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BİRİNCİ GELSE 
Açıfcna Saati t 130 BadazBevtaf 

REİS : İJdnd ReforekiG Hasam Fehnti Beyefendi 
KATİPLERİ FeyyHz AK Bey <Yozgat)t Raslm Bey <SJvaB) 

ıREİS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık hulasası: okunacak. (Kâtip zaptı sah* hulâsasını okur)., 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Bİrinoi Celse 
İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı 

riyasetlemado birinci celse zevali saat bk buçukta ini-
ikat etti. Zaptı sab& hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. 

Ergani Mebusu Eroin Beyin mazbattaî intihab'iyesi 
kıraat ve mebusluğu kabul «dildi, Heyeti Vefcüede» 
•irsal «dikmiş olan harp kazançta vergisine ve möes-
stasaFtt mıhbaniye eşyasının gümrük resminden 'istisnası 
hakkındaki kanunun Matına dair îevayM kanuniye, 
Kavaam ve Muvazenei Maliye enciknenliarıİne. 

Diizce'nin müstakil liva halıinıe ifrağMHn muvafık 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası Dahiliye 
Encümenine havale edildi. 

Vekâ'Merce azn4 ve nasbedilen rrtamurrâ» listemin 
(irsaline lüzum olmadığına dair Heyeti Vekile Riyaseti-
nm .tezkeresi kıraat ve müzakere edibnek tilere bu
günkü ruznıameye üthali karargir oldu. 1336 senesi 
bütçesi Muvazanei Malîye Encümenine, camilerde hut-
belena Türkçe olarak kıraat «dilmesine dair Derdim-
Mebusu Abdiühak Beyin ıteJdüfi Serîye Encümenine 
ve Gümüşaçıe Mebusu Hasan. Fehırti Beyin tnaasaft 
hakkındaki teklifi tasviben Muvazene! Maliye Encü
menine havale ve mezkûr (teklifin bir suretinin Heyetti 
VeKleye tebliği karargir oklu ve teneffüs «dilmek üze
re celse tatil edildi. 

ikinci Celse 
ikinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin «aitti 

riyasetlerinde zevali saait iki buçukta İçtima etti. He
yeti tttroamiye Kanununun dördüncü maddesi müza
kere edilip tadil 'ipin AdMye Eocürneoine iade edildi. 
Oyun kâğıttan resminin .tezyidine dair olan kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında müzakereye tuzum göıfül' 
meyerek maddelere geçip Kavanrni Maliye-Encüme
ninin birinci maddesi aynen ve ikinci maddesi Muva
zene* MaMye Encümeninin tashihi veçhile kabul olun
du. Genç Mebusu Ali Haydar Beyin bu kanun hak
kındaki teklifi nazari mütalaaya almanak encümene ha
vale edildi. 

Heyeti Vekfletfiıt teklifindeki üçüncü madde ay
nen, dördüncü madde taısfhihen, beşinci madde aynen 
kabul olundu. Taditen encümenden gelen madde «kin
ci madde olarak kabul edilip diğer maddelerin numa
ralan teselsül ettirildi ve kanunun heyeti umumiyesi 
tayini esami ile reye 'konularak bir reyi muhalife kar-= 
$ı seksen yedi reyle kabul edildi. 

Sigara kağıtları resminin tezyidime dair kanunun 
müzakeresine doğrudan doğruya maddelerden' başia-
merek Kavanİnl Maliye Encümeninin teklifindeki bi
rinci, üçüncüj dördüncü, altıncı maddeler aynen, ve 
(İkinci, besinci maddeler ıtashihen kabul olundu. <Bu ka
munun dahi heyeti umumiyeti tayini esami suratSyİe 
reye konulup on redde karşı doksan dört reyle kabul 
olundu. 

Kibrit resminin tezyidine dair kanunim heyeti 
umumiyesi hakkımda müzakere cereyan edip kâfi gö
rüldükten sonra maddelere geçlHldi. Birinci, üçüncü, 
dördüncü, atlınoı maddeler aynen ikinci ve besinci 
maddeler tashiharı kalbul edildi. Heyeti umumiyesi ta-
lyîrn esami ile reye konularak yirmi sekiz reyi muhali
fe karşı yetmiş beş reyle kabul olundu. 

Mıiidafaai hukuk cemiyetleri ianaitınan mal sandık-
fertnca kabzına dair kanunun heyeti umumiyesi 
'hakkında müzakere cereyan ederek reddine karar ve
rildi ve teneffüs edilmek üzere celse teuti], edildi. 

Üçüncü Celse 
ikinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin tatılt 

riyasetlerinde zevali saat dört bucukta toüşaıt edildi. 
Azil ve nasbedilen memurin' töstesinin Heyeti Vekıfte-
den celbi hakkında cereyan eden müzakerattan sonra 
Refik Şevket Beyin, teklifi kabul edBerek Heyeti Ve-
kileye tebliği kara-rgir oldu ve Cumartesi çünü ayni sa
atte içtima edileceği makamı riyasetten tebliğ kılınarak 
saat beş buçukta içtimaa nihayet verildi. 

ılkinci Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi Haydar 

İKâtüp 
Feyyaz Ati 

— 486 — 
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REÎS — Zabıt batkında söz söyleyecek var mı? ' 
MÜFİD EFENDİ (Kuşebir) — Bazı maddeler ta-

dilen kabul edilmiştir demkniş. Halbuki «adil edilen 
şeyler gösterilmek lâzımdır. Bu suretle tashtih edilsin. 

1. —• Kozan Mebusu Reşit Paşanın istifanamesi. 

REİS — Kozan Mebusu Reşit Paşamı» 'istifana
mesi okunacak : 

Büyük M<iHe£ Meclisi Kiyaseti Geliiesine 

Seferberlikte Ordu ve Kolordu kumanıdardıkılann1-
dan mâada memuriyetlerle Büyük Millet Meolıisi aza-
lığının bir şahısta içtima edemîyeceği Meclfeî müsa-
nünlileyhimce mıüttefaaz kararnamenin döndüncü mad
desi icabından olduğu anlaşılmasına mebni tnüntehap 
olduğum Kozan Sancağı azaJuğından istifa eylediğim 
maruzdur. Olbalbda emrü ferman haasretıi menlehütem-
rmdir. 

Sivas Vdlfei 
Reşit 

1. — Emlâk ve arazi ve temettü vergisi tezkere es
mamın tezyidine dair kamın lâyihası, 

I. — Müdafaada ısrar edilmesine dair İnegâlden 
vesair yerlerden mevrut telgraflar. 

I. — Bolu Mebusu Cevad Beyle refikinin, Ordu 
mensubini maaşatınm tezyidine dair teklifi ktmunisi. 
(2/109) 

.REİS — Ordu mensubjmn tnaaşataa dair Boîu 
Mebusu Cevat ve refiki Beyterim teklifi var. Lâyiha 
Encümenine havale ediyoruz (Müstaceliyet karan var 
sesled) Efendim esbabı mucibe mazbatasında müsta
celiyet teklif ediMyor. Bunu reyinize arz ediyorum. 

FERl-D BEY (Çorum) — Bu meselemin Muvaze
ne! Maliye Encümeni 'ite yani bütçe 'ile alâkası vardır. 
Onun için rnüstace%et ile "olmasın, 'bütçe -ite beraber 
çıksın. 

REİS — Başka söz 'istyen Yar mı efendim? (Yok 
ıseslen) Zaptı sabı&ı Müfİd Efendinin buyurdukta! 
veçhtie tatdiLen kabul edenler el kaldırışın. Zaptı sabık 
tadilen kabul edilmiştir. Efendim evrakı varidemiz var. 

A MUAMELATI 

RjEtS — Reşit Paşan HI istifasını kabul edenler et 
kaldınsın. Kabul edildi. 

2. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin, Kayse
ri istiklâl Mahkemesi azdığından istifanamesi 

REİS — Kastamonu Mebusu Suad Beyin İstiklâli 
Mahkemesi aralığından istifasına dair kâğıdı var. 

Riyaseti CeMeye 
.Aihfvaü sılhbiyem "icabetıiyte Kaıyseri İstiklâli Mah

kemesi heyetinden 'istifa eylediğim cihetle Heyeti urmı-
miyeye arzına delâlet buyunıimasım ıhtiıham eytenkn. 

30 Eylül 133*i 
Kastamonu Mebusu 

(Dr. Suad 
.REİS — Kabul edenler el kaldırstn. Kalbul edümûş-1 

tır efendim. 

REİS — Vergi tezkeresi esmanı hakkımda Heyeti 
Vekikenıin bir tezkeresi var, Kavanini Maliye ve Mu
vazeneli MalBye encümenlerine veriyoruz. 

REİS — Müdafaada ısrara <daiir tnegölden vesair 
yerlerden telgraflar var, bunlara da emısaffii mist&Lû ce
vap yazılır. 

REİS — Müstaceliyetten. ımaksat bir defa müzake
re teklifidir. Müstaceliyeti kabul edenler lütfen. ©Me
tini kaldırstn. Kabul edilmedi. Lâyiha Encümenine gi
decek efendim. 

2. — Adana Mebusu Zekâi Beyin, Müdafaa! hu
kuk cemiyetlerinin umuru maliyesi hakkında teklifi 
kanunisi (2/110) 

REİS — Müdafaai hukuk cemiyetmia umuru ma
liyesi hakkında Adana Mebusu Zekâıi Beyin bir tekli
fi kanunisi var, alelusul Lâyiha Encümenine gönderi
yoruz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Okunsun efendim. 

AZAYI KIRd 

3. — LAYİHALAR 

5. — MUHTELİF EVRAK 

4. — TEKLİFLER 

— 4*7 — 
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MUSTAFA BEY (Aydın) — İKarahisarı Şarkî) — 
Okunmaya ihtiyaç yok. Badelîhbar Lâyiha Encümeni
ne haıvaJe edilir. 

3. — Kastamonu Mebusu Dr. Sıtad Bdyte rüfekast-
ıtın, Safranboluda mahkûm olanlarm affı hakkında 
teklifi kanunisi. (2/108 mükerrer) 

RElS — BoJuıda mahkûm oâaolaf hakkında Kas
tamonu Mebusu Suad Bey ve rüfekaKıoto tur takriri 
var, 

ABDÜLKADtR KHMAIİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim zannedersem Bolu degB, Safrabolu olacak. 

REtS — Efendim bu da tok af teklifidir. Afetim* 
encümeni mahsusuna yani Layiha Eocümenine e r i 
yoruz. Çünkü teklifi kanuni fnahâyetândedir. 

4. — Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin, İs
tiklâl mahkemeleri kanununun tadilim dair teklifi ka
nunisi (2/109 mükerrer) 

5. — Karahisan Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin, İstiklâl Mahkemeleri Kanununun tadiline dair 
teklifi kanunisi (2/110 mükerrer) 

REİS — tsrtlklâi Mahkemesi Kanununa iki madde 
Ülâvesme dair Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü ve Kara
hisan Sahip Mebusu Mehmet Şükrü Beylerin takrirle
ri var, bunlar da Lâyiha Encümenine. (Okunsun ses
leri). 

İMUSTAFA BEY CKarahisaın ŞanVİ) — Okumağa 
hacet yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Efendim (müstaceliyet tektiı ediyoruz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Okunsun «Bedelim, 
takrir ya kabul edilir ya edilmez. 

.Büyük M'İMat MecM Riyaseti Cefâıesine 
iMıüdafaai Milliye Encümeni tarafında» teklif «di-

lip tadüen kalbul edilen ve mevlah' icraya vazı derdest 
bulunan istiklâl malhkemeleririîn tifa edecekleri vazife 
itibariyle mevkileri gayet nâzik olduğu ve bu matıfce-
melerin neticei icraatından müHrii millet lİçJİn pek bü
yük faideJer beklenmekte beraber en basit bir «uüsii-
<mral yüzünden de pek feci akübetter zuhuru muhtemel 
bulunduğu cihette buna mahal foafftoamaısuıı temin 
edeceğine kani olduğum mevaiddı aıtiyenin mezkur ka
nuna müstacelen ilâvesini teklif ederim. 

MADDE 1. — feüklâl mahkemelerinde cereyan 
edecek (muhakemeler, verilecek hüküm ve kararlar ale
ni olacaktır. 

MADDE 2. — Herhangi b'k 'tesir atomda kanun ve 
vicdana muhalif olarak hüküm veren IstBdâl mahke

mesi reisi ve azalan Büyük MüHet Meclisi hüküm ve 
karaıljyle derhal ayni ceza âe tecziye edileceklerdir. 

30 ByM 1336 
Müdafaa! Milliye Encümeni Reisi 

iDiy&rfoekİr Mebusu 
Hacı Şükrü 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cetölesline 
Şifahen arz edeceğim esbap doIıayısiyJe İstiklâl 

mahkemeleri kanununa zeyil olmak üzere berMeçhi 
âti movaddı kanunüyenin müstaceliyet fcarariyie ka
bulünü teklif ederim. 

30 Eylül 1336 
iKarahitsarı Sahip 

^ehroet Şükrü 
Zeyil : 
2. — İstiklâl mehakirnıinde muhakeme alenidir. 
3. — (İstiklâl mehakimi muamelâtım' iedöEcap Mec-

'lis teftiş ve azalarını 'tebdil eder. 
.(İzahat versin sesleri, gürültüler) 

REİS —• Efendim bu bir tefclifltir. Usulen Lâyiha 
Encümenine gitmek 'lâzım. Müstaceliyet kararını ka
bul buyurursanız o zaman ruznameye alınmak sala-
niyeti vardır. Ondan sonra izahat verilir. MüstaceKyeti 
kabul edenler lütfen eBetüai kaldıran,. Müstaceliyet 
kabul edilmiştir. Ruznameye ithali veyahut enoümene 
havalesi meselesi kaMı. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Efendim kırk imzalı bir takrir vardır, ruznameye da
hil olması için. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Mühim mesaili, anfca-
daşlar fikirlerinde imal etmeden, bunun hakkında te-
tefbüatta butunmadaıt ruznameye geçilecek. Evvel 
emirde teklif edilen maddeleri yaamafctağnrıız ve îmaft 
fikir etrnekliğimiz lâzımdır. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şaırki) — Bu gibi 
teklifi kanuniler doğrudan doğruya Lâyiha Encüme
nine havale edilir, ruKnaoıeye ithaline salâhiyet yok
tur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karalhisarı Sahip) — 
Efendim, istiklâl mehakimi hakkındaki kanunu kabul 
ettik. İntihap edenler müttehü hareket butunmaktadıır. 
Meselenin müstaceliyeti bu mokıtadandır. Lâyiha Encü
menine gidecek vesaireye gidecek. Bunter ne suretle 
'işe başlayacaklardır? Onların vaziyetini işkâl etmemek 
liçto 'teklif edilmiş bir şeydir. Madde gaıyet kısadır ve 
herkesin anlayabileceği bir tarzdadır. Esasen berim 
anladığıma göre bu; İtstifclâl mahkemeleri azalan tara
fından aralarında muhteîifünfih olan ıbir meselemin 
hallidir. Bunların kimi aleni olsun diyor w bir kısmı 
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{bati ciheti Mzam ediyor. Bu noktanın hali tâzımân. 
ıBinaeııaleyh Lâyiha Emcümemine gitmesine lüzum stok
tur. 

