüyorum. 
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SIRRI B. (Devamla) — Beyefendi birazıeık 

felsefe tarihini okumuş olsalardı, idama mah
kûm birisine firar teklif edildiği zaman firarr 
kabul etmiyerek ertesi gün cellâdın önüne otur
duğunu hatırlarlardı. 

MAZHAR MÜFlD B. — Demek felsefe ta
rihi tni imiş. Bu âdi tarihtir ayol. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Şu halde 
aleyhindesin. 

SIRRI B. — Hayır, ademilüzumu hakkında
dır. Ruhu hakkında, değil. (O halde aleyhinde
sin, sesleri) 

MAZHAR MÜFlD B. — Bu da Sırrı Beyin 
felsefesi.. (Handeler) 

SIRRI B. (Devamla) >— Bu kanunun keli
melerini tarta tarta mânasını anladığımız za
man hakikaten hürriyetle, serbestîi mutlakla, 
insanlıkla beraber doğan insanlığın fikrine, dü
şüncesine- pranga vuruyor. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Serbestîi mut* 
4ak hayvanlara, mahsustur. 

SIRRI B. (Devamla) — Ayaklara pranga 
vuruyorlar, ellere kelepçe vuruyorlar. Fakat 
fikirlere katiyen vurulamaz. • İçtihat muhterem
dir. Bu yolda teemmül, ilmin faziletine karşı 
tecavüzdür. İlim, insana hürriyeti tefekkürü 
bahşediyor. însan hürriyetiyle doğar, hürriye
tiyle büyür, hürriyetiyle ölür. Bu kanun ise in
sanın sıfatı fâhiresi olan hürriyetini, hürriyeti 
tefekkürü selbediyor. İşte bundan dolayı ben, 
bu kanunun memleketimizde vaz'olunmaması ta
raftarıyım. 

TUNALI HİLMİ B. — Abdülhamid devrini 
arıyanlar çok. 

SIRRI B. (Devamla) — Çok korkarım ki, 
bu kanunun vaz'ını mütaakıp, bu kanunun ef
kâr üzei indeki tazyikine tahammül edemiyerek 
nur fikirli gençlerimiz, memleketi terk etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. (Gürültüler) Bu kür
sü içtihat mevkiidir. 

REFİK B. (Konya) — Bu kanunun ihtiva 
ettiği esastan dolayı gençler giderse millet isti
fade etmiş olur. 

SIRRI B. (Devamla) — Bu kürsüden her 
mebus serbestîi içtihada maliktir, söyliyebilir. 
Hiçbir fikirlerinden dolayı tenkid olunamazlar. 
Kanunu Esasi buıîıı temin ediyor. Ben burada 
her hangi bir kanunun her hangi bir maddesi 
hakkında beyanı mütalâa ettiğim gibi bunda da 
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beyanı mütalâa etmek hakkımdır. Bana bu hak
kı Kanunu Esasi vermiştir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Saltanatı Mil
liye aleyhinde söyletmeyiz. Memleketi kana 
boyıyaeak fikir memlekette merduttur. 

SIRRI B. (Devamla) — Daha evvel söyle
dim. Bu kanun mevkii icraya vaz'edildiği gün 
en muti hürmetkarı ben olacağım. Fakat efkârı 
tenvir için ben de noktai nazarımı, içtihadımı 
söylemek mecburiyetindeyim. Nasıl ki, zatıâli-
niz söylüyorsunuz. 

REFÎK B. (Konya) — Evvelce gençlerimiz 
mürteci miydi? 

SIRRI B. (Devamla) •— Beyefendiler! Ab
dülhamid Devrinde on senelik hayatımı hapsane-
de geçirdim, ve onun için hürriyetin kıymetini 
senden daha iyi bilirim. Çok arzu ederdim, fa
kat (bir hareket beni bıu noktada söylemeye mec
bur etmiştir. Masuniyeti şahsiye Kanunu bura
da müzakere edilirken Dahiliye Vekili Muhteremi 
Fethi Beyefendi, bu kanunun memlekette anarşi 
tevlidedeceğini söylemişlerdi. Çök rica ederim, 
bu kanuna bugün memleketin ihtiyacı varım, 
yok mu? Burada beyanı mütalâa buyursunliar. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (is
tanbul) — Musa d e buyurun' musunuz? 

SIRRI B. — Sırası gelince... 
Refik Şevket Bey arkadaşım beyanı mütalâa 

sadedinde dedi ki; her hareket hürriyet ve kanun 
dairesinde serbestir. Bu söz beni1 tedhiş etti. Ab
dülhamid Devrinde Matbuat Kanununun;, bir 
maddesi, matbuat kanun dairesinde serbestir 
şeklinde idi. İşte benim korktuğum bu fena ilti
baslardır. Bu fena iltibaslardan benim tevehhü-
mümü benim tedehhüşmü izale ettiğiniz dakika
dan itibaren ben de sizinle beraber olurum. Bu 
mümkün değildir beyler. 

