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REÎS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Maahar Bey (istanbul) 

•1 . — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS •— Ekseriyet hâsıl oldu, Celseyi açı
yorum. Zaptı sabık okunacak. 

Birinci Celse 

Reiısisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tah
tı Riyasetlerinde bilinikad zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Hiyaneti vata-
niyeden mahkûm Nazif bini Süleyman, Hel
vacı Hacı Mustafa, Halil Ibrahimoğlu Musta
fa, Kütahya Hapsane Müdürü sabık Naci Efen
di, Ferhadoğlu Ahmed, Dağardı Müdürü sa
bıkı îsmail Hakkı, Kuruoğlu Ali Rıza ve Ali 
Rızaoğlu Celâl haklarında Adliye Vekâletin
den mevrut sekiz kıta evrakı hükmiye ile di
vanı harblerden sâdır olan ahkâmı giyabiye-
nin Meclis Riyasetince tasdiki lâzımgelip gel-
miyeceğine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tes
keresi Adliye Encümenine, Aydın Mebusu 
Esad Efendi ile rüfekasımn istirdadolunan ma
hallerde emlâki düşman tarafından tahribedi-
len ahalinin Müsakkafat, Erazi, Aşar ve Ağ
nam ve sair vergilerinin affına dair teklifi ka
nunisi Lâyiha Encümenine havale edildi. 

İstanbul'dan gelen eşyadan ikinci defa 
Gümrük Resmi alınmamasının tasviben Maliye 
Vekâletine bildirilmesine dair temenni takriri 
ruznameye alındı. 

Yozgad Sancağının «Bozok» tesmiyesine 
mebni mebusların da o ismi taşımasına dair 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin temenni takriri 

Divanı Riyasete verildi. Çanakkale livasında 
tütünün serbest zer'ine müsaade olunmasına 
dair Biga Mebusu Hamid Beyle rüfekaslnm te
menni takriri İktisat ve Maliye Vekâletlerine 
tevdi olundu. Etibbanın hizmeti mecbureleri-
ne Cemiyatı hayriye Kanununa bir madde ilâ
vesine dair levayihi kanuniye Sıhhiye Vekâle
tinin tezkeresi üzerine müstacel mevad ruzna-
mesinin 10 ve 11 nci maddelerine alındı. 

Kastamonu'da bir Tıbbiye Mektebi küşadı 
hakkındaki teklifle Konya vilâyeti dâhilinde 
hareketiarz vukubulan mahallerde müterakim 
vergilerin affına dair tekâlifi kanuniyenin red
di hakkındaki Muvazenei Malîye Encümeni 
nıazbatalariyle İntihabı mebusan Kanununun 
tadiline dair Kanunu Esasi Encümeni mazba
tası ve İstiklâl mahkemeleri tarafından cürüm
den mütevellit hukuku şahsiye kararlarının de
vamı meriyetine dair Adliye Encümeni mazba
tası ruznameye alındı. 

Bir hatayı adlî neticesi mahkûm edilen 
Niğdeli Sükrüoğlu Halil İbrahim'in affına ve 
Dersadetli Hilmioğhı Sırrı 'nm maluliyetine meb
ni bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair Ad
liye Encümeni mazbataları kıraat ve müzakere 
olunarak aynen kabul olundu. Gümüşhane Me
busu Mehmed Şükrü Beyin tam tahsisatla me
zuniyeti ikinci defa tâyini esamiyle reye ko
nuldu. 

Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin, Yu
nanistan'daki üseraya dair Hariciye Vekâletin-
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den olan sual takriri sahibinin mezun bulunma
sı üzerine cevabı tehir olundu, 

Kaysşri Mebusu Osman Zeki Beyin, Mister 
Kennedi ile münakit Alâtı ziraiye Mukavelena
mesine dair iktisat Vekâletinden olan sual tak
ririne Vekil Beyefendi tarafından cevap veril
di. izmit Mebusu Sırrı Beyin, bu hususa dair 
takriri sahibi tarafından geriye alındı ve tenef
füs için celse tatil olundu. 

(tkinci celse hafidir.) 

Üçüncü celse 

Musa Kâzını Efendi Hazretlerinin tahtı Ki
yasetlerinde bilinikat mezuniyete dair Divan 
Kararı kabul ve Pazartesi günü içtima olunmak 
üzere Celse tatil olundu. 

Reisvekili , Kâtip Kâtip 
Hüseyin Avni Van istanbul 

Hakkı Mazhar 

2. — SUALLER 

1. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, yollara dair ' 
sual takriri Nafıa Vekâletine havale edilmiştir. 

RE IS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
mı efendim? 

Osman Bey, zatıâlmiz zaptı sabık hakkında 
mı söz istiyorsunuz? 

OSMAN B. (Kayseri) — Evet efendim. 
RE IS — Buyurunuz! 
OSMAN B. (Kayseri) — Efendim sual me

selesi o gün bitmiş değildir. Zaptı sabıkta suale 
cevap verilmiş, güya o gün iş bitmiş gibi göste
rilmiştir. Halbuki efendiler sual hitam bulma
mıştır. Bendeniz Heyeti Umumiyeden ricada bu
lundum. Zaten Mahmud Esad Bey de Mister 
Kennedy ile yapılan Mukavelenamenin derdesti 
tabı bulunduğunu ve Heyeti Celilenizc tabedildik
ten sonra getireceğini söylemişti. Binaenaleyh bu 
mukavelenamenin bir an evvel tabedilip Azayı 
Kirama tevziinden sonra sözlerimi söyliyeceğimi 
ve hakkımın bu suretle mahfuz kaldığını söyle
miştim. Mesele böyle neticelendi, zaptın bu su
retle tashihini teklif ederim. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Vekil Bey he
yete bu mukavelenameyi getireceğim demedi. Bo
rayı malûmat tabolunacak dedi. 

OSMAN B. (Kayseri) — Tabı ve tevzi etti
receğim. dedi. Zabıtta vardır. 
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RE IS — Efendim zabıtta münderiçtir. 
SIRRI B. (izmit) — Zabıt, takririmi Mah

mud Esad Beyin izahatından sonra geri aldığı
mı söylüyor. Halbuki Mahmud Esad Beyin iza
hatından evvel aldım. Yani Mahmud Esad Be
yin izahatını dinlemezden» evvel geri almıştım. 
Zabıtta mündericolan ifade ile bunun farkı var
dır. O yolda tashih edilmesini rica ederim. 

REİS — Efendim iki arkadaşımız zaptın tas
hihini teklif ediyorlar, yani tashihten ziyade tas
rihini rica ediyorlar. Binaenaleyh Osman Beyin 
teklifini reye vaz'ediyorum. Kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Zaptın Osman Beyin tek
lifi veçhile tashihi kabul edildi. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim zaptı sa
bıkı tashih iiçin reye koymaya lüzum yoktur. 
Asıl zabıtta zaten vardır. 

REİS — Sonra Sırrı Bey, takririni Mahmud 
Esad Beyin izahatını dinlemezden evvel geri al
dığını ve fakat zabıtta bunun izahattan sonra 
alındı şeklinde olduğunu ve bu iki ifade arasın
da fark olduğundan bu hususun tashihini teklif 
ediyor. Bunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Bu suretle tashihi kabul edilmiştir. 

5. — TEZKERELER 
1. — Darüleytamlar bütçesinin gönderildiğine 

ve serian tasdik edilmesine dair Sıhhiye Vekâle
ti tezkeresi 

REÎS — Darüleytamlar bütçesinin gönderil
diğine dair Sıhhiye Vekâleti tezkeresi vardır; Mu-
vazenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Hıyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Alioğlu Müslim hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi 

RE IS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ali
oğlu Sâlim'in Adliye Vekâletinden mevrut evra
kı hükmiyesi var. Adliye Encümenine veriyoruz. 

4. — TEKLİFLER 
1. — Tokad Mebusu Rifat Be ,a, Nafıa Ve

kâletinin Müdüriyeti Umumiyeye kalbine dair ka
nun teklifi (2/701) 

REÎS — Nafıa Vekâletinin bir Müdüriyeti 
Umumiye halinde iktisat Vekâletine rantına da-
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ir Tokad Mebusu Rifat Beyin teklifi kanunisi 6. — Erzurum Mebusu Âsim Beyin, İstanbul'* 
var, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. dan Anadolu'ya gelen eşyadan ikinci defa Güm

rük Resmi alınmamasına dair takririnin müstace-
6. — TAKRİRLER len müzakeresine dair takriri 

1. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad'm 
Kızık karyesi ahalisinden İmamoğllarından İbra
him'in Tokad Hapsanesine nakli ve iadesine da
ir takriri 

REİS — Tokad'm Kızık karyesinden İmam-
oğullarından İbrahim'in Tokad Hapsanesine na
kil ve iadesine dair Tokad Mebusu Mustafa Be
yin temenni takriri var. Adliye Vekâletine gön
deriyoruz. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, ihtiyat 
zabitlerinden terhis edilenlerin hizmeti Hüküme
te girmek istediklerinde tavziflerine dair takriri 

REİS — İhtiyat zabitlerinden terhis edilen
lerin hizmeti Hükümete girmek istediklerinde 
tavzifleri hakkında vekâletlerin her tarafa ta
mimde bulunmasına dair Aydın Mebusu Esad 
Efendinin temenni takriri vardır. Heyeti Vekile-
ye gönderiyoruz. 

3. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Karaca
su kazasında bulunan 135 yetimin darüleytam-
larla mekâtibi ziraiye ve sınaiyeye alınmalarına 
dair takriri 

REİS — Karacasu kazasında bulunan 135 ye
timin darüleytamlaıia mekâti'bi ziraiye ve sınai
yeye alınmalarına dair Aydın Mebusu Esad Efen
dinin temenni takriri vardır. Heyeti Vekile Ri
yasetine havale ediyoruz. 

4. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
sultani mekteplerinin isimlerinin değiştirilmesi
ne dair takriri 

REİS — Sultani mektepleri namının tebdili
ne dair Kütahya Melbusu Besim Atalay Beyin te
menni takriri var. Maarif Vekâletine havale edi
yoruz. 

5. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Düveli Mü'-
telifeye verilen mukabil projenin tabedilerek aza
ya tevziine dair takriri 

REİS — Düveli Mü'telifeye verilen mukabil 
projenin ftabı' ve azaya tevziine dair İzmit Mdbu-
su Sırrı Beyin temenni takriri var. Heyeti Veki
le Riyasetine gönderiyoruz. 

REİS — Erzurum Melbusu Âsim Beyin, İs
tanbul'dan getirilen eşyadan ikinci defa Gümrük 
Resmi alınmaması) hakkındaki takririnin müstace-
len müzakere edilmesine dair temenni takrirleri 
vardır. 

YAPIYA GALİ© B. (Kırşehir), — Çok lâzım
dır. Anadolu sekiz misli Gümrük veriyor. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'dan Anadolu'ya gelen eşyadan ikin

ci defa Gümrük Resmi alınması gayrikanuni ol
duğundan badema İstanbul'dan gelecek eşyanın 
serbestisini temin için 23 Mart 1339 tarihinde 
takdim ettiğim takrir tasvilben Maliye Vekâletine 
gönderilmek üzere ruznameye ithal edilmiştir. 
Ruznanıede münderiç mevad pek kesir Olduğu ve 
hu mühim meselenin tehiri müzakeresi caiz gö-
rüılemiyeceği bedilhi bulunduğu cihetle mezkûr 
takririmin bugün müstaceliyetle müzakere ve ve
kâleti aidesine tevdiine karar verilmesini arz ve 
teklif eylerim efendim. 

26 . 3 .1339 
Erzurum Melbusu 

Âsim 

(Mesele mühim ve müstaceldir sesleri) 
REİS — Efendim her taraftan söz söylemek

le iş anlaşılmaz. Reyi âlilerine vaz'edeceğim. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 

bu gayet müstacel ve memleketle alâkadar bir 
meseledir. 

ALİ SÜRURİ Ef. TKarahisarı Şarki) — Ben-
denizce esas takririn Meclisi Âlice müzakere edil
mesine lüzum yoktur. Madem ki, temenni takri
ridir; Maliye Vekâletine alelûsul tebliğ olunur. 
Maliye Vekâleti kavanine muhalif görmezse- der
hal tatbik eder. Kavanine muhalif görürse Mec
lisi Âliye arz eder. Ondan sonra Meclisi Âli ça
resini düşünür. Müzakere eder. Şimdi doğru
dan doğruya müzakeresine girmek doğru değil
dir. 

REİS — Efendim arkadaşlar tasvip kararı 
teklif ediyorlar. Tasvip için de makamı riya
set Heyeti Celilenin reyine vaz'etmeden, ruzna
meye almadan tasvip kararı alamıyor. Bunun 
için müzakere açmaya mecburuz. 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim 

takrir ister tasvibe aidolsun, ister tasvibe aid-
olmasm yapılan şeyde kanunsuzluk vardır. Ta
rife Kanununa göre her yerde Günırük bir su
retle alınır, istanbul'a gelen ve gümrüğü alman 
eşyadan Anadolu'ya geçtiği zaman tekrar bir 
daha Gümrük alınamaz. Yapılan muamele sarih 
bir haksızlıktır. Bunu her zaman Maliye Vekili 
tashih etmeye mecburdur. Keyfe mayeşa mua
mele yapılamaz. Altı misli, beş misli, Gümrük 
alman ve İstanbul'dan gelen eşyadan bir daha 
aynı misilde Gümrük alınabilir mi? Her şeyin 
bir usulü vardır. Usulsüz yapılmış olan bu me
selenin tashihini teklif ediyorum. Bunu müzake
re etmeli, intacetmeli, Maliye Vekiline yapma 
demeli. 

REİS — Efendim rica ederim.... 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Reis Bey 

müsaade buyuran. 
REİS —Neye dair! 
BESİM ATALAY B. — Usulü müzakereye 

dair. 
REİS — Müsaadenizle hiçbirinize söz verme

den bendeniz arz edeyim. 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Müsaa

de buyuran, bir şey arz edeyim. Mesele yanlış 
anlaşılmıştır. Ben bizzat mal getirdim. İkinci 
bir Gümrük alınmıyor. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Kanunsuz bir 
muameleden dolayı Vekil hakkında sual ve isti
zah usulü vardır. Nizamnamemizde bu tarik 
ihdas edilmiştir. Nizamnamede bu husus musar-
rahtır. Bunun için tasvip kararı isteniyor. Şim
diye kadar hiçbir şey böyle müzakere edilip de 
intacedilmemiştir. Vekili mesulün huzurunda 
sual, istizah vardır. Bunun için bugün ne mü
zakere edilecektir?. 

DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyurur 
musunuz Reis Bey? Yapılan muamele kanunsuz 
bir muameledir. Memleket köylü, fıkara gün 
begün soyuluyor. Büyük Millet Meclisi buna 
müsamaha edemez. Eğer Maliye Vekilinin hila
fı kanun hareketi vâki olduğundan dolayı ken
disinin istizaha çekilmesi lâzımgeliyorsa o ikinci 
meseledir. Fakat bugün Büyük Millet Meclisinin 
vazifesi, bu kanunsuz muameleyi işitir işitmez 
derhal ref'etmektir. Mesele budur, bunu bir da
kika daha devam ettiremeyiz. 

İSMET B. (Çorum) — Arkadaşlar, lütfen 
müsaade buyurun! Hakikaten İstanbul'a parça 
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olarak gelen emtiadan sahillerde tekrar Gümrük 
almıyor, fakat bu böyle bir takrir ile, bir karar 
ile halledilecek bir mesele değildir. Çünkü bu bap
ta Meclisi Âlinin bir kararı vardır. O karar da 
şudur. (Ne kararı, sesleri) 

REİS — İsmet Beyefendi esas hakkında söz 
vermedim. 

İSMET B. (Devamla) — Usul hakkında söy
lüyorum. Bu takrir reye vaz'edilir mi, edilmez miî 
Mevzuu müzakere olan budur. 

REİS — Evet. 
İSMET B. (Devamla) — Efendim İstanbul'

un işgali dolayısiyle dahiliye beyannameleri ha
kiki veçhile tanzimedilemiyeceğine binaen dâhi
le gelecek eşyadan Gümrük alınması hakkında
ki kararınız devamedip gelmektedir. İşgal de var
dır ve o vaziyet devam ediyor. İstanbul, Türki
ye Büyük Millet Meclisine iltihak etmiştir. Bu
nun esaslı bir surette halli lâzımdır. Böyle tak
rirle halledilemez. Binaenaleyh takririn reye 
konulmamasmı teklif ediyorum. 

REİS — Efendim mesele anlaşılmıştır. Ar
kadaşımız evvelki takririnin müstacelen ruzna-
meye alınmasını teklif ediyorlar. *Ewel beevvel 
ruznameye girmesi tasvibedilmiş, bugün müza
kere edilmesini teklif ediyorlar bu teklifi... 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
her şeye takdimen ve tercihan müzakere edilecek 
ruznamede yedi sekiz madde vardır. Bundan da
ha mühim mesele vardır. (Hayır sesleri) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Memle
ketin heyeti umumiyesiyle alâkadar bir mesele
dir. 

DURAK B. (Erzurum) — Bundan daha mü
him ve müstacel bir mesele olamaz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Bunu mü
zakere etmek için takdimen ve tercihan ruzname
ye alacak olursak hiçbir iş çıkmaz. 

REİS — Efendim arkadaşımız bunun her şe
ye takdimen ve tercihan ruznameye alınmasını 
ve müzakere edilmesini istiyorlar. Her şeye tak
dim için Heyeti Celilenizin karar vermesi lâzım
dır. Binaenaleyh dünkü kararınızı nakzedecek 
bugün bu şekilde bir karar... 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey, evvelâ 
müstacel ve gayrimüstacel namiyle bir ruzname 
tertip ve tanzim edilmesini bendeniz teklif edi
yorum. # 

REİS -— Bu da doğrudur. 

— 168 — 



I : 11 26. 
NEBlL Bf. (Karahisarı Sahib) — Rica ede

rim bunun müstaceliyeti gayet mühimdir. Gayri
kanuni hareket vardır. Meclisi Âli gayrikanuni 
harekete muttali olduğu takdirde her şeye takdi-
men ve tereihan müzakere eder. Tekrar ediyo
rum, gayrikanuni hareket vardır. 

REİS — Efendim arkadaşınız her şeye tafcdi-
men ve tereihan müzakeresini teklif ediyor. Bi
naenaleyh ısrar etmiyelim. Bu takririn her şeye 
takdimen ve tereihan müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Lütfen eklerinizi indiriniz. 
Kabul buyuranlar lütfen ayağa kalksın. (Ekse
riyet vardır, yoktur sesleri) ihtilâf hâsıl oldu, tâ
yini esami ile reye koyacağım. Lütfen pumalarını
zı veriniz. Takririn her şeye takdimen ve tereihan 
bugün müzakeresini kabul edenler beyaz, etmi-
yenler kırmızı pusla verecektir. Lütfen reylerini
zi istimal buyurunuz. 

Efendim reylerini istimal buyurmıyanlar 
varsa lütfen reylerini versinler, istihsali ara hi
tam buldu. Neticesini arz edeceğim: Reye işti
rak eden Azayı Kiram (151) dir. (95) kabul, 
(7) ret, (7) müstenkif. Nisap hâsıl olmamıştır. 
Binaenaleyh müzakereye devam edemeyiz. Yok
lama yapacağız. 

HAMDI B. (Biga) — Reis Bey! Yoklama kıs
telyevm mahiyetinde olacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bunda nisap aramaya lüzum yoktur. Mevcutta 
ekseriyet varsa kabul olunur. 

RE IS — Efendim yoklama yapacağız. Müza
kereye devam edebilmek için yoklama yapmaya 
mecburum. (Yoklamaya başlandı) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozigad) — Reis 
Bey böyle yoklama yapmaktansa doğrudan doğ
ruya herkes reyini versin daha iyi olur. 

REİS — Efendim ismi okunmıyan var mı? 
Efendim 190 âza mevcut Ibinaenaileyh müzakere
ye devam ediyoruz. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Reis Bey 
usul hakkında söyliyeceğim, müsaade buyurur 
musunuz? Birbuçuk saatimiz zayi oldu. Sebebi de 
Nizamnamei Dahilîye riayet etmememizden ileri 
geliyor. Bu misillû şeyleri müzakerenin sonuna 
bırakırsak daha iyi olur. Bir iki saat, bu müzake
re dla-cakj şu müzakere olacak diye vakit geçire
cek olursak iyi olmaız. Ruzname esasen bir gün 
evvel tanzim olunur ve ona göre müzakere icra 
eSılir. Ve bu suretle vaktimiz beyhude yere zayi 
almaz. Rica ederim, teamülü bırakalım. 
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YAHYA ÖALlB B. (Kırşehir) — Efendim 

bu inkılâp Meclisidir. 
REİS — Hacı Mustafa Efendi Hazretleri za-

tıâılilerinin fikrini bilâhara reye vaz'edeceğim. 
Filhakika ruzname hir gün evvel tanzim edilir. 
Bu cihetle Heyeti Oelilenin nazarı dikkatini cel-
ıbederim. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset karan 

REİS — Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset 
kararı vardır. Okuyacağız. 