(Ruznameye alınsın sesleri) 
REÎS — Şimdi efendim, ik'İ fikir var. Birisi, Lâyiha 

Encümenine gitsin, diğeri, ruznaımeye alınsın. Bu gün
kü ruıznameye alınmasını kafesti edenler lütfen el kal-

^ dırsm. Ruznameye atmdı efendim başka evrakımız kat
mamıştır .Encümenlerin de iki üç gün zarfında ihzar 
ettikleri İş yoktur. Ruznameye geçiyoruz. Belediye ka
nununun ikinci müzakeresi vardır efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Nizamname! Dahiliye 
riayet edersek işler intizam daMMnde gider. Riayet 
olunmazsa o vakit tatbik edilmemesine karar veririz, 
İşler de çorba gibi olur. Bundaki madde sarihtir. 

Otuz dokuzuncu madde — Mebusan tarafından 
vukubulan teküfat esbabı mucibeyî ûhıfciva etmek şart
tır. Teklifi kanuniler reise <tevdi «*uour. Reis de Lâyiha 
Encümenme havale eder. 

MUSTAFA SAJBRt EFENDİ (Siirt) — O Nizam-
natmei Dahiliyi Meclis yapmıyor mu?.. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Meclis yapıyor. Fa-
ika* tnündeFecatttna ittftıa lazeridir. Eğer bu madde ta
dil edilecekse o da bir usul ve kavaide tabidir. 

RBtS — Müsaade buyurun efendim. Heyeti Celi-
lenin kararı Nizamnamd Dahiliye muvafıktır. Müs-

/, — Ertuğruî Mebusu Halil İbrahim ve Karesi 
Mebusu Hasan Basri Beylerin, Belediye Kanunu
nun tadili hakkında teklifi kanunileri (2/16) fi] 

23 Eylül 1292 Tarihli Belediye Kanununa Müzeyyel 
Kamın 

MADDE I. — Belediye intJhabatında vergi kaydı 
mülgadır, 

REİS — Efendim taditaame yoktur. Reyinize arze-
diyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın. Birinci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — Müntefaiplerin yirmi, âzalanu yir
mi beş yaşından dun olmamaları ve azaların okuyup 
yazmak bilmeleri şarttır. 

REİS — Söz İsteyen var mı efendim? (Yok sesle
ri) Bu bapta Karesi Mebusu Vehbi Beyin bir takriri 
var< 

[1J Birinci müzakeresi 74 ncii İçtima zaptmâa-
dır., 
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tacetiyet karan tespit editaiştıir. Vehbi Bey! mesele 
halledilmiştir. Belediye Kanununun ikinci müzakeresi
ne başlayacağız. 

RıASlH EFENDÎ (Antalya) — Ruznamadekıİ me-
-vadda. geçmezden evvel bu teklif olunan mevaddı yaz
sak daha muvafık olmaz mı? 

REİS — Okunsun, yazınız. 
.{Kâtip Feyyaz AK Bey, Hacı Şükrü Beyni tekBifıuri 

okur) : 
MıADDE 1. — İstiklâl mahkemelerinde cereyan 

edecek muhakemeler ve verilecek hüküm ve kaıariar 
aleni olacaktır. 

IMADDE 2. — Herhangi bir tesir altında kanun 
ve vicdana muhalif olarak hüküm veren İstiklâl mah
kemesi reis ve azalan Büyük MMet Meclisi hüküm 
ve kararile derhal ayni ceza- âe tecziye edilecektir. 

(Memet Şükrü Beyin teklif i) : 

IMADDE 1. — îstüdâl mehakiminde muhakeme 
ahnidu-j 

'MADDE 2, — İstiklâl mehakimi muamelâtını te-
detfcap Meclis teftiş ve azalarını tebdil eder, 

RBtS — Bu teklifler üzerinde bir müddet tasay-
vuratı fikriyede bulunulmak üzere simdi Belediye ka
nununun müzakeresine geçiyoruz. 

Riyaseti Celileye 
(Belediye Kanununa tezyit edilen mevaddan ikin

ci maddeye ilâve onman okuyup yazmak şartının tay-
yini ve yalnız reisler hakkında şart kdınmasını teklif-
eylerim, 
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Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — İzahat verecek mîsmiz? 

VEHBİ 'BEY (Karesi) — Kabul edilecekse iza
hata hacet yoktur. 

(R'BtS — Reye arzetmeden evvel bir noktaya na
zarı dikkatinizi cetbederîm. Bu birinci müzakere de
ğildir. Bunda tadilmameyi veren zat ne Encümen maz
bata muharriri arasında münakaşa cereyan edebilir. 
Onun için söz verilmedi diye hatıra bir şey gelmesin. 
Şimdi okunan tadünameyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Tada vechfle madde kabul edilmiştir yani 
madde şu şekK alıyor : > 

% — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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MAT/DE 2. — Mühteheplerin yirmi, azaların yir
mi beş yaşından dun olmamaları ve reisin okuyup 
yazmak bilmesi şarttır. 

REİS — Üçüncü madde okunacak : 
[MADDE 3, — Belediye Kanununun işbu kanuna 

mugayir ahkâmı mülgadır. 
REİS — Üçüncü maddeye ak Tunalı Hifmi Be

yin bir tadünamesi vardır okunacak! : 
MADDE 3. ~ Derseadet ve Vilâyat Belediye Ka

nununun 43 ve 21 nci maddelerindeki (Hazır olduğu 
halde medu olanların cümlesinin İsmine kura çekile
rek) yerine (Hazır olduğu halde aralarında on k İşi 
intihap ederek) esası1 kabul ve nihayetlerine (İntihap 
encümeni teşkili için kâfi miktarda mahallesi bulun-
mıyan beldelerde mevcut mahalle veya mahallelere* 
on kişi İtibarile intihap icra ve encümen bunlar ta
rafından teşkil edilir) fıkrası ilâve olunmuştur. 

TUNALI HİIJMt BEY (Bolu) — Efendim Der
seadet Belediye Kanununun 43 ncü, vilâyat Beledi
ye Kanununun 21 nci maddelerinde heyeti teftişryenin 
tefrik... 

SÜLEYMAN SIRRI 'BEY (Yozgad) — O mad
deler muaddeldir. 

ıTUNALf HtLMl BEY (Devamla) — Heyeti tef-
tişdyenin tefrik ve intihabı meselesi kuraya bırakıl
mıştır. Halbuki kura ile is görülemez. Binaenaleyh 
bu kura kaydının (aralarında intihap kaydına) tahvi
lini talep ediyorum- Yirmi beş kişi toplanır. Arala
rımdan on kişi intihap edilir. Üçüncü madde olmak 
üzere teklifim bundan ibarettir (Kura iyidir sesleri, 
kabul, red sesleri). 

REİS — Dahiliye encümeni cevap verecek mi 
efendim? 

Üçüncü madde hakkında Hilmi !Beyin takririni 
nazarı ittbare alanlar el kaldırsın, Kabul olunmamıştır 
efendim. 

TITNALI HİLMİ BEY '(Bolu) — 'Bir de dördüncü 
madde teklif ediyorum. 

VEHBİ 'BEY (Karesi) — Burada yeni yazılan 
maddeler ahkâmı denmiş Halbuki maddeler kalkmadı, 
fıkarat kalkacak. Fıkarat okunsun, asıl madde ibka 
edildi. 

REİS — Onun hakkında takrir verirsiniz, Üçnücü 
maddeyi kabul edenler el kaldırsın 
Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden ki' 
baren meriyülicradır, 

RBtlS — Hflmi Bey; 4, 5, 6, 7 nci madde olarak 
teküfatta bulunuyor, 

MADDE 4. — Mezkûr kanunların 44 ve 22 nci 
maddelerindeki (İstifa eden bulunursa onun yerine 
kura çdanaıyanlardanı tekrar kura keşidesüe) yerine 
(Onun yerine diğeri intihap olunur) esası kabul edü-
mistir. 

Bolu 
Tunalt Hilmi 

REİS — Bunu nazarı föbare alanlar lütfen el 
kaldırsın. Alınmamıştır efendim. 

Riyaseti Celiteye 

Dördüncü maddenin :• 
işbu kanun tarihi neşrinden itibaren muteber olup, 

belediyeler intihabatı buna tevfikan tecdit edilecektir, 
tarzında kabulünü teklif eylerim. 
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Karesi 

(Mehmet Vehbi 

MUSTAFA BEY (Karamsarı şarkî) — Tarihi 
neşrinden muteberdir kaydı oldukça buna hacet yok* 
tur, 

IVEHBİ BEY (Karesi) — Şimdi efendim 93 kanu
nu esasisinde bir madde vardır. Vilâyet şöyle idare 
edilir, nevahi şöyle idare edilir ve bunlar hakkında 
Ikanun tanzim olunur diyor, O günden bugüne kadar 
tanzim edilmemiştir. Binaenaleyh bu millet edilecek, 
yapılacak diye çok ışey yapmıştır. Bİz burada güya 
teceddüt göstermek istiyoruz ve Belediye kanununda
ki inhisarı kaldırmak arzu ediyoruz ve bunu da gele
cek sene martından itibaren yapacağız diyoruz. İntiha
bat kânunusaniden başhyacak ve martta nihayet 
bularak işe başhyacaklardır. Binaenaleyh şimdiden 
teceddüt göstermek için bunu mevkii tatbtka koy
malıyız ve evvelâ ileride vilâyatta ittihaz edeceğimiz 
esasata kasabalardan başlıyalım da halkı alıştırme? 
olalım. 

MUSTAFA BEY (Karahısan Şarkî) — Tarihî 
neşrinden muteberdir cümlesrle maksat hâsıl olmu
yor mu? 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Olur efendim. Şimdiden 
tecrübeye başlamalı, eğer bu memlekette mkilâp ya
pacak isek!... 

RBtS — Vehbi Beyin teklifini nazarı itrbare alan
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 
Dördüncü maddeyi aynen kabul edenler lütfen el-
kaldırsm. Dördüncü madde kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye VekM'i Memurdur. 
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REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi efendim. Kanunun heyeti 
utmımiyesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Heye
ti umumiyesi de kabul edilmiştir efendim., 

2. — Muamelâtı İttihamiyenin ilgası hakkında ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Muamelâtı ittihamiyenin ilgasına dair 
olan maddenin müzakeresine geçiyoruz. Encümene 
giden madde tadilen gelmiştir. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Muamelâtı ittihamiyenin ilgası hakkındaki kanun 

lâyihasının dördüncü maddesi hakkında vukubulan 
tadil teklifi üzerine encümen tetkikatı lâzimede bu
lundu. Gerek Heyeti Vekîlenin ve gerek Adliye encü
meninin erbabı mucibe lâyihalarında ber tafsil arz-
olunduğu üzere işbu kanunun teklifine saik asit, mu
amelâtı ittihamiye yüzünden hukuk ve ve erbabı me-
salihin maruz bulunduğu müşkülât ve tavikata niha
yet vermek idi ve bu maksatla mahiyeti cinayet olan 
hususatta bile müstantik kararlarının ancak itiraz vu
kuunda rüyeti ve aksi halde evrakın doğruca mahke
meye gönderilmesi gibi salim ve basit ve tarihî adli
miz îç'İn oldukça mühim bir usul kabul olunmuş idi. 
Fakat üçüncü maddenin Heyeti Umumiye kararile 
tayyından sonra asıl o maddeye istmad eden dördüncü 
maddenin vücuduna sebebi hakiki kalmamış olur. 
Nitekim bu nokta encümende görüşüldükten sonra., 
esas maksat olan «Suhulet» kendiliğinden merfu ol
duğu anlaşılmış ve binaenaleyh kanunun bile vücudu
na ihtiyacı müzakere kalmamış bulunduğu tezahür 
eylemiş olduğundan heyeti muhtereme canibinden 
tayyedilen üçüncü maddenin, esasen Iâğvi karargir 
olan birinci maddeyi teyit edecek surette ihyasın
dan maada çarei hal bulunmadığı mütalâasile Heyeti 
Umumiyeye ara ve takdim kılındı. 
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Adliye E. M. ;M. Canik 
(Refik $&&& Ahmet Nafiz 

Canik Biga 
(Hamdi (Hamit 

HEtS — Efendim, söz istiyen var mı? encümen 
mazbatasını reyinize arzediyorum, mazbata da Heyeti 
umumiye kararile tayyedilen üçüncü maddenin ihyası 
lüzumu teklif ediliyor. 

Bu teklif aleyhinde söz söyliyecek var mı efendim? 