Sonra içtihat meselesi. İçtihada Müslümanlık
ta verilen kıymeti benden daha iyi bilirsiniz. Ha
ta eden on sevaba naildir. (Bir, bir sesleri) Yani 
içtihat o kadar mııh'terenidir. Biz bu içtihadı na
sıl kendiliğimizden takyidedebileeeğiz? ilk defa 
Hasan Fehmi Beyefendinin irşatlarını dinlemek
le iftihar ederim. Başka defa tekrar etmem. Son
ra çekil hakkında, biz 1 Teşrinisanide evet, müt-
tefikan bir karar verdik. Bu doğrudur bu bir ka
rardır. Bu kararı bir maddei kanuniye ile teyi-
detmek doğru değildir. (Neden, nasıl olur ses
leri) Nasıl olur diyen, arkadaşlara istiğrabetmem. 
Ben söyliyeceğim ve size anlatacağım. (Anlamı-
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yorsumuz diyorsunuz sesleri) Hayır demedim, 
onu, anlamıyorsunuz demedim. İktiza ederdi ki, bu 
kararımız madde şekline konarak Teşkilâtı Esasi
ye Kanunumuza zeyledUsin veya orada bir mevkii 
tutsun. Bunun usulisi, ilmisi Ibuydu. Sözlerim 
tezyif edilmesin, rica ederim. Tarihe, benim söz
lerime mukabeleten intikal eden sözleri erbabı 
ilim nazarı tetkikten geçireceklerdir. Ve hüküm
lerini vereceklerdi. Ben ise mutlaka lehinde ola
cağını bildiğimden dolayı söylüyorum ve 1 Teşri
nisani kararını, karar şeklinde bırakmalı, ve gay-
rikanuni bir surette bir maddei kanuniye mahiye
tinde teyidedilmemelidir. Teşkilâtı Esasiye şeklin
de, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza dercedilmeliy-
d i Bunun iktizası böyle i d i Fakat biz o iktiza
yı anlamamak istedik. Hakikaten bu doğrudur. 
(Vazifenizi idrak edemediniz sesleri) Hakikaten 
öyledir. Ben bunu idrak ettiğim halde vaktiyle 
bunu kanun şeklinde söylemediğimden istifayı 
kusur ediyorum. Milletim beni affetsin. Bugün 
arkadaşlar, hür milletler dendiği zaman hiçbir va
kit Avrupa'nın milletleri anlaşılmaz. Hür millet 
tâbirinden iki.tane, üç tane millet kastedilir. 
Bundaki maksat da serbest farz ettiğiniz brütün 
Avrupalıların Kavanini Esasiyenin hürriyeti 
mutlakaya mübteni olarak tanzim edilmiş olma
masıdır. Bizim burada tesis ettiğimiz ve idame et
tiğimiz şekli muhterem, şekli âli bize o hür mil
letlerin fevkinde dahi bir mevkii âli temin etmiş
ti. Çünkü biz onlardan daha ziyade milletin hâk> 
inayetine, serbestîsine hürmet etmiş oluyorduk. 
Onlar istedikleri gibi düşünüyorlardı, fakat 
vaz'edeceğimiz bu kanun ile hattâ teklifimizle 
çok korkarım ki, daha evvel müeahedatımızı 
temin ettiğimiz o hür milletler fevkındeki mev
kii âliden sukut etmiş olmıya'lım. Bunu has
saten nazarı insaf ve im'anınıza arz ederim. 
Bize bidayeti mücahedatımızda bütün âlemi 
hürriyetin, yani âlemi insaniyetin müzaharet 
etmesi ancak hürriyet için çalışmaklığımız ve 
hürriyet için ölümü gözümüze almamızdan idi. 
(Hangi müzaheret sesleri) 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — İstiklâl 
için ölüm. 

SIRRI B. (İzmit) —• Şimdi o esbabı mü
zaheret, o esbabı teveccühü, kendi elimizle de
fetmiş olacağız. Bize diyecekler ki, bunlar 
hürriyetin kaderini bilmiyorlar. Hürriyetin 
mânasını bilmiyorlar. Bizim bildiğimiz hürri
yet Türklerin, Kürdlerin bildiği hürriyet de-
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ğildir diyecekler ve o vakit biz mecbur olaca
ğız. Bütün âlemi ilim ve irfanın bildiğinden 
başka türlü bir şekilde olarak telâkki ettiği
mizi anhyaeaklardır. Biz âlemi ilim ve irfa
nın, teveccühatmdan, müzaheratından, takdi-
ratından hiçbir zaman müstağni olamayız. O 
teveccüh ve müzaherete daima müftakıriz. 
Halbuki bizi o teveccühten dûvredecek ve mem
leketimizin kıymeti medeniyesini şaibedar ede
cekti?. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bugün âle
mi hürriyet demekle, bütün âlemi düşmanı mı 
kasdetmek istiyorsunuz? 

SIRRI B. (Devamla) — Sonra acaba bu 
kanun, daha bizim için ne gibi mülâhazatı 
içtimaiye tevlidedecektir? 

SOYSALLI İSMAİL SUBHÎ B. — Mânası?.. 
SIRRI B. (Devamla) — Evet! Şimdi en 

yeni mülâhazatta hürriyet aleyhtarlığı da var
dır. Meselâ Faşistler hürriyetin aleyhindedir-
ler. Şüphesiz benim gibi siz de okumuşsunuz
dur. Diyorlar ki : Hürriyet; eski zamanda ol
duğu gibi, uğrunda binlerce adamın fedayı 
can edeceği bir gelin değildir. Beşeriyet, hür
riyetten bıkmıştır, diyorlar. Eğer biz de Faşist 
olacaksak. Faşist teşkilâtını... 

YUNUS NÂDÎ B. (İzmir) — Bolşevik mi 
olalım?.. 

SIRRI B. (Devamla) — Memlekette tesis 
edeceksek, bu pek doğrudur. Yoksa aleyhimiz
de netice verecek bir sebeptir. 

