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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat: 2,15 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), FaHh Rıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum, zaptı sabık hülâsası okunacak; 

1 . — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Fethi. Beyefendinin tahtı Riyasetinde ini-

kadederek zaptı sabık hülâsası kıraat, ve aynen 
kabul edildikten sonra evrakı varideye geçilerek, 
Taşocakları Nizamnamesinin 28 nci maddesinin 
tefsire muhtacolmadığma dair İktisat Encümeni 
mazbatasiyle Harekâtı Milliye sırasında İstiklâl 

mahkemelerince Dâvayı Millîyenin neticesine ka
dar muayyen manatıkta ikamete memur edilen
lerin serbest bırakılmalarına dair Dahiliye En
cümeni mazbatası kıraat ve kabul edildi Adliye 
Vekâletinin1 1339 senesi Bütçesine tahsisatı mun
zamına ilâvesine dair lâyihai kanuniye ile Nizam-
namei Dahilînin 98 nci maddesinin tadiline dair 

— 382 — 
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teklifi kanuni müstacel ruznameye alındı. 1340 
senesi Bütçesinin tetkikine iptidar edileceğin
den azanın mezun addine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni Riyaseti tezkeresi kabul edidî. 
Konya ovası iskasi hakkındaki lâyiha ve tek
lifi kanunî ile kırtasiye muamelâtının tahfifi 
hakkındaki takririn müstacel ruznameye alın
masına dair takrirler kabul edilmedi. Cumhu
riyet ilânı münasebetiyle mevrut telgrafa Di
vanı -Riyasetten cevap itası tensibedildi. . 

Denizli Mebusu Mazhar Müfid Beyin, iptidai 
muallimlerinin maaşları hakkındaki sualine, 
Maarif Vekili Safa Beyefendi tarafından veri
len izahat istima olunarak ruznamei müzake-
rata geçildi. Adliye Vekili Sayid Beyefendinin 
talep ve teklifi üzerine Heyeti Temyiziye 
Merkezinin Sivas'tan nakli ve teşkilâtın tevsii 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresine 
iptidar edildi. Heyeti umumiyesi hakkında cere
yan eden. müzakere kâfi görüldükten sonra te
neffüs için celse tatil olundu. 

(ikinci Gelse hafidir.) 

Üçüncü Celse 
Fethi Beyefendinin riyasetlerinde küşadedi-

lerek Heyeti Temyiziye merkezinin nakli ve 

Mazbatalar 

1. — li ncü Piyade Fırkası Topçu Taburun
da müstahdem Amasya'nın Ebemi Karyesinden 
1312 tevellüttü Alioğlu Hasan hakkındaki hük
mün ref'ine dair kânun lâyihası (1/238) ile 
Konya İstiklâl Mahkemesince firarlarından dola
yı tahtı muhakemeye alınan ve tecdidi kayıtları 
cihetine gidilen asker Mustafa ve Said'in efradı 
ihtiyatiye ve redif eden oldukları cihetle verilen hü
kümde isabeti kanuniye olmadığından aflarına 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
(3/142) 

Riyaseti Celileye 
Ondıördüncü Piyade Fırkasının Topçu Ta

burunun Üçüncü Grup Cebel Bataryasında 
müstahdem Amasya sancağının Ebemi karye
sinden 1312 .tevellüttü Alioğlu Hasan'm Divanı 
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teşkilâtının tevsii hakkındaki lâyihai kanuniye
nin birinci maddesi müzakere ve tadilen kabul 
olundu. Çarşamba günü saat birtouçukta içtima' 
olunmak üzere celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Karahisarı Sahip 

Eşref 
Kâtip 
Siirt 

Mahmut 

REİS •— Efendim, zaptı sahık hakkında bir 
mütalâa var mı?.. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Celsei hafiye 
yapılmamıştır efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim Hafi Celse hakkındaki teklif reye vaz'e-
dilmiş ve kabul edilmemiştir. Binaenaleyh Hafi 
Celse yoktur. Celse aleni olarak devam etti, 
Celsei Hafiye akdolunmadı. Yalnız Celsei Ha
fiye takriri reye konmuştu. 

REİS — O halde zaptı sa'bık hulâsasını ta
dilen reyi âlinize vaz'ediyorum Bu suretle 
tashih olunarak zaptı sabık hulâsasını ka'bul 
edenler lütfen el kaldırsın... Tadilen kabul 
edilmiştir. 

Harbce icra edilen muhakemesinde Askerî Ce
za Kanunnamesinin 124 ncü maddesi mucibin
ce beş mah prangabentliğme ve 46 ncı mad
desinin zeyli mucibince de darp ve saire ile 
müddeti mahkûmiyeti mütebakiyesinin hüsnü-
hizmet ve yararlığından dolayı afvma ve Kon
ya İstiklâl Mahkemesince keyfiyeti firarların
da» dolayı maihkûm Fırka 11, Alay 216, Bö
lük 5 efradından Nevşehir'in Göre karyesin
den 1306 tevellüttü Davudoğlu Mustafa ile 
mezkûr fırka Muhabere Takımı efradından ve 
kezalik Nevşehir'in Melekiye karyesinden 1308 
tevellüttü Yusuf oğlu Said'in keza affına müte
dair evrak ve teferruatı encümence bittetkik 
•ahiren alelıtlak, asker firarîlerinin affı Meclisi 
Âlice takarrür etmiş ve olveçhile kanunayet kes-
tbeylemiş bulunduğundan ayrıca tâyini muame
leye mahal kalmadığı encümence müttefikan 

2. — EVRAKI VARİDE 

383 — 
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karargir olmakla Heyeti 
nur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Yusuf Kemal 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikrî 
Âza 

Çorum 
Mehmed Münir 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Umumiyeye arz olu-

Mazbatrt Muharriri 
Namına 
Dersim 

Feridun Fikrî 
Âza 

Kastamonu 
Mahir 

Âza 
Bozök 

Ahmed Haımdi 
Âza 

Bayezid 
Şefdlk 

RElS — Efendim Adliye Encümeni mazba
tasını reyi âlinize vaz'ediyoram! Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Trabzon'la Kadri imzalı istida hakkın
da bir karar itasına lüzum olmadığına dair Ad
liye Encümeni mazbatası var. (Okunsun sesle
ri) 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü Ordu Kumandan] sabıkı Vehib ta

rafından Samsun'daki mağzası kildim kırdır
mak suretiyle iaşei umumiye namına >gasbolu
nan ondört bin üçyüz yetmişüç lira yirmiyedi ku
ruş kıymetinde ikiyüz otuzbir çuval derununda 
mevcut onsekiz bin otuzyredi kilo fındıkiçinin 
•esmanı baliğası olan meblâğı nıezburun Paşayı 
Müfarüml^hten veya Hazinm MaUayeden tah
silinin temini için Trabzon'da Yalı Hanında mu
kim tüccardan Çulhazade Kadri Efendi tara
fından Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesi-
ne takdim edilen ve istida Esncümıenine havale 
«huyurülan iki kuta istida ile istida Encümeni
nin olbapta ittihaz ettiği 9 Nisan 1339- tarih ve 
(60) numaralı karar ve zatı meseleye ait dos
yasında mevcut ilâm tetikik ve mütalâa olun
da. 

Müstedi Çulhazade Kadri Efendinin netficei 
mathıbatı Vehib Paşa tarafından ahzolunan 
fındıkları esmanmın imkânı tahsilinin teminin
den ibadet olup tetkik edilen evrakına nazaran 
müsfcedi Kadri Efendinin aynıı maksat ve muta-
l'ebet ile mahkemei aidesine ikame eylediği dâ
va birrüye kararı kanunîye rapdedilmiş ve it
tihaz edilen karar Vehib Paşa husumeti kanu-

niyenin gayri müteveccih olduğundan müddei 
Kadri Efendinin muarazadan men'ine mütedair 
bulunmuş ve kararı mezkûr mafevk mahaldm-
den dâhi tasvip ve tasdik edilmiş olup muma
ileyh Kadri Efendinin fındıklarının ahzinden 
dolayı kanunen husumetin müteveccih olduğu 
şahıs veya makam aleyhine ikamei dâve ederek 
hukukunun ahkâmı hâzurai kanuniyeıye tevfi
kan temin istihsali hususunda muhtar görül
müş olduğundan hu bapta encümene başka bir 
karar itasına lüzum olmadığı mütalâasiyle He
yeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Yusuf Kemal 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Mahir 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Âza 

Mersin 
Besim 

Namına 
Dersin 

Feridun' Fikri 
Âza 

Karesi 
Ahmet 'Süreyya 

Âza 
Çorum 

ıMehmed 
Âza 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

Âza 
Bayezid 
Şefik 

ZEKÎ B. (Gürnüşane) — Muhterem arka
daşlar, malûmuâlinizd&r ki, harbin en elîm 
bir devresinde Trabzon'dan muhaceret eden 
Trabzon tüccarlarından Hacı Kadri Efendi 
isminde sahibi istida kendi çoluk - çocuklariyle 
beraber mağazasındaki mevcut fındık içlerini 
yüklemiş; Samsun'a kaçırmış. Hacı Kadri 
Efendinin Rus donanmasının tecavüzün kur
tardığı fındıkî^lerinin İaşe Resmi verilip ve
rilemediği anlaşılamadığından Samsun Gümrük 
idaresi bu ondörtbin liralık fındıkieini tutmuş; 
gümrük ambarına koymuş ve üzerimi de kilit
lemiş. Hacı Kadri Efendi hicret edip. geldik
ten sonra Trabzon'da ıgerek rüsumunu ve ge
rek iaşe namiyle alınan yüzde yirmiıbeş resmi 
verdiğini evrakı lâzimesiyle ispat ettiikten son
ra yine gümrük ardiyesinde olmak şart iyk ar
diye ücretini vererek malını serbest satmaya 
kalkışacağı bir sırada Anadolu'nun her tara
fında birçok: fecayi' ve mezalimi irtikâbeden 
Veihilb Paşa her ne sebebe mebni ise bu adama 
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teveccüh eden ıhusumeti eseri olarak, doğru
dan doğruya ve kendisine malûmat vermeksi
zin gümrükteki amlbarın kapısını kırarak bu 
adamcağızın fındıklarını almış ve istediği gibi 
tasarruf etmiştir. Nereye vermiştir? Bu da 
malûm değil. Bu zat iddia ediyor, diyor ki : 
Eğer o 'zamanki usule tebaan bundan iaşe na-
miyle Besim alınması icabederse bunun yüzde 
yirmibeşi alınacak idi ki 'ben ıbunu verdim; 
vesaikle müsbettir. Trabzon'dan Samsun'a gel
mekle :bir daha yüzde yirmibeş alınmak ica
bederse onu da vermeye amadeyim, diyor. Lâ
kin hiçbir yerde lemsali görülmediği veçhile 
imalının heyeti umumiyesini birden alıp yedi-
gasbma geçiren Vehib Paşa için lâzımgelen ma
kama müracaat ediyor. O 'zamanın Harbiye ve 
Dahiliye Nezaretlerine vukubulan müracaatı 
neticesinde her iki Nezaret de Vehib Paşaya di
yor !ki; bu adamın malını tutmaya hakkın yok
tur. Bunu iade et! Vehiib Paşa nezaretlerden 
telâkki etmiş olduğu emre katiyen ehemmiyet 
vermiyerek kemafissabık bu adamın malını 
vermemekte ısrar ediyor. Bu vaziyet karşısın
da bu adam şuraya, buraya müracaat ettiği 
halde bir semere iktitaf edememiş ve en niha
yet Anadolu Mücadelei Milliyesi dolayısiyle 
İstanbul'a vukubulan müracaatından sarfınazar 
ederek doğrudan doğruya mahkemeye müra
caat etmiştir. Bidayet Mahkemesi verdiği ka
rârda bundan dolayı Vehib Paşaya husumet te
veccüh etmez, demiş. İstinaf keza, Mahkemei 
Temyiz keza. Netice itibariyle hüküm kesbi ka
tiyet ettikten sonra en son Meclisi Âlinize 
müracaat etmiş ve Meclisi Âlinizden başka 
müracaat edecek yeri kalmamıştır. (Vilâllahil-
müşlekâ) ibu adamcağız Heyeti Umumiyeye 
diyor k i ; bana bir merci' gösteriniz ki. ben hak
kımı alayım. Bu hakkımı Hükümet Vehib Pa
şadan mı tahsil edecektir, yoksa kendisi mi 
verecek, diyor. Artık (bu hususu Meclisi Âlini
zin vicdanına fbıralkarak burada sükût ediyo
rum efendim. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeninin maz-
'batası okundu. Zeki Bey biraderimizin de iti-
razatmı işittiniz. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim ! Vehib Paşa tarafından alındığı iddia edi
len malûmülmiktar ve kıymeti muayyen fm-
dıkiçleri filhakika alınmış, fakat Vehib Paşa 
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bunu şahsı için değil, müstedinin itiraf at j \ ^ 
sabit olduğu veçhile ordu iaşesi ve iaşei umu
miye namına almış. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Elinde 
ordu mazbatası var mı? 