NAPlZ BEY (Canik) — Efendim, malûmu âli
niz heyeti İttihamiyelerin lâğvi lüzumuna ancak 
muamelâtın tesrii noktasından ittiba edilmiştir. 
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Muamelâtın tesrii esbabı ise, bir kazada herhan
gi bir cürümden dolayı vazryed edilen bir meselenin 
ikide birde ımerzeki livaya veyahut merkezi vilâye
te vukubulan itiraz dolayısiyle göndermemekten iba
ret idi. Bu da müstantiklerin vazryed ettikleri mesail-
de kendilerinin mi&tafcü olmaları mümkün olabilecek, 
yani müstantik kararnameleri riyasetin tasdikıoa arzı 
ihtiyaç etmeyip, ancak vukubulacak itirazla, itirazın 
mercii tetkiki; bulunduktan mahkemenin reisi olacak" 
tır. Şimdi müstantiklerin verdikleri kararlar, elli bi
rinci maddede zikredildiği üzere, reislerin tasdftına 
iktiran etmek lüzumu kararlaştırıldığı takdirde 
reislerin tasdik ettiği bir şeye itirazen ikinci defa 
olarak bakmasında mana yoktur. Meselâ bir müstantik, 
bir maznunun ademi tahliyesi hakkındaki kararını 
reise gönderecek, bu karar doğrudan doğruya tasdik 
edildikten sonra, maznunun karara itirazı üzerine 
yeniden bunu bir daha tetkik için reise götürmekte 
bir mana kalmaz ve maznunun İtirazı hükümsüz ka
lır. Şu 'halde üçüncü madde Meclisi alice tayyedil
dikten sonra; kanunun da, layihanın da manai vücu
du kalmaz. Onun için üçüncü madde ihya edildi
ği takdirde, müstantiklerin, müddeiumuminin talebi 
veya 'hilafına verdikleri karar, gerek müddeiumumi 
tarafından, gerek maznun tarafından vukubulan iti
raz üzerine, Makamı Riyasete gider. Riyaset heyeti 
itti hamiye makamında tetkik eder. Muvafık ise müs
tantik kararnamesini tasdik eder, değilse müstantik 
kararnamesini esbabı mucibe serdiyle reddeder. Şu 
hale nazaran heyeti ittihamiyelerin lağvından ümit 
edilen maksat hâsıl olur ve evrak ikide birde mer
keze gitmekten kurtulur. Müstantiklerin vaziyet et
tiği herhangi bir mesele daha çabuk bitmiş olur. 
Yoksa bu üçüncü madde tayyedildiği halde heyeti 
ittihamiyelerin bak asından başka çare kalmaz. Çün
kü Şevket Bey arkadaşımızın teklifi veçhüe, mercii 
itiraz, mafevk mahkemeleri yahut merkez bidayet 
mahkemeleri olursa, oraya kadar giden bir evrakı 
ayrıca bir mahkemeye vermekten İse, yine heyeti itti-
hamiyeye vermek daha muvafıktır. Zaten heyeti itti-
hamiye azaları da hukuk mahkemesi azalarından te
rekküp etmiştir. Ayrıca maaş verilir aza değildir. Bi
naenaleyh heyeti ittihamiyelerin eski şekilde ipkası 
daha doğru olur. Heyeti ittihamiyenin lağvı arzu edil
diği halde, üçüncü maddenin iadesi, selameti muame
le nokta] nazarından elzemdir. Başka çaresi yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Efendim, Encümen meseleyi büsbütün başka bir 
nokta'i nazarda mütalaa ediyor. Kanaatimce; bu tet-
kikatını üeri sürüyor. Geçen gün cereyan eden mü-
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zakcrede {31) nci maddenin zeylinin ipkasına Heyeti 
aliye karar verdi. Bu kararı vermekle Heyeti aliye 
isabet etti mî, etmedi mı? Meselesini ileri sürüyorlar, 
Bendeniz isabet ettiğine kaniim. Çünkü, müstantik-
teri böyle serbest bırakmak, bilhassa takdiri delail 
ile beyetü itti'hamiye salahiyetini kendilerine vermek, 
doğru değildir. Müsaade buyurun. Geçen günkü mü
zakerede tamamiyle anlaşılmıştır. 

Verilen izahatta diyorlar ki; dördüncü madde 
lağvedilince üçüncü maddenin hükmü kalmıyor. Ya
ni heyeti ittihamiyeterin lağvmdaki fayda fevt olu
yor. Hayır efendiler. Fevt olmuyor, kendilerinin nok-
tai nazarına göre fevt oluyor. Bu meseleyi vazetmiş 
oldukları daire içinde müzakere ettikleri için fevt 
oluyor, O dairenin haricine çıkarak tetfcikat yapsalar 
ve bunu hakikaten tetkik etseler, bu maddenin fevt 
olmadığını görürler. Ben bu tetkükatı yapacağım. Ma
hallinden bir mesele alıyorum. Mesela biri cinayetle 
mahkûm edilmiş, müstantık bunun cinayetle mahkû
miyetine karar vermiş. Evvelce bu mesele ne olacak
tı? Heyeti ittihamiyeye gidecekti. Her halde ittiham 
olunacaktı. Şimdi ne olacak? Heyeti ithamiyeye git
meyecektir. Eğer bir itiraz vaki olursa, o mahkeme
nin mensup olduğu reise gidecek. İtirazlar her vakit 
varit olmaz efendiler. Mahkemelerde, en çok huku
kunu istimal eden müddeiumumi, senede ancak (20 • 
30 - 40) tane itiraz yapabilir, Ben hukukunu en çok 
istimal eden müddeiumumiyi söylüyorum, öyle müd
deiumumiler, öyle mehakimi adliler var ki, senevi 
itirazı 10 - 20 yi tecavüz etmemiştir. Bu itibarla he
yeti ittihamiyelerin lağvından beklenilen fayda fevt 
olmuyor, yine o bakidir. 

Şevket Bey refikimizin, pek vakıfane olarak, der-
meyan ettikleri mütalaa, diğer bir noktai nazardan 
şayanı dikkat ve kabuldür. Çünkü mahallindeki rü-
esaya itiraz edildiği takdirde, evrak verilecek olursa, 
buradan okur. Bundan büyük fayda bendeniz tasav
vur edemedim. Çünkü müstanuktar hakkında düşün
düğüm bir sey vardır ki; bazan müstantıklarla reisin 
ittihat ve ittifakı hatıra gelebilir. İkisi ittihat ve itti
fak ettiği zaman müddeiumumi makamının kıymeti 
kalmaz. Kim kime İtiraz edecek? İtiraz edecek olur
sa müstantık kararnamesi reise gidecek. Halbuki iki
si de müştereken hareket ediyorlar. Bunun hiç bir 
faydası kalmaz. Biz sürat temin edelim diye hak
sızlığı da diriltmek İstemeyiz. Biraz betaet gelir, fa
kat heyeti ittihamiyede olduğu gftbi gelmez efendiler. 
Çünkü ancak bütün vilayetin bir heyeti ittfflıamiyesi 
vardır. Bu esas kabul edildiği takdirde, daima ma

fevk, mesela bir kazanın mensup olduğu mahkeme 
gibi gayet yakındır. Bu suretle oraya gitmek İtibariy
le bûdü mesafeden kurtulmuş olur. Bu noktai nazar
dan da kanun fevt edilmemiş olur. Şevket Bey arka
daşımızın teklif ettiği kanun kabul edilecek olursa, 
oldukça mütekâmil bir şekilde ve maksadı fevt etme
yerek, hem de ahalinin netine olarak heyeti ittihami-
yelerJ kaldırmakla, her halde Vfr külfeti kaldırmış 
oluyoruz. Buna şüphe yoktur ve bu suretle daha ma
kul olarak iş çıkmış olur. Binaenaleyh, encümenin 
teklifi veçhile üçüncü maddenin İpkası doğru değil
dir. Şevket Bey kardeşimizin teklifinin kabulünü 
'bendeniz teklif ediyorum. 

MÜFİT EFENDİ (Kıışehir) — Efendim, müs-
tanhklar tarafından ittihaz olunan mukarrerata itiraz 
olunması pek mutlak surette değildir. Müstantık lü
zumu muhakeme kararnamesini tanzim ederse, lü
zumu muhakeme kaçarına kimsenin itiraza salahiyeti 
yoktur, İster cünha ile, ister cinayetle lüzumu muha
kemesine karar verilsin. Ama mUstantıkla müddei
umumi arasında cünha ile cinayet meselelerine dair 
-bir ihtilaf hâsıl olur. Müddeiumumi itiraz eder. O 
hak, müddeiumumiye aittir. Alelıtlak meni muhake
me kararına müddeiumumilerin itirazı vardır ki, hat
ta her on beş günde, meni muhakeme kararlarını, 
cetvellerini, müddeiumumilerin, yahut müstantıklarm 
ittihaz edecekleri karar cetvellerini mafevk müddei
umumilere göndermeye hakları vardır. Meni muha
keme evrakım müstantıktan ister, lüzumu muhakeme 
yapacak delail mevcut ise, müddeiumuminin müd
deti de fazla ise, istediği gibi itiraz eder. O meni mu
hakeme kararım tebdil ettirebilir. Şimdi müstantık
larm asıl kararına vukubulacak İtiraz, tevkif ve tah
liye kararlannadır. Eğer müstantıktan, tevkif kara
rında, talhliye kararında serbest bırakacak olursak, 
geçen gün bu kürsüden söylenilen bazı sözlerin varit 
olması ihtimali vardır. Eğer mevaddı caniyede müs-
tantıkın yananda bir vekilin 'bulunması esasını Heyeti 
Muhtereme kabul etmiş olsaydı, o vakit müstantık 
kararının tasdikimi hacet kalmazdı. Madem kü, yal
nız kalıyor, bir tevkif ve tahliye kararından dolayı 
asd usulü bozmak İstemez. Çünkü hâkimi münferit 
usulü kabul edilmiş olan yerlerde bir hâkim kendi 
reyiyle amel edebilir. Fakat reisi kendi reyinde müs
takil bulundurmuyoruz da, tahkikat memuru olan 
müstantıkı niçin yalnız bırakıyoruz? Tevkif ve tah
liye kararlarında tasdika vabeste olan kararı kaldır
mak doğru değildir. Encümenin teklifi varit değil
dir. 
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NAFİZ BEY (Canik) — Efendim, malumu aliniz, 
bizim kanunumuz (1293) tarihinde Fransız kanunun
dan tercüme edilmiştir. Frsnsa kanununun aslında 
heyeti irtihamiyeler yök. Orada, mahkemelerde bu
na, benzer jüri heyeti vardır. Jüriye muadil olarak 
bizde heyeti ittihamiyeler ihdas edilmiştir. Binaena
leyh, kanunun esasında heyeti İttihamiye mevcut de
ğildir. 

Saniyen : Müstantık kararnameleri de riyasetin 
tasdikine lüzum göstermez. Fakat evvelce teşkilat 
görmeyen mahkemelerde bütün işler, 300 kuruş ma
aşlı müstantık muavinlerinin ellerinde kaldt, Suiisti
mal yüz gösterdi. Hüseyin Hilmi Paşanın teklifi üze
rine, mahzuru defi için, 51 nci maddeye bir zeyil 
yapılarak, müstantık kararlarının riyasetin tasdikina 
iktiran eylemesi lüzumu gösterildi. Şimdi ise Anado
lu'nun kısmı azamında teşkilat yapılmıştır. Mektep
ten mezun yahut meslekten yetişme müstantıklar var
dır. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Katiyen, 
katiyen, az var, ancak yüzde beş. 

NAFİZ BEY (Devamla) — Bu şeraiti haiz müd
deiumumiler de mevcuttur. Gerek Şükrü Beyin, ge
rekse Müfit Efendi Hazretlerinin buyurdukları nokta 
doğrudur. Fakat, biz ehveni şerri arıyoruz. Geçen 
gün arz ettiğim veçhile, bizim kanunumuz gayet İyi 
bir surette tanzim edilmiştir. Ufak bir suiistimale kar
şı işin dört tarafı muhkem bir surette bağlanmıştır. 

Fakat bu bağlanmak neticesi olarak bizde vesaiti
mizin karışıklığı dolayısiyie mesaili istintakiye uza
mış gitmiştir. İşte biz bu mahzuru defetmek ve müm
kün mertebe ehveni şerri ihtiyar için heyeti ittihami-
yeleri kaldıracak ve heyeti ittihamiyeler yerine riya
setler ikame edeceğiz. 

Şükrü Bey Buyurdular ki; cinayet kararları, he
yeti ittihamiye lağvedildiği takdirde, doğrudan doğ
ruya mahkemeye gider. Heyeti ittihamiye İşleri sü
rüncemede kalır diyorlar. Cinayet kararlarının ve 
alelıtlak neticeye iktiran etmiş kararların heyeti ittİ-
hamiyeye gitmesi mühim bir mesele teşkil etmez. 
Herhangi bir meselei cinaiyenin esnayi tahkikinde 
tevkif ve tahliye gibi meseleler her vakit hadis olur 
ve vukubulacak ihtilaflar ve itirazlar dolayısiyie mü
temadiyen heyeti ittihamiyeye gider ve mucibi taah-
hür olur. Bendeniz kendi tecrübemle arz etmek isti
yorum ki, bir mesele belki üç defa, beş defa heyeti 
ittihamiyeye gitmiştir. Çünkü müstantık tevkif eder, 
mevkuf derhal beş gün geçtikten sonra tahliyesini ta
lep eder, talep kabul edilmez, itiraz eder, heyeti itti

hamiyeye gider gelir, beş on gün geçer, İki şahit daha 
İstİma edSIİr, yine tahliyesini talep eder, bu kabul 
edilmez, ademi tahliyesine karar verilir, yine İtiraz 
eder, bitmez tükenmez, müselsel bir surette evrak 
merkezi vilayete gidip gelmekten kurtulamaz. Onun 
için biz ehveni şerri ihtiyar ederek, müstantıklar;, 
verdikleri kararlarında müstakil bırakalım. Yalnız 
müstantık kararlarına bu suretle vaki olacak itiraz 
üzerine bu kararı derhal yanı başında bulunan reise 
götürelim, iki saat üç saat zarfında bittetkik, Riya
setçe mesele halledilerek, evrak avdet etsin diyoruz. 
Sonra; heyeti ittihamiyelerin işi daha çok, mahkeme
lerin işi daha az buyurdular. Halbuki bu doğru de
ğildir. Heyeti ittüıamilefcrin işi mahkemeye nisbeten 
daha azdır. 

•MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karabasan Sahip) — 
Biz öyle bir şey söylemedik!..' 