Heyeti TJmumiyeye 
Rahatsızlıkları ve diğer mazeretleri hasebiyle 

mezuniyet talelbinde bulunan âtide isimleri mu-
harer zevata hizalarındaki müddetle mezuniyet 
itası 25 Mart 13'39 tarihinde münakit Dördüncü 
Divanı Riyasette kabul edi'Um'iş olmakla Heyeti 
Cedilenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

25 Mart 1339 
Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 

Ali Fuad 

REİS — Hacı Bekir Efendi (Konya) nm ra
poruna müstenit mazereti sıhhiyesine binaen (Ye
ni geldi «adaları) üç ay mezuniyeti Divanı Ri
yasetçe kabul edilmiştir. Heyeti Umumiyece ka-

! bul edenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Emir Paşa (Sivas) m üç ay tabip raporuna 
müstenit mazereti sıhhiyesine binaen mezuniyeti
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Halil ibrahim Efendi (izmit) in üç ay talbip 
raporuna müstenit mazereti sıhhiyesine binaen 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el baldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Vehbi Bey (Niğde) nin üç ay tabip rapo
runa müstenit mazereti sıhhiyesine binaen me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Devriş Bey (Mardin) in üç ay mazereti hu-
susiyesine binaen mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsı'n. Kabul edilmiştir. 

Hüseyin Bey (Elâziz) in iki* ay mazereti hu-
susiyesine mebni mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efendi, de- | 

minden buyurdular ki Nizamnamemizde evrak 
ruznameye bir gün evvel alınsın, evrakı va
ride meyanmda okunmasın, hakikaten ruzna-
menin bir gün evvel tebliğ edilmesi, Nizamna
me iktizasındandır. Reyi âlilerine vaz'a lüzum 
görmüyorum. Ruzname bir gün evvel olacağı
na göre bendeniz de Makamı Riyasetten tebliğ 
ediyorum. i 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Meclis 
ruznamesine hâkimdir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — O eski 
Meclislere aittir. Binaenaleyh Büyük Millet 
Meclisine taallûku yoktur. j 

REÎS — Asım Beyin takriri yarm bir daha 
reye vaz'olunacaktır. Ekseriyet, var. Fakat 
bunda ekseriyet yoktur. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Diğerleri 
müstenkif addolunur usulen. 

2. — Dersim Mebusu Ramiz Beyin tam tah
sisatla mezuniyeti. 

3. — Gümüşane Mebusu Şükrü Beyin tam 
tahsisatla mezuniyeti. 

REÎS — Efendim, Dersim Mebusu Ramiz 
Beyle, Karahisarı Sahib Mebusu Mustafa Hulusi 
Efendilerin tam tahsisatla mezuniyet talepleri 
vardır. Evvelce reye konmamıştı. Bunu da tâ
yini esami ile reyi âlinize koyacağım. 

Evvelbeevvel Dersim Mebusu Ramiz Bey 
tam tahsisatla alta. ay mezuniyet istiyor. Diva
nı Riyaset yalnız âdi mezuniyetlerini kabul etmiş
tir. Tam tahsisatlarını kabul buyuranlar beyaz, 
buyurmıyanlar kırmızı rey verecek. Evvelâ 
Dersim Mebusu Ramiz 'Beyinkini reye vaz'edi
yorum. Reylerinizi lütfen istimal buyurunuz. 
Efendim, reylerini istimal etmiyenler lütfen 
istimal etsin. İstihsali âra hitam bulmuştur. 
Gümüşane Mebusu Şükrü Beyin tam tahsisatla 
mezun addi teklifi ikinci defa olarak reye kon
du. 144 azayı kiram reye iştirak etmiştir. 52 
ret, 11 müstenkife karşı 78 reyle kabul edil
miştir. Sonra Karahisarı Sahib Mebusu Mus
tafa Hulusi Efendi Hazretlerinin vardı. 

MUSTAFA HULÜSÎ Ef. (Karahisarı Sahib) 
— Vazgeçiyorum. 

REÎS — Demek vazgeçiyorsunuz'? Pekâlâ... 
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I 7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Adana'nm işgal devrine dair dâvalar 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Efendim ruznamemizde memaüiki 
müstahlasa mahakim mukarreratına dair lâyühaı 
kanuniye var. Onun müzakeresine geçiyoruz. En
cümene giden takrirler üzerine Ibirinci madde ta
dil edilmiş. Okunacak : 

Memaliki müstahlasada işgal müddetince te
kevvün eden her nevi deavi ve muamelatı geriye 
ve nizamiye ile sâdır olan hükümler hakkında 

# yapılacak muameleye dair Kanun 

MADDE 1. — îstihlâs edilen ve edilecek olan 
mahaller mahakimince işgal müddeti zarfında 
sâdır olan ahkâm ve mukarreratı şer'iye ve huku
kiye ve ticariye ve muamelâtı icraiye fıkaratı âti
ye dairesinde muameleye tâbidir : 

A) ı Tarihi istihlâsta derdesti rüyet bulunan 
deavi ve muamelât usul ve kavanini mevzua dai
resinde rüyet ve istihiâs tarihinden sonra tecdidi 
dâva edilmezse işgal esnasındaki dâva ile (bu iki 
dâvadan muamelesi ilerlemiş olanlar intacolu-
nur.; 

B). İşgal esnasında ita ve tebliğ edilip de 
tarihi istihlâsta iktisabı katiyet etmemiş, olan 
hükümler hakkında tariki kanuniye müracaat için 
kanunen muayyen ^an müddetler işbu kanunun 
tarihi meriyetinden itibaren cereyana başlar. 

C) Esnayı işgalde ita edilip Temyizden geç-
meksMn iktisabı katiyet eylemiş ve fakat henüz 
icra edilmemiş olan hükümler işbu kanunun tari
hi meriyetinden itibaren kanunen muayyen olan 
müddetleri zarfında usulen itiraz veya istinaf ve
yahut Temyiz olunabilir. Bu veçhile fesih veya 
nakzı talefoolunmıyan ilâmat ile tariki Temyizden 
mürur ederek keslbi katiyet etmiş olan ilâmat ka
biliyeti icraiyeyi haizdir. 

D) Esnayı işgalde Temyizden geçmeksizin 
iktisabı katiyet edip tamamen veya kısmen tenfiz 
edilmiş olan hükümler işbu kanunun tarihi meri
yetinden itibaren kanunen muayyen olan müddet
leri zarfında itiraz veya istinaf veya temyiz olu
nabilir. Bu veçhile fesih veya nakzı taletoolun-
mıyan ilâmat ile tariki Temyizden mürur ederek 

| kesbi katiyet etmiş olan ilâmata müstenit muame-
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lâtı sabıkai ieraiye iade olunmaz. İşbu fıkranın 
şümulünden nikâh ve talâka dair ita kılınmış 
olan hükümler müstesnadır. 

(H) (C) ve (D) fıkralarındaki usul ve ah
kâm, nafaka hakkındaki hükümlere de şâmildir. 
Şu kadar ki tariki kanuniye müracaatle hükmün 
fesih ve nakzı takdirinde işbu fesih veya nakız 
icra edilmiş olsun olmasın, makabline müessir ol
maz. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim malû-
tmuâliniz, bu maddenin müzakeresi esnasında Hü
kümetçe bâzı tekâlif dermeyan edildi. Ve Heye
ti Aliyenizce nazarı dikkate alındı, şekli kanunisi
ni tanzim etmek üzere onları istedik. Enciimene 
tevdi buyuruldu. Binaenaleyh Hükümetin tekli
fi ile evvelce encümende tanzim olunan şekil He
yeti Aliyenize arz edilmiştir. Yalnız (bu kanu
nun ehemmiyeti dolayısiyle encümen buraya (D) 
fıkrası namiyle bir fıkra ilâvesini muvafık gör
dü. Nafakat hakkında mahakimi şer'iyeden su
dur eden ahkâm hukuku şahlsiyeyi mutazammm 
olması hasebiyle diğer hukuku şahsiye hakkında
ki ilâmat misillû hükme iktiran etmiş, nafaka 
hakkındaki ilâmat gerek icra edilmiş olsun ve ge
rek icra ediltmiyerek kıbeli şcri'den vukubulan 
mezuniyet üzerine menlehün nafaika ise buna mü-
taallik olan tahsilat mahkûmualeyh tarafından is-
tirdadolunmasm, bunu da teklif ediyoruz. Bina
enaleyh malûm oflan şekil Meclisi Âlinizce kısmen 
kabul buyurudan şeklin kanun şeklinde tanzim ve 
Heyeti Celleye takdiminden ibarettir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bendenize kalır
sa böyle istisnaya hacet yoktur. Çünkü müddeti 
içinde nafakasını talebetmezse üç ay on gün son
ra hakkı sakıt olur. 

HAMİD B. (Biga) — Malûmuâliniz nafaka 
hakkında ve vacibülinfak evlât ve ahfadı hakkın
da nafaka takdiri olabilir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Malûmuâliniz 
(bilâhara iade edebilir. 

HAMİD B. (Biga) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Maksadımın anlaşılmadığına kaani olu
yorum. Malûmuâliniz, kabili iade dlmıyan alhfcâ-
mı istisna etmiştik. Şimdi nafaka fıkrası kalıyor. 
Nafaka da hukuku şahsiye demektir ve fakat di
ğer fıkarat mucibince menaleyhünnafaka tarafın
dan turku kanuniyeye müracaatle nafaka hak
kında mahakimi şer'iyeden Sâdır olan ilâmat ta
dil olunabilir. Ve fakat tadil üzerine gerek icra 
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dairesi tarafından alınmış olsun ve gerekse 
mablkemei şer'iyeden istihsal edilmiş clsun, bu 
hüküm üzerine menlehünnafa'ka tarafından 
dâva ikame olunduğu takdirde bile menle'hünna-
fakanın parası isdirdadolunamaz. Bendenizin 
fikrim budur. 

REİS — Başka söz alan var mı efendim? 
Başka söz alan yok - tadilname de yok. Maddeyi 
aynen reyiâlilerine vaz'ediyorum. Maddeyi /ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldıranı. 

Efendim, müsaade (buyurunuz. Maddeyi ka
bul buyuranlar lütfen ayağa kalksınlar. 

ABDULLAH Ef. (Sinob) — Mecliste kim 
var ,ki kalksın? 

REİS — Efendim; ekseriyette tereddüt ha
sıl oldu. Lütfen puslalarmızı veriniz. 

OSMAN B. (Lâzktan) — Efendim böyle ol
maz. Çünki puslayı verirken şimdi gelecekler, 
müzakere esnasında yine çıkacaklar., böyle ol
maz. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Ni
zamname başlka türlü muamele ifasına salâhiyet 
vermiyor.. 

Efendim ekseriyet hâsıl oldu. Maddeyi bir 
dalıa okuyoruz. 

(Madde tekrar okundu.) 
REİS — Efendiinı madde hakkında söz alan 

yok. Tadil nam e de yok. Maddeyi aynen reyiâli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırım.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstihlâıs olunan ima/haller maha-
kim ve devairi cezaiyesince işıgal müddeti zar
fında cereyan eden bilcümle muamelât ve mulha-
kemat ve bu bapta sâdır olan ahkâm ve nıukar-
rerat fıkaratı âtiye dairesinde muaımeleye tâbi
dir. 

A) İstihlâıs tarihinde maznun veya mütte-
heııı oldukları anlaşılan eşlhasa ımütaaîlik evra
kın mulhtevi olduğu efal, Büyük Millet Meclisi 
Hükümetince 'mer'î kavanine nazaran müstel-
zimi mücazat efalden olduğu takdirde tahkikat 
ve muhakematı kaldığı noktadan itibaren it
mam ^e >müitelzimi mücazat efalden bulunıma-
dığı takdirde (muamelâtı mesbuka iptal olunur. 

B) Esnayı işgalde bir cürümden dol'1 yi mah
kûm bulunupda haklarında hüküm kesbi kati
yet etmemiş .olan esjhasm turku kanuniveye mü
racaat için muayyen müddetleri işbu kanunun 
her ımahalde neşir ve ilânının ferdasından itiba
ren cereyana başlar. 
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Ç) Esnayı işgalde kesbi katiyet etmiş ilâ- I 

mat ile mahkûm bulunan eşhas işbu kanunun ta
rihi meriyetinden itibaren müddeti kanuniyele-
ri zarfında usulüne tevfikan turku kanunnyeye 
müracaat edebilirler. Bu kabîl ilâmattan Büyük 
Millet Meclisi Hükümetince mer'i kavanine mu
halif olanlar hakkında müddeiiumumiler iki ay 
zarfında re'sen turku kanuniyeye müracaat eder
ler. 

îşbu ilâmattan Mahkemei Temyizce musaddak 
olanlar ancak Büyük Millet Meclisi Hükümetin
ce mer'i kavanine muhalif olduğu takdirde ge
rek mahkûmunaleyhler ve gerek müddeiiumumiler 
tarafından işbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren Heyeti Temyiziyeye bilmüracaa bunla
rın yeniden tetkiki talebolunur. 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
HAMÎD B. (Biga) — Efendim bu kanunun 

tatbiki gayetle şâmil ve esaslı ahkâmı ihtiva et
mekte olduğundan encümeniniz Hükümetin hu-
zuriyle bu baptaki tetkikatını daha tevsi etmiş, 
efradını cami ağyarını mâni bir karar olmak 
üzere yeniden tesbit ettiği maddei kanuniyeyi ye
ni bir şekle koyarak Heyeti Aliyenize arz ediyor. 
Bunun kabulünü rica ediyor ve bu hususta en
cümen yeniden teklifte bulunuyor ve tevhiden 
müzakeresini talebediyor. Efendim daha doğru
su madde yerine kaim olmak üzere teklif ediyor. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Evvelce encümen
den çıkmamış mı bu lâyihai kanuniye? 

REÎS — Encümenden çıkmış efendim. 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Nasıl olur da o 

maddenin makamına kaim olmak üzere bir mad
de ilâvesi teklif ediliyor? 

REÎS — Efendim, evvel beevvel reyi âlinize 
vaz 'edeyim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ RÎFAT B. (Kayseri) — 
Efendim malûmuâliniz bu kanun için Hüküme
tin bir teklifi vardı. Adliye Encümenince tet- • 
kik ve tabı ve tevzi edildi. Kanunun gerek heye
ti umumiyesinin müzakeresinden ve gerek birin
ci maddesinin müzakeresinden mülhem olarak bi
rinci maddeyi encümen tekrar müzakere eder
ken bâzı ufaktefek tadilât yapıyor. Encümenin 
şimdi yaptığı teklif odur ve Hükümet de buna 
muvafakat ediyor. Arzu ederseniz gerek ikinci 
ve gerek üçüncü madde ve gerek tekrar teklif 
edilen maddeler encümene verilsin. 

HAFIZ HAMDÎ B. (Biga) — Hacet yok, 
şimdi burada müzakere edilsin. 
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ADLÎYE VEKÎLÎ RÎFAT B. (Devamla) — 

Arzu buyurursanız şimdi müzakere ederiz. 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Encümende evvelki 

lâyiha müzakere edildiği esnada Adliye Vekili 
Bey de bulunmuştu ve o zaman tadilen kabul 
edilmiş iken şimdi Heyeti Umumiyede müzakere
si esnasında evrak encümene iade edildi mi ki, 
böyle bir teklif yapılıyor. Yoksa şahsan mı tek
lif edildi? 

ADLÎYE VEKÎLÎ RÎFAT B. (Kayseri) — 
Birinci madde iade edildi. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — îkinci madde iade 
edilmedi mi? 

ADLÎYE VEKÎLÎ RÎFAT B. — Edilme
miştir. 

REÎS — Efendim buyuruyorlar ki, birinci 
madde Heyeti Celileden verilen takrirler üzerine 
tadil edilmiş iken ikinci, üçüncü maddelerin de 
tadili lâzımgeldi. Şu mealde bunları da ikmalen 
gönderdik; diyorlar. Encümenin mütalâası bu 
yolda değil mi? 

REFÎK ŞEVKET B. (Soruhan) — Reis 
Beyefendinin mütalâası veçhile birinci maddenin 
burada cereyan eden müzakere üzerine aldığı 
selde mevaddı mütaakibenin de tevafuk etmesi 
lâzımgelirdi. Böyle gayet mühim ve çok zaman
dan beri kalan bu kanunu bir an evvel çıkarmak 
ve mütemadiyen encümene gidip gelmek zahme
tinden kurtarmak için Adliye Encümeni sureti 
mahsusada iştigal etti, çok etraflı düşünerek da
ha tafsilâtlı bir şekilde maddeyi tanzim ederek 
gönderdi. Vekil Beyefendinin buyurdukları gi
bi encümene tekrar göndermeye lüzum yoktur. 
Heyeti Muhteremenin badelmütalâa tasvibi lâ-
zımgelir. Bahusus okundu ve üzerinde müzakere 
de cereyan etti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Malû
muâliniz, madde okunur; ondan sonra zemini 
müzakere ittihaz edilir. 

REÎS — Efendim. Heyeti Celile encümene 
havale buyurmuş, bunun üzerine bir lâyiha .tan
zim ve birinci maddenin tadili için verilen tak
rirler üzerine madde değişmiş, ikinci maddesine 
geçilmiştir. Adliye Encümeni yeniden tadil mahi
yetinde bir lâyiha arz ediyor. Bunun diğer mad
de makamına kaim olmasını istiyorlar. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Bunu reye mi 
koyacaksınız ? 

167 — 



î : 11 26. 
RElS — istirham ederim, müsaade buyuru

nuz, arz edeyim. 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evvelce 

okunsun, ondan sonra. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Efendim; ev
velce teklif edilen bir lâyihanın birinci maddesi 
kabul edilmiş, ikinci maddesine geçilmiştir. En
cümenin teklifi bu kanunun ikinci maddesinin 
tadili mahiyetinde midir? Eğer tadil mahiyetin
de ise okunur. Yok bu lâyiha makamına kaim 
olmak üzere bir madde ise ve bu maddenin müs
taceliyet kararma istinadetmesi itibariyle ikinci 
bir lâyihai kanuniyenin müzakeresine imkânı 
maddi yoktur, ikinci defa müzakeresine imkânı 
maddi olmıyan ve birinci maddeyi ilga mahiye
tinde olan ikinci maddenin teklifindeki hikmeti 
anlamıyorum. Rica ederim, bu itibarla elimizde 
bulunan nizamnameye göre encümenin ikinci 
teklifi reye konamaz. Ancak, tadil mahiyetinde 
bir teklif yapılır ve o teklif kabul edilirse o, 
ikinci madde makamına kaim olur; kabul edil
mezse reddedilmiş olur. Rica ederim mesele yok
tur, sarihtir. Mütemadiyen böyle teklif at üzerin
de yeniden yeniye tetkikat icra edilecek olursa 
bu kanun iki senede çıkmaz. Bendeniz, nizamna
menin tatbik edilmesini rica ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
bunda bilâkis Hakkı Hami Beyin istediği sürat 
temin edilmiştir. Yalnız anlamadılar. Okunsun 
bir kere.. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Ben, çok iyi 
anladım ve anlıyarak mütalâamı söyledim. 

