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BİRİNCİ CELSE 

Küşad Saati : 2.30 

REİS : Hacı Âdil Beyefendi 

KÂTİPLER : Ali Haydar Bey (Saruhan), Faik Bey (Edirne), Memduh Bey (Bursa), Nuri Bey (Kerbelâ) 

REİS — Meclis küşad olundu. 
Zaptı sabık hulâsasını okutuyorum. 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

KIRKDÖRDÜNCÜ İNİKAD 

4 Şubat 1334 Pazartesi 

Hacı Âdil Beyefendinin Riyasetinde inikad ederek 
Zaptı Sabık Hulâsası kıraat ve kabul olundu. 

Trablus Mebusu Osman El-Hamd Paşanın sıhhî 
mazeretine ve 

Havran Mebusu Emir Sekip Arslan Beyin mazere
tine mebni izin talepleri kabul edildi. 

Meşihatta bir Hikmet-il İslâmiyye teşkiline dair 
kanun lâyihası kabul olundu 

Gümrük Kanunu lâyihası, Muvazene-i Maliye En
cümenine havale kılındı. 

Musika-i Hümayun ve Hademe-i Şâhâne Kanunu 
lâyihası ile 

Makam-ı Sadarete merbut bir İstatistik Müdiriyet-i 
Umumiyyesi teşkiline dair kanun lâyihası müzakere 
ve kabul edildi. 

Kâtib-i Adi Kararnamesi bilmüzakere olundu. 
İnikada nihayet verildi. 

Reis 
Hacı Âdil 

Kâtip Kâtip 
Bursa Saruhan 

Memduh Ali Haydar 
Kâtip Kâtip 
Edirne Kerbelâ 
Faik Nuri 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir müta
lâa var mı efendim?.. («Yok» sesleri) Zaptı sabık hu
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

II. EVRAK-I VARİDE 

/, — Müteaddit evrak-ı mevrudenin alakalı ma
hallere şevki. 

REİS — Askerî Tekaüd ve İstîfâ Kanununun 
46 ncı ve Memûrin-i Mülkiyye Tekaüd Kanununun 
20 nci maddelerinin tâdili hakkında iki kıt'a lâyiha-i 
kanuniyyenin irsalini mutazammın bir tezkere-i sâ-
mlye ile 

1333 senesi Maliye bütçesinin, muinleri taht-ı si
laha alınan ailelere muâvenet-i nakdiyye faslına 
100 000 000 kuruş ilâvesi hakkında 29 Kânunusâni 
1334 tarihli Kanunun 1 inci maddesinde münderiç 
fasıl numarasının tashihi hakkındaki lâyiha-i kanu
niyyenin irsalini mutazammın tezkere-i sâmiye geldi. 
Bunları, ait oldukları encümenlere havale ediyoruz. 

III. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. —- Müstakil Zonguldak Livası ile muhtelif San
caklardan on bir kaza teşkiline dair kanun lâyihası. 

REİS — 434 numaralı lâyiha-i kanûniyyeyi mü
zakere edeceğiz. 

MEHMET ÖMER VEHBİ BEY (Karesi) — Efen
dim, bu, teşkilâta ait bir lâyihadır. Bu, Heyet-i Celî-
lenin şimdiye kadar göstermiş olduğu arzuya binâ
en Hükümetin vazifesini îfa ve halkın hak ve adi 

hususundaki hukukunu istifa için elzem birtakım 
lâyihalardandır. Zannediyorum ki bunun esası hak
kında rüfeka-yı muhteremece ihtilâf olmadığı gibi, 
buna kimsenin bir diyeceği yoktur. Şu sıralarda büt
çe müzakerâtına başlayacağız. 

Birtakım levâyih-i mühimme-i kanûniyye de var. 
Binaenaleyh bu lâyiha-i kanuniyyenin Heyet-i Celîle-
den müstaceliyetle müzakeresini rica edeceğim. Bu 
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mülhak bir liva teşkil olunmuştur» yahut «oluna
caktır» denilecek iken gayr-ı mülhak cümlesi düşerek 
«liva teşkil olunacaktır» denilmiştir. Onun için bura
ya bir «gayr-ı mülhak» kelimesinin ilâvesini teklif 
ediyorum. 

REİS — Bu maddede istikbâl sığasının istimal 
edilmesi, kanunun 1 Mart 1235 tarihinde mer'iyyülic-
râ olacağı içindir zannediyorum. Ondan dolayı istik
bal sîgası istimal edilmiştir. Çünkü zâtıâlîlerince 3 
üncü madde olarak tedvîn edilen maddeyi Muvaze
ne-i Maliyye Encümeni tayyetmiştir. Dahiliye Encü
meni, «İşbu kanun 1 Mart 1335 senesinden itibaren 
meriyyülicrâdır» demiş. Muvazene-i Maliyye Encü
meni ise, bu maddeyi tayyederek, onun muhteviya
tını maddelerin içine ithal eylemiştir. Binaenaleyh 
galiba 1335 tarihinden itibaren hükümrân olacak 
olan bu kanun, o vakit istimal edileceği için olmalı 
ki, burada sayga-i istikbâl kullanmışlar. Yani eğer 
Dahiliye Encümeninin esâsı kabul edilecek olursa, 
o halde 3 üncü maddeyi de aynen ipka etmek lâzım 
gelecektir. 

MEHMET ÖMER VEHBİ BEY (Karesi) — Esa
sen, her kanun burada müzakere tasdik edildiği, ya
hut irâdesi çıktığı tarihte icra edilecek değildir. Her 
halde neşrinden iki, üç ay sonra icra edilecektir. Hal
buki bunların hiç birisinde Sîga-i istikbal kullanmı
yoruz. 

REİS — Bendeniz, müdâfaaten söylemiyorum. 
Yalnız, nazar-ı dikkati celb için söylüyorum. Bina
enaleyh Dahiliye Encümeninin teklifi esas ittihaz 
edildiği takdirde, 3 üncü maddeyi ipka etmek lâzım 
deleceğini hp.rvfir.h-:i np.çin bilmelc icarı eder. 
O ü ; T ' I ~ > " " 1 " 

İSMET BEY (Çorum) — Dahiliye Encümeni, bu 
lâyiha ile teklif edilen teşkilâtın icrasına bu kanunun 
kabulüyle mezuniyet verildiğinde, yani mezuniyet ka
nununun kabul edilmesiyle vâkî olduğundan dilayı 
mâzî-i naklî sigası kullanmıştır. Muvazene-i Maliy
ye Encümeninin teklifinde teşkilât, gelecek seneden 
itibaren yapılacağından dolayı, istikbal sîgasının kul
lanılması daha muvafıktır. Yalnız Vehbi Bey bira
derimiz maddeye «müstakil» kaydı konulacak iken, 
konulmamış diyorlar. Evet, 1 Mart 1335 tarihinden 
itiabren müstakil bir liva teşkil olunacaktır dersek, 
maksat tavazzuh etmiş olur. 

REİS — Yani gayr-i mülhak bir liva teşkil olun
masına taraftarsınız. Şimdi efendim, ne buyuruyor
sunuz? 3 üncü madde, «işbu kanun, 1335 senesin
den itibaren meriyyülicrâdır» suretindedir. Burada 
tarihi zikrederek, Dahiliye Encümeninin teklifi dâire-
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suretle bu lâyiha, bir ân evvel kesb-i kanûniyyet et- ] 
miş olur. («Pekâlâ» sedaları) j 

REİS — 'Müstaceliyet teklifi kabul olunuyor mu?, j 
'Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyet-i umumiyyesi hakkında bir mü
talaa var mı? («Hayır» sedaları) Maddeleri okuya
cağız. 

Burada 2 layiha-i kanun iyye var. Encümenlerce 
ikisi birleştirilerek bir şekil verilmiştir. Bu şekil de 
matbuun 5 inci sayfasındadır. Buyurun, okuyun efen
dim. 

Muvazene-i Maliyye Encümeninin Teklifi 
Madde 1. — Zonguldak, Ereğli, Devrek, Bartın 

Kazaları, Bolu Sancağından bittefrik merkezi Zon
guldak olmak üzere 1 Mart 1335 tarihinden itibaren 
liva teşkil olunacaktır. 

MEHMET ÖMER VEHBİ BEY (Karesi) — 
Burada Muvazene-i Mâl iyye Encümeninin ufak bir 
tâdili vardır. Muvazene-i Maliyye Encümeni, mad
deyi «... teşkil olunacaktır» şeklinde tâdil etmiş. Mad
dede sıyga-i istikbâl kullanmıştır. Sıyga-i istikbâl, 
başka bir hükmü ifade eder. 

Meclisin şimdiye kadar teamülü, maddelerin «ol
muştur» veya «olur» tarzında yazılması suret indedir. 
Nitekim «382» numaralı lâyiha - Hükümetçe yine 
1 Marttan veyahut târîh-i neşrinden itibaren tatbik 
edileceğine nazaran, «merkezden idare olunacaktır» 
tarzında teklif olunduğu halde Dahiliye ve Mııvaze 
ne-i Maliyye Encümenlerinde bu «verilmiştir» yahut 
«olunmuştur» tarzında kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh bu maddenin yine bu suretle ve lâyi
hanın 2 yerinde de tasrihine hacet kalmamak üzere, 
bunun bir madde ile «meriyyülicrâdır» tarzında ol
masını, yani Dahiliye Encümeni teklifinin kabulünü 
rica ediyorum. 

Bir de efendim bu teşkil olunacak Liva, gayr-i 
mülhak olarak teşkil edilecektir. Yine arzettiğim gibi, 
382 numaralı lâyihada biz 20 livaya kadar teşkilât 
kabul ederek bunda da işbu kanun, 1 Mart 1335 se
nesinden itibaren mer'iyyüîicrâdır, dedik. Muvaze
ne-i Maliyye Encümeninin teklifini Heyet-i Celîle ka
bul ettiği takdirde, 1335 tarihinden itibaren meriy-
yülicrâ olacaktır. O takdirde bu liva hülhak mı 
olacaktır, gayr-i mülhak mı? Mülhak olamayacak
tır. 

Çünkü mülhak olmak için civarında bir vMyet 
yoktur, gayr-ı mülhak olması için de yeniden bir 
teklıif-i kanunîye ihtiyaç messedecektir. Zannederim 
ki, bu bir sehiv olacak. Çünkü bu maddede «gayr-ı 
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sinde mi kanunu tedvin edelim, loksa o maddeyi 
tayyederek Muvazene-i Maliyye Encümeninin teklifi 
dairesinde, tarihi, maddelerin içine alarak mı tedvin 
edelim, mesele buradadır. Binaenaleyh zannediyorum 
ki mesele kâfi derecede tavazzuh etmiştir. 

Kanunun Muvazene-i Maliyye Encümeninin tek
lifi dairesinde tedvinine taraftar olanlar, lütfen el 
kaldırsın. (Eller kalkar) 

Dahiliye Encümeninin teklifi dairesinde tedvinini 
kabul edenler, lütfen el kaldırsın. (Eller kalkar) 

Dahiliye Encümenindeki ekseriyettedir. O halde 
Dahiliye Encümeninin teklifi veçhile 1 inci mad
deyi okuyunuz. 

Dahiliye Encümeninin Teklifi 
Madde 1. — Zonguldak, Ereğli, Devrek, Bartın 

kazaları Bolu Sancağından bittefrik, merkezi Zon
guldak olmak üzere, gayri mülhak bir liva teşkil olun
muştur. 

REİS — Madde hakkında bir mütalaa var mı 
efendim?.. («Yok» sadaları) 

Maddeyi kabul edenler, lütfen el kaldırsın... (Eller 
kalkar) Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çorum Sancağına merbut Hüseyin
abad, Havran Sancağına merbut Salhad; Ergani San
cağına merbut Ergani, Kengırı Sancağına merbus 
Koçhisar, Eskişehir Sancağına merbut Seyitgazi; İçel 
Sancağına merbut Silinti; Karesi Sancağına merbut 
Balat; Kütahya Sancağına merbut Emet ve Tavşan
lı; İzmit Sancağına merbut Hendek ve Zor Sancağı
na merbut Sübha nahiyelerinde birer kaza teşkil ve 
Koçhisar'ın unvanı «İlgaz» ve Balat'ın «Dursunbey» 
tesmiye edilmiştir. 

FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, maddede 
«... ve Zor Sancağına merbut Sebha» diye yazılmış. 
Bendenizin bildiğim bu, kaza yapılmak istenilen na
hiyenin ismi «Sabha» dır. Yani imlası «Sad, be, ha, 
he» suretindedir. Manası itibariyle böyle olacaktır. 

REİS — Peki efendim, o ciheti şimdi Müsteşar 
Beyefendi izah ederler. 

Efendim, buna lütfen cevap verir misiniz? 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Dahiliye Ne

zareti Müsteşarı) — Efendim, «Sebha» dır. 
REİS — Yani «Sad» «be» ile... 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 

Hayır efendim, «Sin» ile... 
FUAT BEY (Divaniye) — «Sad» ile «Sabha» dır. 

Çünkü orası tuzluk ve çorak bir yerdir. Arapça vechi 
tesmiyesi de budur. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 
Pekâlâ efendim, o suretle tashih ederiz. 

SADIK BEY (Kütahya) — Memleketi, bu yeni 
teşkilatlar ile sağlam esaslar dairesinde idareye ikti
dar etmiş olan hükümetin teşkilatı lazimeye tevessül 
etmiş olduğuna bu layihai kanuniye şahidi adildir. 
Bunu kemali memnuniyetle telakki ve kabul ve bil
hassa teşekkür ederiz. Hatta gecikmiştir bile. 

Ancak Kütahya Livasında cesim ve nüfusu kes-
retli «Uşak» kazası vardır. «Emet» ve «Tavşanlı» nın 
kazaya tahvili «Uşak» kazasının da liva haline ifra
ğını tacil ve tesri eder. Bunda bir zaruret vardır. Hü
kümeti seniye bu babda ne düşünüyor, noktai na
zarı nedir; bunu Müsteşar Beyefendiden sual ediyo
rum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Dahiliye Ne
zareti Müsteşarı) — Beyefendinin «Uşak» hakkında 
buyurdukları mütalaat, hükümetçe de hakikaten na
zarı itibara alınmıştır. «Uşak» ın mevkii ve etrafında 
kendisine münasebetdar olan yerlerin kendisiyle olan 
derecei münasebetinin fevkaladeliği ona başka bir 
ehemmiyet veriyor. Ama Uşak'ın liva olması, etrafın
da bulunan vilayetlerden ve livalardan birtakım ka
zaların kendisine ilhak edilmesiyle kaabil olacaktır. 

Bu kazaların Uşak'a merbut olması için evvela 
kendisine raptedilecek kazaların merbut oldukları li
va ve vilayetler mecalisi umümiyesinin muvafakat ve 
reyleri alınmak lazımdır. Hükümet bu babda şimdi
den teşebbüsatta bulunmuştur. Mecalisi Umumiyenin 
reyini aldıktan sonra icap eden layihayı ihzar ve 
Meclise takdim edecektir. 

HASAN SEZAİ BEY (Cebelibereket) — Efen
dim, teşkil edilecek kaza ve nevahinin metni kanun
da esamisi zikredilmiş ise de, bu İsimlerin kanuna 
derci doğru değildir. Çünkü isimleri ve kaza merkez
lerini tebdil etmek veya başka bir nam vermek için 
doğrudan doğruya irade istihsal etmek, hükümetin 
selahiyeti dahilindedir. 

Binaenaleyh, böyle kaza ve nevahi isimlerinin ka
nuna konulması doğru değildir. Zira böyle bir tebdi-
lat vukuunda tekrar bir kanuna lüzum gösterilecek
tir. Buna mahal vermemek için burada tadat edilen 
«Ilgın, Balat, Dursunbey... ilaahirihi» gibi isimlerin 
tayyedilerek maddenin «birer kaza teşkil olunacak
tır» suretinde tedvinini ve bu isimlerin hükümet tara
fından tayin edilmesini teklif ediyorum. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Bendeniz burada He
yeti Mühteremenin nazarı dikkatini gayet esaslı bir 
noktaya celbedeceğim. Bu maddede, Çorum Sancağı
na merbut olmak üzere «Hüseyinabad Kazası teşkil 
olunacak deniliyor. Bu «Hüseyinabad» Nahiyesi ha-
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kikaten gayet cesim ve mamur, ümrana kaabiliyetli 
bir nahiye olup, çoktan bir kaza olmaya istihkakı 
vardır. Fakat bu nahiye öteden beri Yozgat'ta mer
but idi. 

Hatta bendenizin ecdadım Alaca Nahiyesinden 
gelmiştir. Bize de Alacaiıoğlu derler. Yani burası 
minelkadim Yozgat'ın bir Nahiyesi idi. Merkez-i 
Nahiye Yozgat'a 6-7 saat mesafededir. Diğer Kura
sı 4 saatlik bir mesafededir. Ahalisi muamelât ve 
münasebat itibariyle minelkadim Yozgat'a merbut
tur ve Yozgat'ın arazisi esasen dar olduğu için bir
çok ashab-ı arazi Hüseyinabad Nahiyesinde bazı 
araziye maliktirler. 

Binaenaleyh, burası Yozgat ile muhtelit ve mah
lut bir haldedir. Devr-i sabıkta Çorumlu Hasan Pa
şa, memleketini imar etmek, Çorum'u bir Liva ha
line sokmak istemiş, -himmeti takdir olunur- imal-i 
nüfuz etmiş, o suretle Çorum'u Liva haline getir
miş. 

Fakat bigayrihakkın Alaca Nahiyesini de Ço-
rum'a raptettirmiştir. O vakit bittabi söz söylenile-
mez ve ses çıkarılamazdı. Bir de bu meselede Dahi
liye Nazır-ı esbakı Memduh Paşanın da açıktan açı
ğa bir garazı vardı. Yozgat'a gelmiş, orada bir za
man vakit geçirmiş. Yozgatlılar bunun ahvalinden 
şikâyet etmişler. 

Canı sıkılmış, muğber olmuş, Çorum Sungurlu, 
Alaca öteden beri Yozgat'a merbut iken, tutmuş, 
bunları Çorum'a vermiş. Diğer taraftan Salmanh 
Nahiyesini de, Alaca Nahiyesi gibi Keskin Kazasına 
raptediyor. Şu suretle kendince Yozgatlılara karşı 
bir eser-i intikam izhar etmiştir. 

Bu haksız muameleden, ötedenberi Devair-i Res-
miyyeye şikâyet eksik değildi. Fakat şimdiye kadar 
bunlar nazar-ı dikkate alınmak için vakit müsait ol
madı. Şimdi mademki böyle bir kanun Heyet-i Muh
tereme huzuruna geliyor ve bu da, yine bunun Ço
rum'a irtibatının muhafazasını teyit ediyor, Heyet-i 
Muhteremenizden istirham ederim ki, tetkik olun
sun. Biz haksız bir talepte bulunmuyoruz. 

Esasen Alaca'nın, Çorum'dan ziyade Yozgat'a ir
tibatı, münasebeti varsa, niçin vaktiyle zulmen ya
pılan bir ilhakı ipka edeceğiz? Bu nokta hakkmda 
lâyihayı tetkik ile mükellef olan Encümenlerin na
zar-ı dikkati celbedilemediğinden Encümenler bunu 
nazar-ı itibara almamıştır. 