NAFİZ BEY (Devamla) — SİZ dediniz. Heyeti 
ittihamiyelerin İşleri mafevk mahkemeye gidince 
orada yalnız itham işi bulunmaz, mahkemenin kendi 
vazifei asliyesi olan işler de, muhakemelerde, mev
cuttur ki, onları daha ziyade meşgul eder, bunu tet
kik etmeye vakit bulamazlar ve itham isleri yine 
günlerce kalır. Sonra efendim; yalnız bir cinayet ka
rarlarının heyeti ittihamiyeye gitmesinin meni için 
heyeti ithamıyeyi lağvetmek, faidei matlübeyi ver
mez, demin arz ettiğim gibi, tahkikat arasında evrak 
mütemadiyen mercii tetkike gidip gelecek olduktan 
sonra, ceza mahkemeleri ile alakadar olmayan, yani 
gerek cünha ve gerek cjt-ayet mahkemeleriyle ala
kadar olmayan, hukuk azalarından müteşekkil he
yeti ittihamiyelerin bakastr.da hiç bir mahzur yok
tun Üçüncü madde tayyedilince bunlarda bize ehve
nişer arıyoruz. Evrakın mütemadiyen sürünmesi ve 
'bir masumun günlerce, bir sene, hattâ iki sene, üç se
na mevkuf kalıpta, en nihayet işin berasüe veya me
ni muhakeme ite neticelenmesi, ne derece şayanı ted-
lüm ahvalidir. Kanunun heyeti umumriyesi noktai na,-
zarmdan temin edeceğimiz menfaatlerle, şimdi1 halen 
mevcut olan mazarratın vezni vicdanı âtinize kalmış* 
tır. Mesele bu nofct&İ nazardan tetkik edilmelidir, Eh. 
venrşerri Miyar eylemek lâzımdır. 

OPERATÖR BMtfN BEY {Bursa) — Şu halde he
yeti ittftıamiyeteri joka etmeli. 

REİS — Bu mesele hakkında müzakereyi kâfi gö
renler ellerini kaldırsın. Kâfi görüldü. Mevzuu müza
kere encümen mazbatası olup, encümen mazbatası bir 
madde şeklinde değil, fakat bir prensiptir. Kaıbul edt-
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ceğimiz şekil bir daha okunsun. Ka'bul edildiği tak
dirde encümen sekli tespit etsin. 

((Adliye Encümeni mazbatasını kâtip tekrar oku
du,) 

REİS — Efendim, encümenin mazbatasını ka-
<bul edenler el kaldırsın. 
• (MUSTAFA BEY (KarahLsan Şarki) — Matfide 

değil efendim. 
RE(S — Efendim, madde şeklinde yazılmamış. 
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Efendim, 

onu madde şeklinde kaleme akınlar da. ondan sonra 
müzakere edelim. 

NAFİZ BEY (Canik) — Zaten madıde mevcuttur. 
Encümen teklif ediyor. Lâyihada tayyedüm istir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karamsarı Sahip) — 
üördüneü madde yerine teklif ediliyor. Lâyrhalİ ka-
nuniyeden lâğvedilen üçüncü ntaddemn iadesini talep 
ediyor. 

REtS — »Encümenin mazbatası nazarı dikkate alın-
dığt takdirde üçüncü madde İhya edilmiş oluyor. Onun 
için mazbatayı reyinize arz ediyorum. Mazbatayı ka
bul edenler el kaldırsın. Nazan dikkate alınmadı. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahıisarı Sahip) — 
Reddedilmiş bir şey nasıl reye konulur? Şevket Beyin 
teklifi var. Onu reye koyunuz. Encümen tekMfi aldı 
gitti. Yine kend'i nokta'i nazarını ileri sürdü. Encümen, 
nazarı dikkate alınan teklifi ortadan kaldırdı. 

REİS — Teklifiniz varsa reye Koyayım, Başka tek-
Kf yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraMsarı Sahip) — 
'Şevket Beyin teklifi var. 

'RElfeS — Şevket Beyin teklifi yoktur. Encümene 
giUmtştir. 

NEBtL EfPENDt (Karafcfa&n Sahip) — O mad
deyi muadd'Ü olarak bir takrir vardiı, Söylenen mese
le odur. 

Riyaseti Cöliteye 
Mevzuu müzakere bulunan heyeti ittiharriıyeferMi. 

lağvı hakkındaki kanunun esnayı müzakeresinde mü-
tafhassıs zevatın İfadelerinden anlaşıldığına göre heyeti 
İttmamryelerm ipkası daha makul olacağı aniaşıfmak-
ta olduğundan kanunun heyeti umurmyesinin reddiyle 
hâyetü Ittihamiyelerin bakası hususunun tahtı karara 
alınmasını teklif ederim. 

(Bursa 
Emin 

•MEHMET ŞÜKRÜ BEY — (Karamsarı Sahip) 
—Reis Beyefendi! encümenden sorunuz, o teklifi ne
reye koymuştur?! 

REİS — Encümenden sorulmaz, encümen hangi
sini getirirse o mevkii müzakereye konur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
(Efendim, Sinop Mebusu Şevket Bey arkadaşımızın 
vermiş olduğu bir teklif nazarı dikkate alınarak mü
zakere edilmekte iken encümen dediki ; Bu teklifi bi
ze verin, bunun üzerine bir şekü verelim, onun üze
rinde müzakere edelim. Maalesef encümen bu teklifi 
hiç nazarı IrJbare atmadığı gibi, kendi noktai nazarım 
kabul ettirmek için jstî'bdat yaptı, başka bir şey 
yapmadı. Bize kendi nok'Eaİ nazarını kalbul et
tirmek için gelmeyecekti. Şevket Beyin noktai nazarı
nı, az aşağı, az yukarı veyahut muvafık bir şeköde ge
tirecekti. Bunu getirmediği gibi. Şevket Bey arkada
şımızın takririni de kaybetti. Böyle bir encümene tees
süf etmemek elden gelmez. 

NAFİZ BEY (Canİk) — Efendim, Hatırı âlîlerin» 
de kaldığı veçhile biz böyle nazan itflbare alınan bir 
teklifi lisanı kanunla 'yazılmak için almadık. Encü
men âzalarının noktai nazarlarında ihtilâf hâsıl ol
muştu, bu cime* Makamı Riyasetten ihtar edildi ve biz, 
bu ihtilâfı Hal için almıştık. Neticede gördük ki; esa
sen lâyihai kanun'iyenin istinat ettiği ve lâyihai ka-
nutıiyeriin ruhu olan üçüncü madde tayyedilmitştir ve 
maksadı kanun zail olmuştur, encümen anaları meya-
nındaki ihtilâfı nazar da bundan hâsıl olmuştur ve 
blnnetice bu lâyihai kanuniyeniin hikmeti vücudu bi-
2Üm nazarımızda kalmamıştır. Biz bunu tespit ede
rek Heyeti Ümumiyeye arz ettik. Şimdi encümen na
mına tekrar ediyoruz ki; üçüncü madde iade edilme
diği takdirde bu lâyihadan memul olan, muhtemel 
olan menfaat zail otmuştur. Binaenaleyh heyeti itriha-
miyelerin aynen ipkası daha hayırlıdır. Şu hailde bi
zim, Sinop Mebusu Bey tarafından verilen teklifi mad-
dei kanuniye şeklinde tahrir için atmadığımız anlaşıl
mıştır. Bu, Makamı riyasetçe de malûmdur. 

Kiyaseti Ceiifeye 

«Müstantfk mukarreratı aleyhinde itiraz vufca-
nunda işbu itirazı mensup olduğu istinaf mahkemesi 
reisi tetkik ve halleder» şeklinde maddenin tashihini 
teklif eylerim, • 

(1 Teşrinievvel 1336 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

REİS — Efendim, bu: mütalaayı nazarı Ri'bare 
alanlar eHerinü kaldırsın. Nazan mütalaaya alınma
dı. 
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Altıncı madde dördüncü madde oluyor. Kâtip Bey 
okuyunuz. 

'MAÜDE 4. — Hâkimi münferit olmayan mahal
lerde müstantık kararnamelerine karşı vuku'bulan iti-
razat o müstantıkın mensup olduğu bidayet ceza ri
yaseti tarafından -kabiliyeti temyiziyesi olmamak ve 
mecburi yy ülitsiba bulunmak üzere hal ve hasmolunur. 
Rüya'set sureti hal hakkındaki kararını üç gün zarfında 
kararname zirine müdellelen derç ve evrakı iade eder. 
'Müteaddit cünha mahkemesi bulunan mahallerde 
müddeiumumi evrakı rüesaya münajvebeten tevdi ey-
fer. 

REtS — Efendim, tadilname kalmamıştır. Eli
mizdeki dördüncü maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen ef kaldırsın. Efendim, bâr ta-
dÜtname daha vardır. 

Riyaseti Celileye 
<MAODE 4. — Müstanük kararnamelerine vufcu-

bulan itiraza t müstantıkın mensup olduğu mahkeme
nin mercii istinafı olan ma'Mceme -reisi ve hâkimi mün
ferit olan mahallerde hâkim tarafından haîlolumır. 
Reis veya hâkim evrakın kendMine tevdriniJen itibaren 
beş gün zarfından kararnameyi tetkik ve esbabı muci
be) kanuniyesmi kararname birine dere 3e tasdik ve
ya bilâtasdtk iade eder. Bilâtasdik iadesi halinde müs-
tanttk reisin işbu emri tahririsine te'beiyyete mecbur
dur. 

2 Teşrinievvel 1336 
Sinop Mebusu 

Şevket 

REÎS — Nazarı mütalaaya atanlar el kaldırsın. Na
zarı mütalaaya alındı. Encümen bu takririn şekline 
göre tahrör edip getirsin. Yedi rakamr ile ifade edi
len madde t>e$noi oluyor. 

MADDE 5. — Müstantrklar beyninde tahaddüs 
edecek tâyini merci îhtilâfaltı mensup oldukları bida
yet mahkemelerinin mercii istinafı olan mahafkim rü-
esası tarafından ive mercii istinafı muhtelif olan mah
kemeler müstantrktarı beynindeki ihtilâfat işbu merci 
mahkemelerinin ta'bi bulundukları istinaf mahakimi 
rüesası tarafından k'aJbili temyiz atarak üzere hallohı-
nur. Bir bidayet mahkemesi müstantıkt ile o mahkeme
nin mertü istinafı otan bidayet mahkemesi müstantı-
kt meyanesindeki İhtilâf işbu merci mahkemesi tara
fından haîlolünur. Muhtelif istinaf mehakftnüne taibî 
kaza ve livalar mustarrttklan beyninde tahaddüs eden 
ihtilâfat dahi Heyeti «emyizîye istida dairesince hal
ledilir. 

NîEBÎL rBFE'NİDİ ('Karahisan Sahip) — Be#nci 
madde olarak okunan maddenin dördüncü maddeye 
ciheti taallûku Vardır. Onunla beralber müzakere edil
mesini teklif ediyorum ve Öyle olmak lâzımdır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 

'Beşinci maddenin dördüncü madde ile alâkadar ol
duğuna kani değilm. Çünkü Nebît Efendi arkadaşı
mız bir noktai nazardan bunu ileri sürdüler, istinaf 
rüesast halledeceği için alâkası var zannettiler. Halbu
ki orada İstinaf reisi meseleyi tetkik edecek, burada, 
mahalli İstinaf mahkemesi reisi ile dört azadan İbaret 
olan heyet tetkik- edecektir, o İtibarla hiç bir iltibas 
yoktur. Bunu doğrudan doğruya müzakere edebiliriz. 
yalnız bendeniz, evet, burada da «İstinaf rüesası» di
yor. Bu surette ciheti taaHûku vardır. Bendeniz meha-
kim tarafından zannediyordum. Hükümetin teklifin
de «rüesası» deniliyor. Tayini merci mesailini rüesa-
ya değil, istinaf mehakunİne vermek lâzımgefir. is
tinaf mehakimine verildiği takdirde, hem bu mahzur 
ve iltibas kalkmış olur, hem de tayini merci meselesi 
daha esaslı bir surette halledilmiş olur. Rüesaya değil, 
istinaf mehakimine vermek lâzımgelir. 

REtS — Başka söz isteyen var mı? Besinci mad
deye ait müzakerenin, dördüncü maddenin kabulü ka
tisinden sonraya taliki teklif olunuyor ve bir de devam 
eftnek var. Dördüncü maddenin alacağı şekilden son
raya taliki k'albul edenler lütfen el kaldırsm. Talik edlit 
di. 

Sekizindi madde, altıncı madde oluyor. Onun mü
zakeresine geçiyoruz. 

MADDE 6. — Müstantıkların mevaddı cinaiye-
de maznunlar hakkında tastır edecekleri gayri muvak
kat tevkif müzekkereleri, ahz ve girift ve nakli mev
kuf müzekkereleri hüküm kuvvetini dahi haizidir. 

ROtS — Söz İsteyen var mı efendim? Reyinize arz 
ediyorum. Altıncı maddeyi kabul edenler ellerim kal
dırsın. Reddedildi efendim. 

Anlaşılıyor ki encümen, bu kanun üzerinde ikinci 
ciddi bir teflcikat yapmaya lüzum görüyor. Söz atan 
yok, el kaldıran yok, encümene tekrar iadesini kaW! 
edenler lütfen el kaldırsm. Encümene gitti. 

Hazinei hassaya a'it muamelâtı tasarruffyenin ha
zine! maliyeye aidiyeti hakkındaki kanun. Maliye Ve
kili yoktur. Maliye VeMi getinceye kadar teMr ede
lim. 

3. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, taba
beti adliye ve cemim neticesi mecruhların tedavisine 
âw teklifi kanunisi ve Lâyiha Adliye ve Sıhhiye En
cümenleri mazbataları. (2/27) 
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KBtS — Tababeti adliye kanununa geçiyoruz. I 
Heyeti umumtyesi hakkında (bir şey söyleyecek var 
mı? 

(OPERATÖR BMİN BHY (Bursa) — Elendim 
bir şey arz edeceğkn; bendenian bidayeten teklif et-
mis olduğum kanun Adliye Encümenine gitti, Adliye 
Encümenince bir şekil (verildi. Ondan sonra Sıhhiye 
Eocümemne geldi. Esas İtibariyle Sıhhîye Encümeni 
de Atiliye (Encümeninin teklif etmiş olduğu teklifi 
kanuniyi ulfalc bir iki fark ile kabul etti. Binaenaleyh 

REfiS — Celse kuşat edüdli, Tababeti adliye ka
nununun müzakeresine başlıyoruz. 