RElS — Muhavere yok... Rica ederim! 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, matbu olarak elimizde bulunan şu lâyiha
nın heyeti umumiyesi hakkında söz söylendi. 
Maddelerin müzakeresi kabul edildi. Binaena
leyh, verilen şekil, şimdi müzakeresine bağlıya
cağımız madde, ikinci maddeyi muaddil olarak 
verilmiş ise reye konmadan ikinci maddenin 
müzakeresine başlanamaz. Çünkü, evvelki lâyi
hanın heyeti umumiyesi bir kere kabul edilmiş
tir. Şimdi Makamı Riyaset bunu ikinci madde 
olarak reye koyar. Kabul ediyor musunuz? Der. 
Eğer kabul edilirse mevzuu müzakere bu olur. 
KaJbul edilmezse ikinci madde müzakere edilir. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİŞİ HAMlD B. (Biga) — Efendim, bu kanu
nun gerek heyeti umumiyesi ve gerekse birinci 
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ı maddesi mevzuu müzakere olduğu zamanlarda, 

birçok münakaşat cereyan etmekle beraber, Ad
liye Vekâleti mu'hteremesi, böyle bir kanuna 
eşeddi ihtiyaç <oMuğunu ve suretle çıkarılması
nı Heyeti Celileniaden istirham etti. Binaen
aleyh birinci ma'dldenin iadesi dolayısiyle Heye
ti Aliyenizden mülheim fikir ve kanaate göre, 
eslki denmeyan edilen fikaratı tadilen ve yeni 
telklif edilen şekilleri muhteviyyen, Heyeti Ce-
lilenize sırf ıbu kanunu muaddil bir şekilde ola-

I raik getirmiştir. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim bu lâyi- ' 

hal kanuniyenin ikinci maddesinin müzakere
sine Heyeti Aliye, karar vererek geçmiştir. Ve 
ikinci maddeyi kabul etmiştir. Fak^t bininci 

I madde encümene havale edildiği zaman encü
men, ikinci maddenin tadiline lüzum görmüş 

I ve kerıdikedine ikinci maddeyi tadil etmiş. İkin-
I ci maddeyi evvelce kendisi yaptığı halele, hiçjbir 

teklif vukübulmaksızın yine bu şekli kendisi 
nakzederse bu sây ne olur? (Merdudolur sada-

I lan) şöyle (bir teklif vuku buluyor. Eğer bu 
I teklifi de biz encümene gönderecek olursak en-
I cümenin zaten yeniden tetkikâtını yapmış olıdu-
I ğu eski matbu şekilde arkadaşlarımızm şimdi 
I okuduğu maddeyi reye vaz'mdan s'onra okuruz. 
I Isterselk bunu '.kalbul ederiz, istersek etmeyiz. 
I RE IS — Efendim esasen bu suretle bunu 
I zemini müzakere ittihaz etmeye mecburuz. En-
I cümenin bu meseledeki ıkendi mütalâasını bilâ-
I hara tadil mahiyetinde kabul ederiz. Mevzuu 
I müzakere matibu kısımdır.. Söz istiyen varsa 
I buyursun. 

HASAN BASRI B. (Karesi)) — Efedim, 
I böyle dolambaçlı yoldan yürümeye ne lüzum var-
I .dır? Birinci madde Heyetti Celilenin teklifi veç-
I hile Adliye Encümenince tadil edildi. Binaen-
I aleyh diğer maddelerin de o dairede tadili icab-
I etti, Heyeti Umumiyeye geldi. Evvelce HevAti 
t Umum iyenin arzu ettiği tadilâtı icra etmiş olan 
I encümenin maddesini doğrudan doğruva oku-
I mak daJha muvafıktır. Dolanbaçlı yolda yürü-
I mek beyhude vakit ziyamı muciptir. 
I RElS — Efendim sonra bu tadilname mahi-
I yetinde kalıyor. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR 
KİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim, bu mad-

I deyi kanuniye, başlıca üç fıkradan ibarettir. 
I Birinci fıkrası henüz Kararı kanuniye iktiran 
I etmiyen maznun ve mütteihem eşhasa taallûk 
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eden muamelât, ikinci fıkra hüküm lâhık olmuş I 
ve fakat henüz kesbi katiyet etmemiş olan ah
kâma •şâmil, üçüncü fıkra da tariki temyizden 
geçmiyen veyahut uzun müddetle kcsıbi katiyet 
etmiş olan ahkâm ve mukerreratm ıslahına 
mütealliktir. Birinci fıra mucibince istihlâs olu
nan mahaller mahakim ve devairi cezaiyesinde 
istihlâs vaktinde maznun veya müttehem olan 
eşhasın evrakı ve bu evrakın ihtiva etmekte ol
duğu efali cürmiye, Büyük Millet Meclisi kava-
ninine nazaran, müstelzimi ceza olduğu takdir
de takdirat ve muhakemaıt ortadan krflkar ve 
bilâkis Büyük Millet Meclisi kavauinine teva
fuk etmiyerek cürüm teşkil etmediği takdirde 
muamelâtı sabıka ipka olunur. 

«B» Fıkrasında ise yine işgal mmtakaısmda 
mahkûm olmuş, fakat henüz turku Kanuniyeye 
••müracaat edilmeksizin muayyen olan müddet 
geçmemiş olduğu halde işbu kanuni müddetle
rin cereyanı ve binaenaleyh bu kanunun kabul 
olunduğu tarihten itibaren itiraz etmezse, istinafa 
müracaat olunabilmek temennisinden ibarettir. 
«C» fıkrasında ise işgal müddetinde kesbi kati
yet etmiş, yani kaziyei muhakeme halini almış 
olan mahkûmine de yine işbu kanunun tarihi 
meriyetinden itibaren Turku Kanuniyeye mü
racaat etmek salâhiyetini bahşediyoruz, fakat 
eğer bu mahkûmiyet Büyük Millet Meclisi ka
vauinine muhalif ise iki ay zarfında müddeii-
umumilerin, re'sen Turku Kanuniyeye müra-
caatle, Turku Kanuniyenin bahşettiği salâhi
yetten istifade etmesinden ibarettir. Bu mad
denin tazammun ettiği fıkarat zaten, evvelce 
Heyeti Âliyenize arz edilen lâyihada tesbit edi
len esasata muvafıktır. Yalnız bu şekil, şekli 
sabıkın mahakimde mucibi tereddüdolmıyaeak 
bir .surette tatbikinin teshilinden ibarettir. 

REÎS — Efendim, başka söz alan var mı1? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, ikinci maddede; «Kezalik istihlâs olunan 
mahaller mahakim ve devairi cezaiyesince iş
gal müddeti zarfında cereyan eden bilcümle 
muamelât ve muhakemat..» diyor. Malûmuâli-
leri; memaliki meşgule, meşgul bulunduğu za
man, mecalisi idarenin tetkik encümenlerinden 
verilen birtakım mukarrerat da vardır. Bu gibi 
mukarrerat, Tetkik Encümenine gelmiş, encü
men de bu kanunu bekliyor. Encümen bir mua
mele yapmakta tereddüdediyor. Halbuki bu ka
nun, sırf mahakim ve devairi eezaiyenin mua- | 
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melâtma aittir. Tetkik Encümenini de bu müş
kül mevkiden kurtarabilmek ve encümene ve
rilen bu kabil mukarreratm bir an evvel intacı 
için, bendeniz bu maddeye; «..Devairi cezaiye
since» kelimesinden sonra «ve mecalisi idare 
Tetkik Encümenlerince» cümlesinin ilâve edil
mesi hakkında bir takrir veriyorum. 

ADLİYE ENOÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim, Süley
man Sırrı Bey biraderimizin teklif ettikleri me
sele, encümence nazarı mütalâaya alındı. Çün
kü, bil âdı müstahlâsada Memurin Muhakemat 
encümenlerine birçok evrak devredilmektedir. 
Bunlar bâtıl mıdır, yoksa meriyülahkâm mıdır? 
Bu maddenin birinci fıkrasındaki istihlâs tari
hinde maznun veya müttehem olan ^eşhası hak
kındaki muameleye mütaallik cihetler gayrivâ-
zıh bulunduğundan zaten bir memur hakkın
daki tahkikat da mâzuriyetini istilzam eden 
mesai!den olduğu için, bu meselenin birinci fık
rası dâhilinde olduğuna encümen kanaat etmiş 
olduğundan ayrıca mecalisi idareden, Memuri
ni Muhakemat Encümenlerinden ilâhiri... Veri
lecek mukarrerat hakkında madde tanzimine 
lüzum görmemiştir. Yani bunun, zımnında Sü
leyman Sırrı Beyin, söylemiş olduğu mütalâa 
varittir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, malûmuâliniz (A) fıkrası bu maddenin 
mütemmimidir. Maddede mahakim, devairi ce
zaiye kaydı sarihi vardır. Bunun için böyle bir 
fıkranın ilâvesi faideden hâli değildir. Sonra bu, 
her halde birtakım istizahı mucibolur. Bu ka
yıt konulursa madde daha sarih olur. Bu kayıt, 
lüzumludur, zararlı değildir. 

HÂMÎD B. (Biga) — Malûmu ihsanınız, 
Memurin Muhakemat encümenleri de tetkikine 
salâhiyettar oldukları mesailin tetkiki dolayısiyle 
iktisabettikleri salâhiyet, salâhiyeti cezaiyeden 
mâduttur. Yani müstantiklerin haiz olduğu sa
lâhiyeti cezaiyeyi ihtiva etmektedir. Bunun için 
bu devairi cezaiye varken, mutlaka mecalisi ida
reye teslimi doğru olamaz. Mamafih... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Böyle 
bir fıkra koymakta ne mahzur görüyorsunuz? 

HAMİD B. (Biga) — Encümen bu hususta 
taassup göstermez» (Devairi tahkikiye) suretin
de bir fıkra ilâvesinde beis yoktur. 
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MUSA KÂZIltf Ef. (Konya) — Böyle bir 

fıkra ilâvesine kaaniinı. Çünkü maddede doğru
dan doğruya musaddak ve gayrimusaddafc ilâ-
mat var. Doğrudan doğruya bu, mahakime ma
tuftur. Binaenaleyh böyle bir kayıt lâzımdır. 

HAMÎD B. (Devamla) — Efendim malûmü-
ihsanınız birinci maddenin birinci fıkrası doğ
rudan doğruya sırf mahkûm ve maznunlar hak
kında olacak mevadda aittir. Mamafih arz et
tiğim veçhile encümen taassup göstermez efen
dim. Böyle bir fıkra ilâve edelim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Şimdi bendeniz 
ufak bir mâruzâtta bulunup sonra söyliyeeeğim. 
Mazbata MuharrM Beyin verdikleri izahat zan
nedersem, tadil tekliflerine aittir. Tadil teklifi 
bir kere Skıınsa da ondan sonra söz söylense... 

RElS — Başka söz alan yoktur. Müzakere
nin kifayeti hâsıl oluyor demektir. 

Tadiü nameleri okuyorum : 

Riyaseti Celiieye 
ikinci maddenin birinci fıkrasında fıkarâtı 

âtiye dairesinde muamele ifası yalnız istMâs olu
nan mahaller mahakim ve devairi cezaiyesince ce
reyan eden bil cümle muamelât ve muhakemat 
ve bu bapta, sâdır olan ahkâm ve mukarrerata 
hasredilir. Hallbuki memaliki müstahlasada işgal 
zamanında meca'lisi idarelerin tetkik encümen
lerinden memurinin lüzum veya men'i muhakeme
lerine dair verilmiş olan idari pek çok mukarre-
rat ıı evcudiolduğu hakle lâyihada bu cihet mes-
kût kalmıştır ve hattâ Tetkik Encümeninde da
manı işgalde verilmiş bu kabîl mııkarrerat mev-
cudolduğu gibi Meclisi Âliden iş bu kanunun ne
ticesine talikan birgünamuamele yapılmamakta
dır. 

Binaenaleyh kanunun bu baptaki noksanını 
da ikmali etmiş olmak üzere fıkrai mefkurenin 
berveçhi âti tadilini teklif eylerim : 

Madde 2. — Fıkra 1. Kezalik istihlâs olunan 
mahaller mahakim ve devairi cezaiye ve mecalisi 

idare Tetkik Encümenlerince işgal müddeti zar
fında cereyan eden bilcümle muamelât ve muha-
kemat ilâ... 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim encümenin tadi'lnam esini 
okuyoruz. 
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•MADDE 2. — istihlâs olunan mahaller ma

hakim ve devairi cezaiyesince işgal müddeti zar
fında cereyan eden bilcümle muamelât ve mırha-
kemat ve bu bapta sâdır olan ahkâmı ve mııkarre
rat fıkarâtı âtiye dairesinde muameleye tâbidir. 

A) istihlâs tarihinde maznun veya mütte-
hem oldukları anlaşılan eşhasa mütaallik evrakın 
muhtevi olduğu efal, Büyük Millet Meclisi Hü
kümetince mer'i kavanine nazaran müstelzımi 
mücazat efalden olduğu takdirde tahkikat ve 
muhakematı kaldığı noktadan itibaren itmam ve 
müştekimi mücazat efalden bulunmadığı takdir
de muamelâtı mesbuka iptal olunur. 

B) Esnai işgalde bir cürümden dolayı mah
kûm bulunup da haklarında hüküm kesbi katiyet 
etmemiş olan eşhasın turku kanuniyeye müracaat 
için muayyen müddetleri, işbu kanunun her ma
halde neşir ve ilânının ferdasından itibaren ce
reyana başlar. 

O) Esnayi işgalde keslbi katiyet etmiş ilâmat 
ile mahkûm bulunan eşhas işbu kanunun tarihi 
meriyetinden itibaren müddeti kanuniyeleri zar
fında usulüne tevfikan Turku Kanuniyeye mü
racaat edebilirler. Bu kabîl ilâmattan Büyük 
Millet Meclisi Hükümetince mer'i kavanine mu
halif olanlar hakkında müddeiiumumiler iki ay 
zarfında re'sen Turku Kanuniyeye müracaat 
ederler. 

işbu ilâmattan Mahkemei Temyizce musaddak 
olanlar ancak Büyük Millet Meclisi Hükümetin
ce mer'i kavanine muhalif olduğu takdirde ge
rek mahkûmunaleyhler ve gerek müddeiiumumi
ler tarafından işbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren kezalik iki ay zarfında Heyeti Temziyeye 
bilmüracaa bunların yeniden tetkiki talebolunur. 

RElS — Tadilnameleri reyi âlilerine vazedi
yorum. Evvelemirde Süleyman Sırrı Beyin tadil-
namesini nazarı mütalâaya alanlar lütfen elle
rini kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmıştır efen
dim. 

Encümenin teklif ettiği tadilnameyi nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Na
zarı mütalâaya alınmıştır efendim. Her ikisini 
tevhit için encümene veriyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bir 
fıkra olduğu için burada ilâve edilebilir. Encü
mene gitmeye lüzum yoktur. 

RE IS — Verelim efendim. Üçüncü maddeye 
geçiyoruz. 
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ADLİYE VEKİLİ RIFAT B. (Kayseri) — 

Efendim bu maddenin de diğer suretle şu şekil
de tadilim teklif ediyorum : 

MADDE 3. — İşgal manatıkmda mütareke 
tarihi olan 30 Teşrinievvel 1334 ten sonra müte
şekkil Divanı Harbler tarafından mütarekeden 
evvel ika edilen ceraimi siyasiyeden ve badelmü-
tareke Büyük Millet Meclisi Hükümetine her ne 
suretle olursa olsun müzaharetten dolayı veri
len hükümlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetince mer'i kavanine muhalif olarak te
şekkül eden mahkemelerden ve alelıtlak işgal 
mahakiminden verilen hükümler keenlemyekün-
dür. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Devamla) — 
Arzu buyurulursa şimdi müzakere olunur, yahut 
diğerleriyle beraber encümene gider. Malûmuâlile-
ri işgal zamanımda çalışan yalnız istanbul Diva
nı Harbi değildir. İşgal devam ettiği müddetçe 
istanbul'un vaziyeti hulsusiyeısi malûmuâlinizdir. 
İstanbul'da işgal devam ettiği müddet zulümler, 
itisaflar, Divanı harbler ve İşgal mahkemeleri 
tarafından tamamiyle icra edilmiştir ve mahal
lî mahkemelerine pek müdahale edilmemiştir. 
Halbuki yapılan itisaflar malûmuâlileri kısmı 
âzami Divanı harblerden ve işgal mahkemelerin
den yapılmıştır, bu işgal müddetine munihasır de
ğildir. Mütareke tarihinden iptidar etmiştir. 
Binaenaleyh buna mebde olarak mütareke tari
hini gösteriyoruz. (Çok doğru, sesleri) 
Ve o tarihten sonraki Divanı Harb hü
kümleri keenlemyekündür diyoruz. Mütareke 
tarihinden sonra - ki işgal tarihinden evvel - içi
mizdeki arkadaşlardan bir çokları idama mah
kûmdur, filândır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bizi asacakları ip
ler çürümüş, sen işine bak. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bendeniz de bu
nun biran evvel nazarı dikkate alınmasını Heye
ti Aliyenizden rica edeceğim. Belki hepiniz bi
lirsiniz. izmir havalisindeki Rumlar kayıklarla 
gelen Yunan eşkiyalariyle teşriki mesai ederek 
birçok mezalim ve itisafata başlamışlardır. Bu 
esnada kısmen hayatlarını kurtarabilmek için 
Müslümanlar da ufaktefek teşkilâtla mukabele
ye çalışmışlardır. Hakikaten çok büyük hizmet 
etmiş, vatana büyük menafi temin etmiş, mem
lekette birçok insanların hayatını kurtarmış, fa
kat bunları yaparken elinden belki birçok ci-
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nayet de çıkmış insanlar vardır. Ve bunları ben 
biliyorum, izmir'de Urla havalisinde büyük fe
dakârlıklar yapmış ve büyük kumandanlar ta
rafından takdirnameler almış ve hattâ büyük 
müfrezei askeriyenin hayatlarını kurtarmış; lâ
kin İzmir mahkemelerince idama mahkûm olmuş 
cinayetle mahkûm Müslümanlar var. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Onlar gazidir. 
Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Bugün bun

lar hakkında mevcudolan hükümler ya infaz edi
lecek veyahut affolunacaklar, veyahut yeniden 
muhakemesine mübaşeret edilmesi emredilse da
hi yine mademki cürümleri cinayettir, hiç ol
mazsa mevkufen muhakemeleri cereyan edecek
tir. Belki aylarca, senelercetevkifhanelerde, hap-
sanelerde kalacaklardır. Yaptıkları kabahat ise 
hizmeti vataniyedir. Çok rica ederim, Heyeti Ce-
lileniz daha çok zaman bunları böyle ihtifagâh-
larmdan muztarip bırakmıya razı olmaz ve böy
le şeyler bizim vicdanımızın elvereceği şeyler
den değildir. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim, bu tek
lif olunan maddei kanuniyenin mahiyeti itibariy
le bendeniz bir affı müstelzim olmak suretiyle 
teklif olunduğuna kaaniim. Dr. Mazlıar Bey bira

derimizin burada beyan ettiği veçhile, mütarekeyi 
mütaakip Ankara'da teşekkül eden Büyük Mil
let Meclisi Hükümetini teşkil eden arkadaşlarımı
zın, hemşerilerimizin takibedildiği noktai nazarın
dan, artık bunlar hakkında gıyaben verilmiş olan 
hükümlerin ref'ini istiyecek ve bunların serbest 
olarak fhtifagâhlarından meydana çıkarak bu he
yeti içtimaiye meyanına dâhil olmaması arzusun
da bulunacak zannederim, hiçbir arkadaş bulun
maz ve hattâ bir dakika bunların geri kalmasını 
arzu etmeyiz. Lâkin §u maddenin metnini okudu
ğum zaman bendeniz düşünüyorum ki : 30 Teşrin-
evvel 1334 den sonra teşkil edilecek Divanı harb
ler tarafından mütarakeden evvel ika edilmiş 
olan ceraimi siyasiyeden, ve badel mütareke 
Büyük Millet Meclisine her ne suretle olursa 
olsun müzaharette bulunduğundan dolayı veri
len hükümlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi 

i Hükümetince mer'i kavanine muhalif olarak te
şekkül eden mahkemeler, diye üç fıkra görüyo
rum. Bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin Kavaninine muhalif teşekkül et
miş bir mahkemeyi bendeniz tasavvur edemem. 
öyle bir mahkeme eğer teşekkül etmiş ise ve 

I hüküm de vermiş ise bunlar o mahakimden sâ-

- m -
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dır olmak münasebetiyle bunların hükümleri, 
hükümden mâdut, muhakemeleri de mergup de
ğil. Binaenaleyh, bu muhakemeyi icra eden 
adamların kendileri cürüm irtikâbetmiş olduk
larından onların mahkûm olmaları lâzımdır. ! 
Ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetince mer'i kavanin deyince, biz burada te
şekkül ettiğimiz dakikadan itibaren ne kadar 
mevcut kavanin varsa hepsinin mer'i olmasına 
karar vererek ve onun meriyetini kabul etmek 
dolayısiyle el'an elimizde o kanunlar mer'i ve 
muteber bulunuyor. Şimdi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin teşekkül ettiği zaman
da, istanbul'da mevcut bulunan Divanı Harb-
ler tarafından mahkûm edilen eşhas hakkın
daki hüküm, evvelce bizim kanunumuzla teşek
kül etmiş bir mahkeme olmak itibariyle başka 
bir usule tâbi olması lâzımgelecek. Bunları böy
le karıştırarak içinden çıkılmaz bir hale getir-
mektense ceraimi siyasiye kabilinden olarak 
doğrudan doğruya Ankara'da teşekkül eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine ta
raftar bulunan ve fakat istanbul mahakimince 
mahkûm edilen ne kadar erbabı ceraim varsa 
bunların kâffesinin cürümlerinin, mahkûmiyet
lerinin affına, ref'ine dair derhal bir maddei 
kanuniye ile bu meseleyi çıkarırız. Yoksa bu 
maddei kanuniyede - aşağıda gelecek maddeler 
gibi - iki ay, üç ay, diye mukayyedolmasma na
zaran bu kanunun hükmünü tatbik edebilmek 
için her halde aradan iki, üç ay belki daha fazla 
bir müddet geçer. Binaenaleyh, bu gibi zevatın 
mahkûmiyetlerinin ref'i ve kendilerinin affı 
cihetine gidilerek meseleyi bitirmelidir. Bunla
rın arasında bizim kanunumuzla da kabul edil
miş hâkimler, mahkemeler vardır. O mahakim-
den sâdır olmuş hükümler vardır. Bunlar hak
kında birçok işarlar, istişarlar vukubulacak ve 
nitekim biz bir hiyaneti vataniye affı yaptık. 
Bu defa bendeniz taşraya gittiğimde hapsane-
den bâzı mahkûmlar bendenizi de çağırdılar. 
Haklarında verilen af kararının tamamiyle tat
bik edilemediğinden işar ve isftişarlarla iştigal 
edildiğinden bize yazık oluyor, dediler.Bunları . 
katî ve sarih bir ifade ile affedelim bitisin Bu 
'maddei kanuniyeye lüzum yoktur. Bunu tayye
delim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim, hakikaten bu arz edilen madde çok mü
himdir ve encümenimiz de bu mesele üzerinde 
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çok imalı zihnetmiştir. «işgal ımanatıkmda mü
tareke tarihi olan 30 Teşrinievvel 1334 ten 
sonra müteşekkil Divanı Harblerin hila
fı kanun ve salâhiyet olarak bâzı zevat 
ye eşhas hakkında vSİyasi mesailden dolayı 
bilhassa it t ihat ve Terakki kabineleri hak
kında verdiği kararlar ile badel mütareke 
Büyük Millet Meclisi Hükümetine her ne 
suretle olursa olsun» fıkrasından dolayı, malû-
muâliniz bizim Meclisimiz içerisinde çok muh
terem simalar vardır ki, istanbul Divanı Harbin-
ce, Kürt Mustafa Divanı Harbince mahkûm ol
muş ve bunların emval ve emlâki tahtı hacize 
alınmıştır. Binaaneleyh onların bize müzaharet 
ettiklerinden dolayı mahkûm ettikleri bu gibi 
zevat hakkındaki kararlar... 