Fakat harita üzerinde tetkik olunsun, hangi ta
rafa daha ziyade münasebeti varsa oraya rapte
dilsin. Bilhassa bugün umum Hüseyinabat Nahiye

si ahalisine sorulsun, ezcan-ü-dil Yozgat'a ilhakkı 
arzu ederler. Zaten oralı birçok adamlar vardır ki, 
Yozgat'ta ikamet ediyorlar. Çorum ile birkaç seneden 
beri sûrî bir münasebet başlamıştır. 

Fakat bir türlü ısmamadıklarım öteden beri mü
kerrerdi söylüyorlar. Nihayet, olsa olsa Çorum'a ya
kın olan birkaç Nahiyenin fekk-i irtibatiyle oraya, 
raptı kaabikiir. Bunu, Heyet-i Muhteremenizin vic
danından, adaletinden istirham ederim ki, mesele hal
lolunmadan evvel, vaktiyle haksız ve zulmen yapı
lan bir muamelenin takririni bir kanun ile burada 
teyit etmeyelim. Bendeniz bir takrir tanzim ediyo
rum, Encümene havale olunsun, Hükümet de nok
ta-i nazarını beyan buyursun, tetkikat icra olunsun. 
Eğer bizim metalibimiz meşru ve doğru değilse ka
nun yine bu suretle çıksın. Fakat bendeniz zannedi
yorum ki, metalibimizin gayet muhik olduğu indet-
tetkik tebeyyün edecektir. Binaenaleyh, madde, Yoz
gat'a tabi olmak suretinde tashih olunsun. 

MUSTAFA ABDÜLHALIK BEY (Dahiliye Ne
zareti Müsteşarı) — Hükümet, teklif atını, mahallî 
Mecaîis-i Umumiyyenin teklifi üzerine yapmıştır. Ço
rum ve Yozgat, ikisi de Ankara'ya merbut birer Li
vadır. İdare-i Vilâyât Kararnamesi mucibince, Mül
hak Livalar, bir Vilâyet dahilinde bulunduğu zaman, 
o Mülhak Livalardan bir Kazanın veya bir Nahiye
nin diğer mülhak bir Livaya raptedilmesi Meclis-i 
Umumi-i Vilâyetin kararı ve Nezaretin tasdikiyle ha 
İrade-i Seniyye kaabii-i icradır. Şakir Beyefendinin 
buyurmuş oldukları gibi, Ankara Meclis-i Umumisi 
böyle bir talepte bulunmuş olsaydı «Hüseyinabad» 
Nahiyesi de Yozgat'a ilhak edilebilirdi. Böyle bir 
talep vaki olmadı. Bugün de «Hüseyinabad» Nahi
yesi Çorum Merkez Kazasına merbuttur. Çorum Ka
zası 273 Karyeyi ihtiva etmesine nazaran, 83 Kar
yeyi ihtiva eden Hüseyinabad oradan ayrılıyor. -He
nüz halindedir- Ankara Meciis-i Umumisi bunun 
Çorum'dan Yozgat'a ilhakını talep ederse Nezaret 
bunu yapar. Bunun için ayrıca bir kanun yazma 
ihtiyaç yoktur. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz Şa
kir Beyefendinin talep ve hissiyyatmı biraz garip 
buldum. Hüseyinabad vaktiyle Yozgat'ın müstame-
resi, müstemlekesi imiş de, elinden alınmış, Çorum'a 
verilmiş; biz bu haktan mahrum olduk, bu hakkı 
bize iade edin gibi bir talepte bulundular. Bir de 
Hasan Paşanın ismini zikrettiler. Hasan Paşa bunu 
ellerinden alıvermiş falan dediler. Halbuki bu böyle 
değildir. Yozgat'ın vaizyyet-i coğrafiyyesi malum
dur; iktisaden Karadenize daha uzaktır. Hüseyina-
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tedir. Binaenaleyh, Meclis-i Umumiden böyle bir ka
rar sadır olmuştur demedim; olmamış. Fakat ge
rek Vilayetlere ve gerek Merkeze daima ahalinin mü
racaatı eksik olmadığını arz etmiştim. 

Sonra, nevahinin filhakika tahvili irtibatı Mecalisi 
Umumiye kararıyla olacak; fakat kazalar hakkında o 
kanunda böyle bir şey tahattur etmiyorum. Hatırım
da kaldığına göre, nevahinin tahvili irtibatı Mecalisi 
Umumiye kararıyladır; fakat kazaların tahvili irtiba
tı kanunla olmak lazım gelir. Bendeniz bu surette ta
hattur ediyorum. 

Sonra malum olduğu üzere, sancaklar, müstakil 
liva haline gelecek, Çorum ve Yozgat müstakil birer 
liva olduktan sonra, artık her ikisi arasında herhalde 
tahvili irtibat meselesi yine kanunla olmak lazım 
gelir. 

Bir de İsmet Bey biraderimiz garip bir şekilde 
idarei lisan buyurdular, bundan dolayı kendilerine be
yanı teessür ederim. Bendeniz öyle bir müstamere ve 
müstemlekeden bahsetmedim. Bendeniz, ahalinin hu
kukundan ve icaba 11 menafi inden bahseyledim. Bir 
kere, hissiyatın bunda dahil yok mudur? Çorum'a 
merbut Hüseyinabad ahalisi hissen Yozgat'a mer
buttur ve onlar birbirlerini istiyor ve onunla müte-
lezziz ve mütehassıs oluyorlar. Bir kere bu arzu, bir 
meseledir ki, herhalde nazarı itibara alınmaya şayan
dır. 

Sonra, İsmet Bey, menafii iktisadiyeden bahs bu
yurdular. Merkezi nahiye olan «Alaca Abat» m Ka
radeniz'e olan münasebeti ne ise, Ankara hattına olan 
münasebeti de odur. Yarın alelhusus Ankara hattı 
Yozgat'tan geçtiğinde, Karadeniz meselesi bütün bü
tün bertaraf olur. 

Binaenaleyh, bunda menafii iktisadiye de yoktur. 
Bendeniz de ahalinin, hem menafii iktisadiyesinden, 
hem de hissiyat ve maneviyatı noktai nazarından 
bahsediyorum. Yoksa, keyf için bahsetmedim. Yoz
gatlılara müstemleke olmuş, falan olmuş gibi sözler
den bahsedilmesi zannederim Heyeti Celilenin vakti
ni suiistimal etmektir. İsmet Bey biraderimizin bu 
yoldaki isnadına da doğrusu teessüf ederim. 

Sonra Alaca'nın kaza teşkilatına çoktan müstehak 
olduğunu arz ve Heyeti Umumiyeden rica ediyorum 
ki, bu mesele böylece vücut bulsun; fakat niçin vak
tiyle böyle bigayri hakkın zulmen vaki olan bir mua
meleyi bu Heyeti Muhtereme de bilmeyerek kabul 
etmiş olur. Bunu bendeniz nazarı dikkatinize arz edi
yorum. 

Eğer. Heyeti Muhtereme bunu biz de terviç ede
ceğiz derlerse febiha; fakat mesele bir defa Encüme-
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bad Nahiyesi ise Çorum'a yakın olmakla beraber, i 
bilumum muamelat-ı iktisadiyyesi Çorum ve Kara
deniz Sahiline merbuttur. Bu menafi-i iktisadiyye i 
Hüseyinabathları Karadenize, yani Çorum'a doğru 
sevkettiğinden, Yozgat'la alakası olmayan Hüseyina-
bad üzerinde Yozgatlılar işte böyle müstemleke ve
ya müstamere hissiyyaiı perverde ettiklerinden do
layı Hüseyinabad bu maksat ile Yozgat'tan ayrıl
mış, Çorum'a raptedilmiş ve Çorum'a raptedildik
ten sonra gerek mesalih-i umumiyye ve gerek me
nafi-i iktisadiyye nokta-i nazarından Hüseyinabad 
terakki etmiş, iktisadiyyatı kesb-i vüsat eylemiş ve 
bugünkü Kazalar teşekkül etmiştir. Benden izce ha
kikaten böyle bir Sancağın veyahut Memalik-i Os
man iy ye dahilinde bulunan bir kıtanın idare-i Hükü
met nokta-i nazarından bir yerden diğer bir yere 
merbut olmasını istemek doğru değildir. Orada bir 
Hükümet teessüs etsin ki, bütün emniyyet-i memle
ket ,bütün menafi-i memleket temin edilsin. 

Yoksa Yozgat'a, Çorum'a raptolunan demek doğ
ru değildir. Binaenaleyh, Müsteşar Beyefendi Haz
retleri, böyle bir talep vaki olursa biz terviç ede
riz diyorlar. 

Bahusus ki, böyle bir taleb-i mücerred ile mesa
lih-i umumiyyeye ve menafi-i iktisadiyye i memleke
te ve daha doğrusu Hükümetin teessüs edeceği de
rin noktalara ait âli talepler hakkında yaparız, ede
riz demek doğru değildir. Bunun için tetkikat-ı arnika 
icra etmek lazım gelir. Hatta bendenizce buna da lü
zum yoktur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Bu-
gun IN aniye naunue olup, yarın da Kaza narine ge- i 
lecek olan Hüseyinabad Nahiyesi kendi mukaddera- i 
tına hâkim olacak bir şekle giriyor. Şimdi Kaza ha
line girmesine müsaade edilsin, bu suretle mukadde
ratına hâkim olsun, ondan sonra istediği yere iltihak 
etsin. Binaenaleyh, kanunu tehir etmek lazım gel
mez. Belki Şakir Beyefendinin fikirlerine daha ziya
de hizmet eder. Onun için Hüseyinabad evvela Ka
za olsun, ondan sonra kendi hukukunu daha iyi mü
dafaa eder. 

ŞAKİR BEY (Yozgat) — Efendim, evvela Müs
teşar Beyefendi, Meclis-i Umuminin karar vermiş 
olduğunu söylediğimi beyan buyurdular. Halbuki 
bendeniz böyle bir şey demedim. Bu cihet defaatla 
mevzuubahis olmuştur .Fakat malumdur ki, Mec
lis-i Umumilerde daima diğer Sancakların da Azası 
vardır. Hatta bugün Çorum Sancağı Azası Meclis-i 
Umumide Yozgat'a nisbeten daha ziyade ekseriyyet-
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MEHMET SADIK BEY (Devamla) — Arz ede
yim efendim. Mesela, Tavşanlı ve Emet, kaza olu
yorlar, bunlar Ertuğrul Sancağının İnegöl Kazasına 
mücavirdirler. Binaenaleyh, Ertuğrul Sancağından on
lara köye veriliyor mu, verilmiyor mu? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Dahiliye Ne
zareti Müsteşarı) — Hayır efendim. 

MEHMET ÖMER VEHBİ BEY (Karesi) — Se
zai Beyefendi, kaza isimlerinin bu kanundan refini 
talep ediyorlar. Bendeniz evvela, ona cevap vereyim. 
Koçhisar ve Balat isimleri Memaliki Osmaniyenin 
muhtelif mevakiinde mevcuttur, İstanbul'da var, İz
mir dahilinde var, Balıkesir'de var, Sivas'ta var, bi
naenaleyh, bunların tebdili, esas itibariyle kabul edi
liyor; fakat bunun hakkında, hükümet, bir İradei Se-
niye istihsaîiyle yapsın deniliyor. 

Bu kanun buradan yeni çıkıyor, biz bu kanunla 
bu isimleri teklif ettikten ve ihtiyaç da bugün anla
şıldıktan sonra iki gün sonra tekrar bir İradei Seniye-
ye ne kadar ihtiyaç var? Zaten Meclisin de teamülü 
bu merkezdedir. Üç sene evvel Van Vilayeti dahilin
de birkaç kazanın isimleri tahvil ve Muradiye, Reşa
diye diye isimler konulmuş ve buradan da kabul edil
miştir. Bu Heyeti Celilece kabul edilmiş bir esastır. 
Binaenaleyh, bu fıkranın tayyında fayda yoktur, mah
zur vardır. Onun için, bendeniz ipkasını teklif ediyo
rum. 

MEHMET SAİT EFENDİ (Mamuretülaziz) — 
Efendim, müzakere kâfi; mesele, tenevvür etti. 

MEHMET ÖMER VEHBİ BEY (Devamla) — 
Sonra, efendim, Şakir Beyefendi, tetkikat için ima 
buyurdular. Eğer Encümen azasımn, tetkikat için bu
radan kalkıp da Yozgat'ta yahut Çoru m'd a dolaşma
sı lazım gelseydi, bu hususta malumatı şahsiyei sabı
kaları varsa, buna iptina edecekler. Yoksa, hüküme
tin ve bu babda malumat verecek arkadaşların ma
lumatına müracaat eyleyeceklerdir. Nitekim, bu la-
yihai kanuniye bundan bir sene mukaddem Meclisi 
Aliye takdim edilmiş ve birkaç defa da Heyeti Umu-
miyeden Encümenlere havale edilmişti. 

Binaenaleyh, eğer bu mahzur o zaman Şakir Bey-
| efendinin nazarı dikkatlerini celp etmiş olsaydı, En-
] cümeni ikaz ederlerdi ve ona göre düşünülür, Encü-
( men kararını verir, bu kadar vakit zayi edilmezdi. 
' Bu mütalaatın şimdi dermayanıyla Encümenin tahtıe 
| edilmesini bendeniz anlayamıyorum. («Müzakere kâ-
] fi» sadaları) 
i 
* REİS — Tadilnameleri okuyunuz efendim. 

ne havale edilsin, orada tetkikatı lazime icra olunsun. 
Eğer bendenizin maruzatımda şemmei hakikat yok 
ise reddolunur, varsa ihkakı hak edilir ve kanun da 
adalet dairesinde icra olunur. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK. BEY (Dahiliye Ne
zareti Müsteşarı) — Müsaade buyururlarsa, Şakır 
Beyefendi Hazretlerine İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nununun maddesini okuyayım : 

Üçüncü Madde — Yeniden teşkilatı mülkiye ic
rası, kanunu mahsus vazına -mütevakkıftır. Liva ve 
kaza merkezlerinin tebdili, hudutlarının tadil ve tas
hihi ve kaza ve nahiyelerin fekki tahvil ve irtibatı, 
Meclisi Umumii Vilayetin kararı ve Dahiliye Nezare
tinin tensibiyle ba iradei seniyei Hazreti Padişahi ic
ra olunur. Nevahi devairinin tadili hududu ve tebdili 
merakizi müceddeden karye ve mahalle teşkili ve 
bunların aynı kaza dahilinde olmak üzere bir nahiye
den, bir nahiyeye fekki irtibat ve ilhakı Meclisi Umu
mi kararıyla makamı vilayetçe icra ve Dahiliye Ne
zaretine malumat ita olunur. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Ayrı ayrı livalar da olur
sa efendim? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) 
— Ne olursa olsun, bir vilayet dahilinde bulunan li
valar hakkında, bu kanun caridir. Hatta biz bu ka
rarname mucibince ayrı vilayetlerde bulunan kazala
rın da diğerlerine ilhak edilebileceği zannındaydık. 
Şûrayı Devlet «yalnız bir vilayet dahilinde» kaydıyla 
tefsir elliğinden, bir vilayet dahilinde bulunanlara 
aittir. „ 

SAKİR BEY (Yozgat) — Bendenizin de maru
zatım budur. Yarın livalar müstakil liva haline ge
lince - ki, kararı ahir mucibince marttan itibaren -
böyle oluyor ve o zamn ne yapılmak lazım gelir, 
Meclisi Umumileri de ayrı ayrıdır. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) 
— O da kanunda münderiçtir. İki Meclisi Umuminin 
kararına bırakılır. Bu iki Meclisi Umuminin vereceği 
karar yek d i gere mutabık değilse, Nezaret hâkim olur, 
buraya bir kanun takdim eder. 

MEHMET SADIK BEY (Ertuğrul) — Efendim, 
bendenizin maruzatım kısmen ikinci maddeye aittir. 
Teşkil olunan kazalarda, kazalara tahvil olunan na
hiyelerde eski sancakları veya kazaları dairesindeki 
köyleri de birbirine ilhak olunuyor mu, olunmuyor 
mu? 

REİS — Sualiniz iyice anlaşılmadı efendim, lüt
fen bir daha tekrar ediniz. 
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T E T K İ K İ HESABAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaset-i Celileye 

Encümenimize havale olunan Meclis-i Mebusan 
Muhasebesinin 1332 Sene-i Maliyyesi Hesab-ı Katisi 
mütalaa ve tetkik olundu. 

Cedvel-i mahsusunda muharrer olduğu üzere, 
1332 senesi zarfında Meclis Muhasebesinin makbuzatı 
mezkûr sene bütçesine mahsuben vezne-i umumiden 
alman (ondört milyon dokuzyüzondört bin yediyüz-
onbir) kuruş, otuzbeş para ve sinin-i sabıka düyu
nuna müteallik olarak kezalik, vezne-i umumiden alı
nan (sekizyüz) kuruş ve Karar-ı Muvakkat ile tah
sisat- ı fevkalade-i şehriyye karşılığı olarak Hazine
ce Meclis-i Umumî Bütçesine tefrik olunan tahsi
sata mahsuben suret-i muvakkatede ahz olunan (alt-
mışdört bin) kuruş ve geçen 1331 Sene-i Maliyyesim, 
den devr olunan (sekizyüzseksensekiz bin ikiyüzelli-
altı) kuruş onüç para ile cedvel-i mezkûrda münde-
riç esbabdan naşi irad kaydedilen (Üçyüzotuz bin 
yediyüzotuzüç) kuruş on para ki, cem'an (onaltı mil
yon yüzdoksansekiz bin beşyüzbir) kuruş, onsekiz 
paraya baliğ olup, işbu makbuzattan (onbeş milyon 
dörtyüzaltmışiki bin altıyüz onbeş) kuruş yirmiüç 
parası sarf ve mütebaki (yediyüzotuzbeş bin sekiz-
yüzseksenbeş) kuruş, otuzbeş parası 1333 senesinde 
devrolunmuştur. ki, devr olunan işbu meblağın müf
redatı, Mazbataya tezyil edilmiş olan bilanço cet
velinde alettafsil muharrer bulunmaktadır. 

1332 senesi hesab-ı kafisine gelince: Hesab-ı 
mezkûra dair olan müzeyyel cetvelde görüleceği üze
re sinin-i sabıka düyunu olarak tahakkuk ettirelerek 
1332 senesi Bütçesindeki (sıfır) tahsisatlı maddeye 
derç olunan (sekizyüz) kuruş ile birlikte sene-i mer-
kume bütçesi tahsisatı (yirmi milyon beşyüzdoksan-
dokuz bin altıyüzaltmışüç) kuruştan ve mezkûr büt
çeye mahsuben vuku bulan tahakkukat ise (ondört 
milyon sekizyüzyetmişaltı bin üçyüzdoksanüç) kuruş 
on paradan ve sene-i mezkûre tasarrufatı dahi (beş 
milyon yediyüzyirmiüç bin jkiyüzaltmışdokuz) kuruş, 
otuz paradan ibarettir. 