REİS — Birinci maddenin müzakeresinin ki
fayeti hakkında takrirler var. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALI FETHİ B. (İs
tanbul) — Müsaade buyuran. Muhterem re
fikimiz Sırrı Beyefendi bendenize karşı bir 
sual tevcih ettiler. Dediler ki : Masuniyeti 
şahsiye Kanunu burada mevzuubahsolduğu 
zaman, böyle bir kanun kabul edildiği zaman 
memlekette anarşi zuhuruna sebebiyet vere
ceğini söylemişlerdi. Şimdi de böyle bir ka
nunim lüzumuna taraftar olup olmadığını bu
rada kürsüden boyan etsin. Filvaki Masuni
yeti şahsiye Kanunu mevzuu müzakere ol
duğu zaman, Meclisi Âlinize; bu kanun aynen 
tatbik olunduğu zaman memlekette, kanunu 
anlamam azlık yüzünden anarşi hâsıl olacağını, 

4dare itibariyle teşevvüş zuhur edeceğini söy-
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lemistim Filvaki kanuni anlaşamazlıklar ve sa
ire bu ifademde haklı olduğumu göstermiştir 
ve neticede Adliye Encümeniniz kanunun ne-
vakısını takdir etmiş ve kanunu bugün oku
nan mazbata mucibince herkesin anlıyabileceği 
bir surette tefsire mecburiyet göstermiştir. 
Teklif edilen maddei kanuniyenin lüzumu olup 
olmadığına gelince : Sırrı Bey biraderimiz bu 
kanunun aleyhinde bulundular. Fakat esas iti
bariyle Meclisi Âlinizin 1 Teşrinisanide ittihaz 
etmiş olduğu o mukaddes ve ulvi kararın ta
raftan olduğunu söylüyorlar. Bugün de bu 
kanun ile Meclisi Âlinizin ittihaz eylediği ka
rarın - ki onun ittihaz edildiği gün, muhterem 
Reisimiz Rauf Beyin teklifi veçhile Bayram 
günü olarak kabul edilmişti - teyidini teminden 
başka bir şey teklif olunmuyor. Binaenaleyh o 
zaman bu kadar hararetle kabul ettiğimiz kara
rın şimdi aleyhinde bulunmak suretiyle derme-
yan edilen mütalâatm hikmetini bir türlü anlı-
yamadım. Sim Bey beyanatının sonlarında, 
âlemi ilim ve irfanın; şayet böyle bir kanunu 
kabul edecek olursak, bize karşı olan teveccüha-
tmi eksik edeceğini ve bizim âlemi ilim ve ir
fana karşı böyle bir teveccühe müftakır ve 
muhtacolduğumuzu söylediler. 

Efendiler! Memlekette Hâkimiyeti Miiliye-
nin teessüsüne ve her suretle bunun kanun 
tahtmda tanzim olunmasına, teyidolunmartma 
dair olan bir teklifin âlemi ilim ve irfanın te
veccühünü kaybettireceği yolundaki fikre, 
mantıka bir türlü aklımı erdiremiyorum ve bu
nunla ne alâkası olduğuna da bir türlü akıl 
erdiremiyorum. Mesele 1 Teşrinisani kararı ki 
cümlemizin kemali kanaat ve muhabbet ve 
sürurla ittihaz ettiğimiz bir karardır ve cüm
lemizin kemali kanaat, kemali samimiyet, ve 
kemali sürurla ittihaz eylediğimiz bir karar
dır. Bu kararın kanun şeklinde memlekette te
yidi ve bu karar hilâfında bulunacakların ka
nun dairesinde tecziyesinden ibaret olan bu 
teklif behemehal lâzımdır ve bu teklif vâki ol-
mıyacak olursa Hiyaneti vataniye Kanununun 
birinci maddesi - ki Memaliki Mahrusei Şaha
nenin muhafazası gibi - aynen kaldığı halde 
maddei kanuniyeye muhalif hareket etmiş ola
caksınız. Binaenaleyh 1 Teşrinisani kararını 
Hiyaneti vataniye Kanununa dercetmek ve 
onu takviye ve tatbik etmek lâzımdır. Butiun 
«cin kabulü muvafıktır. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 

— Söylenen sözler teklifin heyeti umumıyesi 
hakkındadır. Madde hakkında yalnız Refik Şev
ket Bey biraderimiz beyanı mütalâa etmişti. 
Bu gibi Ceza kanunları biraz işlenerek yapıl
mak lâzımdır. Adliye Encümeninde bu işlenme
miştir. Adliye Encümeninde bunun üzerinde 
biraz i'mali fikredelim. 

REÎS — Bir kere heyeti umumiyesi hak
kında uzunuzadıya bahsedildi, maddeye geç
tik. Zaten mevzuubahsolan bir maddeden iba
rettir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Zaten madde hakkın
da kimse bir şey söylememiştir. 

REÎS — Efendim birinci maddenin müza
keresinin kâfi görülmesini kabul edenler 'ût-
fen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür efendim. 

Riyaseti Celileye 
(Meşruiyeti aleyhinde) fıkrası yerine (meş

ruiyetine isyanı mutazammm) fıkrasının ve 
(muhalefet) kelimesinden evvel (ankasdin) ke
limesinin ilâvesini teklif ederim. 

Saruhan 
Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ını tek

lif eylerim. 
Van Mebusu 
Hasan Sıddık 

REİS — Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey 
tadil takririnde diyorlar ki; (meşruiyeti aley
hinde) fıkrası yerine (meşruiyetine isyanı muta
zammm) sonra muhalefet kelimesinden evvel de 
(ankasdin) kelimesinin ilâvesini teklif ediyorlar. 
Bu suretle tadilini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Maddenin tadili kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tadilen okuyoruz : 
Hiyaneti vataniye Kanununun birinci madde

sinin tadili hakkında Kanun 
MADDE 1. — Hiyaneti vataniye Kanu-

| nunun birinci maddesi berveçhi âti tadil olun
muştur : 

Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet ve 
hükümraninin gayrikabili terk ve tecezzi ve fe
rağ olmak üzere Türkiye halkının mümessili 
hakikisi olan Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti 
mâneviyesinde mündemiç bulunduğuna dair 
1 Teşrinisani 1338 tarihli karar hilâfında veya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine 
isyanı mutazanımm kavlen veya tahriren veya 
fiilen ankasdin muhalefet veya ifsadat ve neş
riyatta bulunan kesan haini vatan addolunur. 