ATIF B. (izmir) — Keenlemyekün olur. 
R E F l K ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz efendim. Sonra Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetince mer'i kavanine muhalif 
olarak teşekkül eden mahkemeler gibi. Efendim 
Müfid Efendi Hazretlerinin bahsettikleri bu mah
kemeler bilhassa istanbul'da sureti mahsusada 
mesaili siyasiyeyi ve kısmen mesaili hukukiyeyi 
de rüyet etmek üzere işgal mahkemeleri denilen 
mahkemelerdir. Onların hâkim ve sıfatı hükmiye-
yi haiz oldukları bir zamanda verdikleri 
hükümler velevki icra edilse bile keen-
leimye'kün addolunur. Yani keenlemyekünün 
mahiyeti (bir af değildir. Yani hiç vuku-
bulmamış gibidir. Esbabı alâka ve bundan mu
tazarrır olan ve müstefidolmak istiyenler mevcut 
'kavanine! nazaran Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti hâkimlerine müracaat ederler. Eğer 
mutazarrır olmuşiarsa o zarardan dolayı zarar ve 
ziyanlarını iddia edebilirler. Binaenaleyh; keen
lemyekünün mahiyeti ne Divanı harblerin verdik
leri hükümleri alelıtlak af telâkki etmektir ve ne 
de bunlar hakkında bir dahi yeniden icrayı mu
hakeme edilmemek demektir. Bilâkis ashabı alâ
kaya turku kanuniyeye müracaat etmek için ve
rilmiş ise güzel Ibir kapıdır. Ancak şu tarik ve
rilmiş ise tabiî bunların hiç kıymeti yoktur. Bu 
'halde bâzı arkadaşlar hakkında verilen gıyabi ka
rarlar, haciz kararları birtakım meselâ vicahi ka
rarlar keenlemyekün olacaktır. Onun içindir ki, 
bilhassa en çok hususiyeti istanbul'da görülen 
bu kanunda bu maddenin hemen aynen kabulü
nü sureti mahsusada rica, ve istirham ederim. 
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Efendim müsaade buyurursanız diğer bir me

seleden baihsedeceğim ki, Maızhar Bey arkadaşımız 
bu hususa parmak koydular. Efendiler, malûmu-
âliniz Harekâtı Milliye denilen Millî Hareketi vü
cuda getiren zevatın maksada vusul için bidayet
te irtifcâbettikleri birtakım ceraim vardır. Bu ce-
raim mahiyeti kanuniyeyi hak olmadığı gibi hat
tâ kanun ve meşruiyetin istilzam ettiği efal ve 
harekâttır. Bunların bir kısmı işgal manatıkında 
vukubulmuştur. işgal manatıkında vukubulan 
(bu gibi efalden dolayı takibat icra edilmemesi hu
susunu gerek alâkadar olanlara ve gerek müddei
umumiye bundan evvel kabul ettiğimiz madde 
mucibince teyıdettik. Ancak nazarı dikkati âli
lerini bir noktaya daha celbedeceğim. Bendeniz 
Adliye Vekili iken bâzı mahallerden hidematı va-
taniyesi mesbuk çok kıymetli adamların kuva-
yı milliye kumandanlığı ettiği zamanlarda her 
hangi kimseyi tevkif veyahut firarından dolayı 
bir adamı katil veyahut mahza Millî Orduyu 
beslemek için falan ve filân eşyayı almak dola-
yısiyle o zaman üç sene evvel yaptıkları ef aldan 
dolayı bir hissi intikamla müracaat edenler 
bulunuyor. Tabiî bunların lehinde, bunların 
takibedilmemesine dair elde bir kanun olmadı
ğı için mahalkiım ve müddeiiumumıler vazif ei 
kanuniyelerini ifa ımeöburiyetinıde kalıyorlar. 
O halde ne oluyor? Dün iş başında bulunan 
ve «Hâmiyetkâr» unvanını almalarına se-
bebolan fiillerinden dolayı bugün mücrim 
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sandalyasmda oturuyorlar. Elbette ve el
bette ona ne Meclisi Âlinin ve ne de hak ve 
adlin rızası vardır. Ancak bu vaziyete mâni 
olabilmek için bendeniz o a, onıbeş arkadaşımla 
bir teklifi kanunide bulunmuştuk ve Heyeti 
Vekile de cidden bu maksadı ifade eder bir tek
lifte bulundular. Bunlar Adliye Encümeninde-
dir. Bunların müzalkesi esnasında onun da tev
hidini istemiştim. Fakat Adliye Encümeni hak
lı bir mütalâa ile, bu kanun ancak işgal saha
sında ita olunan mukarrerata şâmildir. îşgal 
sahası haricinde olan kısım da vardır. Binaen
aleyh bunu ayrıca müzakere edelim dedi. 
Şimdi Heyeti Celilenizden sureti malhsusa-
da ve Adliye Encümeni rüfekamdaîi da is
tirham ederim. Gerek evvelce imzamız tah
tımda vermiş olduğumuz teklifi kanuni ve 
gerekse Heyeti Vekilenin teklifi kanunisi 

sırf bu şekilde hidömatı vataniyede bulu
nup intikâbı cürmetmiş olanların muiha-
fazai hukukuna matuftur, tka edilmiş efalden 
dolayı bunların affına taalûk eder, bu iki tek
lif birleştirilsin, bir an evvel huzuru âlinize 
gelsin. Bir iki maddelik bir şeydir. Çıkarmış 
olalım. 

| REİS — Efendim arkadaşlar yoruldu, .müsa
ade buyurursanız on dakika teneffüs edelim. 

Hitamı Gelse ; saat : 3.00 



Î K I N C I CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 4,25 

REİS — Birinci ReisvekiU Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİPLER : Hüsnü Bey (Bitlis), Mazhar Bey (İstanbul) 

REİS — Efendim ekseriyet vardır celseyi 
açıyorum. Buyurun Basri Bey.. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Efendim 
Adliye Encümeninden gelen bu kanunun ikinci 
maddesini ben nakıs görüyorum : Harekâtı Mil-
liyenin başladığı sıralardaki vaziyet malûm. 
Meydanda ne bir ordu, ne de bir Hükümet vardı. 
O zamanki Ferid Hükümeti millî müdafaamızı 
boğmak için mütemadiyen çalışıyordu. Buna rağ
men işgal tehlikesine mâruz kalan memleketimiz 
halkı ayaklandı ve başlıbaşma millî kuvvetler 
teşkiline teşebbüs etti. O vakit henüz Anadolu'
daki Hükümeti Milliye de yoktu. Halkın başlıba
şma teşkil ettiği bu millî müdafaa kuvvetleri, pa
raya ve vesaite muhtaçtı. Sırf bu millî gaye uğ
runda halktan para topladı. Hattâ bu gayeye 
fiilen mümanaat edenleri tepelemek mecburiye-. 
tinde kaldı. Bilâhara malûmuâlileri, Yunan iş
gali vâki oldu. Bu işgal bâzı yerlerde nâgihani 
olmuştu, Birçok vatanperverler memleketten çı
kamadı. İşgal vâki olduktan sonra bu vatanper-
veran, müthiş bir gayız ve intikam karşısında 
kaldılar. Yunanlıların tazyikıyle; o zamanki İs
tanbul Hükümetinin mahkemeleri, bu vatanper
verleri tuttu. Hapsetti. Ve muhtelif cezalarla 
mahkûm eyledi. Yunanlılar bittabi mezalimin 
âzami derecesini yaptılar: Nefiler, idamlar bu 
mezalim cümlesindendir. Bu haricî ve dahilî me
zalimden usanan birçok hamiyetperveran bilmec-
buriye dağa çıktılar. Bizim ordumuz burada va-
zifei milliyesine devam ederken, onlar da Yunan 
işgaline rağmen ve Yunan işgaline karşı dağlar
da millî mücadelelerine devam ettiler. Yunanlı
larla sonuna kadar bu mücadelede sebat eden ar
kadaşlarımızın sayısı oldukça çoktur efendiler: 
Bu vesile ile isimlerini kısmen olsun tarihe ge
çirmiş olmak için hiç olmazsa bir iki isim say
mak isterim: Parti Mehmed Pehlivan; elyevm 
Demirci'de Kaymakam bulunan İbrahim Edhem 
Bey. Balıkesiri nevahisinden Giresun Nahiyesi 

Müdürü Tevfik Bey, Bigadiçli Hüseyin Çavuş, 
Altıparmak Nuri, Hasan ve rüfekası... Bu zevat 
ordularımızla da irtibatı temin ettiler. Ve müte
madiyen çalıştılar. Fakat kendilerine buralardan 
muavenet imkânı yoktu. Bunlar mücadelelerini 
devam ettirmek için bizzarure köylülerin müza-
haretlerine arzı ihtiyacediyorlardı. Hattâ bu 
uğurda icabında cebir istimaline mecbur oluyor
lardı. 

Efendiler işgal esnasında dağa çıkan bu kıy
metli zevat arasında, sırf namuslarını kurtarmak 
için ismetlerini tecavüzden masun bulundurmak 
için kahramanlık gösteren fedai Türk kadınları 
da vardı. Hattâ bu kadınlardan bir kısmı, Yu
nanlıların kurşunlariyle şehidedildi. İşte bu 
vaziyet, istihlâs zamanı mesuduna kadar devanı 
etti. Şunu da arz edeyim ki, memleketlerimi
zin istirdadına ordumuz yetişmezden evvel; 
daha yakın bulunmaları hasebiyle bu kahra
manlarımız yetişti. En evvel bunlar memle
ketimize girdi. Biz zannediyorduk ki, efen
diler. lstihlâsı mütaakıp başlıbaşma s'ırf iman
larının şevkiyle mücadele eden bu kahraman
ların bu harekâtı tebcil edilecek, halbuki ma
atteessüf iş böyle olmadı. İstanbul Hükümeti 
mahkemelerince Yunanlıların tazyikatı netice
sinde mahkûm edilen bâzı zevatı, Millî Hükü
metimizin bâzı gafiıl memurları da bu sefer 
tevkif etmeye kıyam etti. 

Efendiler, bugün hepimiz mahkûmuz. Yu
nan işgali zamanında İstanbul Hükümeti mah
kemeleri bizi mahkûm etmiştir. Fakat hakkı
mızdaki bu hükümler el 'an ref 'olunmamıştır Hu
kuk itibariyle, vaziyeti kanuniye İtibariyle biz 
bugün halen mahkûmuz. Balıkesir ve hava
lisinde bu kabîi 'mahkûmiyetler hayli vardır. 
Ve olacaktır. Pontüs Hükümeti ile alâkadar 
olan bâzı hidematlm da bilâhara mahkûmiyeti 
istilzam edeceğinden korkulmak lâzımgelir. * 
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Efendiler,, biz Anzavur kuvvetleri üzerine 

livamızda dört defa hareket yaptık. Bu hare
ket esnasında bizden gehddolan birçok kıymet
li arkadaşlarımız olduğu gibi âsilerden ölen in
sanlar da vardı. • Bu insanların aileleri, vâris
leri hakkımızda ikamei dâva etmiş olsa bizi 
kurtaracak meydanda hiçbir kanun yok... Ni
tekim arkadaşlarımızdan İbrahim Bey ve rü-
fekasımn işgal zamanındaki mahkûmiyetlerine 
ait evrakın hükmü elyevm ref'edilmemiş ve 
adliyemiz mütereddit bir vaziyette kalmıştır. 

Efendiler, size kısa bir vaka arz etmek is
tiyorum : 1 Kânunuevvel 1338 akşamıydı. Ar
kadaşlarımızla birlikte Sındırgı kazasında bu
lunuyorduk, bu kazanın Epirler karyesinden 
altniîş, yetmiş yaşlarında Hacı Ali Ağa namın
da bir Pir ağlnyarak bize müracaat e t t i De
di ki, «Efendim Yunanlılar zamanında, Yu
nanlılarla beraber çalışan Murad ve İsmail 
isminde iki şahıs vardjır. Bunlar işgal esna
sında mütemadiyen takibat yaptılar ve köylüle
rimizi öldürdüler. Hattâ bâzı köylerde kız-
laıımi'zaîı ırzlarına tecavüz ettiler. Biz müda
faa halinde bu iki şakiden, bu iki şahıstan Mu
rad 'ı öldürdük. Öldürmemiz yüzünden Yunan-
Mar bize mezalimin her nevini tatbik etti. Bek
liyorduk ki, ordumuz muzaffer olsun. Muvaf
fak olsun, buralara gelsin. Bizi, bu zalimden 
kurtarsın. Bu sefer Hükümeti Milliyemiz gel
di. O şakî Murad'ı, müdafaa halinde öldüren 
benim mahdumumla dört refikini tahtı tevkifi
ne aldı. Efendiler, biz bu vaka karşısında 
mahkemeye müracaat edemezdik. Çünkü mah
kemeler müstakildir. Ve müracaat da doğru 
değildir. Belki mahkemeler bize haklı bir ce
vap da verebilirlerdi. 

Bu adamlar aynı mahkemece mahkûm edil
mişlerdi. Bu zavallıların bugün vaziyetlerinin 
ne olduğunu bilmiyorum. Fakat efendiler bu
na benzer livamız dâhilinde ve havalisinde 
- Bursa ve İzmir mebuslarını işhadederim - bir 
hayli vakalar vardır. 

Vakaa Murad ve İsmail gibi Yunan işgali 
zamanında Yunanlılarla beraber çalışmış alçak 
mahlûklar da mevcuttur. Fakat bunları tefrik 
güç bir şey değildjir. Her halde erbaba hami
yetle şekaveti yekcliğerinden ayırmak lâzımdır. 
Ve bu mümkündür, yalnız Yunan işgali altın
da bulunmasına rağmen sırf imanlarının şev
kiyle Yunanlılara karşı mücadele eden insan-
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lam tebcil şöyle dursun hiç olmazsa mahkûm 
etmemek lâzımdır. 

Ben bu maddeyi nakıs görüyorum. Ya arz 
ettiğini ahvali de ihtiva etmek üzere madde tev
si ve tadil edilmeli veyahut bu hususta ayrıca 
Hükümet ve bâzı rüfekamız tarafından veril
miş bir takrir vardır, bir teklif vardır. Bu 
teklifle tevhidedilerek madde, Adliye Encüme
ninden ikinci defa buraya gelmelidir. Erbabı 
hamiyeti düşüıımclmek zannederim, Meclisi Âli 
için günah olur, mâruzâtım bundan ibarettir. 

ADLİYE VEKİLİ RÎFAD B. (Kayseri) — 
Efendim; Basri Bey kardeşimizin buyurduk
ları hakikaten doğrudur. Gerek kuvayı ınilli-
yenin teşekkülü sıralarında ve gerek ondan sonra 
harekâtı milliyeye müzaharet suretiyle pek çok ce-
raim ika edilmiştir. Ve bunlar bâzı yerlerde de 
takibedilmektedir. Bunu nazarı dikkate alan 
Hükümet ve bâzı arkadaşlarımız bu gibilerin 
afları için bir teklif yapmıştır ve Adlîye En
cümeninde derdesti tetkiktir. 

Elimizdeki kanunun mevzuu ile Basri Be
yefendinin buyurduklara büsbütün hariçtir. 
Eğer Heyeti Celile arzu buyurtırsa Adliye En
cümeninden o teklifi müstacelen çıkarır ve bu
raya getiririz. Buna ayrıca bir madde ilâve 
olunup oluımııyacağını bilmiyorum. Bu teklif, 
işgal esnas'mda mahallî mahkemelerinden sâdır 
olan hükümler hakkındadır. Maddenin esası
nın müzakeresini talebederim. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Elimizdeki 
kanun işgal esnasında mahkemelerce mahkûm 
edilmiş insanlara aittir. Bu itibarla teklifin bu 
kanunla 'alâkası vardır. 

RİFAT B. (Devamla). — İşgal sırasında ve
rilen hükümlerde kendilerini 'haksız görenlerin 
ne suretle turku kanuniyeye müracaat edecekleri 
teklifimizde musarrahtır. Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinden harieolarak verilen hükümler de
diğimiz tabiî o zaman âsi telâkki edilerek mahkûm 
edilmiştir. Halbuki onlar haddizatında âsi değil
lerdir. Hükkâm tekrar muhakemelerinde onu 
nazarı dikkate alacaklardır. 

HAMİD B. (Biga) — Encümen namına söz 
istemiştim. 

REİS — Buyurun. 
HAMİD B. (Biga)1 —Efendim, Harekâtı Mil

lîye dolayısiyle Müdafaai Hukuk cemiyetlerinin 
istihdam ettiği memurin tarafından vuJkubulan 

— 175 



î : 11 26,3 
bâzı şeytlerin erbabı hukuk tarafından bugün bir 
cürüm telâkki edilmemesi ve o vatanperveranm 
devairde süründürülmemesi ve nahak bir muame
leye meydan verilmemesi için bu gibi zevatın af
fı hakkında Hükümetten gelmiş olan teklifi ka
nuni Adliye Encümeninde derdesti müzakeredir. 
Bu kanunun o lâyihai kanuniye ile tevhidi teklif 
edilmişti, Fakat bu kanunun mevzuu, Bilâdı 
müstahksada sudur etmiş olan ahkâm ve fıkara-
tm ıslahına matuf olduğundan ve aynı zamanda 
mahallî bulunduğundan ve halbuki Müdafaai Hu
kuk cemiyetleri hakkındaki Hükümetin, teklif et
tiği, mevzu itibariyle yekdiğerinden farklı oldu
ğundan işbu af hakkında Hükümetten gelmiş olan 
lâyihai kanuniye ayrı müzakere edilmelidir. Ve 
esasen öteki lâyihai kanuniye de iki maddeden 
ibarettir. Encümeniniz bu hafta zarfında Mec
lise takdim edecektir. Aynı zamanda şayet işgal 
esnasında vukubulan müdafaat ve teşelbbüsatı va-
taniyeden dolayı mahkûm olan eşhas varsa, za
ten kabuî ettiğimiz bu kanunun ikinci maddesinin 
fıkaratı malûmesine muhalif olarak mahkûm edil
miş olan zevat yeniden bu kanunun tarihi ilânın
dan itibaren turku kanuniyeye göre kendilerine 
itiraz hakkı bahşedilmiş olduğundan bir derece
ye kadar vukuu muhtemel haksızlıkları ve aynı 
zamanda bugün mağduriyeti iddia olunan zevatın 
hukuku telif ve telâfi edilmiş olacaktır. Binaen
aleyh Basri Bey biraderimizin buyurdukları 
veçhile bu hususta endişeye mahal yoktur. Bu 
gibi zevatın halen ve âtiyen kabul olunacak işbu 
kanunla hakları bir dereceye kadar tahaffuz ve 
tahtı temine alınmıştır. 