AHMED ıSÜREYYA B. (Devamla) — Onu 
bilmiyoruz. O, müstediye ait. Müstedi öyle 
söylüyor. ıSonra, müstedi bunu tutmuş, iaşei 
umumiye, ordu iaşesi için eşhası saire yedin
de dahi alınan emtiai ticariye esmanmı istihsal 
misillû turku kanuniyeye tevessül etmiyerek 
doğrudan doğruya Vehib Paşanın şahsan müd-
deisi olmak üzere bir mahkemeye gitmiş. Em
vali şahsiyesinden hükmen tahsilini talebetmiş. 
Mahkemei Bidayet müddeiyi dinlemiş; elinde 
bulunan veyahut bulunması icabeden esbabı 
sübutiye ve evrakı saireyi görmüş, tetkik et
miş. Ahkâmı kanuniyeye göre müddeinin fın
dık ahzinden mütevellit esman talebini tazam
mum eden iddiasının yani huşum-itinin Vehib 
Paşaya kanunen müteveccih olmıyacağı kararı 
katisini vermiştir. Bu bir mahkemei hukuk 
hükmüdür. Vicahen olduğu için kaibili istinaf 
ve kabili temyizdir. Müddei Bidayet Mahkeme
sinde dâvasını husumetin ademi teveccühünden 
dolayı kaybeder. Müddei tutmuş; turku ka
nuniyeye bittevessül Mahkemei Istinafiyeye 
müracaat etmiş; mahkemei İstinaf Bidayet Mah
kemesinin esbabı mucübeye istinaden ısdar et
miş olduğu kararını tetkik etmiş ve o karara 
müsteniden vazıhan, sarihat ittihaz etmiş bu
lunduğu kararı görmüş, hukukî bulmuş; mah
kemei istinaftan mazharı tasdik ve tasvibolan 
Bidayet Mahkemesi kararını yine beğenmemiş; 
müstedi Mahkemei Temyize gitmiş; Mahke
mei Temyiz bidayet mahkemesinin tasdikinden 
ibaret olan istinaf mahkemesinin hükmünü tet
kik etmiş; kanunî ve hukukî ve usuli görmüş; 
o da tasdik etmiş. Bu suretle derecatla bütün 
mahakimden geçmiş; öte yerde kaziyei muh
keme 'halinde lâyetegayyer hiçbir makamın, 
hiçbir kuvvetin bozmaya muktedir olamadığı 
bir kanun mahiyetinde ilâm mevcuttur. Şimdi 
müstedi tutuyor, diyor k i ; bu ilâm hükmünü 
ref edin! Mehuz olan ve meydanda bulunan 
fındıklarımın esmanmm tahsili için ya fındık
larımı alın, -bana verin! Veyahut Vehib Paşa
dan parayı alın, ıbana verin! Neticei mutale-
bat bundan ibarettir. Meclisi Âlinizin Vehib 
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Paşadan parayı alıp da §u adama vermek bir 
defa vaz' ve tedvin ettiğiniz kanun ahkâmına 
göre gayrimümkündür. Hükümetten alalım. 
Fakat Hükümet mafevkalkanun Hazineden 
bir parayı kablel hüküm alıp hiçbir adama ver
meye salâhiyettar değildir. Şu halde bu adam 
ne yapabilir, Ibuyurdular. Bu adamın yapacağı 
iş - erbabı ımucibe mazbatasında müdellelen ve 
muvazzalhan tasvir edildiği veçhile - kendisi 
için açık bulunan ebva'bı mahakime müracaat 
etmek, saniyen ancak mademki şu sabit gö
rülen ahiz fiilini mahkemeye müracaat ederek 
kabul ettirmek neticei hufcukiyesinden mütevel
lit Vehib Paşaya husumetin ademiteveccühü 
tesbit edilmiştir. Elbette .ahiz fiilinden dolayı 
mesul -olması lâzımgelen bir makam veyahut 
bir şahıs mevcuttur. Sabittir, ortadadır. Bu 
hak mündefi' olmamıştır. Gayrikaibili itiraz bir 
şekil değildir. Şahsın tazyikiyle onun aleyhine 
devairi aidesine dâva ikame etmek suretiyle.. 
(Hakkı ne olacak? »adası) 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Onu 
'biz söyliyemeyiz. Çünkü müstedinin vekili de
ğiliz. Heyeti Cellile bu adamın «husumeti ka-
nuniyesi falan zata, filân şahsa müteveccihtir» 
diyemeyiz. Çünkü bitaraftır. Türkiye'nlin mü
messilidir. O adam da dâhil olduğu halde -
ne o adamın lehine ve ne de diğerinin aleyhine 
'bir 'karar veremez. Bir şey ihsas edemez. Bu
nun içindir ki, esbabı mucibe mazbatasında, 
arz ettiğim gibi husumeti kanuniyesinin müte
veccih -bulunduğu adamı bizzat tâyin edip ika-
mei dâva etmesi lâzımdır denilmliştir. Böyle 
olduğu takdirde yol açıktır. Bir neticei kati-
yeye iktiran ettirmek imkânı vardır, iş Meclisi 
Âlinizin listeımediği bir safhaya girmemiştir ve 
inşallah da girmez. Çünkü leskaza girecek olur
sa Mahkemei Temyizden çıkmış olan hukuk 
ilâmatmı bozmak; yeni 'bir kanun ısdar etme
den imkânı kanuni haricindedir. Binaenaleyh 
Adliye Encümeninin mazbatasının kabulünü 
teklif eylerim. 

REİS — Efendim! Adliye Encümeni mazba
tasını reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir 
efendim. 

3. — Antalya Encümen Âzasından Emin im
zalı istida hakkında bir karar itasına lüzum ol
madığına dair Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
İftira suretinde aleyhinde vukubulan ihbar 

üzerine İstiklâl Mahkemesi emriyle hakkında 
Antalya Müddeiumumiliği tarafından tahkikat 
icra edilmekte olduğundan bahsile İstiklâl 
Mahkemesiyle muamelei cariyeden şikâyeti ha
vi olarak Antalya Encümen Âzasından Emin 
imzasiyle çekilen ve bilhavale encümene tevdi 
kılman telgrafname encümenimizce ledelkirae 
icabı müzakere olundu. Vukuu ihbar ve şikâ
yet olunan bir cürümden dolayı tahkikat ve 
tetkikatı kanuniye icrası masuniyeti şahsiyeyi 
ihlâl eder ahvalden olmadığı ve ihbarı vâki if
tira mahiyetinde ise müfterai aleyhin ihlâl edi
len hukuku şahsiyesi teminatı kanuniye tah
tında bulunduğundan İstaklâl Mahkemesinin 
bu noktai nazardan işi tahkikata havale etmiş 
olması ceyı itiraz ve münakaşa görülemedi
ğinden bu bapta tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verilerek Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

re Encümeni Reisi 
Kastamonu 

Mahir 
Kâtip 

Dersim 
Feridun Fikri 

Âza 
Bozok 

Ahmed Hamdi 
Âza 

Çorum 
Münür 

Mazbata Muharriri 
Namına 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Âza 
Karasi 

Ahmed Süreyya 
Âza 

Bayezıd 
Şefik 

REİS — Efendim Adliye Encümeninin maz
batasını reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiş
tir, efendim. 

4. — Yozgad sabık Mebusu Bahri Beyin Yoz-
gad hâdisesinde alâkadar eşhasın İstiklâl Mahke
mesine tevdii hakkındaki (4/44) numaralı takri
rine dair Adliye Enuümeni mazbatası: 

13 . 11 . 1339 
Riyaseti Celileye 

Yozgad hâdisesinin müessis ve mürettiple-
rinden olmakla beraber ceraimi saire de ika 
eden Çapanoğlu Hâlid ile rüfekâsı hakkındaki 
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tecili mücezat kararının esbab ve mahalli sü-
durunun sualine ve derecei fillerine göre teczi
yeleri zımnında Ankara İstiklâl Mahkemesine 
tevdi ve teslimlerine dair olan Yozgad Mebu
su Bahri Beyin 19 Mart 1337 tarihli takriri en-
cümenimizce tetkik olundu. 

Takrir muhteviyatına nazaran keyfiyetin 
doğrudan doğruya Heyeti Vekileye aidolduğu 
anlaşılmış ve Adliye Encümenine ait bir cihet 
görülememiş olmakla Heyeti Umumiyeye iadesi 
ittifakla tensip kılındı. 

ye Encümeni 
Namına 
Mahir 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Âza 

Reisi Mazbata Muharriri 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Namına 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Kastaminu 
Mahir 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Âza 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

REİS — Mazbatayi reyi âlinize vaz'ediyo-
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir, efendim. 

5. — Divanı harblerden sâdır olan gıyabî 
hükümler hakkında (3/97) numaralı Müdafaai 
Millîye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

Tezkereler 

1. — Nizamnamei Dahilînin 160 ncı madde
sinin tefsirine dair Tetkiki Hesabat Encümeni 
tezkeresi (3/122) (Nizamnamei Dahilî Encüme
nine) 

2. — Firarî ve bakaya Kanununun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/171) (Müdafaai Millîye Encümenine) 

3. — Emvali Metrukeye ait 15 Nisan 1338 
tarihli Kanunun altıncı maddesinin tefsii'ine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/172) (Kavanini 
Maliye Encümenine) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Beyefendi o tezkerenin Adliye Encümenine de 
gitmesi lâzımdır. O tezkereyi kaleme alan Ad
liye Encümenidir. 

REİS — O halde efendim, altıncı maddenin 
tefsirine ait Başvekâletten mevrut tezkereyi 
Adliye Encümeni ile Kavanini Maliye Encüme
nine havale ediyoruz. 

4. — Ağnam Resmi hakkındaki kanun lâyiha
sının iadesine dair Başvekâletten mevrut tezkere. 

REİS Okunacaktır efendim. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Ağnam Resmi hakkında Maliye Vekâletince 

tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 27.12.1336 
tarihli içtimamda Meclisi Âliye arzı takarrür 
ederek 27 . 12 . 1336 tarih ve 5/4044 numaralı 
tezkereye raptan takdim kılman kanun lâyi
hasının Hazinece tekrar tetkikine lüzum görül
düğü Maliye Vekâletinin 8 Teşrinisani 1339 ta
rih ve Varidatı Umumiye 163/3 numaralı tezke
resinde bildirilmekle mezkûr lâvihai kanuniyenin 
iadesi lususuna müsaadei Riyasetpenahilerini is
tirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim bu tezkere mucibince Ağ
nam rüsumu lâyihasını Başvekâlete iade ediyo
ruz efendim. 

Takrirler 
1. — TJrfa Mebusu Ali Beyin, JJrfa'da tütün 

zeriyal'i memnuniyeti hakkındaki kararın ref'ine 
dair takriri (4/121) (Kavanini Maliye Encüme
nine.) 

2. — Bitlis Mebusu Resul Bey ve rüfekâsının, 
ruznamenin 36 ncı maddesini teşkil eden Evkaf 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair olan lâyihai ka
nuniyenin müstacelen müzakeresi hakkında tak
riri 

EKREM B. (Lâzistan) — Reis Beyefendi! 
Müsaade buyurulursa bu hususta birkaç söz söy-
liyeceğim. 

REİS — Okunsun da öyle efendim! 

Riyaseti Celileye 
Evkaf bütçesine faslı mahsus olarak ikiyüzel-

li bin lira tahsisat ilâvesine dair olup ruzname
nin 33 ncü numarasında dâhil bulunan iki mad-
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delik lâyihai kanuniyenin bugün diğer mevadda 
tercihan ve müstacelen müzakeresini arz ve teklif 
ederiz. 