REİS — Efendim, madde bu şekle girdi. Bu 
şekilde kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — ikinci madde hakkında söz istiyeıı 
var mı? İkinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — tşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Adliye Vekili memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, üçüncü madde aynen ka
bul edilmiştir. Şimdi kanunun heyeti umumiye-
sini reyi işariyle reyinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, ekseriyetle kabul 
edilmiştir. (Müttefikan sesleri) 

Hayır, hayır bir iki kişi elini kaldırmamış 
olabilir, karanlık var. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —Efendim 
Meclisi Âlinizin bundan evvel gösterdiği tema-
yülât üzerine arz ediyorum. Adliye Encümenin
de Hiyaneti vataniye Kanununun sekizinci mad
desi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
tetkik edilmekte olan evrakın fimabait Mahke-
ıııei Temyize gönderilmesi sadedindedir. Bunu 
Heyeti Âliyeniz muhtelif suretlerle tesbit etmiş
ti]'. Bu Hiyaneti vataniye Kanunu nıevzunbahs-
•olduğu zaman bu da lâzımdır ve tek bir mad
dedir. Lütfen tensibederseniz bir maddelik şey
dir. Okunsun. 

REİS — Müsaade ederseniz, çok yorulduk, 
yarın müzakere edelim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karamsarı Salııb) 
— Arkadaşlar. Refik Şov'cet Beyin buyurduğu 
bir maddeden ibarettir. Yarın Meclisi Âli her 
hangi bir suretle Ramazan tatili yaptığı zaman 
birçok mevkuflu .evrak vardır. Adliye Encüme
ni ıbuna bakamaz. Bunu yapıverelim. (Devam 
sesleri) 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B (Sivas) — Kısa bir zaman olsa da Ramazan tati
linin icrasından -evvel Hükümetimizin Meclisi 
Âlice tasvibe iktiran etmesi lâzraııgelen bâzı 
'müstacel kavanini vardır. Bunları çıkarmak 
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için yarın da içtima ederiz, öbürlgün de içtima 
ederiz. Ve müşterek karar vererek tatilimizi 
tertibeder, zamanını takdir ederiz. Yani mem
leketin, milletin ınüs'tacelen refahını veya der
dini tatmin edecek kanunları inşallah ikmal 
ederiz. Bunun için müsterih olalım ve zaruri
dir. 

3. —• Adliye Encümeninin Hiyaneti vataniye 
Kanununun sekizinci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi (2/718) 

REİS — Efendim Adliye Encümeninin Hi
yaneti vataniye Kanununun sekizinci maddesi 
hakkındaki teklifi ruznamemizdedir. Esasen bir 
maddedir. 

Heyeti üımumiyeye 
Hiyaneti vataniye ceraiminden dolayı Bida

yet mahkemelerinden sâdır olacak ahkâm ve 
mukarreraitm infazı Büyük Millet Meclisinin 
tasdikine vabeste olduğu 29 Nisan 1336 tarih
li Hiyaneti vataniye Kanununun sekizinci mad
desi iktizasından ise de maddei mezkûrenin 
kavaidi usuliyeye karşı istisna teş'kil .eder bir 
«lirette tanzimi o zamanlarda Heyeti Temyize-
nin teşekkül 'etmemiş olması ve Büyük Millet 
Meclisinin bizatihi ıınevcudi'yeti meşruasına 
karşı fiilen ve kavlen vukua, getirilen hâdisatı 
çüraniyenin bissür'a tecziyesiyle taraftarı 'mu
halefet ve isyan olanların terhibi gibi mütalâ-. 
atın tevlidettiği esbabı ıztırariyenin bugünkü 
sükûnu hal ile devam ve istimrarına artık ma
hal olmadığına kanaat edilmiştir. Bundan ba.ş-
ka eşhası mevkufeye aidolan Hiyaneti vatani
ye hükümlerinin-'bir an evvel tetkikiyle Meclisi 
Âliye takdimi için encümenin her şeye takdi-

. men işbu hükümlere 'ait tetkikata hasrı vakit ve 
zaman eylemesi diğer va.za.ifin bihakkin ifasına 
mania teşkil etmekte bulunmasından dolayı 
ımücrimîni saire misillû hiyaneti vataniye mür-
tekipleri hakkında kanunu mahsusuna tevfi
kan Bidayet mahkemelerinden sudur edecek ah
kâm ve mukarreratın Usulü muha'kemaıtı cezai-
yeye Kanunu ahkâmına tevfikan mafevk ma-
hakimce tetkik v.e infaz olunmaısmda mahzur 
görülmediğinden Hiyaneti vataniye Kanunu
nun sekizinci -maddesi makamına kaini olmak 
üzere en;cüım:enimizee kaleme alınan berv.eçhi 
âti üç maddelik lâyihai kanuniyenin müstaee-
leıı müzakere ve kabulünü teklif eyleriz. 
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59 Nisan 1336 tarihli Hiytmeti vataniye Kanu

nunun sekLdnci maddesini muaddil Kanun 
•MADDE 1. — Hıyaneti vataniye Kanununun 

sekizinci maddesi iberveçhi âti-tadil- olunmuştur : 
İşbu kanuna tevfikan nıahakimden sâdır oku 

mwkarrerattan mahkûmiyeti mutazammın olan
lar re'sert ve beraet veya ademimesuliyet ile vazi
fe ve salâhiyet gibi mukarrerat müddeiiumumi-
lerin veya alâkadaranm istidalarına binaen 
Heyeti Tbmyiziye Ceza Dairesince mevaddı sai-
reye tercihan tetkik olunur. Heyeti Temyiziye Ce
za Dairesi ahkâm ve mukarreratı mezkûreyi vazi
fe ve salâhiyetten ve tahkikatın hükme müessir 
olacak surette noksanından ve iptal hakkını mu-
eibolacak surette usulü muhakemeye adeıniriayet-
teus ve hükmün kamına muhalefetinden -mâşi âdi-
yen nakz ve o dairede ifayı muamele etmek üzere 
hükmü veren mahkemeye iade eder. Nakz karar
larına-karşı' ısrar caiz değildir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