Saniyen takdim ettiğimiz üçüncü madde hak
kındaki mâruzâtıma gelince : 

Üçüncü madde olarak ahiren takdim ettiği
miz şekilde bir maddenin kabulüne lüzum var
dır. Çünkü encümeniniz evvelce takdim ettiği lâ
yihanın üçüncü maddesinde Divanı harbler ve 
mahakimi fevkalâde ile işgal mahkemelerinden 
verilen hükümler keenlemyekün demişti. Encü
meniniz ahiren tetkik ettiği şekilde sırf İstanbul 
vaziyetine inhisar eden bu mesele için bu mad
denin bir dereceye kadar tevsiine lüzum ve ih
tiyaç hissettiğini anlamıştır. Malûmuâliniz müta
rekeden sonra İstanbul'a vaziyed etmiş olan düş
man kuvvetleriyle teşriki mesai eden İstanbul 
Hükümeti, (Tehcir mahakimi, bir numaralı, iki 
numaralı Divanı Harbler) namında gayrikanuni 
birtakım mahkemeler teşkil etmek suretiyle bir-
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çok erbabı vatanı bu mahkemelere sevk ede
rek mahkûmiyetlerine karar vermiştir. Aynı za
manda Çatalca ve Gebze havalisinde Ermenilerle 
müşterek birtakım çetelerin ika ettikleri ce-
raim de vardır. Bunların failleri de mahkûm 
edilmişlerdir. Binaenaleyh İstanbul Divanı harb-
lerinden alelıtlak vukubulmuş hükümlerin, ıs
dar edilmiş ahkâmın keenlemyekün addi takdi
rinde memlekete karşı suikasdetmiş olan Er
meni ve Rum çetelerinin de istifade etmesi lâ
zımdır. Binaenaleyh bu maddeyi takdim etmek 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

İkinci derecede son zamanlarda İstanbul Hü
kümeti, İtilâf hükümetleriyle biliştirak tanzim 
ederek neşrettiği kararname ile yarısı İtilâf 
devletleri hâkimlerinden, yarısı Türk hâkimlerin
den mürekkep ve kapitülâsyonların tatbikine 
medar olmak üzere bir mahkemei fevkalâde teş-

'kil etmiştir. Binaenaleyh fevkalâde mahkemele
rin verdikleri hükümler cayi nazar bulunduğun
dan bu işgal zamanında İngiliz kuvvetlerinin 
polis mahkemeleri namı altında rasgeldikleri eş
hasa istitaatı maliyeleri hilâfında olarak ita et
miş oldukları mücazat hususundaki hükümlerle 
Edirne'de, Trakya'da devren alınmış olan işgal 
mahkemelerinin hükümlerinin merfuiyeti lâzım-
gelmiş olacağından bu maddeye bunların da mu-
vazzah bir surette ithali suretiyle maddei mu
addele olarak takdim ettiğimiz şekilde tanzimi 
lâzım geldiğin den şekli muadilin kabulünü ri
ca ederiz. 

REİS — Bir sual var efendim... 
BESİM B. (Kastamonu) — Bu madde muci

bince Torlakyan tekrar muhakeme edilecek mi? 
HAMİD B. (Biga) — Onlar istifade etmiye-

ceklerdir. Kablel mütareke vukubulan hâdise 
ile mütarekeden sonra harekâtı millîyeye taraf
tarlık etmiş olanlardan, dolayı bu mahkemeler
ce mahkûm edilmiş eşhas bundan istifade ede
ceklerdir. İstanbul Divanı harbleri tarafından 
mahkûm edilmiş olan eşhas istifade edecektir. 
Yoksa memlekete ihanet etmiş olanlar istifade 
edecek değildir. 

HASAN BASRİ B. (Karasi) —' Büyük Mil
let Meclisi Kavaninine muhalif hükümler ref-
edilecektir. buyuruyorsunuz. 

HAMİD B. (Biga) — Ref'edilmiyecektir. De-
recatı kanuniyeye müracaatla ıslah olunacak
tır. 
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HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Acaba Bü

yük Millet Meclisi Kavanini içerisinde daha ev
velki kavanin içinde sırf Yunanlılarla çarpışmak 
üzere tekâlifi mübreme suretiyle köylülerden alı
nan parayı caiz gösteren bir madde gösterebilir 
misiniz ? 

HAMÎD B. (Biga) — Buna mütedair gerçi 
mevzuatı kanuniyemiz yoktur. Fakat bugün He
yeti Celilenizin iradei milliyesi bir kanun de
mektir. Fakat efendiler rica ederim masebakı 
tetkik edecek olursak o zaman hepimizin nazarı 
kanunda bugün mahkûm olmamız lâzımgelir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Yalnız biz 
serbest bulunuyoruz. Onlar mahkûmdur. 

HAMÎD B. (Biga) 
tur efendim. 

Endişeye mahal yok-

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim mahaki-
mi muhtelifeden veya işgal veya polis mahke
melerinden sâdır olup da derhal infaz edilen 
hükümler hakkında ne buyuruyorlar1? îcra edil
miş, hapse tahvil edilmiş, cezayı nakdîye mah
kûm edilmiş, parayı vermiş, bunlar hakkında 
ne diyeceksiniz? 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim bizim ikinci 
maddenin son fıkrasında katiyet kesbetmiş olan
ları kabul ediyoruz. Fakat rica ederim hepsini 
bizim mahkemelerimizden, derecatı mahakimden 
geçirmek imkânı var mıdır? Böyle bir sual soru
yorsunuz, bu kenlemyekündür. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Aftan başka çare
si yoktur. 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim keenlemye-
kündür. Yeniden takübat icra edilebilir, buna ma
ni değildir. 

REÎS — Efendim başka söz alan ydk. Tadil-
nameleri okuyacağız. 

MADDE 3. — îşgal manatıkında mütareke ta
rihi olan 30 Teşrinievvel 1334 ten sonra müteşek
kil divanı harbler tarafından mütarekeden evvel 
ika edilmiş olan ceraimi siyasiyeden ve badelmü-
tareke Büyük Millet Meclisi Hükümetine her ne 
suretle olursa olsun müzaheretten dolayı verilen 
hükümlerle Büyük Millet Meclisi Hükümetince 
mer'î kavanine muhalif olarak teşekkül eden 
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mahkemelerden ve alelıtlak işgal mahakiminden 
verilen bilûmum hükümler keenlemyekündür. 
Adliye Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri Âza 

Biga Saruhan 
Hamid Refik Şevket 

Âzıa * Âza 
Karahisarı Şarki îçel 

Ali Süruri Haydar Lûtfi 

REÎS — Efendim bu tadilnameyi nazarı âli
lerine vaz'ediyorum. Nazarı mütalâaya alanlar 
ellerini kaldırsın! Nazarı mütalâaya alınmıştır. 
Bu tadilname madde yerine kaim oluyor. Başka 
tadilname de yoktur. Bu teklifi, bu tadilnameyi 
üçüncü madde olarak kabul edenler lütfen elleri-
nik aldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim ikinci madde de encümenden gelmiş
tir. 

MADDE 2. — îstihlâs olunan mahaller ma'ha-
kim ve devairi cezaiye ve memurin muhakematı-
na dair olan kanun mucibince müteşekkil heyet
ler tarafından işgal müddeti zarfında cereyan 
eden bilcümle muamelât ve muhakemat ve bu 
bapta sâdır olan ahkâm ve mukarrerat fıkaratı 
âtiye dairesinde muameleye tâbidir. 

A) îstihlâs tarihinde maznun veya mütte-
hem Oldukları anlaşılan eşhasa mütaallik evrakın 
muhtevi olduğu ef al, Büyük Millet Meclisi Hü-
kümetince'mer'i kavanine nazaran müstelzimi mü-
cazat efalden olduğu takdirde tahkikat ve muha-
kematı kaldığı noktadan itibaren itmam ve ınü»-
telzimi mücazat efalden bulunmadığı takdirde 
muamelâtı mesbuka iptal olunur. 

B) Esnayı işgalde bir cürümden dolayı mah
kûm bulunup da haklarında hüküm kesbi katiyet 
etmemiş olan eşhasın turku kanuniyeye müracaat 
için muayyen müddetleri işbu kanunun her ma
halde neşir ve ilânının ferdasından itibaren ce
reyana başlar. 

C) Esnayı işgalde kesbi katiyet etmiş, ilâmat 
ile mahkûm bulunan eşhas işbu kanunun tarihi 
meriyetinden itibaren müddeti kanuniyeleri zar
fında usulüne tevfikan turku kanuniyeye müra
caat edebilirler. Bu kafbîl ilâmattan Büyük Mil
let Meclisi Hükümetince mer'î kavanine muhalif 
olanlar hakkında müddeiiumumiler iki ay zarfın
da re'sen turku kanuniyeye müracaat ederler. 

îşbu ilâmattan Mahkemei Temyizce musaddak 
Olanlar ancak Büyük Millet Meclisi Hükümetin-
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ce mer'î kavanine muhalif olduğu takdirde ge
rek mah&ûmünaleyh ve gerek müddeiumumiler 
tarafından işbu kanunun tarihi meriyetinden iti
baren Heyeti Tenıyiziyeye bilmüracaa bunların 
yeniden tetkiki talebolunur, 
Adliye Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri Kâtip 
Biga İsparta 

Hamid Tahir 
Âza Âza 

Saruhan Karahisarı Şarki 
Refik Şevket Ali Süruri 

Â-aa Aza 
Niğde Yozgad 

Mu&taf a Hilmi 

REİS — Efendim; bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? Esasen encümenden gelmiştir. 
Zaten tadilnamede de yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim Mahkeme! Temyizden bahsediliyor. Bu hal
de İstanbul Mahkemei Temyizi olacaktır. 

HAMİD B. (Biga) — Malûmuâliniz Sivas'
taki mahkemenin namı (Heyeti Temyiziye) dir. 
İstanbul'daki Malhkemei Temyize mahsustur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Yal
nız efendim son fıkrada Malhkemei Temyizce mu-
saddafc olanlar Heyeti Temyiziyeee yeniden tet
kik edilmek için bir müddet tâyin olunmuyor 
zannederim. Mazbata Muharriri Bey taun hak
kında izahat versinler. Lâzım değil midir iki 
ay müddet? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İki ay 
müddet vardır efendim. 

REİS — İki ay kaydı varmış. Mazbataya geç
memiş (Var, var, sesleri) İki ay kabul ediliyor 
mu? (Hayhay, sesleri) Maddeyi tadilen bu şe
kilde kabul edenler ellerini kaldırsın. Klabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tahliye edilen ma
hallerde münteşir gazetelerle neşri ve gaızete ibu-
lunmıyan yerlerde alelusul ilânı tarihinden itiba
ren meriyülicradır. 

ADLÎYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim, bu maddeden evvel bir madde ilâve
sini teklif ediyorum. Müddeti işgal zarfında 
bittabi .İstanbul devair ve mahakimi adliyesin
den pek çok hükümler sâdır olmuştur. Malûmu
âliniz bu kanunu teklif etmekten maksat; işgal 

kuvvetlerinin mahakime nafiz olarak tarafeyni 
izrar edecek hüküm ısdarına sebebolmalarıdır. 
Halbuki İstanbul mahakiminden sâdır olan hü
kümlerde bu ihtimali pek varit görmediğimiz 
gibi, İstanbul devairi adliyesinden sâdır olan 
hükümleri tekrar tetkik ettirmek için buna ne 
mahakim yetişebilecek ve ne de maksadın hu
sulünü temin etmiş olacak. Binaenaleyh, bu ka
nuna bir madde olarak; «İstanbul vilâyeti ma
hakim ve devairi adliye ve şeriyesince cereyan 
etmiş olan bilcümle muamelât ile mahakim ve 
devairi mezkûreden sâdır olan ahkâm ve mu-
karrerat muteberdir.» diye münferit bir mad
denin ilâvesini teklif ediyorum. 

HAMİD B. (Biga) —Vekili muhteremenin 
izah buyurdukları veçhile bu kanunun vaz'ına 
en mühim saik, işgal manatıkmda kalmış maha-
kimin tesiri nüfuz ile muhalifi kanun hüküm
ler vermiş olduğundan müteessir olduğunu id
dia eden tarafın hakkı meşruunu zahire ihraç 
için birer sıfatı kanuniye göstermekten ibaret 
olmasına göre İstanbul'da teessüs eden polis 
mahkemeleri ve konsolos mahkemeleri gibi he
yetler ecaniple, doğrudan doğruya işgal ordu-
lariyle alâkadar olduklarından ve muhakeme 
edilenler sırf Müslüman ve Türk tebaası oldu
ğundan ve binaenaleyh, Türk tabaasından olan 
eşhasın hukuku şahsiyelerini takipte işgal kuv
vetleri tarafından bir gûna müdahalât ve işgal 
vukubulduğuna dair İstanbul mahakiminden 
derecatı kanuniyeye tâbi olarak kabul edilmiş 
adedi ahkâmın kesîr bulunmasına ve bundan do
layı birtakım dâvavekillerinin ve birtakım eş
hasın kendi aleyhlerine olan hükümlerini lehle
rinde tadile bir medar olacağı cihetle encüme
nin de Heyeti Celilenize tadilen sevk ettiği İs
tanbul mahakimi ile İstanbul civarında, yani 
İstanbul ve müihakatiyle, Çatalca ve Gebze 
- ki, malûmuâliniz Çatalca'da İstanbul işgal da-
iresindedir, Çatalca'da işgal tıpkı İstanbul iş
gali gibi vâkıdır - Yunan işgali vâki olmadığın
dan ve kezalik Gebze Anadolu'ya merbut oldu
ğu halde İngiliz işgali sahasında bulunduğun
dan encümen bunları tasavvur etmek suretiyle 
«Çatalca ve Gebze mahakimi adliye ve şer'iye-
since sâdır olan ahkâm ve mükarrerat muteber 
değildir» diye bir madde teklif ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Edirne 
niçin ilâve edilmiyor? 
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HÂMÎD B. (Devamla) — Malûmuâliniz, ora

sı doğrudan doğruya Yunan işgali altında bu
lunduğundan oralarda vukubulan işgal mahke
melerinin hükümleri maddei sabıkada zaten 
keenlemyekün addedilmiştir. 

RElS — Efendim okuduğumuz dördüncü 
maddeden evvel kanuna bir madde ilâvesini 
Adliye Vekili Bey teklif ediyorlar. Evvel beev-
vel bu maddenin müzakeresinin kifayetim re
ye vaz'edeceğim. Bu madden m müzakeresinin 
kifayetini kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Adliye Velkili Bey. Teklifinizle Adliye En
cümeni arasında ihtilâf var midir'? 

ADLÎCE VEKÎLÎ RÎFAT B. (Karesi) — 
Efenîdim yalnız aradaki fark mahallîdir. Tek
lifimde İstanbul ve civarı olarak Çatalca 
ve Gebze tasrih edilmiştir. Malûmuâlileri 
Çatalca yeni müstakil olmuştur. Sonra 
efendim Gebze'yi nazarı itibara alıp da 
Şile'yi nazarı itibara almamak tabiî mu
vafık değildir, istanbul vilâyeti hududu 
dâhilinde dersek olur. Eğer Çatalca'nm 
ahîren müstakil olması zihinleri teşviş ediyor
sa oraya (Çatalca Livasiyle istanbul'a merbut 
olan mahaller) diye bir kayıt ilâve edebiliriz. 
Geyve'yi nazarı itibara alıp da Ömerli kazası
nı veyahut Büyük Çekmece 'kazasını nazarı dik
kate almamak bittabi müşkül olur efendim. 

HAMlD B. (Biga) — Malûmuâlileri istan
bul, Bilâdı Selâsesiyle nazarı mütalâaya alınabi
lir. Çatalca ve Gebze bunun haricindedir. 

ADLİYE VEKİLİ RÎFAT B. (Karesi) — 
Bilâdı Selâse; Galata, Eyülb«ve Üsküdar'dır. Ben
deniz öyle biliyorum. Halbuki Ömerli, Gebze, Şi
le, Kartal kazaları vardır ki, bunlar istanbul vi
lâyeti dairesi dahilindedir. Çünki istanbul vilâ
yetinin dairei kazası dahilindedir, istanbul vilâ
yeti dersek daha vazıh olur zannedersem. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Mazbata muharri

ri Beye bir sual soracağım. Efendim bu madde
yi kanuniyede Istabul mahakim ve devairi ad
liyesince verilen kararlar ve hükümler mute
berdir. Diyorla^ Yukardaki bir maddede Mahke
mei Temyizden tasdik edilen bir evraka bile ay
rıca bir temyiz hakkı vermek şartiyle, b 'r müd
det vermek suretiyle turku kanımiyeye müracaat 
hakiki veriyorlar. Bu madde dördüncü ma'dde 
olduğu için işgal sahasında bulunan mahakim-
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I den sâdır ıOİup istanbul'da bulunan Mahfcemei 

Temyiz tarafından (tasdik edilen bilûmum mu-
karrerat şu halde kabili icra bir hale gelmiş ol-
unca yukarıdaki madde ile bir tenakuz teşkil 
etmez mi? 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim imalûnıuâli-
niz Mahkemei Temyize müracaat hakkı alelı't-

j lak değildir. Ahkâm Büyük Millet Meclisi ka-
| vaniniııe muhalif olduğu takdirdedir. Madde

de tasrihat vardir . , 
j MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim Büyük 

Millet Meclisinin kavaninine muhalif deyince 
Büyük Millet Meclisi ayrı kanunlar çıkarmış 
gibi geliyor zannediyorum bendeniz... Halbu
ki Büyük Millet Meclisi cari olan bilcüm
le ahkâmı kabul etmiştir. Binaenaleyh ka
bul edilen Ibu kanunlardır. Bu kanuna muha
lif irtikâbedilen efali «mahkeme cürüm olarak 
kabul ve mücrümi mahkûm etmiş. Sonra Mah
kemei Temyize gitmiş o da tasdik etmiş... Şim
di biz istanbul mahakimi ve devairi dedik mi 
Mahkemei Temyiz de orada dâhildir. Onun tas
dik edeceği şeyler bozulmıyacak... Yukardaki 
madde bozulacak diyor. Onun için burada bir 
tenakuz vardır. Ve bilâhara (bunun halli de 
müşkül olacaktır. Bu sebepten dolayı bu cihet 
tasrih edilmelidir. 

HAMlD B. (Biga) — Mahkemei Temyiz de-
recatı kanuniyeden madut değildir. Mahkemei 
Temyizin salâhiyeti tasdiktir. Tetflrikatı kanuni-
yesi usulidir. 

•MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Tasdik ediyor. 
HAMÎD B. ('Biga) ~ Binaenaleyh tetkikatı 

kanuniyeye muhalif Olduğu takdirde o kabîl ah
kâm hakkında üçüncü madde mucibince muame
le ifa olunur. Malûmuâliniz Harekâtı Millîye-
nin bidayetteki hidematı vataniye nasıl ki, bir 
cürümdü. Halbuki Hükümeti Millîye bunu cü
rümden addetmiyor. 

MÜFÎD Ef. • (Kırşehir) — Zannetmem. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Anadolu'da bulunan > 

memleketlerden olup da oraya gidenlerin, yani 
işgalden mukaddem Mahkemei Temyize gidenle
rin hükümleri ne olacaktır? 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim bu işgal za
manına aittir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kablelişgal gitmiş, fa
kat bilâhara işgal olunmuş. Halbuki bu işgal gü
nüne kaidar oraya giden evrakı hükmiye ya tasdik 
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edilmiş veya nakzedidmiştir. Buna itibar edilecek 
midir, yoksa edilmiyecek midir? 

HAMİD B. (Biga) — Meselenin nev'ine göre 
değişir efendim. Bu mesail, ya mesaili hukukiye 
veya cezaiyeden ibaret olur. Mesaili hukukiye ve 
cezaiye hakkında - ki işgal esnasında yalnız ceza 
kısmını tefrik ediyoruz. - Heyeti Oelileniz birinci 
maddeyi bu suretle kabul etmiştir. Büyük Mil
let Meclisi kavaninine muhalif olarak kabul et
mişse tekrar Heyeti Temyiziyeye müracaat ede-
ibilir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — öyle ise mesaili huku-
kıyenin nakzı halinde muamele cereyan edecek 
midir? 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Mabakimi şer'i-
yenin hükümlerini de istisna ediyorsunuz. Halbu
ki malûmuâliniz, İstanbul'da Evkafı İslâmiye var
dır. İşittiğime göre Mahkemei Evkaftan, yani 
Evkaf Kadılığından verilen birçok yanlış hüküm
ler dolayısiyle bunlar Beyoğlu'nda bulunan bir
takım ecanip eline geçmiştir. Olabilir ki, ileride 
bir itiraz vâki olur. Bu suretle hukuku vakfiye 
zayi dur . 

HAMİD B. (Biga) — Malûmuâliniz bunlar 
hukuku sırfeden maduttur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bu bapta ariz ve 
amik tetkikat yapmalıdır. Çünkü Evkaf kazana
caktır. 