(Riyaseti Celileye 
Esbabı mucübesi şifahen arz edilmek üzere ber-

veçhi ati nıevaddın kanun şeklinde ve müstacelen 
kabulünü teklif ederim: 

S Temmuz 1336 
İBursa Mebusu Operatör 

Emin 

MADDE 1. — Cürmü meşhuda azimet edecek 
etibba; nezfi katedecek ye thnar yapacak kadar alât 
ve edevatı «tıbbiyeyi beraberlerinde bulundurmaya 
mecburdur.; 

MADDEı 2. — Btibbanın cürmü meşhut esnasın
da sarfedecekleri malzeme! tıbbiye bedeli derhal mak
buz mukabilinde carih veya ailesi tarafından tesvi
ye olunur. Carih meydanda yoksa bilâhare carih ta
rafından tesviye olunmak üzere mecruh tarafından 
da tesviye olunabilir. 

MADDE 3. — EÜbbanm cürmü meşhut esnasın
da sarfedecekleri malzeme! tıbbiye bedelini, müdde
iumumilerin talebi üzerine; mal memurları emvali 
Devlet gibi tahsile mecburdur. Carihlerm bu gibi ma-
»arifi tediyeden âciz olduğu tahakkuk ederse etibba 

I bu bir iki fark da 1 - 2 - 3 ncü maddelere aittir, 
adeta bir iki kelimeden ibarettir, Bendeniz doğru
dan doğruya Adliye Encümenine ait olan teklifin mü
zakereye vazım, yalnız ikinci, üçüncü maddelerdeki 
ufak tefek tadilâtın nazarı itîbare alınmasını teklif 
ediyorum, Başka arz edecek bir şey yoktur. 

KEttS — Tababeti adliye kanununun maddelerine 
geçirmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın, Kabul 
edilmiştir. On dakika teneffüs. 

MADDE 6. — Mecruhlar hastane olan yerlerde 
«erbaşı fcapanracaya değin hastanelerde tahtı te
daviye alınır ve hastane masarifi keza carih tarafın
dan tesviye olunur. Hastane olmayan yerlerde mec-
rubm ancak diplomalı etibba tarafından tahtı tedaviye 
alınır. Diplomalı etibba mevcut iken kendilerini mut-
tabiplere tedavi ettirenlerin cerihalarında husute ge
lecek ihtilâftan carih mesut tutulmayacaktır^ 

İKİNCİ CELSE 
Açıfeua Saati : 3 Badeznevri 

REtS : Reisi Sanl VeUfi Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP ; Feyyaz Âli Bey (Yozrat) 

timar masrafını sermayesi nispetinde ve yalnız bir 
defaya mahsus olmak üzere cürmü meşhut tahsisa
tından ahr. 

MADDEI 4. — Cürmü meşhut raporlarını ve ie-
deticap fethi meyrfleri ancak diplomalı etibba tan
zim ve icra edecektir. Binaberin erbabı vukuf, bekim 
taslaktan, küçük sıhhiye memurları ve eczacılar gi
bi tababeti âdiye ve adliyeden bihaber olması râzım-
gelen eşhasa tanzim ettirilecek raporlar İte yaptırı
lacak fethi meyiller makbul ve muteber değildir. 

MADDE 5, — Memurini adliye cürmü meşhuda 
götürecek etibba bulamazlarsa mümkün olabildiği 
kadar cerihanın nevi, adet ve mevkiini tespit ile ik
tifa ederek bilâhare ve ilk fırsat zuhurunda diplo
malı bir tabip raporu veyahut bir tabibi resminin mü
talâa! tahririyesiai ahrlar. 
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MADDE 7. — Cerhalara velevki etibba tarafın
dan olsun müsbar yani mil ve fitil Mali memnudur. 
Musbar ve fitil ithali kati bir lüzumu fenniye müste
nit olursa müstafin ve fitilin tarz ve nevi ithali sa
rahaten rapora dercedüecektir. 

MADDE S, — Kmtf, sadr ve batın gibi eczafta 
husule getirilecek cerulhu nafize velevki yirmi gün
den dun Wr müddette şifapezir olsa bile caritater ci
nayetle ittiham olunur. 

MADDE 9. — İşbu mevada munafj olmayan sair 
ahkâmı kanuniye mer'i ve muteberdir. 

MADDE 103 — İşbu kanun tarihi nesrinden mu
teberdir. 

MADDE 11. — tşbu kanunun icrasına Adliye 
ve Sıhhiye vekilleri memurdur, 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Cürmü meşhuda gidecek etlbbanın vazaifine ve 

istisJhap eyleyecekleri edviye ve edevatı fenniyeye 
müteallik olarak Bursa Mebusu Emin Bey tarafından 
Makamı Riyasete takdim olunup Heyeti Umumiye-
den havale olunan on bir maddelik merbut 9 Tem
muz 1336 tarihli lâyihai kanuniye encümenimizde mü
talâa ve icabı müzakere olundu. Cürmü meşhut ve 
fettûmeyyite gidecek etîbbanın beraberlerinde masla
hatın icabına göre az çok mualeoe bulunduracaktan 
teamülü İktizasından ve -bu bapta ihtiyar edecekleri 
masarifin badehu mahkemece mahkûm olacak taraf
tan istifa olunmak üzere evvelemirde malsandıkla-
rından sarfı dahî öteden benî mer'İ ve müttehaz 
usulden olmakla bunun bir - kanun halinde tedvin 
ve teyidine halihazırda lüzumu kati olmamakla tek
lifi vakiin Ceddine ve ancak cürmü meşhuda gi
decek etibbanm «erek yevmiye ve gerek harcrrahla-
nmo ve gerekse sarfı muktazî edviye esmamnın em
ri ahzında ekseriya havalesi mevcut olmamak vesile
siyle maruzu müşkülat olmakta bulunmaları've bu 
yüzden de maslahatı halk duçarı avk ve teahhur ol
makta 'bulunduğu cihetle bu hususa ait havalitın vak-
tn zamaniyle ita ve masarifin tahkiki halinde büâ 
tehir tesviyesi lüzumunun da memurini maliyeye emir 
ve tebliği zımnında Adliye ve 'Maliye Vekaleti Celi
lerine tevdi kınamak üzere Riyaseti Celileye takdimi 
tezekkür kttradı, 

3 Ağustos 1336 
Lâyiha E. Reisi tM. M. 

(Müfit Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Aü Vefa 

Adliye Encümeni Mazbatası 
ıBursa Mebusu Emin Beyin 9 Temmuz 1336 ta

rihli teklifi Heyeti Umumiyeden encümenimize ha
vale edilmekle müzakere tetkik edildi. Teklifi mezkûr 
heyeti umumiyesi itibariyle «bugünkü ihtiyacatı adli' 
yeye muvafık görülmüş ve mevaddı berveçhi âti es
bap tahtında muaddelcn kabul edilmiştir. Şöyle ki 
birinci maddeye maksadı daha iyi ifade edecek su
rette (edviye) kelimesinin ithali ile mezkûr madde
den {neztfi kat ve tlmar yapacak kadar) fıkrasının tay 
ve bu suretle alât ve edevatın muayyen bir 'işe has-
redilmemesi muvafık görülerek : 

/Birinci madde {Cürmü meşhuda azimet edecek 
etıbba müdavatı iptidaiye yapacak kadar alât ve 
edevat ve edviyei tıbbiyeyi 'beraberlerinde bulundur
maya mecburdurlar.) Şeklinde İfrağ edilmiştir. 

(Teklifin ikinci maddesinde (t^bu etıbba tarafın
dan vukua getirilecek her türlü masarifin carih tara
fından tesviyesi) muharrer ise de bidayeten kendi ha
yatı mevzuubahis olanı bırakıp da carihten - ki alel-
ekser akabi cürümde: hali firarda bulunuyorlar -
Masarifi tılbbiye tahsiline kıyam gayri kabili icra 
görülmüş ve ancak mecruh veya mazrubun usrü yüs-
rü nazan dikkate almarak yalnız fakrı hali usulen 
sabit olanlar hakkmda bu kabil masarifin bidayetten 
Hazine canibinden tediyesi kabul olunmuştur. Bun
dan maada işbu müdevatı iptidaiyeyi ifa eden tabi
bin göstereceği lüzum üzerine mecruh ve mazrupla-
nn hastanede tedavileri İktiza ederse bu kabîl mec-
ruhin ve mazrubjni askeri ve mütki 'bilcümle hasta* 
nelerin kabule mecbur olduklarını teyiden bir frkra 
daha ilâve edilmiş ve bu suretle hayatı beşerin uğra
dığı kazalardan sıyaneti için esaslı bîr hatve daha 
atılmıştır. 

İkinci madde (Cürmü meçhüdda etıbbanın mü
davatı iptidaiye münasebetiyle sarf ve istihlâk edecek
leri edviye bedeli mecruhun bi kudret olduğu he
yeti İhtiyariye ve mahalli cürümde bulunan memu
rini adliyenrn tasdikiyle anlaşıldığı takdirde carih 
ve faile raci 'olmak üzere ceraim tahsisatından tesvi
ye olunur. 

Tabibi müdavi, mecruh ve mazruftun bir hasta
nede tedavisine lüzum (gösterdiği takdirde en yakm 
mülkî ve bulunmadığı takdirde askerî hastaneleri mec-_ 
ruhin ve mazrubini kabule mecburdurlar.) Şeklî mu
addeline irca edilmiştir. 

Üçüncü maddede; rapor tanzimine saMhiyettar 
olanların derecen ve bunlardan münhasıran fethi 
meyyitin kimler tarafından yaptfabiteoeğt gösterifc 
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re'k heyeti hâkimenin derecei kanaatrna tesir edecek 
hususat tasnif edilmiştir. Şu maksata göre; 

Üçüncü madde fAdll rapor tanzimi diplomalı 
etıbbaya, bulunmadığı takdirde küçük sıhhiye memur
larına ye her ikisinin bulunmadığı mahallerde ciheti 
Adliyece tensip edilecek ehli vukufa aittir. Fethi me-
yit ameliyesi ancak diplomalı etibba tarafından ya
pılır,) Şdklinde kabul edilmiştir. Her yerde etfbbayi 
resmiyenin bulunmadığı <veya bulunsa bile kâfi gel
mediği ahvalde serbest etlbbayi sıhhat ve hayatı umu
miye ile alâkadar kılmak mecburiyeti hissedilmiş ve 
•buna hüsnü kabul göstermek istemeyen etİbbanın 
ıbir ceza tehdidine maruz kalması icahedeceği tensip 
kılınmış olduğu gibi, hu Tcafbîl etıbbanın memurin 
misKIü yalnız harcırah kanununun gösterdiği yevmi
ye ile iktifasında adaletsizlik bulunacağı düşünülerek 
harcırahlarından maada ayrıca bir ücret almaları da 
muvafık maslahat görülmüştür. Şu takdirlere göre : 

'Dördüncü madde <1Resmi etıbbanın bulun
madığı veyahut (bulunup da ceraimin teaddüdü ve
ya diğer maıserett sebebiyle İfayı vazifemin kabil olma
dığı mahal ve zamanda ciheti Adiliye sair serbest eflıib-
feayı da İşbu kanun mucibkuoe istihdama salâftiyebtac-' 
dır ve bu kabil etıbbaya haroiraihlaırından maada mah
kemece takdir ediilıecek ücretleri de verillir). 

Beşinci madde : (Dördüncü madde mucibince lifa-
yi hizmete davet olunan serbest «libbaidara -işbu daVete 
'icabet etmiyenler hakkında kanunu cezanın 99 ncu 
maddesi zeyli ahkâmı tatbik olunur.) şekilîteri kabul 
olunmuştur. Brom 'Beyin teklifimin alrtıtıcı maddesi ikim-1 

ci maddenin fıkra i ahiresiyle kabul ve yedinci, sekürfn-
ci maddeleri, her itabibin bitmesi fennen muk'tazi «ne
vada inhisarı hesabiyle böyle bir kanuna derci 'İcabet-
miyeceği teemmül edihn'İş olmakla nazarı dik kata ahn-
marndır, 

Teklif sahibi Bmrin Beyin huzuriylıe cereyan eden 
müzaıkıerat neticesi olarak tertıip edilen mevaddı kanu
niye berveçhizir biiittifak kabul olunarak Sıhhiye En-
oümenance de mütalaa edilmek üzere Mafcaımı Riyase
te takdim kılındı. 

12 Eylül 1336 ve 22 Zilhicce 1338 

Tababeti Adiliye Kanunu 
MADDE 1. — Cürmü meşhuda azimet edecek etıib-

ba müdaıvatı iptidaiye yapacak kadar aîâıt ve edevat 
ve edviyei tıbbiyayS beraatlerinde buJıtMiıduttnaya ımac-
burdurlaT, 

.MADDE 2. — CürırHi meşhudda etfttaanın müda-
vatı iptidaiye münasebetiyle sarf ve ü&tıihJâfc edecekleri 
edviye bedeli mecruhun bi kudret olduğu heyeti Sıtü-

yariye ve mahalld cürümde bulunan miamurini adliye-
uin tasdikiyle ankşıMığı takdirde oarüı ve faile racî 
olmak üzere ceraim tahsisatından tesviye dıunur. 