'MADDE 3. — işbu kanunun icrasınla Adliye 
V«iküi memurdur. 
Adliye Encümeni Reim Mazbata Muharriri 

Çanak Biga 
Hiyni imzada buluna- Haımid 

mamı^tır 
Kâtip Âza 

îsparta Saruhan 
Hacı TaJiir Refik Şevket 

Â«a Âza 
Karahisan Sahib Canik 
M«frımed Şükrü Nafiz 

Âza 
Niğde 
Hilmi 

" REİS — Efendim, teklifi kanuninin heyeti 
umtöniyesi hakkında söz tetiyeıı var mı? (Hayır 
sesleri) 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
HAKKI HÂMÎ B. (Sin'ob) — C a n ı m efen

dim, dar zamana geldi diye baştan savına gitme 
sinV Bu'oraya temyizen mi gikîeeektir? Yoksa tet
kik edilmek üzere mi gidecektir? Yoksa ne için 
gidecektir? Malû'muâliniz Hiyaneti vataniye Ka
nununa tevfikan verilen hükümler katidir. Oraya 
.temyizen'mi gidecekf Tavzihi lâzımdır. Meclisi 
Âliye gelmem mahza Meclisi Âlinin memleketi 
idare etmesi ve Mahkem«i Temyiz mukarreratı-
nm dahi., 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Kamhisarı Sahi'b) ~~ 

Okunan maddeyi dinlemediniz mi? 
HAKKI HÂMÎ B. (Devamla) — Canım neye 

acele ediyoruz? Böyle mühim Ibir karar için? Ya
rın müza'kere edelim. Kamına aleyhtar olan kim
se yok. 

'DURAK B. (Erzurum) — Bu kadar mühim 
olan bir şeyde isticale mahal yoktur. Yarın çıka
rırız. 

R E F l K ŞEVKET B. (Sarulhan) — Bir defa 
şurasının arz edeyim ki, bu .teklifi kanıımnin altın
da Hakkı Hami Beyin de imzası vardır. Bizim 
kabul ettiğimiz şekil, Heyeti Temyizi ye bizim yap
tığımız tetkikatı yapacaktır. Şimdi burada sair 
mesailde Heyeti Temyizenin nakzl arına karşı ma-
'hakimin hakkı itirazı vardır ki, burada yoktur. 
Evvelce Büyük Millet Meclisinden ittihaz edilen 
kararlar ahkâmı umumiyeye muvafık şekilde ol
mak üzere mevcut ahkâma tatbik edilmiştir. Ka
ntonun heyeti umumiyesinde ahkâmı umumiyayi 
Mâl eden bu kısımdan maada bir şey yoktur. 
Onun için bendenıizce Heyeti Umumiyemin muva
fakati kâfidir. Bakın, maddeyi bir daha okuya
yım. (Maddeyi okudu.)' 

Yaptığımız şey istlsnaen Meclisin yaptığı 
tetkikatı Mahkemei Temyize devretmiş oluyo
ruz ve artık bu gibi mesa-il Meclîse "gelmiyecek. 

DURAK B. (Erzurum) — Meclisin tasdik 
hakkı ne olacak? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — O gele
cek efendim, Meclisin tasdikinden evvel.hü
küm infaz edilmez. Şimdiye kadar... 

DURAK B. (Erzurum) — Yani Mahkemei 
Temyize gittikten sonra mı gelecektir efendim ? 

REFlK ŞEVKET B. (Devamla) — Mahke
mei Temyize gidecek, ondan sonra bize gele
cek, ondan sonra câri olacak. 

DURAK B. (Erzurum) — Yani Mahkemei 
Temyizin tasdikinden sonra bize de gelecek ve 
tasdik edeceğiz değil mi? 

REFİK ŞEVKET B.' (Devamla) — Evet efen
dim. Büyük Millet Meclis:! de onu tasdik ede
cek. 

DURAK B. (Erzurum) — Öyle ise zapta geç
sin1 de anlaşılsın. Yalnız idam cezaları değil mi? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim 
bir de bu meselede dikkat edilecek olursa 
Mahkemei Temyize verilmesi dolayısiyle. her 
halde liâzımı veçhile tetkikatı da yapılmış olur. 
(Reye sesleri) 

191 
I 



t : 26 tf .4.1330 O : 2 
NAFİZ B. (Canik) — Meclis bunlarla meş

gul olup durmasın, doğrudur. 
REÎS — Efendim, birinci maddeyi aynen 

kabul edenler ellerini kaldırsın. Birinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — İkinci maddeyi aynen kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Aynen kabul edilmiştir 
efendim. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 
REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler 

ellerini kaldırsın. Üçüncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kanunun heyeti umumiyesi aynen kabul edil
miştir. 

4. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Balya 
Müftü sabıkı (Ahmed) Ömer ve Belediye Kâtibi 
Nazif efendilerin evrakı hükmiy elerinin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

Balya Müftüsi hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Ruznamede bir mazbata unutul
muştur. Onu okuyalım. (Yarma sesleri) Şimdi 
okuyuverelim. 