HAMİD B. (Biga) — Birinci madde mucibin
ce hakkı müracaat veriyoruz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Mevsukan haber' 
alıyorum ki, İstanbul'da evkaf için yanlış hü
kümler verilmiştir. Nazarı dikkatinizi celbede-
rim. Ecanibdn bu hususta tesiri de sarihtir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim Nusrat 
Efendi biraderimizin söylemiş olduğu mesele ha
kikaten gayet mühimdir. Bu bapta Hamid Be
yin izahatı şayanı kabul bir cevap değildir. Di
yorlar ki, bu, hukuku sırfeden ibarettir. Evkaf, 
acaba hukuku sırfeden midir? Yoksa hukuku 
ibadullahtan mıdır? Bu, hukuku sırfeye taal
lûk eden mesele midir? 

HAMİD B. (Biga) — Bendeniz, ıtlâkı iti
bariyle arz ettim. Yoksa Müfid Efendi Hazret
lerinin hatırına gelen şey hakkında Adliye 
Encümeni o kadar gafil değildir, zahil değil
dir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) ~- Bendeniz yalnız 
zatıâlinizden bekliyordum. 
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HAMİD B. (Biga) — Bendeniz encümenin 

Mazbata Muharririyim. 
REİS — Adliye Vekili tarafından yerilen 

bir takrirle, bir de encümenin takriri vardır. 
Efendim Rifat Beyin takririni tekrar oku

tuyorum. 
(Adliye Vekili Rifat Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 

Bey, Rifat Beyefendi verdiği takriri Adliye 
Vekili sıfatiyle mi veriyor, yoksa Kayseri Me
busu sıfatiyle mi veriyor ? 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Adliye Vekili sıfatiyle... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Adli. 
ye Vekili sıfatiyle veremezse ? 

REİS — Efendim Rifat Beyin takririni 
okutuyorum. 

(Adliye Vekili Rifat Beyin teklifi tekrar 
okundu.) 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? Bu 
takrir, dördüncü madde olarak teklif olunu
yor ve o suretle müzakere olunuyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis 
Bey henüz kifayeti müzakere reye konmadı, 
değil mi efendim? 

REİS — Hayır efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — öyle ise 

söz istiyorum. 

REİS — Buyurun efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 

bir defa İstanbul hakkında hususi bir madde ko
nulmasına saik, Hükümetin verdiği izahattır. 
Bir defa işgal edilen mahallerde cereyan eden 
muhakematın adedi, İstanbul mülhakatında ce
reyan eden muhakematın onda biri olmaz. Esa
sen Yunanlıların işgal ettiği yerlerde muhakeme 
yapmanın imkân ve ihtimali yoktur. Hattâ ma-
hakimi âdiye ve mahakimi cezaiye hemen hemen 
tatili faaliyet etmiş bir halde idiler. Tasavvur 
edilemezdi ki, bir Müslüman bir Hristiyandan 
ikamei dâva edebilsin. Hattâ bir Hristiyan bile 
diğer Müslümandan dâva ederken, kendi arala
rında sulh olup, harici tesirat aftmda kalmanın 
eşlemi tarik olduğuna itikadetmişlerdi. Bununla 
beraber malıakimde iş vardır. Verilen izahata 
göre, İstanbul'da 16 Mart 1336 dan sonra son 
istihlâsı zamanına kadar yüz elli bine yakın şer'i 
ve hukuki ve cezai muamelâtın cereyan ettiği 
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vâkıdır. Her şeyden evvel kabul etmek lâzımdır 
ki, bu kanun, ahkâmı umumiyeden haricolarak 
istisnaen kabul olunan bir kanundur. Yoksa 
hakkı kazamızın cari olmadığı mahallerde cere
yan eden muamelâtı esasen kabul etmemek, keen-
lemyekün addederek bütün muamelâtı iptal et
mek lâzımgelirken bunu ihdas etmenin husule j 
getireceği mazarrat, hususi ahkâm vaz'ı takdi-
rindeki mazarrat ile kıyas ederek bu tarzda ha
reketin kanaate, daha yakın olacağını kabulen 
vaz'ediyoruz. Ondan dolayıdır ki, Nusrat Efen
dinin buyurdukları gibi, Evkaf mahkemelerinde 
cinayet mahkemelerinde gayrikabili inkâr ha
talı hükümler verilmiştir. Fakat bu hatalı hü
kümlerin verildiğini nazarı dikkate alarak yüz 
elli bin muamelenin yeniden canlanmasına im
kân vermek ve bu dâvalar dolayısiyle bütün 
mahakime kısmen tezvirat yolunda, çünkü bu 
kapı açıldığı takdirde herkesin intifa hakkı 
için değil, belki aksi olarak tezvirat için istifa
de ederek birtakım yollara sapmasını nazarı dik- i 
kMe alarak yine ehvenişer tarikinden olmak 
üzere yine İstanbul ve mülhakatı devair ve ma-
hakimi adliyesinden sâdır olan mukarreratm 
muteber olduğuna mecburiyet hâsıl olmuştur. ı 
Yine Adliye Vekâleti namına Müsteşar tarafın
dan verilen izahat ile temin edildiğine göre işgal 
kuvvetlerinden ibaret olan ecanip, İstanbul ma-
hakimi üzerinde doğrudan doğruya müessir 
olmamıştır. Belki ecanip, kendileri tarafından 
tâyin olunan, İşgal ve Polis mahkemeleri hâkim
leri üzerinde müessirdi. Ondan dolayıdır ki bu 
vaziyeti kabul etmek ıztırarmda kaldık. Mutla
ka böyle olduğu kanaatindeyim, ve böyle kabul 
etmek zaruridir. Yalnız aramızda bir ihtilâf kal- I 
di. İstanbul deyince maksut ne idi? İstanbul ve 
mülhakatı tâbiri, mercii istinat itibariyle İstan- ] 
bul'a tâbi olan mahallere şâmil olur. Binaenaleyh 
İstanbul ve mülhakatı tâbiri içinde Çatalca ile I 
Gebze de dâhildir. Diğerlerinin olduğu misillû -
Rifat Beyefendinin tâbiri veçhile, «İşgal edil
memiş tâbiri» - belki meseleyi tavik edebilir. 
Çünkü işgal edilip tekrar istirdadedilmek ihti
mali vardır. Halbuki Hamid Bey biraderimizin 
izahatına göre Çatalca ile Gebze'nin kalkması
na bendeniz de taraftarım. Yalnız İstanbul ve 
mülhakatı devair ve mahakimi adliyesine tâbi 
olan mahaller kalıyor. Müzakerat esnasında iş
gal kuvvetleri tarafından meşgul olan mmtaka-
lar dedik. O zaman aklımıza Çanakkale ve Geli-
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i bolu da geldi ve o zaman böyle tevsi' etmemek 

için, İstanbul nüfuzu kazaiyesi mmtakasında 
bulunan mahakim diye bir maddei kanuniye ter-
tibettik. Eğer Hamid Bey arkadaşımız böyle bir 
kayıttan sarfı nazar ediyorlarsa. 

HAMİD B. (Biga) — Sarfı nazar ediyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — O zaman 
İstanbul, ve mülhakatı mahakim ve devairi ad
liye ve şer'iyesince... İlân şeklindeki teklife, ki 
Müsteşar Tahir Beyin de muvafakati vardır, Ve
kil Beye izahat vermeyi unutmuşlardır. Encü
men onunla mutabık kalarak maddeyi tertibet-
miştir. Böyle kabul edersek meseleyi halletmiş 
oluruz zannederim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim! Mazba
ta Muharriri Beyefendiye demin de sual suretiy
le sorduğum bâzı nıkat vardır ki bu maddei ka
nuniye ile onlar hakkındaki tenakuz veyahut 
zihnen hâsıl olacak tereddüdü izale etmek lüzu
mu vardır. Bir kere bu madde ile İstanbul ve 
mülhakatı mahakim ve devairi adliye ve şer'iye 
dediğimiz zaman mahakim kaydına diğer diva
nı ha-rb mahkemeleri de girer. Bu kanunun hük
mü, ruhu, malûmuâlileri yukardaki madde ile 
denildi 'ki; divanı harblerce Türkiye Büyük Mil
let Meclisi amaline 'hizmet etti diye oradaki 
Hükümetin amaline muhalefet eden adamlar 
hakkında birtakım hükümler verildi. Onlar hak
kında şu tarzda muamele ifa olunacaktır diye 
bir fıkra var. Şimdi alttarafmda İstanbul'da
ki ıbütün mahakim mukarreratmm tasdik edildi-. 
ğini ve onların verdiği hüküm ve saireden do
layı tekrar mahakime müracaata lüzum kalma
dığını şu madde gösteriyor. Şimdi bu birçok 
şüphe ve terddütü uyandıracak ve asıl bu ka
nunun ruhu olan maksadı fevt edecektir. «Ma
hakim ve devairi adliye ve şer'iye diyorsun 
«mahakim» ile «devair» kaydı arasını bir(Vav) 
ile ayırdık (ve devair) deyince oraya (ve) koy
duk bunun yukarıyı cenıettiğini neyle anlata
caksın? Binaenaleyh bu böyle olduğu gibi bu 
maddei kanuniyede hükümler 'hangi tarihten 
muteber olması lâzımgelecek? Bunu, yukardaki 
maddelerde gösterdiğiniz Mütareke tarihinden 
itibaren midir, yoksa 16 Mart 1336 tarihinden 
itibaren mi addedeceksin? Eğer 16 Mart tarihin
den itibaren ise katiyen kabul etrniyeeeğim. 
Cün'kü Mütareke tarihinden itibaren Refik 
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Şevket Beyin, verdiği izahata rağmen istanbul I 
öyle bir işgal kuvveti içerisine girmiş ve İs
tanbul mahakimi öyle bir mevkie düşmüştür ki 
hâkimler İstanbul'daki ecnebi 'kuvvetlerinin te
siri altında tiril tiril titriyorlardı. Mevkii erin
den emin değillerdi. Mahakimin istiklâli nokta
sından İstanbul mahakiminin verdiği hüküm
leri muteber addedersek emin olunuz İstanbul'-
da Mütareke- tarihinden itibaren ecnebi gemi
leri İstanbul içerisine girdiği tarihinden itiba
ren hiçhir 'kuvvet, hiçbir hâkimiyet kalmamıştır. 
Hükümeti Feridiyenin mahakiminin verdiği 
hükümlerin (hiçbirisi adle, hakka, şer'a muvafık 
değildir. Binaenaleyh bunun tarihini de o nok
taya getirmeli, hiçolmazsa zabıtlara girmeli. 
O mahakimden maksat divan harbler, kezalik 
divan harblerin ikinci ibir kısmı olan kanunun 
gayrı bir şekilde ' teşekkül etmiş olan İdarei 
örfiye mahkemeleri, bunların hepsinin buraya 
şâmil olduğu anlaşılsın, arada suale, istihzaha 
hacet kalmasın. Doğrudan doğruya Mütareke 
talihinden muteber addedilsin ki, 'halkın huku
ku ne suretle payimal edilmiş ise payimal edi
len hukukunu alsın. Bununla Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Hükümeti sayesinde adalete maz-
har olsun. Binaenaleyh bendeniz maddenin o su
retle kabulünü ve aradaki tenakuz farklarının 
da bu suretle telif edildiğinin zapta geçmesi
ni ve bu maddei kanuniyede doğrudan doğruya 
«İstanbul ve mülhakatı» kaydı ile iktifa edil
mesini teklif edeceğim. İstanbul ve mülhakatı 
deyince Gebze ve saire dediğimiz zaman doğ- | 
ru değildir. Bir Beykoz Mahkemesi vardır ki, 
merkezi Ömerli'dedir. Şile Mahkemesi denildiği 
zaman Şile mahkemesi hariçte kalıyor zanneder
ler, İstanbul içiyle iki kazaya hasrederler. İstan
bul vilâya'tı dersek hepsi bunun içerisine gir
miş olur. Meseleyi halletmiş oluruz. Bu suretle 
zapta geçmesini ve tarihinin de o tarihten itiba
ren kabul edilmesini Heyeti Muhteremeye tek
lif ediyorum. 

BESİM A T İ J A Y B. (Kütahya) — Efendim 
Müfid Efendi Hazretleri Ferid Paşa zamanın
da verilen hükümlerin hiçbirisi kanuna muva
fık değildir dedi. Ferid Paşa hakikaten hain, 
melun, matrut min indillah olabilir. Fakat 
azizim ceffelkalem körlemek, bütün onun za
manında verilen hükümler bâtıldır demek, 
o vaktin bütün hükkâmı kötüdür demek midir? 
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MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Esbabı mucibeyi 

unuttun mu? 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Biz bu

gün o hükkâmı istihdam ediyoruz. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir)— Esbabı mucibeyi 

anladın, böyle ıbütün onların verecekleri hü
kümler tnuvafıkı hazm ve ihtiyat değildir. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim malûmuâi-
niz sarahat mukabilinde delâlete itibar yok
tur. Halbuki biz kanunun üçüncü maddesinde 
teşekkül eden divanı harbler tarafındın verile
cek murererait ve ahkâm hakkında aylıca tas-
rihatta bulunduğumuz için mevzuu bahsol an 
dördüncü madde yalnız mahakimi adliye ve 
şer'iye hakkındadır. Binaenaleyh bunda divanı 
harbler nıevzuubahsolamaz. 

MÜFİD Ef. ((Kırşehir) — Bu da kayde geç
sin. 

HAMİD B. (Biga) — Aymzamanda bu ka
nunun esbabı vaz'ı daima işgalin vukuu nazarı 
dikkate alınarak; yapılmış olmasına göre, ilk 
işgal ile bugün Türk tarihinin işgal tarihi ola
rak kaydettiği 16 Mart 1336İşgal tarihi arasın
daki fark... 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — İşgalin mütake-
reden sonra vukubulduğuna hüküm verdiniz. 
Rica ederim .16 Mart resmî tarihtir. 16 Marttan 
evvelki işgal 16 Marttaki işgalden daha kuv
vetlidir. Ve Halkı dilgir etmiştir. 

HAMİD B. (Biga) —• Maksadımı ^nlıyama-
dmız. 16 Marttan evvel işgal vâki olmuştur. 
Binaenaleyh Mütarekeden sonra vâki olan işgal 
ile resmen işgal tarihi olan 16 Mart tarihi ara
sında bir fark göremiyorum. Binaen;>.leyh 16 
Mart tarihinden sonra vukubıılan hâdisat bir
birinden başkadır. Bu kanun her iki aksama 
şâmildir. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Başka söz istiyen yok. Binaenaleyh 
müzakerenin kifayetini reyi âlilerine vaz'edi
yorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görüldü. Tadilnaane 
okunuyor. 

Riyaseti 'Celileye 
Mahkemei Evkaftan verilen hükümlerin 

bu maddeden istisnasını teklif eylerim. 
Erzurum 
Nusrat 

NUSRAT Ef. (Erzurum ı — Efendim İstan-
ıbul'da evkaf işleriyle uğraşan müstakil bir mah-
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keme vardır, O da malûmuâliniz Evkaf Naza-
retindeki mahkemedir. Ona eskiden M ahke-
nıci Teftişi Evkaf derlerdi. Bu Mahkemei Tef
tişi Evkaf IstanbuPda hadis olan bilcümle de-
aviyi vakfiyenin mercii istinafıdır. Orada deavi 
istin af en rüyet olunurdu. Sonra oradan is
tihsal olunan ilâmlar temyizen Babı Fetvaya 
giderdi. İstanbul arazisi ise Fâtih tarafından 
vakfedilmiştir ve buna dair birçok şerait var
dır ki bunu söylemek tasdii muciptir. Eskiden 
İstanbul'da arazisi üzerine bina yapa d ar ken
dileri mutasarrıf olur, vefatında evlâdı varsa 
evlâdına intikal ederdi. Evlâdı olmazsa birader 
ve hemşiresine intikal etmezdi, maıhlûle kalır
dı. Meşrutiyetten sonra tevsii intikal yaptılar 
bir derece bunu tevsi ettiler. Fakat sene geç
mez ki İstanbul'da senede 200, 300, 100, han, 
dükkân, apartman mahlûl kalmasın ve Hazreti 
Fâtih - Allah Rahmet eylesin - eğer bu araziyi 
vakfetmemiş olsaydı şimdiye kadar ecanip İstan
bul tarafına da geçmiş bulunacaktı. Malûmuâli-
leridir ki, Beyoğlu Kamilen ve hemen ecaniptir. 
Ecanibin burada 'birçok dükkânları, apartmanla
rı, İnanları, mevcuttur. îşgal zamanında talbiatiy-
le birçok mahlûlât vukua geldi ve bu mahlûlât 
üzerinde işıgal kumandanları sureti mutlakada te
sir yapmışlardır ve bunu mahkemece uzunuza-
dıya tetkik etmek lâzım. İlâm alınmış mıdır ve 
bu ilâmların hükmü icra edilmiş midir? İşgalden 
sonra bu mahkemelerden bir sene zarfında ne ka
dar ilâm verilmiştir ve bu hükümler hükmü şer'î 
üzerine verilmiş midir, verilmemiş midir? Bunla
rı inceden inceye tetkik etmek lâzımdır. Eğer 
biz kablettetkik bunu kabul edecek olursak bu ve
rilen hükümleri kabul etmiş olacağız, ki bu yan
lıştır. Hukukullaha karşı yanlış hareket etmiş 
oluruz. Bunlar hakkında inceden inceye tetkikat 
yapmak lâzımdır. Bu bir defa daha encümene 
gitsin, encümen tetkikatta bulunsun. İki gün 
•sonra kanun çıksın, fakat sağlam bir surette çık
sın. Bunu sureti mahsusada rica ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim (bendenize kalırsa Mahkeme! Evkafı su
reti hususiyede diğerlerinden ayrı tutmakta bir 
mâna görmüyorum. Mahkemei Evkaf dahi İstan
bul'un işgali devam ettiği müddetçe diğer mahke-

. meler gibi vazifei kanuniyesine devam etmiştir. 
Onun hakkında da aynı esbap vardır. Mahkeme! 
Evkafın işine ait ihsai malûmatı yanıma alma- ,, 
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dini. Nusrat Efendi her ne vakit arzu ederlerse 
gelirler, Mahkemei Evkafın senede gördükleri işi 
ve diğer seneye devrettikleri işi görürler. Sonra 
bendeniz Mahkemei Evkaftan bu suretle bir hü
küm sâdır olduğuna vâkıf değilim ve bilmiyorum 
ve binaenaleyh isticvabına da cevap veremiyece-
ğim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Zahiri hal tas
dik ediyor. Mahkemei Evkafa iki hak taallûk edi
yor. Birisi Allah'ın diğeri albdin hakkıdır. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Hukuku 
umumiye, hukuku şahsiye dediğimiz bunun aynı
dır, 

NÜSRAT Ef. (Erzurum) — Hayır. 
ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Aynıdır. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Nusrat Efendi Hazretlerinin teklifleri ceffelka
lem reddedilecek bir teklif değildir ve Adliye En
cümeni Mahkemei Evkaf hakkında böyle (bir ma
lûmata vâkıf bulunarak maddeten icrayı müzake
re etmiş değildir. Onun için madde takrir ile 
beraber leffen enbümene gitmek lâzımgelir. En
cümenin bu nokta üzerinde imali fikir ve zihne-
derek Heyeti Celilenin huzuruna getirmesi lâzım
dır. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — Zaten bizim teklifi-
miztle Hükümetin bu teklifi arasında şayanı na
zar farklar vardır. Maddeyi tesbit etmek üzere 
encümene havale buyurunuz efendim, 

REtlS — Efendim encümen istiyor. Maddeyi 
encümene havale ediyoruz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim Meclisi 
Ali tatil yaptığı günün akşamı bendeniz Heyeti 
Celilenize bir teklifte bulunmuştum ve demiştim 
ki: 1336 senesinde aldıkları maaşa bilâhara yapı
lan zamaimi nazarı itibara alınmamak şartiyle ve 
caizülistihdam olmak kaydiyle İstanbul'da açık
ta kalaj| memurine mazuliyet ve tekaüdiye maaşı 
verilsin dedik. Bu karar birtakım şüpheleri da
vet etmiş. Bunun için sordular ve dediler ki: 
1336 senesinden sonra zammı maaş kabul etmiyo
ruz. Ondan sonra güzeran eden müddet, müddeti 
hizmete dâhil midir, değil midir? Bu bir tefsir 
mahiyetinde telâkki edildi. Heyeti Vekiieden Ka-
vanini Maliye Encümenine gitti. Kavanini Mali
ye Encümeni tetkik ederek bu husustaki fikrini 
beyan etti ve o vakitki teklifim veçhile müstacel 
ruznamede bulunuyor. Bu beş dakikalık bir me-
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seledir. Binaenaleyh bu beş dakikalık bir tefsir 
yapılmadığından dolayı binlerce aile İstanbul'da 
maaş alamıyor. Bendeniz İstanbul'dan geldim ve 
bendenizle beraber gelen rüfeka da gördüler. İs
lâm mahallâtı arasında büyük bir sefalet vardır. 
Bunu Heyeti Celilenizden bilhassa rica ederim, 
bir kelimeden ibarettir ve esasen caizülistihdam 
kaydı mevcuttur - şüphesiz ki, o müddette dâhil
dir - ve Kavanini Maliye Encümeninin mazbata
sını okuyarak bir karara raptedilmesini Heyeti 
Celilenizden bilhassa istirham ediyorum. Bugün 
müzakere edelim ve çıkaralım. (Şimdi sadaları) 

REİS — Efendim Osman Beyefendi; bugün 
celseye nihayet verilmezden evvel bir tefsir var
dır. Bunun çıkarılmasını teklif ediyor. Bu
nun çıkmasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim Dersim Mebusu Ramiz 
Beyin tam tahsisatla mezuniyeti hakkında re
ye iştirak eden Azayı Kiramın adedi 135; bi
naenaleyh nisap yoktur. Efendim; rey topla
nırken esasen Mecliste ekseriyet mevcuttu. Fa
kat reye iştirak etmemişlerdir. Çünkü bilâhara 
yoklama ile ekseriyetin bulunduğu tezahür et
miştir. Binaenaleyh 71 kabul, 51 ret, 13 müs
tenkiftir. Muamele tamam değildir. Gelecek iç-
timada bir daha reye vaz'edeceğiz. 