Taıbibi mfİıdoVi mecruh ve mazrubun bir hastane
de tedavisine lüzum gösterdiği takdirde en yakın müt 
ki ve bulunmadığı takdirde askerî hastaneleri mecru-
hin ve mazrubini kabule mecburdurlar, 

MADDE 3,. — Adlî rapor tanzimi diplomalı ettib-
baya, bulunmadığı takdirde küçük sıhhiye memurlarına-
•ve her ikisinin bulunmadığı mahallerde oiheti adlliye-
ce tensip edüıecek ehli vukufa aıitfcir. Fethi meyyit ame-1 

Üiyesi ancak diplomalı etibba tarafından yapılır. 
MADDE 4. — Resmi etıbbanın bulunmadığı veya

hut bulunup da ceraimin teaddüdü veya diğer maze
ret sebebiyle ifayi vazifenin kaba olmadığı mahal. ve 
zamanda ciheti adiliye; 'sair 'serbesft etİıbbaıyı da işbu Ka'-
nun mucibince 'istihdama salâhiyettordır ve bu kabil 
'etıbbaya harcirabLarından maada mahkemece takdir1 

edilecek ücreti de verilir, 
MADDE 5. — Dördüncü madde mucibince ifayi 

hizmete davet okunan serbest etıbbadan İşbu darvate 
icabet etmiyenler hakkında kanunoı cezanın 99 ncu 
maddesi zeyli ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 6. — İşbu kanun tarihi .neşrinden mute
berdir. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Adlıiye ve 
Sıhhiye vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi 
[Es'ktşehiB 

Abdullah Azmi 
' Kâtip 

tKarahisarı Şarkî 
(Ali Sururi 

Sinop 
Hakkı Hami 

'Bayazıt 
Hacı Mehmet 

Mazbata Muharriri 
•Samban 

Refrk Şevket 
Biga 

Hamit 

•Malatya 
Sıtkı 
Sivas 
Taki 

[Sıhhiye 'Encümeni Mazbatasv 
Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Heyeti 

Umumiyeden muhavvel 9 Temmuz 1336 tarihli taba
beti adliye batkındaki teklifi -kanunisi ile Adliye En

cümeni mazbatası encümenİmJzce mütalaa ve tetkik 
edildi. Adliye encümenince tadil edilen şekil ikinci ve 
üçüncü maddesi müstesna olmak üzere aynen kabul 
edilmiştir. (IMadde 2 cürmü meşhudda etibbanın mü
daıvatı iptidaiye münasebetiyle sarf <ve istihlâk ede
cekleri edviye bedeli harcırah vesair masarif misüllü 
haksız çıkan taraftan alınmak üzere Hükümetçe tes
viye olunur) şeklinde; ve ehli vukufun cürmü meş-
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hudlarda tanzim edecekten varakaların fenni tıbbın 
ve Tıp Kanununun tartfatına tevfikan tanzimi müm
kün olamıyacağına mebni bu ıgîbi evraka şahadet il
mühaberi tesmiyesi muvafık görülerek üçüncü mad
de berveçhi âti sekte ifrağ olunmuştur. (Madde 3 ad
lî rapor tanzimi diptomalı etıbbaya aittir, etıbba bu
lunmadığı takdirde küçük sıhhîye memurlarına ve 
her ikisinin bulunmadığı mahallerde ciheti adliyece 
tensip edilecek ehH vukufa tanzim ettirilecek varaka
lara şahadet ilmühaberi namı verilir. Fethi meyyit 
ameliyesi ancak diplomalı etİbba tarafından yapılır). 
İşbu teklifi kanuninin Heyeti Umumiyeye arzı zım
nında mazbatamız tanzim ve Makamı Riyasete tak
dim kılındı. 

31 Eylül -133:6 
Smhiye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

'Kastamonu Operatör 
'Doktor Suad Emin 

.Kâtip Aza 
Doktor Kozan 
Fuad Doktor Mustafa 

Aza 
Bayezit 

,Dokitor Refik 

MADDE 1, — Cürtnü meşhuda aızimet edecek 
etıbba müdavatı iptidaiye yapacak -kadar alât ve ede
vat ve edviyei tıbbiyeyi beraberlerinde bulundurmaya 
mecburdurlar. 

RBÎS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Muvafakati -umumî) birinci maddeyi kaıbul eden
ler lütfen el kaldırsın. Birindi madde kaıbul edifon istir. 

,MADDE 2. — Cürmü meşhutla etıbbanın miüda-
vatı 'iptidaiye münasebetiyle sarf ve 'istihlâk edecekle
ri edviye bedeK mecruhun bikudret olduğu heyeti ih-
Süvariye ve mahalli cürümde bulunan memurini AdM-
yeflkt tasdikiyle anlaşıldığı takdirde carm ve faile ra-
ci olmak üzere ceraim tahsisatından -tesviye ohınur. 

,REİ!S — İkinci madde hakkında söz isıteyen var 
mı? 

OPERATÖR EMıN BEY (Bursa) — Efendim 
Adliye Encümeninin (tekdiri ile Sıhhiye Encümeninin 
tefclıifi beyninde ufak bir fark vardır. Adiliye Encüme
ni mecruhların iktidarı olarJanndan bu pansuman be-
delirtin, yani miüdavatı evveliye bedelinin alınmasını 
söylüyor ve eğer bikudret «e o zaman cürmü meşhut 
tahsisatından alınmasını tecviz edliyttr. Halbuki Sıhhi
ye Encümeni; ister bikudret okun, ister iktidarı olsun,; 
her iki halde 4e cürmü meşhut tahsisatından tesviye 
olunsun, fakat eğer «ariftin İktidarı varsa, mahkeme 

bilahare ondan tahsil etsin tarafım ütâzam ediyor. He-
lyeti âiıiyeniz hangisini tercih ve tasvip ederseniz ona 
göre tanzim ediliştin. 

VEHBt EFENDÎ (Konya) — Herhalde Sıhhiye 
Encümeninin reyini almak lâzımdır. Çünkü... (Kürsü
ye künsüye sesleri) 

VEHBÎ EFENDİ (Kürsüde) — Efendim, Adliye 
Encümeni diyor ki; evvelâ iktidarı varsa mecruhtan 
alınacak. Mecruh, memurinin masarifi rahiye ve saftre-
sini veremediği için müstantıkı vesadresi zor giderdi.. 
'Bunun İçin şimdi zannedersem Adliyede usul böyle
dir. Methalde Srhhiye Encümeninin maddesi iyidir 
ki; senetsiz, huccetStz Hükümetten atır ve Hükümet 
sonra lâzım gelen yerden tahsil «der. Sıhhiye Encüme-
«inki iyidir. Sıhhiye Encürneninkini kabul edelim, 
diğerindi kabul etmeyelim. Köylerde vesairede çok müs-
ıküfâtı mucip oluyor. 

.(Çok doğru sadakn). 

.DOKTOR FUAD BEY (Bolu) — Bendeniz de 
ıteyiden söylerim. Bendeniz de efendiler, Vehbi Efen-
di Hazretlerinin mütalaasına taraftarım. Çünkü tabip, 
mecruhun yanma gittiği zaman, sen hu kadar para ve
recektim demek, pek çirkin olur. Efendiler! HükSimet 
etıbbası bunu bizzat görmüşler, teonübe etmiştendir. 
Gerek zengin olsun, fakir okun o zavallı adam kertdi 
yarasiyle meşgul olurken, parasına müracaat etmek, 
pek iyi bir manzara teşkil etmiyor. Onun için bendeniz 
de Sıhhiye Encümenin teklifinin kabulünü tekOief edi
yorum, 

.M'ÜFİD EPENDÎ (Kırşehir) — Efendim Usulü 
muhakematı cezaiye kanunumuzda da bunun için sa
rahat mevcuttur. Faraşa şahit ceMjedildiği zaman şa
hit ücret isterse Hükümetten verilir ve bilâhare hak
sız çıkan tarafa hükmohınur. Sıhhiye EncürnenhıSra 
yapmış olduğu madde? kanuniye; elimizde mevcut bu
lunan Usulü muhakematı cezaiye kanununa tamamiy-
le muvafık olduğundan dolayı Sıhhiye EncümeninÜn 
(teklif ettiği maddeİ fcanunîyeyi kabul etmek herhalde 
iyidir. Bendeniz bu cihette onun kabulünü teklif eyle
rim. 

MıADDE 2, — Oürmü meşbutıta efiboanm müdaıva-
tı 'iptidaiye m'ünasebstiyle sarf ve istihlâk edecekleri 
eiviye bedeli harcırah vesa'İr masarifat mtsİHÛ haksız 
çıkan taraftan alınmak üzere Hükümetçe tesviye olu1-
nur. 

REÎS — Efendim evvelâ mevzuu müzakere Sıhhi
ye Encümeninin ikinci maddesi olfmasmı kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Sıhhiye Encümeninin akincı 
maddesi mevzuu müzakeredir, kabul olundu. 
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HAMDI NAMIK BEY (tzmİt) — Bir nokta arz 
• edeceğim. Reis Beyefendi; bendeniz de Vehbi Efendi 

Hazretierinİn buyurduktan gibi, ibu maddenin nazarı 
dikkate alınmasını talep ediyorum. Yalnız bir şey arz 
edeceğim. Harcırah bedeJteri peşinen verjtein, peşiwerı> 
verilmedikçe tabibler cttrmü meşhuda {gitmiyor. ÇühL 

kü havale -yoktur demliyor. Bir tabibin: beş tim kuruş, 
on bin kuruş matlubu var. Blfe gideceksin diye cebir 
ediyoruz. Halbuki arabacı, sürücü hayvan ve araba kd-
TESHU Değinen alıyor. Binaenaleyh, buraya bir kayıt 
Koyalım; harcırah bedeli peşinen verifam. Buttu rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim rmizafceremiıı kiifaıyetiyle üçüncü 
maddeye geçilmesini kabul buyuranlar lütfen «l kal
dırsın, Üçüncü maddeye geoîlırtiştir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bunsa) — Efendim 
müsaade buyurun. «Tabibi müdavi ve mecruh... ilâ...» 
bu maddenin mabadîne konacak. Adiliye Encümendn-
fci ikinci maddesinde üç satır daha vatıdır. Onlar itârve 
olunacak efendim. 

.RıEÎS — İkinci müzakeresinde teklif edersiniz. 
HAıMDİ! NAMIK BEY (termit) — Reis Bey, pe-

şinen kaydı ilâve edMimeyecek mi? 
REÎS — ikinci müzakerede takrir venirsiniz. lkfor 

ci maddenin bininci müzakeresinin kifayetiyle üçüncü 
maddeye geçömjştîr. 

Adliye Enaumearoİn Teklifi 
MADDE 3. — Aldli rapor 'tanzimli cMpİlomailıı etlb-

baya, bulunmadığı takdirde küçük sıhhiye memuıian-
oa ve har ikisinin bulunmadığı smalhaiBende rfhıeti ad
liyece tensip edilecek eh3İ vukufa atöûtür. Felihi meyyite 
ameMyesi ancak diplomalı etibba tarafıodan yapılır. 

Sıhhiye 'Encümeninin Teklifi 
MADDE 3. — Adli rapor tanzimi dipîıomah «tİb-

baya aittir. Etibba bulunmadığı takdirde küçük sıh
hiye memurlarına ve her ilcisinin bulunmadığı ma
hallerde ciheti adliyece tensip edilecek ehli vukufa 
tanzim ettirilecek varakalara şahadet ilmühaberi 
namı verilir. Fethi meyyit ameliyesi ancak diploma
lı etibba tarafından yapılır. 

HACI BEDİR AĞA <1) <IMalatya) — Üçüncü 
maddede efendim, diplomalı etibba bulunmadığı tak
dirde sıhhiye memurları, o da bulunmadığı takdirde 
adhyenia tensip edeceği erbabı vukuf şahadetname 
verecek, 'bu ;ahadetname mucibince mahkeme hü
küm verecek. Efendim acaba adliyenin tensip ettiği 

(I) Bu isimde bir yanlışlık vardır, çünkü Hacı 
Bettir Ağa Meclis içtimdartnda Hiç söz söylememiş
tir. 

doktor nasıl rapor verir ki, mahkemeler de (17?) ucu 
madde mucibince hüküm verebilir? Malûmu âlileri
dir ki, foı rapor verilecek kî, o rapor mucibince, kaç 
gün hastalığı mucip olup olmayacağına 178 nci mad
de mucibince mahkeme hüküm verecektir. (Zaruret
tir sesleri). Nasıl olur ki iki tane erbabı vukufun 
raporiyle mahkeme böyle hüküm verir? Bu muva
fık mıdır? Bu zaruret olabilir mi? Zaruret olamaz 
efendim, Herhalde bu erbabı vukufun tayyını teklif 
ediyorum. Erbabı vukuf olamaz, çünkü kanuna da 
mugayir. Ya etibba tarafından rapor verilecektir ve
ya sıhhiye memuru tarafından rapor verilecektir. Er
babı vukuf tarafından verilecek raporla olamaz, 

MÜFİT EFENDİ <İK»r$eMr) — Sıhhiye Encüme
ni tarafından tanzim olunan üçüncü madde, Adliye 
Encümeni tarafından tanzim olunan üçüncü ve dör
düncü maddeler ahkâmını tamamen camidir ve Sıh
hiye Encümeni 'bu maddeyi gayet miinakkah olarak 
tanzim etmiştir. Zaten malûmu âlileri, bir yerde dip-
lomah tabip mevcut iken diğer diplomasız etıbbaya 
rapor verdirmek veyahut fethi meyyit ameliyesi yap
tırmak mantıksızlıktır. Çünkü esas hazık ve mütehas-
sız tabip mevcut iken başkasından rapor alacak ka
dar mantıksız ve akılsız hâkimler tasavvur oluna
maz. Dördüncü maddesinde Adliye Encümeni diyor 
ki, ceraimin taaddüdü veya diğer mazeret sebebiyle 
ifayi vazifenin kabil olmadığı mahal ve zamanda 
diğer etıbbadan • ki diplomalı etibba • adliyeye ra
por almaya mezuniyet veriyor. Zaten bu kayde lü
zum yoktur. Mazeretinden dolayı, işin çokluğundan 
dolayı adliye, belediye tabibi bu işi yapamayacak 
derecede bulunur da diğer diplomalı bir tabip mev
cut bulunursa eîberte onlara müracaat edilecektir. 
(Binaenaleyh üçüncü madde tamamen bu hükmü'ca
midir. SJhhiye Encümeninin teklif etmiş olduğu üçün
cü maddenin aynen kabulünü teklif ederim. 

HA'MDÎ BEY — O da yoksa B£ Hazretleri? 

Or. FUAT BEY (Botu) — Etibba bulunmayan 
yerlerde mahkeme herhangi 'bir doktora müraca
at edip rapor isteyebilir. Tabii o sıhhiyenin vezifedar 
olduğu bir mesele değildir. Yalnız bir mesele var
dır; sıhhîye cihetiyle malûmu aliniz tıbbi raporlar 
iki kısma ayrılır. Bir kısmı sıhhi şahadetnamedir, bir 
kısmı rapordur. Efendiler, şahadetnamelerin, tıbbi 
raporların bilhassa mesaili adliyede, şeraiti lâzimeyi 
haiz olmaları lâzımdır. (Bunlar; mukaddeme, ayni za
manda bir izahname, tafsilât, hulâsa, netice, zühde 
ve karardan ibarettir, Bunları haiz olmayan rapor
lar, etibba tarafından verilmiş oha bile, Tıp kanunu 
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ıtoktai nazarından, tıbbi rapor addedilmez. Onun İçin 
Adliye Encümeninin «diplomalı etibba bulunmadığı 
takdirde 'küçük sıhhiye memurlarına ve saire» kaydı 
doğru değildir. Onların vermiş oldukları raporlar, ra
por değil, ancak smh'İ bir şahadetname olabilir. Yal
nız rapor vermek hakkı etıbbanındır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Sıhhiye 
memurunun da slâhiyetı yoktur. 