Heyeti Umumiyeye 
Kavlen hiyaneti vataniyede bulunmak cür-

münden Balya kazası Bidayet Mahkemesi kara-
riyle üç sene kürek cezasına mahkûm edilmiş 
olan Balya Müftü Vekili Ömer ve Tahrirat Kâ
tibi sabıkı Nazif efendilerle beraetine karar ve
rilmiş olan sabık kaza Müddeiumumisi Lûtfi 
Efendi hakkında mahallî Müddeiumumiliğinin 
itirazname ve evrakı hükmiyeleri mütalâa olun
du. Bunlardan mahkûmu mumaileyhimanın iş
gal zamanında ve muhtariyeti idare lehinde 
Yunan Kumandanının emriyle tertibolunan mi
ting esnasında Müftü Ahmed Efendinin Ayeti 
Kerime kıraat ve tefsiri ve mealinin halka tel
kini ve Nazif Efendinin de yazdığı bir nutku 
masa üzerinden ahaliye karşı okumak suretiyle 
Hiyaneti Vataniye Kanununun tarif atı veçhile 
hiyaneti kavliyede bulundukları kendi ikrarları 
ve şühudun ihbaratiyle sahai sübute vâsıl ol
maktadır. Ancak, Balya'nın düşman işgaline 
mâruz kalması üzerine düşmanın ahalii Islâmi-

yeye karşı tatbik ettiği zulüm ve cebir ve taz
yikin mukavemet olunamıyacak dereceyi bul
masından dolayı bizzarure bu yolda harekete 
mecbur kaldıklarına dair muhakemede derme-
yan ettikleri müdafaanın şahitlerce de tasdik 
olunmasına ve miting mahallinde içtima eden 
halkı müsellâh Yunan kuvvetlerinin ihata et
mesinden korkarak defi mazarrat zımnında 
böyle hareket etmeye mecbur kaldıklarına dair 
olan ifadatı saireleri de tahkikatı evveliye ile 
anlaşılmakta bulunduğuna binaen, mecburen 
işlenmiş olan cürmü mezkûrdan mütevellit mah
kûmiyet kararının ref ine ve itirazname veçhile 
beraeti karargir olan Müddeiiumumi Lûtfi Efen
dinin aleyhinde tekrar takibat icrasına lüzum 
olmadığına ve keyfiyetin Heyeti Umumiyeye 
arzına ekseriyetle karar verildi, . 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 
Kâtip Aza 
İsparta Canik 
Tahir Nafiz 

Âza Âza Âza 
İçel Karahisar Saruhan 

Haydar Lûtfi Mehmed Şükrü Muhalifim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis 
Bey bendeniz söz söyliyeceğim. Vehbi Bey söyli-
yecek ve bendeniz sözümü ispat için zaptı oku
yacağım. Mütalâa dermeyan edeceğim. Müta-
lâata mukabil cevap uzun sürecektir. Müsaade 
ediniz yarma kalsın. Yarına kalmazsa bendeniz 
hakkı kelâmımı muhafaza edeceğim. 

FİKRET B. (Kozan) — Bu kanun neşrin
den muteberdir. Yarın bakamıyacağıı. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — O halde 
efendim, diğer kanunun da kabulünden sonra 
bakmak meselesi ayn meseledir. Bendenizçe bir 
mecburiyeti vicdaniye vardır. Arkadaşlarımı 
tenvir edeyim. Bir adamı mahkûm etmek ne. ka
dar vicdan azabı oluyorsa mahkûm ölmüş bir 
adamı da beraet ettirmek o kadar vicdan azabı
nı müstelzimdir. Şimdi bu zatın esbabı mahkû
miyetini okudum da orada Yunanlılar bunu tut
muşlar. Bir yere getirmişler. Adını bilmiyorum; 
Demişler ki, sen burada bir nutuk iradet! Bu 
adamcağız bu nutku iradetmiş. Bendenizçe de 
oraya müsellâh kuvvetlerle cebren geldikten 

192 



î : 25 15. 
sonra nutuk iradetmek, ikrahın tahtı tesirinde 
mazur olabilir. 

ŞAHİN Ef. (Gazianteb) — Âyet okumasay-
d ıL. 

EEFlK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendi
ler bu zata nutuk oku derler. Buna mukabil de 
o nutku okuyan adama ibrazı şecaat ve gayret 
et! demezler. Hiçbir zaman da bir Yunanlı ne 
Kuranı Kerimi anlar ve ne de ahkâmı îslâmi-
yemizi anlar. Bu müftü kendisinden tutuyor bir 
âyet okuyor... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Kul Alla-
hümme malik-ül-mülk yu'tilmülke men teşâ' ve 
tüizzü men teşâ' ilâahirih-il-âye 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bu âyeti 
kerimeyi okur ve bu âyeti kerimenin mânası Al
lah istediğinden alır. İstediğine verir demektir. 
Bendeniz vicdanımın tahtı tesirinde olarak söy
lüyorum : Orada Yunanlılara sadakatten falan 
bahsetseydi, ikrah tahtında mazur olurdu. Fa
kat hâkimin takdir ettiği veçhile sırf cemaati Is-
lâmiye ve sırf Müslümanların kanaati aleyhin
de olarak kalkıp da Yunanlılar lehinde âyet 
okuması çok şayanı dikkattir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Yunanlıla
rın işgalinden iki buçuk sene sonra olmuştur. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bendeniz 
Abdülgafur Efendinin, Vehbi Beyin vereceği 
izahatı şifahiyenin hükmü hâkimi iptal için kâ
fi olamıyacağma kaaniim. Eğer hâkim kanaati 
dairesinde hilafı hakikat yapmış olsa o zaman 
başkadır. İki buçuk sene evvel hâkim diyordu 
ki, söylemiyebilirdi. Söylediği için hulûskârlık-
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tır, Yunanlılara hizmetkârlıktı^. Söylemiyebilir
di. Âyeti kerime okumuştur. Bundan dolayıdır 
ki, mahkûm ediliyor. Bendeniz hükmün tasdiki 
taraftarıyım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurulur-
sa bendeniz iki kelime söyliyeceğim. Efendim! 
Balya'nın işgalinde müftü Yunanlıların hakareti, 
tehdidi ile ölür. İkinci bir müftü intihabolunur. 
O müftü de idama mahkûm olarak Yunanistan'a 
gitmiştir. Üçüncü bir müftü intihabederler ki 
budur. Şimdi birisi ölür, birisi idama mahkûm 
olur. Halen Yunanistan'dan da gelmedi. Üçün
cü müftü olarak bu intihabolunur. Bununla be- -
raber kazanın kaymakamı, diğer birçok zevat 
nutuk iradettikleri halde» süngüler altında Yu
nan jandarmaları Hoca Efendiyi getirirler. Müf
tü Efendiyi sürüklerler ve sakallarını yolarlar 
ve hapsaneye atarlar. Velhasıl birçok hakaretler
den sonra iki jandarma ile getirirler. Meydan
lıkta nutuk iradedeceksin! derler. Nutuk bil
mem der. Fakat ısrar ederler. Nihayet Hoca 
Efendi bir âyeti kerime okur. Bununla kasdet-
mek ister ki, Cenabı Hak size vermiş ise bir gün 
yine Müslümanları kurtaracaktır der ve zaten 
âyeltin mânayı şerifi de budur. Binaenaleyh ka-
nu'ni Ibir mesele her hangi bir mücrim'in lehine 
tefsir edilmek lâzımgelirken aleyhine tefsir edil
mek lâzımgelnıez. Mâna da yoktur. 