REİS •— Yine bu cümleden olmak üzere en
cümence kabul edilen Sükna Kanununun her şe
ye takdimen ve tercihan müzakeresini Kayseri 
Mebusu Sabit Bey teklif ediyor. Halbuki bu ka
nun ruznamede dördüncü maddeyi teşkil etmek
tedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis 
Bey buna dair bir şey arz edeceğim. Adliye Ve
kili Beyin bundan evvel vukubulan beyanatı 
üzerine Heyeti Muhtereme bu müzakere ettiği
miz kanunun birinci; Sükna Kanununun, ikinci; 
Men'i Müskirat Kanununun bir maddesinin ta
dilinin üçüncü olarak müzakere edilmesini ka
bul etmişti. Ona takaddüm eden maddelerin mik
tarı zannederim altı oldu. Bendeniz bunun 
üçüncü madde olmasını rica ederim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bundan evvel Tedri
satı iptidaiye Kanununun on beşinci maddesi 
vardır. Çünkü on beşinci madde zaten tertip sı
rasında müstacelen müzakeresi tekarrür eden
ler meyanındadır. 11 nci numaraya varanların 
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içerisinde bendenizin de bir teklifi kanunim 
vardır. Bütün halkın ihtiyacını havi olan bir lâ
yihadır. 

REİS — Efendim; Esasen üçüncü madde... 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Eğer bu numara sıra

sından inhiraf ediyorsak müstacel ruznamenin 
mânası kalmaz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaa
de ediniz, arz edeceğim. Üçüncü maddeyi teşkil 
etmektedir. 

REİS — Onun esasen muhafazası lâzımdır. 
Heyeti Celileniz aksi karar ittihaz buyurmazsa 
tabiî o hak mahfuzdur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Yalnız 
Makamı Riyaset, Heyeti Celile bir karar ittihaz 
buyurmazsa diye bir vaziyet almaktan - ziyade, 
ittihaz edilen kararı da muhafaza ile mükellef
tir. Bunu çok rica ediyorum. Yeniden karar it
tihaz etmek usulünü kaldıralım daha güzel olur. 

REİS — Efendim; Heyeti Celile karar ver
mezse hak mahfuzdur. Bir takrir var ki, üç gün 
evvel Maraş Mebusu Hasib Beyin verdiğinin 
aynıdır. Heyeti Celileee bu kabul buyurulma-
mıştı. Şimdi reye koymakta mazurum. 

HASİB B. (Maraş) — Reis Bey bu çocuk
lar çok mağdur ve perişan bir haldedir. Bunun 
on ikinci maddeye konmasını teklif ediyorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Bu 
adam hakikaten büyük fedakârlıkta bulun
muştur. Hiç vazifesi olmadığı halde büyük hiz
metler ifa etmiş. Çoluğu çocuğu aç ve biilâçtır. 
Yazık yahu! 

REİS —Efendim bir takrir reye konur. Red-
dolunur. Ruznamede mesaili müstacele meyanın
dadır. Yalnız numara sırasiyle teklif ediyorlar. 
Numara sırasiyle müstacel mevad meyanına alın* 
masını kabul edenler lütfen el kaldırsın,.. Numa
ra sırasiyle müzakeresi kabul edilmiştir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Beyefendi Tedrisatı İptidaiye Kanununun on 
Ibeşinci maddesinin tadili kaçıncı numaradadır? 

REİS — Elimizdeki müzakereden sonra o ge
liyor. Efendim Lâzistan Mebusu Osman Beyin 
teklifini Heyeti Celile kabul etti. Binaenaleyh 
şimdi tefsiri müzakere edeceğiz, 

7. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, 
memaliki müstahlasa ihtiyacahnı tetkik etmek 
üzere hususi bir encümen teşkiline dair takriri 

REİS — Refik Şevket Beyin bir takriri var. 
Onu okuyacağız. 

— 184 — 
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Riyaseti Celileye 

Memaliki müstahlasanm eşgal dolayısiyle bir
çok ihtiyacatı tezahür etti. Bunlar da malî, ikti
sadi, içtimai eşgalde olmak üzere tecelli ediyor. 
Bu ihtiyacatm tatminine medar olmak üzere ge
rek îcra Vekilleri Heyetinden ve gerek rüfekayı 
kiram tarafından verilmiş birçok tekâlif vardır. 
Bu teklifler muhtelif encümenlerde, muhtelif şe
kil ve surette müzakereye zemin olmaktadır. Hal
buki bilûmum tekâlifin maksadı bir noktada top
lanmaktadır. Hem mütaiâatı mütaaddideyi^tevhit, 
hem muhtelif encümenleri iştigalden tahlis için 
Muaveneti İçtimaiye, Muvazenei Maliye, İktisat 
encümenlerinden tefrik edilecek beşer azadan mü
rekkep hususi bir encümenin teşkilini ve bu hu
susa ait Mecliste mevcut bilcümle tekliflerin mez
kûr encümene havalesini arz ve teklif ederim. 

Sarulhan Mebusu 
Refik Şevket 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
malûmuâliniz, gerek Heyeti Vekileden, gerek ar
kadaşlar tarafından bu memaliki müstahlasa 
hakkında birçok teklifler geliyor. Meselâ fukara
yı ahalinin beş sene vergiden affı, emvali metrû-
keden hane veya bahçe verilmesi, bilmem yanan 
evlerin tamiri falan gibi birtakım şeyler vardır. 
Bunların miktarı bugün ondan aşağı değildir. 
(Belki yirmi var sesleri) Evet belki de yirmidir 
ve bunlar İktisat, Muvazenei Maliye Encümeni, 
bilmem ne diğer encümenleri işgal ediyor. Halbu
ki her encümen her mesele hakkında ayrı ayrı dü
şünüyor. Doğrudan doğruya memaliki müstah
lasanm endişesi bir tarafta toplanamıyor. Bir 
tarafta meccanen kereste tevziatı diye bir şey var. 
Başka bir encümende diğer bir teklif var. Onun 
için bendenizin arz ettiğim mesele üç encümeni 
alâkadar eder. İktisat, Muvazenei Maliye, Mu
aveneti İçtimaiye bu üç encümenden Ibeşer kişi 
tefrik olunur ve bir Hususi Encümen teşkil edi
lir. Bunlar bu memaliki müstahlasanm bütün 
umur ve hususatiyle işgal etsin. Bir teklif 
memaliki müstahlasaya aitse hemen oraya havale 
edelim. Orada çalışsınlar. Bendeniz onu teklif 
ediyorum. 

RAGIB B. (Amasya) — Böyle istisnai mua
melât olmaz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim bu 
teklif Meclisin usul ve Nizamnamesbn tadil 
mahiyetindedir. Vilâyatı müstahlasa için lâ-
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zımgelen metalip nasıl mütenevvi ise hidematı 
umumuyei Devlet için de öyle müteaevvidir 
ve onun için mütehassıs encümenler ayrılmıştır. 
Muvazenei Maliye Encümeni, Maarif, Nafıa, 
Adliye encümenleri vardır. Binaenaleyh mem
leketin bâzı aksamı için toptan bir encümen, 
bâzı mahalleri için mütaaddit encümen, böyle 
bir teklif olmaz. Binaenaleyh Nafıa Encümeni-

I ne mütaallik olan iş oraya gider. Kavinin En
cümenine mütaallik olan Kavanin Fncüimeni-

I ne gider. İktisat-Encümenine mütaallik olan 
İktisat Encümenine gider. Böyle bütün muame
lâtı.... 

REFİK ŞEVKET B. (Sıruhan) — Şimdiye 
kadar hiçjbir şey çıkmamıştır. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — O halde 
bir Encümen kabul ederiz. Bütün hidaımatı 
Devleti idare etmek için. Hem malî, hem ikti
sadi ve hem umrani her şeyi oraya veririz, 
Mesele hallolur, biter. Eğer maksat bunları 
tevhit ise ve bunların taaddüdünden muame
lâtta teşevvüş hâsıl oluyorsa tevhidedelim her 
umur için bir encümen olmasın. Fakat buna im
kân yokitur, bâzı memalik işleri için hasusi bir 
encümen teşkil etmek istisnai muameledir, 
Böyle bir cereyan takibetmiyelim. Her halde doğ-

| ru olmaz. 
Dr. FİKRET B. (Kozan) — Musa Kâzraı 

Efendi Hazretlerinin söyledikleri varit değil
dir zannediyorum. Çünkü oradaki ahval, ahva-

| litalbiiye değil, ahvali fevkalâdedir, .istisnai 
I hal vardır. İşler karışmıştır. Buna biran evvel ça-

resaz olmak için Meclisi Âlide zaman zaman 
ı böyle encümenler teşkil edilmiştir ve bunun 

emsali pek çoktur. Hali tabiîde olsa hidemaıtı 
| Devlete tahsis edilen encümenler bu işleri gö

rür, fakat bu encümenlerin mesaisi kâfi gelmi
yor. (Encümenler faaliyete gelsin sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hepsi 
oluyor. 

I MUSA KÂZIM Ef, (Konya) — Ahvalin 
I istisnası muamelenin gayritabiîliğini istilzam 

etmez. Ahval ne kadar müstesna olursa olsun 
muamele de o kadar tabiî olursa yürür. Başka 
türlü olamaz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim se-
I nelerce işgalin mezalim ve feeayii altında inli-
| yen (memleketlerimiz ayni Hakla istinladedil-
1 dikten sonra Meclisi Âliyi meşgul eden bir-
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çok mühim hâdisat zuhur • etti. Meclisi Âli; 
yanan, yıkılan memleketler]e meşgul olurken 
istanbul vaziyeti, sulh vaziyeti hadis oldu. 
Böyle başlibaşma pek mühim vaziyetler olan 
ve pek çok mesaiyi, iştigalâtı intaceden bu 
hMi&at memaliki <müstahlasaya taalûk eden 
mühim mesaili oldukça tavik etti. Bu yüzden 
yanan, yıkılan memleketlerde ağlıyan; yetimler 
ve dul kadınların göz yaşlarını dindirmek müm
kün olamadı. Arkadaşlarımızdan bir /atın bu
yurduğu gibi memaliki müstahl asanın ihiti-
yacatı, insani ihtiyacatı eok mübrem, eok mü
himdir. Bu ihtiyacata taalûk eden ev "ak, tek
lifler, muhtelif encümenlerde âdeta alelade 
mesaile taalûk ediyormuş gibi uyumaktan 
kurtulamadı. Efendiler; bugün taş k >ğukları, 
oyukları içinde titreşen dünkü mesut insanlar, . 
bugün sefil ve perişandır. Bunların derdine ça-
resaz olmak hepimizin en mühim vazifemizdir. 
Nizamnamei Dahilîye mugayir encümen teşkili 
olamaz, buyuruldu. Ben böyle bir encümenin 
Nizamnamei Dahilîye mugayir olduğunu zan
netmiyorum. Bu bir Encümeni Mahsustur. En
cümeni Mahsusu Nizamnamei Dahilîmiz de ka
bul etmektedir. Eğer Nizamnamei Dahilî endi
şesiyle, sırf bu endişe ile memaliki müstahlâsaya 
taallûk eden mühim mesai! tavik edilecekse, çok 
istirham ederim, bari daimî encümenlerde bulu
nan evrak, artık uyumaktan kurtulsun. Bir an 
evvel Meclisi Âliye sevk edilsin. (Doğru, sada^ 
lan) Memaliki müstahlâsaya çok yazık oluyor. 
Biz memaliki müstahl âsa için istisnai bir mua
mele istemiyoruz. Yalnız sizin insaniyetinize, 
merhametinize, ulüvvicebanınıza müracaat edi
yoruz. Mesele bundan ibarettir. 

HAMDİ B. (Muş) — Encümenler faaliyete 
geçsin. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Efendim, me
maliki müstahlâsada muhtacı muavenet bir hal
de bulunan kardeşlerimizi terfih etmek için lâ-
zımgelen kavanini ve bu hususta ittihazı lâzım-
gelen mukarreratı hepimiz arzu ederiz. Ancak, 
her hangi bir mıntakanm ihtiyacını düşünürken 
diğer aksamı felce uğratacak bir karar ittihaz 
etmek* bence iyilik yapacağız, derken bütün 
memleket hakkında fena bir karar ittihaz et
mek suretiyle kötülük cihetine gitmek olacak
tır. (Neden, sadaları) Bendeniz anlıyorum ki, 
bu kararların, bu kanunların çıkmaması encü
menlerin ademikifayesinden değildir. Encümen-
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ler kâfi değilse Nizamnamede mevcut encümen
lerin adedini artıralım. Fakat Refik Şevket 
Beyefendinin buyurdukları fikir - ki, bu tarzda 
bir encümen kabul etmek zaruridir - Meselâ : 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encü
meni, İktisat Encümeni, Nafıa Encümeni gibi 
dört encümenin teşriki mesai etmesi lâzımgelir. 
Heyeti Celilenize sorarım; dört encümenden 
âza alarak bir encümen teşkil ettiğiniz zaman 
orada vazaifi umumiyei saire hakkında... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim... 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim. 

REFİK ŞEVKET B. — Demin öyle söyle
diniz. 

HAKKI HÂMl B. (Devamla) — Bir defa 
mahdut bir yerin işlerini tedvir edeceğiz, diye 
dört encümendeki azaları bir yere toplıyacağız. 
Bu suretle diğer vazaifi imha edeceğiz. Halbu
ki böyle yapılmakla da iş çıkmıyacaktır. Bu 
yirmi kişiden mürekkebolan encümen her halde 
nısfından bir fazlasiyle içtima edebilecektir. 
Yirmi kişilik olan bu encümen eğer beş kişi ile 
karar verecekse yirmi kişilik bir encümen teşki
line zaten lüzum yoktur. Birer kişi alalım ve bu 
suretle encümeni beş kişi yapalım. Asıl illet 
bunda değildir, çalışmamaktadır. Rica ederim 
nasıl ki, Meclisi Âli fevkalâde mesaili diğerle
rine tercihan ve takdimen müzakere ediyorsa 
encümenler de bu gibi mesaili tercihan müzake
re etseler, «Niçin böyle yaptınız?» diye Meclis 
onları muaheze mi edecektir? Hayır.. Şu halde 
on beş kişilik bir encümen toplanıp da ifayı va
zife etmezse yirmi kişilik bir encümen nasıl ifa
yı vazife edebilir? Asıl mesele buradadır. Arka
daşlardan rica edelim. Bu mühim kavanini çı
karmak için toplansınlar ve bir an evvel çıkar
sınlar. Yoksa korkarım ki, yirmi kişilik encü
men de iş görememiştir, otuz kişilik bir encü
men teşkil edelim diye ikinci bir arkadaşınız 
ikinci bir teklifte bulunmaya mecbur kalacak
tır. Böyle bir mecburiyette kalmamak için, böy
le yirmi kişi tefrik edeceğiz ve bu işleri tetkik 
ettireceğiz diye uğraşmaktanşa; Meclis Reisi, 
encümenleri faaliyete davet etsin ve bilhassa en
cümenler bu gibi mühim levayihi kanuniyeyi bir 
an evvel her şeye tercihan müzakere ederek 
Meclise sevk etsinler. Yoksa böyle bir karar 
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lüzumsuzdur, neticesizdir ve bunu müzakere et
mek Meclisi Âliyi işgaldir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey, 
bendeniz bunu encümenler iş görmüyor diye 
teklif etmedim, yani encümenlerin tembellikle
rinden şikâyet etmiyorum. Bu teklifte bulun
maktan maksadım, muhtelif encümenlerin fikri 
bir günde alınsın, verilsin içindir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim Refik Şevket Beyefendinin takrirleri 
Musa Kâzım Efendi ile Hakkı Hami Beyin tef
sir ve telâkki ettikleri mahiyette değildir. Musa 
Kâzım Efendi ve Hakkı Hami Bey buyuruyor
lar k i ; memleketin bir kısmı için bir Encümeni 
Mahsus teşkil edilemez. Halbuki verilen takrir 
diyor k i ; memaliki müstahlasanm ihtiyacatma 
aidolarak ve mütaaddit encümenlere taallûk et
mek itibariyle muhtelif encümenlerde ayrı ayrı 
müzakere edilmekte olan mesaili, o encümen
lerden tefrik olunacak beşer arkadaşın müçte-
mian tetkik etmesini talebediyor. Bu kaç defa 
Meclisi Âlide vukubulmuştur. Efendiler iki ve
yahut üç encümene taallûk eden bir mesele alel-
infirat o encümenlerde tetkik olunabildiği gibi 
o üç encümenin heyeti mecmuasından mürekkep 
bir Encümeni Mahsus teşkil edilerek o Encü
meni Mahsus tarafından dahi tetkik olunabilir. 
Binaenaleyh Refik Şevket Beyefendinin mak
satları aynı mesele ile alâkadar olan «Bu encü
menler her meseleyi alelinfirat tetkik edecek
lerine biliçtima tetkik etsinler ve bu encümen
lerden Encümeni Mahsus için beşer kişi tefrik 
olunsun» dan ibarettir ve bunda muhassenat da 
vardır. Her encümenden beşer arkadaş tefrik 
olunursa encümenlerin diğer mesail ve meşagi-
line de halel gelmez. Yoksa memleketin bir kıs
mı için başka türlü düşünmek, diğer bir kısmı 
için başka türlü düşünmek gibi, böyle bir şey 
yoktur ve Meclisi Âlide böyle ayrılık, gayrılık 
düşünecek bir âzanm mevcudolduğuna bende
niz kaani olmadığım gibi hiçbiriniz de kaani de
ğilsiniz. Fakat, «Takdimülehem alelmühim» 
kaidesi münker midir? Bunda ne mahzur var
dır? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bugün encümenler 
beş âza ile teşekkül edip de bir karar veremi
yor. 

SÜRURİ Ef. — Niçin? 
ŞÜKRÜ B. — işte siz o illeti arayınız. 
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ALİ SÜRURÎ Ef. ~~ Mesele basittir efendim. 

Arkadaşlar vazifelerine biraz daha mukdim olur
larsa mesele hallolur. Şimdi bir mesele muhtelif 
encümenlerde ayrı ayrı tetkik olunarak birçok 
zamanlar geçerse ye muhtelif encümenlerin muh
telif noktai nazarları Meclisi Âlinize gelirse H e - ' 
yeti Aliyeniz beyhude yere fazla işgal edilmiş 
olur. Bendenizce bu teklifin kabulünde hiçbir 
mahzur yoktur. Teklif şayanı kabuldür. Aksa
mı memleket arasında fark olamaz. Teklifin ka-, 
bulünü bendeniz rica ediyorum. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Vilâyatı müs
tahlasanm ihtiyacatma bir an evvel yetişmek 
için bir kısım encümenlerden bir kısım âza tefrik 
ile bir Encümeni Mahsus teşkil etmek şöyle dur
sun, belki birçok yerlerde memaliki müstahlasa 
için ayrıca vekâletler, müdüriyetler teşkiline lü
zum bile görülmüştür. Binaenaleyh istical, tak
dim ve ehemmiyet vermek meseleleri, hemen sa
bit olmuş nıkatı nazar meseleleridir. Hattâ bey
efendiler, istihlâsı mütaakıp felâketzedelerin ih
tiyacatma medar olmak üzere tahsis ettiğjiniz 
para bile, bu gibi dedikodular yüzünden, kışı 
geçiren halkın üzerine iki kiremit bile getire
memiştir. Aydın livasına tahsis etmiş olduğunuz 
Muaveneti İçtimaiye faslından otuz bin lirayı, 
Maliye Vekâletiyle muhaberat ve müzakerat yü
zünden Aydın livası tamam üç ay alamamıştır, 
Binaenaleyh kış* geçmiştir ve yağmurlar, karlar 
bütün o zavallı halkın üzerinden ve sırtından 
geçmiştir. Bunları birçok nazariyata boğmıya-
lım. Mecliste muhtelif dört encümene taallûk 
edeıu bir işin, muhtelif günlerde ayrı ayrı encümen
leri alâkadar etmek suretiyle geçireceği günlerin 
mazarrat ika edeceğini görmemek, böyle teshî-
len lilmaslaha, faide-yi temin edecek bir encüme
ni müşterek teşkilini abes görmek her halde bir 
galatı diyetten başka bir şey değildir. Şu gayet 
aşikârdır ki bir mesele bir encümenden diğe
rine geçerken yalnız kalemlerde göreceği mua
mele uzun zamana mütevakkıftır, muhtelif en
cümenlerin muhtelif surette içtimai ile geçecek 
günleri de hesabetmek lâzımdır. Esasen mese
lenin aslında menfaat varken, encümenlerde de
vam yokmuş da ondan dolayı iş çıkarmıyormuş 
gibi fer'î bir mahzuru söylemek pek de doğru 
olamaz. 