Dr, FUAT BEY (Bolu) — Etıbbadan başka kim
se rapor veremez. Arz ettiğim gibi, etıbbanın vermiş 
olduğu rapor bile şeraiti lâzime ve fermiyeyi haiz ol
mazsa o bile rapor addedilemez. Değil ki küçük sıh
hiye memurlarının vermiş olduğu rapor, rapor adde-
dilebikin. Bendeniz 'de SMıiye Encümeninin teklifi
nin kalbulünü rica ediyorum. 

VEHBİ •EFENİDt (Konya) — Efendim malûm, 
bîr -kanun yapılırken evvelâ kanunun tatbik edileceği 
ahaliyi düşünürler. Şimdi nahiyelerimizde etibba var 
mı? Kazalarımızın çoğunda etibba var mı? (Yoktur 
sesleri). Şa halde adlîye memuru ehli vukuftan ra
por almayacak olursa, 'Beyefendinin buyurdukları gi
bi, ben diplomalı tabip bulup da rapor alacağım di
ye orada 'günlerce 'beklesin mi? Sonra on beş saat, 
yirmi saat, belki kırk saat kasabaya mesafesi olan 
yerler vardır, öyle bücra kalmış bir nahiyeye gidi
yor bir adliye memuru, nahiye müdürü de geliyor, 
ikisi bakıyorlar, sonra ne yapacak? Tabip yok, nere
den gelecek? Tabip gelinceye 'kadar kaç "gün bekleye
cek? Onun İçin gerek Sıhhiye Encümeninin, gerek 
Adliye Encümeninin maddelerinin her ikisi de bence 
müsavi gibi veyahut Srtıhiyeninkİ daha muraccah 
gibi. Ne ise. ikisi de zamanımıza ve memleketimize 
muvafık olarak yapılmıştır. 'Herhalde adliye memu
runun, tabip bulamadığı yerde, ehü vukufa müracaat 
etmesi lâzımdır. Çünkü müracaat etmezse müeyyit 
kalkamaz ki... 

OPERATÖR EMÎN BEY pursa) — Müsaade 
buyurunuz, biz de etmesin demiyoruz 

/VEHBÎ EFENİDt (Konya) — 'Beyefendinin birisi 
kabul etmedi de, onu kaldırmalı dedi de, ben ona 
cevap veriyorum. Yoksa doğrudur. 

NAFİZ BEY (Canik) — Efendim alelıtlak ce-
raim vukuunda, vaki olan cürüm, cürmü meşhut ise, 
memurini adliye mahalli cürme gider. Meselâ bir sir
kat vukubulmuş, duvar delinmiş, İçeriden eşya çalın
mış... Mahalli cürme giden 'heyeti adlîye bunu er
babı vukufa muayene ettirmeye mecburdur. Bir du

varcı gidecek, bir çilingir getirecek, onların netice! 
tetkfkatlarını bir rapora istinat ettirecektir. Yani on
lar netİcei tetkikatlannı bir rapola bildireceklerdir. 
Bu cerh ve katil mesaili de, usulü muhakemenin ay
ni maddesiyle tayin edilmiştir., Bu gibi bir fiil vu
kuunda, adliye memurları mahalfi cürme giderler, 
mahalli cürümde erbabı fenden, erbabı fen bulunma
yan yerlerde, erbabı vukuftan rapor alırlar. Yani fa
lan yerinden kurşun girip falan yerinden çıkmış, bu 
adam ölmüştür diyecek bir adam lâzımdır. Bize bu
nu en İyi şerait altında söyleyecek, tabii diplomalı 
tabiplerdir. Fakat bu bulunmadığı takdirde başka 
yapacak bir şey yoktur. Sıhhiye memuru varsa, aîâ-
kaderülimkân bu vazifeyi görmek üzere onu götür
mek, o da mevcut değilse, yine cürmün vukubuldu-
ğu mahalde yine bunu anlayabilecek diğer bir ada
ma müracaat etmek zarureti vardır. Malûmu âlileri; 
bu gibi ceraimİ, yalnız adliye memurları değil, zabı-
tai adliye memurları da takip ederler. Buyurdukları 
gibi, nahiye müdürleri ve jandarma kumandanları da 
zabttai (adliye vazifesini ifa ederler ve bulundukları 
mahalde bu gibi ceraim vukuunda derhal mahalli 
cürme gitmek mecburiyetindedirler. Eğer diplomalı 
tabip aramak imkânı varsa arar, bulmak imkânı yok
sa, derhal mahalli cürme gitmeye mecburdur. Bu, 
muamelâtı adliye üzerinde uzun uzadıya müşkülâtı 
mucip^ohnuştur. Bir çok kazalarda tabip, hattâ kü
çük sıhhiye memuru yoktur. Merkezden tabip iste
niliyor. 18 saat mesafe var, hasta yatıyor, ölecek, 
Mesafe belki 50 saat var. Telgraf telgraf üzerine... 
En nihayet kimse gelmez. Oradan diğer birisini bu
lurlar, basılı hasta da vefat eder. Neticede yine de
diğimiz gibi bir ehli vukuf raporu alınır, yahut inti
zar edip durulur. Binaenaleyh maddenin, buyurduk
ları gibi, aynen kabulünü encümen namına teklif 
ediyorum. 

OPERATÖR EMÎN BEY (Bursa) — Efendim 
Vehbi Efendi Hazretlerinin, Nafiz Beyin buyurduk
ları pek doğru. Bendeniz bidayette bu teklifi yaptı
ğım halde, mutlak etibba tarafından rapor tanzim 
edilmesini temenni ettiğim halde, bilâhare Adliye En
cümeninde bu kanunun esnayı müzakeresinde hazır 
bulundum ve Adliyedeki arkadaşlarımıza ha'k verdim. 
Filhakika ashabı mesaimin Jşî sürüncemede kalma
mak için ehli vukufa müracaat olunsun diyoruz* 
Yalnız o ehli vukufun tanzim edecekleri varakalara 
rapor denmesin, bir şahadet İlmühaberi densin ki 
bunu Adliye Encümeni de kabul etmiştir. Meseleyi 
uzatmayalım, başka bir şey yoktur. 
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BEİS — Malumu âliniz Son tadil Adliye Encü
meninin olduğu için lâyihanın heyeti mecmuası mev
zuu müzakeredir. 

BİR MEBUS — Hayır Sıhhîye Encümenini^ 
IREİÎS — Fakat cereyanı müzakereden görüyorum 

iki Sfthiye fEnoümerünm üçüncü maddesinin mevzuu 
müzakere olması yolunda müteaddit teklifler var. 
Bunu Heyeti Celitenin reyine arz ediyorum. Mevzuu 
müzakere Sıhhiye Encümeninin üçüncü maddesi ol
masını 'ka'bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Sıhhiye 
Encümeninin üçündü maddesi mevzuu müzakere ola
rak kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde hakkındaki müzakerenin kifaye
tini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın, Kifayeti 
kaJbul edifaüStû- efendim. 

MADDE 5. — Dördüncü madde mucibince ifa
yı hizmete davet olunan serbest etıbbadan işbu da
vete icabet etmeyenler hakkında kanunu cezanın 99 
ncu maddesi zeyU abkârm tatbik olunur. 

OPERATÖR EMİN BOY (Bursa) — Dördüncü 
madde okunmadı. 

RJEIÎS — Adliye Encümeninin dördüncü maddesi, 
Stbfhiye Encümeninin üçüncü maddesini ihtiva edi
yor, dördüncü maddeyi okuyalım, onu reye vazede
lim... '(Hacet yok sadaları) Efendim reye vazedelim, 
'kabul edilip edilmediği belli olur. 

MADDE 4. — Resmi •etibbanın bulunmadığı ve
yahut bulunup da ceraimin taaddüdü veya diğer ma
zeret sebebiyle ifayi vazifenin kabU olmadığı mahal 
ve zamanda ciheti adliye, sair serbest etıbbayı da işbu 
kanun mucibince istihdama salâhiyettardır ve bu ka
bil etıbbaya 'harciratuaaridan maada mahkemece tak» 
dır edilece'k ücreti de veridir. 

REİS — Adliye Encümeninin dördüncü madde
sinin mevzuu müzakere olmasını kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. 

jRAlSttH EFENDİ (Antalya) — Ulamdır o,.. (An
laşılmadı sadaları). 

HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Binaenaleyh 
buna mazeret namı verdiğimiz zaman bundan istifa
de edecekler ve bu defa gitmeyecekler. Bu kaydın 
tayyını istiyorum. ikincisi, serbest etıbba diyoruz. 
Ayancıkta bulunduğum sırada orada firengi hasta
nesi tabibi var. Belediye tabibi yok. Gitmem diyor, 
cürmü meşbuda gitmiyor. Cebrettim, şevkettim, git
mem dedi. Seni 'hudut haricine çıkarırım dedim, yi
ne gitmem dedi. Sıhhiye müdüriyetine yazdım. Bu, 
firenigi ta'bftbidir, gidemez diyor. Bir memlekette bir 
tabip bulunursa ve bu adam insaniyete hadim ise cür

mü meşhuda niçin neden gitmesin? Binaenaleyh ben
deniz teklif edeceğim: Serbest olsun, muvazzaf ol
sun, mütekait olsun gitmeye mecburdur. Çünkü har
cırahını da alacak, ayrıca bir ücret de alacak. Bina
enaleyh ıpu M kaydın ilâvesi lâzımdır. Yani hastane 
tabipleri ve mütekait etıbba da gitmeye mecburdur 
(Çok muvafık sadalart)i 

A i İ ULVt BBY (Burdur) — Hastalara kim ba
kacak? 

REİS — Efendim, başka söz alan yoktur. Mü
zakerenin kifayetini reyinize arzedeceğim. Dördün
cü madde hakkındaki müzakerenin kifayetini kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. Beşinci maddeye geçilmesini arzu edenler 
el kaldırsın. Kabul edildi. Beşinci maddeye geçil
miştir. 

BİR MEBUS BEY — Dördüncü maddeye ge
çilmiştir. 

REİS — Tabii dördüncü madde kabul edilerek 
beşinci maddeye geçilmiştir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — İnayet buyurun. 
Bendeniz bir şey arz edeceğim. Bundan evvel Sıh
hiye encümeninin üçüncü maddesinin mevzuu mü
zakere olması kabul edilmişti. 

BİR MEBUS BEY — Sıhhiye encümeninin 
üçüncü maddesinin müzakereye konmasını Heye
ti muhtereme kabul buyurdu. 

MÜFİT EFENDİ — {Devamla) — Hâsıl olan 
bir şüphe üzerine reye konuyor. Şimdi o dördüncü 
madde esas itibariyle nazarı dikkate alınacak mı 
alınmıyacak mı? (Alındı sadaları) —Şimdi efendim 
nazarı mütalâaya alınmış olurdu. 

REİS — Nazarı mütalâaya alınmıştır. 

MADDE S. — Dördüncü madde mucibince ifayı" 
hizmete davet olunan serbest etibbadan işbu davete 
icabet etmiyenler hakkında kanunu cezanın 99 ncu 
maddesi zeyli ahkâmı tatbik olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ALİ ULVİ BEY (Burdur) — Hamdi Beyin de

diği debâsıl oldu. 
RASÎH EFENDİ (Antalya) — Bendeniz yal

nız bu maddede hastane etibbasımn istisnasını teklif 
edeceğim. Çünkü hastanelerde hastalara bakacak 
etıbba da kalkıp gidecek olursa hastaneler kapanır 
iki belediye etıbbası gerekse merkez tabibleri (Gü
rültüler) Onlar daha fazla rahat etmiş olurlar. Ufak 
bir mazeretle kendilerini vazifeden çekerler, mü
temadiyen hastane etıbbasına yüklenirler. Onun için: 
hastane etibbası her 'halde istisna edilmelidir. 
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REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? Al
tıncı maddeye geçilmesini kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsın. Geçilmiştir efendim. 

MADDE 6. — İşbu kanun tarihi nesrinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Geçil
miştir efendim. 

MADDE 7. — işbu kanununun icrasına Adliye 
ve Siirtliye vekilleri memurdur. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Kanunun İkinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın, ikinci müzakeresine geçil
miştir. Beş gün sonra ikinci müzakeresini yapaca- -
ğız. 

4. — Diyarbekir mebusu Hacı Şükrü Beyin ve 
Karakisarı Sahip Mehmet Şükrü Beyin, İstiklâl mah
kemeleri kanununun tadiline dair teklifi kanunileri 
(2/109. 2/110 mükerrer). 

REİS — Ruznameye Heyeti aliyenizin karariyle 
ithal edilen İstiklâl mahkemeleri kanununa zeyil 
olacak iki teklifi kanuni vardır efendim. Birisi Ka-
rahisan Sahip mebusu Şükrü Beyin, diğeri Diyar-
bekir mebusu Şükrü Beyindir. Diyarbekir mebusu 
Şükrü Bey bir takrirle teklifi istirdat etmiştir. Meh
met Şükrü Beyin teklifi üzerine müzakereyi açıyo
ruz (Muvafık sesleri). 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Efendim. 
kanun bir daha okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 
Şifahen arz edeceğim esbab dolayısiyle İstiklâl 

mahkemeleri kanununa zeyil olmak üzere berveçhi 
âti- mevaddı kanuniyenin müstaceliyet karariyle 
kabulünü teklif ederim. 