İşbu tasarruf attan Tahsisat maddesine ait* olanı 
mürihallattan ve kalib-i gayr-i mezun âza ile He-
yet-i Vükelaya dahil Mebusana müteallik olarak sarf 
edilemeyen tahsisattan ve maaşa müteallik olanı ise 
eyyam-ı haliyeye mütedair karşılıklar ile taht-ı si
lahta bulunan memurin ve müstahdemin maaşatından 
kanunen tenzil edilen miktardan tahassür etmiş ve 
masarife ait tasarruftan en mühim kısmını teşkil 
eden Mebusan Harcırahındaki ez-gayr-i tahakkuk ba-
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Riyaseti Celileye 
İkinci maddede, teşkil olunacak kaza merkezleri

nin metni kanunda zikri münasip olmadığından ve 
esasen kaza ve nevahi merkezlerinin tayini, nakli hü
kümete ait bir mesele olduğundan, ikinci maddeden 
İlgaz, Dursunbey kelimelerinin tayyını teklif ederim. 

Cebelibereket Mebusu 
Sezai 

REİS — Tadilnameyi nazarı dikkate alanlar, lüt
fen el kaldırsın... (Eller kalkar) Nazarı itibara alın
madı. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddede, «Çorum Sancağına merbut olmak 

üzere» cümlesi yerine, Yozgat Sancağına merbut ol
mak üzere tabirinin derci ile maddei kanuhiyenin ta
dilini teklif eyleriz. 

REİS — Tadilnameyi nazarı itibara alanlar, lüt
fen el kaldırsın... (Eller kalkar) 

Nazarı itibara almayanlar, lütfen el kaldırsın... 
(Eller kalkar) Nazarı itibara alınmamıştır efendim. 

Fuat Beyefendi, maddedeki «sebha» kelimesinin 
«sabha» suretinde tashihini teklif ettiler. Tabiî kendi
lerinin malumatı tabiiye ve iklimiyeleri vardır. 

MEHMET NURİ EFENDİ (Zor) — Sad, be, ha, 
he harfleriyle. 

REİS — Bu suretle kelimeyi tashih ederiz. Bu tas
hihten sonra, maddeyi tekrar reyinize arz ediyorum. 
Maddeyi bu suretle kabul edenler, lütfen el kaldırsın... 
(Eller kalkar) Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanun 1 Mart 1335 senesinden 
itibaren meriyülicradır. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edilmiştir: 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vüke
la memurdur. 

REİS — Daha evvel arz etmiştim, maddeleri Da
hiliye Encümeninin teklifi veçhile okuduk. Kabul 
edenler, lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini de kabul etmiştik. 
Binaenaleyh, heyeti umumiyesini de reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler, lütfen el kaldırsın... (Eller kal
kar) Kabul edilmiştir. 

2. — 1332 senesi Meclis-i Mebusan Hesab-ı Ka
tisi hakkında Tetkik-i Hesabat Encümeni mazbatası. 

REİS — Matbu numarası 425. Meclis-i Mebu
san Muhasebesinin 1332 senesi hesâb-ı katisi Maz
batasını okuyunuz. 
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kiyye olan tahsisat dahi madde-i mezkûredeki harcı
rahların her ihtimale nazaran bütçeye muzaaf olarak 
mevzu bulunmasından neşet eylemiştir. 

1331 senesi bütçesine müsteniden tanzim olunan 
tahakkuk ve ita emirlerinin Usul-ü Muhasebe-i Umû
miyye Kanununa muvafakati ve evrak-ı müsbitesinin 
tamamen mevcut olduğu bittetkik anlaşılmış olduğun
dan, mezkûr seneye müteallik Meclis-i Mebusan hc-
sab-ı kafisi lieclittasdik Heyet-i Celileye arz olu
nur. 

24 Kânunusani W34 
Reis 

Ankara Mebusu 
Atıf 

Mazbata Muharriri Âza 
'Bağdat Mebusu Sivas Mebusu 
Mehmet Tevfik Rahmi 

Âza Âza 
Trabzon Mebusu Kudüs-ü Şerif Mebusu 

izzet Ragıp 
REİS — Mazbata hakkında bir mütalaa var mı 

efendim? («Yok» sadaları) Mazbatayı kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) Mazbata kabul 
edilmiştir. 

Binaenaleyh, usulü dairesinde hesab-ı kafiye ilâve 
edilmek üzere tebligat icra edeceğiz. 

3. — Kâtibi Adi Kararnamesi. (1) 
REİS - Ruznamcmizde Bahriyeye ait bir lâyi

hamız vardı, fakat memur-u mahsusu gelmemiştir. 
Bniaenaleyh, Kâtibi Adi Kararnamesinin müzake
resine devam ediyoruz. 

24 üncü maddede kalmıştık. Buyurun okuyun 
beyefendi. 

Madde 24. — Kâtib-i Adler, re'sen tanzim ede
cekleri evrakı, aynen defterine kaydettikten sonra 
asıllarını ve tercüme edilen evrakın mütercim tara
fından mumza suretlerini ve hariçte bittanzim tas
dik veya tebliğ edilmek üzere tevdi olunan her nevi 
evrakın birer kıta nüsha-i mumziyyclerini mazbut 
ve muntazam dosyalar içinde tarih ve numara sıra
sıyla hıfzeyleyeceklerdir. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyordunuz. 
Buyurun Asaf Beyefendi. 

AS AF BEY (Van) — Kararnamenin 22 nci mad
desinde Kâtib-i Adilerin tutmaya mecbur oldukları 
defatir-i esasiyyeden «Ayniyyât» defterinin ilgası 

(1) Evveliyatı 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 40 
ve 44 üncü inikad zabıtlarında. 

münasebetiyle 24 üncü maddede «evrakı aynen def
terine kaydettikten sonra» fıkrasının tayyı ve «ev
rakı» kelimesinin «evrakın» suretinde tebdili icap 
ediyor, buna dair bir takrir de ihzar ettik, Heyet-i 
Celileye takdim ediyoruz. 

Maddenin bu suretle tadilini rica ederiz. 
FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, bendeniz, 

bu madde münasebetiyle, Müdür Beyefendiden bir 
temennide bulunacağım. Malûm-u âlileri, «Ayniyyât» 
defterini kaldırdık. Şimdi, vesaik, dosya olarak mu
hafaza olunacak. Bu dosyaların her Kâtib-i Adi nez-
dinde aynı şekilde muhafazasını temin etmek için, 
şekli muhafazasını bir nizam-ı mahsusla Kâtib-i 
Adlere tevdi etsinler efendim ve bu babta dosyaların 
suret-i salimede muhafazasını temin eden esbab ne 
ise buna tevessül etsinler ve mümkünse Meclis-i 
Umumî huzurunda bu husus hakkında va'dde bulun
sunlar. 

ASAF BEY (Van) — Bu teminata Encümen de 
iştirak eder efendim. 

REİS — Müdür Beyefendi! Bir şey söyleyecek 
misiniz? 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umur-u Hu
kükiyye Müdürü) — Efendim, kavanin hüsn-ü su
rette tatbikine mütedair hükkâm ve memurin i adliy-
yenin nazar-ı dikkatlerinin celbi, Nezaret-i Celilece 
müttehaz usul icabındandır. Tabi, bu usule atide de 
devam edilecektir. 

REİS —• Şimdi Encümen namına Asaf Beyefendi 
bir tadil teklifinde bulundular. Encümen mazbata
sını da ihzar etmişler, onu okuyorum efendim: 

Heyet-i Umumiyyeye 
«Kâtib-i Adi Kararnamesinin 22 nci maddesin

de muharrer defatir-i esasiyyeden üçüncüsü olan 
«Ayniyyât» defterinin tutulması mecburiyetinin il
gası Heyet-i Celilece takarrür etmiş olması hasebiyle 
24 üncü maddenin ikinci satırında muharrer «ay
nen defterine kaydedildikten sonra» fıkrasının tayyı 
ve mezkûr satırda muharrer «evrakı» kelimesinin 
«evrakın» suretine tahvili iktiza ettiğinden, madde-i 
maruzada ol veçhile tadilat icrasını Heyet-i Celile
ye arz ve teklif ederiz. 
Kâtib-i Adi Kararnamesi Adliye Encümeni 

Mazbata Muharriri Reis Vekili 
Van Mebusu Denizli Mebusu 

Asaf Sadık 
Âza Âza 

Trabzon Mebusu Şam Mebusu 
Hafız Mehmet Bedî El-Müeyyed 

- 205 

TBMM KÜTÜPHANESİ 



Meclisi Mebusan i : 45 5 Şubat 1334 (1918) C : 1 

TBMM KÜTÜPHANESİ 

İkincisi: Kâtib-i Adiler vasıtasıyla tebliğ edilecek 
olan evrak; bu Kâtib-i Adilerin vazife-i asi iyye ve 
esasiyyesinden değildir. Malûmu âlileridir ki mah
keme haricinde vaki olacak tebligatın - bilmem baş
ka yerde böyle bir usul var mı? Zannedersem, bu, 
yalnız bize mahsustur başka mahallerde «üvisiye» 
marifetiyle icra olunur - Kâtib-i Adi dairesinden ifa
sı lüzumunu gösteriyoruz. 

Kâtib-i Adlin bunda re'sen ifa edeceği bir vazi
fesi yoktur. Bu vazifesi, tebliğden ibarettir; binaena
leyh, vazifesi evrakı tebliğ etmek ve tebliğ ettikten 
sonra da tebliğ ilmühaberini de sahibine vermek
ten ibaret olacaktır. Bu evrakı Dairede hıfzetmeye 
ve Daireyi bu veçhile işgal etmekte bir sebep göremi
yorum. Bu, böyle olmakla beraber bendeniz gibi 
evrakın dairede hıfzı hakkındaki fıkranın tayyedil
mesin i teklif etmiyorum; olabilir ki bundan da bir 
menfaat hâsıl olur, olabilir ki o varakanın sahibi ve
fat eder de veresesinin onu bulmaları icap eyler ve 
bulamazlar, hukukları zayi olur. 

Peki bu biraz tecrübe edilsin, ileride iktiza ederse 
bunların Kâtib-i Adi Dairelerinde hıfzının oldukça 
bir kalabalık teşkil eylediği görülür ise, yeni bir tek
lif ile kanun tadil edilebilir. 

Üçüncü bir kaziye var ki, bunu bendeniz hiç an
lamıyorum. Tercümelerin muhafazası... Tercümele
rin Dairede muhafazasından maksat nedir? Suret ala
bilmek için mi? Eğer yeniden suretini almak icap 
ediyorsa ve buna lüzum varsa tercümenin yeniden 
icra edilmesi de kabildir. 

Yok, bir hile, hud'a karışmasın diye mi? Hile 
vs hud'a karışacak olursa, bu, tercümenin istimalin
de tahakkuk edecektir, yani tercüme bir Daireye ib
raz edildiğinde tahakkuk edecektir. Zaten malûm
dur ki, aslıyla beraber ibraz edilmeyen; bir tercü
menin kıymeti yoktur ki, onun dairede hıfzediîme-
siyle bir maksat temin edilebilsin. 

Düşününüz, bu tercümeler ne kadar kalabalık teş
kil edecektir... Tercüme edilmesi iktiza eden evrak 
şunlardır: Evvelâ, memalik-i ecnefaiyyeden gelen 
evrak; saniyen, Memalik-i Osmaniyye dahilinde ec
nebi lisanında tanzim edilen evrak, salisen, Türkçe 
bilmeyen yerliler arasında Türkçeden gayri bir li
sanda muharrer olan ve tercümesi iktiza eden ev
rak... Bunlardan başka, ya gazeteler... Biz biliyoruz 
ki, lisan-ı Türki'den gayri bir lisanla neşredilen ga
zetelerde sütunlarla bir adam aleyhine yazı yazılmış 
ve davalar tahaddüs etmiştir. Bunun neticesi, ya ya
rım lira ceza-yı nakdî veyahut bir tazmin-i manevî 
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Encümen-i Adliyye Kâtibi Âza 
Denizli Mebusu Yozgat Mebusu 

Rüştü Şakir 
Âza 

Tokat Mebusu 
Tahsin 

REİS — Bu teklif kabul buyuruluyor mu? (Ka
bul sesleri) 

Kabul edenler, lütfen el kaldırsın... (Eller kal
kar) Kabul edilmiştir. 

Ondan sonra 24 üncü maddeye ait Emanuelidi 
Efendi arkadaşımızın bir takriri var, okuyunuz be
yefendi. 

Riyaset-i Celileye 
24 üncü maddenin berveçiati tadilen kabul edil

mesini teklif ederim: 
Kâtib-i Adler, re'sen tanzim veyahut tebliğ ey

ledikleri evrakın asıllarını mazbut ve muntazam dos
yalar içinde ve tarih sırasıyla hıfz eyleyeceklerdir. 

Aydın Mebusu 
Emanuelidi 

REİS — Tadilnamelerini izah edeceklerdir. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 

— Efendim, bir muamelenin muntazam olması arzu 
edildiği vakit, muamele-i kırtasiyeyi de mümkün 
mertebe azaltmak icap eder. Yoksa, muntazam ol
ması icap eden bir muamelede fazla şeyler de geti
rilecek olursa, o intizam bozulur fikrindeyim. 

Biz, «Ayniyat» defterini kaldırmakla Kâtib-i Adi
lerin Dairesini büyük bir kalabalıktan tahlis ettik. 
Şimdi hıfz edilecek evrakın neden ibaret olduğu 
hakkında bir madde geliyor. Bu mesele oldukça mü
himdir. 

Çünkü, hıfzedilecek evrak bir gün, iki gün, beş 
gün hıfzedilmeyecektir, bundan yüz sene sonra ara
nılacak evrakın yine o Kâtib-i Adilikte bulunması ik
tiza edecektir. Binaenaleyh, hıfzedilecek olan evrak 
neden ibarettir? Bu oldukça ehemmiyetli ve Kâtib-i 
Adi Dairesinin intizamına taallûk eder bir madde
dir. 

Kâtib-i Adlin vazife-i asliyyesi ve esasiyesi ne
dir? Re'sen evrak tanzim etmektir. Eğer bir kaziye 
olmasaydı, Kâtib-i Adi Dairesini açmaya lüzum yok
tu. 

Binaenaleyh, re'sen tanzim edecekleri evrakı dos
yalarla metin mahallerde muhafaza etmek ve hatta 
yüz, ikiyüz sene sonra, bu, tekrar aranıldığında da 
derhal bulunabilmesi için her ne icap ederse düşün
memiz iktiza eder. 
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olarak 2,3 lira kadar bir meblağ olacaktır. Böyle bir 
davadan dolayı on sütun, elli sütun, yüz sütun ter
cüme edilecek ve bu tercüme dosyalar içinde seneler
ce ebediyyen hıfzedilecek. Bundan maksat nedir? 

Bendeniz maddenin tadilim dairesinde kabulünü 
teklif ederim. 

REİS — Encümen ve Hükümetçe bir mütalaa var 
mı? 

ASAE BEY (Adliye En. M. M.), (Van) — En
cümen nokta-i nazarını arz etmiş ve tadilatı da ka
bul etmiştir. Binaenaleyh, maddenin bu suretle ka
bulünü Heyet-i Celileden rica ederim. Heyet-i Ce
hle de bu babda hakem olur. 

REİS — Hükümetçe bir mütalaa var mı efen
dim? 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umur-u Hu-
kukiyye Müdürü) —• Efendim, Kâtib-i Adiler tara
fından re'sen tanzim edilen yahut hariçte tanzim edi
lerek tasdik edilen veyahut beray-ı tercüme ibraz olu
nup da tercümeleri tasdik edilmiş olan evrakın, her
halde birer nüshasının Kâtib-i Adi Dairesinde hıf-
zedilmesi, ileride bu babda tahaddüs edecek olan 
ihtilafatın hallinde esas olacak bir varakanın mah-
fuziyyetini temin edecek olduktan başka, bu suret 
veya asıl olarak Kâtib-i Adi Dairesinde hıfzedilmiş 
olan varakadan bilahara diğer suretle istinsahı gibi 
fevaid-i adideyi de müstelzemdir. 

Alâkadar olanlar, gelip yeniden bir suret almak 
isterler. Onun için yeniden harç ve külfete mahal 
kalmaksızın - zaten evvelce suret harcı verilmiş
tir - bir suret harcı verilmek suretiyle yapılmış olan 
tercümenin diğer bir suretini de istinsah edip ait ol
duğu Daireye, Makama ibraz etmek imkânını gö
rürler. Bu itibarla Kâtib-i Adlin tanzim ve tasdik 
edeceği kâffe-i evrakın birer nüshasının Kâtib-i Adi 
Dairesinde hıfzedilmesinde fevaid-i adide vardır. 

Bittabi, re'sen tanzim edilen evrakın asılları, Kâ
tib-i Adi dairesinde hıfzedilir. Kâtib-i Adlin tasdik 
etmiş olduğu evrakın yalnız tarafeyne imza ettiril
miş olunan nüshası hıfzedilir. 

Mütercem olan evrakın bir nüsha-i musaddakası 
da kendisinin Dairesinde hıfzedilir ve bu suretle bü
tün muamelâtın mazbutiyyet ve intizamı temin edil
miş olur. Bu cihetle Encümen ve Hükümetm teklifi 
sabıkı dairesinde maddenin aynen kabulünü rica 
ederim. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 
— Efendim, bir menfaat temin edecek diye, men-
faat-ı asiiyyeyi ihlâl etmemelidir. Müdür Beyefendi 

düşünmelidir ki bundan 10, 20 sene sonra bu ter
cümelerin adedi neye baliğ olacaktır? Alâdar olan 
başka harç vermesin, iktiza ettikçe suret alabilsin 
diyorlar; fakat alâkadar olan bir tercümeyi aldıktan 
sonra onu ibraz ve tevdi ettiği Daireye müracaat
la bir suretini alır ve binaenaleyh bu suretle de men
faatini temin edebilir. 

Fakat büyük mukavelenameler, senedat ve ev
rak, numara tahtında muhafaza edilirken, o numa
ralar arasına binlerce yüzbinlerce kıymeti olmayan 
tercümeler de girecek olur ise acaba Kâtib-i Adi Da
iresinde bir intizam kalır mı? Zaten bendeniz öyle 
zannediyorum ki tercümeleri Mukavelât Muharriri 
tasdik eder denilirse pek doğru bir şey söylenilmiş 
olmaz. 

Çünkü onların kıymeti sahteliği ispat olununcaya 
kadar değildir. Mesele, olsa olsa, Kâtib-i Adlin, 
mütercimin imzasını tasdik etmesinden ibarettir. Bi
naenaleyh bunların muhafazasında hiçbir menfaat 
görmüyorum. 

FUAT BEY (Divaniye) — Pek doğrudur. 
REİS —• Başka bir mütalaa var mı efendim?... 

(«Yok» sesleri) 
Emanuelidi Efendinin tadilnamesini nazar-ı iti-

bare alanlar, lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) El
lerinizi indirin. 