REİS — Müsaade ederseniz mesele tenevvür 
ediyor. Ama pek az âza vardır. Yarın müzakere 
ederiz ve reye koyarız. Yarın bir buçukta içtima 
edilmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat 7,40 
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ÎMnci Avans Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Naıim Btf. (içel), Dr. Muzhar B. (Aydın), 
Abdülhak Tevfilk B. (ıDersriım), Hafız Abdullah 
Ef. (İzmit), Şevket B. (Bayezid), Emin .Ef. (Ay
dın), Faik B. (Cebelibereket), Tevfiık Rüşdü B. 
(Menteşe), AM Rıza Ef. (Amasya), Mustafa B. 
(Karahisarı iŞarki), Sıdfcı B. (iSiıverek), Abdul
lah Ef. (ıSinöb), Kasnım Karabdkir Pş. ('Edirne), 
Aibdülgafur Ef. (Karesi), Sadüllalh B. (Bitlis), 
Naci B. (Elâziz), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Nu-
man Usta (İstanbul), Rasim IB. (Sivas), Eşref B. 
(Adana), Tahsin B. (Aydın), Failk B. (Edirne), 
'Hüseyin B. ('Kozan), Safa B. (Mersin)/ Eyub 
Sabri B. (Eskişehir), Mildhat B. (Mardin), En
ver B. (İzmir), İbrahim B. (Karesi), Tevfiik B. 
(Erzincan), Ragıb B. (Kütahya), Hüseyin Hüs-
aıü Ef. (İsparta), Mahmud Esad B, (İzmir), 
İhsan B. (Cebelibereket), Celâleddin B. (Trab

zon) , Hacı Veli Ef. (E^Mşdhir), Hakiki B. (Er
gani), Esad B. (Lâzistan), Hüsnü B. (Bitlis), 
H a i l B. (Ertuğrul), Muhtar Fikri B. (Mersin), 
Metaed Vehbi B. (Karesi), Mustafa B. (Gümü-
şane), Arif B. (Bitlis), Ruşen B. (Oüımüşaaıe), 
Mehımed Niyazi B. (Eskişehir), Miustatfa Kemal 
B. (Ertuğrul), Halil İbrahim B. (Eskişehir), 
Cevdet B. (Kütahya), iŞevıket B. (Sindb), Fevzi 
B. (Diyarbekir), Reşad B. (Saruıhan), (Kımıiıı B. 
(Eskişehir), Abdülganü B. (Siverek), Hacı Ah-

med B. (Muş), Mustafa Kemıa! Pş. (Ankara), 
Rasim B. '(Cebelibereket, Rıfat B. (Kayseri), 
Akif B. (Batum), Hafız Hanıdi B. (Biga), Mus
tafa Ağa (Dersim), Hüseyin B. (Mâziz), Yunus 
Nâdi B. (İzmir), Ali iSüruri Ef. (KaraHuisarı 
Şarki), Sabit B. (Kayseri), Zülfü B. (Diyarbe
kir), Mabmud B. ('Ergani), (Rasim B. ('Elâziz), 
Osman Nuri B. (Bursa), Ali Vefa B. (Antalya), 
Rıza B. (Yozgad), Şükrü B. (Bolu), Rıza B. 
(Muş), Sadık B. (Kırşehir), Kâzım Pş. (Karesi), 
Refik Şevket B. (Sarulhan), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgad), Yahya Galib B. ('Kırşehir), Rıza Va-