12 Teşrinisani 1339 
Bitlis 
Resul 
Van 

Hakkı 
Muş 

Osman Kadri 
Hakkâri 

Nazm'i 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Elâziz 

Muhidddn 
Siverek 
Cudi 

Erzurum 
Câzim 
Bayezit 

Şefik 
Muş 

Ali Rıza 
Bayezid 

Süleyman Sudi 
Giresun 

Ali Şevket 
Ertuğrul 

Halil 
Siverek 

Mahmud 

REİS — Bu takriri reyi âlinize vaz'edeceğim, 
yani Evkaf bütçesine tahsisat ilâvesi hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin tercihan ve müstacelen mü
zakeresini reyi âlilerine vaz'edeceğim. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
memiştir efendim. 

EKREM B. (Lâzistan) — Heyeti Aliyenizden 
şunu istirham ederim ki, eğer bu müstacel ruz-
name hakkındaki hayretlerimi izhar edersem be
ni mazur görürsünüz. Bendeniz öyle teklif edi}*o-
rum ki. bu lâyihanın müstacelen müzakeresi için 
onun müstesna bir mevkii olması lâzımgelir. Bil-

, hassa o doğrudan doğruya halkın ihtiyaçatma 
mübrem. deva olacak bir şekilde olmalıdır. Hal
buki şu son zamanlarda ekser teklifler müstace
len vukubuluyor. Kabul olunuyor. O dereceye 
gelmiştir ki, yakın zamanda ruznameyi - hamisiz 
birkaç zavallı tekliflerden başka - kamilen müs
tacel olarak göreceğiz ve o zavallı tekliflerden bir
kaçı için de, ayrıca müstaceliyet teklifi vukubu-
lacaktır ve müstacel ruzname o vakit çoğalmış 
olacaktır. Bu, şundan neşet ediyor ki, Nizamna-
mei Dahilî mucibince müstacel teklifler, doğru
dan doğruya tahriren ve esbabı mucibe ile vu-
kubulınuyor ve celsenin ilk küşadmda Heyeti Ce-
lileniz müteyakkız bulunmadığı için, yapılan o 
teklifin müstacel olup olmadığı anlaşılmadan, 
kabul ediyor. Meselâ bugünkü ruznamemize dâ
hil olan ve evvelki kararla müstaceliyeti kabul 
edilen mensucat gümrük rüsumuna aidolan 
teklif vardır. Bu, bidayette müstaceliyet kararı

na iktiran etmiştir. Efendiler! Bu teklif, birkaç 
zengin tüccarı alâkadar etmekten başka halkın 
ihtiyacatma deva olacak bir teklif midir ki, müs
tacel ruznameye ithal ediliyor! 

E S AD Ef. (Menteşe) — Aman efendim! Men
sucat işleri mühimdir, iktisadi ve hayati bir me
seledir. Halıcılık memlekette kalmıyor. Ekrem 
Bey! (Devam sesleri.) 

EKREM B. (Devamla) — Halbuki öte ta
rafta meselâ: Dün değil, evvelki gün müstaceli
yeti teklif edilen bir mesele vardı ki, müstaceliyet 
kararına iktiran etmemiştir. Halkın umumiyetle 
şikâyet ettiği - halkı bir tarafa bırakalım - ken
dimizin bile her gün müşteki bulunduğumuz şu 
kırtasiyecilik meselesidir ki, yirmibir imzalı bir 
takrir ile müstaceliyeti teklif edildiği halde kabul 
edilmedi. Bu, şundan dolayıdır ki, celsenin ilk 
küşadmda doğrudan doğruya o teklifin hakika
ten müstaceliyete lâyık olup olmadığının iyice an
laşılamadığından ileri geliyor. Binaenaleyh ben
deniz şunu teklif ediyorum : 

Nizamnamei Dahilînin o maddesi mucibince; 
bundan sonra müstacel olarak vukubulan teklif
ler, tahriren ve esbabı mucibeyi ihtiva ederek ve
rilmelidir. O zaman Heyeti Celileniz, anlıya çak
tır ki, bu teklifin müstacelen müzakeresi lâzım 
mıdır, değil midir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Onun 
da zamanı vardır. Her vakit esfaabı mucibe ile 
olmaz. Nizamnamei Dahilî mucibince, onu da 
zamanında takdim etmek şarttır. 

3. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin, Ay
dın ve ödemiş cephelerinde teşkilâtı askeriye
den evvel bulunarak ş&hit düşen fedakâranın 
fakir ve bikes ailelerine maaş tahsisi temenniya-
tına dair takriri (Başvekâlete) 

4. — Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyle rüfe-
kasının, Balıkesir'de müceddeden küşadedilen 
îstasyori Caddesi tarafeynindeki hane sahiple
rinin vergi kayıtları hakkında Karesi vilâyeti
nin 4 Kânunuevvel 1338 tarih ve 911 numaralı 
Meclisi îdarei Vilâyat mazbatasının Maliye Ve
kâletince sürati intacı temenniyatına dair tak
riri (Başvekâlete) 

Evrakı saire 
1. — Cumhuriyetin ilânı münasebetiyle Mür-

fete Kaymakamlığının tezkeresi vardır efendim. 
Riyasetçe münasip cevaplar yazılır. 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Heyeti Temyiziye merkezinin nakline 
ve teşkilâtının tevsiine dair (1/295) numaralı 
lâyihai kanuniye ve Adliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim birinci maddesi kabul 
edilmiş olan Heyeti Temyiziye merkezinin teb
dil ve teşkilâtının tevsiine dair olan kanun lâ
yihasının mütebaki maddelerinin müzakeratına 
devam edeceğiz. 

Madde 2. — Mahkemei Temyiz Şer'iye, Hu
kuk, Ceza, İstida ve Sulh ve Hukuk dairelerin
den mürekkep ve vazaifi Teşkili Mahakim ve 
Usulü Muhakemat kanunlariyle muayyendir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim! 
Mahkemei Temyiz, memlekette adaletin hüsnü-
ceryanını ve istikrarını temin edecek esasta ip-
tina etmelidir. Bunlardan birisi, isabeti içti-
bad, diğeri de vahdeti içtihattir. İsabeti içti-
had, Heyeti Celilenizin itimat buyurduğu Adli
ye Vekili Seyyid Beyefendinin, memleketin en 
muktedir, en âdil, en ehil hükkâmı oraya getir
diğine Heyeti Celilenizin itimat ve kanaat bu-
yurmasiyle hâsıl olacaktır. İkincisi, vahdeti iç
tihattır. Vahdeti içtihad, Mahkemei Temyiz 
Heyetinin teşkilâtiyle hâsıl olur.' İkinci mad
de hukuka ait ilâmatı tetkik edecek heyet, iki 
daireye inkısam ettirilmiştir ki, bu, vahdeti iç
tihadı ihlâl ediyor. Bir de ikinci maddede İs
tida Dairesi vardır.- İstida Dairesi denilen yer, 
cünha ilâmatmı tetkik ve temyiz ile iştigal eden 
bir dairedir. Buna «İstida Dairesi» namının ve
rilmesi şey değildir. Buna da «Temyizi Cünha 
Dairesi» denilmek lâzımgelir. Bu suretle kanu
nun ikinci maddesinin, Mahkemei Temyiz Şer'i
ye, Hukuku Ceza, Cünha, Cinayet dairelerin
den terekkübeder, diye tadili icabeder. Bu bap
taki takririmi veriyorum. Bu hususta Heyeti 
Celilenizin nazarı dikkatini celbederim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) —Efendim! 
Bendenizin maruzatımı kısmen ve esas itibariy
le Hamdi Beyefendi ifade buyurdular. Mahke
mei Temyize Sulh Hukuk Dairesi ilâve ediliyor. 
Mahkemei "Temyizde bir Hukuk Dairesi var; 
bir de Sulh Hukuk Dairesi var. Olabilir ki, bun
lardan biri, beşyüz liraya kadar olan işlerde 
başka türlü karar verir. Aynı meselei huku
kiye mevzuubahsolduğu halde diğeri başka 

türlü karar verir. Aynı meselei hukukiye mev-
zuubahsolduğu halde diğeri başka türlü karar 
verir, iki Hukuk Dairesi var. Yalnız arada fark 
olarak miktar meselesi kalıyor. Binaenaleyh 
böyle bir Sulh Hukuk Dairesi ayrıca bir de Hu
kuk Dairesi olmakla maksudumuz olan vahdeti 
içtihat meselesi, hiç olmazsa umuru hukukiye-
de teşettüt ve tereddüde mâruz kalıyor. Encü
mende fikirleri akalliyette kalan bâzı arkadaş
ların fikirlerine iltihak ettim. Biz Hukuk Dai
resine birkaç âza ilâvesini teklif etmişizdir. 
Yani ayrıca bir Sulh Hukuk Dairesi vücuda 
getirmiyelim; Hukuk Dairesine birkaç âza ilâ
ve ederek, Sulh Hâkimleri Kanunu ahkâmına 
tevfikan muhakemeye mâruz kalan mesaili hu-
kukiyenin, Heyeti Temyiziyenin nazarı temyiz 
ve tetkikinden geçmesi noktai nazarını ileri 
sürdük. Arkadaşlarımızın ve bendenizin der-
meyan ettiğimiz bu noktai nazar encümende 
akalliyette kaldı. Heyeti Celilenlz bittabi buna 
hakemdir. Hukuk Dairesinden ayrı bir Sulh 
Hukuk Dairesi vücuda getirirsek Mahkemei 
Temyizi vücuda getirmekteki maksudu esasi
miz olan vahdeti içtihat kaziyemiz hâsıl olmaz. 
-Bendeniz amelî olarak kendi namıma söylüyo
rum. Encümenin noktai nazarını müdafaa et
miyorum. Onu Abidin Bey müdafaa edecektir. 
Akalliyetin noktai nazarını, yani kendi noktai 
nazarımı söylüyorum. - Binaenaleyh efendiler! 
İhtimal bu kanunla Heyeti Celileniz, Sulh Hu
kuk Dairesini kabul edecektir ve ağlebi ihti
mal öyle olacaktır. Bendeniz, bu esas itibariy
le, kabul edilmesin maksadiyle söylemiyorum. 
Yalnız şunu arz ediyorum ki, Sulu Hukuk Dai
resini vücuda getirmek Heyeti Celilenizee ka
bul edilirse Adliye Vekili Seyyid Beyefendi bu 
meseleyi halledecek esaslı bir komisyon vücu
da getirsin. Zira bu suretle göreceksiniz ki, 
beşyüz liradan dûn olan deavii hukukiye için" 
verilecek olan kararlarla bu miktarı müteca
viz mebaliğ için yine aynı meseleden dolayı ve
rilecek olan kararlar arasında bir tefavüdola-
caktır. Halbuki meselei hukukiye, esas itibariy
le birdir. Binaenaleyh Adliye Vekili Beyefen
diden rica ederim, bu vahdeti içtihat mesele
sini bu kanunla bitmiş addetmiyerek vahdeti 
içtihat meselesi için bir komisyon vücuda ge
tirsin. Bu meselenin çarei ameliyesi bulunama-
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mıştır, bu mesele halledilmemiştir, bu mesele 
* muallâk kalıyor ve hayatı hukakiyemizin cid
den takyidedilecek ciheti burasıdır. Beyefendi 
Hazretlerinden çok istirham ederim, bu mesele 
ile bizzat pek yakından iştigal buyursunlar ve 
Heyeti Celilenize bu meseleyi esasından halle
decek bir teklif arz etsinler, bu husustaki nok-
tai nazarlarını izah buyursunlar. Bendenizin 
maruzatım bundan ibarettir. -

ADLİYE VEKİLİ SEYYÎD B. (İzmir) — 
Efendim! Mesele hakikaten >gayet mühimdir. 
Mümkün olsa idi de Mahkemei Temyizde böyle 
mütaaddit aksamdan müteşekkil bir daire ol
masaydı. Bu daha âlâ olurdu. Mümkün olsay
dı da bir Ceza Dairesi böyle muamelâtı rüyet 
etmeye kâfi gelseydi; hiç şüphe yok ki, başka 
daire ilâvesine lüzum kalmıyacaktı ve daha gü
zel olurdu. Fakat maatteessüf işler pek şok. 
Ondan dolayıdır ki, mütalâai âliyeleri yalnız bu 
Hukuk Dâiresine bir Sulh Hukuk Dairesi ilâ
vesine münhasır değildir. Ayniyle Ceza Dairesi 
de bugün iki kısımdır ve öteden beri böyledir. 
Biri Cinayet Dairesi, diğeri de İstida Dairesi 
denilen Ceza Dairesidir. Orada da aynı sual, 
aynı itiraz, aynı mütalâa vâriddir. 