Nazar-ı itibara almayanlar, lütfen el kaldırsın... 
(Eller kalkar) Nazar-ı itibare alındı efendim. 

Maddeyi Encümene veriyoruz. Geçiniz efendim. 
Madde 25. — Kâtib-i Adlin evrak ve defatirin-

de hak, silinti ve satırlar arasında çıkıntı ve kelime 
ler arasında açık mahal vc okunması müşkül kelime 
bulunmayacak ve adetler huruf ile yazılacak ve her 
varaka kaydedildikten sonra nihayeti bir çizgi ile ka
patılacak ve her varaka ile onu vely eden varaka ara
sında bir santimetreden ziyade açık mahal kalmaya
caktır. 

Sehiv vukuunda ibare-i sehviyye okunacak suret
te çizilerek ve bilicap ilâvesi muktazi ibarenin ma
halli rakamla işaret edilerek evrak ve defatirin ha
mişine ayrıca tahrir olunup, Kâtib-i Adi tarafından 
tahtim ve imza edilecektir. Şu kadar ki, evrak-ı mez-
kûre re'sen tanzim edildiği takdirde âkid ve şehit
lerin imzalan da bulunmak icap eder. 

REİS — Buna dair Emanuelidi Efendinin tadii-
namesi var. Buyurunuz okuyunuz. 

Riyaset-i Celileye 
25 inci maddenin, berveçhiati tadilini teklif ede

rim. 
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zîrinde taşhîhâtın icrasında hiçbir fark yoktur; yal
nız sühûlei muciptir. 

FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, «Ayniyyât» 
defteri bakî kalsaydı, filvâkî Emanuelidi Efendi Haz
retlerinin beyan buyurdukları mahzur vârid olurdu. 
Çünkü o bîr defterdir ki, bir sayfasını yırtıp atmak 
mümkün değildir. O sayfada bir sehiv geçer. O sehvi 
beyan buyurdukları usul dairesinde tâdil etmek icap 
eder. Halbuki şimdi Kâtib-i Adile - gerek hariçten im
za ve kendi tarafından tanzim edilmiş bulunsun, 
vaz"ıyed ettirilecek evrak doğrudan doğruya iptidâ-
en birer kâğıt mahiyyetıindedir. Tabiîdir ki o kâğıtta 
iptida mukavele edilecek ve içlerinde böyle büyük 
bir sehiv varsa o vakit henüz şekl-i resmî olmayan 
kağıt atılıp diğer bir suret tanzim edilir ve Kâtib-i 
Adi onu tasdik eder. 

Yanli tasdikten sonra böyle büyük bir sehvin vu
kuu ihtimal ortadan kalkmış olur. Çünkü ancak sa
hih olan bir şeyi Kâtib-i.Adi tasdik ve imza edecek
tir. Bundan mâda 20 satır içinde bazen bir kelime 
unutulmuş olur. Bu kelimeden dolayı 20 kâğıdı at
mamak için bir hamiş ilâvesi şeklini kabul ediyoruz. 
Bunu ihtiyatî bir muamele olmak üzere kabul edi
yoruz. Sonra unutulan bir meselenin hamişe deroo-
lunması tabiî aslın fer'idir. Biz aslen tarafeynin, şa
hitlerin ve muarriflerin imza etmesi lâzım gelen ev
rak ve vesaiki tâdâd ettik. Orada nasıl imza olunacağı 
ve imza olunacak metinler hakkında ne gibi muame
le icra edileceği hususâtmı diğer maddelerle temin 
ettik. Fer'i asla tâbidir. Bu da gayet basit mesâi-i hu-
kukıyyedendir ki, Kâtib-i Adi bunu idrâk eder. Bi
naenaleyh, bu kadar ufacık bir şey için haddi zâtın
da mevcut olan bir maksat için maddeyi tâdile ben
deniz lüzum görmüyorum. 

EMENUEL EMANUELİDİ • EFENDİ (Aydın) 
—• Tarafeyn, tabiî, menfaatlarını bilirler. Eğer yazma 
kabil olursa yazdırırlar. Fakat bazen bu kaabil ola
maz veya müşkül olur. Onun için lâyihada yeniden 
sehviyyâtın tashih edilmesi usûlü kabul edilmiştir. 
Öyle buyurdukları gibi, her varaka yırtılıp yeniden 
yazılamaz. Uzun olur. Olabilir ki iş müstacel olur. 
Yarın Hükümet tarafından damgalı kâğıtlar çıkar, 
kıymetli olur. Ondan sonra şahitler gelmiş olur. Bir 
varaka yırtılıp yeniden yazılmak icap ederse o vara
kanın tasdik edilmesi üç gün, beş gün geri kalması 
lüzumu tahakkuk eder. Halbuki bıa muamelenin üç 
gün, beş gün tedhhüruından büyük zararlar tahaddüs 
edebilir. Sehviyyâtın neden ibaret olduğunu biz şim
diden keşfedenleyiz. Mademki sehviyyâtın tashihi 
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Kâtib-i Adlin evrak ve defatirinde hak ve silinti 
ve çıkıntı ve satırlar veya kelimeler arasında açık 
ve okunamayacak kelime bulunmayacak ve adetler 
huruf ile yazılacaktır. 

Sehiv vukuunda, ibare-i sehviye okunacak suret
te çizilecek ve ilâvesi muktazi ibarenin mahalli işa
ret ve boş mahaller bir çizgi ile kapatılarak defati-
rin hamişine ve evrakın hamiş veya nihayetine tahrir 
olunup defterler Kâtib-i Adi tarafından ve evrak it
mamı için imzalan iktiza eden eşhas ile keza Kâtib-i 
Adi tarafından imza edilecektir. 

Aydın Mebusu 
Emanuelidi 

REİS — Bir mütâlâa var mı efendim? 
ÂSAF BEY (Adliyye En. M. M. - Van) — En

cümenin maddesi ile kendilerinin tadilleri arasında 
bir faik göremedik. 

REİS — İzah edecekler efendim. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 

Arzedeyim efendim. Büyük bir fark yoktur. Bu tâ
dil arasındaki fark şundan ileri geliyor. Hükümetin 
teklifi Encümen tarafından tâdil edilmiştir. Yani ba
zı imzalar, Hükümetin teklifinde yok iken, Encü
menin teklifinde vardır. Fakat Encümenin teklifin
de de zannediyorum ki imzalar derece-i kâfiyede ik
mâl edilmem iştir. Meselâ Kâtib-i Adi tarafından 
re'sen tanzim edilen bir varakada şahsın hüviyetleri
ne taalluk eden bir kısım, birkaç ibare sehven unutul
muş, bu da hamişine yazılmış. Bu, yalnız Kâtib-i Adi 
ve alakadar ve şahitler tarafından mı yoksa muar-
rifler tarafından da mı imza edilecektir? Elbette anıl
a n i filer tarafından da imza edilecektir. 

Çünkü, muarriflerin oraya celbinden maksat işte 
o sözü söylemeleri ve o sözü imza etmeleridir. Eğer 
tercüman istihdam edilmişse o tercümanın imzası 
olacak mı, olmayacak mı? Tabiî, olacak. Çünkü ola
bilir ki, o hamişte yazılan ve metinde sehven ihmâl 
ediiimiş olan kelimeler asıl mukavelenin ruhuna ta
alluk eden kelimeler olabilir. İşte bu surette bende
niz teklifimle Encümenin tâdili ikmâl edilebilir zan-
nında bulunuyorum. 

'Bir de efendim, bazı sehivler olur ki hamişe de 
sığmaz. Bu sehviyyâtun, varakanın nihayetinde tas
hihinde hiçbir mahzur yoktur. Bu da iki türlü ola
bilir. Ya o varaka imza edilmemiş olur; binaenaleyh 
nihayetinde her ışey hitâmı bulduktan sonra o sehiv
ler de tasdik edilir, yahut imza edilmiş olur, ziyade
ce boş yer kalır. Yine sehivler tashih edilerek altına 
yeniden İmza vaz'olumır. Yani hamiş ile varakanın 
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kaidesini bütün âlemin kabul ettiği gibi biz de kabul 
ediyoruz, bunu lâyıkı veçhile kabul etmemiz icap 
öder. Eğer hamişinde olamazsa varakanın nihayetin
de olmasında hiçbir mahzur yoktur. Bir de eğer seh-
viyyâtın, arzetftiğim gibi, ya 'tercümen, ya muarri fin 
beyanatına taalluk edecek olursa tabiîdir ki onların 
da imzası iktiza edecektir. Tâdîlîm de buna dairdir. 

FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, zaruretler 
kendi nıikıtarlarmıca takdir olunurlar. Şimdi biz bu
rada bir zaruret kabul ettik. Fakat bunu -tevsi etmek 
ide doğru değildir. Biz eğer sûret-i mutlâkada kabul 
edersek, şu halde Kâtib-i Adileri, altı üstünden tef
rik oflunmıyacak şekilde de evrak tanzimine mecbur 
etmiş olacağız. Tarafeyn gelir, altı ve üstü karışık 
sekiz yerinden çıkıntısı olan bir kâğıdı tasdik ettirmek 
isterse bu babda Kâtib-i Adlin hakk-ı kelâmı olimıya-
cak mıdır? Tabiî Kâtib-i Adi ona bu faydasız şeyle 
beni işgal etme, git bunu tdbyîz et; bana adamakallı 
bir kâğıt getir ki tasdik edeyim diyecektir. 

'Sonra, evrak-ı matbua bir kuruş ve nihayet beş 
kuruş kıymetinde olabilir. Böyle beş kuruş kıymeti 
olan bir kâğıt için büyük faydası olan muamele-i tas-
dîkıyyeyi böyle muhtelif şekillerde karmakarışık bir 
hale vaz'etımek doğru değildir zannediyorum. Bey
hude ifâte-i vakt ediyoruz. Maddeyi öylece kabul et
meliyiz. 

ıRlEBS — Efendim, Emanuelidi Efendinin: tâdil-
naımosi okundu. Encümen de daha evvel fikrini söy-
(ledi. Kendileri de izah ettiler. Fuat Bey de cevap 
verdiler. Zannediyorum ki mesele tavazzuh etti. 
Tadilnameyi nazar-ı itibara alanlar, lütfen el kaldır
sın... (Eller kalkar) Ellerinizi indiriniz efendim. 

Nazar-ı İtibara almayanlar ellerini kaldırsın... 
'(Eller kalkar) Nazar-ı itibara alınmadı efendim. 

O halde maddeyi okudukları surette reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler, lütfen el kaldırsın... ('Eller 
kalkar) Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Her Kâtib-i Adlin muamelâtının 
kesre i ve bulunduğu mahallin şerefi ile mütenasip ve 
muhafaza-i esrara müsaiit olmak üzere şehrin muâ-
melât-ı nâsa merkez ve mümkün mertebe mahkeme
ye karîb olan mahallimde bir dairesi bulunur. «Vel'-
akdem, fel'akdem» kaidesine tebean rüyet-i mesâlih 
olunur. 

| 
REİS — Bu madde hakkında verilmiş bir tâdiina-

me yok. Rinaenaaleyh, reyinize arzediyorum. Ka- [ 
bul edenler, lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) Ka- j 
bul edilmiştir. [ 

27 nci maddeyi matbuadan okuyoruz. 
Madde 27. — Kâtib-i Adiler emvâi-i mevdûa ile 

defâtir ve evrak dosyalarını zıya tehlikesinden emîn 
b.'r ımahalde hıfza mecburdurlar. 

FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, bu madde 
bendenizin teklifim üzerine tâdil olunuyor. Bende
niz takririmde «Ve hilâfında, Kâtib-i Adi mes'ûlidür» 
fıkrasını maddeye ilâve etmiştim. Encümen bunu 
(tayyetmiş. Vakıa her iki surette de maksat hâsıl olu
yor. Fakat arada bir fark vardır. Bendenizin teklif 
ettiğim surette Kâtib-i Adi mücerret varakanın zıyaı 
ile mukassır addolunur. Halbuki şu kabul edilen su
rette varakanın zıyaı Kâtib-i Adlin taksirine kâfi ol
maz. Bu babdaki taksirinin dâhi ayrıca sübûtu lâ
zım gelir. Bu da eshâb-ı maslahat için müteassirdir 
ve hattâ hiç mümkün değildir. Çünkü Kâtib-i Adlin 
Dairesine kadar nüfuz etmek, kimsenin daire-i salâ-
hiyyeti dahilinde değildir. Kâtib-i Adi, kendisinden 
mes'ûMür. O adam bil'istiklâl evrakı muhafaza edi
yor. Filvaki Kâtib-i Adi bir varaka zayi ettiği zaman, 
o varaka, olabilir ki Kâtib-i Adlin hiçbir vakit rüya
sında bile görmediği bir paraya taalluk eder. Bu 
para kendisinden tazmin olunamaz; fakat esasen 
mesuliyeti tasrih edilirse maksadı daha ziyade temin 
eder. Mahâzâ Heyet-i Muhtereme hakem olsun. Ben
deniz teklif-i sabıkımda ısrar ediyorum. 

REİS — Yâni maddenin nihayetine «ve hilafın
dan mes'uldür» fıkrasının ilâvesi hakkında verdik
leri tâdilnamede ısrar ediyorlar. 

ÂSAF BEY ((Adliyye En. M.M.) (Van) — En
cümen nokta-i nazarını arz etmişti. Bu husus, ka-
vaid-i umûmiyye ile halledildiğinden, ayrıca tasrihe 
lüzum görmüyoruz. Zaten Kâtib-i Adlerin muamelâ
tını murakıp olmak üzere müddeiumumiler mevcut
tur. Şu halde bu da bir teminattır. Heyet-i Celîle, 
bu bapta hakem olsun efendim. 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umûr-u Hu
kükiyye Müdürü) —• Fuat Beyefendinin teklifleri, 
Encümenini maddesinin tâdilini müstehzim olacağını 
zannediyorum. Yani gerek Fuat Beyefendi tarafın
dan vuku bulan teklif ve gerek Encümence kabul 
edilmiş olan şekl-i tâdil, aynı mânâyı, aynı şekli müs-
teîzimdir. Filhakika Kâtib-i Adiler evrakı zıya tehli
kesinden hıfza mecbur oldukları tasrih edilince, şu 
mecburiyyet-i kanûniyyeyi îfâ etmeyen Kâtib-i Adi
ler, hıfzda taksîr etmiş olacaklarından, vuku bulan 
zarardan mes'ûl olmaları lâzım gelir. 

Şu halde eğer Fuat Beyefendi, burada «beyyine» 
meselesini halletmek istiyorlarsa, o halde tekliflerini 
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EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 
— Bu, tasrih edilmezse vermezler diyorlar. O halde 
hacet yok, takririm kalsın. 

REİS — Takririni geri alıyorlar. Başka verilmiş 
bir takri olmadığı için maddeyi reyinize arzediyo-
rum: Kabul edenler, lütfen el kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — İşbu kanunda münderiç mevâddm 
tamâmî-i tatbik ve icrasını temin için Müddeiumu
miler, daire-! salâhiyyetleri dahilinde bulunan Kâ
tib-i Adilerin defâtir ve dosyalarını mesâlih-i nâsm 
sür'at-i rüyetine halel vermeyecek surette lâakal 6 ay
da bir defa teftiş ve muayene edecekler ve meşhûdât-ı 
vakıalarını hâvî raporlarını Adliye Nezaretine isrâ 
ve muhiîl-i intizam hareketlerinden dolayı vesâyâ ve 
ihtârât-ı lâzime îfâ ve 17 nci maddede zikrolunan 
ahvâl vukuunda haklarında tâkîbât-ı kanûniyye icra 
ederler. 

REİS — Bu madde için verilmiş tâdilname yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul edenler, lüt
fen el kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edilmiştir. 

(Madde 30. — Kâtib-'i Adilerin hastalık ve sair bir 
mazeret-i meşrûaları zuhurunda mes'uliyeti kendi
lerine râci olmak üzere, bir vekil tayin ve keyfiyeti 
merbut olduğu Bidayet Mahkemesi Müddeiumumî-
sine ihbar ederler. Şu kadar ki, tayin edebileceği 
vekilin, işbu kanunun 4 üncü maddesinde mezkûr 
olan evsaf ve şeraitten ilk yedisini hâiz olması lâ
zımdır. Vekilin bilmuhâkeme veya Kâtib-i Adi tara
fından azli vukuunda Kâtib-i Adlin bir hafta zarfın
da ya bizzat işe mübaşeret etmesi veya bir vekîl âhar 
tayin eylemesi lüzumu Müddeiumumi tarafından ken
disine ihtar olunur. Isga etmediği takdirde, bâ-karan 
mahkeme, müstâfî nazarıyla bakılır. 

REİS — Bu madde için verilmiş bir tâdilname 
yok, reyinize arz ediyorum : Kabul edenler, lütfen el 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Kâtib-i adîlerin istifaları veya azil
leri veya vefatları vukuunda veyahut bir daha îfâ-yı 
vazife edemeyecek surette maluliyet gibi bir hâlin 
hükmen sübûtu takdirinde Reis-i Mahkeme ve Müd
deiumumi taraflarından kâffe-i evrak ve defâtir ve 
emânât ve mühr-ü resmî, bulundukları mahallerde 
hıfz ve tahtîm edilmek suretleriyle taht-ı muhafaza
ya alınarak halefine teslim kılınır. Halefinin işe mü
başeretine kadar Kâtib-i Adi vazâ!finden mevadd-ı 
tasdîkıyye ve teblîğiyye, Mahkeme Reisi tarafından 
îfâ ve bu muamele mümûneye muvafık olarak ihzar 
edilen defâtir-i mahsûsaya kaydolunur. 

dermeyân buyurdukları şekilde icra etmemeli idiler. 
Çünkü esas itibarıyla bizim kavâid-i medeniyyemiz 
mucibince bir kimsenin hıfzda taksiri dolayısıyla bir 
zarar iddia edildiği takdirde müddeî, bu hıfzda tak
sir keyfim/yetini alelusul ispata mecbur olur. Bu mec
buriyet, zararın tazminini iddia eden kimsenin uh
desine müteveccihtir. Bu hususta bunun hilâfında bir 
şey dermeyân ediyorlarsa, onun takdiri Heyet-i Âliy-
yeye aittjr ve öyle bir teklif yoktur ki, o hususta 
cevap vermek lâzım gelsin. / 

FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, «ve hilafın
dan mesuldürler» kaydı maksadı edâ eder diye zan
netmiştim. Şimdi buna da lüzum görmüyorum, yalnız 
Hükümetin şuradaki beyanâtını, yani mücerret zıyâın, 
taksirin vukuuna hacet olabilmesi hususunu bir kayıt 
olarak telâkki ederim ve bununla iktifa eylerim. 

REİS — Yani evvelki tâdilnamenizin tekrar reye 
konulmasından sarfınazar ediyorsunuz. 

FUAT BEY (Devamla) — Evet efendim, fakat 
bunu kaydederek sarfınazar ediyorum. Maksad-ı aslî, 
mücerret ziyam hüccet olmasıdır. 

REİS — Zâtıâlînin kaydınıza hacet yok. Çünkü 
Zabıt Ceridesine kaydedildi. 