Binaenaleyh çok rica ederim istihlâs edilen 
memleketlerde büyük buhranlar vardır. Bütün 
Devletin menafii umumiyesine taallûk eden ve 
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menabii varidatına taallûk eden mühim mesail I 
vardır, öyle uzaktan görüldüğü gibi değildir. I 
Âti üzerinde fevkalâde müessirdir. Bunları ya- I 
kından görecek heyetlere, vekâletlere, müdüri- I 
yetlere her ne ise birtakım şeylere çok lüzum I 

• vardır. Bunun için rica ederim, yakından gören- I 
leri dinlemek suretiyle mi kanaat getireceksiniz ? I 
Yoksa arkadaşların söylediği sözleri kâfi göre- I 
rek mi kabul buyuracaksınız? Her halde bu der- I 
de bir deva bulunuz. Bunun daha ziyade devamı I 
caiz değildir. Bugün Konya'nın derdiyle Aydın'- I 
m ve Manisa'nın derdini bir görmek ve onlara I 
aynı gözle ve aynı gözlükle bakmak zamanı de- I 
ğildir. I 

NECATÎ Ef. (Lâzistan) — İhtiyaç umumidir. 
Memaliki müstahlasa için herkes varını, yoğunu I 
vermiştir. Yani memaliki Şarkiye de, memaliki I 
Garbiyeden felâket hususunda geri değildir. I 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Efendim ben
deniz memaliki Şarkiye ve memaliki Garbiye I 
diye bir şey tefrik etmedim. I 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tefrik etmediniz fa-
kat; memaliki müstahlasa dediniz. I 

Dr. MAZHAB B. (Aydın) — Beyefendiler 
çok rica ederim hissî hareketlerden içtinabede-
lim. Yalnız mebus intihabedildiğimiz memleket
lerin kaygısiyle mütehassis olmıyalım ve her ke
limeden nem kaparak Şarbilik, Garbilik, Cenu-
biluk, vasatilik şeylerini terk edelim. Ben mem
leketin meıuafii umumiyesinden bahsettim. Yok
sa Aydın livasKn'm istirahatine taallûk öder bir 
söz «Söylemedim. Kelimelerin mânalarını tefsir 
etmek lüzuimu yoktur. Ben muğlâk söz söyle- I 
medim. Daima Meclisi Âlide bu gibi cereyan
ların dimağdan ziyade nuhai şevkiyi tahriş etti
ği, mantıktan ziyade his ile kararlar çıktığı 
vâki olmuştur. Daha geçen gün bu kürsüde iti
raf edilmiştir. Manitıik vardır, eşlkâl vardır. 
Fakat his bunlardan en sonradır. Maddi şey
lerdir, çok ırica ederim. I 

NECATÎ Ef. (Lâziztan) —- Maddi şeylerdir. 
Evet. 

Dr. MAZHAB B. (Aydın) — Bugün hiç şüp
he yoktur ki, sizin şahsi ihtiyacımızla benim 
şahsi ihtiyacım ıbir değildir. Sizin için ihti-
yaeolan 'bir şey belki Ibenim için ihtiyaç değil
dir. Konya için ihtiyacolan bir şey belki Ay
dın vilâyeti için ihtiyaç değildir. Zatıâliniz 
bunu ters anladıysanız veyahut anlamak iste- | 
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medlyseniz bendenizi, Meclisi Âliyi fazla iışgıaı 
etmeğe sevk ettiğinden dolayı muatep beıa de
ğilim; sizsiniz. Binaenaleyh bugün yanmış ve 
yıkılmıış, işgal geçirmiş olan memleketler aha
lisine yaşamak imkânını bahşdtımemzi istfirham 
ederim. Bu memleketler bu Devletin â t inde 
uütçesine en mühim mebaliğ temin edecek mem
leketlerdir. Bunllarm bir an evvel masaldlhini te
mim edersenıiz (memleketin müdafaasını siz te
min etmiş olursunuz. En mühim âmilleri kendi 
ellerinizle siz vermiş olursunuz. Aydın ve iz
mirlilerin boğazlarına iki damla su akıtmış ol
mazsınız. Falkat vilâyatı Şarkiye, vilâyatı Gar
biye ve nlihayet Türikiye Devletinin istikbaline 
taallûk eden en mühim bir işi görmüş obursu
nuz. Bütün Türikiye 'nin bütçelerini tetkik Ibu-
yurutauz. Bir Bitlis vilâyetinin bir senelik va
ridatı (bir Akhisar kabasının üç laylık varidatı
na tekalbül eder. Binaenaleyh bugün bu mem
leketlerin âtisini temin ve tanzim edecek olur
sanız Devletin âtisini tanzim etmiş olursunuz. 
Eğer burada fazlaca zahmet çekmiş, fazlaca 
muhtaç kalmış ve sefil olmuş, her hangi bir 'in
san, bir beşer sıfatiyle onların imdadına git-
mekliğimiz vazifei vicdaniye icaba ise onu da 
yapınız. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir vardır. 

DURAK B. (Erzurum) — Bendeniz kifaye
ti müzakere aleyhinde söz istiyorum.. Efen
diler .müaakere kâfi değildir. Es'as yara ne ben
den evvel söz söyliyen arkadaşımmdır, ne be
nimdir. Efendiler açılk söylemek lâzımgelirse 
encümenler vazifesinde biraz ihmal ediyorlar. 
Efendiler, bugün Martın 25 nci günü müdür, 
nedir? (Bilımiyorum. Dahiliye Encümeni daha 
bir kere içtima etmemiştir. Reisi, kâtibi daha 
henüz intihabedilmemiştir. îşin doğrusunu söy
lemek lâzımgelirse mesele böykfdir. Reis Bey
den rica ederiz ve bu arkadaşlarımızdan da rica 
ederiz, arkadaşlarımızı davet 'buyursunlar. Biz 
çalışırsak işlerin hepsi çıkar, (gider. Biz ça
lışmazsak bu işi ne Encümeni Hususi yürütebi
lir, fne de Encümeni Umumi. Biz »burada'bin
lerce encümeni (hususiler yaptık. Falkat yine 
toplanılanındı, yapılamadı. Sözün doğrusu bu
dur. Binaenaleyh vazifemizi biraz daha fazla gör
mekle bu işleri bir an evvel intacedeTim. Me
sele bundan ibarettir, bir buçuik saatten beri 
vaktimiz kayboluyor. Yine bir ne'tice (hâsıl ol-
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muyor. Halbuki encümenleri faaliyetle işlerine 
devaım ederlerse işler hiçbir -vakit encümenler
de kalmaz. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında takrir vardır. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Müzakere kâfi görül
müştür. 

Efendim Mersin Mebusu Muhtar Bey, takri
rin reye vaz'ını teklif ediyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Rica ederim, Encüme
ni Mahsus da iş görmez. 

ALÎ SÜRURÎ E t (Karahisarı .Şarki) — En
cümeni Mahsus değil, ihtimal ki, Refik Şefik Bey 
tarzı tahrirde hata etmiştir. Encümenlerden be
şer kişi yalnız bir defaya jtnahsus olmak üzere bil-
içtima müzakerede bulunacaklardır, alelinfirat 
değil hepsi birden. 

REİS — Efendim; Encümeni Mahsus demek, 
bizim muayyen olan encümenlerin fevkinde, ha
ricinde bir encümen demektir. Beylerin, buyur
duğu da tevhit, yani birkaç encümenin birleşerek 
yalnız bu işi intacetmek... 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Üç encüme
nin birleşmesi encümenin küllü ile olur. Encü
menlerden müntahap azalardan müteşekkil encü
men ise Encümeni Mahsus olur. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Her 
encümenin içtimai için beş kişinin nısabolduğunu 
Musa Kâzını Efendiye arz ederim. Binaenaleyh 
teklifte her eıicümenden beş kişi ayırmak sure
tiyledir. Bunun şu muhassenatı vardır ki, diğer 
işler geri kalmaz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Encümenle
rin bütün âzası gelmek hakkı olduğu halde nisa
bı haiz olanlar meseleyi müzakere edebilir. Bina-
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enaleyh encümenlerden beşer kişinin 'ayrılması 
encümeni çürütmekten başka bir mahiyeti haiz 
değildir. 

REÎS — Efendim; her üç encümenden intiha-
bedilecelk beşer kişiden on beş kişilik bir encümen, 
Encümeni Mahsustur ve bu Encümeni Mahsus 
ittihazı mukarrerat edebilir. Binaenaleyh yalnız 
bu işleri halletmek üzere on beş kişilik bir encü
meni mahsus teşkilim reyi âlilerine vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... El
lerinizi indiriniz. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Şarki) — Yani en
cümenlerin de vaziyeti böyle. Divanı Riyasetin 
noksan teşekkül ettiği gibi. 

REÎS — Efendim; demin arz ettiğim gibi, 
bir Encümeni Mahsusun teşkilini kabul buyuran
lar lütfen ayağa kalksınlar... Ekseriyet yok 
efendim. Yalnız demin arkadaşlarımız Riyaset 
için bâzı şeyler hatırlattılar, Makamı Riyaset de 
encümenlerin vazifelerini yapmalarını, yani Ni
zamnamenin tatbikini rica eder. îşte budur. Me
sele bitti. Arkadaşlarımız hakkında bilhassa Ni
zamname ahkâmının tatbik edileceğini arz ede
rim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey bizim tek
lif etmiş olduğumuz mesele, Meclisin bütün âza
sı burada olduğu halde memuru mesulü kimseye 
haber vermeden bırakmış, gitmiş. Bu nasıl olur, 
rica ederim? Meclis hali inikatta olduğu halde 
evrak nasıl mahfuz kalır? 

REÎS — Evrak bulunamamıştır. Çarşamba 
günü saat bir buçukta içtima edilmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 6,15 

• • » • ^ » - < » • < • -
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Gümüşane Mebusu Mehmed Şükrü Beyin tam tahsisatla 

kararına ikinci defa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
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mezuniyeti hakkındaki Divanı Riyaset 

Midhat B. (Mardin), Rifat B. (Tokad), 
Ahmed B. (Yoz-gad'), Haindi B. (Oaııik), Fev
zi E l (Battım), Ata B. (Niğde), Tahsin B. (Ay
'dın), Ömer Müimtaz B. (Ankara), Mustafa 
Fehmi Ef. (Bursa), Hafız Hamdi B. (Biga),. 
Muhiddin B. (Elâziz), Dr. Mustafa B. (Ko
zan), Ali Rıza Ef. (Batum), Faik B. (Cebelibe
reket), Mustafa B. (Dersim), Hakkı Hami B. 
(Sinob), Rasim B. (Cebelibereket), Nebizade 
Hamdi B. (Trabzon), Osman B. (Kayseri), 
Necati Ef. (Lâzistan), Osman Fevzi Ef. (Er
zincan), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahih), 
Musftafa B. (Gümüşane), Halil B. (Ertuğrul), 
Rıza B. (Yozgat!), Atıf B. (Bayezid), Ruşen 
B. (Gümüşane), Rüstem B. (Oltu), Mehmed 
B. (Oümüşane), Şükrü B. (Canik), Hacı Fev
zi B. (Elâziz), Şakir B. (Ankara), Ragıb B. 
(Gazianteb), İsmail Subhi B. (Bundur), Hak
kı B. (Ergani), Sıd'kı B. (Malatya). Osman 
Nuri B. (B.ursa), Hüseyin B. (Erzincan), Musta
fa B. (Karahisan Şarki), Esad B. (Mardin), 

Hasib B. (Maraş), Osmanzade Hamdi B, (Ertuğ-
rul), Diyaib Ağa (Dersim), Ali Fuad Pş. (An
kara), Şevket B. (Bayezid), Emin Ef. i'Aydın), 
Şeyh Fikri Ef. -(G-enç), Necmeddin B. (Siird), 
Ali Vefa B. (Antalya), Osman Kadri B. (Muş), 
Rasim B. (Elfuziz), Hüseyin B. (Ela/iz), Ha
cı Veli Ef. (Eskişehir), Rıza B. (Kırşehir), 
Hamdi B. (Genç), Hulusi B. (Kastamonu), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), Hasan Hayri B. 
(Dersim), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Ziya 
B. (Kanığın), Süleyman B. (Canik), Ali. Şük
rü B. (Tralbzon), Hacı Tahir Ef. (İsparta), 
Ali B. (Amasya), Ramiz B. (Dersim), Hacı 
Şükrü B. (Diyarbekir), Yunus Nâdi B. (İz
mir), Besim Atalay B. (Kütahya), Hılil Hul-
ki Ef. (Srirt), Hasan Fehmi B. (Gümüşane) 
.Mustafa Lûtfi B. (Siverek), ibrahim. B. (Ka
resi), Operatör Emin B. (Bursa), Celâl Nuri 
B. (Gelibolu), Enver B. (İzmir), Hacı Süley
man Ef. (İzmir), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Feyzi B. (Diyarbekir), 

(Reddedenler) 

Hasan Tahsin B. (Antalya), Besini B. 
(Kastamonu), Dr. Mazlhar B. (Aydın), Tahir 
Ef. (Kângırı), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
İsmail B. (Erzurum), AMulgafur Ef. (Karesi), 
Salih Ef. (Sürü), Arif B. (Konya). Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Sadettin B. (Menteşe) Ha-
nıiit B. (Biga), Mehmed Ragıh B. (Amasya), 
Hasan Basri B. (Karesi), Şevket B. fSinob), 
As*m B. (Erzurum), Hafız Abdullah Ef*. (İz
mit), Sabri B. (Kastamonu), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İsparta), Devriş B. (Mardin), Memduh 
B. (Karahisarı Şarki), Hasan Ef. (Denizli). 
Rıza Vamık B. (Sinob), Hacı Bekir Ef. (Kon
ya), Rıza B. (Muş), Heh'med Emin B. (Erga
ni), İhsan B. (Cebelibereket), Abdulgani B. 

(Siverek), Abdullah Ef. (Bolu), Refik Şev
ket B. (Saruhan), İsmail Remzi Ef. ' İsparta), 
AH Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Şayh Seyfi 
Ef. (Kütahya), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), 
Esad Ef. (Aydın), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Cevdet B. (Kütahya), Arslan B. (Maraş), 
Mustafa Ağa (Dersim), Tahsin B. (Maraş), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Vehbi Ef. 
(Konya), Yasin B. (Oltu), Rifat Ef. (Konya), 
Ragıb B. (Kütahya), Sabit B. (Kayseri), 
Mahmud Said B. (Muş), .Mehmed Ef. ''Adana), 
Şerif B. (Sinob), Nuri B. (Bolu), Sadullah 
B. (Bitlis), Mehmed Vasıf i B. (Karahisarı Şar
ki), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Ahmed 
Maahar B. (İstanbul), Abdullah Ef. (Sinolb), 

.Hacı Aihmed Hamidi Ef. (Muş), Dursun B. 
(Çorum), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Mehmed 
Nâdir B. (İsparta), Hacı Nuri B, (Siird), 
Cemal Pş. (İsparta), Ömer Lûtfi B. (Amasya), 

(Müstenkifler) 

Ali Rıza B. (Kars), Haydar Lûtfi B. (İçel), 
Âlini Ef. (Kayseri), Süleyman Necati B. (Er
zurum), 

• • « • > ' • ' 
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îctimai âti ruznamesi 

.1. —• Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 
Hiyaneti vataniyeden maznununaleyh Ali 

Çavuş ve Tahirzade Mehmed Ali Efendi hakla
rında Adliye Vekâletinden mevrut iki kıta ev
rakı hükmiye 

Ahdülhak Hâmid Beyin terfihine ait muame
lenin tesrii ve manzum eserinin Maarif Vekâle
tince kabul ve tabı hakkında Bursa Mebusu 
Muhiddin Baha Beyin takriri 

İstanbul Hammallar ve Kahya ve Kesedar-
lığı intihaibatı hakkında Kırşehir Mebusu Yalıya 
Galib Beyin Dahiliye Vekâletinden temenni tak
riri 

Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset kararı 
Van Sultanisi Arabi Muallimi Ömer Azmi 

Efendinin müterakim maaşatının itasına dair 
Muş Mebusu Osman Kadri Beyin temenni tak
riri 

Denizli livası ahalisinin Harb Kazançları 
Vergisinin tehiri hakkında Denizli Mebusu Yu
suf Bey ve rüfekasmm Heyeti Vekileden te
menni takriri 

Mazbatalar 
1. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve Yem 

Kanununa dair lâyihai kanuniye hakkında Mu
vazeneı Maliye Encümeni mazbatası 

2. — Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumi-
yesine merbut bir Usta Mektebi tesisine dair 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine lüzum kalma
dığı hakkında Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

3. — Harbi Umumi senelerinde tohumluk ve 
yemeklik, olarak mühtacini zürraa tevzi edilen 
zahairin sureti istifasına dair teklifin müzake-
resine lüzum kalmadığı hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

4. — Sanatkâr efrat ile otomobil şoför ve 
muaAİnlerine yevmiye itasına dair lâyiha hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

5. — Sirkat ve saire gibi tazminatı nakdi-
yeyi mucip ceraimden dolayı divanı harbe sevk 
olunan zâbitan ve mensubini askeriye nıaaşa-
tma dair lâyiha hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

6. —• Millî orduda istihdam edilen Milis zâ
bitan maaşatma dair lâyiha hakkında Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası 

7. — Leylî mekâtibi askeriye şarkirdanmın 
yevmî muayyenat istihkaklarına dair lâyiha 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

8. — Sivil muhabere memurlarına efradı as-
keriyye gibi bir nefer tayını verilmesine dair 
lâyihanın tetkik ve müzakeresine lüzum olma
dığı hakkında Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

9. — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanı hakkında 
Erzurum Mebusu Salih Efendinin teklifinin tet
kikine lüzum olmadığına dair Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası 

10. :— Mevakii harbiyede mecruh olanlara 
elbise bedeli ve saire itası hakkındaki teklife 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

11. — Seyrisefain İdaresine avans itası hak
kındaki lâyihaya dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

12. — Evkak Vekâletinin üç aylık muvakkat 
bütçesi hakkındaki lâyihaya dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

13. —• Teslis usuliyle ve kefaleti müteseisile ile 
kura ahalisine zimmet kaydolunan âşarm kâr 
ve zararı hakkında Kütahya Mebusu Cemil Be
yin teklifinin Maliye Vekâletine tevdiine dair 
Muvazenei Malive Encümeni mazbatası 

*>. 
14. — Gümrük Kanununun on dördüncü mad

desinin tadiline dair lâyiha hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

15. — Seyrisefain İdaresinin malî kısmına ait 
lâyihaya dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

[Dersim Mebusu Ramiz Beyin tam tahsisatla 
mezuniyeti ikinci defa reye konacaktır.] 

[İstanbul'dan Anadolu'ya ithal edilecek eş
yadan Gümrük Resmi alınmaması hakkındaki 
takririn her şeye takdimeıı müzakeresine dair 
Erzurum Mebusu Âsim Beyin takriri ikinci defa 
reye konacaktır.] 

— 191 



î : 11 
Müzakere edilecek mevad 

Memaliki müstahlâsa mahakimi mukarrera-
tma dair lâyihai kanuniye (Encümenden geldiği 
takdirde) 

İstanbul Avans Kanununun altıncı maddesi-
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nin tefsirine dair Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası 

Tedrisatı iptidaiye -Kanununun on beşinci 
maddesinin tadili hakkındaki lâyihai kanuniye 

Sükna Kanunu 

»-©-« 

T. B. M. M. Matbaam 