AVNİ B. (Bozok) — O biraz farklıdır. 
ADLİYE VEKİLİ SEYYÎD B. (Devamla) 

— Hiç farkı yok. İçtihat, içtihattır. Fakat ça
re yok, başka ne yapabilirim? İmkân yoktur. 
Bir daireye münhasır kalsın da başka daireye 
hacet kalmasın ve binaenaleyh içtihat ihtilâfına 
da mahal kalmasın. Fakat işler senesi içinde 
çıkmıyacaktır. Nitekim Adliye Encümeni Maz
bata Muharriri Beye bir cetvel takdim etmiş
tim. O cetvel kendilerindedir. O cetvelde gö
rürsünüz ki, Hukuk Dairesi her sene vâridolan 
işlerin anöak nısfını görebiliyor, diğer nısfını 
senei âtiyeye terk ediyor. Ceza Dairesi iki kıs
ma ayrıldığından dolayıdır ki, senesi senesine 
işleri görüyor. O kendisine aidolan bütün va
ridatı sâdıra olarak çıkarıyor, Hukuk Dairesi 
çıkaramıyor. Sebebi? İşin kesretindendir ve bir 
dairedir. Ondan dolayı mecbur olduk Hukuk 
Dairesine, bir daire daha ilâve edip her senenin 
işini o sene çıkararak ashabı mesalihi intizar
da bırakmamak ve mümkün olduğu kadar da 
içtihat ihtilâfına meydan vermemek için alelıt
lak Hukuk Dairesi demedik, Sulh Hukuk Daire
si ilave olunacaktır dedik. Malûıııuâlinizdir ki, 

bugün iki nevi' usulü muhakememiz vardır. Bi
rini sulh mahkemeleri rüyedediyor ve bâzı sulh 
mahkemesi olmıyan yerlerde ekseriyetle hâ
kimler Sulh Kanununa ve onun Usulü Muha
kemesine tevfikan rüyedediyor. Sulh hukuk 
mesaili ayrı bir kanuna ve ayrı bir usulü mu
hakemeye tabi olduğu için diğer nevi' hukuk 
dâvalarından ayrılmış oluyorlar. O itibarla bu 
gibi dâvalar da pek çoktur. Deavii saireden 
çok olan da bu kısımdır. Onun için sırf bu 
sulh hukuk dâvalarına bakmak üzere ayrı bir 
daire ilâvesini Adliye Vekâleti tensibetmiştir. 
Maahaza içtihatta ihtilâf olabilir. Bir kısım 
mesele meskûtunanhadır. İhtilâfı ve kıyasî olan 
meselelerde, içtihadı olan meselelerde iki daire 
arasında içtihat ihtilâfı olabilir. Fakat az olur. 
Alelıtlak bir hukuk dairesi olsaydı ve alelıtlak 
hukuk dâvaları iki kısma tefrik edilip de la
lettayin birisi bir daireye, diğer kısmı da bir 

daireye havale edilseydi; o vakit ihtilâf ve iç
tihat daha çok olurdu. Biz öyle yapmıyoruz. 
Hukuka mütaallik olan dâvalardan Sulh Kanu
nuna tevfikan rüyet edilen kısmını bir daireye, 
diğer hukuk dâvalarını da diğer daireye veri
yoruz. Bundan dolayıdır ki, mümkün mertebe 
içtihattaki ihtilâfın önünü almış oluyoruz. Ba-
zan aralarında ufak noktalarda ihtilâf olabilir. 
Fakat mahkeme bir bina dâhilinde ve bir yer
de olduğu cihetle onlar kendi aralarında bu iç
tihatta ihtilâf olduğu takdirde Heyeti Umumi-
yeyi teşkil ederek içtihat ihtilaflın refi' ve vah
deti içtihadı temin etmeleri pek mümkündür. 
Kendilerine bu suretle tebligat yapılacaktır. 
Bu, yapıldığı vakit ve kendileri de bu suretle 
hareket ettikleri zaman Feridun Bey biraderi
mizin teklifi tamamiyle ka'bul edilmiş ve tat
bik edilmiş olur ve mahzur da tamamen mün-
defi' olur ve zannedelim, kendilerinin de fikir
lerini tatmin eder; değil mi beyefendi? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Hayhay. 
ADLİYE VEKİLİ SEYYÎD B. (Devamla) 

— Sonra Ham di Beyefendi biraderimiz, «İstida 
Dairesi» ne «Cünha Dairesi» denilsin, buyuru
yorlar. Hakikaten mâna ve mefhum itibariyle 
öyledir. Lâkin ilim olmuş, bu ta bidayetten be
ri Mahkemei Temyiz teşkil olunduğu günden 
beri buna İstida Dairesi denmiş. Malûmuâliniz 
(Lâmeşahati filıstılah) denmiş, taşa taş den
miş, tahtaya tahta denilmiş, öyle bir isim ta-
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kılmış. Aksi denseydi bu da olurdu. Şimdi İsti
da Dairesi denmiş; bir kere: Herkesçe melûf-
tur ve ünsiyet peyda etmiştir. Mahkemei Tem
yiz İstida Dairesi denilince herkes anlar ve ne 
işle meşıgul olduğunu bilir ve aynı zamanda 
şu da anlaşılir k i : Evrak evvelemirde İstida 
Dairesine gider, oradan havale olunur devairi 
saireye. Ondan dolayı buna İstida Dairesi de
nilmiş, bidayette bu daire cünha dâvalarını 
rüyet etmezdi. O salâhiyet yoktu. Bilâhara ilâ
ve! salâhiyet olmak üzere, işlerin kesretinden 
dolayı cünha dâvalarına bakılsın denmiş; son
ra tâyini merci', vazife ve salâhiyet dâvalarına 
da o baksın denilmiş; bu suretle devairi saire-
nin işleri tahfif olunmuş; binaenaleyh bu mese
le Adliye Encümeninde mevzuubahsoldu. Ham
dı Bey biraderimiz orada da bu meseleyi mev-
zuubahsetmişti. Arz ettiğim veçhile bu isim 
melûftur. Değiştirilecek derecede değildir. Teb
diline lüzum görmedim. Eğer Heyeti Celileniz 
hayır illâ (Cünha Dairesi) olsun derseniz o da 
olur. Bu halkın işi için istida vermesine naza
ran mercii olmuş ve o mârufiyete binaen ipka 
olunmuştur. Bu mesele haddizatında bir mese-
lei kanuniye değildir. 

REİS — Efendini, başka söz alan arkadaş 
yoktur. Binaenaleyh tadil takrirlerini... 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mazbata muharrirlerinden bir sualim var efen
dim. 

İkinci maddenin sonunda deniliyor ki : (Va-
zaifi Teşkili Mahakim ve Usulü Muhakemat 
kanunlariyle muayyendir.) Bendeniz de Teşki
li Muhakeme Kanununda ve Usulü Muhakeme 
Kanununda hiçbir madde bilmiyorum ki : (Şu, 
şu meseleler Mahkemei Temyizin Sulh Hukuk 
Dairesinde temyizen tetkik olunur.) diye yazıl
mıştır. Böyle bir şey yok. Binaenaleyh şu cihet 
kısmen mülhem ve muayyen değildir. Bu fık
rayı ne maksatla koydunuz; başka bir fıkra 
konamaz mıydı? Sulh Hukuku Temyiz Dairesi
ni yeniden tesis ve ihya ediyorsunuz. Onun için 
sarih bir fıkra ister. «Sâdır olan hukuk dâva
larının hakkı temyizi Sulh Hukuk Dairesine 
aittir.» Bunu böyle demek lâzım değil miydi? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ ABİDÎN B. (Saruhan) — Ali Süruri 
Efendi arkadaşımız suallerinde son derece isa
bet eden bir refiki muhteremimizdir. Fakat 

maddei kanuniye, Temyiz Mahkemesini teşkil 
ettirmek istediği zaman encümenin hedef ola
rak kendisine almış olduğu ihtiyaç atı hâzıra idi. 
Adliye Vekâletinden mülhem olaıak encümende 
verilmiş olan izahatta Teşkili Mahakim ve Usu
lü Muhakemat Kanununda peyderpey vukubu-
laeak tadilât ile encümeninize ve Heyeti Umu-
miyeye geleceği kanaatindedir. Teşkili Maha
kim ve Usulü Muhakemat Kanununda yeniden 
tesis edilecek olan Sulh Hukuk Dairesinin va-
zaifinin de orada bulunduğunu görüyoruz. Bun
dan sonra tedvin edilecek Teşkili Mahakim ve 
Usulü Muhakeme kanunlariyle buna dair bâzı 
fıkaratı ihtiva edecek olursa tabiatiyle Mah
kemei Temyize aidolan tadilât da o zaman ya
pılacaktır. O tadilâta göre yapılacaktır. Şimdi 
elimizde bâzı taraflarda hâkimi müçtemi' usu-
liyle idare edilen sulh mahkemeleri vardır. Bâ
zı taraflarda münferiden idare eden sulh hâ
kimleri vardır. Fakat bunların tabi oldukları 
kanun malûmuihsanınız Edirne Vilâyeti için 
yapılmış ve bilâhara da bâzı tadilât yapılmış 
olan Sulh Hâkimleri Kanunudur. 

Orada hangi dâvaların ne suretle rüyet ede
bileceği musarrahtır. Teşkili Mahakim Kanunu 
ne ise temyiz hakkının da Sulh Usulü Maha
kim Kanununun hukuk dâvasına aidolan şey
leri ne gibi şeylerden tetkikat icra edileceğini 
hangisinin usule, hangisinin esasa ailt bulunaca
ğı mezkûrdur. Şu halde kabiliyeti temyiziyeyi 
haiz olan sulh dâvalarının buna rmitödair olan
ları orada Mahkemei Temyizin usulü muhafce-
maita aidolan merasimine tâbidir. Binaenaleyh 
Teşkili Mahakim Kanununa aidolan şu kuyudat 
'bunları ihltiva ediyor. 

Alil SÜRURİ Ef. (Karafhfcarı Şarki) — 
Hafekı sualim baki olmakla beraber zapta geç&n 
şu tavzih ile meâele hallolundu demektir. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim! Refiki Muhteremim Ali Süruri Efendi 
Hazretlerine pek güzel cevap verdiler. Bendeniz 
o cevaba ilâve edeyim. Efendim Mahkemei Tem
yizin vazaifi Usulü Muhakeme kanunlariyle ta
ayyün eder. Ve Teşkili Malhakim kanunlaırı da 
ona yardım eder. Bunda da bu fikir hâsıl olmuş
tur. Hattâ hiç olmazsa ıbile alabilir. Lüzum 
yoktur. Hangi kanuna tatbiki âmel edebileceği 
meselesi Maihfcem'ei Temyize değil, asıl mahakimi 
aidesine aiıtltir. Meselâ Hukuk Dâiresinin vaza-
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ifi usulü muhakemei hukukiye ile taayyün et
miştir. Fakat bugünkü ahkâ'mı a'dliyenin tat
bikatını Maihkemei Temyiz yapacaktır denmez. 
Onu mahakiimi aidesi yapar. Devletin teşkil et
tiği mahkemeler naniği kisma aüt ise o kavamini 
malhakimi aideisi hâdisata tatbik eder. Onlar ka-
ibili temyiz midir, değil midir? Yoksa istinaftan 
sonra mı kabili temyizidir? Temyize geldikten 
sonra ne yapacaktır? Bu Temyizin vazifesidir. 
O da bu maddede bir Sulh Hukuk Dairesi diye 
ilâve ettiğimiz, ('Sulh Ceza değil) Sulh Hu'kufc 
Dairesi dediğimizden dolayı Sulh Hukuk Daire
sine ilâve edilen o daire, sulh dâvalarının sırf hu
kuka taallûk eden kısmını rüyet edecek demek 
olduğunu bıı kanun gösteriyor. Sulh dâvalarının1 

bir de cezaya taallûk eden kismı vardır. Onu gö
remez. Onlar cünha nevinden olmak itibariyle on
lar İstida Dairesine gider; gelir. Rüyet ettiği va
kitlerde Sulh Hukuk Dairesi ilâmı tetkik öder
ken hangi kanuna tevfikan ilâmı tatbik edecek
tir? Sulh Kanununa taitbikan tetkik edecektir. 
Oünklü dâva doğrudan doğruya o kamuna tevfi
kan rüyet edilebilecektir. Onun vazifesi, hâdise 
o kanuna göre muhakeme edilmiş midir? O ka
nunun ahkâmı hâdiseye tamaimiyle tevafuk edi
yor mu, etmiyor mu? Bu" noktai nazardan tet
kik edecektir. İlâmın mainderecatını doğrudan' 
doğruya katî addedecek midir, etmiyecek midir? 
Bu keyfiyet de UsuMi Mulhakeme kanunlariyle 
taayyün edecektir. O cihetle hakipâyinizin suali. 
yani Beyefendinin suali vâridolmakla beraber 
zannederim ki ibu cevap kâfidir. 