27 nci maddeyi okunduğu veçhile kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edilmiştir. 

Madde 28. —- Kâtib-i Adilerin Dairesini taht-ı 
muhafazada bulundurmak ve inzibatını temin etmek 
için Hükûmet-i mahaliye tarafından lüzumuna göre 
bir veya müteaddit jandarma tahsis edilir. Ve bunlar 
geceleri dahi Kâtib-ıi Adlin dairesinde kalırlar. 

REİS — Emanuelidi Efendinin bu maddeye dair 
bir tâdiînarnesi var; buyurun, okuyunuz. 

Riyâset-i Celîîeye 
28 inci maddenin berveçh-i âti tâdîlen kabul edil

mesini teklif ederim. 
Kâtib-i Adiler dairesinin muhafazası ve inzibatın 

temini İçin hükûmet-i mahal!iyye tedâbîr-i lâzimeyi 
ittihaz etmeye mecburdur. 

Aydın Mebusu 
Emanuelidi 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 
— Bir veya iki jandarma kullanacaktır, diye kanun
da böyle sarahata lüzum yok. Jandarma olmazsa po
lis, polis olmazsa asker olsun. Onu muhafaza etmek, 
hükûmet-i mahalliyyenin cümle-i vazâif indendir.. 
' ÂSAF BEY (Adliyye En. M.M.) (Van) — Encü
mence arzedilecek bir şey yoktur, maksat birdir. Bi
naenaleyh Encümenin teklif ettiği şeklin kabulünü 
rica ederim. 
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REİS — Bunun için de verilmiş bir tâdilname ol
madığı için reyinize arz ediyorum: Maddeyi kabul 
edenler, lütfen el kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edil
miştir. 

Madde 32. — Kâtib-i Adilerin resen tanzim 
edecekleri ukud ve senedât, 20 santimetre arzında ve 
30 santimetre tülünde, sağ taraftan 5 santimetre ma
hallî kalın hat ile tefrik edilen 20 satırlık tuğralı ve 
çizgili varakalar üzerine sarih ve açık bir ibare 
ile yazılır ve varakalar taaddüt ettikte, her biri Kâ
tib-i Adi mührüyle tabiîm ve yekdiğerine raptedile
rek kaç varakadan ibaret olduğu şerh verilip mü
hürlenir. 

REİS — 32 nci madde 428 numaralı matbûda-
dır. Bu madde hakkında verilmiş bir tâdilname 
vardır, okuyunuz efendim. 

Riyâset-i Celîleye 
32 nci maddenin berveçh-i âtî tâdilim teklif ede

rim: 
.... 20 satırlık çizgili varakalar üzerine... yazılır ve 

varakalar taaddüt ettikte, her biri, muamelede im
zası iktizâ eden eşhas ve Kâtib-i Adi tarafından imza 
edilerek... ilââhirihî. 

Aydın Mebusu 
Emanuelidi 

REİS — İzah edecek misiniz efendim? 

lAlANUl.l . F.MANUEUDİ EFENDİ (Aydın) 
Kabul ediyorlarsa, izaha hacet yok. Oradan tay

yettiğim ibare, «tuğralı» kelimesidir. Halbuki Muka-
velât Dairesinde «tuğralı» kâğıt kalmamışsa, mua
melenin kalması, durması lâzım gelir. Binaenaleyh bu 
ibarenin kanuna girmesine lüzum yoktur. Adliye Ne-

- zâreti talimat verir, böyle tuğralı kâğıt gönderir. Kâ
tib-i Adilerde o kâğıtları istimal ederler; fakat ka
nunda böyle bir sarahat olduğu vakit, böyle kâğıdı 
olmayan Kâtib-i Adi Dairesinde muamele icrası 
mümkün olamaz. Hususiyle unutmayalım ki, kanu
nun birinci müzakeresinde bir madde kabul edildi ki, 
madde-İ mezkûre mucibince şu kanunun hâvî oldu
ğu şurûttan her hangi birine tevâfuk etmeyen bir 
muamele, bilâkayd keenlemyekün hükmündedir. Kâ
tib-i Adilerin re'sen tanzim ettikleri senedâtın zîrini 
alâkadârânın, şahitlerin, muarriflerin, tercümanların 
imza etmesi iktiza eder. Pek âlâ. Fakat varaka taad
düt ettiği takdirde, o vakit imza yalnız, zîrinde bulu
nacak. Bendeniz zannediyorum ki, her varakada aynı 
imzaların mevzu olmaları iktiza eder. Taaddüt eden, 
ayrı ayrı olan varakaların her birinin zîrinde alâ
kadârânın ve eşhâs-ı sâirenin imzası lâzımdır. Yok-

sa, bu varakaların hiçbir kıymeti olmaz. Bilâ-tâdîl bu 
maddeyi kabul edecek olursak, bizim Mukavelât 
Muharrirlerinden çıkan evraka mevsuk nazarıyla 
bakmak, vicdanî bir şey olamaz. 

Sonra Kâtib-i Adiler tarafından tahtim edilecek 
sözü, sık sık bu lâyihada zikrediliyor. Bendeniz zan
nediyorum ki, mühür hariç içindir, daire için değil
dir. Dairede temhir edilmekle o evraka hiçbir mev-
sûkıyyet verilmiş olmaz. Kâtib-i Adlin imzası lâzım 
gelir. Kendisinin hıfzedeceği evrakta mührün pek 
de ehemmiyetini görmüyorum, imza lâzımdır. Tadi
lât bundan ibarettir. 

ÂSAF BEY (Adliyye En. M.M.) (Van) — Efen
dim, Kâtib-i Adilerin istimal edecekleri evrak, za
ten Aliye Nezâretince ihzar edilip kendilerine gönde
rileceği için burada, «tuğralı» kaydının kaldırılmasına 
lüzum yoktur. 

Sonra, imzadan bahsediyorlar. Tahtimin yanında 
imza tabiîdir. Her resmî mührün yanı imzalanır. Bi
naenaleyh maddenin aynen ipkasını rica ediyoruz. 

FUAT BEY (Divaniye) — «Tuğralı» kelimesi
nin kalkmasına bendeniz de taraftarım. Hakikaten, 
bazan Nezaret göndermemiş olur. Bu halde luğra-
sız kâğıt istmialine mecburiyet hâsıl olur. Zaten bu 
tuğra meselesi tasdik itibarıyla o kadar haiz-i ehem
miyet değildir. Bu evrak-ı nakdiyyenin sarfı me
selesidir. Yani şekli hariciye mütealliktir ve sene
din tasdiki itibarıyla büyük bir fark yoktur. Yal
nız diğer cihetlerle Kâtib-i Adilerin suret-i tahtim-
leri, yani mühürlerini nasıl istimal edecekleri bir 
madde- müstakille ile beyan edilmiştir. Bu madde 
mucibince Kâtib-i Adiler, mühürlerini imzalarıyla 
iptal edecektir. Eğer iptal etmezse, o mührün kıy
meti yoktur. Bu, tabiî bir şeydir. Zannederim bu
nun maddeye müceddeden ithaline hacet yoktur. 
Çünkü bu, bir kaide-i umumiyyedir ve rnahakimce 
de böyledir. 

Sonra efendim, bendeniz hatırlıyorum, vaktiyle 
memalik-i ecnebiyyeden birisinin kâtib-i adlinden 
bir varaka almıştım ki, bunun müteaddit suretleri 
vardı. O müteaddit suretlerin hiç birinde mühür yok
tu, yalnız mecmuu bir kordele ile bağlanmış ve kor-
deienin ucu mühür mumu ile mühürlenmiş idi. 

Bendeniz o vakit o evrakı aldığım zaman bun
da tezvir mümkün mü diye teemmül ettim. Sonra 
dikkat ettim ki, hakikaten tezvir mümkün değildir. 
Yani o evraktan bir varaka çıkarıp, yerine diğer bir 
varaka ithal etmek adeta kati surette imkânsız idi. 
Çünkü mühür mumu bozulacaktır. Halbuki o mem-
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desinde sarahaten zikredilmiştir. O maddede «Kâ
tib-i Adiler tarafından tahtim ve imza olunur» di
yor. Binaenaleyh, mührün yanında imzanın buluna
cağı zaten kanunda münderiçtir. Artık burada tek
rar etmeye lüzum yoktur. 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Devamla) — 
Evrakın taaddüdü halinde her varakanın Kâtib-i 
Adiden mada, alakadar olanlar tarafından imza edil
mesi teklifine gelince; bu teklif Kâtib-i Adi tarafın
dan tanzim olunacak evrakın mevsukiyyetini tezyit 
etmek itibariyle Hükümetçe de kabulü rica olunacak 
bir tekliftir. O noktaya tamamiyle iştirak ediyorum. 
Artık Heyet-i Celile takdir ederler. 

ASAF BEY (Adliyye En. M. M.) (Van) — 35 
inci maddede tahtimin yanında imza da bulunacağı 
tasrih edildiği için burada fazla tasrihata lüzum yok
tur. 

Diğer alâkadaranın imzası cihetine gelince : He
yet-i Celile tensip ederse, Encümen de bunu kabul 
eder. 

REİS — Peki efendim. 
Tadilnameleri okundu, müdafaa da ettiler, ce-

' vap da verildi. Emanuelidi Efendinin bu tadilname-
sini nazar-ı itibara alanlar, lütfen el kaldırsın... (El
ler kalkar.) Nazar-ı itibara alınmıştır. 

Binaenaleyh, madde, takrirlerle birlikte Encüme
ne gitmiştir efendim. 

Madde 33. — Kâtib-i Adilerin isim ve şöhret ve 
icra-yı vazife ettikleri mahallin ismini havi resmî 
mühürleri Adliye Nezareti tarafından verilir. 

-REİS — Maddeyi kabul edenler, lütfen el kal
dırsın. (Eller kalkar.) Kabul edilmiştir. 

Madde 34. —̂ Kâtib-i Adiler mühr-ü resmileriyle 
imzalarının tatbik suretlerini Adliye Nezaretiyle 
mensup oldukları Mahkeme Riyasetine ve Hükümet-i 
Mahalliyyenin en büyük Memuruna gönderecekleri 
gibi, Hükümet-i Mahalliyyenin en büyük Memuriy-
le Mahakim ve Mecalis - ve Devair ve Şuabat-ı İda
renin mühr-ü resmileri tatbik suretlerini dahi celb 
ile, dosyalarında hıfzederler. Menıalik-i ecnebiyyeye 
gidecek evraka mevzu Kâtib-i Adlin mühür ve im
zası, mensup olduğu Bidayet Mahkemesi Reisi ta
rafından tasdik olunur. 

REİS — Bu madde için de verilmiş bir tadilna-
me yoktur efendim. Kabul edenler, lütfen el kal
dırsın... (Eller kalkar. )Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Kâtib-i Adilerin tanzim veya tas
dik edecekleri evrak ve senedatta alâkadaranın ve 
şahit ve Muarriflerin ve tercüman var ise onun, 

leketin Katib-i Adli bu muameleyi ,almış olduğu ta
limat dairesinde ve umum meyanında yapıyor. Bizde 
de nizam-ı mahsusla böyle müteaddit evrak olursa 
şöyle yapılacak diye, demin arz ettiğim gibi temen
nide bulunulursa Hükümet bunu nazar-ı itibara alır. 
Bu gibi evrak nasıl muhafaza olunuyor ve zaman 
geçtikçe yeni yeni usuller ihdas ediliyorsa, bu da 
daha yeni bir şekle ifrağ edilir. Bendenizce bu usul
lerden de Dairenin istifade etmesine imkân bırakmak 
iktiza eder. 

EMANUEL EMANüELİDİ EFENDİ (Aydın) 
— Bu son söze cevap vereceğim. Bendeniz zannedi
yorum ki, evrak taaddüt ettiği halde imzaya lüzum 
görmemiş olan bir kanun halen de yoktur. Evrak 
raptedilir buyurdular. Evet, kendilerinin eline geçen 
suretin raptını çıkarmak ve başka yapraklar ilave 
etmek kaabil olamaz idi. Çünkü Mukavelât Muhar
ririnin mührü yedlerinde bulunmuyor idi. Fakat o 
Kâtib-i Adi mesela dört tabaka kâğıttan birini çıka
rıp, yerine başka kâğıt koyamaz mıydı? Mesele, re
sen Kâtib-i Adi tarafından tanzim edilecek evrak 
hakkındadır. Dört tabaka kâğıttan ibaret olan bir 
mukavelename yazılır da, yalnız bunun nihayeti 
mümza olur ve diğer yapraklar da yalnız Dairenin 
mührüyle iktifa edilirse, muamelenin ikmalinden 
sonra Kâtib-i Adi kâğıtlardan birini çıkarıp başka bir 
kâğıt vaz edemez mi? Bunu soruyorum. İmza herhal
de lazımdır. 

FUAT BEY (Divaniye) — Kâtib-i Adi kendisi 
ilave edecek olduktan sonra mühürleyip de ilave 
edebilir. Buna mani nedir? 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devam
la) — Alâkadaranın imzalarını ne yapar? 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Emanuelidi Efendinin itirazı gayet mühim ve muhik-
tir. Kâtib-i Adlinin imzası, senedin asıl rüknüdür. 
Onun imzası olmazsa senedin ne hükmü olur? Ben, 
hiç hatır ve hayalime getirmem ki, bu söylenilen iti-
razata cevap verilsin. Bunu kabul edip, imza edil
mesini şart olarak vazetme!!. Bunda bir mahzur yok
tur. Eğer varsa gösteriniz. 

FUAT BEY (Divaniye) — Zaten imza şarttır. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
— Mahzurunu göstersinler. 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umûr-u Hu-
kukiyye Müdürü) — Efendim, Kâtib-i Adi tarafın
dan tanzim veyahut tasdik edilecek evrakın zirine 
mühür vazı zamanında mührün yanma Kâtib-i Ad
lin imzasının da ilavesi zaten kanunun 35 inci mad-
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lath müzakere yapmak merkezindedir. İkinci müzâ
kere için daima tadilnameler daha evvel hazırlanır. 
Hatta ondan dolayıdır ki, müzakereye iştirak edecek 
zevatın yalnız tâdilname verenlerle Encümen Azala
rına hasredilmesi de Nizamname-i Dahilî icabatm-
dandır. Zannediyorum ki, Nizamnameyi vazedenler 
de bu esası, bu maksadı gözeterek bu maddeyi yap
mışlardır. Şimdi zatıâlinizin bu maddenin münde-
recatı hakkında müsbet olarak teklifini nedir? 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Mü
talaaları doğru değildir efendim. Vakit müsaittir, 
kanunu çıkaralım. 

REİS — 35 inci madde hakkında bir mütalaa 
var mı?... 

ANANYADİS EFENDİ (Niğde) — Emanuelidi 
Efendi başka bir noktayı işaret etmek istediler. 

REİS — Neye işaret etmek istediler efendim? 
fikrlerini açık olarak söylesinler. Arkadaşınızın 
maksadını zâtıâlîniz izah ediniz. 

AMANYADİS EFENDİ (Devamla) — Zanne
derim Emanuelidi Efendi, bu maddeler gayet mü
himdir, Meclis toplu olarak bunları müzakere etsin 
demek istediler. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 
\ — Türkçesi, ekseriyet yoktur. 

REİS — Ekseriyyet olup olmadığını anlamak 
için yoklama yapılmasını mı teklif ediyorsunuz? 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devam
la) — Ekseriyyeti zâtıâlîniz takdir buyurursanız. Ma
kam-ı Riyasetiniz ekseriyet vardır derse, biz kabul 
edeceğ'z. Yalnız biz zannediyoruz ki, ekseriyyet yok
tur. Fakat Makam-ı Riyaset ekseriyyet vardır der
se, bizim makbûlümüzdür. 

REİS — Zannediyorum ki, bu mesele hakkında 
daha evvel kat'î surette beyanâtta bulunabilirdiniz. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devam
la) —• İstememiştim efendim. 

FUAT BEY (Divaniye) — Bendeniz zannediyo
rum ki, ekseriyyet, müzakerâta başlamak içindir. 

REİS — Rica ederim efendim, bu mesele üze
rine müzakere kapısı açmayalım. 

Bendeniz buna fevkalâde memnun oldum. Çün
kü Emanuelidi Efendi 35 inci madde hakkında müs
bet bir teklifte bulunacaklar zannediyorum. Biz bu
rada tedvin ettiğimiz mevadd-ı kanûniyveyi hu-
kuk-u umûrniyye nâmına tedvin eylediğimizden, ken
dilerinin madde hakkında müsbet bir teklifleri var
sa, ondan istifade edilmesini arzu ederdim ve onun 
geçiştirilmesini istemezdim. Şimdi anlaşıldı ki, mad-
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isim ve şöhret ve sanat ve mahall-i ikametleri mu- t 
vazzahan yazılır ve tarıh-i tanzim ve tasdiki hem 
huruf ve hem erkam ile tahrir ve Kâtib-i Adiler ta
rafından tahtim ve imza olunur. 30 uncu madde 
mucibince vekil istihdamı halinde, Kâtib-i Adlin 
mühr-ü resmisi yanında, vekil olan zatın imza ve 
mühr-ü zatisi de bulunmak lazımdır. Kâtib-i Adi 
vazifesi Mahkeme Reisi tarafından ifa olunduğu tak
dirde, Kâtib-i Adlin mühr-ü resmisi yerine, işbu 
vazifenin Mahkeme Reisi tarafından sebeb-i ifası 
şerh edilerek Mahkeme mühr-ü resmisi ile Hâkimin 
imza ve mühr-ü zatisi vazolunur. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 
— Reis Beyefendi Hazretleri bu maddeler o kadar mü
himdir ki, eğer müzakeresinin tehiri kaabil ise 
münasip olacaktır. Çünkü bu kanunun ruhu şu 3-4 
maddenin içindedir. Şimdi tâdilname de vermek kaa
bil değildir. Onun için eğer kaabil ise ve münasip gö
rülürse müzakereyi tehir edelim. Çünkü şimdj oku
nacak olan şu 3-4 madde, cidden uzunuzadıya mü
zakere edilecek mühim maddelerdir ve kanunun ru
hudur. 

REİS — Zatıâlinizin teklifiniz nedir? 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devam

la) — Bu arz ettiğim maddelerin şimdi müzakeresi 
kaabil değildir. Kaabil ise müzakereyi burada bıra
kalım. 

REİS Sebep ne, niçin tehir edeceğiz? Saat 5'e 
kadar çalışmayı Heyet kabul etli. Zalıâliniz de bili
yorsunuz, ki, bu müzakere Kâtib-i Adi kanununun 
ikinci müzakeresidir. Aynı zamanda bir haftadan be
ri ruznamede bulunmak itibariyle evvelki gün de su
reti mahsusada rica etmiştim ki, şayan-ı tadil göre
ceğiniz maddeler hakkında tadilnamelerinizi evvelden 
lütfedin. Binaenaleyh, şimdi müsbet olarak teklifiniz 
nedir? Eğer o teeklifinizi Heyet-i Celile uzun boy
lu müzakereye şayan görür de, müzakereyi vakt-i 
ahara talik edelim diye mesaisini durdurursa o baş
ka. Evvela teklifiniz nedir? 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devam
la) — Bendeniz, Kâtib-i Adi gibi esaslı ve Umur-u 
Adliyyeye taalluk eden bir kanunun ikinci müzake
resinde 15-20 madde geçtikten sonra böyle en ruhlu 
maddelerine gelince biraz tavakkuf etmek lazım ve 
caizdir zannediyorum. Bunu Makam-ı Riyaset tak
dir etsin. 