30'Eylül 1336 

Karahİsarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

Zeyil : 
2. — İstiklâl m ehak iminde muhakeme alenîdir. 
3. — İstiklâl mdhakimi muamelâtını ledelicap 

Meclis teftiş ve azalarını tebdil eder. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Efendim, 
Mehmet Şükrü Bey biraderimiz; İstiklâl mehakimi
nin aleni rüyeti muhakeme etmesini teklif ediyor
lar. Bir de İstiklâl Mahakimi âzalarının ledelicap 
tebdil edilmesini ve Heyeti muhteremelerinden tayin 
bu vurulacak herhangi bir heyet tarafından teftiş 
edilmesini teklif ediyorlar. 'Bunun ikisi de haddi za
tında doğru olabilir. Fakat şüphe edilmesi lâzım 
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gelmiyen bir hakikat olduğu için söylenmesi ve söy
lenmemesi arasındaki fayda ve zarar cihetiyle bunun 
takdiri icafbeder. istiklâl muhakematı aleni olarak 
rüyet edilecektir. Bu ikinci madde gibi bedihattan 
değildir. Evet sureti mutlakada, İstiklâl muhake
mesi alenî olacaktır denilebilir. Fakat öyle mesaili 
takdirrye vardır ki o mahkemenin aleni olmaması 
hakkında bir icabı kati gösterir. Bunu bugün Heyeti 
muhteremleri arasında düşünüp takdir etmek im
kânı yoktur. Zatı âlilerinin nazarı muhakemelerine 
ve nazarı vicdanlarına arzediyor. Muhakemesini de 
yine zatı âlilerinin düşüncelerine bırakıyorum. Bu 
mesele üzerinde izahat vermek İstemiyorum. 

İkinci şıkka gelince; muhterem efendiler: Siz ver
diğiniz kararla, kabul ettiğiniz kanunla, o kadar 
muazzam bir işe girdiniz ki, o kadar büyük bir 
mesuliyet deruhde ettiniz ki, bu mesuliyet ve malik 
olduğunuz salâhiyeti tecziye namütenahidir. Tevkil 
ettiğiniz azaları hukuk ve salâhiyeti ne kadar vâsi 
ise, mesuliyetleri de o kadar büyüktür. Heyeti muh
teremlerinin salâhiyeti fevkalâdesinden şüphe mi 
ediyorlar ki, bu madde ile, ledelicap mahkemeleri 
teftiş ve azaları tetkik ve tebdil etmek gibi kanuna 
bir kayit ilâvesini istiyorlar? Heyet niçin korkuyor? 
Heyet' korkmuyor. Muhitin takdirini sizin takdir 
edeceğinizden emin olduğu için söylüyor, diyor ki; 
bizim kazalarımızın bazılarında efendiler - ismini 
söylemek istemiyorum - bazı sandıklar var, ahali fi-
sebilillah götürür, kazancının bir iki kuruşunu oraya 
verir. 'Bu paralar, sırf orada bulunan memurlar 
aleyhinde telgraf çekmek içindir. Hattâ bunlardan 
biri Mehmet Şükrü Beyin civarındadır. Pek iyi bi
lirler, Şimdi efendim, bu salâhiyeti fevkalâde ile gi
den İstiklâl mahkemeleri, birinci defasında «88» tel
grafla buraya şikâyet edilecektir. «Efendiler şu mah
keme azasını tebdil ediniz, efendiler <bu mahkeme 
âzası haksızlık yapmıştır, efendiler bu mahkeme 
âzası sizin verdiğiniz salâhiyeti suiistimal etmiştir».. 
Heyeti âlİyelerinin işi gücü İstiklâl mahkemeleri 
aleyhinde gelen telgraflar üzerine münakaşat ola
caktır. Mehmet Şükrü Bey biraderimiz gelecek, dai
re i intthabiyesinden aldığı iki telgrafla sizi burada 
iki saat işgal edecektir. Faydası? Faydası yoktur 
efendim. Fakat zararı çoktur. O kadar çoktur ki, 
istiklâl mahkemelerinin mehabeti şu karar İle. sırf 
şu karar ile ihlâl edilmiş, olacaktır. Şimdi Şükrü-
Beyin ise dediği nedir? Ledelicap İstiklâl mahkeme
lerini teftiş... Pek iyi, bu salâhiyet acaba Heyeti 
âl iyelerinde yok mudur? (Var, daha ziyade var sa-
daları İstediğiniz vakit herhangi bir karar ile, ka-
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rara da lüzum yok, içinizden herhangi biri tetkikat, 
fakat gayriresmİ tetkikat ile, Muhterem Heyetinizi 
haberdar ettiği zaman, hu teftiş kendiliğinden çıka
caktır. (Resmi olsun daha İyi sadaları), Zaten res
mi salâhiyetiniz de var. Sonra tebdil meselesi... Da
ha şimdiden, gider gitmez, bu mahkeme azaları teb
dil edilmek üzeredir. Tebdil edilmek için sizin bir 
teklifiniz Heyeti muhtereme! mebusan yahut Vekil
ler Heyeti bekliyor. Büyük Millet Meclisi sizin 
teklifinizi 'bekliyor demektir. Başka hiç bir mahiyeti 
haiz değildir. Bu maddeyi neşretmekle o halka siz 
demiş olacaksınız ki; efendiler biz hemen tebdil ede
ceğiz, siz hemen bir telgraf çekiniz. Halkın seviyesi 
budur. Bunu takdir etmeniz lâzımdır. Girdiğiniz iş
ten yarı yolda rücu ediyorsunuz. Eğer verdiğiniz 
salâhiyeti çdk görüyorsanız onu geri alabilir ve İs
tiklâl mahkemelerini teşkilden vazgeçersiniz. Buna 
salâhiyetiniz vardır. Fakat böyle verdiğiniz kuvveti 
tenkis edecek teşebbüsatta bulunmazsınız. Binaen
aleyh bendeniz, haşlanılan bu işin yarıda kalmaması 
İçin, Mehmet Şükrü Beyin teklifinin reddedilmesi
ni teklif ediyorum. (Ret, muvafık sadalan). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Efendim; teklif edilen maddenin birinci fıkrasına 
Muhittin Baha Bey biraderimizin serdettikleri İtira-
zat, isteyipte söylemek istemedikleri şey, hiç de va
rit değildir. Mahakim alelûmum, alelıtlak alenidir. 
Eğer lüzum görürse heyet buna karar verir, hafi ya
par. Buna hiç bir şey denmez. Eğer İstiklâl ma
hakimi heyeti hır şeyin esnayı muhakemesinde lü
zumu siyasi veyahut lüzumu vicdani görür de, on
dan Devletin veya milletin istiklâline zarar geleceği
ni takdir ederse, muhakemenin hafi olmasına karar 
verir ve hafi yapar. Binaenaleyh buna hiç bir mani 
yoktur. Bu mesele böyledir. Fakat mahakim, alelıt
lak alenidir. Bu teklifi serde saik, sizinle istiklâl 
•mahkemeleri âzası arasında çıkan ihtilâftır. Siz aza
lar arasında bir kısmımız aleni olsun, bir kısmınız 
hafi olsun diyorsunuz. Beni bu teklife sevkeden bu
dur ve bunun azalar buradan hareket etmeden ev
vel halledilmesi lüzumundan dolayı serdedilmiştir.. 
İkinci fıkraya gelince: Efendiler; bendeniz de Mu
hittin Baha Bey biraderimizin teklif ettikleri mah
zurları ret ve inkâr etmiyorum. Filhakika vardır 
ve bu mahzurlar olmakla beraber yarın böyle bir 
şikâyetle Meclisi, istiklâl mahakimi aleyhine tahrik 
etmek gibi bir şey hatıra gelir. Bu İtibarla bunu ka
nuna koymaktan ziyade, tespit etmek suretiyle, ka
nuna geçmekten ziyade. Meclisin zaptına geçmek 
suretiyle ve bilhassa İstiklâl mahakimi âzası bulu

nan Muhittin Baha Bey biraderimizin ağzından çık
mak suretiyle zapta geçtiğinden dolayı o maddenin 
İlgasını istiyorum. Teklifimden vaz geçiyorum. Tek
lifimin birinci fıkrası ki; İstiklâl mahakiminin aleni 
olmasını teklif ediyorum. (Bravo, maksat hâsıl ol
du sesleri). 

'REİS — Teklifimizin İkinci fıkrasından vaz ge
çiyorsunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Evet. ikinci fıkra
sından vazgeçiyorum. Çünkü Meclisin âzası tarafın
dan takdir edilmiştir, binaenaleyh tespite lüzum 
yoktur. 

TUNALI «İLMİ BEY (Bolu) — Efendim, ben
deniz esasen birinci madde için söyliyecektim, bi
rinci madde için söze hiç lüzum yoktur. 

RASl'H EFENDt (Antalya) — Efendim, muha
kemenin aleni veya hafi olması bahsini, Şükrü Bey 
biraderimizin buyurdukları gibi, aramızda yarın btr 
ihtilâf şeklinde değil, yalnız müzakere şeklinde 
mevzuubahis etmişlerdi kendileri. Bilâhare her 
mahkeme münasip göreceği, dâvanın şekline göre, 
kendi karariyle, gerek aleni ve gerek hafi olmasını 
tâyin eder. Çünkü dâvalar olur ki aieni olması ka
bul edilirse, heyeti umumiyesinin böyle 'bîr maddei 
kanuniye İle - Devletin siyasetine taallûk eden me
seleler olursa, onu doğrudan doğruya, lâalettayin, 
pazar yerine atıp, orada muhakeme etmek, orada 
evrakı okumak, orada lâzımgelen şahitlerin ifadesini 
almak, zannederim ki siyaseti Devlete hiç bir vakit 
tevafuk etmez. Çünkü bu hukuk dâvaları değil ki 
hepsi aleni olsun, âdi ceza veyahut âdi ceza muha
kemesi değil ki aleni olsun diyelim. Harekâtı askeri
yeye taallûk eden bir mesele olur veyahut Devletin 
siyasetine taallûk eder bir mesele olur, tamamen ha
fi olması İcabeder. Ayni zamanda casusluk da hare
kâtı askeriyeye taallûk eder. Muhakemenin aleni 
olması meselesi, esasen mahkemelerin elindedir. Za
ten o suretle talimatı tammei dahiliyesi tespit edil
miştir. Mevzuubahis olacak bir mesele değildir. 
(Müzakere kâfi sadaları). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, Şükrü 
Bey tarafından verilen iki maddelik takrir bize bir 
meseleyi izah ettirmiş gibi oldu desem, izah ettir
medi, onu da desem caizdir. Çünkü Bu Meclisi Ali 
kendisinin, kendi namına tevsim etmiş olduğu mah
kemeye çıkardığı âza, kendisinin bir cüzü lâyenfeki-
dir. Bu mahkeme Büyük Millet Meclisinin mahke
mesidir. Bu Mîllet Meclisi, iki yüz kişiyi bir araya 
toplayıpta icrayi muhakeme kabil olmadığını anla-
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dığı için, âdeta Heyeti Vekileye icra vazifesini ver
diği gibi, bu zevata da bu vazifeyi vermiştir. Şu va
zifeyi tevdi etmiş olduğu kimselerin adaletinden 
emin olunamıyacağını veyahut bu zevatın verdiği 
tnukarreratı ifa edemiyeceğini Şükrü Bey nereden 
biliyordu da böyle bir madde teklif etti? 

Muhakemenin aleniyetine gelince: Zaten aslolan 
aleniyettir. Elimizde mevcut bulunan kanunda; ha-
celeti mucip veyahut Devletin siyaseti dahiliye ve 
hariciyesini ihlâl edecek bir mesele zuhur ederse 
bundan dolayı hafi muhakeme yapılmasına esasen 
müsaade vardır. Şükrü Bey buyurdular ki; ben bu
nu zapta geçirmek İçin verdim. Bir azanın ağzından 
çıkmak ve zapta geçmek, benim için bu kâfidir de
diler, Bendeniz, bu fikirle verdiklerinden dolayı, 
kendilerini muahaza edeceğim. Çünkü zapta geçir
meğe zaten hacet yoktu. Çünkü esas itibariyle bu 
mesele, icra Vekillerini istizah eden, düşüren bir 
heyete karşıdır. Rica ederim, kendi tarafından in
tihap ettiği hâkimi düşünmez olur mu? Bu kabil mi? 

Böyle meselelerde, bu gibi işlerde buna lüzum yok
tur. Binaenaleyh şimdi anlaşılıyor ki muhakeme ha
fi olmaz, Meclisi Ali; heyeti hâkime - ki "bunlar bi
zim vekiHerimizdİr - bunlar, usulü muhakemedeki 
hacateti mucip olan meseleyi, Devletin istiklâlini 
tehlikeye düşürecek olan meseleyi derk ve izan 
ederler. Ona göre, asri onu, aleniyetten hafi mah
kemeye de geçebilirler diye düşün de, bunun İçin 
münakaşaya lüzum yoktur (Alkışlar). 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini kabul 
buyuranlar el kaldırsın. Kabul edildi. 

İstiklâl muhakiminde muhakeme alenidir. Bu 
fıkrayı kabul edenler el kaldırsın. Bu fıkranın aley
hinde yani bu fıkrayı kabul etmiyenler ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 

VEHBt BEY (Karesi) — Fıkra kabul edilmedi. 
REİS — Fıkranın ademi kabulü, esasen reddi 

demek değildir, yalnız tedvinine lüzum yoktur. 

6. — MAZBATALAR 

1. — Hazinei hassaya ait bulunan emlâk ve arazi 
muamelâtı tasarrufiyesine dair kanun lâyihası ve 
Kavanini maliye encümeni mazbatası. 

REİS — Hazinei hassaya ait emlâk ve araziye 
ak kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

MUVAZENE! MAL'tYE EN. M. M. FUAT 
BEY (Çorum) — Müsaade buyurun. Bu kanunun 
Muvazene! maliye encümenine de gitmesi lazımgelir. 
Çünkü velevki muvakkat olsun bir emlâk ve arazi 
tasarruf edecek ve onları idare edecek ve onlardan 
Hazinei malîye bir varidat alacaktır. Nizamname* 
dahili mucibince tezyidi varidat yahut tenkis vari

dat ve masarifatı istilzam eden her iki teklifi kanu
ni Muvazene! maliye encümeninden geçektir. Binaen
aleyh bu kanunun da Muvazeneİ malîye encüme
ninden geçmesini encümen namına arz ve teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim bu kanunu Muvazertei maliye 
encümeni istiyor. Muvazenei maliye encümeninden 
geçmemiş oraya veriyoruz (Muvafık sadaları). 

Pazartesi günü saat zevali bir 
etmek üzere celseyi tatü ediyorum. 

buçukta içtima 
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