ALÎ SÜETJRÎ E l — Maksat tavazzuh etti. 
(Kâfi, kâfi sesli eri) 

REİS — Efendim! Tadil takrirleri 'okunacak
tır. Başka söz istiyen var mı? Müzakerenin kifa
yetimi reyi âlilerine vaiz'edeceğim. İkinci madde
nin müzakeresini kâfi görenler lütfen .ellerini kal
dırsın, müzakere kâfi görülmüştür. 

Şimdi tadil takrirleri okunacaktır. Bozok Me-
fou'su Ahmed Hamdi Beyin bir tadilnamesi vardır. 
Okuyacağız efendim. 

Riyaseti Celileye 
İkinci madde Hukuk ve Sulh Hukuk daire

leri diye hukuka ait mevaddın iki daireye tefriki 
vahdet içtihadı ihlâl edeceğimden ve istida Dai
resi tâbiri de cünha ilâmatını tetkika memur 
olan bir heyete karşı gayrilâyık bir tâbir bulun

duğundan maddei mezkûrenin berveçhi âti tadi
lini arz ve teklif ederim : 

Madde 2. — Maihkemei Temyiz Şer'iye, Hu
kuk, Cinayet, Cünha dairelerinden miürekkep ve 
vazaifi Teşkili Mahakim ve Usrufü Muhakeımat 
kanunlariyle mukayyettir. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

REİS — Boztok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yim tadil tekliflerini nazları dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın, nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim! Maddeyi reyi âlilerine vaz'ediyo
rum. Maddeyi aynen kalbul edenler, lütfen el 
kafl'dırsın. Kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Her daire birer reMe dört aza
dan teşekkül eder. Riyaseti ûlâ, reislerden biri
ne Adliye Vekâletine tefviz olunur. Reis&evvel bu
lunduğu daire ile Heyeti Umumiyeye riyaset eder. 

REİS — Söz istiyen' var mı efendim? , (Yok 
sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kalbul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim, 

'Madde 4. — Mahkemei Temyizin üç ihtiyat 
âzası ve Başmüddeiumutai refakatinde bir haş-
muavin ile dört muavini ve her dairenin lüzumu 
kadar .başmümeyyiız, mümeyyiz ve keteibesi var
dır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bıoztok) — Reis Bey! 
«İhtiyat âza» yerine «âza mülâzimi» dense daha 
ivi olmaız mı? ihtiyat denince musltahfaz hatıra 
geliyor. 

REİS — Sökünüz var mı efendim? 

ÂBlDİN B. (Saruhan) — Efendim malûmu-
:h\samınıjz bir dairei temyiziyenin âzası bâzı edbabı 
sıhhiyesi ve sair mazeretleri dblayı'sityle tagayyüb-
^debilirler ve yahut muvakkaten mahkemelerde 
bulunamazlar. Bu mahzuru ortadan kaldırabil
mek için bu ihtiyat âzalığı yaptık. Efendim! Bun
lar âza mülâzimi mahiyetinde değildir, âzadır 
(Âzadır sesleri) azadırlar, aynı şeraiti kanuniye-
vi, evsafı ve kudreti ilmiyeyi haiz azadan terek-
kübedecektir. Binaenaleyh bunlar ihtiyat âzadır, 
Tjza mülâzimi umvaıniyle vâdedilemez. Bu noktai 
nazardan maddedeki tâbir gayet doğrudur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Abidin 
Beyefendinin azaları çok güzel... Çünkü ihtiyat 
falan diye şey etmesinler. 
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REİS — Efendim maddeyi aynen reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim beşinci maddeyi okuyoruz : 
Madde 5. — Mahakimi Nizamiye Teşkilât 

Kanuniyle, Muvakkat Temyiz Heyeti teşkiline 
mütedair olan 7 Haziran 1336 tarihli Kanunun 
işbu kanuna mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? Mad
deyi aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Madde aynen ka
bul edilmiştir efendim. 

Altıncı maddeyi okuyoruz: 
Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti

baren mer'idir. 

REİS — 6 ncı maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın! Kabul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okuyoruz: 
Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Adliye 

Vekili memurdur. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın! Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiş
tir efendim. On dakika istirahat etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Gelse; saat : 3,00 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,40 

REİS — Ali Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
Mahkemei Temyiz Teşkilâtına aidolan ka

nun lâyihasını tâyini esamiyle reyinize vaz'edi
yorum. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Yoklama su
retiyle yapılsın efendim! (Hacet yok sesleri) 

REİS — Efendim! Kabul edenler beyaz, et-
miyenler kırmızı rey puslası vereceklerdir. 

(Âra istimal edildi.) 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Zâ-
bitanı sıhhiyenin müddet ve sureti istifaları hak
kında Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun ellin
ci maddesine tazyil edilmek üzere (2/193) nu
maralı teklifi kanunisi ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Efendim! Reyler tasnif olununcaya 
kadar vakit kaybetmemek için ruznamemizde 
mevcut Tekaüt ve İstifa Kanunnamesine zeylo-
larak teklif edilen kanunu müzakere edeceğiz. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci 

maddesi mucibince gerek mekâtibi askeriyede 
tahsil ile ve gerek gönüllü olarak veya kura 
ile dahilî silki askerî olup zabit nasbedilen berrî 
ve bahrî zâbitan ile etıbba ve rütbei askeriyeyi 
haiz bulunan memurin ve müstahdemini aske
riyeden duhullerinden itibaren onbeş sene hiz
meti askeriyelerini ifa edenlerin istifaları kabul 
edilmekte ve bunlardan istifa müddetlerini kab-
lel ikmal istifa etmek istiyenlerin de mektepte 
bulundukları müddetçe Devletçe ihtiyar ve sarf 
olunan mebaliğ tamamen tesviye edilmek şar-
tiyle vukubulan istifaları terviç ve birinci sınıf 
ihtiyat zabitliğine nakil suretiyle ordudan ter
hisleri icra edilmektedir. Halbuki Mektebi Tıb-
'biyeden neş'ed eden ve Gülhane mütehassıslara 
ait tatbikat - staj - müddetini ikmal eyliyen ve
ya Hükümet masrafiyle Avrupa'ya gönderile
rek orada malûmatı nazariye ve ameliyesini ve 
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müktesebatı ilmiye ve fenniyesini tevsi ederek 
avdet eden ve orduya tam hizmet edebilecek her 
türlü ilmî, fennî ve tatbikî malûmat ve mükte-
sebat ile mücehhez olan etibbayı hazikai aske
riye, kanunun bu müsaadesinden bilistifade 
mektep masarifatını da vermek suretiyle ordu
dan çekilmektedirler. 

Mücerret milletin ordu vazaifi sıhhiyesini 
hali mükemmeliyete îsal eylemek gayesiyle yap
tığı her türlü nakdî ve fiilî fedakârlıkla işbu 
etıbbanın iktisabeylediği sanatı tababeti bu su
retle şahsi menfaatinin teminine hasreylemesi 
maksat ve gaye ile kabilitelif görülmemektedir. 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve İstan
bul'da kalan zâbitan hakkında ahîren kabul edi
len kanun münasebetiyle bir hayli etıbbayı as
keriye de tekaüde sevk edileceğinden ordudaki 
etıbbayı askeriye miktarı şayanı dikkat bir 
derecede tenezzül edecektir. Pek derin tetkikat 
neticesinde hâsıl eylediğim kanaatime müsteni
den arz eylerim ki, mevcut Tekaüt ve İstifa 
Kanunun ellinci maddesinin fıkrai ahîresindeki 
müsaadat ipka edildiği ve genç etıbbanın kabu
lü istifalarına gidildiği surette Ordu vazaifi 
sıhhiyesinin ifasında derhal tabiî ve mahsûs bir 
müşkülât hadis olacaktır. 

Esasen istifaen Ordudan çekilen bu gibi 
etıbbayı askeriye hemen tamamiyle İstanbul ve 
İzmir gibi nüfusu kesîr ve her suretle icrayı 
sanat ve tababete ve kazanca müsait büyük şe
hirlerde ihtiyarı ikamet etmektedir. Anadolu'
nun bir ihtiyacı azîm içinde çırpman aksamı bi-
lâdı bunların binnetice malûmat ve tecrübele
rinden ve fennî tababetteki ihtisaslarından isti
fade edememektedir.. Alelhusus Gülhane'de ve 
kimyahanelerde iki ilâ dört sene mütemadiyen 
icrayı tatbikat ile iktisabı ihtisas eyliyen etıb
ba ve eczacıların Ordudan çekilmesi neticesinde 
hastaneler umuru ve vazaifi sıhhiyesinin pek 
elîm bir şekil ve manzara iktisabedeceğini istit-
raden arz eylemeyi bir vecibe telâkki eylerim. 

Rütbe muhassasatmm kifayetsizliği ve icrayı 
tababet suretiyle hariçte büyük kazançlar te
mini genç etıbbamızı istifaya sevk etmektedir. 
Sıhhiyei Askeriye İdaresi tevali eden bu is
tifalar muvacehesinde Ordunun âtideki vazaifi 
sıhhiyesinin sureti kafiyede muhtel olacağı ka
naatini izhardan çekinmemektedirler. Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde tanzim edilen Tekaüt 
ve İstifa Kanununun bu maddesinin bugünkü 

ihtiyacat ile kabili tevfik olmadığı fiiliyatiyle 
sabit olduğundan bu hale bir çare taharrisi lü
zumu ve tedabiri mania ittihazı mecburiyetleri 
tezahür etmektedir. 

Bunun için : 
A) Alelûmum etıbba için onbeş sene hiz

meti mecburiyenin kabuliyle tarihi duhullerin
den itibaren bu müddeti ikmal etmiyenlerin 
istifalarının kabul edilmemesiı 

B) Mütehassıs sınıfına mensubolan etıbba 
ve eczacıların yetiştirilmesi için Hükümet daha 
fazla masraf ve fedakârlık ihtiyar ettiğinden ve 
Ordunun bu sınıf etıbba ve eczacılara olan ihti
yacı daha fazla olduğundan bu suretle müte
hassıs sınıfına ithal' edilen zâbitanı sıhhiyenin 
Gülhane'de tatbikat ile geçirdikleri müddetin 
hini istifalarında ademimahsubu, 

C) Hükümet masrafiyle Avrupa'ya gönde
rilen ve orada müktesebatı ilmiye ve fenniye-
sini tevsi' eden zâbitanı sıhhiyenin avdetlerin
de lâakal beş sene Orduda hizmet etmedikçe 
müddeti istifalarını ikmal etmiş olmalarına rağ
men istifalarının kabul edilmemesi hususatmın 
bir kanun ile tesbiti halinde mevcut mahazirin 
zail olacağı ta'biîdir. Bu ihtiyacın temini ve 
ordu vazaifi sıhhiye ve hazıra ve müstakbelesi-
nin tanzimi maiksadiyle Tekaüt ve İstifa Kanun
namesinin ellinci maddesine zeylen teklif eyledi
ğim lâyihai ıkanuniyenin müzakeresini arz ey-

I lerim. 
Istaribul Mefcusu 

Ali Rıza 

Tekaüt ve istifa Kanunnamesinin istifaya ait 
eylevm mer'i maddei mahsusası 

Madde 50. — Gerek mekât'ibi askeriyede 
ı tahsil ile ve gerek gönüllü olarak veya kur'a 
! ile dâhili silki askerî olup da zabit nasbedilen 
i 'berrî ve bahrî zâbitan ile etıbba ve rütbei as-
; keriyeyi haiz bulunan memurin ve mensübîni 

askeriye, duhullerinden itibaren onbeş sene 
hizmeti askeriyelerini ifadan sonra istifa edebi
lirler. İstifa müddeti muayyeni olan onbeş se
neden evvel istifa etmek istiyen zabıtanın mek
tepte bulundukları müddetçe Devletçe ihtiyar 
ve sarf olunan masarifi tamamen 'büttesviye ih
tiyat zabitliğine nakil suretiyle istifanameleri 
kabul olunur. 
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Müdafaa! Milliye Encümeni eöbabı mucibe 
mazbatası 

Zâbitanı sıhhiyenin müddet ve sureti istifa
ları hakkında İstanbul Mebusu Ali Rıza Be
yin Heyeti Umumiyeye takdim ve Lâyiha En
cümenince şayanı müzakere olduğu bildirilen 
lâyihai kamıniyesi encümenimizee müzakere \ c 
tetkik edildi. 