REİS — Buradan geçen her madde ve her kanun 
mühimdir ve şüphe yok ki, birinci müzakerelerde 
Heyet-i Celilenin itiyadatı, daha şümullü, daha tafsi-



Meclisi Mebusan t : 45 5 Şubat 1334 (1918) C : 1 

de hakkında müsbet bir teklifleri yoktur, yâni mak
satları, müzakereyi durdurmaktır. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 
— Böyle bir maksadım yok. 

REİS — Maksadınız müzakereyi durdurmak
tır. Çünkü bendeniz burada arkadaşlarımın reyle
rini toplayarak müzakereyi yürütmeyi arzu ederken 
siz bendenize, ekseriyyet yoktur diyorsunuz. Zâtıâlî-
nizin fikrini arkadaşınız izah etti, zâtıâlîniz de iştirak 
eylediniz. Şimdi eski Nizamnamei- Dâhilimizde, Aza
dan yalnız birisi ekseriyyet yoktur derse yoklama 
yapılır deniliyor. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 
— Hayır, yoklama yapılsın demiyorum. Eğer Ma-
kam-ı Riyaset şu esaslı maddelerin müzakeresi için 
Mecliste ekseriyyet vardır derse kabul ederim, Ma-
kam-ı Riyasete hürmetim vardır. 

REİS — Tekrar ediyorum ki, burada müzake
re edilen her şey esaslıdır. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 
— Yok, bazısı daha çok, bazısı daha az esaslıdır, 
onun için arz ettim. («Devam» sedaları) 

REİS — Efendim, kâtip beyle müzakere ettik, 
yoklama yapacağız. 

(Yoklama icra olundu) (1) 
REİS — Başka ismi okunmayan var mı efendim? 

(Yok sesleri) Namevcutların esamisini okuyunuz. 
(Namevcutların esamisi okundu) 
REİS —• Ekseriyetimiz vardır efendim. Binaena

leyh, müzakereye devam edeceğiz. Buyurun, Ema-
nuelidi Efendinin takrirlerini okuyun efendim. 

Riyaset-i Celileye 
Otuzbeşinci maddenin birinci fıkrasının berveçhi-

ati tadilini teklif ederim: 
Kâtib-i Adiler, tanzim edecekleri evrak ve sene-

datta kendisinin ve alâkadaranın isim ve şöhret ve 
sanat ve mahall-i ikâmetleri muvazzahan yazılır ve 
evrakın tanzim edildiği mahal ve tarih ve saat ve va
rakanın yevmiye defterinin hangi numarasında mu-
kayyed olduğu huruf ile tahrir edilir. 

Aydın Mebusu 
Emanuelidi 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) 
— Efendim, ilâvesini teklif eylediğim noktalar şun
dan ibarettir: Evvela başka mahallerin evrak-ı res-
miyyesinde gördüğümüz veçhile Kâtib-i Adi, yalnız 

(/) Yoklama listesi zaptın sonundadır. 

imzasıyla iktifa edilmeyerek, kendi ismini metn-i se
nette zikretmesi doğru olur zannederim. Birisi bu. 

İkincisi, mahall-i tanzim. Kâtib-i Adi bazen ken
di dairesinde tanzim eder, bazen hariçte başka bir 
mahalle celp edilir, orada tanzim eder ve bazen de, 
gördüğümüz veçhile, Bidayet Mahkemesinin Reisinin 
yanında bulunmak mecburiyetinde kalır. Bu müna
sebetle senet nerede tanzim edilirse, orasının metn-i 
senette zikredilmesi lâzım gelir fikrindeyim. 

Maddede tarih denilmiş; fakat saat zikredilmemiş. 
Bendeniz zannediyorum ki, saatin da zikredilmesi ik
tiza eder. Zira aynı mah iki şahıs aynı günde iştira 
etmişlerse, hangisinin saati mukaddemse, tabiîdir ki 
o kazanır. Bundan, mada burada adetlerin, hem hu
ruf, hem rakkam ile yazılması iktiza eder denili
yor. 

Bunun evrakta böyle yazılmasında hiçbir mahzur 
yoktur; fakat rakamın metn-i kanunda zikredilmesi 
pek de doğru olamaz. Çünkü, rakam ile hurufat 
arasında bir fark olacak olursa, büyük bir tered
düt hâsıl olur ve rakkamın da hurufat karşısında 
aynı bir kıymeti olur. 

Binaenaneyh, Kâtib-i Adler, istedikleri vakit ra
kamla yazsınlar; fakat rakamın makbul olduğunu 
sarahaten madde-i kanuniyyede zikretmek doğru ol
maz, hurufatın zikri ile iktifa etmek lâzımdır. 

Geçende Yevmiye Defteri hakkındaki müzakerat-
ta Heyet-i Celileye bazı mültaaat arz etmiştim. O da 
şu idi: Kâtib-i Adler Devletçe intihap edilmiş olan 
zevattan ibaret olduğundan, bunların namusuna, is
tikametine itimat etmemek caiz olamaz. 

Maamafih, her türlü ahval-İ beşeriyyeyi - nazar-ı 
dikkate alarak Kâtib-i Adiler tarafından da bir su-i 
istimal vuku bulması ihtimalini de izale etmemiz icap 
eder diye iddia etmiştim. Bendeniz zannediyorum ki, 
yevmiye defterini esas muamele ile an-ı vahidde im
lâ ettirmenin çaresini düşünmeliyiz, yani Kâtib-i 
Adi, Yevmiye Defterine geçireceği kayıtları bir gün, 
iki gün, on gün tehir edebilmek iktidarım haiz ol
mamalıdır. 

Çünkü, haiz olacak olursa, bundan tarihçe tak
dim ve tehir gibi birtakım mahzur tevellüt edebilir. 
Binaenaleyh, Mukavelât Muharrirliğinden tanzim edi
len senedin metninde, yevmiye defterinin hangi nu
marasında mukayyet olduğunun hurufatla zikredil
mesi iktiza eder. 

Teklifim bunlardan ibarettir. 
ASAF BEY (Adliyye En. M. M.), (Van) — Kâ

tib-i Adiler, tasdik edecekleri evrakın zirlerini res-
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mî mühür ve imza ile tasdik edecekleri cihetle ay
rıca isimlerinin yazılmasına ve saatin ilâvesine de 
lüzum olmadığını Heyet-i Celileye arz ediyoruz efen
dim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? Otuz-
beşinci maddeyi okuduk, sonra Emanuelidi Efendi 
arkadaşımız bir tâdilname verdiler, onu da okuduk. 

ASAF BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Hurufattan sonra erkâm tahririnin tayyım 
teklif ettiler. Erkânım kalması intizamı daha ziyade 
temin eder. Onun için, Heyet-i Celileden bunun da 
ipkasını rica ediyoruz. 

REİS — Yani zatıalileri, verilen tadilnameyi ka
bul etmiyorsunuz, muvafık bulmuyorsunuz değil mi 
efendim? 

ASAF BEY (Devamla) — Evet efendim, Encümen 
namına muvafık görmüyoruz. 

REİS — Başka söz isteyen yok. O halde, Ema
nuelidi Efendinin tadilnamesini nazarı itibara alanlar, 
lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) Nazarı itibara alın
madı. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Maddeyi kabul 
edenler, lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 36. — Kâtibi Adilerin resen tanzim ede
cekleri evrak, lâkal iki şahit huzuruyla alâkadaran 
muvacehesinde kıraat olunur ve keyfiyeti kıraat met
ni senede dere ve işaret edilir. 

REİS Bu madde için verilmiş bir tâdilname 
yok. Reyinize arz ediyorum efendim. Kabul edenler, 
lütfen e! kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Kâtibi Adiler mühür ve imzaları
nın tasdikini talep eden esbabı masalih kendilerince 
maruf olmadığı surette, sübutu hüviyetleri için iki 
muarrif talep ederler. Muarriflerin ifadatmı husulü 
kanaata kâfi görmedikleri surette başkaca muarrif ve 
delaili saire talebine selahiyettardırlar ve ledel icap 
beyanat ve ifadatı vakıaları hakayıkı ahvale mugayir 
bir kimseyi ızrar kasdına müstenit olmadığına dair 
alâkadaran ve şahit ve muarrif ve tercümanı tahlif 
ve keyfiyeti şerhine ithal eder. 

REİS — Bu madde için verilmiş bir tadil teklifi 
yok. Maddeyi kabul edenler, lütfen el kaldırsın... (El
ler kalkar) Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Kâtibi Adiler, alâkadaranın lisanla
rını bilmedikleri takdirde tercüman vasıtasıyla ve şü-
hud muvacehesinde ifadelerini istima ve tanzim veya 
tasdik olunan evrakta buna dair izahat ita ederler. 

EMİR SEKİP ARSLAN BEY (Havran) — Mad
dede «Kâtibi Adiler, alâkadaranın lisanlarını bilrne-

| dikleri takdirde tercüman vasıtasıyla...» deniliyor. Kâ
tibi Adilerin tercümanı var mı, bu nasıl olacak? 

REİS — Sual anlaşıldı mı efendim? Maddede 
«... lisanlarını bilmedikleri takdirde tercüman vasıta
sıyla...» deniliyor. Bunun için, Kâtibi Adilerin yanın
da tercüman var mıdır diye soruyorlar. 

ASAF BEY (Adliye En. M. M. - Van) — Resmî 
tercüman yoktur, lüzumu halinde tercüman intihap 
ederler. 

EMİR SEKİP ARSLAN BEY (Havran) — Türk
çe bilinmeyen yerde zaten tercüman yoktur. 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umuru Hu
kukiye Müdürü) — Efendim, kırkıncı maddenin, bil
hassa son defa olarak Encümence yapılan tadilatında, 

j tercümanın sureti tayin ve intihabı meselesi mevzuu-
bahs olmuştur. Orada «Tercümanın, tarafeynin mu-
va fak atıyla intihap edilmiş olması şarttır» deniliyor. 

| Binaenaleyh, Kâtibi Adlin ücretle istihdam etmiş ol
duğu tercümanı varsa, onun vasıtasıyla - ki, tabiî 
tarafeynce itiraz olunmamak şartıyla - veya öyle bir 
tercüman yok veyahut mevcut olan tercüman tara
feynce şayanı kabul görülmediği takdirde, tarafeynce 
intihap edilecek tercüman vasıtasıyla alâkadaranın 
ifadatmı istima edeceği şu maddei kanun iyeden mut-
tazıh oluyor. 

EMİR SEKİP ARSLAN BEY (Havran) — Kâ
tibi Adi lisanı mahalliye vakıf ise mesele o zaman 
da hallolur. 

REİS —• O da yazılı efendim, onun maddesi yu
karıda geçti. Maddeyi kabul edenler, lütfen el kaldır
sın... (Eller kalkar) Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Tarafeynin ve şuhud ve tercüma
nın yazıları olmadığı ve mühürleri bulunmadığı tak
dirde muamele Kâtibi Adi ile Bidayet Mahkemesi 
Reisi müçtemi olduğu halde, zabıt ve tahrir ve key
fiyeti tasrihan yapılacak şerhin ziri de müştereken 
tasdik olunur. 

REİS — Bu Encümene gitmiş bir madde idi. En
cümen bu şekli venniş. 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umuru Hu
kukiye Müdürü) —• Efendim, burada «tarafeyn» in 
kelimesi yerine, diğer maddelerde istimal edilmiş olan 
«alâkadaranın» tabirinin istimalini teklif ediyorum. 
Çünkü, Kâtibi Adiler huzurunda mutlaka iki taraflı 
mevcut bir akitname tanzim edilmez. Bazen bir ikrar 
senedi, yani yalnız bir kişi tarafından tanzim edilmiş 
olan bir varakanın da tanzimi teklif edilebilir. Onun 
için «alâkadaran» tabiri «tarafeyn» tabirine nazaran 
maksadı kanuna göre daha ziyade muvafık bir tabir 
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REİS — «Tarafeynin» tabiri yerine, «alâkadara
nın» tabirini teklif ediyorlar. 

ASAF BEY (Adliye En. M. M. - Van) — «Tara
feyn» tabiri, ıslahatı adliye ve kanuniyedendir. Encü
men, bu tabirin kalmasını Heyeti Celileden rica edi
yor. Çünkü, bunu Encümende duru-diraz düşündük. 
Binaenaleyh, ipkasını rica ediyoruz. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) 
— Bu iki madde birbirine şiddetle merbuttur. Her 
ikisi beyninde ben büyücek bir fark görmüyorum, is
ter Kâtibi AdUer tarafından resen bir evrak tanzim 
edilsin, ister ahar tarafından tanzim ve mukavelat 
muharriri tarafından tasdik edilmiş olsun, ikisinin se
meresi, hükmü arasında büyük bir fark hâsıl olmu
yor zannederim. Bunu memur beyefendi de izah ey-
lese, eğer aralarında büyük bir fark yoksa, ikisini bir 
maddeye dere edersek daha muvafık olur zannede
rim. 

REİS — Hangi maddeler efendim? 
ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 

— Altmış ve altmışbeşinci maddeler. (Handeler) 
REİS — Daha o maddelere sıra gelmedi. 
ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 

Evet, daha o maddelere gelmemişiz. (Hande'er) 
REİS — Art'in Efendiye teşekkür ederim ki, alt

mışıncı maddenin tadilnamesini şimdiden hazırlamış
lar. Tadilnameyi muhafaza ediyorum. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
— Muhafaza buyurulur mu? Teşekkür ederim. Ben
denize bunu rüfekadan bir zat teklif etti, o teklif üze
rine yazdım. (Handeler) Binaenaleyh, peşinen vermiş 
„ 1 , 4 , ^ , , 0 
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REİS — Encümenin tadil ettiği maddedeki «tara
feyn» kelimesi hakkında başka bir mütalaa var mı 
efendim?.. («Yok» sadaları) «tarafeynin» kehmesi ye
rine, «alâkadaranın» suretinde olmasını teklif ediyor
lar. 

ASAF BEY (Adliye En. M. M. - Van) — Encü
men de hükümetin teklifine iştirak ediyor. 

REİS — Müdür Beyefendi, «tarafeynin» tabiri, 
«alâkadaranın» suretinde mi olacak? 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umuru Hu
kukiye Müdürü) — Evet efendim. 

Maddeyi bu tashih ile reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler, lütfen ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) 
Kabul edi'miştir. 

Madde 40. — Tarafeynin asaleten veya vekâleten 
hazır ve yapacakları akde kavanini umumiye ahkâ
mına salih ve mezun ve şahitlerin evsafı lazimei ka-

nuniyeyi haiz olmaları ve tercümanın, tarafeynin mu-
vafakatıyla intihap edilmiş olması şarttır. 

ASAF BEY (Adliye En. M. M. - Van) — «Ta
rafeyn» tabiri yerine «alâkadaran» tabirinin kabul 
edilmesi hasebiyle bu maddedeki «tarafeyn» tabiri de 
«alâkadaranın» tabirine ve yine beşinci satırdaki «ta
rafeyn» kelimesinin «alâkadaran» kelimesine tebdili 
icap eder. Gerçi «tarafeyn» tabiri ıslahatı adliyemiz
den ise de «alâkadaran» tabiri daha âm olduğu için 
Encümen de böyle olmasını teklif ediyor. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) 
Efendim, bu 40 ıncı madde değil mi? Bunun için bir 
takririm var. 

REİS — Evet efendim, 40 ıncı maddedir. 
ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 

— Şimdi bu maddede şahitler için birtakım evsaf 
sayılmış ve tarafeynin usul ve füruundan ve zevç ve 
zevceden biri bulunmaması şarttır denilmiş idi. Ben
deniz, bu maddenin birinci müzakeresinde arz etmiş
tim ki, bu usul ve turadan başka akaaribin de şe
hadeti caiz olmasın. 

Şimdi burada karabet hususunu kavanini umumi-
yeye atfeylemişler. Halbuki, kanunu aslî olan bizim 
mecellemiz hükmünce kardeşin kardeşe şehadeti mak
buldür. Demek ki Mukavelat Muharriri, bir kardeşin 
kardeşe müteallik olan hususta şahadetini kabul ede
cek. 

Halbuki, Usulü Muhakematı Cezaiye gibi diğer 
bazı kanunlarda ihvan ve ahavatın şehadeti, diğer eş
hasın şahadeti derecesinde makbul değildir. Fakat o 
kanuna binaen bir kardeşin bir kardeşe şahadetini ka-
u u ı u v n İ T İ U İ V U . V V i a i , J L Y A U . J U O . H l l l 1 1 1 1 L 1 1 1 0 . I^VJ-CHICZ. . 

Bendeniz diyorum ki, usul ve füraun şehadeti caiz 
olmadığı gibi, daha ziyade vüsuk için birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü dereceye kadar gerek karabet ve 
p,er&k sıhriyeti bulunanların şahadeti dahi caiz olma
sın. Çünkü bunların tasni için ittifakı melhuzdur. 
Halbuki, matlup olan şey, gerek mukavelat muharriri 
ve gerek alâkadaran ve gerek şahitlerin arasında tas
ni hususunda ittifak vukuunu mümkün mertebe men 
etmektir ve öyle bir şeye mahal bırakmamaktır. 

Binaenaleyh, şahitler bu derecede yekdiğerinin ak
rabasından olmamalıdır. Yâlnız alâkadaranın ademi 
karabeti kifayet etmez. Bir de yekdiğerine ve Muka
velat Muharririne dahi aynı derecede karabetleri ol
mamalıdır. 

Bizim eski Mukavelat Muharrirleri Kanununda, 
zannederim, bu suretle yazılmıştır ve Fransızların, 
elime geçen «Noter» Kanununda da böyledir. Bu 
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babda bir takrir takdim eyledim, münasip ise kabul 
buyurulsun. 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umuru Hu
kukiye Müdürü) — Efendim, mevaddı hukukiye ve 
ticariyede kimlerin şehadeti muteber olup olmayacağı 
meselesi Kanunu Medenî ile halledilmesi lazım gelen 
bir meseledir. Kâtibi Adi Kanunu vesilesiyle bu bab-
daki ahkâmı esaslyemizin tadil edilmesine hükümet 
taraftar değildir. Bittabi Kanunu Medenide bir tadil 
yapmak lazım gelirse, hükümetçe nazarı dikkate alı
nır ve ayrıca teklif edilir. Fakat esas itibariyle bura
da Kanunu Medenide kabul edilen kaidenin hilafında 
bir kaidenin kabulü için bir zaruret ve lüzum yoktur. 
Bu itibarla teklif edilen tadilnamenin nazarı itibara 
alınmamasını rica ederim. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
— Bu şahitler mahkemede edayı şahadet edecek şa
hitler gibi mahdut ve adedi muayyen değildir. Yani 
herkes, dilediğini tedarik edip getirebileceği için, di
ğer şahitleri de lizaruretin terk ve ihmal olunabilecek 
birtakım şeraite tabi tutmakta mahzur yoktur. 