mık B. (Sinob), Nurd B. (Bolu), Mehmed Atâ 
B. (Niğde), Hasan Ef. (DeniziM), Rüstem B. (Ol
tu) , Ali Fuad Pş. (Anikara), Cafer Tayyar B. 
(Edirne), Dr. Adnan B. (İstanbul), Resul B, 
(Bitlis), Esad B. (Mardin), Hacı Arif B. (İstan
bul), Ali Cenanıi B. (Gtazianteb), Ferid B. (Ço
rum), Osonanzade Hanıidi B. (Erttuğrul), Hasan 
Tahsin B. (Antalya), Hilmi B. (Ardahan), Ali 
Fethi B. (İstanbul), Eşref B. (Adana), Hilmi B. 
(Bolu), Zamir B. (Adana), İMf B. (Diyarbe
kir J, Atıf B. (Kayseri), Edham Fehmi B. (Men
teşe), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Veü B. (Bur
dur), Ahımed B . (Yozıgad), Haisan Fehmi B. 
(Gümüşane), (Sırrı B. (Ergani), Meihmed Vehbi 
Ef. (Konya), Hafız Şahin Ef. (Oazianteb), Ta-
hir Ef. (Kânıgm), Abdullah Ef. (Bolu), Kâzım 
Karabeıkir Pş. ('Edirne), Mesud B. (Karahisarı 
•Şarki), ıMe'hmed B. (Biga), Ziya B. (Kâ'n'gırı), 
Esad Ef. (Aydın.), Hâmid B. (Biga), Hüseyin 
Avmi B. (Erzurum), Mehımed SaıMIh Ef. (Erzu
rum), Hakkı B. (Vastı), İbrahim B. ; (Mardin), 
(Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Hamdi B. (Gene), 
Reşıid Ağta (Malatya), Mazlum Baba Ef. (Deniz
li), Hulusi B. (Kastamonu), Neeati B. (Bursa), 
Hakkı B. (Erganii), Refik B. (Konya), Mustafa 
Fehımi Ef. (Bursa), Kadri B. (Siiııd), Muhiddin 
B. (Elâziz), Hüsnü B. (Van), Hüsrev B. (Trab
zon), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Neciib B. 
(Mardin), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Is-
ımail B. (Erzurum), Memdu'h Needet B. (Kara
hisarı Şarki), Maızhar Müfid B. (Hakkâri), Şeyh 
Servet Ef. (Bursa), Nusrat Ef. <(Erzurum), Hak
kı Hami B. (Sinob), Dr. Mustafa B. (Kozan), 
Celâl Nuri B. (iGelibolu), Hamıdi B. (Canik), 
Dr. Fikret B. ((Kozan), Tahsin B. (Maraş), Asım 
B. (Erzurum), Vehbi B. (Bitlis), ıŞerefB. (Edir
ne), İsmail Subhi B. (Burdur), Kâzım Hüsnü 
B. (Konyia), tlyas Sâmii B. (Muş), Atıf B. (Ba-
yezıid),. 
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. (Reddedenler) 

«Hasan Hayri iB. (Dersim), Mehımıed Şüikrii B. 
(Karahisan Saihilb), Mustafa Dışrak B. ('Erzu
rum), 

(Müstenkifler) 

Emin B. (Erzincan), Mıeibmed Hamdi B. 
(Adana). 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Seferberlikte vaaiyed edilecek eınakin ve me-

bani hakkıaıdalki Kamımın tadilime dair lâyihai 
kanuniye 

Mekâtilbi askeriye ıtalebesiyle zabit namzetle
rine verilecek zanıaim hakkında lâyihai kanuniye 

Askerî Oem Kanununun 24 ncü maddesinin 
tefsirine dair Müdafaai Milliye "Vekâleti tezkeresi 

Şâmili Efendinin eyıtam ve eramil maaşat cüz
danlarınım süratle ikmaline dair temenni takriri 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 
Balya Müftü Vekili Ahmed ve Tahrirat Kâ

tibi sabıkı Nazif efendilerin ııef'i hükümlerine 
dair Adliye Encümeni m'azlbatası 

Adanalı Jandarma Veli hakkundaki hükmün 
ref'ine dair Adliye Eincümeni mazbatası 

Tıefcaüdediien Binbaşı İzzet Efıendi hakkında 
İstida Eincümeni mazbatası 

Mülâzim Ahmed Hamdi Efendi halikında İs
tida Encümeni mazbatası 

Konya'ya iane ile celbedilen su borularının 
Gümrük Resminden istisnası hakkındaki teklife 
dair Muvazeneli Maliye Encümeni mazbatası 

İkinci defa reye konacak madde 
Evkaf Avans Kamunu 

Bugün müzakere edilecek mevad 
İstanbul \la emvali merhune hakkındaki lâyi-

haa kanuniye 
'Süknıa Kanununun ilgası hakkındaki lâyihai 

kanuniye 

Merhum Şükrü Beyin ailesine muaveneti nak
diye icrası hakkındaki teklif. 

Mütarekeden 16 Ağustos 1336 tarihine kadar 
vatanın lemıri müdafaası ve istihlâsı zımnında ika 
edilen oeralimin aiffı hakkındaki lâyihai kanuniye 
ve Maraş Mdbusu Hasib Beyle rüfefoasıının ve 
Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin teklifleri 

Yeniden inşa 'edilecek müsakkafatın vergiden 
affına dair lâyihai kanuniye ve şeilıir ve kasaba
ların imarı hakkında' Karesi Mebusu Vehibi Be
yin teklifli ve Muvazenei Mıaliye Encümeni maz
batası 

Men'ii müskirat Kanununun üçüncü maddesi
nin tadili hakkında lâyihai kanuniye 

Elviyei Selâse'de arazi tasarrufu hakkında lâ
yihai kanuniye 

'Etibbayı mülkiyenin terhisi hakkında t'akrir 
Etıbba hizmeti medbure Kanunu 
Gümrük Kanununun on dördüncü maddesi

nin tadili hakkında lâyiha 
ıSeyrisefain İdaresinin malî kısmı hakkında lâ

yiha 
Hayrullalh Efendi 'ailesine maaş tahsisi hak

kı nida teklif 
İhtiyat zâbitanınm terfihi hakkında tekliıf 
İmalâtı Harbiye Fabrikaları hakkında lâyihai 

kanuniiye (Muvajzenei Maliye Eneümenindedir.) 
Cemiyetler Kanununa bir madde ilâvesi hak

kındaki lâyiha (Encümendedir.) 
Kinin mubayaası için yüz bin lira tahsisat 

itasına dair lâyiha (Encümendedir.) 

»im<i 



m 

T. B. M, M. Matbaası 