Filhakika zâbitanı sıhhiyeden Hükümet 
masrafiyle Avrupa'da ikmali tahsil edenlerle 
(birinci ve ikinci derecede mütehassıs sınıfına 
tefrik edilmiş olanlar, duhullerinden itübaren 
onbeş sene müddetle ifayi hizmet ettikleri tak
dirde istifa ederek ordudan çekilmekte ve bu su
retle hem ordunun tabip ihtiyacını teşdidetmek-
te ve hem de milletin bu uğurdaki masarifatı 
heder olmaktadır . 

Esbabı ânifeye binaen birinci derecede mü
tehassıs olmak için asistan olarak tatbikat müd
deti olan dört senenin ve ikinci derecede müte-
hsasısların iki senesinin orduda bilfiil hizmetten 
addedilmiyerek orduya bilfiil duhullerinden ve 
orduda hizmeti sıhhiyelerini deruhde eyledikleri 
tarihten itibaren onlbeş sene müddetle ifayı hiz
met ettikten sonra hakkı istifasını ihraz etmeleri 
esas itibariyle kabul edilmiş ve Hükümet hesa
bına Avrupa'da ikmali tahsil edenlerin dahi ay
rıca beş sene daha hizmet etmeleri encümenimiz
ce tahtı karara alınmış ve bu fbapta tanzim kılı
nan mevaddı kanuniye berayi tasvip Heyeti 
Umumiyeye takdim kılınmıştır efendim. 

Müdafaai Millive Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi 

Karahisarı Sahib 
Ali 

Kâtip 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Âza 
Kastamonu 

Ali Rıza 

Eskişehir 
Arif 

Âza 
Lâzistan 

Ahmed Fuad 

Tekaüt ve İstifa Kanunnamesinin ellinci mad
desine tezyil edilen mevaddı Kanuniye 

(İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin teklifi) 
Mad'de 1. — Mektebi Tibbiyei Askeriyeden 

neşet eden zâbitanı sıhhiye orduya 'bilfiil duhul
lerinden ve orduda hizmeti sıhhiyelerini deruh

de eyledikleri tarihten itibaren oribeş sene ifayı 
hizmet etmedikçe istifa edemezler. Mütehassıs 
sınıfına nakledilen zâbitanı sıhhiyenin Grülhane-
de tatbikat ile geçirdikleri müddet, fetifa için 
kabul edilen onbeş sene müddeti muayyenede 
dâhil değildir. 

Madde 2. — Berayi ikmali tahsil ve tatbikat, 
Avrupa'ya gönderilen zâbitanı sıhhiye avdetle
rinde beş sene orduda hizmet etmedikçe istifa 
edemezler. Avrupa'da bulundukları müddet, 
müddeti istifalarından mahsubedilmez. 

Madde 3. — Tekaüt ve İstifa Kanununun is
tifa müddetini ikmal etmiyen zâbitanı sıhhiye 
hakkındaki ahkâmı mülgadır. 

Madde 4. — İşbu kanun 23 Ağustos 1339 ta
rihinden itibaren meriyülicradır. 

Madde 5..— İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

Müdafaai Milliye Encümeninin teklifi 

Madde '1. — Mektebi Tı'fobiyei Askeriyeden 
neşet eden zabıtanı sıhhiye orduya bilfiil du
hullerinden ve orduda hizmeti sıhhiyelerini de
ruhde eyledik] eri tarihten üti'baren oribeş sene 
ifayı vazife etmedikçe istifa edemezler. 

Madde 2. — Zâbitanı sıhhiyenin gerek müte
hassıs sınıfında ve gerek stajda geçirmiş olduk
ları müddet, istifa müddetinin hesabında naza
rı dikkate alınmaz. 

Madde 3. — Mütehassıs sınıfına nakledilen 
zâbitanı sıhhiyenin birinci derecelerinin tatbikat 
müddeti dört ve ikinci derecelerin İki sene ve 
s'taj müddeti bir senedir. 

Mad'de 4. — Hükümet hesabına Avrupa'da 
ikmali tahsil eden zâbitanı sıhhiyenin, istifa 
müddetlerini ikmal etmiş olsalar dahi, ayrıca 
beş sene orduda hizmet etmedikçe istifaları ka
bul olunmaz. 

Mıadde 5. — işlbu kanun tarihi neşrimden 
muteberdir. 

Madde 6. — İşlbu kanunun icrasına Mü
dafaai Milliye Vekili memurdurdur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efen
diler, ıbu kanun münaselbetiyle Meclisi Âli en 
mühim bir hukuku âmme meselesini haıletmıe'k 
vaziyeti karşısında 'bulunuyor. Tekaüt ve İs
tifa Kanununun ellinci maddesi mucibince ge
rek mekâtilbi askeriyede tahsil ile ve gerek gö
nüllü olarak veya kur'a ile dahilî silki askerî 
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olup zabit nasibediılen <berrî ve bahrî zabıtan ile 
etıbba vıe rütıbel askeriyeyi haiz bulunan me
murin ve mensubîni askeriye duhullerinden itiba
ren onbeş sene hizmeti askeriyelerini ifadan sonra 
istifa edebilirler. İstifa müddeti muayyenesi olan 
onbeş seneden evvel istifa letmek istiyenlerin 
mektepte bulundukları müddetçe Devletçe 
ihtiyar ve sarf olunan mebaliğ tamamen tes
viye edilmek şartiyle ve ihtiyat zabitliğime 
nakil suretiyle istifanameleri kabul olunur. 

zannediyorum iki: Memlekette hiçbir hakkı 
müktesebin ehemmiyeti kalmıyaeaktır. Vâzıı 
kanun; hukuku âmmeyi alâkadar eden ni'katta 
tegayyüratta bulunaJbilir; yoksa Heyeti Ge-
lileniz efradın kavanîn ile müktesebolan hak
kını ıhiçjbir veçhile elinden almaz ve almak şi
arına da muvaffak olmaz. Memlekette Halk 
İdaresi, Hâkimiyeti Milliye., diyoruz. Efendi
ler! Hâkimiyeti Milliyenım, Halk İdaresinin 
mânası nedir? Bu kanun halka velev ki, her 
hangi bir şahsa tatbik 'edilsin; benim binnaza-
riye vâsıl olduğum bu neticemin sahai ameliyat-
te emsalinin mevcudolduğunu görüyorum. Ga
zetelerde gördüğüm Ibir protesto bunu bana 
isıbat etmiştir. Doktorlardan birisi protesto 
ediyor, diyor ki, «iBem bu kanuna istinaden 
doıktor olmuş ve mukavele yapmışım ve bu 
kanuna dstinadederek hayata dâhil olmuşum
dur. Halbuki dairei aidesi, kanun ile muayyen 
ve musarrah olan bu haktan istifade etsmek-
liğine mâni olmak istiyor» Efendiler! Dairei 
aidesinin, kavanîni Devletten bir tanesi mer'i 
iken, Meclisi Âlinizden çıkması mefruz bir ka
nunun çıkabilmesi ihtimalini nazarı itibara ala
rak ıO kanunu tatil etmeye hak ve salâhiyeti 
var mıdır? (Yoktur sesleri) Bütün kavanîn 
Meclisi Âlinizden bir (madde ile tadil ve tağyir 
edilinceye kadar muteberdir. Fakat aynı zait 
müraeat etse ve dese ki «Evet sizin fevkinizde 
•kuvvet ve mahkeme. yok» Fakat efendiler! Bi
zim fevkimizde bir heyet bir malhkeme vardır; 
o da vicdandır, esaısatı ıhukukiyedir. Nasıl olur 
da Devletin efradiyle yapmış olduğu bir muka
velename mahiyetinde olan ıbu kanunun ef
rada bahşetmıiş olduğu bu hukuku, hakkı mük
tesebi elinden alırız? Bendeniz, öteden beri ta
rihi hukuklumuzda, emniyeti can, emniyeti mal, 
emniyeti hak diye meıvcudolan en büyük pren
sibin kanun oıçinde yaşadığı kanaatindeyim ve 
Heyeti Celilenizden istirham ederim, Heyeti 
öelileniz, hakiki müktesep esasatı hukukiyesine 
taraftar olduğunu ve efrada ancak ve ancalk 
kuvvei kanuniyenin bahşetmiş olduğu huku
ku tamıamiyle tasarruf edeceği kanaatini 
vererek selâmeti Devleti; halkın vicdanında hu
sule getirilecek olan şu emniyet hissine istana-
dettirmelidir. Binaenaleyh eğer kâfi derecede 
doktorumuz yoksa, ordumuzun doktora ihtiyacı 
varsa; ibunun iki, üç şahsd mutazarrır etmekle 
temin etmeye hakkımız yoktur. 

Eferidiler! Bu kanun ile bu zevata bir hak
kı müktesap verilmiştir. Bu adamlar mektebe 
girerken - bu kanunun ahkâmı mevcudolduğun- " 
dan - mektebe girdikleri ve istikballerini tâyin 
ve tesbit ettikleri zaman, kanunun kendileri
ne bahşetmiş olduğu bu hakkı müktesebe isti-
nade diyorlardı. Gerçi Meclisi Âliniz her tür
lü mükerrer at ittihazında hürdür ve muhtardır. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun ve hukuku âm-
ıme esasatı :bunu Heyeti Celilenize temin et
miştir. Fakat efendiler! Her hangi bir kanun 
ile efradın iktisabetmiş olduğu hakkı, ımülkte-
septen mütevelli'dolan menafimi tatmin etme
dikçe ellerinden almaklığımız, esasatı hukuki
ye ile ve Meclisi Âlinizin memlekette temin 
etmek istediği emniyeti hukukiye esası ile ka-
ıbili telif midir? Bendeniz o kanaatteyim ki, 
kabili telif değildir. Efendiler! Öteden beri ri
cali Hükümeti, ricali hukuku meşgul eden ga
yet esaslı bir prensip meselesi karşısındayız. 
O prensip meselesi de şudur: Selâmeti Devlet 
namıma her türlü kararlar ittihaz olunur mu, 
olunmaz mı? Evet efendiler. Selâmeti Devlet 
namına 'her türlü kararlar ittihaz olunur. Aca-
iba, memleıkette efrada kavanînin bahşettiği 
bir hakkı müktesebi lıer hangi bir kanuni ile 
onların ellerinden almakta ve halka bu fikri tel
kin etmekte selâmeti Devlet var mıdır? (Yok 
sesleri). Bendeniz de olmadığı kanaatindeyim. 
Yine memlekete, millete, halka bir kanun ile 
birtakım hukuku müktesebe veriyoruz. Bu, doğ
rudan doğruya (hukuku şahsiye mahiyetinde
dir. Ben sizinle - yani Devletle - bir mukave
le yapmışım, sizin kanununuzu elime almışım 
ve mektebe girerken demişim ki, «Ben mekte
be giriyorum. Fakat onbeş sene zarfında pa
rasını verdiğim zaman çıkabileceğim». Şimdi 
efendiler! Eğer siz 'bu meselede bu noktai na
zarı kabul etnıiyecek olursanız bendeniz öyle | 
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Hukuku hususiye esasatını baltalamiak ve 
hukuku âmme kavaidme mugayir ve münafi 
olarak her hangi bir kararı ısdar etmek için 
teklifatta bulunmak doğru olmıyacağma naza
ran, bendeniz diyonum ki, eğer bugün kâfi mik
tarda etıbbamız yoksa teşkilât yapalım, bütçe
ye fazla tahsisat koyalım, fakat âmmenin 
mutazarrır olmaması için Ihiçbir vakit hukuku 
hususiyeyi baltalamıyalım. Meclisi Âlinizden 
memlekette tesis etmek istediği asayişi hukuk 
bu kanunun şu maddesinin kabuliyle sakat-
landırdması cihetine gidilmemesini istirham 
ederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

DR. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim 
bu kamın münhasıran ©tıbbayi askeriyenin mu-
kadderatiyle 'alâkadar olan ve daha doğrusu 
memleketle alâkadar olan 'bu kanunun, hiç ol
mazsa Sıhhiye Encümenine gitmesi icabeder. 