Mademki bizim aradığımız vüsuk ve emniyettir, 
bu kuyudun kabul edilmesinin hiçbir mahzuru olma
yıp, bilakis faydayı muciptir. 

Eski Mukavelat Muharrirleri Kanununda dahi 
zannederim böyledir. Bunu kabul etmekte ne mahzur 
vardır, beyan buyursunlar da anlayalım. 

Bizim Kanunu Medenide filvaki usulün fürua şe
hadeti men edilmişi ir. Diğer akrabanın şahadeti men 
edilmemiş, ama orada bir kaidei külliye var; «cerri 
mağnem, defi mağnem» şahadetin kabulüne mani 
olur, denilmiştir. 

İşte bu, umumî bir kaidedir ki, arz eylediğim dere
cede karabet ve sihrinde bu «defi mağrem ve cerri 
mağnem» şaibesi hatıra gelebilir. 

Demek ki Kanunu Medenî tatbik edilebilir. Ve bi
naenaleyh, ne Kanunu Medeniye ve ne de ahkâmı 
hukukiyeye muhalif düşmez. Eğer şahit mukavelat 
muharririnin akrabasından olursa, mukavelat muhar
riri şahitsiz senet tanzim ediyor gibi bir şey olur. Mu
kavelat muharriri bir kendi kardeşini, bir de alâka-
daranın kardeşini şahit ittihaz edip bir şey tanzim 
ederse, elbette şaibei tasniden beri olmaz. Çünkü 
kontrol edilmemiş olur ve bizim aradığımız vüsuku 
husule gelmez. Bunun kabulünde bir mani yoktur 
zannederim. 

ASAF BEY (Adliye En. M. M. - Van) — Kâtibi 
Adlin haiz olduğu vüsuk ve itimadına karşı teklifi 
vaki gayri varid olduğundan, reddini teklif ediyoruz. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
— Müsaade buyurun, çünkü son söz benimdir, bu, 
neden gayri varittir? Esbabı nedir? Ben, varid oldu
ğunun esbabı mucibesini söylüyorum. «Gayri varid-
dir» Kavli müçerrediyle bu teklif gayri varit olur 
mu? Beni de ikna etsinler, ilzam eylesinler : Neden 
gayri variddir? 

TAHSİN RIZA BEY (Tokat) — Efendim, Kâtibi 
Adilerin tanzim edecekleri vesaika mahiyeti vüsukiye 
verecek olan yalnız şahitlerin şehadetleri değil, Kâtibi 
Adlin kanunen haiz olduğu sıfat ve selahiyettir ki, 
ona bir mahiyeti vüsuk veriyor. Şahitler, yalnız cere
yan eden vukuata şehadet eylemek, yani hali ihbar 
etmekle mükelleftirler. Yoksa, o vesaika hakikî vüsu
ku veren, o Kâtibi Adlin kendi huzurunda o akdin 
icra edilmiş olmasıdır. Binaenaleyh, farzedelim kİ, 
âlâkadarandan birisinin akrabasından biri gelse de ha
zır bulunsa; acaba akrabasının aleyhinde bir akde mi 
şahadet etmiş olacaktır? Binaenaleyh, Kâtibi Adlin 
bizzat kanunen haiz olduğu vüsuktur ki, o vesikaya 
bir mahiyeti vüsuk bahşediyor. Artin Efendinin tek
lifi varid değildir. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Bu maddenin müzake
resinde bendeniz de Encümende bulundum. Filvaki 
hükümetin teklifinde şahidin evsafı tabiratı var. Fa
kat bu mesele tetkik olununca anlaşıldı ki, bâhşolu-
nan evsaf gayri kâfidir. Kavanini umumiye mucibin
ce, şehadete mani olacak ve olamayacak diğer birta
kım ahvalin daha tadadı kabildir. 

Halbuki şahitlerin şehadetine mani olacak ve ol
mayacak ahvali buraya yegân yegân kaydetmek müm
kün olmadığı için Encümen bunu kavaidi umumiye 
ahkâmına terk etmeyi gayet tabiî ve zarurî gördü ki, 
Abdurrahman Bey de bu ciheti izah ettiler. 

Binaenaleyh, Artin Efendinin tekliflerinin burada 
kabulü gayri kabildir. Artin Efendi, mecelle icabınca 
usul ve füru, birader ve hemşire gibi birtakım akaarib 
veyahut sıhren bu derecede karabeti olanlar da usu
lü muhakemeleri icabınca manii şehadettir. Mecelle 
ahkâmına geçersek, manii şahadet olan birtakım ah
val daha vardır ki, onları da buraya dere etmek mec
buriyeti hâsıl olacak. Binaenaleyh, kocaman bir mec
mua yapmak icap edecek ve yine de natamam ola
caktır ve binaenaleyh, bunu kavaidi umumiye ahkâ
mına bırakmak gayet tabiidir. 

Zaten bu mukavelat muharrirliği Kâtibi Adi Ka
nunudur ve Kanunu Medenî değildir. Bu hususu ta
yin edecek Kanunu Medenidir. 

Kâtibi Adlin akrabasından olanların da şahadeti 
mesmu olmasın diyorlar. Bu teklif, bizim kavaidi esa-
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şivemizle kaabili telif değildir. Bir hâkimin huzurun
da cereyan eden muhakemede eğer ikame olunan şa
hitler, hâkimin akrabasından olursa, hâkim, ben si
zin şehadetinizi kabul etmem diye hakkı şehadete ve 
hukuku medeniyeye malik olan bir şahsa bu yolda 
cevap verebilir mi ve bu kimsenin şehadetini istima-
dan imtina eder mi? 

Kâtibi Adlin huzurunda cereyan edecek muame
leler, artık hâkimin hükmünden de daha büyük değil 
ya. Bir hâkim, idam için de hüküm verebilir. Ola
bilir ki, şahitler hâkimin akrabasından olur. Bizim 
ahkâmı esasiyemiz mucibince buna bir mani yoktur. 

Yine böyle Kâtibi Adi huzuruna gelecek şahit
ler tesadüfen Kâtibi Adlin akrabasından olacak olur
sa, şu halde demek ki onlar şehadet için ehil addo
lunmayacaklar; halbuki, mademki onlar şahadete 
ehildirler, Kâtibi Adi onları kabulden istinkaf ede
mez. Mamafih, tevsik için onları tahlif etmek, daha 
şahit istemek, esasen kendi selahiyetleri dahilindedir, 
işte bu noktalardandır ki, Artin Efendinin teklifatı 
kaabili kabul değildir. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Tahsin Beyefendi, «asıl matlup olan, mukavelat mu
harririnin muttasîf olacağı vüsuk ve emniyettir. Öbür
leri olsa da, olmasa da olur» gibi ifadede bulundu
lar. Eğer sırf mukavelat muharririnin vüsuku ile ik
tifa olunacaksa, külfete ne.lüzum şahit hiç gelmesin, 
senedi mukavelat muharriri tanzim etsin, geçsin git
sin. Gelgelelim Şakir Beyefendinin buyurduklarına : 

Eğer Kavanini Umumiyeye müracaat ile iktifa 
edilecekse, burada usul ve füru ve zevç ve zevceyi 
neden zikrediyorlar? Mademki karabeti zikretmişler, 
demek ki lüzum görmüşlerdir. Sırf kanunu umumi
ye müracaatla iktifa etmemişler. Bundan maksat ne
dir? Bu karabetten bahsetmekten maksat, mukavelat 
muharririnin tarafeyn ve şahitler arasında bir ittifak 
vukua gelip de bilittifak, bir senet tasni edememeleri 
hususundan ibarettir. Şahit, mukavelat muharririnin 
akrabasından olursa, tasni keyfiyetinin daha kolay 
vukua geleceği melhuz mudur, değil midir? 

Şahitlerin yekdiğerinin ve mukavelat muharririnin 
akrabasından olmamasıyla muameleyi daha ziyade 
tevsik etmiş olur muyuz, olmaz mıyız? Ben zanne
diyorum ki, eğer mukavelat muharririnin ve yekdiğe
rinin akrabasından olmazsa daha ziyade vüsuk husu
le gelir. Bilâkis akrabasından olurlarsa işin içine şey
tan karışabilir. Bunu herkes tasdik eder. 

Zannederim ki maddeyi arz ettiğim şekle sokar
larsa, senetlerin vüsuku noktai nazarından nasm mua-

melesini daha salim bir surette temin eylemiş olur
lar. 

ABDURRAHMAN MÜNİR BEY (Umuru Hu
kukiye Müdürü) — Efendim, Kâtibi Adiler tarafın
dan tanzim edilen senedatın esnayı kıraatinde, şahit 
hazır bulundurulması keyfiyeti, bizim eski mukavelat 
muharrirliği nizamnamesinde dahi münderiçtir. O da 
Fransa'daki ahkâmı umumiyeden istinbat edilmiş bir 
esas idi. Vaktiyle Fransa'da mühim addolunan evra
kın tanzimi için yalnız bir Kâtibi Adlin huzuru kâfi 
gelmez, iki Kâtibi Adlan müştereken bir yerde bu
lunarak evrakı tanzim etmeleri usul ittihaz edilmişti. 

Sonra bu usuldeki külfet nazarı itibara alınarak 
bu husus için bir Kâtibi Adlin huzuru kâfi olsun, 
yalnız diğer Kâtibi Adiler makamına kaim olmak 
üzere esnayı akitte iki şahit de bulunsun denildi ve 
o suretle iki Kâtibi Adi makamına kaim olmak üze
re bir Kâtibi Adi ile iki şahidin huzuru tevsiki mua
mele için esas olarak kabul edilmiştir. Bu usul bizde 
de kabul olunmuştur. 

Binaenaleyh, şahitlerin, aktin esnayı istimaında ve 
yazılmış olan akitnamenin hini imzasında kablel im
za, hini kıraatinde hazır bulunması sırf vüsuk ve iti
mat bahsi için kabul edilmiş bir esastır. Buradaki şa
hadet tam ve mevsuk olmak için bittabi şahitlerin, 
Kâtibi Adi ile şahitlerin arasında mevanii şehadetten 
bir şey bulunmaması gayet iyidir. 

Binaenaleyh, bendeniz, Artin Efendinin teklifine 
kısmen iştirak ederek bu maddei kanuniyeye «Şahit
lerin evsafı lazimei kanuniyeyi haiz olrnaalrı» kelime
lerinden sonra «Alâkadaran ve Kâtibi Adi ile şahit
ler arasında mevanii şahadetten bir hal bulunmaması» 
fıkrasının ilavesini rica ediyorum. 

Bu suretle, hem onlarla alâkadaran arasında me
vanii şahadetten hiçbir şey bulunmaması, hem de mu
kavelat muharriri ile şahitler arasında mevanii şe
hadetten bir şey bulunmaması temin edilmiş olur ki, 
bu da zannederim öteden beri gerek Encümen ve ge
rek hükümetçe istihdaf edilmiş olan gayeye ve Artin 
Efendi Hazretlerinin tekliflerine de muvafık bir şe
kil olur. 

EMİR SEKİP ARSLAN BEY (Havran) — Efen
dim, tarafeynin arasında tevafuk pek kabildir. Bunun 
için Artin Efendi Hazretlerinin tekliflerine muvafakat 
ediyorum. Bütün irad eyledikleri mütalaa doğrudur. 
Alâkadaran arasında pek çok ittifak olur. Ne kadar 
kuyudu ihtiraziye var ise oraya koymalı ki şehadet 
sahih olsun. Kâtibi Adlin vüsuk ve itimadı, şahade
ti, mahareti kâfi değildir. Çünkü kâfi olsaydı şahit-

İ lere hacet kalmazdı. 
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REİS — Bir kere tadilnameyi okuyalım. Henüz 
daha okumadık. 

Buyurun, okuyunuz. 
Riyaseti Celiieye 

Maddei mezkûrenin nihayetten beşinci satırındaki 
alâkadar an kelimesinden sonra «Ve Kâtibi Adi ile 
yekdiğerinin usul ve füruu ve zevç ve zevcesi ve ikin
ci ve üçüncü ve dördüncü derecede karabet ve sıhri
yeti bulunan eşhastan bulunmaması ve eciri has ol
ması meşruttur.» suretiyle tadilini teklif ederim. 

Halep Mebusu 
Artİn 

REİS — Bu tadilnameyi nazarı itibara alanlar, 
lütfen ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Ellerinizi in
diriniz efendim. • 

Nazarı itibara almayanlar ellerini kaldırsın... (El
ler kalkar) Nazarı itibara alınmadı efendim. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Hükümetin talebi var efendim. Belki onu kabul eder
ler. 

REİS — Müsaade buyurunuz rica ederim. Bıra
kınız bendeniz vazifemi icra edeyim. 

Abdurrahman Münip Bey, zatıalileri, teklifinizin 
şeklini yazdırdınız mı? 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umuru Hu
kukiye Müdürü) — Evet efendim, yazdırdım. 

REİS — Okuyunuz efendim. 
Madde 40. - Alâkadaranın asaleten veya vekâle

ten hazır, yapacakları akde kavanini umumiye ahkâ
mınca salih ve mezun ve şahitlerin evsafı lazimei ka-
nuniyeyi haiz olmaları ve alâkadaran ve Kâtibi Adi 
ile şahitler arasında mevanii şahadetten bir hal bu
lunmaması ve tercümanın alâkadaranın muvafakati 
ile intihap edilmiş olması şarttır. 

ASAF BEY (Adliye En. M. M. - Van) — Böyle 
bir kaydın kabulü mesalihi ihlal edeceğinden, lüzum 
olmadığına kaani bulunuyoruz. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Böyle 
bir kaydın ademi lüzumuna kail olmakla beraber, Ar
tin Efendi arkadaşımızın teklifi reddedildikten sonra 
mazmununda hükümetin bu teklifinin ruhu münde-
riçtir. Asıl mevanii şehadete dair birtakım kuyud var
dır ki, o reddolununca, bunun da mevzuubahs ol
ması bendenizce doğru değildir. Binaenaleyh, reddi 
lazımdır. 

ŞAKIR BEY (Yozgat) — Teklif iki ciheti havi
dir. Birisi Kâtibi Adi ile alâkadaran arasında me
vanii şehadetten birisi bulunmaması, diğeri de şahit
ler ile Kâtibi Adiler arasında mevanii şahadetten bi
risi bulunmamasıdır. 

Filvaki Kâtibi Adi ile alâkadaran arasında meva
nii şehadetten bir hal olmaması meselesi kavaidi esa-
siyemize tevafuk eder. Kendi evlat ve akaaribi gibi 
manii şehadet olan kimseler aleyhinde hâkimin hük
mü muvafık ve caiz değildir noktası ahkâmı esasi-
yemize tevafuk ediyor ve bu noktayı kaabili kabul 
görüyorum. 

Fakat diğer cihet, demin de esbabını arz ettim, 
Kâtibi Adi ile şahitler arasında mevanii, şehadetten 
birinin bulunup bulunmaması hakkında ahkâmı esa-
siyemizde bir kayıt mevcut değildir. İşte bu noktayı 
muvafık buluyorum, teklifi diğer noktadan muvafık 
görmüyorum. 

REİS — Bu teklifin ilavesi taraftarı mısınız? . 
ŞAKIR BEY (Devamla) — İmali, yani bir cihet

ten kabulü taraftarıyım. 
ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Müdür Bey, şimdi 

Artin Efendi arkadaşımızın teklifi üzerine «Kanunu 
Medeniye mugayirdir, binaenaleyh, kabul edemeyiz» 
dîye beyanâtta bulundular ve «Hükümetin teklif et
tiği maddeyi kabul ediyoruz» dediler. Şimdi ise bunu 
tâdil ediyorlar. Binaenaleyh, bu muvafık olmaz. 

REİS — Hükümetin teklif etiği madde değildir. 
ZÜLFÜ BEY (Devamlia) — Evet efendim. Encü

menle ittifak ederek o maddede ısrar ediyorlardı. 
Şimdi Artin Efendinin o takriri üzerine başka şekil 
yapıyorlar; bu, olamaz. Kanun-u Medenîde şahadet 
kimin hakkında caizdir, değildir, bu, malûm iken, bu
nun hakkında yeni bir şekil vermek doğru olmaz. 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umuru Hu 
kukıyye Müdürü) Efendim, tekilîf-i âcizîden kimle
rin şahadeti makbul olacak ve kimlerin oimıyacak-
tır, mevâni-i şahadet nedir? Bunlara dair hiçbir sa
rahat yoktur. Bunları doğrudan doğruya kavaid-i 
umûmiyyemize atfediyoruz. Binaenaleyh, şu teklîf-i 
eedîd ile Kanun-u Medenî ahkâmına mugayir bir 
şey teklif edilmiş olmuyor. Bilakis Kavânîn-i Mede-
nlyyemizin mevâni-i şehâdet addeyiediği husûsât ne-
ise bunların hiçbiri alâkadaran ile şahitler arasında 
veyahut şahitler ile Kâtib-i Adi arasında bulunma
ması şart olduğunun kanuna dercini rica ediyoruz. 
Evvelki mârûzâtum ile bu mâruzâtım arasında ka-
tiyyen bir tezat ve tahâlüf mevcut değildir. Bunun 
bizim ahkâm-ı esâsiyyemiıze mugayir olacağı hakkın
da Şakir Beyefendi tarafından vuku bulan beyanâ
tın esibâb-ı mûcibesini tamamıyla anlayamadım. 
Gerçi bizim ahkâm-ı esâsiyyemizde Kâtib-i Adi teş
kilâtı yoksa da Kâtib-i Adlin bir kısım vazaifİ öteden 
beri hiç olmazsa Mahâkim-i şerTyye, yani Hükkâm 
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marifetiyle yapılırdı. Hâkim ile kendisine müracaat 
edilecdk sahib-i maslahat arasında karabetin bulun
ması zaten ahkâm-ı esasiyyamiz mucibince caiz de
ğildir. Yani hâkim kendisine pek yakın olan akraba
sı hakkında hüküm vermek salâhiyetini haiz değil
dir. Binaenaleyh şu tdklîf-İ âcîzî, aihkâm-ı esasiyemi-
ze mugayir olmadıktan baksa, bilâkis onun ruhuna 
da tamamıyla muvafıktır. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Bendeniz o noktada 
za'üen muvafık reyde bulunuyorum. Yani Kâtib-i 
Adi ile alâkadaran arasında karabet olmasın. Niha-
yeü, Kâtib-i Adi, Hâkimin de kendisine karabeti olan 
kimseler lehinde hükmü caiz değildir. Onun için o 
ınıoteta hakkında muvafakat beyân ediyorum. Zira 
ahkâm-ı esâsiyyeye muvafıktır; fakat bir cihet ki, Hâ
kim ile şahitler arasında karabet bulunması hakkında 
alhkâm-ı esasiyyemizde hiçbir kayd-ı memnûiyyet 
yoktur, binaenaleyh, Hâkime karabeti olan kimseleri' 
şöhâdeetn men'etaek caiz olmadığı gibi, Kâtib-i 
Adte karabeti olan kimselerin de Kâtib-i Adi huzu
runda şahadetten men'edilmeleri onların hukukuna 
ımünâfîdir. 