öyle Sıhhiye Encümeni ki içinde bulunan 
bütün âza heyeti umunıiyesiyle askerlik ettiği 
'gibi ekseriyeti azîmiyesi de .askerî etıbbadır. 
Onun içindir ki, çok rica ederim, bu kanunu 
bir kere de Sıhhiye Encümenine gönderiniz. 
(Doğru, doğru sesleri) 

REİS — Efendim müzakeresinden evvel bu 
kanunun ber&yi tetkik Sıhhiye Encümenine ha
valesi isteniliyor. 

DR. FİKRET B. (Ertuğrul) — Sıhhiye En
cümeni, ımenıleketin sıhhati umumiyesiyle alâ
kadardır. Fakat, bu, rütbe meselesidir. Sıhhat 
meselesi mevzuübahis değildir. (Hayır sesleri) 

REİS — Mustafa Beyin teklifini reyi âlini
ze vaz'edöceğim. Bu kanunun Sıhhiye Encüme-_ 
nine havalesini kalbul buyuranlar lütfen el kal
dırsınlar. 'Sıhhiye Encümenine havalesi kabul 
edilmiştir 'efendim. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Mustafa Bey 
madamki alâkadardır. Bu kanun Müdafaai Mil
liye Encümeninde onbeş günden beri müzakere 
ediliyor. Encümende bulunsaydı... Müzakere 
beyhude yere uzuyor. 

REÎS — Efendim, Mahkemei 'Temyiz teşki
lâtı hakkımda reylerini istimal etmiyenler varsa 
lütfen istimal etsinler... îstihsıali âra hitam 
bulmuştur efendim. Heyeti Temyize merkezinin 
Eskişehir'e nakline ve teşkilâtın tevsiine dair 
Kanunun neticesini arz ediyorum: Reye iştirak 
eden azanın <aded:i (144) tür. Muamele tamam
dır. (128) kabul, (13) ret, -'(3) müstenkif var

dır. Binaenaleyh kanun (128) reyi ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

3. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Bey 
ve rüfekasmm, Nizamname! Dahilînin 98 nci 
maddesinin tadili hakkında (2/181) numaralı 
teklifi kanunîsinin Nizamnaımei Dahilî Encü
meni mazbatası. 

REİS — Efendim, ruznamemizde Adliye Vekâ
letinin 1339 senesi bütçesine tahsisatı munzamına 
mutazammm lâyihai kanuniye hakkında Adliye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerinin müşterek 
mazbatası vardır. Fakat bu henüz tabı olun
madığı için âzayi kirama tevzi olunmamıştır. 
Binaenaleyh müsaade ederseniz Nizamnamei 
Dahilîmizin (98) nci maddesinin tadili hakkın
da Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Bey ve rü-
fekasınm (2/181) numaralı teklifi kanunisine 
dair Nizamnamei Dahilî Encümeni mazbatasını 
müzakere edelim. Bu âzayi kirama tevzi olun
muştur efendim. 

Efendim! Mazbatayı okuyoruz. 

Riyaseti öelileye 
El'ân mer'iyülicra olan Nizamnamei Dahilî

nin reyi işari neticesinin usulü tâyinine müte-
ferri olan 98 nci maddesi (1) rey istihsalinin 
neticesini Reis ile kâtiplerin müttefikan temyiz 
ve takdir edeceklerini ve ittifak edemezlerse 
veya ekseriyetin husulünde iştibah ederlerse 
ayağa kalkmak usulüne müracaat olunacağını 
mu'lin ise de vukuatta bazan reisler ekseriye
tin vücudunu beyan ettiği ve âzayi Meclisten 
bir kısmı mühimmi ekseriyetin tahassul etme
diğini anmüşahedetin söyledikleri halde mebu-
sanm bu itirazatı muhikkası maddei mephuse-
nin metni hazırına göre nazarı dikkate alına
mamaktadır. 

Halbuki bu hal reisler ile azalar arasında 
hissiyatı mütekabilei ihtiramkâraneyi esnayi 

(1) 98 nci maddei asliye •: 
98. — El kaldırmak suretiyle rey istihsalinin 

neticesini Reis ile kâtipler müttefikan temyiz ve 
takdir ederler. İttifak edemezlerse, yahut ekse
riyetin husulünde iştibah ederlerse ayağa kalk
mak usulüne müracaat edilir. Bunda da iştibah 
hâsıl olursa, bihakkin reyi aleniye müracaat olu
nur. Hiç kimse rey istihsali muamelâtı mütaaki-
besi esnasında söz söyliyemez. 
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müzakeratta velev biran için olsun ihlâl etmek
te ve bazan da hakikati ârânm tamamiyle te
nevvürü imkânını selbetmekte bulunduğundan 
buna mâni olmak üzere mezkûr maddenin ber-
veçhi âti tadilini talep ve teklif eyler ve tak
ririn kıraatini mütaakıp bu lüzum ve zarureti 
daha mufassal ve mukni bir surette izah ede
ceğimizi arz eyleriz. 

98 nci maddei muaddele şekli 

El kaldırmak suretiyle rey istihsalinin neti
cesini Reis ile kâtipler müttefikan temyiz ve 
takdir ederler. İttifak edemezlerse veya ekseri
yet hususunda iştibah ederlerse (Veyahut me
buslardan beş zat ayağa kalkmak suretiyle ek
seriyetin ademivücudunu beyan ve iddia eder
lerse) ayağa kalkmak usulüne müracaat edilir. 
Bunda da iştibah olunursa bihakkin reyi aleni
ye müracaat olunur. Hiç kimse rey istihsali ve 
muamelâtı mütaa'kibesi esnasında söz söyliye-

Karesi Mebusu 
Ahmed Süreyya 

Karesi 
Haydar Âdil 

Karesi 
Ali Şuuri 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 
Giresun 
Kâzım 
Ordu 

İsmail 
Kastamonu 

Hâ.lid 
Karesi 

Mehmed Cavid 
Bayezid 

Şefik 
Maraş 

Hacı Mehmed 
Giresun 

Hacim Muhiddin 
Tekirdağ 

Cemil 

Konya 
Refik 
Karesi 

Osman Niyazi 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
Mersin 
Besim 
Ordu 
Halil 

Gümüşane 
Zeki 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

Dersim 
Feridun Fikrî 

Kângırı 
Ziya 
Sivas 

Halis Turgud 
Burdur 

Hüseyin Baki 

Riyaseti Celileye 
Nizamnamei Dahilînin 98 nci maddesinin ta

diline dair Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Bey
le yirmi iki refiki tarafından verilip encümenimi

ze havale buyurulan teklif 3 Teşrinisani 1339 ta
rihli İçtimaımızda tetkik ve tezekkür edildi. 

Esnayi müzakerede tadili teklif edilen 98 nci 
madde ile alâkadar olduğu görülen 97 nci mad
denin de tetkiki muvafık olacağı nazarı dikkate 
alınarak evvelemirde İstanbul Meclisi Mebusanı 
Nizamnamei Dahilî Encümeni tarafından ta dilen 
tanzim edilen ve fakat Heyeti Umumiyede müza
kere edilememiş bulunan mezkûr maddei muadde-
lenin tetkik ve müzakeresi icra kılındı. 

Meclisçe bir meselenin ikmali müzakeresini 
mütaakıp icra kılman istihsali âra muamelesi pek 
mühim bir keyfiyet olduğundan bütün mecalisi 
teşriiyede bu noktaya fevkalâde ehemmiyet atfe-
dilmiştir. Filhakika bir elin kalkması veya kalk
maması doğrudan doğruya mukadderatı memle
ket üzerine müessir olagelmektedir. Bundan baş
ka birçok mesailde istihsali âra neticesini lehte 
veya aleyhte olarak temyiz ve takdiri de tesaviyi 
andırır bir tarzda tecelli eden reyi işariler dola-
yısiyle kolay kolay mümkün olamamaktadır. Bu 
noktayı da nazarı itibara alan encümenimiz reyi 
işar inin evvelâ lehte ve mütaakiben aleyhte olarak. 
istihsal edildikten sonra neticei hâsılanın tebliği 
lâzım olduğunu ifade eden 97 nci maddei muadde-
leriin aynen kabulü icabedeceğine karar vermiş 
ve keyfiyeti Heyeti Oelilenin nazarı tetkikine ar
zı muvafık görmüştür. Doksanyedinci madde bu 
suretle takarrür ettikten sonra doksanse'kizinci 
madde; > in müzakeresine geçilmiştir. 

Bu madde hakkında Karesi Mebusu Süreyya 
Bey ve rüfekâsı tarafından verilen tadilname 
müfadi: El kaldırmak suretiyle istihsal olunan 
âranm neticesinde (Mebuslardan beş zatın ayağa 
kalkmak suretiyle ekseriyetin ademivücudunu id
dia ettikleri takdirde) ayağa kalkmak usulüne 
müracaat olunması kaydının maddeye ilâvesi ta
lebinden ibaret bulunmaktadır. Keyfiyetin teem
mül ve müzakeresi esnasında maddei mezkûrede 
zaten mcvcudolup şimdiye kadar tatbiki mühmel 
bırakılmış olan diğer bir nokta, yani rey istihsa
linin neticesini reis ile kâtiplerin müttefikan tem
yiz ve takdir etmeleri hususuna dair olan sarahat 
nazarı dikkati celbeylemiş ve sarahati vakıa şa
yanı ehemmiyet görülerek mücerret ihmali izale 
ve usulü vâkım tamamii tatbikini mecburi kılmak 
için maddenin son kelimesi «Mecburiyet» kaydiy-
le tak\ i d edilmiştir. 

Her ne kadar doksanyedinci maddenin şekli 
muaddeli mamulünbih olmaya başladıktan ve 
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doksausekizinci maddenin fıkrai ûlâsmda yapılan 
tadilât da tasvibedildikten sonra istihsali âra mu
amelesinin selâmetini temini mümkün ise de me
selenin ehemmiyeti fevkalâdesi olmak ve bu kabîl 
muamelelerde bütün Meclis azasının şüphe ve te
reddütlerine mahal bırakmamak için teklifi vâkıın 
dahi nazarı itibara alınması faydadan hâli gö
rülmemiş ve ancak Meclisin müzakeratını işkalden 
kurtarmak için talebi vâkıın beş zat tarafından 
değil, on zat tarafından vukubulması daha mü-
nasibelacağı noktasında karar kılınmıştır. Bina
enaleyh doksan yedinci maddei mııaddeleye ve ge
rek doksansekizinci maddeye ait tadilât berveçhi 
âti Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz ve 
takdim kılınmıştır. 

97 nci maddei muaddele 
MADDE 97. — Esnayi müzakeratta Nizam

name! Dahilî ahkâmına tevfiki harekete daveti 
mutazammm mesail ile mebusandan birinin iradı 
kelâmdan men'ine ve takbihine ve muvakkaten 
Meclisten ihracına dair mevadda reyi işarîye mü
racaat mecburidir. İşbu nizamname mucibince 
reyi aleni ve hafiye müracaat zaruri olmıyan bil
cümle hususatta dahi reyi işari istimal olunur. 

Reyi işari istimali halinde evvelâ lehte, sani
yen aleyhte bulunanların reylerine müracaat 
olunduktan sonra tebliğ olunur. 

98 nci maddei muaddele 
Madde 98. — Reyi işarinin neticesini reis 

ile kâtipler müttefikan temyiz ve takdir etmek 
mecburiyetindedirler. Binaenaleyh el kaldırmak 
suretiyle rey istihsalinin neticesinde ittifak 
edemezlerse veya ekseriyetin husulünde işti
bah ederler veyahut azadan on zat biJkıyam 
talehederlerse ayağa kalkmak usulüne müra
caat edilir. Bunda da ittifak edemezlerse veya 
iştibah ederlerse bihakkin reyi aleniye müra
caat olunur. Hiç kimse rey istihsali muamelâtı 
mütaakıbesi esnasında söz söyliyemez. 