ABDURRAHMAN MÜNİP BEY (Umûr-u Hu-
kukıyye Müdürü) — Şer'an ve kanunen memnu ol
mayan husûsât, umûr-u caizedendir. Umûr-u caize
de ise maslahat neyi iktiza eylerse o suretle tasar
ruf edilir. Bizim ahkâm-ı esasiyyemizde Hâkimler 
ile şahitler arasnıda karabet bulunması şart mıdır, 
değil midir diye bir memnûiyet yoksa, bu memnûi-
yetin bulunmaması, yeniden vaz'ı ahkâm etmek için 
bizi tamamiyle serbest bırakır. Husûsiyle Kâtib-i Adi, 
Hâkim değildir. Hâkim olmamak itibariyia şahitle 
arasında karabet bulunup bulunmamasına da hacet 
yoktur. Demin arz ettiğim gibi, bu esas yani alâka-
dârân ile beraber şahitlerin Kâtib-i Adi huzurunda 
'hazır bulunması, sırf Kâtib-i Adi evrakına vermiş ol
duğumuz vüsuik, itimat ve kuvvetin derecesi itibarıy
la vâzı-ı kanunca iltizam edilecek olan bir haldir. Bu 
mevsûkıyeti temin edeodk olan tedâbîri ne derece 
itina ile intihap ve kabul edersek, zannederim masla
hatın muktezâsına o kadar iyi bir surette tevfîk-i ha
reket etmiş oluruz. Bu itibarla deminki fıkranın ka
bulü hakkındaki teklifi tekrar ederim. 

REİS — Efendim, bu madde manzûr-u âlîleri 
'olduğu veÇhile matJbûda 47 nci madde olarak mevcut 
idi. 40 ıncı maddenin esnâ-yı müzakeresinde Encü
men bunu 40 ıncı madde olarak tedvin etmiş ve ve
rilen tâdilnameler üzerine Encümene gitmiştir. Evvel
ce Enoümen, bunu Hükümetin teklîf-î dâiresinde ay

nen kabul ediyor. Tâdilnamefer üzerinde vuku bulan 
tashihinden sonra talb'ı tadîlât tekliflerinin rey-i âlî
nize arzı lâzım gelir. Artin Efendinin tâdilnamesini 
Heyet-i Celîleniz nazar-ı itibara almadı. Şimdi mad
deye bir fıkra ilâvesi hakkında Hükümetin de bir 
teklifi var. 

MEHMET SAİT EFENDİ (Mamuretülazi'z) — 
Müsaade buyuruluyor mu? Hükümet memurunun 
teklifini reddetmek lâzım gelir. Çünkü evvelki red-
dolundu. Ânımın reddi ile ahassnn da reddi lâzım ge
lir. Binaenaleyh, bunun mevkii .müzakereye konul
ması icap eder. 

REİS — Zat-ı âliniz o tarafta bulunabilirsiniz. 
Fakat meseleyi mahiyyeten ayrı gören arkadaşları
mız vardır. Zat-ı âlileri red taraftarıysanız iştirak bu
yurmazsınız. Şimdi bu teklifin maddeye derci taraf
tarı olanlar, lütfen el kaldırsın... (Eller kalkar) Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi şimdi o şekilde okuyunuz. 

Madde 40. — Alâkadaranın asaleten veya vekâ
leten hazır ve yapacakları akde kavanin-i umumiy-
ye ahkâmınca salih ve mezun ve şahitlerin evsaf-ı 
lâzime-i kanuniyyeyi haiz olmaları ve alâkadaran ve 
Kâtib-i Adi ile şahitler arasında mevani-i şehadetten 
bir hal bulunmaması ve tercümanın alâkadaranın 
muvafakati ile intihap edilmiş olması şarttır. 

REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler, lüt
fen el kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edilmiştir. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Encümence bu cihet 
tamik olunmak üzere kabul edildi. 

ASAF BEY (Adliye En. M. M.), (Van) — Encü
men kabul etmedi, Heyet-i Celilece nazar-ı itibara 
alınan teklif Encümene gelir. 

ASAF BEY (Devamla~T — Maahaza, nazar-ı iti
bara alındığı için Encümene veriyoruz. 

ASAF BEY (Devamla) — Maahaza, nazar-ı iti
bara alındığında ekseriyet olduğuna kaaniiz. 

REİS — Ekseriyet olduğuna şüphemiz yok efen
dim. 

TAHSİN RIZA BEY (Tokat) — Usul-ü müza
kere hakkında söyleyeceğim. Bu lâyihanın ikinci 
müzakeresi icra olunuyor. İkinci müzakerenin icra
sı sırasında verilen tâdilnameler Heyet-i Celilece ka
bul olunursa artık o madde Encümene gitmez, derhal 
burada tadili icra edilir. Eğer her müzakerede veri
len takrirlerin Encümene gitmesi usul ittihaz edilirse, 
teselsül hâsıl olur. 

Onun için bendeniz rica ediyorum ki, ikinci mü
zakere esnasında şimdiye kadar olduğu gibi, verilmiş 
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olan takrirleri Heyet-i Celile kabul ederse derhal tes
pit edilir ve o artık reye konulur, o madde kabul 
olunur, madde ikmal edilir. 

REİS — Eğer hilafında Encümen tarafından 
bir talep vaki olmazsa, usulümüz hakikaten böy
ledir. Binaenaleyh, Encümen Mazbata Muharriri sı
fatıyla Asaf Beyefendi daima müdafaada bulunduk
ları için ve kendileri Encümene verilmek üzere, na-
zar-ı dikkate alınıp alınmadığını sordukları için tek
lifi Encümene veriyoruz. Çünkü Nizamname, «eğer 
Encümen isterse, Encümene verilir» diyor. Zaten En
cümene verilmiş maddeler de vardır, rica ederiz, bir
likte tevdi ederler, rey-i katiye koyarız. Bilhassa te
şekkür ederim, ihtar-ı âliniz doğrudur. 

Madde 41. — Kâtib-i Adiler, Kanun-u Esasi
ye muhalif mevaddı ve adab-ı umumiyyeye ve asa-
yiş-i memlekete münafi tabiratı havi evrakı tanzim 
ve tasdik ve tebliğ etmekten memnudurlar. 

REİS — Bu madde hakkında verilmiş tadilna-
me yoktur: Kabul edenler, lütfen el kaldırsın. (Eller 
kalkar) Kabul edilmiştir. 

M atide 42. — Vekâleten veya vesayeten veya ve-
laycten veya vcrasetcn veyahut şirket ve cemiyet gibi 
eşhas-ı hükmiyye veya şüreka-yı mesule namına iza
feten mukavelat ve senedat ve evrak-ı saire tanzim 
ve tasdik ettirmek isteyenler, sıfat ve selahiyetlerini 
ispata ve o hususta vaz'ı imzaya mezun oldukları
na dair vesaik-i mutebere ibrazına mecburdurlar. 

Keyfiyyet-i ibraz, Kâtib-i Adiler tarafından evraka 
dercedilmekle beraber, sureti ahz ve hıfzolunur. 

REİS — Bu madde içinde verilmiş tadilname yok, 
kabul edenler, lütfen el kaldırsın. (Eller kalkar) Ka
bul edilmiştir. 

43 üncü maddede kalıyoruz efendim. 
Perşembe günü ruznamemiz. Müessesat-ı Nafıa 

ile İmtiyazsız şifketler muhaberat ve muamelâtında 
Türkçe istimaline dair olan 10 Mart 1332 tarihli ka
nunun 1 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
lâyiha-i kanuniyye. 

Askerî Tekaüd ve İstifa Kanununun 30 uncu 
maddesine zeyledilen ahkâm ile 39 uncu maddesinin 
tadilini havi lâyiha-i kanuniyye ve 39 uncu mad
desinin tadilini mutazammın Kararnameyi tevhiden 
Kavanin-i Maliyye, Askerî ve Muvazene-i Maliyye 
Encümenleri mazbataları. 

Emniyet Sandığının 1334 senesi bütçe kanun lâ
yihası. 

1333 Harbiye Bütçesine 1.500.000.000 kuruşluk 
tahsisat-ı fevkalade ilâvesine dair olup Meclis-i Ayan
dan tadilen iade kılınan lâyiha-i kanuniyye üzerine, 
Muvazene-i Maliyye Encümeni mazbatası ve bu
günkü ruznameden bakıyye kalan mevadd. 

Perşembe günü bermutad içtima etmek üzere, 
Meclise hitam veriyorum. 

Hitam-ı İnikad 
Saat : 5.25 
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Yoklamada Hazır Bulunanların Esamisi : 

Artin Boşgezenyan Efendi Âsaf Bey 
Halep Van • 

Ağaoğlu Alımet Bey Anastas Efendi 
Karahisar-ı Sahip İzmir 
Ananyadis Efendi ibrahim Efendi 

Niğde Kütahya 
İbrahim Fevzi Efendi Mehmet İhsan Bey 

Musul Mardin 
Ahmet Efendi İsmail Bey 

Halep Kastamonu 
Emanuel Karasu Efendi Emanuel Emanuelidi Ef. 

İstanbul Aydın 
Emir Haris Bey Osep Medetyan Efendi 
Cebel-i Lübnan Erzurum 

İhsan Onnik Efendi Hikmet Baban Bey 
İzmir Süleymaniye 

Bedî El-Müeyyed Bey Tahsin Rıza Bey 
Şam Tokat 

Tevfik El-Mecali Bey Tükididis Efendi 
Kerek Çatalca 

Servet Bey Hacı İbrahim Bey 
Trabzon Edirne 

Said Efendi Ali Said Efendi 
Süleymaniye Mamuretülaziz 

Hacı Tayyib Efendi Hacı Mustafa Efendi 
Ankara Ayıntap 

Rüştü Bey Ahmet Ziya Efendi 
İzmit Erzurum 

Mehmet Emin Bey Halet Bey 
Trabzon Erzincan 

Hâmit Bey Hasan Rıza Paşa 
Halep Hudeyde 

Hasan Sezai Bey Hasan Fehmi Efendi 
Cebelibereket Sinop 

Hasan Fehmi Bey Hasan Lâmi Efendi 
Gümüşhane Bitlis 

Hüseyin Tosun Bey Muharrem Hıfzı Bey 
Erzurum Hudeyde 

Mehmet Hilmi Bey Hamdi Bey 
Basra Konya 

Hamdullah Emin Paşa Ali Haydar Bey 
Antalya Saruhan 

Ali Haydar Bey Ömer Şevki Bey 
Konya Sivas 

Sami Bey Âsaf Bey 
Divaniye Amasya 

Raif Efendi Rasim Bey 
Erzurum Sivas 
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Ragıp Neşaşibi Bey Rahmi Bey 
Kudüs-ü Şerif İzmir 

Rüştü Bey Rüştü Bey 
Kastamonu Denizli 
Reşit Bey Rıza Bey 

Cebel-i Lübnan Kırkkilise 
Zülfü Bey Sason Efendi 
Diyarbekir Bağdat 

Salim Efendi Sadettin Efendi 
Karahisar-ı Sahip Havran 

Saduiiah Molla Bey Selim Ali Selâm Bey 
Trablusşam Beyrut 

Süleyman Sûdi Bey Seyyit Ahmet Safî Efendi 
Lazistan Medine-i Münevvere 

Seyyit Yusuf Fazıl Bey Seyfullah Efendi 
Asîr (Erzurum) 

Mahmut Şak ir Bey Şakir Bey 
Konya Yozgat 

Şefik Bey Mehmet Şefik Bey 
Şam Bayazıt 

Şükrü Bey Emir Sekip Arştan Bey 
Kastamonu Havran 

Şemsettin Bey Mehmet Sâdık Bey 
Brtuğrul Ertuğrul 

Mehmet Sâdık Efendi Sâdık Efendi 
Denizli Kütahya 

Mehmet Suphi Paşa Şeyh Saffet Efendi 
Adana Urfa 

Salah Cimcoz Bey Yusuf Ziya Molla Bey 
İstanbul Lazistan 

Talât Bey Todoraki Efendi 
Canik Canik 

Emir Âdil Bey Atıf Bey 
Cebel-i Lübnan Ankara 

Abdüifcadir Efendi Abdullah Safi Efendi 
Maraş Kerkük 

Abdullah Azmi Efendi Abdülmuhsin Es-Sadun Bey 
Kütahya Müntefek 

Ahdüivehhap Harun Ef. Osman El-Hamd Paşa 
Lazkıye Trablusşam 

İzzet Bey İsmet Bey 
Trabzon Çorum 

Ali Cenani Bey Ali Haydar Mithat Bey 
Ayıntap Divaniye 

Ali Rıza Efendi 1 Ali Rıza Efendi 
Konya Kırşehir 

Ali Galip Efendi Ömer Lütfi Bey 
Karesi Sinop 
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Hüseyin Avni Bey Faik Bey Mehmet Tevfik Bey Tevfik Hammad Efendi 
Şam Edirne Konya Nablus 

Fâzıl Arif Efendi Fuat Bey Cemil Zehavi Efendi Cudi Efendi 
Amasya Bağdat Bağdat İsparta 

Fuat Bey Mehmet Fuat Hulusi Bey İlyas Sami Efendi Abdullah Hıfzı Efendi 
Divaniye Antalya 

• 
Muş Kütahya 

Fehmi Efendi Feyzi Bey Ahmet Hamdi Efendi Mehmet Emin Efendi 
Kırkkilise Diyarbekir Bursa İçel (Hasta) 

Kasım Nuri Efendi Matyo Kof i di Efendi Hüseyin Cahit Bey Hüseyin Kadri Bey 
Yozgat Trabzon İstanbul Karesi 

Kâzım Bey Kâmil Efendi Hakkı İihami Bey Bedros Hallaçyan Efendi 
Kal'a-i Sultaniye Tokat Hudeyde İstanbul 

Kâmil Efendi Matyos Nalbantyan Efendi Hilmi Efendi Halit Süleyman Bey 
Karahisar-ı Sahip Kozan Ankara Divaniye 

Mehmet Sabrı Bey Mehmet Ali Bey Hamdi Bey Haralambis Efendi 
Saruhan Kerkük Bağdat (Mezun) İstanbul 

Mehmet Nuri Efendi Mehmet Ömer Vehbi Bey 
• Davut Yusufani Efendi Fazıl Berki Bey 

Zor Karesi Musul Kengiri 
Mithat Şükrü Bey Mustafa Hakkı Bey Dikran Barsamyan Efendi Dimitraki Papafitu Efendi 

Burdur İsparta Sivas Gelibolu 
Fehmi Efendi Memduh Bey Reşit Paşa Rıza Bey 

Tokat Bursa Ergani Bursa (Mezun) 
Münip Bey Hasan Naci Bey Rifat Kâmil Bey Sami Paşa 

Hakkâri Trabzon Bolu Şam 
Nafiz Bey Nâzım Bey Sait Bey Sa'd El-Hüseyni Bey 

Amasya Kerkük Menteşe Kudüs-ü Şerif 
Ahmet Necati Bey Nihat Bey Süleyman Bey Hacı Şefik Bey 

Bolu Canik Gelibolu '(Hasta) İstanbul (Hasta) 
Vangel Mimaroğlu Efendi Vasfı Efendi Simonaki Simonoğlu Ef. Beşir Efendi 

İzmir Hama İzmir (Mezun) Halep 
Veli Bey Vehbi Bev Veli Bey 

Süleyman Sâdık Paşa Tahir Fevzi Bey 
Aydın Siverek 

Süleyman Sâdık Paşa 
Taaz Aydın Siverek 

Mersin Taaz 
Veysel Rıza Bey Haşim Bey 

Mersin Taaz 
Veysel Rıza Bey Haşim Bey 

Abdurrahman Behkeli Ef. Ziya Bey 
Gümüşhane Malatya 

Abdurrahman Behkeli Ef. Ziya Bey 
Gümüşhane Malatya 

Hudeyde İzmit 
Yorgi Yuvanidi Efendi Yusuf Ziya Efendi 

Hudeyde 

Trabzon 
Yusuf Ziya Efendi 

Abdülfettah Es-Sâdi Ef. Abdülkadir Geylani Efendi Trabzon Bolu Akkâ (Mezun) 
Abdülkadir Geylani Efendi 

Akkâ (Mezun) Hama (Mezun) 
Abdülmecit Bey Mehmet Ebeydullah Efendi 

Yoklamada Mevcut Bulunmayanların 1 
Abdülmecit Bey Mehmet Ebeydullah Efendi 

Ammare İzmir 
Ac'op Hırlakyan Efendi Bbübskir Haddâd Efendi Osman Saib Bey Ali Muammer Bey 

M araş Taaz İstanbul Karahisar-ı Şarkî 
Ebül Ulâ Bey Ahmet Naim Bey Osman Bey Ömer Edip Bey 

Niğde Basra Canik Urfa 
İsmail Gürhan i Efendi Emin Edip Efendi Ömer Mümtaz Bey Ömer Mümtaz Bey 

Taaz Sivas Amkara Kayseri 
Ernin Abdülhadi Efendi Orfanidis Efendi Abdıülkerim Bey Hüseyin Fazıl Bey 

Nablus İstanbul Ammare (Mezun) Ayıntap 
Dimistokii Efkalidis Ef. Mehmet Tevfik Bey Hasan Ferhat Bey Ali Fethi Bey 

Tekfurdağı Bağdat Karesi İstanbul 
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Feyzullâh İlmî Efendi Kâmil Efendi Mustafa Efendi Mustafa Saffet Efendi 
Kudüs-ü Şerif Ergani Mardin Mamuretülaziz 

Kâmil El-Esat Bey Keşşaf Efendi Mustafa İbrahim Bey Mustafa Zeki Bey 
Beyrut (Malatya Saruhan (Mezun) Bolu 

Keygam Efendi Muhittin Bey Mustafa Fevzi Efendi Mustafa Nedim Bey 
Muş Çorum Saruhan (Mezun) Kengiri (Hasta) 

Muhittin Efendi Mehmet Bey 
'Niğde Dersim Maruf Er-Rusafi Efendi Misel Sarsak Efendi 

Mehmet Emin Bey Mehmet Emin Faysal Ef. Müntefek Beyrut 

Musul Genç Necmettin Molla Bey Nişim Mazelyah Efendi 
Mehmet Ali Fazıl Efendi Mehmet Fevzi Paşa Kastamonu İzmir 

Musul Şam (Mezun) Nasreddin Efendi Nuri Bey 
S. Mehmet Makhaf i Efendi Mehmet Nuri Efendi Siirt Kerbelâ (Mezun) 

San'a Mamuretülaziz 
Kerbelâ (Mezun) 

Mahmut Memduh Bey Mahmut Mahir Efendi Viktor Bey Harun Hilmi Efendi 

Kırşehir Trabzon İstanbul (Hasta) Tekfurdağı 

Murat Bey Mustafa Efendi Yanfco Küvanoğlu Efendi Yunus Nadi Bey 
Bağdat Hudeyde (Hasta) Karahisar-ı Şarkî Aydın 
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