Nizamnamei Dahilî 
Encümeni 

Reisi namına Mazbata Muharriri 
Karahisari Şarki Denizli 

Ali Süruri Haydar Rüşdü 
Kâtip Âza 

Kütahya Karahisari Şarki 
Ragıb Teklif veçhile beş zatın 

bilkıyyam talebini de kâfi 
görmekteyim 

Ali Süruri 

Âza Âza 
Antalya Karesi 

Ahmed Saki Teklif veçhile beş zatın 
bilkıyyam talebini de 

kâfi görüyorum 
Haydar Âdil 

Âza Âza 
Bozok Karahisari Şarki 

Teklifi veçhile beş zatın İsmail Haida 
bilkıyyam talebi kâfi 

olduğu reyindeyim 
Ahmed Hamdi 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri.) 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Reis Beyefendi akalliyetin şerhi varsa o da 
okunsun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim Nizamnamei Dahilînin (98) nci maddesi 
eski bir maddedir. Tadili arzu buyurulan 
(98) nci maddede (El kaldırmak suretiyle rey 
istihsali neticesini reis ve kâtipler takd-.r eder
ler. İttifak edemezler veyahut ekseriyet hu
sulünde iştibah ederlerse reyi aleniye müracat 
olunur) diye muharrerdir. Arkadaşlarımız ev
velce verdikleri takrirde (İttifak edemezler ve
yahut ekseriyet husulünde iştibah ederlerse 
beş arkadaşın ayağa kalkarak teklifatta bulun
ması..) Hususunun maddeye ilâvesini istemiş
lerdir. Kanunu Esası Encümeni ıbu beş zâtı, on 
zâta iblâğ 'etmiştir. Bendenizce on zâtın ayağa 
kalkarak bu teklifte bulunmaları için Makamı 
Riyasetin bir, iki, üç, beş... İlâh diye »aymak 
gibi bir zaman sarfını istilzam edeceği için bu, 
pek mühim olmıyacak. On zat yerine takriri 
sabık veçhile beş zatın - ki yekten bakılınca gö
ze çarpabilir - kâfi olduğu kanaatindeyim. Bi
naenaleyh teklifi sabık veçhile encümenin tadil 
etmiş olduğu (on.) kelimesinin yerine (beş) ke
limesinin yazılmasını teklif ederim. 

AHMED «SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim, Heyeti Oelilenin malûmu olduğu veçhile 
birkaç kelimeden ibaret 'bir fıkranın ilâvesiyle 
tadilini teklif ettiğim Nizamnamenin (98) nci 
maddesi (El kaldırmak suretiyle rey istihsali
nin neticesini Reis ile kâtipler müttefikan tem
yiz ve takdir ederler. İttifak edemezlerse ve-
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ya ekseriyat husulünde iştibah ©derlerse veya
hut mebuslardan beş zat ayağa kalkmak sure
tiyle ekseriyetin âdemivucudunu beyan iddia 
ederlerse ayağa kalkmak usulüne müracaat edi
lir. Bundan da iştibah olunursa bihaklkiın reyi 
aleniye müracaat olunur) şeklindedir. Bende
niz, takririmde ilâvesini istilzam ettiğim fıkra, 
kıraat ettiğim (98) nei maddenin '(Ekseriyetin 
husulünde iştibah ederlerse ayağa kalkmak usu
lüne müracaat edilir), den evvel (iştibah eder
lerse) cümlesinden sonra (Veyahut mebuslardan 
heş zat ayağa kalkmak suretiyle 'ekseriyetin 
âdemivucudunu beyan ve iddia ederlerse) fık
rasının ilâvesinden ibarettir Encümen bu tekli
fi, adedi mebusun ona iblâğı suretiyle tağyir 
etmiş; fıkrasının tarzı tahririni biraz tebdil et
miş - ki o haizi ehemmiyet değildir - (Veyahut 
azadan on zat bilkıyam talebederlerse) şekline 
konulmuştur (Veyahut azadan beş zat bilkı
yam..) suretinde elsaydı bendenizin teklifimi 
aynen kabul etmiş bulunacaktı. Bendeniz (Beş 
zâtın bilkıyam talehederlerse) şeklinde, tekrar 
talebedeceğim. Bendenizden evvel idarei kelâm 
eden Süleyman Sırrı Bey biraderimiz bizim bu 
husustaki esbabı mucidemize iştirak ile beraber 
diyeceğim ki bu tadil teklifini yaptırmaya ben
denizi sevk eden şey; Meclisimizin henüz pek 
az olan hayatı mesaisi zarfında birkaç defa 
tekerrür etmiş hâdisattır. Şu meyanda buraya 
kadar bunu kayıt ve tezkiri kendim için bir va-
zifei vicdaniye 'addederim. 

Yeni Eeisimiz zamanında kendisine karşı 
hissi şükran ile mütehassis olduğum halde itiraf 
ederim ki beni böyle bir tadil teklifi yapmaya 
sevk edecek bir hâdise olmamıştır ve emin olabil-
sem ki bu makamı muall'âyı işgal edecek zat dai
ma aynı haleti ruhiye ile Heyeti Umumiyenin 
temayülâtma, iradatı hâkimesine mutavaatkâr 
bir mahiyette idare edecektir ve daima bu ida
re de mümkün olacaktır; ben bu tekliften rücu' 
ederdim. Fakat insanlar için bu bittabi' müm
kün olmadığı gibi makam da şahıslara merbut 
değildir. Hepinizin hatırnişamdır. İstanbul 
hâdisesi, şu teklifin kabul edilmesini müstel-
zim olan en canlı ve en büyük esbabı mucibedir. 
Bunu söylemekle iktifa ediyorum. Bu olmazsa 
Meclisimizin haddizatında, bütün memleket 
hayatında âmil olan arasından bihakkin is
tifade edilmiş olmaz. Ve arasım tamamii hür

riyetle istimale imkân bulamaz. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS — Heyeti umumiyesinin kifayetini re
yi âlinize arz edeceğim. Heyeti umumiyesini 
kabul edip maddelere geçilmesini tensip bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Madde 97. —• Esnayi müzakeratta Nizamna-
mei Dahilî ahkâmına tevfiki harekete daveti mu-
tazammın mesail ile mebuısandan biranin iradı 
kelâmdan men'ine takbihine ve muvakkaten 
Meclisten ihracına dair mevadda reyi ispariye 
müracaat mecburidir. İşbu nizamname mucibin
ce reyi aleni veya hafiye müracaat zaruri olmı-
yan bilcümle husussatta dahi reyi işari istimal 
olunur. Reyi işari istimali halinde evvelâ leh
te saniyen aleyhte bulunanların reylerine mü
racaat olunduktan sonra tebliğ olunur. 

REİS — 97 nei maddei muadele hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde 97 nei 
maddei muaddeleyi aynen reyi âlizine vaz'edi
yorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Bir 
mebusu iradı kelâmdan men' etmek için bilhassa 
Meclis arasına müracat olunur. İradı kelâmdan 
meni' ne gibi bir meni'dir. Bunu izah eder
ler mi1? Yoksa zatıâliniz orada oturup da kâtip 
tarafından bir takrir okunurken içimizden biri 
kalkar da efendim şu şöyledir, bu böyledir diye 
itayı rey etmeye başlarsa o vakit siz bu evrak 
okunsun; oturunuz! demek için Heyeti Umu
miyenin reyine mi müracaat olunucaktır? (Ha
yır sesleri) 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Efendim! 
Müsaade ederseniz iki kelime arz edeyim. İradı 
kelâmdan meni' için Nizanamei Dahilîde ayrıca 
sarahat vardır. Onun şekli tatbiki müsârrahtır. 

REİS — O halde efendim! Maddeyi aynen 
reyi âlinize vaz'ediyorum. 97 nei maddei muad
deleyi kabul edenler lütfen el kaldırsın! Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 98. — Reyi işarinin neticesini reis ile 
kâtipler müttefikan temyiz ve takdir etmek 
mecburiyetindedirler. Binaenaleyh el kaldır
mak suretiyle rey istihsalinin neticesinde ittifak 
edemezlerse veya ekseriyetin husulünde iştibah 
ederler veyahut azadan on zat bilkıyam talebe-
derlerse ayağa kalkmak usulüne müracaat edi
lir. Bunda da ittifak edemezlerse veya iştibah 
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ederlerse bihakkin reyi aleniye müracaat olu
nur. , Hiç kimse rey istihsali muamelâtı müta-
akibesi esnasında söz söyliyemez. 

98 nci maddei muadele hakkında söz istiyen 
var mı? 

Riyaseti Celileye 
Mzamnamei Dahilî Encümeninde tesbit edil

miş olası 98 nci maddedeki (on zat) yerine (beş 
zat) terkibinin yazılmasını teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Süleyman Sırrı Bey on zat yerine ' 

beş zat teklif ediyorlar. Bu tadil teklifini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
O halde madde şu şekli almıştır: Veyahut aza
dan on zat yerine (beş zat bilkıyam talebederse 
ayağa kalkmak usulüne müracaat olunur.) Mad
deyi bu şekilde reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Heyeti Umumiyesini reyi âlilerinize vaz'edece
ğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Cumartesi günü saat bir buçukta 
içtima' etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 4,13 
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4. — Sualer, cevaplar 

Kayseri Mebusu Sabit B. Kayseri Bidayet 
Hâkimi Fahri Ef. hakkında suali ve Adliye Ve
kili Seyyicl Beyin cevabı (6/25) 

20 . 10 . 1339 

Riyaseti Celileye 

Ankara 
Kayseri Bidayet Hâkimi Fahri Efendi hak

kında ahali tarafından mütevaliyen vâki olan 
muhik şikâyetin nazarı dikkate 'almımıadığının 
esbabı nedir? Tahriren cevap vermesini Adliye 
Vekâletinden talöbeylerim. 

Kayseri M,öbusu 
Sabit 

Türkiye Cumhuriyeti 
Adliye Vekâleti 

Adod 
Umumî : 7354 
Hususî : 276 

T.B.M.M. Kiyaseti Celilesine 
20 Teşrinievvel 1339 tarih ve 6 . 25 . 1957 

numaralı teızkerei şantiyeleri cevabıdır : 
Kayseri Bidayet Hâkimi Fahri Efendi hak

kında vâki şikâyet üzıerine Adliye Müfettişi Ru
hi Bey tarafından icra kılman tahkikat neti
cesinde mumaileyhin mucibi mesuliyet bir hali 
tahakkuk etmediği cihetüe tâyini' muameleye 
mahal görülmediği ve ahiren Sarı Abdullah 
Efendizade Mehmed Kâmil Efendinin1 Fettah-
oğlu Haıcı Mehmed Efendinin aleyhine Mihsal 

edip bilkefale tenflz ettirdiği , ilâmın indetltem-
yiz menkuzan iadesi üzerine mahkûmun'aley-
hin müracaatı ile icra ki'lın'mafldta dan muhake
me sırasında evrakın ziyaa uğraanasiyle muha-
koıne intaceditemediği ve evrakın ziyama sebe
biyet Veren kâtip bilâzil taJhltı muhakemeye alın
mış olduğu ve hükmiü sabık naklolunarak lâ-
zımülicra meydanda bir hüküm kalmamış oldu
ğundan 'bahsile meblâğı müddeaibilhin' Mirda-
diyle tarafına iadesi mahkûımunaleyh tarafından 
tallebedfimekle mu'keddema infaz olunarak nak-
zedilmesi üfcerine hüfcm'en iadesi icabeden mua
melâtı icraiyeyi hâkimi mumaileyhin î'cra Ka
nununun yirmidokuzuncu maddesindeki ahkâma 
kıyasen hüküm istihsaline hacet görüllimeksizin he
men iadei icraya bittevessül tebliğ olunan ihbar
name üzerine meblâğı müdeafbihi iade eitmiyen 
müddei mumaileyhin hapsen tazyikine karar 
'verdimi anlaşılarak * muamelei vakıanın ahkâmı 
kanuniyeye mutabık olmadığı hakkında mahalli 
nin nazarı dikkati celbedi'lımekle heraiber kararı 
mezkûru ittihaz ve itaya badi Ve hâiö d a n eslbafb 
ve Vesaikin ve bu bapta bir maksadı mahsus ta-
kiıbedilip edilmediğinin tahkik ve iş'arı ve lü
zumu mahallî İstinaf Müddeiumumiliğine bildi
rilmiş ve vâriddacak cevalba göre muktazasmın 
ifa edileceği tabiî .bulunmuş olduğu ve mumaileyh 
hakkında bundan1 başka şikâyet sdbketmediği arz 
olunur efendim. 

8 Teşrinisani 1339 
Adliye Vekili 

(Seyyid 
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